
Toegang tot Haaldersbroek: een brug te lomp? 
Verslag van het proces rond de vervangen van de brug in blauw de teksten zoals die 

in de communicatie zijn gebruikt, van gemeente en betrokkenen. 

De houten brug naar het beschermde dorpsgezicht van Haaldersbroek was in 2015 aan 

vervanging toe. Hieronder een verslag van de genomen stappen vanuit de gemeente 

Zaanstad, zoals duidelijk wordt uit het brievendossier van Wim Visser – van timmerfabriek 

gebr. Visser - en een gesprek met hem en met Piet van Nugteren, beiden namens Zaans 

Erfgoed zitting hebbend in de door de gemeente gewenste Klankbordgroep – in een later 

stadium omgedoopt tot Kerngroep - rondom deze vervanging. In die groep – waarin ook 

verontruste bewoners van o.a. Haaldersbroek zitting hebben –  is meermalen vastgesteld dat 

de brug van hout moest zijn en een authentieke uitstraling moest hebben. 

Op de eerste brief van de gemeente van 19 juni 2015 volgt een 3,5 jaar durende soap, want 

er ging nogal wat mis binnen het gemeentelijk apparaat van Zaanstad. Zoals: 

 de gemeente presenteerde een eerste, eigen ontwerp in de Bovenkruier, voorjaar 

2015. Op die avond was er direct commotie over het ontwerp. Niemand was 

betrokken bij het opstellen van dat ontwerp. Als gevolg van die commotie heeft de 

gemeente uiteindelijk besloten een Klankbordgroep in te stellen; 

 na deze wens voor een Klankbordgroep en de toezegging dat er een volgende 

bijeenkomst zou komen, bracht de gemeente het plan  – zonder enig 

overleg/overeenstemming – toch in de zomer van 2016 in bij de Welstands- en 

Monumentencommissie (hierna Welstandscommissie); 

 de Klankbordgroep heeft zelf een Programma van Eisen (PVE) geschreven, aangezien 

deze - ondankt beloftes van de projectleiding - niet werd geleverd; 

 er zijn meerdere projectleiders bij dit project betrokken geweest. Een van hen heeft 

in het laatste traject (2018) geprobeerd de eigenaar van het pand dat de meeste last 

van de nieuwe brug zou krijgen, te pressen toch in te stemmen met het plan; 

 er was commotie vanuit de gemeente over oververtegenwoordiging van Zaans 

Erfgoed in de Kerngroep; 

 doordat op het laatste moment de leuningen binnen de hameipoort zijn geplaatst, 

wordt de hameipoort alsnog 45 cm breder, in plaats van de overeengekomen 20 cm; 

 de tekeningen - die voor de inloopbijeenkomst op 29 januari 2019 a.s. in het 

buurthuis De Bovenkruier via Zaanstad.nl zijn in te zien - waarop de verschillen 

tussen de huidige en de nieuwe brug worden aangegeven, zijn onduidelijk en er staat 

geen enkele uitleg bij.  

Maar laten we bij het begin beginnen: 

De allereerste brief dateert dus van 19 juni 2015 en daarin staat dat men – vanwege het feit 

dat de ontwerpfase in de zomerperiode valt – besloten heeft geen informatieavond te 



houden, maar dat mensen die interesse hebben in dat ontwerp hun mailadres kunnen 

opgeven. Zij zullen dan worden ingelicht, en de planning is dat de brug na de zomervakantie 

‘in uitvoering’ zal gaan.  

Wat staat er over die vervanging? De brug zal op een paar punten iets veranderen. Maar er 

staat ook: De nieuwe brug zal een vergelijkbare uitstraling krijgen als de huidige brug omdat 

deze binnen een beschermd dorpsgezicht ligt. Er wordt gemeld dat de brug iets breder (zal) 

worden om wat meer ruimte te maken voor de hulpdiensten, daarnaast proberen we de 

doorvaart van de brug te verbeteren. 

Niet alle belanghebbenden hadden de brief van de gemeente gekregen waarin ze – bij 

belangstelling voor het ontwerp – om hun mailadres werd gevraagd. Daarom volgt in de 

zomer van 2015 een ongedateerde brief van Simon Broersma, toenmalig wijkmanager van’t 

Kalf. Daarin staat dat het ontwerp bekeken kan worden in buurthuis De Bovenkruier, en er 

staat: De brug zal iets breder worden (3 m), om zo de doorvaart te verbeteren en om het 

passeren van o.a. de woonschepen te vergemakkelijken. Maar er staat ook: De brug zal 

uitgevoerd worden in staal. Een stalen brug – zeer afwijkend van de huidige brug -die voor 

een beschermd dorpsgebied met houten huizen geplaatst gaat worden, daar is geen 

draagvlak voor. 

In het NHD van 10 september van dat jaar staat een tekening van de brug, die – volgens het 

artikel - 0,5 m breder wordt. Toon Nugter, een van de leden van de Klankbordgroep, zegt 

daarin, dat hij er niet blij mee is, want ‘Haaldersbroek zelf wordt niet breder.’ Volgens de 

projectleider moest de brug aan EU-normen voldoen, maar daar kan de gemeente 

eenvoudig ontheffing voor aanvragen. Maar de wil daartoe is er niet. 

Een mail aan de toenmalige projectleider Joost Schiereck van een verontruste bewoner van 

Haaldersbroek op 13 september 2015 rept van 3 schetsen die hij heeft mogen aanschouwen 

in het buurthuis, maar hij verzoekt de projectleider om de bewoners ten spoedigste te 

informeren over de uitvoering van de brug. Want nergens staan maten e.d. bij, en alles is in 

vogelvluchtperspectief getekend.  

Op 24 september 2015 schrijven twee verontruste Haaldersbroekers de projectleider en de 

wijkmanager over de angst die er leeft voor ongelukken met fietsers, en angst voor 

verzakkingen wanneer er zwaar – en breed – autoverkeer wordt toegelaten tot 

Haaldersbroek. Zij wijzen ook op het feit dat de brug als karakteristiek monument 

beschreven wordt in de plankaart beschermd dorpsgezicht Haaldersbroek. Het ontwerp van 

de gemeente voldoet in hun ogen niet aan de eis van karakteristiek monument. 

Ondertussen heeft Piet van Nugteren half september 2015 contact gelegd met Marjorie 

Verhoek van de afd. Monumenten, en vraagt zich af waarom je een brug 3 m breed zou 

maken wanneer het breedste punt van Haaldersbroek 2.49 m meet… Binnen de afd. 

Monumenten krijgt Marjorie te horen dat de breedte van de brug te maken heeft met het 



feit dat de brandweer niet over de huidige brug kan. En verder: Brug is een moderne kopie 

van de oude brug waarbij het karakteristieke behouden blijft. 

Piet van Nugteren heeft diverse keren gevraagd om een PVE – een Programma van Eisen. De 

projectleider en zijn groep verzuimden die te leveren. Uiteindelijk heeft de Klankbordgroep 

er maar een opgesteld. 

Voorzitter Piet Oudega – toenmalig voorzitter van Zaans Erfgoed - meldt 17 september 2015 

aan Wim Visser dat hij met Marjorie Verhoek heeft gesproken, dat er nog aan het ontwerp 

wordt gewerkt, dat het daarna in procedure komt bij de Welstandscommissie en dat daar 

beoordeeld moet worden of het ontwerp past bij het beschermde dorpsgezicht. Een halve 

meter bredere brug lijkt hem noch Marjorie een probleem te zijn. 

Piet van Nugteren mailt Marjorie op 24 september dat de omschrijvingen van de gemeente 

tegenstrijdigheden bevat, en dat de tekeningen die in het buurthuis te zien waren 

tekeningen in vogelvlucht-perspectief waren, waar noch de maten waren ingetekend, noch 

de omgeving zichtbaar was. Ook is hij bang dat Braakdijk 1 gevaar loopt bij een 

bredere/hogere brug, en dan met name de fundering van dat monumentale pand. 

In een informatiebrief van de projectleider - van 27 oktober 2015 – aan de bewoners van 

Haaldersbroek, Braakdijk en ’t Kalf staat dat er nieuwe berekeningen gemaakt worden, 

vanwege de vele aanmerkingen op het feit dat de bestaande doorvaarthoogte van 1.05 m 

verlaagd zou gaan worden naar 0.85 m. Er wordt gekeken of de constructie aangepast kan 

worden, zodat de bestaande doorvaarthoogte gewaarborgd zou kunnen worden. Verder 

wordt er een informatieavond voor de buurt in aangekondigd, voor medio november, waar 

dan informatie zal komen over een aantal uitvoeringsaspecten en het aangepaste ontwerp. 

In het Zaanstad Journaal van 4 november 2015 staat bovenstaand verhaal ook vermeld. 

18 november 2015 nodigt wijkmanager Simon Broersma namens de projectleider de 

bewoners uit voor een inloopavond in het buurthuis op 24 november. Hij schrijft dat de brug 

aan het eind van zijn latijn is. De brug zal gelukkig in dezelfde stijl worden teruggebouwd. 

Verder schrijft hij dat de doorvaarhoogte hetzelfde blijft - dit in tegenstelling tot eerdere 

berichten. En dat er verder vragen leven over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden 

en over het iets breder worden van de brug. 

11 februari 2016 komt bij de bewoners het samenvattend verslag binnen van de 

inloopbijeenkomst van 24 november, ondertekend door de projectleider en de wijkmanager. 

Een van de vragen is kennelijk geweest of de communicatie beter kon, en ja, inderdaad De 

communicatie is niet helemaal soepel verlopen en dit heeft de aandacht. 

Een niet met name genoemde briefschrijver beschrijft in een brief d.d. 16 februari 2016 aan 

projectleider en wijkmanager wat er gebeurt wanneer een auto niet door heeft dat zowel de 



Braakdijk als het Haaldersbroek doodlopend zijn –er zijn nauwelijks plekken om een auto te 

keren op de smalle paden. Dat levert volgens de briefschrijver verkeersonveilige situaties op. 

Op 31 mei 2016 staat de brug voor het eerst op de agenda van de Welstandscommissie, het 

ontwerp wordt aangehouden. Op 28 juni staat het er opnieuw op. Uit het verslag: De 

verschijningsvorm wijkt af van de bestaande brug. Zo lijkt de hameiconstructie korter dan in 

de bestaande situatie. (een tekening van de bestaande situatie ontbreekt). Het advies van de 

vakspecialisten erfgoed ontbreekt bij de beoordeling. Er wordt melding gemaakt van een 

toehoorder die inspreekt die bezwaar maakt tegen een stalen brug, waar alle 

bewoners/eigenaren van monumenten moeten voldoen aan de strenge eisen in het 

beeldkwaliteitplan, waarbij hout verplicht is. De commissie heeft behoefte aan meer 

informatie, inzake beeldkwaliteitplan, details en de afmetingen en een toelichting over de 

context en de keuze voor een stalen brug. Dit om de vraag te kunnen beantwoorden of 

sprake moet zijn van een cultuurhistorische benadering door in verschijningsvorm 

aansluiting te zoeken bij de bestaande brug (herbouw) of dat sprake is van een nieuwe 

(ontwerp)opgave. 

26 juli 2016 geeft Marjorie Piet van Nugteren antwoord op een mail waarvan zij geschrokken 

was – zijn mail ontbreekt in het dossier. Ze meldt hem dat: de vergunningprocedure voor het 

vervangen van de brug is ingetrokken en er wordt een nieuw ontwerptraject gestart. Dit 

n.a.v. het advies van de Welstandscommissie (positief) en het ambtelijk advies monumenten 

(negatief). De projectleider heeft afd. Monumenten gevraagd mee te werken aan een opzet 

voor de nieuwe brug. De zomer wordt gebruikt voor het opstellen van een Programma van 

Eisen, vanuit de historische ontwikkeling van dit type brug. Afd. Monumenten krijgt hierbij 

de leiding. Zij gaan er op dat moment van uit dat het een houten brug wordt – voor zover 

dat technisch haalbaar is. Verder vraagt zij input van Piet van Nugteren, Wim Visser en 

historische verenigingen over documentatie van kleine Zaanse bruggen. Overleg met Piet en 

Wim zal nog plaatsvinden, voordat de PVE is afgerond. 

Nogmaals citaten uit het verslag van de Commissie Welstand van 28 juni 2016: Het belang 

gelet op de historische context is aanwezig (…) bij vervanging moet recht gedaan worden 

aan de plek. En: Deze stalen brug doet alsof hij van hout is. Als de brug van staal is, dan ook 

als staal vormgeven. Dit ontwerp is onvoldoende passend in de omgeving en onvoldoende 

integraal ontworpen. 

Verslag Welstand Commissie 13 december 2016: De commissie (hierna: cie) complimenteert 

de opstellers van het gepresenteerde beeldkwaliteitsplan Ophaalbrug Haaldersbroek, maar 

doopt het om tot ontwerpvisie. Daarmee krijgt het niet de status van beoordelingskader. De 

cie vraagt zich af welke rol de – later aangebrachte - sluis in het ontwerp speelt; ontwerpers 

lijken een bredere brug te willen, zodat deze goed aansluit op de sluis. De cie wil dat niet. 

Andere conclusie van de commissie is, dat de brug aan de bovenkant van hout moet worden 

en de onderkant van staal. 

De brug wordt aangehouden, aangezien het een andere invalshoek/ontwerpuitgangspunt 



(vergt) om een nieuwe brug op deze bijzondere en historisch gevoelige locatie te laten 

landen. De cie constateerde al: uitgangspunten doen nog te weinig met de context en 

komen ook niet overeen met het eerdere advies van de commissie: teveel wordt ingezet op 

het contrast, op de poortwerking en op het accentueren van de hoofdvorm. 

Pieter Bleeker namens VZE in de Klankbordgroep aanwezig, verlaat de groep vanwege zijn 

vertrek uit Haaldersbroek, zijn plek wordt in 2018 ingenomen door Maarten Noom. 

De bewoners worden op 12 juli 2017 namens teamleider Ingenieursbureau J. Gouw 

geïnformeerd over het feit dat de planning is losgelaten, en men meldt: Na overleg met 

bewoners en belanghebbenden hebben we besloten ons te beraden op een aantal 

ontwerpuitgangspunten van de nieuwe brug. 

(Het proces rond deze brug heeft 8 maanden stil gelegen vanwege een overspannen 

projectleider.) 

 

Op een bijeenkomst in 2018 zijn er, op een bijeenkomst met de vertegenwoordigers van de 

gemeente, de hulpdiensten en de Kerngroep, waarden opgehaald en vastgesteld. Deze 

gezamenlijk vastgestelde waarden zijn: 

1. authentieke uitstraling (hout) 

2. draaicirkels (i.v.m. hukpdiensten) 

3. veilig voor fietsers 

4. tegengaan van zwaar en snelverkeer 

5. bereikbaarheid (hulpdiensten) 

6. rust/leefbaarheid 

7. doorvaart (B + H) 

8. bediening 

De kerngroep èn de gemeente hebben samen unaniem besloten dat de brug èn de 

hameipoort 20 cm breder zou worden. Dit staat ook zo in het verslag van de projectleider. In 

het voorlopig ontwerp bleek echter plotseling dat de hameipoort 45 cm breder wordt. Er 

wordt geen argumentatie gegeven waarom. 

Uit de Welstandscommissie van 11 december 2018: het bovenste deel wordt uitgevoerd in 

hout, het brugdek in staal; het brugdek wordt 20 cm breder dan de oude – tussen de 

relingen gemeten –  vanwege hulpdiensten; de hameipoort wordt 0.45 m breder dan de 

oorspronkelijke poort; de hameibrug wordt 0.75 m in de richting van Haaldersbroek 

verplaatst. 

Er staat dat een inspreker van de kerngroep bezwaar heeft tegen de langere, bredere en 

zwaardere brug en tegen het feit dat de hameipoort wordt opgeschoven. Het wordt 

daarmee een grovere en lompere brug, die verliest zijn authentieke waarde en voldoet niet 

aan eisen van het ‘beschermd dorpsgezicht’. De verschuiving van 0.75 m van de hameipoort 



betekent dat het contragewicht bijna in de tuin van Braakdijk 1 komt, en dat is een 

ongewenste situatie. 

Conclusie van de Welstandscommissie: die vindt het nieuwe ontwerp evenwichtig en in 

harmonie met het gebiedskarakter. 

Het artikel van Willemien Schenkeveld over deze zitting dat een dag later in Dagblad 

Zaanstreek verschijnt - 12 december 2018 - wordt de hele situatie nog eens geschetst: Hoe 

de commissie Welstand juichend is over het nu voorliggende ontwerp, en hoe de bewoners 

nog steeds vinden dat de brug ‘te breed en te lomp’ is, en dat de gemeente ontheffing zou 

moeten aanvragen voor de huidige eisen die tegenwoordig aan bruggen worden gesteld – 

want dat kan in dit geval. Dat de strijd nog niet gestreden is, aangezien er op 29 januari een 

inloopavond in het buurtcentrum is, waarbij iedereen zijn mening op een reactieformulier 

kan geven. Twee verantwoordelijke wethouders zullen er aanwezig zijn, te weten Gerard 

Slegers  (Openbare Ruimte) en Natasja Grootshuismink (Monumenten en Erfgoed).  

 

Wat valt er verder nog te melden uit de samenvatting die Piet van Nugteren dinsdag 22 

januari j.l. gaf, over het proces rondom het ontwerp van de vervangende brug bij 

Haaldersbroek? 

 

Bij de start om te komen tot een nieuw ontwerp voor de brug (voorjaar 2018), waarbij vier 

vertegenwoordigers van de gemeente waren, plus twee leden van het Wijkoverleg ’t Kalf, 

plus Maarten Noom, werd nadrukkelijk gesteld dat er echte participatie zou komen. Het 

zou anders gaan dan in 2015/2016. Er zou echt geluisterd worden naar de 

belanghebbenden. En... natuurlijk zou niet iedereen zijn zin kunnen krijgen. Dat gold (en 

geldt) ook voor de gemeente. Deze afspraak is niet nagekomen. Er zijn dan wel 

gemeenschappelijke waarden voor de brug opgehaald en vastgesteld – zie hierboven - maar 

toen bleek, dat de belanghebbenden (omwonenden) andere zaken wilden dan de gemeente, 

heeft de gemeente haar eigen Voorlopig Ontwerp opgesteld. Dat Voorlopig Ontwerp wordt 

op 29 januari gepresenteerd. De Kerngroep is het op een aantal aspecten niet eens met dit 

Voorlopig Ontwerp. 

Er is door veel mensen vanaf de eerste brief van de gemeente – 19 juni 2015 – ontzettend 

veel tijd en moeite gaan zitten in de bijeenkomsten van de door de gemeente gewenste 

Klankbordgroep – later omgedoopt tot Kerngroep. Nu - na 3 jaar en 7 maanden – vragen zij 

zich af, hoe het kan dat de gemeente met een ontwerp naar buiten komt waarover met hen 

geen overeenstemming is bereikt. 

 


