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Kansenkaart

De ruimtelijke analyse heeft een kansenkaart opgeleverd, die 
dragers benoemt voor de ontwikkeling van dit deel van de stad, 
zodanig dat het beter kan functioneren als onderdeel van het 
centrum, en tevens als woonbuurt voor haar huidige en toekom-
stige bewoners. De kansen zijn fysiek ruimtelijke middelen om de 
genoemde opgaven en de signalen uit de buurt aan te pakken. 
Op de kansenkaart is te zien welke opgaven en welke signalen 
aangepakt kunnen worden in een ruimtelijke ontwikkeling.

Gebiedsbrede opgaven:

> Verkeer: Verbeteren van de verkeercirculatie, zowel voor lang-
zaam als gemotoriseerd verkeer

> Parkeren: Verbeteren van de openbare ruimte door middel van  
alternatieve parkeeroplossingen

> Kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte in het plangebied

> Relatie van het plangebied met het centrum versterken

Specifieke opgaven:

Fysiek ruimtelijke ontwikkelingen gebruiken om het cultuur 
historische netwerk van dijken, linten en paden te versterken

Peperstraat: verbeteren entree van het centrum

Oostkade: een aantrekkelijke verblijfsruimte aan de sluis als 
hart van Zaandam
 
De Burcht: verbeteren gebruikswaarde en belevingswaarde 
van een belangrijke openbare ruimte aan de Zaan

De Zuiddijk: verbeteren uitstraling en functioneren van Zuid-
dijk als ruggengraad van de wijk 

Prins Hendrikkade: meer betekenis geven als entree over 
water, meer betekenis geven voor de wijk als verblijfsruimte

Touwslagersstraat: programmatische en ruimtelijke kwali-
teitsverbetering 
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Inleiding

Kansenkaart
Voor MAAK.Zaanstad - Oostzijde van de Zaan is in Fase 01 - 
de analyse een kansenkaart gemaakt. 
Deze kansenkaart heeft gedurende de analysefase vorm ge-
kregen, o.a. door de reacties en opmerkingen  van bewoners 
en ondernemers tijdens de startbijeenkomst in de Oostzij-
derkerk op 4 juli jl.
De kansenkaart benoemd de dragers voor de ontwikkeling 
van dit deel van de stad, zodanig dat het beter kan functione-
ren als onderdeel van het centrum, en tevens als woonbuurt 
voor haar huidige en toekomstige bewoners. De kansen zijn 
fysiek ruimtelijke middelen om de genoemde opgaven en de 
signalen uit de buurt aan te pakken. Op de kansenkaart is 
te zien welke opgaven en welke signalen aangepakt kunnen 
worden in een ruimtelijke ontwikkeling.

Gebiedsbrede opgaven:
 > Verkeer: Verbeteren van de verkeercirculatie, zowel voor 
langzaam als gemotoriseerd verkeer
> Parkeren: Verbeteren van de openbare ruimte door middel 
van  alternatieve parkeeroplossingen
> Kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte in het plan-
gebied
> Relatie van het plangebied met het centrum versterken
 Specifi eke opgaven:

Specifi eke opgaven:
1. Fysiek ruimtelijke ontwikkelingen gebruiken om het cultuur 
historische netwerk van dijken, linten en paden te versterken
2. Peperstraat: verbeteren entree van het centrum, 
3. Oostkade: een aantrekkelijke verblijfsruimte aan de sluis 
als hart van Zaandam; 
4. De Burcht: verbeteren gebruikswaarde en belevingswaar-
de van een belangrijke openbare ruimte aan de Zaan;
5. De Zuiddijk: verbeteren uitstraling en functioneren van 
Zuiddijk als ruggengraat van de wijk 
6. Prins Hendrikkade: meer betekenis geven als entree over 
water, meer betekenis geven voor de wijk als verblijfsruimte;
7. Touwslagersstraat: programmatische en ruimtelijke kwali-
teitsverbetering 



4MAAK.ZAANSTAD - OOSTZIJDE

Peperstraat

O
ostkade

Zuiddijk

Burcht

Prins
H

endrikkade

de S. Lohmanstraat

Wilhelminabrug

Beatrixbrug

Oostzijde

Sijbrandsteeg

K. K
ate

rst
raa

t

St
ev

e
Bi

ko
ple

in

Touwslagersstraat

Dominee Baxstraat

Peperstr
aat

Bloemgracht

Sym
on

Claeszstraat

K. K
ate

rst
raa

t

Klaa
s Kate

rst
raa

t

P.
L.

Ta
ks

tra
at

Lij
nb

aa
ns

tra
at

Menno Simonszstraat

Cronjéstraat

Bo
om

ga
ar

ds
tee

g

Plantsoen van
het Verzet

Zuiddijk

K. Kanstraat

Tuiniersstraat

Pr
in

se
ns

tra
at

Touwslagersstraat

St. Cathrijnstraat

A.
G

. V
er

be
ek

st
ra

at

Beethovenstraat

Moza
rts

tra
at Bachstraat Gan

zen
werfs

tra
at

Apolloplantsoen

Schubertstraat

Katt
eg

at

Zuiddijk

Burg.
ter

La
an

str
aat

J.
Br

ink
m

an
st

ra
at

Burg. ter Laanstraat

Kepplerstraat

Verm
ijlo

en
weg

H. Gerhardstraat

D. Doniastraat

Jonge
Arnoldusstraat

Kalverstr
aat

Gedempte Gracht

Dam

Nicolaasstraat

H
ogendijk

W
estzi jde

Uitsnede plangebied met straatnamen

Algemeen - plangebied
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Algemeen - plangebied

Recente luchtfoto plangebied
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2.2 De 15e en 16e eeuw: De 
ontwikkeling van de 
dorpen en het ontstaan 
van de Klauwershoek in 
Oostzaandam 

In de 15e eeuw bleven West- en Oostzaandam 
kleine nederzettingen. In Westzaandam stonden 
rond 1500 bijvoorbeeld maar zeven huizen. Pas 
in de 16e eeuw groeien beide dorpen flink. Zo 
waren er in 1514 al 185 huizen en 1200 
inwoners aanwezig in het dorp en in 1543 stond 
in Westzaandam langs de Hogendijk en de lage 
dijk al aaneengesloten bebouwing. In de tweede 
helft van de 16e eeuw werd de invloed van 
Amsterdam qua handel steeds groter. Dit had 
positieve gevolgen voor de Zaanstreek. De Zaan 
werd de belangrijkste toegang tot Noord-
Hollandse wateren en daarmee groeide de 
activiteiten rond de Hogendam. Deze 
ontwikkeling zorgde ervoor dat de bevolking van 
de oude dorpen in de Zaanstreek, Westzaan en 
Oostzaan, naar Zaandam trokken. In 1546-47 
werd de Westzanersluis vervangen voor een 
grotere sluis om aanvoer van bouwmateriaal 
naar de Hondsbossche zeewering mogelijk te 
maken. De nieuwe sluis kreeg dan ook de naam 
de Hondsbossche Sluis. Ten westen ervan werd 

#  Detail kaart ‘Sanerdam’ met scheepswerven op de 
oostoever, 1598 (Waterlandsarchief)Zaantheater 
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dwars op de dijken, langs de uit de 
middeleeuwen daterende sloten, paden 
aangelegd. Vanwege ruimtegebrek langs de 
dijken werden deze paden bebouwd. De meeste 
paden zijn in de tweede helft van de 17e eeuw 
aangelegd. 
 
Het oudst bekende padregelement van de 
Zaanstreek is dat van de Peperstraat uit 1622. 
Rond het pad ontstond de Peperbuurt, ook wel 
bekend als de Bierkaai. Bier- en wijnhandelaren 
hadden hier hun bedrijven. Samen met 
Klauwershoek vormde deze buurt het centrum 
van het 17e eeuwse “Saerdam”. Hoewel er 
sprake was van twee dorpen met ieder hun 
eigen bestuur, werden de beide gedeelten 
buiten de Zaanstreek als één geheel gezien en 
stonden bekend als Saerdam, Zaardam, 
Saardam, Zanerdam, Sanerdam, Saenredam, 
Zaanredam, Saenderdam of Zaanderdam. 
 
Ondanks de economische malaise in de 
Republiek in de 18e eeuw groeide Zaandam aan 
het begin van de 18e eeuw nog met gemiddeld 
16 tot 17 huizen per jaar. Westzaandam met al 
haar paden was rond 1750 groter dan 
Oostzaandam. Hoewel Zaandam in de 18e eeuw 
nog steeds een dorp was, had het van alle 
gemeenten boven het IJ de meeste inwoners. 
Dit dorp aan de Zaan had meer inwoners dan de 
steden Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen of 
Purmerend. Vreemd genoeg bleef midden in het 
dichtbevolkte centrum van Zaandam een groot 
weiland tussen de Hogendijk en het Rustenbrug 
onbebouwd. Aan de overzijde, direct ten zuiden 
van de Zuiderkerk, tegen de Zuiddijk aan, lag 
buitendijks een gebied met insteekhavens en 
een enkel gebouw en een grote houtwerf, de 
huidige Burcht. Langs de Zaan en in het veld 
daarachter stonden honderden industriemolens, 
bijna de helft van het totale aantal 
industriemolens in Holland. 
 
De overtoom in de dam werd in 1718 gesloopt 
in 1722 werd de overwelfde Westzanersluis 
vervangen door de Grote Sluis in de vorm zoals 
die nu nog aanwezig is. Ook kwamen hier een 
accijnshuisje en een sluiswachtershuisje. Op 
schilderijen uit deze periode is te zien dat de 
bebouwing op en nabij de dam stedelijk oogt. 
De bebouwing langs de dijken, paden en rond de 
kerk bestond voornamelijk uit rechthoekige, 
smalle panden met afwisselend één of twee 
bouwlagen met een zadeldak. De bebouwing 
stond redelijk geordend langs de dijken, paden 
en rond de kerk. De panden waren deels van 
steen of ‘versteend’ en deels in hout 

 # Schilderij van het sluiscomplex kort na de vernieuwing van 
de Grote Sluis (1726) 
 
 

 # Schilderij van het sluiscomplex kort na de vernieuwing van 
de Grote Sluis (1726) 
 
 

 # Zaandam op de kaart van het Hoogheemraadschap van de 
uitwaterende sluizen uit 1745 door Johannes Dou. 
 
 

 # Kaart westelijke Dam 1775 Gebouwd in de Zaanstreek 
 
 

Algemeen - geschiedenis
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1.3 Leeswijzer 

De cultuurhistorische verkenning begint met de 
beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en 
ontwikkeling van het historische hart van 
Zaandam. Vervolgens wordt de huidige situatie 
van het gebied. Hieruit volgt een waardering van 
het gebied met de belangrijkste archeologische, 
historische geografische en cultuurhistorische 
waarden. Als laatst zullen aanbevelingen volgen 
gebaseerd op de voorgenoemde waarden..  
 

2 Ontstaansgeschiedenis 
en ontwikkeling van 
het historische hart van 
Zaandam  

2.1 De 13e en 14 eeuw: het 
ontstaan van de 
Zaanderdam en dijken 

 In de middeleeuwen bestond Noord-Holland 
achter de duinen uit een onbewoond 
veenmoeras met binnenmeren die in verbinding 
stonden met elkaar en met de zee. In de 11de 
en 12de eeuw werd het moeras ontgonnen door 
boeren. Zij maakten het land begaanbaar en 
groeven sloten om zo het land te ontwateren en 
geschikt te maken voor bewerking. Ook het 
veengebied aan weerzijde van de Zaan werd in 
deze tijd op deze manier ontgonnen. De eerste 
bewoners hadden zich in de 11de en 12de eeuw 
gevestigd bij de monding van de Zaan en 
groeven haaks op de rivier ontwateringssloten. 
In deze periode had de graaf van Holland het hof 
Oud-Zaanden gesticht nabij wat nu de 
Havenbuurt is. Door de vele ontginningen in het 
gebied daalde het land echter drastisch 
waardoor overstromingen ontstonden. Zo was 
er in 1178 een grote vloed. In deze tijd werd het 
hof Oud-Zaanden verlaten en werd besloten om 
dijken aan te leggen in het waterrijke Noord-
Holland. 
Al in de 12e of 13de eeuw werden de dijken 
langs het IJ en de Zaanmond aangelegd en rond 
1300 was het dijkenstelsel in Noord-Holland zo 
goed als gereed.  
 
 

1. Dammen en dijken in Noord-Holland in de 14e eeuw 

2. Middeleeuwse hoofdstructuur van Zaandam met de dam 
in de Zaan, de hoge- en lagedijken en een kerk op de terp. 
Kaart van Joost Jansz (1575 
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een gemeenlandshuis gebouwd waar het 
bestuur van de Hondsbossche vergaderde. Het 
pand diende tevens als onderkomen van de 
sluiswachter. Door drooglegging van de 
Beemster in het begin van de 17e eeuw moest 
de Zaan meer water afvoeren. Om dit extra 
water te kunnen verwerken, bouwde men in 
1611 een derde sluis, een spui- of duikersluis in 
de Hogendam.  
 
In het laatste kwart van de 16e eeuw brak voor 
Oostzaandam en Westzaandam een periode van 
economische opbloei aan. De scheepsbouw was 
één van de pijlers van de Zaanse welvaart. Zo’n 
zestig scheepswerven waren te vinden langs de 
Hogendijk, de Westzijde, de Oostzijde en de 
Zuiddijk.  
 
Tijdens de Tachtigjarige oorlog werden veel 
dorpen in de Zaanstreek door de Spanjaarden 
verwoest. Ook Westzaandam onderging dit lot. 
Aan de oostzijde was de kapel op de terp in 
vlammen opgegaan, maar deze werd spoedig 
hersteld en in 1592 vervangen door een nieuwe 
kerk. Na deze verwoestingen maakte Zaandam 
een groeispurt door. Op de Hogendam werden 
huizen gebouwd en uiteraard waren ook diverse 
herbergen aanwezig. De dam was het 
ontmoetingscentrum van de dorpen geworden. 
De bebouwing breidde zich aan de westzijde uit 
langs de Hogendijk en aan de oostzijde rondom 
de kerk en langs de Zuiddijk. Rond de kerk was 
inmiddels een bedrijvig buurtje ontstaan, 
bewoond door schippers, scheepstimmerlieden, 
vissers, zeevarenden en klauwers. Klauwers 
waren de ambachtslieden die de naden op het 
scheepsdek en in de wanden van het schip 
dichtten met henneptouw en pek. Zo kreeg het 
buurtje later de naam Klauwershoek. De 
Noorderkerkstraat gaf via de straat ‘na 't Seiltie' 
(de huidige straat Klauwershoek) toegang tot de 
huidige Oostzijde. Ook hier ontstond steeds 
meer bebouwing. Dit gedeelte van 
Oostzaandam zou in de 17e eeuw uitgroeien tot 
de Peperbuurt.  
 
  
 

# Zaandam 1648  

# Dam en Klauwershoek 1670 

Vanaf de 11e  eeuw werd het onbewoonde veenmoeras 
in Noord Holland ontgonnen door boeren. In de 12e/13e 
eeuw werden de dijken langs het IJ en de Zaanmond aan-
gelegd (westoever: Hogendijk, oostoever: Zuiddijk). Rond 
1290 werd een dam aangelegd met kort daarop twee 
sluizen die het overtollige water konder afvoeren.

Vanaf ca. 1550 werd de invloed van Amsterdam qua handel 
steeds groter, wat gunstig was voor de Zaanstreek. In 1546 
werd de sluis vervangen en vergroot. Vanwege extra water 
door het droogleggen van de Beemster kwam er in 1611 
nog een sluis. De stadjes bloeiden o.a. door scheepvaart. 

N.B.: Informatie afkomstig uit de Cultuurhistorische Verkenning door Erfgoed Zaanstad, juli 2016

Met de aanleg van het Noordzeekanaal in 1874 verbeterde 
de positie van Zaandam. Ook werd Zaandam aangesloten 
op het Rijkswegennet en kwamen er spoorlijnen tussen 
Uitgeest, Zaandam en Amsterdam. Dit zorgde dat de eco-
nomie aan het eind van de 19e eeuw weer bloeide en de 
stad weer groeide.

Na verwoestingen door de 80-jarige oorlog maakte Zaan-
dam een groeispurt door. De dijken en de Dam werden 
volgebouwd. Langs de Zaan en in het veld daarachter 
stonden honderden industriemolens, bijna de helft van het 
totale aantal molens in Holland.

De dam is het startpunt voor Zaandam. Er vestigden zich 
vissers en kooplieden. Oost en West werden twee aparte 
dorpen, verbonden door de Hogendam. Rond 1350 werd 
er een kapel gebouwd op een terp ten oosten van de dam. 
Het buurtje om de kapel zou zich later ontwikkelen tot de 
Klauwershoek. 

1575 16481598

1745 1910

Dwars op de dijken werden, langs bestaande sloten, paden 
aangelegd. Ook deze paden werden volgebouwd, zoals 
bijv. de Peperstraat. Na 1730 liep de economie terug waar-
mee de bouw ook kwam stil te staan. Op de kaart van 1812 
is de 17e eeuwse structuur nog steeds goed te zien.

1812



FASE 1 - ANALYSE7

sPve wilhelminasluis | historische ontwikkeling

1970. een DoorBraak Die mislukt

Na de bouw vande Beatrixbrug wordt ook de Wilhelmina-
brug vervangen door een groter exemplaar en rond 1970 
wordt op de plaats van het havenkantoor op de sluis  een 
nieuw, modern uitwateringsgemaal gebouwd. om de 
Beatrixbrug rechtstreeks te verbinden met de Wilhelmina-
brug wordt in deze periode op de oostkade een verkeers-
doorbraak voorbereid. Na de aankoop en sloop van een 
aantal panden komt de gemeente halverwege de jaren ’70  
tot inkeer, de doorbraak gaat niet door en het ontstane gat 
bij de peperstraat wordt opgevuld met lage paviljoens aan 
een doodlopende openbare ruimte. 

1975

huidige situatie 

15

sPve wilhelminasluis | historische ontwikkeling

1924

de hoge Dam

de wilhelminasluis

1900. van Dam tot sluiZenComPlex.

aan het eind van de 19e eeuw werd het Noordzeekanaal 
gegraven en kreeg Zaandam een directe verbinding met 
de Noordzee. om het toenemende waterverkeer te kunnen 
verwerken en de afwatering van de Schermerboezem te 
verbeteren was een schaalsprong in de Zaanse sluizen 
nodig. ook de groeiende industrie langs de Zaan had 
behoefte aan een grotere sluis. Daarom werd in 1902 de 
nieuwe Wilhelminasluis gegraven, waarbij de oude dam 
werd doorgebroken en de meeste bebouwing rond de sluis 
gesloopt.  

De bouw van de nieuwe sluis was een ingreep met grote 
gevolgen voor de omgeving. De historische route tussen 
oost- en Westzaandam  werd verlegd naar het verlengde 
van de Czaar peterstraat, waardoor het gebied zijn samen-
hang verloor. En er verschenen nieuwe gebouwen, zoals 
een postkantoor en (op de sluis) een havenkantoor. Wel 
werd de sluis zorgvuldig ingepast in zijn omgeving. De 
oude en de nieuwe sluizen vormden samen één ensemble 
met gemetselde kademuren, stenen trappartijen, gietijze-
ren hekwerken en sierlijke lantaarns.

13

Algemeen - geschiedenis
N.B.: Informatie afkomstig uit de Cultuurhistorische Verkenning door Erfgoed Zaanstad, juli 2016

Vanwege het Noordzeekanaal komt de vraag om grotere 
sluizen. in 1903 worden de Wilhelminasluis en -brug ge-
bouwd. De westelijke havenkom wordt dan gedempt voor 
een betere verkeersafwikkeling. 

Na WOII nam de verkeersdruk enorm toe. De gemeente 
koos voor een radicale aanpak met o.a. de bouw van de 
Beatrixbrug en een bredere Wilhelminabrug. De ‘krak-
kemikkige’ Peperhoek verdween volledig en de nieuwe 
Peperstraat werd vormgegeven als verkeersader. 

In 1812 worden Oost- en Westzaandam één gemeente. Op de Burcht, het buitendijkse land ten zuiden van de Klauwershoek, 
wordt hier in 1848 het nieuwe gemeentehuis gebouwd. Het land op de Burcht wordt steeds verder aangeplemt. In de jaren 
‘30 wordt aan de zuidzijde de Componistenbuurt gebouwd. Daarnaast werd er een kanaal gegraven waardoor de landtong 
een eiland werd in de Zaan. Eind 19e eeuw kwam er meer aandacht voor hygiëne. Ten behoeve hiervan werden veel wegslo-
ten en sloten langs paden gedempd. De herkenbare polderstructuur is echter nog goed terug te lezen in de bebouwing.

1924

ca. 1915 1975
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Algemeen - verkeer
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Kaart met de belangrijkste verkeersstromen in en rond Zaandstad.

stad
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Verkeersborden op de rotonde Prins Bernardplein. 
Verkeer naar Amsterdam en Zaandam-Zuid volgen vanaf 
hier de ‘ruit’. Ook bezoekers van het centrum volgen deze 
route.

Kruising van de Gerhardstraat met de Peperstraat. Bezoe-
kers van het centrum rijden hier de Peperstraat in. De bus 
(o.a. HOV-verbinding) heeft haar eigen busbaan.
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Verkeersconfl icten in het plangebied

Verkeer domineert 
de Peperstraat

Toestroom verkeer 
vanaf ring
de stad in

Ontbreken van oost-
west verbindingen 
voor langzaam verkeer

Betere aansluiting 
op hoofdverkeers-
net gewenst

Verbeteren lang-
zaam verkeerroutes 
tussen Oostzijde en 
centrum

De Peperstraat wordt gedomineerd door asfalt, auto’s en 
de hoog frequente busverbinding. Voor de voetganger en 
de fi etser is de openbare ruimte onaantrekkelijk.

Er zijn te weinig oost-west verbindingen aan de Oostzijde 
van de Zaan. Daarnaast zijn de verbindingen die er zijn, 
zoals bovenstaande foto, weinig aantrekkelijk.

Algemeen - verkeer
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Parkeerplaatsen in het plangebied

Algemeen - parkeren

Parkeertarieven in het plangebied. 

Parkeermonitor op zaterdagmiddag. De meeste straten 
zijn overbezet. De Burcht kleurt echter groen (0-70%). Dit 
komt waarschijnlijk omdat hier betaald parkeren geldt, 
terwijl de omliggende straten gratis zijn.
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Algemeen - parkeren

Parkeren bij bushalte Peperstraat Parkeerplaatsen op de Klaas Katerstraat

Prins HendrikkadeParkeren op de Burcht Steve Bikoplein

Parkeren achter het fi lmhuis / Jan Sijbrandsteeg



12MAAK.ZAANSTAD - OOSTZIJDE

Algemeen: Kwaliteit openbare ruimte - huidige situatie

Panorama uit 1910 waarbij goed te zien is wat de potentie is van de openbare ruimte in het gebied ten oosten van de Zaan. 
De waarde en de potentie van de plek aan het water zijn enorm. 
Dezelfde plek in 2017: de openbare ruimte aan het water is nu slecht toegankelijk en mist de kwaliteit die het had.

De inrichting van de openbare ruimte in de Klauwershoek is 
mooi en goed onderhouden. De klinkers, de lantaarns en de 
kleuren versterken het historische karakter van het gebied. 

Kruising Savornin-Lohmanstraat en Klaas Kanstraat. Het 
asfalt en de overdaad aan seinen en markeringen maken 
de openbare ruimte slecht leesbaar en geen prettige ver-
blijfsplek. De stoplichten dragen ook bij aan de onaantrek-
kelijkheid van de plek.

Ondanks de brede stoep voelt de Peperstraat niet gemaakt 
voor voetgangers. De betontegels zijn armoedig en de lui-
fels creëren een bedompte sfeer. Daarnaast overheersen 
het asfalt, de auto en de bussen. 

In de Jan Sijbrandsteeg domineren parkeerplaatsen de 
openbare ruimte. Daarnaast is een deel van de bebouwing 
in zeer slechte staat.
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Algemeen: Kwaliteit openbare ruimte - huidige situatie

Het Plantsoen van het Verzet mist kwaliteit. Het parkje 
wordt gedomineerd door het omringede verkeer i.p.v. 
door het groen van het parkje zelf.

De Touwslagersstraat is op dit moment echt een achter-
straat. De bebouwing en de openbare ruimte is rommelig 
en onaantrekkelijk voor voetgangers en fietsers.

Het Plantsoen ligt hoger dan het omliggende maaiveld 
waardoor het geen aansluiting heeft met de bebouwing. De 
straat loopt nu dood. Een (langzaam verkeer) verbinding 
met de Burcht zou het gebied beter toegankelijk maken.  

Het Steve Bikoplein is is op dit moment een parkeerplaats 
zonder verblijfskwaliteit. 

Gedateerde inrichting van de openbare ruimte in een 
dwarsstraat van de Zuiddijk. Deze dwarsverbindingen zijn 
juist belangrijk voor een goede doorstroom van langzaam 
verkeer. 

Slecht onderhouden stoepen. Daarnaast is er geen groen 
en heeft de straat geen uitstraling die bij het oude stadhuis 
past. Hier ligt de verbinding met het centrum maar dat is 
slecht zichtbaar.
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2.4 Ontwikkelingen in de 19e 
eeuw: Burcht, dempingen 

In 1795  kwam aan de oude Republiek der Zeven 
Provinciën een einde door toedoen van de 
Patriotten die met behulp van de Fransen de 
macht overnamen en een nieuwe republiek 
stichtten: de Bataafse Republiek . Vervolgens 
ging deze Republiek in 1806 over in het rijk van 
Napoleon.  
In deze tijd was de economie nog steeds 
schrikbarend slecht. De ooit zo bloeiende 
scheepsbouw in Zaandam was bijna geheel 
verdwenen. Een deel van de molens was 
afgebroken. Aan het begin van de 19e eeuw 
zette de afname van bebouwing in Zaandam zich 
dan ook voort. In het oostelijke deel verdwenen 
ongeveer 4 huizen per jaar.  
 
Op de kaart van Zaandam rond 1812 is te zien 
dat de 17e eeuwse structuur nog steeds 
aanwezig is. De dijken en paden waren 
volgebouwd, waarbij in Westzaandam meer 
paden waren ontstaan dan in Oostzaandam. 
Ook de wegsloten en sloten langs de paden 
waren nog aanwezig aan het begin van de 19e 
eeuw.  De bebouwing bestond nog steeds 
voornamelijk uit één- of tweelaagse panden 
onder een zadeldak.  De smalle, rechthoekige 

# Kaart Zaandam centrum rond 1900 (GIZ 51.00118) 
 

1880 - Winkels en woningen rondom de Oostzijderkerk in 
de Klauwershoek

1917 - Industrie aan de oostzijde van de Zaan (‘de Peper-
hoek’) 

Oostzijde in 1910. Kleine dijkhuisjes bepalen het straat 
beeld. 

Zuiddijk in 1900 - dijkhuizen met een lager gelegen achter-
verdieping 

Pantepad naar de Zuiddijk in 1910. Vanaf de Zuiddijk zijn 
er diverse doorgangen naar de lager gelegen omringende 
straten

Centrum van Zaandam rond 1900. De burcht is gedemt. 
Achter de Zuiddijk volgen de sloten en paden de polder-
structuur

1. Historisch lint - historisch perspectief
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Klauwershoek. Smalle straatjes rondom de Oostzijderkerk 
hebben hebben de historische structuur en architectuur 
behouden. Hier is de rijke geschiedenis van Zaandam nog 
goed leesbaar.

Aan de noordzijde van de Oostzijderkerk wordt de kwali-
teit van de plek niet benut. Er is geen relatie met het water, 
de openbare ruimte rondom de paviljoens is schimmig en 
de potentiële kwaliteit van de kade wordt niet benut.

De bebouwing op de Zuiddijk bestaat voornamelijk uit 
panden met op de begane grond detailhandel en boven 
wonen, net als in het verleden. Daarnaast zijn er in de jaren 
‘30 ook grotere bouwblokken gebouwd met winkels (bg) 
en appartementen (boven).

Haaks op de historische dijken liggen linten en paden, 
parallel aan de oorspronkelijke slotenstructuur van de 
achterliggende polders. Er zijn te weinig verbindingen met 
de achterliggende straten en de verbindingen zijn ook niet 
altijd goed toegankelijk voor fi etsers en voetgangers.

Oostzijde - de bebouwing wordt afgewisseld van Zaan-
se huisjes, 19e eeuwse bebouwing en nieuwbouw die in 
goede staat en bebouwing uit de 19e en 20e eeuw die in 
slechte staat is. Dit maakt het straatbeeld rommelig. 

Dijkwoningen op de Zuiddijk. Aan de Zuiddijk zijn veel oude 
panden bewaard gebleven. De Zuiddijk ligt nog steeds ho-
ger dan de omgeving, al is dat in de huidige situatie niet 
goed te zien (bijv. op de Burcht).

1. Historisch Lint - huidige situatie
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2.5.4 De Beatrixbrug en de 

Peperstraat 

In de periode na de Tweede wereldoorlog stelde 
de komst van het autoverkeer opnieuw nieuwe 
eisen aan de binnenstad van Zaandam. Zaandam 
werd aan de Oostzijde uitgebreid 
(Oostzijderveld) met nieuwe 
woningbouwontwikkeling. Hiervoor moest de 
bereikbaarheid en verkeerscirculatie van de stad 
worden verbeterd. De ontsluiting van Zaandam 
met Amsterdam vond plaats via de Hempont, 
waardoor de Provinciale weg langs het spoor in 
Zaandam de belangrijkste ontsluiting was. In het 
saneringsplan voor de binnenstad ‘Plan Nieuwe 
Dam’ (1954) werd de stedenbouwkundige visie 
gepresenteerd. Het gemeentebestuur van 
Zaandam koos voor een radicale aanpak om de 
verkeersproblematiek op te lossen en gaf op 30 
november 1954 opening van zaken in het 
grootse Plan Nieuwe Dam.  
 
Het ingrijpende plan behelsde de bouw van de 
Beatrixbrug, een nieuwe, bredere 
Wilhelminabrug, nieuwe toegangswegen en 
veel, heel veel breekwerk in de binnenstad. Ook 
was er behoefte aan woningsanering, om aan de 
nieuwe eisen van volkshuisvesting te voldoen. In 
de periode 1958-’65 werd het ingrijpende plan 
uitgevoerd, waarbij naar schatting 200 huizen en 
bedrijfspanden verdwenen en het centrum van 

# Franse straat en Kalverstraat (nu Peperstraat) 1950, 
(GAZ41.03.007) 
 

# HF Peperstraat 1954 (GAZ 21.22527) 
 
 

1948, ‘de Peperhoek’. Hier ligt nu het bruggenhoofd van de 
Beatrixbrug.

1969 - De Peperstraat werd vormgegeven als verkeersader 
met 2 x 2 rijstroken, een brede stoep en flatbebouwing in 
stroken van drie of vier lagen met winkels in de plint. 

Franse straat en Kalverstraat (nu Peperstraat) in 1950. In 
1954 koos de gemeente voor een radicale aanpak om de 
verkeersproblematiek in het centrum aan te pakken, ‘Plan 
Nieuwe Dam’. In dit kader werden de Franse straat en de 
Kalverstraat gesloopt.

1966 - De ‘krakkemikkige’ Peperhoek verdween volledig 
voor de aanleg van de oprit naar de nieuwe Beatrixbrug 
(1957). 

2. Peperstraat - historisch perspectief
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Aan de noordzijde van de Beatrixbrug werd aan 
de oostzijde van de Zaan de Beatrixflat van 
negen lagen gebouwd.  
    
De toename van het autoverkeer nam zulke 
grote getale aan dat er in de late jaren’50 grote 
wachtrijen stonden voor de Hempont. In 1959 
werden er dagelijks 5800 auto’s vervoerd 
waardoor er steeds meer stemmen opgingen 
voor een tunnel onder het Noordzeekanaal. In 
1961 werd met de bouw van deze tunnel 
begonnen en in 1966 werd de Coentunnel 
geopend. Dit zorgde ervoor dat de Zaanstreek, 
dat voorheen aan de westzijde met de Hempont 
aan Amsterdam ontsloten was  nu de 
belangrijkste verkeersroute aan de oostzijde van 
de stad heeft liggen. 
 
De Wilhelminabrug werd (1965) vernieuwd. 
Hierbij werd de bestaande smalle brug uit 1903 
vervangen voor een bredere die de toenemende 
verkeersstroom beter aankon. Op de plek van de 
oude brug en het naastgelegen havenkantoor 
werd het Zaangemaal gebouwd (1967). Het 
havenkantoor van 1903 is voor deze nieuwbouw 
gesloopt. 
 
 
 

# HF Peperstraat vml Fransepad 1966 (GAZ 22.1073) 
 
 

# Nieuwbouw appartementen aan de oostzijde van de 
Beatrixbrug1969 (GAZ 22.02265) 
 

# Peperstraat 1969 (GAZ 22.02261) 
 
 

1939 - In navolging van de woningwet (1901) werd in 1919 
de Klaas Katerbuurt gebouwd door ZVH en Patrimonium. 
Aan de Zaan zie je grote pakhuizen en fabriekspanden. 
Verder overal kleine panden met zadeldaken.

De Peperstraat in 1954. Kleine houten huisjes, vaak in 
slechte staat. Om aan de nieuwe eisen van volkshuisves-
ting te voldoen werden tussen 1958 en 1965 zo’n 200 
huizen en bedrijfspanden gesloopt. 
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2. Peperstraat - huidige situatie

Kruispunt van de Savorin Lohmanstraat en de Klauwers-
hoek

De sfeer wordt gedomineerd door verkeer. Gezelligheid en 
de kwaliteiten van een stadscentrum ontbreken.

Luifels domineren het straatbeeld en de openbare ruimte

De Beatrixflat gebouwd in 1965. 

Vanwege de Beatrixbrug loopt de Peperstraat richting 
Gedempte Gracht omhoog. De brug gaat ca. 2 tot 6x per 
uur open. Hierbij stroomt de Peperstraat langzaam vol met 
verkeer.

Breed wegdek met een hoge verkeersdruk o.a. door de 
H.O.V.-verbinding (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Er 
rijden 2 H.O.V. lijnen, elk 4x per uur. Daarnaast rijden er 3 
stadslijnen 2 x per uur. Dit zijn 14 bussen per uur, gemiddeld 
elke 4 minuten.  
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1920 - bedrijvigheid aan het water. Kleinschalige bebou-
wing en pakhuizen aan de Zaan met op de achtergrond de 
Oostzijderkerk. 

Oostzijde ten noorden van de sluizen in 1940 - kleinscha-
lige bebouwing aan het water met op de achtergrond de 
Oostzijderkerk. Bij de sluis heeft de bebouwing een iets 
grotere korrel; de gebouwen zijn breder en hoger.

Schilderij van het Sluiscomplex kort na de vernieuwing 
van de Grote Sluis (1726). Er staat een accijnshuisje en een 
sluiswachtershuisje. De gebouwen op en rond de sluis ziet 
er stedelijk uit. De bebouwing bestaat uit 1 of 2 lagen met 
een zadelkap, deels van steen en deels van hout. 

Oostzijde in 1991 - Met de nieuwbouw uit de jaren ‘70/80 
is deels gepoogd om aan te sluiten bij de bestaande korrel. 
De uitstraling is alleen veel minder. De paviljoens maken de 
openbare ruimte diff uus. De historie van sluis als hart van 
het oude Zaandam zie je nergens meer goed terug.

3. Oostkade - historisch perspectief
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dwars op de dijken, langs de uit de 
middeleeuwen daterende sloten, paden 
aangelegd. Vanwege ruimtegebrek langs de 
dijken werden deze paden bebouwd. De meeste 
paden zijn in de tweede helft van de 17e eeuw 
aangelegd. 
 
Het oudst bekende padregelement van de 
Zaanstreek is dat van de Peperstraat uit 1622. 
Rond het pad ontstond de Peperbuurt, ook wel 
bekend als de Bierkaai. Bier- en wijnhandelaren 
hadden hier hun bedrijven. Samen met 
Klauwershoek vormde deze buurt het centrum 
van het 17e eeuwse “Saerdam”. Hoewel er 
sprake was van twee dorpen met ieder hun 
eigen bestuur, werden de beide gedeelten 
buiten de Zaanstreek als één geheel gezien en 
stonden bekend als Saerdam, Zaardam, 
Saardam, Zanerdam, Sanerdam, Saenredam, 
Zaanredam, Saenderdam of Zaanderdam. 
 
Ondanks de economische malaise in de 
Republiek in de 18e eeuw groeide Zaandam aan 
het begin van de 18e eeuw nog met gemiddeld 
16 tot 17 huizen per jaar. Westzaandam met al 
haar paden was rond 1750 groter dan 
Oostzaandam. Hoewel Zaandam in de 18e eeuw 
nog steeds een dorp was, had het van alle 
gemeenten boven het IJ de meeste inwoners. 
Dit dorp aan de Zaan had meer inwoners dan de 
steden Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen of 
Purmerend. Vreemd genoeg bleef midden in het 
dichtbevolkte centrum van Zaandam een groot 
weiland tussen de Hogendijk en het Rustenbrug 
onbebouwd. Aan de overzijde, direct ten zuiden 
van de Zuiderkerk, tegen de Zuiddijk aan, lag 
buitendijks een gebied met insteekhavens en 
een enkel gebouw en een grote houtwerf, de 
huidige Burcht. Langs de Zaan en in het veld 
daarachter stonden honderden industriemolens, 
bijna de helft van het totale aantal 
industriemolens in Holland. 
 
De overtoom in de dam werd in 1718 gesloopt 
in 1722 werd de overwelfde Westzanersluis 
vervangen door de Grote Sluis in de vorm zoals 
die nu nog aanwezig is. Ook kwamen hier een 
accijnshuisje en een sluiswachtershuisje. Op 
schilderijen uit deze periode is te zien dat de 
bebouwing op en nabij de dam stedelijk oogt. 
De bebouwing langs de dijken, paden en rond de 
kerk bestond voornamelijk uit rechthoekige, 
smalle panden met afwisselend één of twee 
bouwlagen met een zadeldak. De bebouwing 
stond redelijk geordend langs de dijken, paden 
en rond de kerk. De panden waren deels van 
steen of ‘versteend’ en deels in hout 

 # Schilderij van het sluiscomplex kort na de vernieuwing van 
de Grote Sluis (1726) 
 
 

 # Schilderij van het sluiscomplex kort na de vernieuwing van 
de Grote Sluis (1726) 
 
 

 # Zaandam op de kaart van het Hoogheemraadschap van de 
uitwaterende sluizen uit 1745 door Johannes Dou. 
 
 

 # Kaart westelijke Dam 1775 Gebouwd in de Zaanstreek 
 
 

Oostzijde in 1977 - Volop ruimte voor parkeren. De tijds-
geest was zo dat er in het centrum ruimte voor de auto ge-
creerd moest worden. Op deze plek lijkt dat zeker gelukt!

Oostkade in 1920. Kantoren en andere bedrijvigheid in 
statige panden aan de sluis. 



FASE 1 - ANALYSE19

Aan de voorzijde het oorspronkelijke kantoor van de 
Gemeentelijke Elektriciteitswerken en daana van de ge-
meentelijke spaarbank. In de jaren ‘70 is het verbouwd tot 
appartmenten. 

De paviljoens aan de Oostkade. Deze foto is gemaakt tus-
sen het muziekpaviljoen en de kerk. De openbare ruimte is 
onduidelijk. De doorgangen zijn smal en de luifels maken 
het zicht op mensen slecht. 

De muziekkapel. Deze plek tussen de kerk en het water 
heeft de mogelijkheid om de relatie met het water te ver-
sterken en de geschiedenis van het oude stukje Zaandam 
tot leven te brengen. 

De openbare ruimte tussen de paviljoens is onaangenaam.  
De luifels van de paviljoens versterken het gevoel van een 
achterstraatje waar je liever niet komt als het donker is. 

Paviljoens en ongedefinieerde openbare ruimte aan de 
sluis. Er zijn weinig mensen die gebruik maken van deze 
plek aan het water.

Zicht vanaf de Dam op de Oostzijderkerk en de muziek-
kapel. De potentie van deze plek wordt nu helemaal niet 
benut. De omgeving van de kapel is geen prettige ver-
blijfsplek. Ook wordt de ligging aan het water nu niet benut. 

3. Oostkade - huidige situatie
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De Burcht in 1920 met op de achtergrond de houtloodsen 
van de fi rma William Pont die later naar Het Eiland zullen 
worden verplaatst. Op de plek van de houtloodsen zal de 
Componistenbuurt worden gerealiseerd.

Prent uit 1850. Links in de havenkom schepen en de Dam 
met de sluizen en de accijnshuisjes nabij de Grote Sluis. 
Rechts het gemeentehuis, gebouwd in 1848 door W.A. 
Scholten, stadsarchitect in Purmerend, met daarachter de 
Oostzijderkerk en geheel rechts de Zuiddijk.

Het plantsoen tussen de Burcht en de Zuiddijk, ca. 1965. 
Tijdens de hongerwinter werden alle bomen op de burcht 
gebruikt als brandhout. Na de oorlog is het parkje weer be-
plant.

De Burcht in 1981. Aan het begin van de 20e eeuw was de 
Burcht een groene plek. Dat veranderde met de opkomst 
van de auto. De Burcht wordt, nu nog steeds, gebruikt als 
parkeerplaats. De bomen langs het water staan er niet meer 
zodat de auto’s vol in het zicht staan.

4. De Burcht - historisch perspectief

1920. Het buitendijkse stukje land iets ten zuiden van de 
Klauwershoek werd al in de 18e eeuw ‘de Burcht’ ge-
noemd. Het land ten zuiden van het gemeentehuis werd 
steeds verder aangeplempt. Langzaam onstond er een 
park met daarlangs een mooie bomenlaan.

1970 - Circus op de Burcht. In de loop der jaren verdween 
het groen steeds meer van de Burcht. Zo ontstond een plek 
waar braderies, evenementen, het circus en de kermis een 
plek kregen. 
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Door alle parkeerplaatsen heeft de Burcht op dit moment 
absoluut geen verblijfskwaliteit. De ruimte is te groot (ca. 
115 bij 140m), er staan geen bomen of ander groen en de 
bijzondere plek aan het water wordt niet benut.

Het plantsoen aan de Zuiddijk. Buurtbewoners stoppen tijd 
en energie om het plantsoen mooi en schoon te houden. 
Het plantsoen heeft zeker potentie om mooier te worden, 
ook als je kijkt naar de foto’s van vroeger. 

Doordat het parkeerveld op de Burch langzaam oploopt, 
is het profiel van de Zuiddijk niet meer leesbaar in het aan-
zicht. De parkeercapaciteit wordt niet volledig benut, vaak 
minder dan 70%.  

De Burcht wordt nu ca. 8 x per jaar gebruikt voor eve-
nementen als Dam tot Damloop, kermis, circus, intocht 
Sinterklaas, etc. De Burcht wordt op dit moment gezien als 
de meest voor de hand liggende locatie voor grootschali-
ge evenementen in het centrum. 

In het voormalige stadhuis (Rijksmonument sinds 1973) 
wordt omringd door verkeer. In het pand  zit nu een advo-
catenkantoor. Boven zijn woningen die door een coöperatie 
verhuurd worden. Het pand staat op dit moment te koop. 

Rondvaartboten meren aan bij de Prins Hendrikkade en de 
Burcht. Op dit moment is dit geen aantrekkelijk aankomst-
punt. Het zal bezoekers van Zaandam ook niet duidelijk zijn 
dat men hier vlak bij het oudste deel van de stad is. De link 
met de historie is hier ver te zoeken.

4. De Burcht - huidige situatie
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5. Zuiddijk - historisch perspectief

Kaart uit 1648. Aan het begin van de 14e eeuw werden de 
nederzettingen aan de oost- en westzijde voor het eerst 
genoemd. De eerste huizen van Zaandam werden langs de 
zeedijken zoals de Hogendijk en de Zuiddijk gebouwd. 

De Zuiddijk in 1931. Traditionele bebouwing met op de be-
gane grond detailhandel en woningen. Het huis met de 
rieten kap is gesloopt om een doorgang te maken naar de 
Burgemeesterbuurt. 

1871 Schilderij van de Zuiddijk, de Burcht en de Oostzijder-
kerk door Claude Monet. Aan de Zuiddijk staan typische 
Zaanse huisjes met groene houten planken. Langs het 
water staan grote bomen. 

Kaart uit 1877.  Ontwerp tot verbinding van de Voorzaan 
met het Noordzeekanaal. Het water bij de Burcht wordt 
gedempt met baggerspecie. Ten zuiden van de Zuiddijk 
wordt begin 20e eeuw de Componistenbuurt gebouwd.

1990 - Door de ligging dicht bij het centrum en door de vele 
ondernemers op de Zuiddijk, is het vaak druk met auto’s, 
fi etsers en voetgangers. 
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een gemeenlandshuis gebouwd waar het 
bestuur van de Hondsbossche vergaderde. Het 
pand diende tevens als onderkomen van de 
sluiswachter. Door drooglegging van de 
Beemster in het begin van de 17e eeuw moest 
de Zaan meer water afvoeren. Om dit extra 
water te kunnen verwerken, bouwde men in 
1611 een derde sluis, een spui- of duikersluis in 
de Hogendam.  
 
In het laatste kwart van de 16e eeuw brak voor 
Oostzaandam en Westzaandam een periode van 
economische opbloei aan. De scheepsbouw was 
één van de pijlers van de Zaanse welvaart. Zo’n 
zestig scheepswerven waren te vinden langs de 
Hogendijk, de Westzijde, de Oostzijde en de 
Zuiddijk.  
 
Tijdens de Tachtigjarige oorlog werden veel 
dorpen in de Zaanstreek door de Spanjaarden 
verwoest. Ook Westzaandam onderging dit lot. 
Aan de oostzijde was de kapel op de terp in 
vlammen opgegaan, maar deze werd spoedig 
hersteld en in 1592 vervangen door een nieuwe 
kerk. Na deze verwoestingen maakte Zaandam 
een groeispurt door. Op de Hogendam werden 
huizen gebouwd en uiteraard waren ook diverse 
herbergen aanwezig. De dam was het 
ontmoetingscentrum van de dorpen geworden. 
De bebouwing breidde zich aan de westzijde uit 
langs de Hogendijk en aan de oostzijde rondom 
de kerk en langs de Zuiddijk. Rond de kerk was 
inmiddels een bedrijvig buurtje ontstaan, 
bewoond door schippers, scheepstimmerlieden, 
vissers, zeevarenden en klauwers. Klauwers 
waren de ambachtslieden die de naden op het 
scheepsdek en in de wanden van het schip 
dichtten met henneptouw en pek. Zo kreeg het 
buurtje later de naam Klauwershoek. De 
Noorderkerkstraat gaf via de straat ‘na 't Seiltie' 
(de huidige straat Klauwershoek) toegang tot de 
huidige Oostzijde. Ook hier ontstond steeds 
meer bebouwing. Dit gedeelte van 
Oostzaandam zou in de 17e eeuw uitgroeien tot 
de Peperbuurt.  
 
  
 

# Zaandam 1648  

# Dam en Klauwershoek 1670 

1924 - Achterzijde van de Zuiddijk met de dijksloot. Doordat 
de Zuiddijk hoger is dan de achterliggende straten, hebben 
de dijkhuizen een extra verdieping aan de achterzijde. De 
huizen zijn doorgaangs van hout en in typisch Zaanse stijl.
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Zuiddijk met het plantsoen. Hoewel buurtbewoners zich 
inzetten voor het groen, heeft het plantsoen niet meer de 
grandeur zoals op de foto’s rond 1900. Ook het formaat is 
aanzienlijk kleiner dan het 19e eeuwse parkontwerp. 

5. Zuiddijk - huidige situatie

Het zelfde standpunt in 2017. Zoals te zien is er veel intact 
gebleven op de Zuiddijk. Dit maakt de Zuiddijk ook tot een 
straat met veel historie en potentie voor de toekomst.

De Zuiddijk in 1974. Woonhuizen, winkels en kleine onder-
nemers wisselen elkaar af. 

Dit bakstenen huis met schilddak is sinds 1969 een Rijksmo-
nument. Naast het huis staat een groen Zaans huisjes, zoals 
er nog wel meer te zien zijn op de Zuiddijk. 

De panden aan de Zuiddijk hebben diverse functies, zoals 
winkels en horeca. Op de dijk zelf is een geasfalteerd fiets-
pad aangelegd. De historisch dijk is nu nauwelijkbeleefbaar. 
Het talud van de dijk is verdwenen doordat het terrein vanaf 
de Zaan langzaam oploopt. 

Traditionele zaanse huizen op de Zuiddijk

De bebouwing op de Zuiddijk bestaat grotendeels uit 
kleinschalige bebouwing. Bij de bouw van de Componis-
tenbuurt zijn er grotere bouwblokken aan het weefsel toe-
gevoegd. In de plint zitten winkels, boven appartementen. 
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6. Prins Hendrikkade - historisch perspectief

1892 - Zeilwedstrijden op de Voorzaan. De Prins Hendrik-
kade is nog niet doorgetrokken tot aan de Burcht. De 
oevers zijn aan beiden zijde groen.

1965 - De brede kade wordt gebruikt voor de overslag van 
goederen van boten. Op deze foto wordt er hout gelost.

1930 - Na de verhuizing van Pont wordt begin jaren ‘30 de 
Componistenbuurt en Burchtgalerij gerealiseerd. De hui-
zen liggen aan een redelijk smalle kade met mooie bomen 
langs het water. 

1989 - De kade wordt nu niet meer gebruikt om te laden en 
te lossen maar als parkeerplaats.

In 1936 wordt de Prins Hendrikkade aanzienlijk verbreed. 

1890-1900 Rechts de houtloodsen van de fi rma Pont, 
daarachter de Burcht en de Oostzijderkerk. Rond 1930 
verhuizen de houtloodsen naar Het Eiland (tegenover) 
omdat Pont aan de kade te weinig ruimte heeft vanwege 
de vaarroute van en naar de Wilhelminasluis. 
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6. Prins Hendrikkade - huidige situatie

De kade wordt o.a. gebruikt als aanlegplaats voor rond-
vaartboten en riviercruises. Het aankomstpunt is nu nog 
weinig aantrekkelijk (nl. een groot parkeerveld). Ook is het 
voor bezoekers nu niet zichtbaar dat ze vlak bij het oude 
centrum zijn.

Ook de openbare ruimte van de zijstraten van de Prins 
Hendrikkade wordt gedomineerd door geparkeerde auto’s. 

De Prins Hendrikkade wordt op dit moment gebruikt als 
een parkeerveld, wat zonde is van de bijzondere plek aan 
het water. 

De bomen die aan de Prins Hendrikkade staan zijn karig en  
hebben geen volle kruinen. 

Er staan nog maar weinig bomen op de Prins Hendrikkade. 
De bebouwing aan de kade wordt gewaardeerd (woningen 
worden snel verkocht en mensen blijven gemiddeld lang 
wonen) en de woningen liggen prachtig aan het water. 

Sinterklaas komt elk jaar traditiegetrouw aan op de Burcht. 
Vanaf de Prins Hendrikkade wordt de pakjesboot hartelijk 
ontvangen.  
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7. Touwslagersstraat - historisch perspectief

1794 Daar waar nu de Touwslagersstraat ligt, lag vroeger 
een buurtje genaamd het Boomgaardslop. Het was een 
apart buurtje dat tegen de oude begraafplaats aan lag. 
Deze begraafplaats is nu het Verzetsplantsoen.

1910 Het Meer van Geneve. Naam voor de braak (meertje na 
een dijkdoorbraak) achter de Burcht en de Zuiddijk. 

1916 - Watersnood. Het gebied achter de Zuiddijk ligt een 
stuk lager en heeft daardoor nogal eens last van overstro-
mingen en watersnood. Ook als het flink geregend had, 
stonden de straten blank. 

1997 - Touwslagersstraat op de foto vanwege een schiet-
partij. 
Achterstraat met soms duistere praktijken

1920 - Prent van de Zuiddijksloot. Dit watertje liep achter de 
Zuiddijk  en was een vaarroute naar Oostzaan. Toen de sloot 
gedempt werd, was het een rommelig achtergebied. Later 
werd het de Touwslagersstraat.

1947 Het Verzetsplantsoen met op de achtergrond de 
huisjes van het Boomgaardslop. Op de plek van de huisjes 
staat nu de voormalige drukkerij. 
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7. Touwslagersstraat - huidige situatie

Touwslagersstraat en het Verzetsplantsoen. Het plantsoen, 
een voormalige begraafplaats, ligt hoger dan de omliggen-
de straten. De straat wordt nu weinig gebruikt. Er is hier ook 
geen doorsteek naar de Zuiddijk. 

De Touwslagersstraat wordt doorkruist door een aantal 
straten en stegen. Deze verbindingen zijn belangrijk voor 
fietsers en voetgangers. De kwaliteit van de openbare 
ruimte is echter laag, net als de oplossingen om het hoog-
teverschil te overbruggen als fietser of voetganger. 

De Touwslagersstraat ligt een stuk lager dan de Zuiddijk. De 
straat was vroeger een achtersloot achter de dijk. Dit hoog-
teverschil is nooit aangepast. Hierdoor heeft de Touwsla-
gersstraat nog steeds wateroverlast bij hevige regenval. De 
huidige verbindingen zijn ook niet zo verkeersvriendelijk. 

Ook hier is de te zien dat de Touwslagersstraat nu, net als 
vroeger, een achterstraat is. De bebouwing is rommelig en 
armoedig. Daarnaast heeft ook de openbare ruimte weinig 
verblijfskwaliteit. 

Hoek Touwslagersstraat, Klaas Kansstraat en Steve Bi-
koplein. Het witte gebouw met blauwe kolommen is een 
voormalige drukkerij die ontwikkelt kan worden. Het Steve 
Bikoplein heeft nu weinig verblijfskwaliteit en wordt met 
name gebruikt om te parkeren. 

De Touwslagersstraat is echt een straat vol achterkanten. 
Er wordt veel geparkeerd, er zijn garages en bergingen en 
er zijn maar weinig herkenbare entree’s die de straat een 
gezicht geven. 


