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Geacht college, 
 
Wij sturen u deze brief met onze zienswijze in aanvulling op de e-mail van 4 oktober aan 
wethouder Breunesse en het gesprek dat een van de ondergetekenden, mevrouw 
Berghouwer, op 13 oktober met wethouder Breunesse heeft gevoerd. 
 
Kort samengevat schreven wij op 4 oktober over de Dukrabrug etc. in onze e-mail:  

• de gemeente had zwart-op-wit gesteld “dat er geen besluiten zouden worden 
genomen voordat de gesprekken en info uitwisseling met bewoners heeft 
plaatsgevonden” (programmamanager MAAK.Centrum, e-mail d.d. 3 mei 2021); met 
dit B&W-besluit inzake de Dukrabrug en de bijbehorende steiger houdt de gemeente 
zich niet aan deze belofte – de zoveelste beschadiging van ons vertrouwen. 

• daarbij staan we aan de vooravond van de participatiegesprekken; het voornemen 
tot onttrekking van de Dukrabrug en de bijbehorende steiger aan de openbaarheid is 
onzes inziens juist een onderwerp om tijdens deze gesprekken te bespreken gezien 
de impact van het besluit op bijv. de buitendijkse woningen aan de Hogendijk tussen 
de William Pontbrug en de Spiekeroog”brug”. 

• de Dukrabrug en de bijbehorende steiger zijn onderdeel van de herontwikkeling van 
jachthaven Dukra: zij vormen zelfs de belangrijkste onderdelen van de ontwikkeling 
tot Marinapark Houthaven (kennelijk “Zaanhaven” genoemd in de context van de 
MRA Green Deal Houtbouw), aangezien de beoogde “kwaliteitsimpuls" vooral 
bestaat uit het opwaarderen van hoofdsteiger inclusief brug tot wandelpromenade. 
De woonarken (typologie houtloodsen/ barakken) zijn slechts noodzakelijk om deze 
“kwaliteitsimpuls" te kunnen financieren.  

• wij verzoeken de besluitvorming rondom de Dukrabrug en de bijbehorende steiger 
stop te zetten en pas weer op te starten nadat de gesprekken met bewoners hebben 
plaatsgevonden; op 13 oktober j.l. heeft wethouder Breunesse toegezegd dat dit 
voorstel na de periode van terinzagelegging niet als los voorstel in procedure voor 
definitieve besluitvorming naar de raad wordt gebracht, maar als onderdeel van de 
ontwikkeling van jachthaven Dukra. 

 
Met deze brief geven wij een nadere inhoudelijke reactie op voornoemd B&W-besluit. Met 
de onttrekking van de Dukrabrug aan de openbaarheid zal het college voor ons als 
bewoners van de woningen van de buitendijkse Hogendijk [hieronder verstaan wij voor de 
duidelijkheid ook de woonark met het adres Houthavenkade 1 G rood], gelegen tussen 
William Pontbrug en Spiekeroogbrug, een belangrijke afhankelijkheid van de 
jachthaveneigenaren creëren ten aanzien van de bereikbaarheid van onze woningen aan de 



Hogendijk voor bepaalde vaartuigen. We hopen dat we er tijdens de participatiegesprekken 
met elkaar – buurt, gemeente en jachthaveneigenaren – uit zullen komen en daarna met 
elkaar door een deur zullen kunnen, maar wat als dat niet gebeurt? Zijn wij dan mogelijk aan 
de grillen van de jachthaveneigenaren overgeleverd voor wat betreft de bediening van de 
brug? Er bestaat de angst voor een situatie enigszins vergelijkbaar met het hek op het 
Hembrugterrein. Het maken van afspraken (in dit geval bijv. over de bediening van de brug) 
is iets anders dan het nakomen van of handhaven op die afspraken. 
 
De Dukrabrug is namelijk niet alleen onderdeel van de openbare weg voor 
voetgangersverkeer van en naar de jachthaven, maar ook onderdeel van de vaarroute voor 
bestemmingsverkeer over water richting onze woningen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 
boten met staande masten en vaartuigen die ten behoeve van 
(onderhouds)werkzaamheden aan o.a. onze beschoeiingen of steigers van de beweegbare 
Dukrabrug gebruik moeten maken. De gemeente heeft er in het verleden voor gekozen de 
Spiekeroogbrug naar het Eiland zo laag te maken – in tegenstelling tot het meer 
spectaculaire, maar kostbaardere oorspronkelijke ontwerp – dat hier geen doorvaart 
mogelijk is. Bij de aanleg van de Spiekeroogbrug heeft de gemeente beloofd dat de 
achterzijde van de Hogendijk bereikbaar zou blijven voor hoge schepen en andere 
werkschepen voor onderhoud etcetera. Kan de gemeente deze belofte zomaar overdoen 
aan een andere partij? 
 
Kortom: hoe garandeert de gemeente de bereikbaarheid van onze woningen en de beloftes 
uit het verleden? 
 
Verder vragen wij ons af hoe het kan dat wij aan de ene kant wel een brief ontvangen met 
het B&W-besluit met het voornemen tot onttrekking van de Dukrabrug en de bijbehorende 
steiger aan de openbaarheid (je zou hieruit immers kunnen afleiden dat de gemeente ons 
als belanghebbenden heeft opgemerkt). Maar dat aan de andere kant niet uit B&W- besluit 
blijkt dat de gemeente beseft dat dit besluit impact heeft op ons, laat staan waar die impact 
precies uit bestaat. Hoe heeft de beleidsvoorbereiding voor dit onderwerp tot nu toe 
plaatsgevonden? Is hiervoor bijvoorbeeld niet het instrument van de omgevingsanalyse 
gehanteerd? En is voor dit besluit überhaupt vanuit beleidsmatig perspectief de keuze 
gemaakt om de bediening van lokale bruggen over te dragen aan een externe partij? Verder 
vragen we ons onder meer af wie verantwoordelijk is voor de veiligheid en hoe e.e.a. zich 
verhoudt tot de rol van de gemeente Zaanstad als nautisch beheerder.  
 
Tot slot begrijpen we werkelijk niet dat de gemeente de Dukrabrug en bijbehorende steiger 
aan de openbaarheid willen onttrekken, terwijl de gemeente van de hoofdsteiger een 
publieke wandelroute wil maken. Volgens zeggen van de gemeente zou dit zelfs een 
belangrijke verbinding moeten gaan vormen tussen de nog te bouwen wijk Houthavenkade 
en het centrum van Zaandam. De gemeente gebruikt onzes inziens tegenstrijdige 
argumenten voor enerzijds een publieke wandelroute met mooie vergezichten en anderzijds 
het onttrekken van deze route aan de openbare ruimte. Dit punt, maar ook alle andere 
hiervoor genoemde punten, willen we dan ook graag agenderen voor de nog te starten 
participatiegesprekken. 
 
Een kopie van deze brief zenden wij ter informatie aan de gemeenteraad. 



Met vriendelijke groet, 
 
Omwonenden van jachthaven Dukra  
 
Burenvereniging Oude Haven 
www.facebook.com/OudeHavenZaandam 
 
 
 


