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Presentaties
 Harm Ritsema, Afvalzorg – planning, fasering en veilig recreëren.
 Roel van Gerwen, Landschap Noord-Holland – de opgave, de uitgangspunten en het voorkeursmodel.
 Maithe Vos, HB Advies – mogelijke activiteiten in Park Nauerna
 Niels Hogeweg, Landschap Noord-Holland – vragen en opmerkingen
Vragen en opmerkingen
Hoe wordt dit project gefinancierd?
Door Afvalzorg.
Hoeveel parkeerplaatsen komen er uiteindelijk?
Tegenover de jachthaven is plaats voor 85 parkeerplaatsen, maar deze worden waarschijnlijk gefaseerd aangelegd
om goed in te kunnen schatten waar behoefte aan is.
Hoe wordt omgegaan met overlast van verkeer/parkeerdruk?
Uit het verkeersonderzoek van de gemeente Zaanstad blijkt dat hier geen sprake van zal zijn. Mocht uit de praktijk
blijken dat dit wel het geval is dan zullen we daar samen een oplossing voor moeten vinden.
Wordt er bij de ruiterpaden ook rekening gehouden met aangespannen paarden? Paden dienen hiervoor minimaal
1.40m breed te zijn.
Hier is in het huidige ontwerp nog geen rekening mee gehouden, we nemen de opmerking mee.
Hoe wordt het water in de waterpartijen vastgehouden?
Hier zal folie nodig zijn om het water vast te houden. Of dit financieel haalbaar is zal in een verder stadium
uitgezocht worden.
Op welke manier is er nog inspraak mogelijk op dit plan door omwonden?
In opdracht van Afvalzorg overleggen LNH en HB regelmatig met BGN. BGN zal ook in toekomstige overleggen
betrokken blijven. Voor inspraak door mensen buiten Nauerna is deze avond bedoeld. Mocht u na vanavond nog
ideeën of opmerkingen aan ons kwijt willen, dan kun u ons bereiken via de website van Afvalzorg en Landschap
Noord-Holland.
Wordt er nagedacht over horeca in het park?
Die optie wordt meegenomen bij het ontwerpen, o.a. wordt gekeken naar mogelijk kleinschalige horeca nabij het
uitzichtpunt/de landmark. Er is ook al horeca bij de jachthaven.
Hoe wordt handhaving geregeld?
Er zullen gebodsborden worden geplaatst en het wordt daardoor makkelijker voor bezoekers om elkaar aan te
spreken op eventuele overtredingen. Het uitschrijven van echte bonnen is lastiger te regelen, hier wordt momenteel
over nagedacht.
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Is de sail van dit jaar al te bekijken vanuit het park dat nu open is?
Fase 1 is nu open, maar ligt aan de andere kant dus de Sail is vanaf daar niet zichtbaar. In het ontwerp wordt er wel
rekening mee gehouden door een eventuele tribune/zithelling aan de waterkant. Die ligt in fase 2 dus zou voor Sail
2020 gebruikt kunnen worden.
Momenteel liggen er zakken vol met zand aan de kant van het Noordzeekanaal, waar zijn die voor?
Dit zijn voorbereidende werkzaamheden voor het verplaatsen van de loswal van zijkanaal D naar het
Noordzeekanaal.
Actuele informatie, waaronder ook de presentatie van vanavond zijn terug te vinden op:
http://www.landschapnoordholland.nl/project/park-nauerna
Stickeren
Om een beter beeld te krijgen van de wensen voor verschillende activiteiten mocht iedereen 3 stickers verdelen
over 9 activiteiten.
 Landmark: 14
 Trapveldje: 2
 Bankjesroute: 9
 Bouldertuin: 15
 Kampeerplaats: 1
 Ruiterpaden: 20
 Fitness parcours/trimbaan: 5
 Wandelen/hardlopen: 23
 Natuurspelen/avonturentuin/speelroute voor kinderen: 19

