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ONDERWERP Beantwoording artikel 51 vragen SP Noordsterpark Wormerveer

Geachte leden van de gemeenteraad,

Door Anna de Groot zijn mede namens de fractie van SP vragen gesteld op grond van artikel 51 van 
het Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Zaanstad, over Noordsterpark Wormerveer.

De gestelde vragen beantwoorden wij als volgt:

Vraag 1: In de Uitvoeringsagenda Groen- en Waterplan Zaanstad 2019-2023 staat het Noordsterpark 
omschreven als een landschapspark. De waarde van het Noordsterpark zou ontleend worden aan de 
natuurlijke inrichting met hierin restanten van het oorspronkelijke veenweidelandschap. Hoe is het 
oorspronkelijke veenweidelandschap terug te vinden in het Noordsterpark? Is de vegetatie ook terug 
te voeren op het oorspronkelijke veenweidelandschap? Zo ja, kunt u omschrijven welke planten, die 
voorkomen in het veenweidegebied, groeien in het Noordsterpark?
In het Noordsterpark kan deels het oude veenweidelandschap nog herkend worden vanwege de 
aanwezige waterpartijen en eilandjes en de aanwezige rietbegroeiing. Dit is met name terug te zien in 
de noord- en westzijde van het park. Het gaat in dit geval bij de term ‘landschapspark’ meer om de 
visuele belevingswaarde dan om de aanwezige soorten. Voor het overige gedeelte is de vegetatie dan 
wel inrichting van het Noordsterpark niet terug te voeren op het oorspronkelijke veenweidelandschap.

Vraag 2: Kan uit de gegevens van het Meetnet Biodiversiteit Zaanstad afgeleid worden hoe het met 
de biodiversiteit in het Noordsterpark gesteld is? Als dat nu nog niet het geval is, kan dit dan eind 
2020 inzichtelijk zijn?
Bron van kennis en inzicht over de biodiversiteit in het Noordsterpark is de Natuuratlas Zaanstad. Het 
Meetnet Biodiversiteit is nog niet zover dat het hier actuelere informatie aan kan toevoegen. Het 
onderdeel van het Meetnet voor planten, bijen en vlinders wordt volgens de planning voor het 
komende groeiseizoen (2021) ingericht. De selectie van de locaties, waaronder drie parken, moet nog 
plaatsvinden in het kader van de voorbereidingen voor het Meetnet. De drie parken zullen mede op 
basis van de Parkennota worden geselecteerd. Deze nota is nog in voorbereiding. Doel van deze nota 
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is de karakteristieken van de parken in beeld brengen, waaronder de biodiversiteit ervan. Dit is een 
hulpmiddel om de parken indien nodig beter te beschermen, goed te beheren en op verantwoorde 
wijze open te stellen voor recreatie. Deze nota kunt u in het vierde kwartaal van 2020 tegemoet zien.

Vraag 3: In 2020-2021 is het de bedoeling dat er een voetpad naar het kruispunt met de Samsonweg 
wordt aangelegd. Ook zal er een aantrekkelijke route voor langzaam verkeer worden aangelegd via 
het kruispunt Witte Bijlweg, ook voor de wijken Zaans Pijl en Meneba. De gemeente, provincie en 
MRA zullen dit gaan betalen. De gemeente is de trekker van dit project. Kan, tegelijk met het 
aanleggen van de betreffende routes, de biodiversiteit in het Noordsterpark vergroot worden? Zo ja, 
wat zijn de plannen hiervoor?
Het project waar u aan refereert staat op de lijst van PRIO 3 projecten uit de Uitvoeringsagenda, 
hetgeen betekent dat er ten tijde van de vaststelling van de Uitvoeringsagenda nog geen zicht was op 
financiering van deze projecten. De wens om dit project op te starten is nog altijd actueel. Er zijn 
echter nog geen financieringsmogelijkheden gevonden. Er is daarom op dit moment geen zicht op 
uitvoering van dit project. Indien het project tot uitvoering over zal gaan, is biodiversiteit vergroten 
mogelijk, met name in de bermen en de aangrenzende eilandjes.

Vraag 4: De vele brandnetels en bramenstruiken duiden erop dat er heel veel stikstof neerdaalt in het 
Noordsterpark. Is de grote hoeveelheid stikstof een gevolg van de uitstoot van de twee provinciale 
wegen die langs het park liggen? Kunt u ons een berekening geven van de stikstof die vanaf de 
provinciale wegen op het park neerdaalt? Hoeveel van deze uitstoot kunnen we als teveel voor het 
park beschouwen?  Is het nog steeds de bedoeling dat er extra rijstroken op de N514 bijkomen als de 
Zaanbrug wordt vervangen? Als dat het geval is, wat zijn dan de gevolgen voor het Noordsterpark?
De aanwezige brandnetels en bramenstruiken duiden op de aanwezigheid van voedselrijkdom in de 
bodem. De stikstofdepositie draagt hier aan bij, maar ook bij (fictieve) afwezigheid van 
stikstofdepositie zou de groei van bramen en brandnetels doorgaan. Volgens Aerius calculator is de 
jaarlijkse stikstofdepositie ter plaatse 1722 mol/ha. Aangezien het park geen Natura 2000-gebied is en 
niet is aangewezen als beschermingsgebied voor stikstofgevoelige soorten, kan niet gesteld worden 
dat dit een te hoge stikstofdepositie zou zijn. Ook een voedselrijk park zoals het Noordsterpark kan 
een zeer hoge belevingswaarde hebben en een grote mate van natuurlijkheid en biodiversiteit. 
Voor wat betreft uw vraag over de N514: Het is zeer onwaarschijnlijk dat er extra rijstroken zullen 
komen op de N514 als de Zaanbrug wordt vervangen. Er wordt op dit moment een alternatief 
uitgewerkt zonder extra rijstroken. U kunt hierover binnen enkele weken meer informatie verwachten.

Vraag 5: Kunt u beschrijven welke andere factoren - behalve de beide provinciale wegen - de oorzaak 
zijn van de stikstof die op het park neerdaalt en de oorzaak zijn van de grote hoeveelheden 
brandnetels (en bramen)?
Stikstofuitstoot kan depositie veroorzaken tot honderden kilometers van de oorspronkelijk bron. Het is 
daarom niet mogelijk om alle bronnen van de stikstofdepositie in het Noordsterpark te geven. Voor 
heel Zaanstad geldt dat naast mobiliteit, ook de industrie, de landbouw, het buitenland en de 
huishoudens een bron zijn van stikstofdepositie.
Het huidige beheer van het Noordsterpark bestaat uit gazon en klepelmaaien. Er wordt niet afgevoerd. 
De voedselrijkdom blijft op deze manier voortbestaan. Verschralen is hier, gezien de voedselrijkdom, 
bodemgesteldheid en de ligging, niet zinvol.

Vraag 6: Bent u met ons van mening dat ook de biodiversiteit in bestaand stedelijk gebied verbeterd 
moet worden? Zo ja, wat gaat u eraan doen om de biodiversiteit in de parken, in dit geval het 
Noordsterpark, te vergroten?
Ja, met beheermaatregelen wordt geprobeerd de biodiversiteit toe te laten nemen. Daarvoor is vaak 
wel een langere periode nodig. In het Noordsterpark zijn zeker mogelijkheden voor meer biodiversiteit. 
Mogelijkheden zijn hier bijvoorbeeld het aanbrengen van meer variatie in de groeiomstandigheden
(hoogteverschillen aanbrengen). Naar verwachting zal ook de bij vraag 2 genoemde Parkennota meer 
richting geven aan de mogelijkheden. In dit kader verwijzen we u graag nog naar de 
raadsinformatiebrief die u in mei 2020 heeft ontvangen (2020/11506). In deze brief wordt vermeld hoe 
Zaanstad op diverse plekken in de stad werkt aan het vergroten van de biodiversiteit. Ook zal de 
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Uitvoeringsagenda van het Groen- en Waterplan worden geëvalueerd. Het resultaat daarvan kunt u 
verwachten in het vierde kwartaal van 2020.

In het vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Zaanstad,

drs. J. Hamming, burgemeester
Digitaal ondertekend door locoburgemeester J. Krieger op 02-09-2020

drs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris
Digitaal ondertekend door gemeentesecretaris drs. F.H.M. Apeldoorn op 01-09-2020


