
Hij kreeg die straf voor het ver-
oorzaken van een ernstig onge-
val in de nacht van 12 op 13 juni
vorig jaar in Zaandam.
Alcohol
Y. reed met zeer hoge snelheid
en onder invloed van alcohol
over de kruising met de Haven-
straat. Op de N203 ging het he-
lemaal mis. Ömer Y. kwam eerst
in de middenberm terecht, reed
tegen een lichtmast en klapte
op de verkeerde weghelft fron-
taal tegen een tegenligger aan.

De bestuurder in die auto liep
een verbrijzelde knie en een
verbrijzelde voet op. Hij moest
worden geopereerd en een jaar
lang revalideren.

De rechtbank vindt dat Y. zeer
onvoorzichtig, veel te hard en
onder invloed van te veel alco-
hol het ongeluk heeft veroor-
zaakt. Hij reed tussen de 157 en
165 kilometer per uur, waar je
maximaal 50 kilometer per uur
mag rijden. Zijn alcoholprom-
milage was 0,65 in plaats van
de toegestane 0,5 procent. 

Hoogste taakstraf en rijverbod
voor ernstig ongeval Zaandam
Alkmaar/Zaandam ■ De 30-
jarige Ömer Y. uit Zaandam
kreeg bij de rechtbank in Alk-
maar 240 uur taakstraf, een
half jaar voorwaardelijke cel-
straf en een rijverbod van twee
jaar, waarvan negen maanden
voorwaardelijk.

Het is van dat weer waar je niet op zit te wach-
ten, bij het vertrek naar huis. De miezerregen
vindt moeiteloos alle zwakke plekken in het on-
doordringbare regenpak. De straatverlichting weerkaatst in de diepe
plassen, het is donkerder dan de nacht. Om vijf uur ’s middags. Of is het
al zes uur? Druk in de stad, maar eenmaal onder het fietstunneltje be-
gint de nacht van de nacht. Stil, donker, mysterieus bijna. Alleen op de
wereld. Nou, bijna alleen. Achter de rug rochelt het ineens. Whou-
achhhhh! Een loodzware hoest die overgaat in een soort gaspende ro-
chel. Afstand tot de hoester: meter of vijftien, twintig. Risico: hoog. Zo’n
enorme fluim zal zo maar ergens op het waterdichte maar niet corona-
proof regenpak - zijn die er trouwens? - landen. De proestende hoester
zal maar corona hebben. Misschien wel ontsnapt uit een hotel bij Schip-
hol, waar ook andere hoesters sliepen. Het besluit is snel genomen:
trappen. Harder. Het maakt geen verschil: het geluid wordt niet zachter.
Komt-ie zelfs niet een beetje dichterbij? Neus op het stuur, volle kracht
op de pedalen. Maar achterom kijken? Das een slecht idee. Kost tijd en
concentratie. Doorgaan, wegwezen, weg van dat onheilspellende ge-
luid. De rochelende rijder lijkt nog meer terrein te winnen. De fluimen-
de fietser hijgt inmiddels bijna in de nek. Gevaar voor besmetting: code
dieprood.
In die haakse bocht toch een supersnelle blik naar achteren. Op een
paar meter danst een lampje wild van links naar rechts over het weg-
dek. Is daar nou ook een enorme fluim te horen? Straks nog naar de
teststraat van de GGD, zo’n stok door je neus op weg naar de overblijfse-
len van de hersenkwab, als die nog te vinden zijn. Nee,
doortrappen, veel verder dan de elektrische ondersteu-
ning je kan helpen. Door het dorpscentrum, dwars over
de voorrangsweg, blind het kruispunt over. Dan sterft
het geluid plotseling weg. Overleefd.

Ype Minkema 
y.minkema@mediahuis.nl
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marc schoencadeau na zwartepietendemonstratie 

Gemeente Zaanstad wil het jaren ’60
industrieterrein Achtersluispolder
opwaarderen tot een moderne
woon-werklocatie. Wonen is nu nog
niet mogelijk, uitzonderingen daar-
gelaten. Over vijf jaar zouden de eer-
ste woningen al wel gebouwd kun-
nen worden, maar Zaanstad neemt
hierin uitvoerend geen voortrek-
kersrol. Het college wil projectont-
wikkeling overlaten aan de markt. 

„Als niemand de regie neemt
komt er niets van de plannen te-
recht”, reageert Van Vliet. „Maar on-
dertussen blijven ondernemers in
onzekerheid, zullen ze ook niet in-
vesteren, en dat is al enkele jaren zo.
Dat is niet goed voor de Achtersluis-
polder.”

Zaanstad presenteerde vrijdag de
langverwachte ’Ontwikkelstrategie
voor de Achtersluispolder’. Zaan-
stad ziet al over vijf jaar kansen voor
ontwikkeling van het noordooste-
lijk gelegen gebied, Sluiskwartier
genoemd. Dat ligt hemelsbreed tus-
sen sportpark Poelenburg, Zijka-
naal H en de bedrijvigheid aan de
Sluispolderweg. Het wordt ’een in-
teressant gebied’ genoemd vanwege
de goede bereikbaarheid, de ligging
naast groen en het verste verwijderd
van de zwaardere industrie.

Niet duidelijk
Van Vliet is als bestuurslid belast
met de transitie Achtersluispolder.
„Vooropgesteld: als bestuur zijn wij
niet tegen woningbouw. Dat hebben
we maandagmiddag nogmaals uit-
gesproken. Er is een groot tekort aan
woningen en daar moet je als ge-
meente iets mee. Maar hoe ga je dat
hier doen? Daar willen we over pra-

ten met de betrokken wethouders,
want de denkrichting en de weg er-
naartoe zijn niet duidelijk. Voorals-
nog is het zo, dat waar woningen ko-
men bedrijven en banen verdwij-
nen.”

Het bestuur kijkt met enige scep-
sis naar de kans om in Sluiskwartier
woningen te bouwen. Van Vliet:
„Mogelijk dat een enkel bedrijf be-
reid zal zijn om te verkopen of om
ruimte af te staan. Er staat geloof ik
een pand leeg en ik weet dat een ou-
dere ondernemer geen opvolging
heeft. Maar dan houdt het ook op.
Weinig ondernemers - en dat zijn er
365 in de hele Achtersluispolder -
die bereid zullen zijn om te vertrek-
ken. Waarheen en wie betaalt de re-
kening? Als je verkoopt krijg je een
derde van de nieuwe investering.
Dat doe je niet.”

Maakindustrie
Ook het specifieke karakter van de
bedrijvigheid in de Achtersluispol-
der maakt dat er eerder extra be-
drijfsruimte nodig is, dan dat onder-
nemers ruimte opgeven. „Als je een
bedrijf hebt met laptopbanen, zoals
een makelaar of een accountants-

kantoor, dan kun je met weinig vier-
kante meters toe. Kun je begane
grond kantoor houden en daarbo-
ven wonen. Maar het is hier nog ou-
derwets maakindustrie. Wil je dan
boven of naast een grote bedrijfshal
wonen waar al vanaf 6 uur ’s och-
tends wordt gewerkt?”

Zaanstad heeft zelf geen grond-
posities in de Achtersluispolder met
uitzondering van het grote Hout-
centrum ten zuiden van de Isaac
Baarthaven. Mede-eigenaars zijn de
Provincie en het Havenbedrijf Am-
sterdam. Pas na 2030 komen deze in
beeld voor transitie naar wonen en
werken. Het bestuur van OVZZ zegt
opnieuw met Zaanstad in gesprek te
gaan. „We willen er in alle stappen
van het proces bij zijn.” 

Het bestuur is er niet gerust op
dat nieuwe bewoners blijvend zul-
len accepteren dat zij op een indus-
trieterrein wonen. „Dat kun je bij de
aanvaarding van je nieuwe huis wel
uitspreken, maar als je drie keer om
6 uur wakker bent geworden van ’de
buurman’, dan is dat besef snel ver-
dwenen en begint voor bedrijven
het gevecht tegen de decibellen.
Daar moeten we over praten.”

Ondernemers Achtersluispolder zien met bouw woningen bedrijven en banen verdwijnen: ’Onze belangrijkste vraag is ’hoe dan’?’

Ronald Massaut

Zaandam ■ Het bestuur van de
Ondernemers Vereniging Zaan-
dam-Zuid (OVZZ) reageert ver-
baasd en aarzelend op de plan-
nen voor wonen en werken in de
Achtersluispolder. „Onze belang-
rijkste vraag is ’hoe dan’. De plan-
nen lijken nogal vrijblijvend”,
zegt bestuurslid Vincent van
Vliet.

Ondernemers zien met bouw
woningen bedrijven verdwijnen

Vincent van Vliet is als bestuurslid belast met de transitie van de Achtersluis-
polder naar wonen en werken. FOTO PASCAL FIELMICH

Zijn promillage
was 0,65 in
plaats van 0,5


