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Met de vernieuwing van de Peperstraat 
krijgt de binnenstad een nieuwe entree.

De openbare ruimte wordt vernieuwd en 
er komt een mooi bomenplein (1). Het 
wordt een straat waar het fijn is om 
doorheen te wandelen, te fietsen, of 
lekker te zitten. 

Aan de oostzijde van de Peperstraat 
komt de ingang van een ondergrondse 
openbare parkeergarage (2). Zo 
ontstaat er in de straat meer ruimte voor 
fietsers en voetgangers.
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Plankaart Peperstraat (1)



De parkeergarage maakt het mogelijk om 
ook de Burcht (3) te veranderen van 
parkeerveld tot openbaar plein.

Overal wordt de Peperstraat sterk 
verbouwd, ook bij de Klauwershoek (4). 
Dit deel wordt smaller, waardoor men de 
weidsheid van het bomenplein en de Zaan 
nog meer zal ervaren. 

Winkels zullen vooral in het westelijk deel 
van de straat komen en rond het kruispunt 
met de Oostzijde (5).
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Plankaart Peperstraat (2)



De huidige Peperstraat wordt 
gedomineerd door langwerpige 
gebouwen uit de wederopbouwperiode. 

De straat is nu gericht op de 
automobilist. 

De bebouwing samen met de wegen 
vormt een onaantrekkelijk gebied zonder 
verblijfskwaliteit.

Titel van presentatie4

Bestaande situatie



Deze schetsen tonen het mogelijke 
bouwvolume en de bouwhoogte. Indien de 
gemeenteraad met het 
haalbaarheidsonderzoek instemt, dan zijn 
deze schetsen het vertrekpunt voor de 
verdere uitwerking van de plannen. 
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3D volume beelden (1)



Er is veel aandacht gegeven aan het 
geleidelijk afbouwen van de hoogte van de 
nieuwe gebouwen naar de omliggende, 
bestaande wijken. Zo komt er een balans 
tussen de nieuwbouw en de huidige 
gebouwen. 
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3D volume beelden (2)



In de schetsplannen is veel 
aandacht voor de afscherming van 
de galerijen van de nieuwbouw. Het 
ziet er mooi uit, en de privacy van 
omwonenden wordt beschermd. 

Bouwblok 8 worden grondgebonden 
woningen zonder galerij.
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Galerijen



De wereldberoemde Amsterdamse 
school van architect H.P. Berlage 
wordt gebruikt als inspiratie voor de 
nieuwe gebouwen. Het worden 
baksteen gebouwen met 
uitstekende dakranden, 
bloemkozijnen en erkers. Er komen 
grote dakvlakken en fraaie 
hoekoplossingen.
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Amsterdamse school als inspiratie



Ten opzichte van het getoonde beeld uit het Perspectief (afbeelding 1) is de toren die aan 
de Oostelijk Stamweg stond meer naar het westen verplaatst (afbeelding 2). De toren 
vormt de grens van het bomenplein en markeert de ingang van de parkeergarage. De 
toren krijgt een dak dat mooi aansluit bij de omgeving.
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Peperstraat vanuit de lucht
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Hier ziet u een doorsnede van de inrichting van het bomenplein. We onderzoeken of er een 
vrijliggend fietspad moet komen, of een gezamenlijke rijbaan waar de auto te gast is.
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Straatprofielen

Vrijliggend fietspad… of gezamenlijk, waar auto te gast is



Meer informatie

MAAKCentrumOost.zaanstad.nl

U kunt zich via de site ook aanmelden 
voor onze nieuwsbrieven

Vragen? 

MAAKCentrumOost@zaanstad.nl
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Meer informatie over MAAK CentrumOost


