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Bos en Groen (maart 2017)

Wat zijn de uitgangspunten
voor het thema ‘Bos/Groen’?

Wat is
bespreekbaar
en wat niet?
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Het bos en de groene uitstraling daarvan is een belangrijke
kwaliteitsdrager voor het Hembrugterrein en omgeving.
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Het bos heeft een functie
voor de natuurwaarden
maar ook een functie voor
toekomstige bewoners en
gebruikers.
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Maximale bouwhoogtes op het terrein
zijn afgestemd op de hoogte van de
bomen in het bos. De
hoogteaccenten vormen
daarop een uitzondering.

Zij

Bescherming en instandhouding van potentieel
waardevolle en monumentale bomen in
Zaanstad is geregeld in het Bomenbeleidsplan
en vertaald in de APV. Dit beleid is van toepassing
op het Hembrugterrein en kan indien nodig
worden aangevuld.
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Noodzakelijke watercompensatie
kan in het bos gerealiseerd worden.
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In het monumentale kleibos zijn een aantal bestaande gebouwen aanwezig.
Bestaande gebouwen krijgen passende functies om de karakteristiek gebouwen
te behouden. Te denken valt aan gemengde functies. Hiertoe kan soms
beperkte verharding en bijgebouwen worden toegestaan. Nieuwe gebouwen zijn geen optie.
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Wat is een ja?

Wat is een onderwerp
van gesprek?

Wat is een nee?

Beschermingsniveau van
bomen in overeenstemming
met de Algemene Plaatselijke
Verordening.

Het bos heeft een functie voor
de natuurwaarden, maar ook
een functie voor
toekomstige bewoners en
gebruikers. Welke activiteiten
passen daarbij?

Het bos aanwijzen als
beschermd natuurgebied.

Aandacht voor flora en fauna.

Onder welke voorwaarden
zijn het aanleggen van paden,
bouwwerken zoals speel
toestellen en aardewallen
mogelijk in het bos?

Het bos vrijhouden van
nieuwe bouwwerken (speel
toestel, routebord etc.).

Ruimte bieden voor nieuwe
bomen.
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Het bos heeft een functie voor
de natuurwaarden, maar ook
een functie voor
toekomstige bewoners en
gebruikers. Welke activiteiten
passen daarbij?
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(op hoofdlijnen)

Noord algemeen
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• Kappen van bomen: eerst door gekeurde mensen laten
beoordelen voordat ze gekapt worden
• Bij hoogbouw meer bos?
• Meer bomen bos! >11HA
• Meer groen ter compensatie van nieuwe vervuiling door
woningen/ auto’s en bedrijven
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Zij

• Bos behouden
• 600 bomen gekapt invloed op flora fauna
• Goede infrastructuur voor verkeer en groenstructuur
• Wandelpaden in bos, geen speeltoestellen, geen BBQ
• Achter Havenstraat 93 t/m 100 staat een mooi rij bomen die
willen wij behouden i.v.m. de hoogte van de toekomstige
bebouwing 2 t/m 6 lagen
• Beschermd natuurgebied
• Geen sportactiviteiten = zijn al voldoende sportterreinen
• Balans tussen gebruik en behoud-> recreatief/ experimenteel
• Bos extreem belangrijk voor grondwaterniveau en stabiliteit
Delftse Rij, Nieuw onderwerp: waterpeil van omkijkt gebied!
• Terugplaatsing van door RVB beloofde bomen die gekapt zijn
voor reiniging grond rondom “LAB” ter hoogte van
Havenstraat 148-152 + achterliggend gebied ca. 2012/15?
• Info: we willen de bodemonderzoek resultaten inzien!
Bodemverontreiniging hoe zit dat? Waar info over verontreiniging
te vinden?
• ’s nachts bos dicht, geen rondhangplekken creëren
• Kleibos gebouwen
• In de vorm van verdichting bos en aanvulling met struiken/
lage bomen onder Canopy/grote bomen om =
10 kleine bomen terug
• Ik mis de reigers kolonie en wil meer bomen!
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Meedoen?
Check praatmee.zaanstad.nl

Dieren
• Aandacht voor de vogels in het gebied
• Reigers – buizerd – vleermuizen
• Ervoor zorgen dat er genoeg dieren blijven
• Natuur moet een kans houden om zich te ontwikkelen,
maar een beetje onderhoud moet er wel zijn
• Bos en karakter van verwildering moet blijven
• Door bosverdichting ook meer kans voor dieren eromheen.
En water voor waterdieren
• Geen publiek aantrekkende functie
• Wat is de invloed van evenementen op de flora en fauna
• Meer bomen ter bescherming tegen geluid en vuile lucht moeten blijven
• Balans tussen gebruik (recreatie/beleving) en onderhoud
• Veiligheid voorop
• Veiligheid bodem -> vervuiling
• Denk aan de honden en overlast (hondenbaan) ->
graven bodemverontreiniging
• Dilemma: Natuurbos vs. decoratieve functie => kan beide
• Meer bloemen, proberen om de natuur zijn gang te laten gaan.
Bloemen en zaden die komen aanwaaien. Minder maaien.

