


Babeldebat 28 oktober 2015 over ontwikkeling 
van locaties met potenties langs de Zaan. 

Waaronder het gebied” De Sluizen” van Zaandam   



“De Sluizen” 

      Het oorspronkelijk h@rt van Oost Zaandam  

moet weer gaan kloppen! 

 



 



Jaren 50 Oost Zaandam 



Jaren 60 vorige eeuw 



De sluizen van boven  



De huidige situatie 

• Ruime infrastructuur op basis van plannen uit 
de jaren 60.  

 



Illustratie De Peperstraat 



Illustratie De Wilhelminastraat 



Illustratie de Savornin Lohmanstraat 



Maar ook de intieme kleinschaligheid.  
De Klauwershoek 



De Zuiddijk 



     De Zuiderkerkstraat  
Recente toevoegingen. 



    Noorderkerkstraat, hier liggen kansen! 



De Oostzijderkerk een bijzondere ontmoetingsplek  
in het publieke domein 



Leidschendam, paralellen? 

• Het oude hart van de stad ligt aan de kop van 
het winkelcentrum. 

• Ontwikkeling van de omgeving van de sluis in 
de Vliet. 

• Aanpassing van de verkeersstructuur bood 
kansen voor ontwikkeling. 

• Coalities tussen belangrijke partijen. 

• Een sterk plan voor de ontwikkeling van West8 
Design & Landscape Architecture 



De sluis in Leidschendam en de jaren 
60 ontwikkeling 
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Sluis en omgeving 



Vogelvlucht plan West8, 
een plan dat partijen heeft verbonden  



2015 
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Samenvattend de opdracht 
voor de Stad  

 

• De Sluizen óók een icoon voor de 
Zaanstreek! 

• Een kloppend h@rt van ontmoeting en 
toerisme, schakelpunt met de Zaanse 

Schans 

• Pak die kans! 



Niet alleen faciliteren! 

• Neem het initiatief en maak een uitdagende, 
inspirerende en ambitieuze visie die partijen 
verbindt en sturend werkt. 

• Het gebied heeft actieve en verbindende 
supervisie nodig 

• Vorm (nieuwe) coalities met marktpartijen, 
Amsterdam, Provincie Noord Holland en 
lokale ondernemers en zo mogelijk andere 
partijen. 



Ingrepen 

• Versmal de huidige infrastructuur die een 
resultaat is van de ingrepen uit de jaren 60 

• Investeer in openbare ruimte en 
verblijfskwaliteit in aansluiting op het 
horecagebied aan de Dam.  

• Benut de Oostzijderkerk als 
ontmoetingsplaats:een bijzondere  

    publieke ruimte 



De Sluizen 

 

  
• De Klauwershoek, omgeving Peperstraat, De 

Burcht en de Zuiddijk zullen daardoor een 
eigen sterke positie krijgen, aansluitend aan 
het winkelcentrum. 

• “De Sluizen” leveren toegevoegde waarde aan 
de aantrekkelijkheid van de stad en de 
verbinding van het oosten met het westen.  



Bij deze impressie van de Nieuwe Sluis 
mag het niet blijven!(bron Provincie NH) 



Zaans architectuurplatform 


