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Herstel Schanszichtpad in zicht
Financiering voor vernieuwing is rond

Beeld

Persbericht

De financiering voor de vernieuwing van het Schanszichtpad gelegen nabij de Zaanse Schans is rond.

Goed nieuws: het benodigde bedrag van €464.000 voor de vernieuwing van het wandelpad
Schanszichtpad is rond. In november 2018 heeft Staatsbosbeheer het Schanszichtpad nabij de Zaanse
Schans afgesloten vanwege de onveilige staat van de bruggen. Sindsdien is er in samenwerking met
verschillende betrokken partijen gezocht naar financiële middelen om het pad te heropenen. Dankzij
de financiële bijdragen van het Recreatieschap Twiske-Waterland, provincie Noord-Holland, Edwin
Bouw Fonds en de gemeente Zaanstad is het herstel nu mogelijk. Wanneer de vergunning- en
bouwfase voorspoedig verlopen zouden wandelaars in 2023 het wandelpad weer kunnen gebruiken.
Zoektocht naar financiering
Het geliefde wandelpad is in 2005 aangelegd, maar na 15 jaar bleken de bruggen dusdanig te zijn
aangetast door houtrot dat ze onveilig waren. Staatsbosbeheer startte een samenwerking met het
Recreatieschap Twiske-Waterland, provincie Noord-Holland, gemeente Zaanstad, Stichting
Kalverpolder, Stichting Zaanse Schans en Vereniging De Zaansche Molen om naar oplossingen te
zoeken om het pad weer te kunnen heropenen. Na de afsluiting bleek uit inspectie dat herstel en
reparatie van de bruggen nog wel mogelijk was, maar dat dit slechts uitstel van grootschalig
onderhoud zou zijn. Daarbij konden de betrokken partijen ook de begrote reparaties niet uit eigen
budgetten betalen. Vanaf dat moment is er gezamenlijk besloten om op zoek te gaan naar externe
financiering voor duurzame vernieuwing van de bruggen.
Grote bijdragen
Afgelopen 2,5 jaar is er constant gezocht naar bijdragen en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in
toezeggingen van het Recreatieschap Twiske-Waterland, provincie Noord-Holland, het Edwin Bouw
Fonds en gemeente Zaanstad. De subsidie vanuit de provincie Noord-Holland is ten behoeve van
verbetering van het wandelnetwerk Noord-Holland, waar het Schanszichtpad ook een onderdeel van
was. Het Recreatieschap Twiske-Waterland zal het projectplan gaan uitvoeren en neemt daarnaast ook
het meerjarige onderhoud en beheer van het wandelpad op zich. Zo wordt een nieuwe afsluiting in de
toekomst voorkomen.
Vernieuwing wandelpad
Het huidige Schanszichtpad loopt van het scoutinggebouw aan de Kalverringdijk naar de uitkijktoren
naast het Zaans Museum. Als onderdeel van de vernieuwing zal het wandelpad straks over een door
Stichting Kalverpolder beheerd terrein van Staatsbosbeheer gaan lopen. Stichting Kalverpolder zal hier
een nieuw aan te leggen natuurpark gaan maken, waardoor er een extra educatieve beleving van het
veenweidegebied zal ontstaan voor de passerende wandelaars. Op 2 oktober jl. heeft Stichting
Kalverpolder voor hun bestedingsplan van het natuurpark ook de eerste Zaanse Natuur- en
Landschapsprijs gewonnen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de nieuwe bruggen hoog zijn, zodat de
onderdoorgang voor de schaatsroute blijft bestaan.

De volgende stap in het proces is het verkrijgen van de vergunningen en het kiezen van een aannemer.
Als dit voorspoedig verloopt kunnen de bruggen waarschijnlijk vanaf halverwege 2022 geplaatst
worden en zal het wandelpad dan in 2023 weer te bewandelen zijn.
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