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Ontwikkelingen Darwinpark
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Geachte heer, mevrouw,
Op 16 mei 2019 hebben wij een bewonersavond georganiseerd in het Natuurmuseum. Dit ging om de
3 ontwikkelingen in het Darwinpark. Binnenkort gaan wij van start.
Het projectgebied bestaat uit de volgende 3 onderdelen:
Natuurspeeltuin
In de week van 2 augustus start aannemer Meijns met het ophogen van de grond. Dit doen wij voor
de toekomstige Natuurspeeltuin en de toekomstige nieuwbouw van het ZNMC. De natuurspeeltuin
wordt met grond opgehoogd en waar nodig worden heuvels gemaakt en waterpartijen aangelegd.
Met de scholen en leerlingen in de omgeving hebben wij besproken wat de wensen zijn voor de
inrichting van de natuurspeeltuin. Daaruit is een ontwerp gemaakt. Helaas hebben we dat vanwege de
corona niet meer kunnen laten zien. Daarom hebben wij hier een filmpje over gemaakt en dat naar de
scholen gestuurd. U kunt op de projectwebsite wwww.buitengewoon.zaanstad.nl het filmpje en foto’s
bekijken.
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen via 14075 en vragen naar projectleider Cees Fleur. Hij
werkt samen met projectleider Siep van Jaarsveld, die de andere onderdelen van het project op zich
neemt.
Parkverbindingen Darwinpark, Twiskeweg en omgeving
In het najaar vormen wij de groenstroken langs de Twiskeweg om. Dit wordt een parkachtige
verbinding tussen het noordelijke en zuidelijke deel van het Darwinpark. Ook maken wij een
toegangsweg naar de nieuwbouw van het ZNMC.
Hiervoor verleggen wij de voet- en fietspaden in het groen. Hier worden ook ongeveer 80 nieuwe
bomen geplant. Daarnaast plaatsen wij een nieuwe brug, zodat er een goede verbinding ontstaat
tussen beide parkdelen. Het definitief ontwerp kunt u zien op de projectwebsite.
Nieuwbouw ZNMC:
De afgelopen jaren is door Bald-architecten een definitief ontwerp van de nieuwbouw ZNMC gemaakt.
In het duurzame gebouw wordt het Natuurmuseum gevestigd. Je kunt er ook een kopje koffie komen
drinken en een broodje eten. Het is de bedoeling dat de bouw in 2021 kan starten.
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Heeft u vragen over de nieuwbouw van het ZNMC? Neem dan contact op met projectleider Roger
Jakobs via de gemeentelijke informatielijn 14075 of via R.jakobs@zaanstad.nl.
Wij planten extra bomen
Voor het gehele project worden ongeveer 40 bestaande bomen gekapt. Als u hier verdere toelichting
over wilt hebben, kunt u dat aangeven via het reactieformulier op de website. Maar Poelenburg blijft
een groene wijk! Er worden in hetzelfde gebied ongeveer 145 bomen teruggeplaatst.
U kunt een reactie achterlaten
Om u toch de mogelijkheid te geven om te reageren, hebben wij de tekeningen met uitleg op onze
plannen op de website geplaatst: www.buitengewoon.zaanstad.nl> kies voor projecten > Zaandam >
Darwinpark. Hier vindt u ook meer informatie en een filmpje over het project. U kunt uw reactie
insturen tot 31 augustus 2020. Als u geen internet heeft, kunt u tot 24 augustus een reactieformulier
aanvragen bij projectleider Siep van Jaarsveld via het telefoonnummer bovenaan de brief.
Van alle reacties maken wij een overzicht
Deze plaatsen wij begin september op de website en u ontvangt hierover per post bericht.
Wij wensen u alvast een prettige zomerperiode.

Met vriendelijke groet,

de heer S. van Jaarsveld,
projectleider Ingenieursbureau

