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Ons “snoepreisje” naar Dordrecht en Rotterdam 
  
 Een aantal jaar geleden stelde de provincie Noord-Holland voor om de gebouwen op het 
Hembrugterrein maar te slopen en er een nieuw bedrijventerrein te vestigen. De conditie van de 
gebouwen was inderdaad bizar slecht, maar gelukkig waren er ook mensen, waaronder ROSA, 
die daar doorheen keken en de mogelijkheden van deze bijzondere plek inzagen. Met ontvangen 
rijksgelden werd de boel gestabiliseerd en vervolgens gerestaureerd. Anno 2016 dient zich een 
nieuw probleem aan: Kunnen we de vraag naar historische bedrijfspanden op het Hembrugterrein 
nog wel aan?  
 
Hetzelfde verhaal zou ik kunnen ophangen voor het gebied rond de Zaandijkerkerk. Waar het 
geloof in een reddingsplan alleen nog maar bij ROSA en een beperkt aantal 
monumentenliefhebbers leefde, bleef de kerk toch behouden en ontwikkelt zich nu tot een 
markante plek.  
 
Deze twee voorbeelden kwamen bij mij boven drijven toen we met een delegatie een bezoek 
brachten aan Dordrecht en in het bijzonder aan het gebied De Stadswerven.  
Een oud industrieterrein, omgeven door water. Met een oude elektriciteitscentrale die 
omgebouwd is naar een cultuurcluster en een watertoren waar omheen een prachtig parkje is 
verrezen. Maar ook de restanten van een oude roestige kraanbaan die allen de basis vormen 
voor de herinrichting van het gebied. Dat dit met vallen en opstaan gaat is ook hier duidelijk. Het 
cultuurcluster verkeert in zwaar financieel weer, een ontwikkelaar pleurt een aantal 
cataloguswoningen neer en de vierkante doos blijkt een parkeergarage te zijn aan de oevers van 
het water, waar juist een aantrekkelijk verblijfsgebied had kunnen ontstaan. Voorbeelden genoeg 
dus om te bedenken hoe het anders moet. Dordrecht stopte 24 miljoen eigen geld in het 
cultuurcluster, Zaanstad 30 miljoen geleend geld. Maar ondanks dit soort mispissers was de rode 
draad in het verhaal toch het belang van het behoud van het erfgoed.  
 
Andere belangrijke leidmotieven zijn geduld en als gemeente regie houden in de eerste fases van 
ontwikkeling. Pas als een gebied zich ontwikkeld heeft in de gewenste richting kan je de regie 
langzaam los laten en de markt zijn werk laten doen. Die markt van ontwikkelaars blijkt overigens 
de laatste jaren nogal terughoudend te zijn dus komt de bal al snel bij de overheid te liggen.  
De strategie die het college van Zaanstad momenteel voorstaat om op bedrijventerreinen juist 
weinig regie te voeren bij herontwikkeling staat hier haaks op. 
 
Na dit inspirerende bezoek aan Dordrecht verplaatste het gezelschap zich naar Rotterdam waar 
de worsteling met verlaten bedrijventerreinen nog een factor 10 groter is. Maar waar ook de 
financiële middelen van een omvang zijn waar Zaanstad alleen maar likkebaardend naar kan 
kijken. Dat vraagt dus voor onze gemeente om veel creativiteit en juist dat kunnen wij als ROSA 
wel leveren. 
 
Het was een bijzonder intensief programma met prachtige thema’s en veelbelovende projecten 
die heel veel inspiratie hebben opgeleverd. Met alle andere input die de afgelopen tijd tot ons is 
gekomen om een visie te ontwikkelen voor de toekomst van Zaanstad kan het bijna niet meer 
misgaan in onze stad. 

 


