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Aan het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Zaanstad 

T.a.v. de heer P. Janssens 

Postbus 2000 

1500 AG Zaanstad 

 

 

 

 

           

Betreft:          Zaandam, 20 april 2015 

Aanvraag 50190, calamiteitenplaats t/o Kalverringdijk 1 te Zaandam   

 
 

 

Geacht college, geachte heer Janssens, 

 

De vereniging Zaans Erfgoed heeft kennisgenomen van de aanvraag die bij de gemeente Zaanstad is 

ingediend voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zogeheten 

‘calamiteitenplaats’ aan de noordzijde van de Julianabrug, bestaande uit vier zware en deels 

verlichte meerpalen. Wij laten u weten dat wij bezwaar zullen maken tegen deze ontwikkeling.  

 

Wij menen dat deze calamiteitenplaats het zicht op de Zaanse Schans aantast. Dit kwetsbare gebied  

is  niet voor niets aangewezen als beschermd dorpsgezicht.  

 

U heeft bovendien bevorderd dat ter bescherming van de authenticiteit van de Zaanse Schans een 

Historische Commissie in het leven is geroepen. Deze commissie waakt er voor dat de inrichting 

binnen dat gebied de toestand tot medio de 19-e eeuw gehandhaafd wordt. Dat komt alleen tot 

zijn recht als ook de directe omgeving ervan er harmonieus bij aansluit. Dat houdt dus in dat met de 

inrichting van de Zaan tussen de Zaanse Schans en de Gortershoek omzichtig moet worden 

omgegaan.   

Veel bezoekers komen vanaf station Koog-Zaandijk via de Julianabrug naar de Zaanse Schans en 

schieten dan vanaf deze brug de eerste plaatjes van het unieke molenpanorama, de huisjes en de 

tegenover gelegen Gortershoek. De plaatsing van de calamiteitenpalen zal het historische beeld 

aantasten en afbreuk doen aan dat wat in de achter ons liggende jaren met zoveel zorg tot stand is 

gebracht. 

 

Daarbij is naar ons inzicht de noodzaak van de aanwezigheid van een calamiteitenplaats op deze 

locatie nog nimmer aangetoond en bewezen. 
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Wij zijn dan ook van mening dat uw college moet afzien van de aanleg van deze calamiteitenplaats.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
P. Oudega, 
voorzitter 
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