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Aanleiding van het debat was het onlangs verschenen overzichtswerk in twee 
forse delen, de Geschiedenis van de Zaanstreek. Hierin geven een tal van 
gerenommeerde auteurs een schat aan informatie geven over onze 
streek. Professor Len de Klerk, voormalig hoogleraar planologie, heeft hierin het 
hoofdstuk over de ruimtelijke ordening in de 20e eeuw geschreven. Centraal 
stond deze avond de kwaliteit van de stedenbouw. “Is Zaanstad 'slechts' een 
aaneenrijging van dorpen, met verdikkingen langs de Zaan en in ruimtegebruik 
door de eeuwen heen 'natuurlijk gegroeid'? Of berust deze stedenbouw wel 
degelijk op doordachte plannen?”  

Len de Klerk verzorgde de eerste inleiding door zijn visie te geven over datgene 
wat hij heeft ervaren na bestudering van onze streek, een wetenschappelijke 
analyse. De tweede inleider was Jouke van der Werf, architectuurhistoricus en 
bewoner van de Zaanstreek. Hij bekeek de Zaanstreek vanuit eigen ervaringen, 
een analyse op ooghoogte. Waar liggen de kwaliteiten? En hoe kun je die 
waarderen?  

 Len de Klerk heeft de stedenbouw van de Zaanstreek ingedeeld in 4 periodes: 

- Industriële revolutie (1880-1940) 
- Wederopbouw (1945-1970) 
- omslagen (1970): landschap, demografie, industrie en verwarring 
- streekstad (1995-heden) 

Als belangrijkste reden van verandering voor de ruimte noemde hij de welvaartsgroei, de 
bevolkingsgroei en de verandering van waarden. Door welvaartsgroei stijgt de ruimteconsumptie. In 
1900 was er gemiddelde van 4,4 bewoners/woning en in 2010 is die 2,42 bew./won. De bevolking is 
verdriedubbeld sinds 1900 van 48.000 naar 172.000. Dat de waarden veranderen is in de Zaanstreek 
vooral terug te zien in de jaren ’70 en ’80. Dan veranderen cultuurgebieden in natuurgebieden, 
waardoor uitbreidingen niet meer mogelijk zijn, een voorbeeld is het Guisveld. 

1960 24.000 arbeidplaatsen in de industrie, nu voornamelijk dienstensector in de toekomst wordt er 
landelijk een groei van de zorgsector verwacht. 



De Zaanstreek kende tot 1900 een planloze groei. De bebouwing had een specifiek patroon langs de 
rivier de Zaan op de stroomruggen. Vanuit deze stroomruggen liepen de paden, waar op houten 
huizen werden gebouwd, omdat deze bleven drijven op het veen en goedkoop waren. In 1908 is er 
het eerste plan van Niftriks, een uitbreidingswijk, de huidige Rosmolenbuurt. Vóór 1910 is er al 
sprake van suburbanisatie. Dit liet Len de Klerk zien met een affiche voor Tuindorp Rooswijck in 
Zaandijk, waar Amsterdammers worden verleid om huis of bouwterrein te kopen in de buurt van 
Station Koog-Zaandijk. 

Begin 20ste eeuw waren er 3 type woonvoorzieningen: particulier (speculatiebouw), industriële 
woningvoorziening (fabriekswoningen) en later via de corporaties. Die eerste kwam weinig voor in de 
Zaanstreek. Mooie voorbeelden van arbeiderswoningen en sociale woningbouw zijn er wel: 
Kramerstraat, Molenstraat en Adema Scheltemaplein. 

Binnen de wederopbouwperiode waren een aantal aspecten van invloed op de stedenbouw: 

- Geboortegolf 
- Industriële ontwikkelingen 
- Functionele stedenbouw 
- Woningnood (flatbouw) 
- Verkeersontsluiting, toename autobezit 
- Recreatie: grote stadsparken 

 
In 1953 had Zaanstad (herzien in 1959)een van de eerste streekplannen van Nederland. Het plan 
betrof voornamelijk de oostzijde van de Zaan: Hoornseveld, Poelenburg, Kogerveld en Wormer. In 
1960 werd de Coentunnel aangelegd. In 1965 volgde een tweede streekplan, dat zowel aan de oost-
als westzijde uitbreidingswijken kende en een forse uitbreiding van het Noordzeekanaal gebied. Het 
plan sloot aan bij op de tweede Nota Ruimtelijke Ordening. In deze Nota werd uitgegaan van 20 
miljoen inwoners in 2000. Dit resulteerde o.a. in functionele stedenbouw, waar de ERA-flats aan het 
Darwinpark een goed voorbeeld zijn. De euforie van de groei duurde kor in de jaren ’70 en ’80 waren 
verschillende omslagen: 
 

1. Haperende economie  
2. Industrie kalft af 
3. Bevolkingsgroei daalt snel; structuurwijziging door gezinsverdunning 
4. Natuur-, landschaps- & milieuwaarden 
5. Stadsvernieuwing: hergebruik, sfeerbehoud, goedkope woningvoorraad 
 

Als reactie op de ERA-flats werd Westerkoog gebouwd. De randen waren prachtig, een spontane 
vanzelfsprekende overgang van bebouwing naar landschap. Wel konden mensen er lastig de weg 
vinden. In het leefplan voor de Zaanstreek (1979) werd de noodzaak van bescherming van 
belangrijke natuurgebieden, zoals de Kalverpolder, het Wormer-en Jisperveld en het Westzijderveld 
benadrukt. Ook waren er in die periode acties om Guisveld en het Houtveld te vrijwaren voor 
bebouwing. 
 
 



In de jaren’90 was de streek klaar voor Zaanstreekstad. Waar eerdere centra werden gepland in het 
geografische middelpunt (Engewormer en Guisveld) werd er geïnvesteerd in Inverdan. Met dit plan 
werd gezocht naar een regionale identiteit merk- en bindmiddel. 
 
Van de stadsvernieuwing van de jaren ’80 wordt overgegaan naar stedelijke vernieuwing, zoals is te 
zien in het Zaanoeverproject. De silhouetten van de fabrieken kwamen terug in de 
woningbouwblokken. Doordat in de Zaanstreek de gemeente weinig eigen bezit heeft, is openbare 
ruimte langs de oever van de Zaan lastig. In het Zaanoeverproject is dit opgelost met een 
wandelpromenade in de Zaan. 
 
 Op de vraag wat nou typisch Zaans is in de stedenbouw antwoordde Len de Klerk dat er een trage 
reactie is naar omslagen. Dit is vooral zichtbaar na 1970. Als mogelijke reden gaf hij de vele energie 
die de eenheid van Zaanstreek heeft gekost. Als positief punt voegt hij toe dat de laatste 12 jaar er 
meer besef is gekomen voor kwaliteit. 
 
Jouke van der Werf, de tweede inleider gaf zijn lezing in de vorm van een vraag. Hij is import-
Zaankanter, woont nu 6 jaar in Westerkoog. En schrok daar eerst een beetje: moet ik nu contact 
maken met de buren? 
 
In zijn lezing ging hij in op de invullingen van gebruikers van de top-down planologie. Mensen maken 
de stad! Als mooi voorbeeld het skatepark onder de A8. Planmatig is de weg er gekomen en nu een 
populair skatepark. Maar ook stukken grond worden zich toegeëigend door mensen, die er 
schuttingen bouwen. Of er ontstaan olifantenpaden om af te snijden. 
 
In de fasekaart van Len de Klerk zijn in grote lijnen de buurten aangegeven, maar als je door de stad 
fietst, is er meer variatie. Het centrum noemde Jouke van de Werf het museum van de 
stadsontwikkeling. Kriskras van het Rustenburg naar de Bullekerk komen er verschillende 
gebouwtypologieën voorbij. In dit gebied zijn alle ontwikkeling van Nederland te zie, maar wel op 
een Zaanse manier; het opvullen van gaten, aldus Jouke van der Werf. 
 
De huidige crisis is een tijd van bezinning, waarbinnen een aantal acties kunnen worden 
ondernomen. Allereerst waarderen. In Amsterdam is dit gebeurd in de vorm van atlassen van de 
verschillende tijdsperiodes, deze worden o.a. gebruikt bij de welstand. Een tweede actie is 
observeren en analyseren van bijvoorbeeld patronen. Eerst kijken hoe de ruimte gebruikt wordt, 
alvorens je iets onderneemt. Als negatief voorbeeld werden de onlangs verschenen fietsenrekken 
aan de westzijde van station Zaandam genoemd. Ga in gesprek met de deskundigen: bewoners, 
ondernemers, gebruikers, oftewel maak gebruik van placemaking! En tenslotte: zie de potenties! De 
Wibautstraat werd als voorbeeld gegeven. Hier wilde je niet zijn, totdat er langzaamaan een 
verandering optrad. De voormalige Renaultgarage werd een restaurant, in het vm. volkskrantgebouw 
kwamen kunstenaars en de vestiging van de Amstelcampus van de HvA. De Peperstraat is volgens 
Jouke van der Werf ook zo’n plek. Het gaat er niet om of de architectuur mooi of lelijk is, maar of het 
effect heeft. Hoe is de overgang van privé naar openbaar?  
 
Er zijn nu steeds meer bottum-up initiatieven van de burger binnen de leefbaarheid van de buurt, 
waarbij de overheid een faciliterende rol heeft. Als voorbeeld wordt onder andere de 



voetgangersbrug “de Luchtsingel” in Rotterdam genoemd. Deze moet uiteindelijk de Hofbogen met 
het Centraal Station verbinden. Het was de winnaar van het stadsinitiatief Rotterdam van bureau ZUS 
(Zones Urbaines Sensibles), waarbij burgers een “plankje” kunnen kopen en zo wordt de brug verder 
gebouwd.  
 
De vraag aan de zaal: welke potenties heeft de wijk? Waar liggen de kwaliteiten en hoe zou je op een 
eigentijdse manier een verandering ter hand nemen? 
 
Klaar van der Lippe vraagt zich af of dit gaat om beleving of bebouwing. Zijn de “reparaties” gericht 
op dat er iets bijgemaakt wordt of dat er iets anders wordt beleefd. Volgens Jouke van der Werf gaat 
het niet om de architectuur. Overal zijn er tuindorpen en naoorlogse wijken toch hebben ze allen een 
andere beleving. In de Zaanstreek gaat deze beleving op een gefragmenteerde manier. Hier is veel 
meer menging in kleine clusters en niet zoals in Amsterdam ringen. Als er opgaven liggen grijp ze aan 
op een zorgvuldige manier. Volgens Klaar van der Lippe kan deze reparatie in de vorm van een 
aaneenrijging van een kralenketting. Ria Steenaart noemt het een lappendeken, waarmee zij de 
veelsoortigheid wilde illustreren.  
Op de raakvlakken tussen de lappen ontstaan de identiteiten en sferen, aldus Ted van galen. De 
bouwplannen zijn altijd klein geweest. De lapjes zijn klein, omdat de gemeente zelf weinig grond 
bezit. (Len de Klerk) Maar ook kleine interventies kunnen een grote invloed hebben. Paul Carree 
noemt het gevolg van Inverdan, door de nieuwe gracht vallen de gevels van de winkels meer op, 
waardoor de eigenaren de gevels opknappen. Jammeer vindt hij dat de accupunctuurachtige 
methode grotendeels ontbreekt. De vernieuwing in Poelenburg is gericht op grote ingrepen. Volgens 
Jouke van der Werf is vindt er een omslag plaats in de stedenbouw. Gebruik van de Openbare Ruimte 
wordt belangrijker, nu meer gevoeligheid voor de leefbaarheid. 
 
Paul Carree vroeg Len de Klerk wat er typisch Zaans is aan de planologische ontwikkeling van de 
bandstad. Een bandstad in deze vorm vindt men niet in andere steden in Nederland. Het is een 
nadelige structuur. Door de spreiding is het minder aantrekkelijk voor faciliteiten. Momenteel met 
Inverdan vindt er meer centralisering plaats. Behoud & treuren????? 
De Zaanstreek is 10 km lang, deze grondstructuur is al voor 1900 gemaakt, een gefragmenteerde 
kralenketting. In de toekomst is e weinig groei te verwachten, 5000 personen, de groeikracht is eruit. 
Het zal lastig zijn om de huidige voorzieningen op peil te houden.  
Gerrit Teders, voormalig stedenbouwkundige bij de gemeente Zaanstad, gaf aan dat er binnen de 
gemeente behoorlijk geworsteld is met de term Bandstad (bipool???)Met voorzieningen was het 
altijd een politieke veldslag: Krommenie een zandbak. Dan Koog aan de Zaan ook een. Pas in de jaren 
’90 onder burgemeester Vreeman is het een stad geworden. Peter Roggeveen vroeg aan Len de Klerk 
of de politieke kleur is onderzocht in relatie tot de Zaanstreek. Als voorbeeld noemde hij het 
doortrekken van de Gedempte Gracht, waar de PvdA en CPN wel degelijk invloed op hadden. Daar is 
volgens Len de Klerk niet uitgebreid naar gekeken. Wel is het zichtbaar in de verhouding sociale 
huurwoningen. Deze waren niet interessant voor de Amsterdammer. Pas na 1995 door druk van 
buitenaf werd er gebouwd voor de Amsterdammer in de vorm van duurdere koopwoningen 
(Zaanoever/Saendelft). Opvallend is dat de Zaanstreek erg lang is blijven hangen dat ze een 
industriegemeente waren. De oorzaak ligt niet alleen op politiek niveau maar ook sociaal 
economische structuur van de bevolking. Kritiek komt uit de zaal dat de Zaanstreek zich niet heeft 
gefocust op de zakelijke dienstverlening, maar voornamelijk een slaapstad is geworden. Jouke van 



der Werf sprak dit tegen: Er zijn heel veel éénpitters. Alleen moeten de wijken zich daar meer op 
richten.  
 
Op de slotvraag van Ted van Galen of het hier leuk is te wonen leven werd positief gereageerd. Maar 
soms is de afwisseling wel erg spannend.  
 
 
 


