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Toekomstvisie: gebiedsperspectief voor Centrum Oost
In het oudste stukje van Zaandam, aan de oostzijde van de Zaan, gaat veel 
veranderen. In opdracht van de gemeenteraad heeft het team van MAAK.Zaanstad 
daarom het afgelopen jaar gewerkt aan een gebiedsperspectief: een toekomstvisie 
voor 2040 voor dit stukje van de stad. Ambtenaren kregen daarbij veel advies van 
bewoners, grondeigenaren, ondernemers en bezoekers in het gebied. 

Het perspectief wordt een kompas voor stadmakers
Het perspectief is nu bijna af. Binnenkort gaat de gemeenteraad over dit document in 
debat. Daarna besluit de gemeenteraad ook of het perspectief wordt vastgesteld. Als 
dat gebeurt, dan dient dit document richting de toekomst als een kompas voor alle 
stadmakers. Samen met alle partijen kan er dan worden gewerkt aan de toekomst 
van het gebied om iedereen op koers te houden: het doel is dat in 2040 Centrum 
Oost een duurzaam, aantrekkelijk centrum is. Een gezonde woonomgeving met 
goede verbindingen met de omliggende wijken.

Het gebiedsperspectief helemaal lezen? 
Deze folder geeft een samenvatting van het perspectief in woord en tekeningen. 
Het volledige document is te lezen op de website maakcentrumoost.zaanstad.nl. 
Ook staat op die site informatie over hoe er aan het perspectief is gewerkt. 
Je kunt je op de site ook abonneren op de e-mailnieuwsbrief over de toekomstige 
ontwikkelingen in het gebied.

Besluitvorming over het perspectief
• presentatie aan de gemeenteraad:  28 maart
• debat in de gemeenteraad:   4 april
• besluitvorming door de gemeenteraad:  18 april

Waar is nog meer over nagedacht en onderzoek naar gedaan? 

Toekomstbeeld 2040 Centrum Oost

Verstedelijking: plek voor nieuwe bewoners 
In het gebied is ruimte voor ongeveer 800 nieuwe woningen. bouwen voor verschillende 
huishoudens is daarbij belangrijk, met waar het kan sociale huur, levensloopbestendige 
woningen en ook plek in het stadshart voor gezinnen met kinderen. In de nieuwe 
bebouwing zijn alle mogelijkheden voor groen aan de gevels en op de daken benut. 

Verblijfskwaliteit: lekker wonen maar ook bezoekers trekken
In 2040 worden meer mensen verleid naar de zonnige kant van de Zaan te gaan. 
Maar wel op zo’n manier dat het gebied ook een prettige plek blijft om te wonen. 
Er komt dus een goede mix van publiekstrekkende functies en woningen. 

Voorzieningen: eerlijke kansen voor iedereen 
In Centrum Oost willen we dat in 2040 verschillende typen mensen met elkaar 
samenleven en elkaar tegenkomen: het is geen yuppenbuurt, maar ook geen cluster 
van sociale problemen. Goede scholen, gezondheidscentra, sportplekken en culturele 
voorzieningen in Centrum Oost of daar vlakbij dragen bij aan de kansengelijkheid. 
De voorzieningen die nu al in de wijken zitten worden hier zoveel mogelijk voor 
gebruikt en waar nodig verbeterd en uitgebreid. 

Vervoer: autoluw maar uitstekend bereikbaar 
In 2040 is Centrum Oost goed te bereiken met nieuwe vormen van (hoogwaardig 
openbaar) vervoer. Je kunt vanuit Centrum Oost ook gemakkelijk naar de omliggende 
gebieden; waarbij fi etsen en lopen een prominentere plek krijgen op straat: het hele 
gebied is autoluw, met (gebouwde) plekken voor het parkeren van je auto. Bijvoorbeeld 
bij de Peperstraat of aan de Touwslagerstraat. De exacte plekken worden nog verder 
onderzocht.

Verwarmen, duurzaamheid en energie-opwekking
In 2040 zijn de gebouwen in Centrum Oost waar mogelijk energieleverend en zijn 
gebouwen en openbare ruimte aangepast aan het veranderende klimaat. Er zijn 
schaduwrijke plekken, groene plekken om water op te vangen en er wordt zoveel 
mogelijk circulair gebouwd en ondernomen.  

Over MAAK.Zaanstad
MAAK.Zaanstad zorgt ervoor dat Zaanstad ook op de lange termijn een stad is waar 
mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren. Daarom willen 
we werken aan meer en betere woningen, verbindingen en voorzieningen. Voor de 
Zaankanters van vandaag én voor nieuwe inwoners. Over hoe we dat kunnen doen, gaan 
we met elkaar in gesprek. Want Zaanstad maken we samen: inwoners, organisaties, 
ondernemers, investeerders en gemeente. Zo realiseren we met lef en betrokkenheid 
onze eigenzinnige Zaanse ambities.



Daar aan de waterkant 
In 2040 lokt een waterfront van de Fabriek tot voorbij de Burcht de bezoekers van Zaandam 
naar de overkant van de Zaan. Over beide bruggen rijdt maar weinig gemotoriseerd verkeer; er 
is een fi jne loop- en fi etsroute. De oever van de Zaan is uitnodigend - om te fl aneren, over de 
Zaan te turen of om met mensen af te spreken. Er is veel groen in het gebied. Niet alleen om 
in te zitten, maar ook om in te bewegen en spelen. Daarnaast vangt het groen regenwater op 
tijdens heftige regenbuien en zorgt het voor schaduwrijke, koele plekken tijdens warme dagen. 

Peperstraat: welkom in het stadscentrum
Langs de Peperstraat is in 2040 veel nieuwe bebouwing verschenen. Zo is er plek gekomen voor 
veel nieuwe bewoners die er een eigen plek gekocht hebben of er een woning huren. Maar er 
zijn niet alleen nieuwe gebouwen; er is ook veel nieuw groen. De levendige stadsstraat geeft 
een warm welkom aan iedereen die op weg is naar het centrum van Zaandam. Met het 
openbaar vervoer vanaf het centrum van Zaandam óf vanaf het nieuwe knooppunt voor 
hoogwaardig openbaar vervoer aan de oostkant van de Zaan. Of op de fi ets of te voet, want 
de auto is er alleen nog te gast.

Klauwershoek: kloppend historisch hart van Zaandam 
In de Klauwershoek liggen de wortels van Zaandam, en dat is in 2040 ook heel goed te zien 
en te ervaren. In het straatbeeld kun je het scheepvaartverleden van de Zaanstreek 
tegenkomen. Op de begane grond is horeca en kleinschalige, ambachtelijke detailhandel te 
vinden. Voor de Oostzijderkerk is een gezellig pleintje gekomen waar je van de zon kunt 
genieten. De kerk zelf heeft een publieke functie, zodat bezoekers naast de buitenkant ook 
de prachtige binnenkant kunnen bewonderen.

Fijn plein op De Burcht 
In 2040 is De Burcht het bruisende hart van de oostkant van de Zaan. De geparkeerde auto’s 
hebben plek gemaakt voor een knus en gezellig plein. Daar is ook ruimte voor kleinschalige 
evenementen. De nieuwe bebouwing, waarvan de omvang nog nader moet worden 
onderzocht kan plek bieden aan nieuwe bewoners, maar ook aan ondernemers met een 
gezellig terras. Oude en nieuwe Zaankanters, maar ook de bezoekers van de riviercruises 
komen er graag. Een openbaar toegankelijk dak(terras) met zicht op de Zaan is op deze plek 
een aantrekkelijk idee.

De Zuiddijk; een echte dijk
De Zuiddijk is in 2040 weer beter herkenbaar als dijk, en de karakteristieke bebouwing is zoveel 
mogelijk behouden. Vanaf de Burcht tot aan de Schubertstraat zijn er in de plinten winkels, 
horeca die overdag open is of maatschappelijke organisaties te vinden, met daarboven ook 
plek om te wonen. Verder richting Ganzenwerfstraat wordt tussen de bedrijfspanden ook 
op de begane grond gewoond, en nog verder naar het zuiden wordt er aan de dijk vooral 
gewoond. Over de dijk kun je wandelen en fi etsen. Hij vormt een belangrijke en gezonde route 
van Zaandam-Zuid naar het centrum.

De Zuiddijk; een echte dijk

Lekker wonen in de Touwslagerbuurt
Een fi jne stedelijke woonbuurt: in 2040 zijn de “achterkanten” die de straat onprettig 
maken, veranderd in aantrekkelijke open gevels. Her en der is nog wat bedrijvigheid die 
goed samengaat met wonen. De auto’s die nu domineren in het gebied, hebben een eigen 
plek in een parkeergebouw, zodat er in de openbare ruimte plek is voor mensen uit de 
buurt om elkaar te ontmoeten, te spelen en te bewegen.

Leuk om te weten:  MAAK.pand in Peperstraat

In de Peperstraat op nummer 134A bevindt zich het MAAK.pand. In dit pand vinden 
regelmatig bijeenkomsten voor bewoners plaats.  Naast de bijeenkomsten zijn hier 
wekelijks MAAK.medewerkers aanwezig. Inwoners kunnen langskomen om informatie 
op te halen over Centrum Oost, toekomstbeelden te bekijken en vragen te stellen.  
Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag is er iemand aanwezig (13-17 uur).

Op de website maakcentrumoost.zaanstad.nl staat ook veel informatie. 
Liever een persoonlijk gesprek? Mail of bel dan met het projectteam voor 
een afspraak: centrumoost@zaanstad.nl of 06-58002300. 
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Zaandam-Zuid

Het gebied Centrum Oost 

Centrum Oost in 2040: de hoofdpunten uit het perspectief 


