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Eve'n ten noorden van Amster·~ ' 
dam .1 igt v,an oudsh'er een van , 
de bolwerken van de weidevo
gels in Nederló~d: de Zaan
streek. 
Het zal d~ meeste lezers ech
ter ni~t o~tgoan zijn dót 
voor61 de laatste twintig 
ja~~ di~erse aanslagen o p dat 
bolwerk zijn beraamd en veel
al ~ok zijn gepieegd. 
In het "Leefplan voor de 
Zaanstreek~ van het K.M~Z. 
(~ori~akt Milieubeheer Zaan- . 
s~r~~k) uit 197~· wordt ~~n d e 
h'dnd van onderstaande kaart
je~ duidelijk gemaakt dat het 
Z~onse polderland in snel 
tempo wordt "opgerold". 
Vanaf het eind van de jaren 
zestig is de groeiende weer
stand ·teg-en' deze ontwikkeling 
tot uiting gekomen in onder 
meer de oprichting van het 
Contact Milieubescherming 
Noord-Holland (C.M.N.) en het 
K.M.Z. Ook de Vogelbescher
mingswacht Zaanstreek ging 
zich meer op de planologie 
richten. Mede door deze acti-

vi tei ten is erge,:- \·oorkomen ~-' 
Nog steeds worden evenwel plan
nen in diskussie (dat welf) ge
bracht die zware a6nslagen op 
het Zaanse gebied inhouden. ~ls 
voorbeeld kan genoemd worden de 
ontwerp-struktuurschets, die in 

,· i' . \ . t ,· ..... 

maart 1981 door de Gemeenteraad 
van Zaanstad moet ~orden vast:_ . 

' . . . . . - . \ 

ges teld. In feite wordt er ln . 
dat plan alleen g~ipr6kerj ,ovef '_ · 
het bouwen vari woningen, ter~ . 
wijl aan de helft van het grond
gebied van Zaanstad geen aan
dacht wordt besteed. En dat .is 

. natuurlijk weer het landelijk~ 
gebied, dat ' nog steeds als een 
aardig decor en niet meer dan 
dat wordt beschouwd. Want hoewel ·, 
me n het ~uisveld, gelegen tussen 
d e spoorlijn Zaandam-Uitgeest, . 
Coentunnelweg en de secondaire 
weg nr. 12 {Westzaan-Krommenie) 
- zie kaartje volgende pagina -
nu grotendeels als "groen hart" 
wi l handh aven, zou er bij Assen
delft-Noord ruimte gevonden moe
ten worden voor zo'n 4000 wonin
gen en dat ondanks het feit dat 
e r b inn0n de bebouwde kom nog 
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genoeg bouwruimte is, en on
danks het in 1978 vastgestel
de streekplan :vcor het Amster
dam-Noordzeekanoalgebied, dot 
zowel het Guisveld als Assen
delft-Noord grotendeels groen 
wil laten. 
De bouw van · nog eens 1-000 wo
ningen op 46 ha. in de Zuid
oosthoek van het Guisveld is 
inmiddels al ~oorgedrukt en de 
voorbereidingen voor de zandop
hogingen ervoor zijn reeds in 
een vergevorderd stadium. 
Een Volledige bebouwing van het 
Guisveld wordt allerminst uit
geslote~ geacht, zeker niet na 
1990. 
Dit gebied, thans zo'n 400 ha. 
groot, is nota bene in een ge
meentelijk - onderzoeksrapport 
van 1977 nog bestempeld als 
zeer waardevol voor weide-, 
riet- en watervogels, Dicht
heden tot plaatselijk 10 broed
weidevogels per ha. komen in 

het Guisveld voor, ~ij een op ; c;; 

natuurgebied a ·fgestemd ' beheer én ' 
met een planologische veiligstel
ling door middel van een bestem
mingsplan is er potentiëel uiter
aard nog veel meer mogelijk. Aan 
dit alles wordt in het ruimtelijk 
ordeningsbeleid geen aandacht ge
schonken. 
Een verstandige beslissing bij de 
vaststelling van d~ struktuur~ 
schets voor de Zaanstreek in maa:rt 
aanstaande is dan ook nauwelijks 
te verwachten. 
Mocht er meer belangstelling be
staan voor milieuzaken in de 
Zaanstraak of overig Noord-Hol
land, of wilt Uzelf informatie 
daarover kwijt, don kunt U tijdens 
kantooruren altijd bij het Contact 
Milieubescherming Noord-Holland 
terecht, Stationsstraat 6, 1506 DG 
Zaandam, 075 - 351598. 
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