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Aan de bewoners 

in de directe omgeving van jachthaven Dukra 

Zaandam, 11 januari 2021 

Beste buurtgenoot, 

 

We kennen elkaar misschien al een beetje van de nieuwjaarsduik die afgelopen jaar bij ons 

plaatsvond. Als buurtgenoten laten we u graag weten dat we al geruime tijd plannen 

maken voor onze jachthaven. Dat is nodig ook, want sommige delen van de haven zijn al 

bijna 100 jaar oud. Een renovatie is hard nodig. 

 

In samenwerking met de gemeente Zaanstad zijn we tot een voorstel gekomen voor een 

nieuwe inrichting. Het uitgangspunt hierbij was om het gebied beter, mooier en leuker te 

maken voor zowel Zaandam als geheel, de buurt, als de jachthavengebruikers. 

 

Wij willen er een plek van maken die de Russische Buurt met de Houthavenkade verbindt, 

met een nieuwe en brede boardwalk over het water. Een plek waar wonen, verblijven, 

recreatie en waterplezier samengaan. Waar het prettig toeven is. Precies in 

overeenstemming met de buurtvisie van de Russische Buurt eigenlijk. 

 

Op dit moment is er nog niks definitief. We vinden het echter al wel tijd om u te vertellen wat 

de plannen zijn, mocht u daar interesse in hebben. Vertegenwoordigers van de gemeente, 

waaronder projectleider Eef Franke, zijn hierbij ook aanwezig. Uiteraard is er ook ruimte voor 

uw vragen en feedback. 

 

Op donderdag 21 januari om 16:30u ontmoeten we u graag. Afhankelijk van de 

hoeveelheid mensen dat zich aanmeldt kan dit in onze kantine (corona-proof), of moet het 

online via Google Meet.  

 

Wilt u zich uiterlijk 18 januari aanmelden via sander@jachthavendukra.nl, met vermelding van 

uw adres? Wilt u het ook aangeven als u niet kan komen maar wel per e-mail op de hoogte 

wilt worden gehouden? 

 

Hoe we de meeting precies gaan doen laten we u uiteraard vooraf per e-mail weten. 

Tot binnenkort, met hartelijke groet, 

 

Valentijn Bras 

Sander Dullaart 

eigenaren Jachthaven Dukra 
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