Oud Koog, Oud Zaandijk, Westerkoog & Rooswijk

Slechts kleine aanpassingen oversteekplaatsen rondweg

Wethouder Straat legt
rapport VVN naast zich neer

Bewoners van de Zuiderkerkstraat, het zogenaamde hofje, rond 1920.
Foto: Gemeentearchief Zaanstad

Foto’s en verhalen gezocht

Wildwest op de Wildeman. Inhalen mag.

Op initiatief van GroenLinks
werd in januari tijdens het
Zaanstad Beraad het rapport van Veilig Verkeer Nederland over de rondweg in
Westerkoog besproken. De
VVN noemde meer dan 22
verbeterpunten om de veiligheid van met name voetgangers en fietsers te waarborgen. Tijdens de vergadering
liet verkeerswethouder Dennis Straat herhaaldelijk weten, dat hij blij was met het
rapport van Veilig Verkeer
Nederland over de onveilige
situaties.
Bewoners die al meer dan tien
jaar vechten voor de veiligheid in hun wijk haalden opgelucht adem. Helaas blijkt dit
van korte duur te zijn. De ambtenaren van de wethouder laten weinig over van het VVN
rapport en doen slechts cosmetische ingrepen. Nu het geld op
is bij de gemeente is er geen
aandacht meer voor veiligheid
en zoeken de bewoners het
maar zelf uit. ‘Zelfredzaamheid’ is de nieuwe slogan in
Zaanstad.
De aanpassingen die dit jaar
zullen worden uitgevoerd hebben slechts betrekking op een
paar oversteekplaatsen. Voor
fietsers wordt niets gedaan. Er
komen geen aparte paden of
stroken. Geen scheiding tussen het snelle verkeer dat meer
dan 50km/u rijdt en het langzame verkeer, zoals VVN vanuit
het Convenant Duurzaam veilig voorschrijft. De Fietsersbond heeft nog niet gereageerd
op de besluiten van Straat.

Zaanse logica
Na de openstelling van de busbrug voor autoverkeer wordt
de woonwijk geconfronteerd
met duizenden auto’s sluipverkeer. Voormalig wijkwethouder Hans Luiten wist nog
te vertellen: “Zo maar de busbrug opengooien en zeggen
jongens de mazzel, zal zeker
niet gebeuren.”
De rondweg kent geen parkeerverbod en omdat in de
praktijk niemand er parkeert,
is dit ook niet nodig, volgens
de logica van Straat. “Gezien
het lage ongevallencijfer kan
de rondweg als veilig worden
omschreven”, vervolgt Straat.
Bewoners zijn zo boos, dat zij
overwegen actie te gaan voeren door te parkeren op de
rondweg. Een bewoner die niet
met naam in de krant wil: “Ik

kan mij nog goed de verontwaardiging herinneren tijdens
een wijkoverleg toen verkeersdeskundige Klaas Steernberg
uit de doeken deed dat met de
versmalling van de rondweg
fietsers als rijdende verkeersdrempels zouden gaan funge-

ren.” Steernberg wist als deskundige ook te verzekeren, dat
de gemiddelde snelheid niet
boven de 40km/u zou uit komen. Inmiddels is deze meer
dan 50km/u
Ikea
Bewoners zien de verkeersontwikkelingen in Zaanstad met
angst en beven aan. Hoe gaan
de duizenden bezoekers straks
naar Ikea rijden? Veel verkeer
uit het Noorden zal via de busbrug gaan. De plannen voor
extra afritten bij de Guisweg
om het knooppunt Zaandam
te ontlasten zal veel overlast
geven voor de wijken aan de
Westkant van het spoor. Zonder ingrijpende maatregelen
in de infrastructuur, zoals ondertunneling van het spoor, zal
Zaanstad door een verkeersin-

farct stil komen te staan. Een
gevleugelde uitspraak in de
Zaanse politiek is: ‘Met de
kennis van nu en de wijsheid
van toen, zouden we het anders
gedaan hebben gedaan.’
Er is nog tijd. Nu nog de wijsheid.

Programma De Vuister

Zuiderkerkstraat in
Oud Koog 100 jaar
In Zaanse wijken van 8 juni
2011 berichtten wij over de
dreigende sloop van de Zuiderkerkstraatbuurt, de woningen 6 t/m 51, het zogenaamde hofje. Op initiatief
van bewoonster Lene Leck
Jensen werd een bewonersvereniging opgericht en actie
gevoerd om de sloop tegen
te gaan. Om de argumenten kracht bij te zetten dook
Leck Jensen in de ontstaansgeschiedenis van de straat.

gen rond het hofje) in 1914 en
de derde fase in 1919 (Kruisstraat). De huizen ter hoogte
van het kerkhof (een gedeelte
van de eerste fase) en de Kruisstraat (3e fase) zijn helaas in de
jaren tachtig ten behoeve van
nieuwbouw gesloopt.
Hoop
Zoals in het eerder verschenen
artikel gemeld, wendde Leck
Jensen zich tot de Historische
Vereniging
Koog-Zaandijk,

Feest
Op initiatief van de bewonersvereniging was er op 27 januari jongstleden een bijeenkomst
van bewoners in het BrandtWeer met als doel de bewoners
te informeren over de stand
van zaken met betrekking tot

De woningen zijn gebouwd
in 1913 voor arbeiders in opdracht van de woningbouwvereniging De Woning naar
een ontwerp van de architecten
Gerrit van der Koogh en P.N.
Leguit. De woonomstandigheden voor arbeiders waren in
die tijd erbarmelijk. Een aantal
notabelen van Koog trok zich
hun lot aan en richtten op initiatief van burgemeester Maarschalk in 1910 de woningbouwvereniging De Woning
op. De Zuiderkerkstraat was
het eerste project.
Historisch van belang
Nieuw was dat werd afgeweken van de traditionele houtbouw en het bouwen langs de
paden. De woningen waren
van steen en verrezen in rechte
straten, dwarsstraten en tuinen.
Zo ontstonden er wijken. De
Zuiderkerkstraat was de eerste
arbeidersbuurt en uniek in zijn
soort in Oud Koog. De eerste
fase werd opgeleverd in 1913,
de tweede fase (de wonin-

het Meldpunt Bedreigde Panden van de Vereniging Zaans
Erfgoed en de Monumentencommissie gemeente Zaanstad
met het verzoek tot een positief advies vóór behoud. Zaans
Erfgoed heeft inmiddels aangegeven het buurtje behoudenswaardig te vinden. Leck
Jensen heeft haar hoop ook op
Parteon gevestigd, de eigenaar
van de panden, die zich profileert als een woningbouwver-
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eniging die zich inzet voor het
behoud van Zaans Erfgoed.
Initiatiefneemster Lene Leck
Jensen (2e van links) overlegt
met medebewoners.

Initiatiefneemster Lene Leck Jensen (2e van links) overlegt met medebewoners

het behoud van de straat en het
oprichten van een feestcommissie voor de organisatie van
het honderdjarig bestaan in
september 2013. De filmploeg
van de Historische Vereniging
Koog- Zaandijk was aanwezig
en maakte opnamen. Zij zal
verder bij het project betrokken blijven en alle relevante gebeurtenissen in het kader
van het uitzoeken van de historie en de feestelijkheden in
september vastleggen voor de
toekomst. Bovendien beschikt
de vereniging over oud beeldmateriaal uit privébezit dat gebruikt zal worden in de documentaire. Het ligt in de bedoeling om aan het einde van 2013
de bewoners de film, een boekje en een tentoonstelling aan te
bieden.
Verhalen en foto’s
Lene Leck Jensen is op zoek
naar verhalen en foto’s van
(ex-)bewoners van de Zuiderkerkstraat. U kunt contact met
haar opnemen via leleje@hotmail.com.
Meer weten? Ga naar www.
historischeverenigingkoogzaandijk.nl

