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INSPRAAKAOTE RAADSVERGADERING 16 JANUARI 2014 TE ZAANSTAD 

Geachte dames en heren, 

Als afgevaardigde namens de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer, Afdeling Zaanstreek 

gebruik ik deze inspraakprocedure om hierin nogmaals het belang van de beste locatie zaanbrug 

onder uw aandacht te brengen, te weten ter hoogte van de Lassiestraat. 

In de KSV vertegenwoordigt men de belangen van de binnen- en beroepsvaart maar ook die van de 

pleziervaart en als vereniging dan ook meer speciaal gericht op het (veilig en duurzaam vaarbaar 

maken en behouden van de wateren meer speciaal voor ons in de Zaanstreek. 

Zowel De Zaan alsook Zaanstad zijn gebaat bij druk bevaarbare, duurzame en veilige wateren. Vele 

bedrijven zijn hier aan de Zaan gelegen en vervoeren, transporteren hun goederen nog altijd via de 

waterwegen in plaats van over de weg. 

Mede Zaanstad is altijd trots op geweest op deze goede duurzame milieuvriendelijke en snelle 

transportader welke door de gehele Zaanstreek loopt zulks ten einde de dichtslippende 

overbevolkte wegen te ontlasten. 

Maar niet alleen wordt de Zaan als transportroute gebruikt ook zien wij een toename van de plezier-

en cruisevaart over dezelfde zaan gaan. En in de toekomst is de prognose wordt dit belang nog vele 

malen groter. Bovendien in de huidige binnenvaart ziet men al weer grotere schepen en dus grotere 

tonnages en die moet Zaanstad ook zien te behouden voor de Zaan. 

Dit maakt dat wij allen goed dienen na te denken en te beredeneren wat voor nu maar zeker ook 

voor onze verre toekomst 	en denk daarbij aan de komende eeuw 	wat de beste locatie is voor 

een nieuw te bouwen Zaanbrug. De gelden kunnen namelijk maar 1 keer uitgegeven worden en 

dienen dus goed te worden besteed! 
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De KSV heeft altijd de locatie ter hoogte Lassiestraat beoogd gelet eerdere redenen maar bovendien 

zijn er nog een aantal redenen op te noemen want door de brug ter hoogte van Lassiestraat aan te 

leggen kan men aansturen op zeker een snellere en dus veiliger doorvaartsnelheid onder de brug, de 

openingstijden van de brug kunnen worden verkort door makkelijke betere aanvaarroute dan nu het 

geval is, ook bij wachten voor het draaien van de brug is deze locatie een veiliger want je ontwijkt de 

bocht in de Zaan en ook kan daar doorvaarthoogte in de brug gecreëerd worden, wat weer gunstig is 

voor lagere en met name pleziervaart. Al met al pluspunten. Bovendien zal het wegverkeer ook 

minder gehinderd worden door een aanzienlijk korter openstaan van de brug. 

Uiteraard hebben ook wij als KSV diverse malen overleg gehad met de provincie en daar hebben wij 

dit standpunt ook altijd verdedigd. Helaas is dit door hen om moverende redenen niet als zodanig 

over genomen. 

Tenslotte kijk ook eens naar onze buurgemeenten en hun ontwikkelingen. Hier lopen onder meer 

diverse projecten met vervoer, transport over water en speciaal om de containervaart meer te 

ontwikkelen. Grijp die kansen ook Zaanstad! 

Kortom, Als KSV verwerpen wij dan ook het besluit om deze Zaanbrug op de huidige locatie te 

herbouwen en wij hopen en vertrouwen dat u - geachte raadsleden- gebruikers en opvarenden van 

de Zaan net als wij van KSV een veilig duurzame en snelle doortocht gunnen en ook kiezen voor 

locatie Lassiestraat als de enige echte 	toplocatie! 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, verneem ik dat graag van u. 

Voor nu bedankt voor het toehoren 

Nico E. Post 

Voorzitter 
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