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Betreft: Fortuingebied kap 153 bomen 
 
 
Zaandam, 1 juli 2021 
 
 
 
Geacht college, 
 
 
Graag willen wij het volgende onder uw aandacht brengen. 
 
De gemeente Zaanstad staat op het punt om willens en wetens de Wet 
Natuurbescherming meerdere keren te overtreden. 
 
De gemeente is voornemens zomer 2021, dus midden in het broedseizoen, 153 bomen te 
kappen zonder dat er een onherroepelijk planologisch besluit ligt en waar het maar de 
vraag is of dit besluit stand zal houden voor de Raad van State. Daarnaast zijn niet alle 
benodigde ontheffingen aangevraagd en is de vergunning Wnb verlopen en gebaseerd op 
het inmiddels vernietigde PAS. Bovendien zijn de ecologische veldgegevens onderliggend 
aan de kapvergunning inmiddels verouderd.  
 
Achtergrond  
Het Fortuin is een uniek natuurgebied aan de rand van Rooswijk bij de Fortuinweg vlakbij 
het Natura 2000 gebied polder Westzaan. In dit gebied zijn bij diverse onderzoeken 
meerdere bijzondere als ook beschermde (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn, Rode Lijst) 
diersoorten aangetroffen, waaronder Noordse woelmuis, waterspitsmuis, rugstreeppad, 
diverse vogelsoorten en 5 soorten vleermuizen. 
 
De gemeente heeft in 2016 het plan opgevat om naar deze locatie de hockeyvelden van de 
Kraaien te verplaatsen. Deze velden bevinden zich nu aan de rand van Zaanstad in 
Wijdewormer. De clubleden die in Zaanstad wonen, gaan al meer dan 60 jaar lang naar 
deze locatie per fiets of auto en zo ver wij kunnen nagaan heeft zich hierbij nooit een 
ernstig incident voorgedaan. Op deze locatie heeft de club vier velden in bezit. Hier zouden 
zij dus hun capaciteit verder kunnen uitbreiden. 
 
Rooswijk is een sterk verstedelijkt gebied en het Fortuinveld is de enig overgebleven open 
groene ruimte binnen deze Wijk. 
De 153 bomen, waaronder een flink aantal waardevolle exemplaren ouder dan 45 jaar, 
hebben  voor diverse diersoorten en voor wijkbewoners een zeer belangrijke functie. 
Mensen kunnen hier wandelen, bewegen, recreëren, elkaar ontmoeten.  
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Daarnaast zorgen de bomen voor o.a. zuurstofvoorziening, opname van fijnstof, 
voorkomen van hittestress, voor opname van water en dienen als buffer voor geluid van 
de snelweg.  Als natuurgebied of natuurpark kan dit gebied een maatschappelijk en sociaal 
bindende functie gaan vervullen voor buurtbewoners, waarbij de natuurwaarden 
behouden blijven. 
 
Vergunningverlening niet op orde 
Het Bestemmingsplan Sportpark Fortuin is vernietigd door de Raad van State in september 
2019. De raad van State besloot hier toe omdat in de onderliggende Passende Beoordeling 
was uitgegaan van de PAS. 
Nu wordt via een omweg en in afwijking op het huidige  bestemmingsplan toch 
geprobeerd een sportpark te realiseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van dezelfde 
vergunning Wnb op basis waarvan de Raad van State eerder het nieuwe bestemmingsplan 
heeft vernietigd. Deze vergunning heeft echter als bindende voorwaarde dat de 
activiteiten binnen twee jaar uitgevoerd zouden moeten worden, een periode die 
inmiddels is verstreken. Het college probeert dit voor de gemeenteraad te verhullen door 
alleen te stellen dat de vergunning “onherroepelijk” is, waarbij wordt weggelaten dat de 
voorwaarden geen werkzaamheden meer toelaten. 
 
De vergunningverlening met betrekking tot de stikstofdepositie is dus niet op orde, maar 
we zouden ook willen betogen dat de voortzetting van de verhuizing naar  deze locatie zo 
dicht bij het Guisveld onverdedigbaar is. De verhuizing van de Kraaien naar een nieuw 
sportcomplex op de Fortuinweg Zaandijk veroorzaakt stikstofeffecten op de 
natuurgebieden Polder Westzaan en Wormer-en Jisperveld & Kalverpolder, die nu al erg 
onder druk staan door stikstof en waarvan in diverse habitats de kritische 
depositiewaarden al fors worden overschreden. Er moet wel een uitzonderlijk goede reden 
zijn van groot maatschappelijk belang om nog nieuwe activiteiten te ontwikkelen met een 
stikstofeffect. Andere belangrijke ontwikkeling met een overduidelijk groot 
maatschappelijk belang  zoals een veilige spoorwegovergang, denk b.v. aan de veiligheid 
van schoolkinderen die daar moeten oversteken, liggen al geruime tijd stil vanwege de 
verwachte stikstofdepositie op het Guisveld.  
 
Kortom de WABO vergunning kan de juridische toets niet doorstaan. Wanneer de Raad van 
State deze vernietigt, zou de kap van 153 bomen voor niets zijn geweest, met desastreuze 
gevolgen voor het gebied en geen nieuw sportveld. 
 
We willen u er ook nog op wijzen dat er voor de verdere aanlegwerkzaamheden een  
ontheffing noordse woelmuis vereist is. Aan deze ontheffing zijn de voorwaarden 
verbonden dat er alleen in oktober gewerkt mag worden en dat deze ontheffing pas mag 
worden ingezet bij een definitieve planologische beslissing. We kunnen nu alvast 
voorspellen dat deze er vanwege de bezwaarprocedures in oktober van dit jaar nog niet 
ligt. Wil de gemeente dan wederom de Wet Natuurbescherming gaan schenden? 
  
Iedereen gelijk? 
Waarom is de Gemeente van plan de wet te overtreden? Welk groot belang maakt dat het 
college hiervoor de hand in het vuur steekt? 
Het maatschappelijke belang van de verhuizing is immers zeer beperkt zo niet afwezig, 
want de verhuizing komt alleen ten goede aan het slinkende ledenbestand van de 
plaatselijke hockeyclub. 
 
Het belang van de verhuizing wordt door de gemeente onderbouwd met het argument dat 
deze een positief effect heeft op de sportbeoefening in de Zaanstreek en zo bijdraagt aan 
de volksgezondheid.  
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Ook zou deze nieuwe locatie centraler liggen en dus veiliger te bereiken zijn voor de leden. 
Of dit ook werkelijk een positief effect heeft op de volksgezondheid is nooit onderzocht. 
 
Maar hoe zit het met de volksgezondheid en de veiligheid van de inwoners van 
Rooswijk? 
Zij krijgen te maken met de nadelige gezondheidseffecten door toenemende licht- en 
luchtvervuiling en geluidsoverlast. Ook zal het verkeer in de wijk nog verder toenemen en 
daarmee het fijnstof (PM 10 en PM 2,5). 
Door op het fietspad kerende en parkerende auto’s zal de verkeerssituatie bij de toegang 
van de belangrijkste verkeerstoegang naar de wijk erg onoverzichtelijk worden. 
De kleine bijdrage aan de volksgezondheid die verhuizing mogelijk kan opleveren zal niet 
opwegen tegen de verslechtering van de leefomgeving van de bewoners van Rooswijk.  
 
In haar onderbouwing van de noodzaak van de verhuizing wijst de gemeente er op dat er 
nu eenmaal toezeggingen zijn gedaan aan de hockeyclub waar niet op terug gekomen kan 
worden. 
Door de gemeente Zaanstad is richting de bewoners van de Harpstraat eerder ook de 
toezegging gedaan dat er geen onomkeerbare ingrepen zullen worden uitgevoerd voordat 
er een definitieve planologische beslissing is genomen. Maar op deze toezegging kan 
blijkbaar wel makkelijk worden terug gekomen, gezien de geplande kap van 153 bomen 
deze zomer. 
 
Over de voortgang en de geplande werkzaamheden wordt ook niet langer 
gecommuniceerd met de bewoners aan de Harpstraat. Dat moeten we uit de plaatselijke 
media vernemen. De gemeente kiest ervoor slechts via juridische procedures met de 
bewoners van de Harpstraat of het KMZ te communiceren, ondanks het akkoord dat 
eerder ondertekend werd door de coalitiepartijen en Democratisch Zaanstad. 
 
Het is ons duidelijk: voor de gemeente Zaanstad zijn alle inwoners gelijk alleen sommige 
een beetje meer dan anderen. 
 
We verzoeken u met klem om niet over te gaan tot de kap van 153 bomen in het gebied bij 
Fortuinweg 1a voordat er een definitieve onherroepelijke planologisch besluit is 
 
Wij sturen een afschrift van deze brief aan het NHD en de Orkaan. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ)             Werkgroep Natuurgebied Fortuin (WNgF) 

Contactadres: Harpstraat 43 
1544 WL Zaandijk 

 
 
 
 
 

H. Melk – Dijkhuizen 
Voorzitter 
 
 

 
 

  
 


