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1. INLEIDING 

 

Zaanstad Centrum Oost is één van de oudste gedeeltes van Zaanstad. De verschillende tijdslagen zijn in het 

oostelijk deel van het centrum goed afleesbaar en vertellen het verhaal van de geschiedenis van Zaanstad. Het 

gebied is tekenend voor de Zaanse identiteit en daarmee een essentieel onderdeel van het cultureel erfgoed. 

 

Het gebied staat de komende jaren voor een grote transformatie. Het 'Perspectief Centrum Oost 2040' schetst 

de ideeën om van Centrum Oost een duurzaam, aantrekkelijk centrum te maken met goede verbindingen met 

de omliggende wijken en het centrum van de stad.i Er ligt een opgave tot verdichting met een mix van wonen, 

werken en creatieve plekken. Tevens wordt ingezet op het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte 

en het beter aan elkaar verbinden van de kwaliteiten van het gebied. Vanwege de grote veranderingen zullen 

er een nieuw bestemmingplan en stedenbouwkundig plan worden opgesteld.  

 

Het behoud van de Zaanse identiteit is één van de uitgangspunten van de transformatie van Zaanstad. De 

Zaanse identiteit vindt haar basis in het verleden en dit maakt dan ook onderdeel uit van de 

toekomstperspectieven. Om de cultuurhistorische waarden in het gebied te borgen is in de Erfgoedstrategie 

van de gemeente Zaanstad opgenomen dat bij gebiedsontwikkelingen cultuurhistorische verkenningen 

worden gemaakt met als doel om te inspireren, om handvatten mee te geven aan de voorkant van het proces 

van ontwikkelingen en als onderlegger te dienen voor bestemmingsplannen. Dit is verplicht vanuit de 

ruimtelijke wetgeving.  

 

In deze cultuurhistorische verkenning vertellen we hoe Zaanstad Centrum Oost in de loop van eeuwen is 

gevormd. Zo wordt duidelijk waarom het gebied er nu op deze manier uitziet. De cultuurhistorische 

verkenning begint met de beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van het gebied. We 

beschrijven en waarderen de belangrijkste gebiedseigen karakteristieken en doen aanbevelingen hoe deze 

karakteristieken te kunnen benutten bij de toekomstontwikkelingen. 
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Voor de analyse is gebruik gemaakt van een heel aantal bestaande onderzoeken die door het Team Erfgoed 

Zaanstad zijn uitgevoerd.ii Deze verzameling werpt weer nieuw licht op het geheel van Centrum Oost. Het 

bestaande onderzoek is aangevuld met extra onderzoek naar de Touwslagerbuurt.  

 

  

Toekomstschets van de Burcht, getekend door Olivier Rijcken (www.maakcentrumoost.zaanstad.nl) 
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BEGRENZING 

 

Zaanstad Centrum Oost is gelegen ten oosten van de Zaan en bestaat uit de delen:  

- Klauwershoek,  

- de Burcht,  

- (een deel van) de Talmabuurt,  

- de Touwslagerbuurt  

- de Peperbuurt.  

 

De Zuiddijk en Peperstraat zijn belangrijke structuren in het gebied.  

 

 

 

 

Begrenzing van Zaandam Centrum Oost met de buurten, hoofdstructuren en toponiemen.  
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Buurten in Zaandam Centrum Oost (CBS) 
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2. ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS 

 

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING TOT 1550 

 

Vroege middeleeuwen  

Bij de vroegste bewoning en inrichting van het gebied is het natuurlijke landschap van doorslaggevende 

betekenis geweest. Het microreliëf, de bodem en de waterstaatkundige situatie bepaalden waar bewoning 

plaatsvond en akkers, weilanden en moerassen lagen. Toen de eerste mensen zich in de regio vestigden 

bestond het landschap uit uitgestrekte moerassen. In deze moerasachtige omstandigheden groeiden planten 

sneller dan ze werden afgebroken en stapelden dode planten zich op tot een dik pakket veen. De veengroei 

ging al eeuwenlang door, waardoor het veen dat aanvankelijk door grond- (kwel) en oppervlaktewater werd 

gevoed zo hoog was opgegroeid dat het van enkel regenwater afhankelijk werd. Er waren zogeheten 

veenkussens ontstaan die meters boven het huidige maaiveld uitstaken. Natuurlijke veenstroompjes zoals de 

Zaan voerden het water af richting het zoete binnenmeer Almere, de voorloper van de Zuiderzee. 

 

Middeleeuwen 

Vanaf de 10de eeuw werd de veenwildernis op grote schaal in cultuur gebracht. Haaks op de Zaan werden 

greppels gegraven om het overtollig water af te voeren. Hierdoor droogde de bovenlaag van het veen op en 

werd de bodem geschikt voor bewoning, akkerbouw en veeteelt. Er ontstond een typisch landschap van 

langgerekte percelen, veel sloten en weinig wegen. De ontwatering leidde echter ook tot inklinking en 

vertering van het veen, waardoor de bodem sterk daalde. Door aanhoudende ontginningen en de daarmee 

gepaard gaande bodemdaling stagneerde de afvoer van het water en nam de kwetsbaarheid van het 

veengebied voor overstromingen vanuit de zee toe. Tussen 1100-1250 werd het noodzakelijk om de Zaan te 

bedijken. Het verlaagde veenlandschap was ongetwijfeld al enkele malen door vanuit de inmiddels ontstane 

Zuiderzee via het IJ opgestuwd zeewater overstroomd. Door de aanleg van de dijken langs de Zaan werd een 

gunstige nieuwe bewoningslocatie gecreëerd, men verliet het drassige achterland. Op de westoever vestigden 

mensen zich her en der aan de Hogendijk en op de oostoever aan de Zuiddijk.  

 

De dijken boden een beperkte veiligheid tegen de overstromingen, want de zee kon via de Zaan nog steeds tot 

ver in het achterland doordringen. De geulen die aansloten op het IJ werden daarom met dammen afgesloten. 

Samen met de afdamming van de Zaan ontstond Zaandam. De Hogendam werd vermoedelijk eind 13de eeuw 

aangelegd en is de ouds te dam in de regio. De dam verbond de Hogendijk en Zuiddijk met elkaar. Lange tijd 

was dit de enige landverbinding tussen oost en west en behoorde de oost- en westoever van de Zaan ieder aan 

een apart rechtsgebied (banne) toe. Via een sluis in de dam werd overtollig water vanuit het achterland 

afgevoerd. Voor de dam ontstond een haven. Ter hoogte van de dam en rondom een kapel aan de oostzijde, in 

de buurt van de dam breidde de bewoning uit. Het buurtje wat daar ontstond, heette Klauwershoek, en is het 

oudste buurtje van Zaandam. De bebouwing bestond voornamelijk uit één- of tweelaagse panden onder 

zadeldak. Smalle, rechthoekige bebouwing ordelijk langs de dijk. Gedurende de middeleeuwen nam de 

bewoning langs de dijken toe. 
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In de loop van de 15e en 16e eeuw was het veen door inklinking sterk vernat en minder geschikt geworden voor 

landbouw. Steeds meer boeren legden zich naast de veeteelt toe op visserij en de handel per schip. Dat leidde 

tot de ontwikkeling van scheepswerven en aanverwante bedrijvigheid langs de Zaan. De bevolking van de 

oude dorpen in de Zaanstreek, Westzaan en Oostzaan vestigde zich in Zaandam. De activiteiten rond de 

Hogendam namen toe. 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 uit 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.  

 

 

  

 

Middeleeuwse hoofdstructuur van Zaandam met de dam in de 

Zaan, de hoge- en lagedijken de voorloper van de Oostzijderkerk, 

en de ontginningsverkaveling haaks op de dijk. Kaart van Joost 

Jansz (1575) 
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1550 TOT 1850: ONTWIKKELING TOT NIJVERHEIDSCENTRUM 

 

Molens en paden 

In het laatste kwart van de 16e eeuw brak een periode van economische bloei aan in de Zaanstreek. Door de 

ligging nabij Amsterdam en aan bevaarbaar water werd de scheepsbouw één van de belangrijkste pijlers van 

de Zaanse welvaart. Omstreeks 1600 had de Zaanstreek zich ontwikkeld tot het grootste industriegebied van 

Europa in die tijd. In die periode waren zo’n zestig scheepswerven aanwezig langs de dijken van Zaandam. In 

eerste instantie was de scheepsbouwindustrie vooral gevestigd langs de Binnenzaan. Om de grote schepen 

over de Hogendam te trekken legde men in 1609 op het uiterst westelijke deel van de Hogendam een 

overtoom aan. Later in de 17e eeuw verhuisde deze industrie voor het grootste deel naar de Voorzaan. Tegen 

de Zuiddijk aan, lag buitendijks gebied met insteekhavens en een grote houtwerf, de huidige Burcht.  

 

Het vlakke waterrijke Zaanse land was een ideaal vestigingsgebied voor de molenindustrie. Via het 

uitgebreide slotenstelsel konden producten makkelijk worden aan- en afgevoerd. In 1594 werd aan de oevers 

van de Zaan de windhoutzaagmolen geïmporteerd en geperfectioneerd. Hiermee kon goedkoop gezaagd 

hout geleverd kon worden. Dit was het begin van de enorme groei aan molens, die zo bepalend zijn geweest 

voor de geschiedenis van Zaanstad. In de loop van de 17e eeuw deden nog verschillende andere 

industriemolens hun intrede: pelmolens, oliemolens, papiermolens en hennepmolens. Aan het eind van de 16e 

en begin van de 17e eeuw verschenen de eerste molens in de velden achter de dijkenlinten. Op het hoogtepunt 

stonden er in de Zaanstreek zo’n 700 industriemolens. De molens in het veld konden bereikt worden via paden 

langs de middeleeuwse kavelsloten. Met de aanleg van de paden ontstond in de 17e en 18e eeuw de nu 

bekende kamstructuur van Zaandam.  

 

Door de economische voorspoed nam de bebouwing langs de dijken toe. Hier kwamen rijke koopmanshuizen 

en pakhuizen te staan. Vanwege ruimtegebrek langs de dijken raakten de paden naar de molens bebouwd. 

Om orde te houden op de paden stelde men padregelementen op. Dit waren overeenkomsten met daarin de 

rechten, plichten en gedragsregels voor de bewoners van het pad die notarieel waren vastgelegd door de 

padgemeenschap. De padnamen van molenpaden waren vaak afgeleid van de eerste bewoner of de molen 

waar het pad naartoe leidde. Waarschijnlijk was het padregelement voor het Peperpad (1622) de eerste dat 

werd opgesteld. Rond het Peperpad 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”.  

 

De bebouwing langs de molenpaden bestond voornamelijk uit arbeiderswoningen en was eenvoudig van 

opzet. De paden die door de Touwslagerbuurt liepen zijn:  

- het Princepad Jan Vingerlingsven ontstaan in 1643 (nu bekend als Prinsenstraat),  

- het Bogertpad ontstaan in 1650 (nu bekend als Boomgaardspad),  

- het Pantepad ontstaan in 1697 (nog steeds bekend onder deze naam)  

- het St. Catryne Pat of Dirck Claasz. Ven ontstaan in 1746 (nu bekend als Sint Cathrijnepad).  
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Zaandam 1648 (CV Het historische hart van Zaandam) 

 

 

 

 

De kaart geeft een goed beeld van de grote hoeveelheid molens 

langs de Zaan en langs de paden achter de dijken. Molenkaart 

(GAZ) 
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Tot ver in de 18e eeuw bloeide de economie van de Zaanstreek, ook toen de voorspoed in andere Hollandse 

steden voorbij was. De overtoom in de dam werd in 1718 gesloopt en in 1722 werd de overwelfde 

Westzanersluis vervangen door de Grote Sluis in de vorm zoals die nu nog aanwezig is. Er kwamen een 

accijnshuisje en een sluiswachtershuisje. In de 18e eeuw bestond de bebouwing langs de dijken, paden en rond 

de kerk voornamelijk uit rechthoekige, smalle panden met afwisselend één of twee bouwlagen met een 

zadeldak. De panden waren deels van steen of ‘versteend’ en deels in hout opgetrokken. Uit afbeeldingen 

blijkt dat aan de westzijde van de dam de gevels wat rijker zijn uitgevoerd dan de gevels in Klauwershoek. 

 

Economische achteruitgang in de 18e eeuw  

Vanaf het midden van de 18e eeuw krijgt de Zaanstreek te maken met economische stagnatie. De overzeese 

handel was drastisch afgenomen. De ooit zo bloeiende scheepsbouw in Zaandam was bijna geheel verdwenen 

en veel industriemolens verdwenen. Ook woningen werden afgebroken. Het patroon van de hoge en lage dijk 

met haaks daarop de paden en de concentratie van de bebouwing rond de kerk en langs de Zuiddijk bleef tot 

ver in de 19e eeuw vrijwel hetzelfde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaandam omstreeks 1832. Langs de oude veenontginningssloten ontstonden 

paden, nu de zogeheten kamstructuur van Zaandam. Kadastrale 

minuutplannen. 

2021/21774



 

14 

 

1850 TOT 1945 

 

Herstel van de economie 19e eeuw 

Met de aanleg van het Noordzeekanaal in 1874, de inpoldering van het IJ, de vernieuwing van de zeehaven in 

de Voorzaan in 1884 en de aanleg van de Wilhelminasluizen verbeterde de positie van Zaandam. Molens 

werden vervangen door stoommachines, en nog weer later door motoren. De molens verdwenen hierdoor uit 

het Zaanse landschap. Er trad schaalvergroting op in de industrie en op de Zaanoevers werden grote fabrieken 

gebouwd, waar grote binnenvaartschepen grondstoffen aanvoerden en producten afvoerden. Voorts werd de 

Zaanstreek aangesloten op het rijkswegennet door de aanleg van de Communicatieweg in 1849 en kwamen in 

1869 en 1878 de spoorlijnen gereed tussen Zaandam en Uitgeest en Zaandam en Amsterdam. Dit vergrootte 

de bereikbaarheid van de Zaanstreek en gaf een impuls aan de ontwikkeling van Zaandam als woongebied. 

  

Met de komst van de industrialisatie trok de economie weer aan en dit uitte zich in de bouw van fabrieken, 

villa’s, kantoren en winkels. De panden werden groter qua volume dan de 17e en 18e-eeuwse bebouwing en 

bestonden vaker uit twee bouwlagen met kap. De bebouwing stond niet meer alleen aan de dijk, maar ook aan 

de landzijde. Door de bevolkingstoename ontstond woningnood. De dijken kwamen vol te staan met rijke 

huizen en de arbeiderswoningen stonden langs de paden. De woonomstandigheden voor arbeiders waren 

slecht in deze periode. Aan het einde van de 19e eeuw en begin 20e eeuw zijn veel houten woningen vervangen 

door stenen arbeiderswoningen, nog steeds bestaande uit één bouwlaag met zadelkap.  

 

Verandering van de kenmerkende Zaanse kamstructuur 1900-1945  

In de 20e eeuw veranderde voor het eerst sinds eeuwen de hoofdstructuur aan het oostelijk deel van de Zaan. 

De industrialisatie en de bevolkingsgroei die aan het eind van de 19e eeuw waren begonnen, zetten zich aan 

het begin van de 20e eeuw voort. De woningnood werd groter. In 1901 werd de Woningwet ingevoerd., 

gemeenten met meer dan 10.000 inwoners moesten uitbreidingsplannen maken. Omdat de paden en dijken al 

volgebouwd waren moesten andere plekken worden benut om nieuwe woningen te bouwen. In eerste 

instantie gebeurde dit door evenwijdig aan de paden een straat aan te leggen en hier woningen te bouwen. De 

lege weilanden tussen de paden raakten bebouwd en daarmee ontstonden nieuwe wijkjes met een heel ander 

stratenpatroon dan de bestaande kamstructuur van de dorpen langs de Zaan. De uitbreidingswijken waren 

planmatig en sober van opzet.  

 

De Talmabuurt werd vanaf 1919 ontwikkeld door twee woningbouwcorporaties. Patrimonium bouwde 78 

huizen, een winkel en een badhuis in het westelijke deel, naar een ontwerp van de architecten Kuipers en 

Ingwersen. ZVH liet in het oostelijke (buiten het plangebied vallende) deel 69 huizen, een winkel en een 

badhuis bouwen door de Amsterdamse architecten Gulden en Geldmaker. Het is onbekend wie het 

stratenplan van de Talmabuurt heeft ontworpen, maar het is goed mogelijk dat dit eveneens van de hand van 

Gulden en Geldmaker is. Centraal in het plan is een plein gesitueerd met zowel naar het noorden als het zuiden 

twee gebogen straten. Het plan had voor die tijd een royale groene opzet en ook de woningen waren voor die 

tijd ruim met een praktische plattegrond. Het concentrische model en het ontwerp van de woningen en de 

buitenruimte lijkt geïnspireerd op de Tuinstadgedachte van Ebenezer Howard. Ook sloot het ontwerp aan bij 

de socialistische idealen van de architecten en woningbouwverenigingen. Een centraal plein zou bijvoorbeeld 

gemeenschapszin vergroten en een woonkamer aan de tuinzijde moest het gezinsleven stimuleren.  
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De woningen zijn voor Zaanse begrippen rijk gedecoreerd met bogen, pilaren bij de ingang, golvende 

daklijsten, gevelstenen met Zaanse motieven en twee grote, in steen uitgehouwen gedichten die het ontstaan 

van de buurt bezingen. De meeste huizen staan er nog, alleen in de P. L. Takstraat zijn enige blokken 

vervangen door nieuwbouw. 

 

Ook de structuur van de waterlopen veranderde aan het begin van de 20e eeuw. Uit hygiënisch oogpunt, maar 

ook vanwege het toenemende wegverkeer, werden de sloten langs de dijken en paden gedempt. Er heersten 

verschillende ziekten, die toe te schrijven waren aan de aanwezigheid van smalle vieze sloten. Zo werd de 

achter de Zuiddijk lopende Zuiddijksloot gedempt. Ook werd buitendijks land, waar nu de Burcht ligt 

aangeplempt. Hierdoor lag een deel van de Zuiddijk niet meer direct aan het water. In de loop van de 20e en 

21e eeuw boette dit gedeelte van de Zuiddijk in aan herkenbaarheid binnen het stedelijker geworden 

landschap. 

 

De dam fungeerde eeuwenlang als centrum voor de Zaanstreek. Hij vormde lange tijd de enige plek waar oost 

en west elkaar ontmoetten. Door de aanleg van het Noordzeekanaal ontstond de behoefte aan grotere 

sluizen. In 1903 werd de Wilhelminasluis ten oosten van de grote sluis aangelegd, waarvoor een groot deel van 

de bebouwing op de dam werd gesloopt. Tegelijkertijd werd een nieuwe brug over het nieuwe sluizencomplex 

gebouwd: de Wilhelminabrug. Om de doorstroming over de dam te verbeteren werd in 1909 besloten de oude 

havenkom aan de westkant van de Zaan te dempen. Er kwam een tweede brug in het verlengde van de 

Wilhelminabrug. Op het aangeplempte stuk grond werd een nieuw stedelijk hart van Zaandam gebouwd, 

maar dat bleek al snel te verzakken. Om de nieuwe brug beter aan te sluiten op de Hogedijk en de Westzijde 

werd een diagonale verbinding aangelegd met het Damplein als nieuw driehoekig verkeersplein.  
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Zaandam omstreeks 1900, 1920 en 1950 
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WEDEROPBOUW 1945-1965: SCHAALVERGROTING  

 

Vlak na de Tweede Wereldoorlog was er een sterke toename van het autoverkeer, wat grote aanpassingen in 

het stedelijk weefsel tot gevolg had. In de naoorlogse jaren liep het verkeer op de dam regelmatig vast, vooral 

bij een geopende Wilhelminabrug. Ook kon de aan de westzijde gelegen Hempont de enorme toename van 

het autoverkeer tussen Zaandam en Amsterdam in de jaren vijftig niet meer verwerken; in 1959 werden er 

dagelijks 5800 auto’s vervoerd. In 1966 werd de Coentunnel onder het Noordzeekanaal geopend. Hiermee 

verschoof de belangrijkste verkeersroute tussen de Zaanstreek en Amsterdam van de westzijde naar de 

nieuwe rijksweg aan de oostzijde. Ook werden vanaf de jaren vijftig aan de oostzijde enkele nieuwe 

woonwijken gerealiseerd, die moesten worden verbonden met het centrum van de stad.  

 

In 1954 presenteerde het stadsbestuur het plan Nieuwe Dam dat de hele stedenbouwkundige situatie rondom 

de dam herzag. Het ingrijpende plan behelsde de bouw van de Beatrixbrug, een nieuwe, bredere 

Wilhelminabrug, nieuwe toegangswegen. Ook was er behoefte aan woningsanering, om aan de nieuwe eisen 

van volkshuisvesting te voldoen. Het leidde tot de afbraak van veel historische panden in de binnenstad. 

 

De Beatrixbrug werd opgespannen tussen de Gedempte Gracht aan de westzijde en een nieuwe verkeersroute 

dwars door de Peperbuurt aan de oostzijde. De brug vormde niet alleen een alternatieve route voor de 

Wilhelminabrug, maar werd vooral gezien als een belangrijke schakel tussen het centrum en de nieuwe 

woonwijken. Hiermee werd dit de belangrijkste ontsluiting over de Zaan. 

 

De Peperstraat werd een moderne stadsentree, waarbij de nieuwe verkeersroute werd begeleid door enkele 

lange bebouwingsstroken dwars door de bestaande bebouwingsstructuur. Door sloop van de smalle straatjes 

en de bebouwing van de Peperhoek - in totaal 205 huizen en bedrijfspanden - werd hiervoor ruimte gecreëerd. 

De sloop van bestaande bebouwing was ook nodig voor het maken van een verbinding op de oostoever tussen 

beide bruggen. Vanaf de Peperstraat was een verkeersweg haaks op de aanlanding van de brug geprojecteerd. 

Op 3 december 1956 werd de brug officieel geopend. Op stedenbouwkundige schaal werden de verschillende 

functies kundig van elkaar gescheiden.  
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Plan Nieuwe Dam, december 1954 (screenshot/GAZ 53.01236) 

 

Winkelcentrum Peperstraat en Beatrixtoren 

De nieuwe Peperstraat werd vormgegeven als een brede verkeersweg met 2 x 2 rijstroken, een breed trottoir 

en flatbebouwing in drie of vier bouwlagen. In de plint van de bebouwing waren winkels gedacht om de 

aanvoerroute naar de binnenstad te verlevendigen, erboven kwamen woningen.  

 

Het architectenbureau Ulrich en Kamphuis maakte het schetsontwerp voor de bebouwing langs de 

Peperstraat. Anders dan in het plan Nieuwe Dam, waarbij aan beide zijden van de Peperstraat een langgerekt 

bouwblok was gedacht, kwamen de architecten met het idee om de straat een asymmetrisch profiel te geven 

door de bebouwing aan de noordzijde deels terug te leggen. Het U-vormige bouwblok uit het plan Nieuwe 

Dam werd in feite omgeklapt, zodat aan de Peperstraat een pleinruimte ontstond waar de bebouwing omheen 

was gelegd. De korte poot aan het kruispunt met de Oostzijde was gedacht als een afsluitend volume met 

winkels en woningen. De korte poot aan de Zaan werd door Ulrich en Kamphuis getekend als een torenachtig 

volume van acht bouwlagen tegen het talud van de brug: de Beatrixtoren. Dit was de eerste, bescheiden vorm 

van hoogbouw in het centrum van Zaandam. Door de teruggelegde rooilijn van de Peperstraat en de ligging 

aan de Zaan zou deze een markante positie in het stadsbeeld innemen. Dat werd nog eens versterkt door de 

nieuw geprojecteerde weg op de oostoever, waarvan het verkeer in noordelijke richting recht op de toren zou 

afrijden. De weg haaks op de Beatrixtoren, parallel aan de Zaan, zou uiteindelijk niet worden uitgevoerd. De 

onderbouw voor de weg was in de jaren zestig wel aangelegd (in combinatie met de tunnel onder het 

brugtalud) maar een definitieve invulling van de kade langs de Zaan kwam begin jaren zeventig tot stand in de 

vorm van enkele winkelpaviljoens. 
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In 1965 maakte de gemeente een inrichtingsplan voor het plein dat nog grotendeels overeenkomt met de 

huidige situatie. Het plein werd voorzien van een rasterpatroon met vakken van strijkasfalt op betonplaten en 

lijnen van lichte klinkers. Centraal op het plein was een groot plantvak met zitrand geprojecteerd. Op de hoek 

van het plein werden ook enkele plantvakken aangegeven, waarschijnlijk om het plein enigszins af te 

schermen van het verkeer. Tegen het oplopende talud is een getrapte hellingbaan ontworpen die met een U-

bocht uitwaaiert naar de toren. 

 

Beatrixtoren gezien vanuit het zuidwesten, december 2019 (Waardestelling Beatrixtoren) 

 

Touwslagerbuurt 

Ook in de Touwslagerbuurt doet in de jaren zestig en zeventig de schaalvergroting zijn intrede. De eenvoudige 

arbeiderswoningen verdwijnen grotendeels en daarmee ook de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet en 
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de fijne korrel. Het gebied kenmerkt zich nu door een verzameling van bedrijfspanden, achterkanten en 

geparkeerde auto’s, dat wordt omsloten door vooroorlogse uitbreidingswijken. Ondanks een duidelijk 

stratenpatroon is door de gefragmenteerde bebouwing en de open plekken de ruimtelijke structuur 

onduidelijk en niet goed afleesbaar. Hierdoor is ook langzaam de oost-west georiënteerde padenstructuur 

verdwenen. De straatnamen van de voormalige paden herinneren aan de oorspronkelijke opzet van het 

gebied en op enkele plaatsen is het hoogteverschil tussen de Zuiddijk en de Touwslagerbuurt nog 

waarneembaar.  

 

 

 

 
Bouwjaren 
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3. TYPERING EN ANALYSE PER DEELGEBIED 

 

KLAUWERSHOEK 

 

Kenmerkend voor de Klauwershoek is de middeleeuwse structuur van de hoger gelegen Zuiddijk en de 

erachter gelegen Oostzijderkerk op de terp. De Noorder- en Zuiderkerkstraat zijn nog laatmiddeleeuwse 

straten. De Noorderkerkstraat gaf via de straat ‘na 't Seiltie' (de huidige straat Klauwershoek) toegang tot de 

huidige Oostzijde. De bebouwingskorrel is kleinschalig en individueel. Oorspronkelijk stond de kerk aan de 

Zaan en liep de Zuiddijk door en sloot aan op de Lage dijk. Door de grootschalige bebouwing in de periode na 

1945 is die doorgaande route onderbroken en is de relatie tussen kerk en Zaan verloren gegaan.  

 

 

Klauwershoek en Peperhoek in 1880 (GAZ 92.00563 en GAZ 22.13561) 

 

DE BURCHT 

 

De Burcht is lange tijd buitendijks gebied geweest met insteekhavens en een grote houtwerf. In 1848 werd net 

ten zuiden van de Klauwersbuurt het nieuwe gemeentehuis van Zaandam gebouwd. Het land ten zuiden van 

het gemeentehuis werd steeds verder aangeplempt en er ontstond gaandeweg een park met erlangs een pad. 

Het pad werd verhard en erlangs kwamen bomenrijen waardoor een mooie laan ontstond waar men kon 

flaneren. Dit pad werd in de 20e eeuw verbreed tot een kade. Het gebied erachter werd opgehoogd en 

ingericht tot parkeerterrein. Het groen is verdwenen. 
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De Burcht rond 1915 (GAZ) 

 

TOUWSLAGERBUURT 

 

De Touwslagerbuurt kent een aantal historische verbindingen (ruimtelijke dragers) die nog duidelijk 

herkenbaar zijn. Een belangrijke ruimtelijke drager is de kronkelende Zuiddijk als onderdeel van de Noorder IJ 

en Zeedijk. Haaks op het dijklint liggen dwarspaden die samen met de dijk de kenmerkende Zaanse 

kamstructuur vormen. Deze kenmerkende structuur is in de Touwslagerbuurt vervaagd. De straatnamen 

herinneren nog wel aan de vroegere paden, zoals de Prinsenstraat, Boomgaardstraat, Pantepad en 

Cathrijnepad. Het Verzetsplantsoen is altijd een open gebiedje gebleven. Er is een hoogteverschil tussen de 

lager gelegen Touwslagerbuurt en de Zuiddijk en deze is op enkele plekken goed zichtbaar. 
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Kadasterkaart Zaandam 1894, GAZ 

 

 

Het Pantepad aan de zuidzijde van de ven met de voorgevels op het zuiden gericht. Aan de overzijde van het pad, langs de 

oever van de sloot liggen de bleekveldjes. Het St. Cathrijne pad is aan de noordzijde van de ven gelegen met de voorgevels 

van de woningen richting het noorden. Het achtererf kon gebruikt worden als bleekveldje. 
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Het Prinsenpad liep midden over het ven en hier is de bebouwing aan weerszijde van het pad gesitueerd. 

 

Aan de westzijde van het plangebied lag het Boomgaardspad met organisch geplaatste bebouwing daaromheen, het 

Boomgaardsslop. De bebouwing stond rond een soort binnenplaats. Het Boomgaardsslop was een apart buurt dat liep tot aan 

de huidige K. Kantstraat, tegen de oude begraafplaats aan lag. Dat wat nu het Verzetsplatsoen is. Het gebied van het 

Boomgaardsslop staat tegenwoordig bebouwd met panden van drukkerij Huig tot aan de Dekamarkt. Het smalle steegje dat 

vanuit de Touwslagerstraat naar de Zuiddijk loopt heet nog steeds het Boomgaardspad. 
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Kadastrale kaart Zaandam, 1941. GAZ. 

 

 

Uitbreidinsgplan Oost, vastgesteld 1937 (GAZ)  
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TALMABUURT 

 

In de 20e eeuw werden de lege weilanden tussen de paden benut voor woningbouw. De Talmabuurt was één 

van de eerste uitbreidingsbuurtjes van Zaandam, het kwam in 1919 gereed. Kenmerkend voor de Talmabuurt 

is het centraal in het plan gesitueerde plein met naar het noorden en het zuiden twee licht gebogen straten. 

Het heeft een royale groene opzet. De architectuur heeft elementen van de Amsterdamse school. De 

woningen zijn rijk versierd met bogen, pilaren bij de ingang, golvende daklijsten, gevelstenen met Zaanse 

motieven en twee grote, in steen uitgehouwen gedichten die het ontstaan van de buurt bezingen. De meeste 

huizen staan er nog. Alleen in de P. L. Takstraat zijn enige blokken vervangen door nieuwbouw. 

 

 

Talmastraat rond 1925 (GAZ) 

 

PEPERBUURT  

 

Typerend voor de Peperstraat is de brede verkeersweg met 2 x 2 rijstroken, een breed trottoir en bebouwing in 

drie of vier bouwlagen. Oorspronkelijk waren er in de plint winkels gevestigd met erboven woningen. De straat 

heeft een asymmetrisch profiel door de bebouwing aan de noordzijde deels terug te leggen. Aan de 

Peperstraat is als het ware een pleinruimte gecreëerd waar de bebouwing omheen is gelegd. Op de kop staat 

een hoog accent, de Beatrixtoren. Door de teruggelegde rooilijn van de Peperstraat en de ligging aan de Zaan 

neemt deze een markante positie in het stadsbeeld in. De bebouwing langs de Peperstraat bestaat 

merendeels uit horizontale gelede volumes van vier lagen; de plinten waar oorspronkelijk winkels in waren 

gevestigd zijn transparant vormgegeven.  
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Het inrichtingsplan voor het plein is kenmerkend voor de wederopbouwperiode en is nog grotendeels 

aanwezig. Het plein heeft een rasterpatroon met vakken van strijkasfalt op betonplaten en lijnen van lichte 

klinkers. Centraal op het plein was een groot plantvak met zitrand geprojecteerd. Op de hoek van het plein 

werden ook enkele plantvakken aangegeven, waarschijnlijk om het plein enigszins af te schermen van het 

verkeer. Tegen het oplopende talud is een getrapte hellingbaan ontworpen die met een U-bocht uitwaaiert 

naar de toren. 

 

 

Het winkelcentrum Peperstraat tijdens de opening op 26 november 1966 (GAZ, 22.20870) 

 

SLUIZEN EN BRUGGEN 

 

Van oorsprong lag ter hoogte van De Grote Sluis de middeleeuwse dam (1288-1300) en dit is nog steeds 

herkenbaar in de opzet van Zaandam. Nadat in 1876 het Noordzeekanaal was geopend ontstond er vanuit de 

Zaanstreek de vraag om grotere sluizen. In 1903 werd de Wilhelminasluis gebouwd, waarvoor een groot deel 

van de bebouwing op de dam gesloopt moest worden. Ten noorden van de sluis werd een brug aangelegd die 

de bruggen over de vroegere sluizen verving. De Wilhelminasluis vormt met zijn lange kades een sterke noord-

zuid as in Zaandam. In 1959 werd de Beatrixbrug aangelegd en in 1965 de Wilhelminabrug vernieuwd en 

verbreed. Het in 1969 gebouwde Zaangemaal heeft een modernistische uitstraling en valt daardoor op in deze 

historische, stedelijke context. Het is gelegen op het ‘eiland’ tussen de Grote- en de Wilhelminasluis en oogt 

vanaf de Wilhelminabrug als een massief, geïsoleerd en gesloten object.  
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4. WAARDERING 

 

Dit hoofdstuk bevat de waarderingen van het gebied op basis van de in het vorige hoofdstuk beschreven 

ontwikkelingsgeschiedenis en de typering van de deelgebieden. In het eerste gedeelte worden waarderingen 

van het gehele gebied op archeologisch, historisch-geografisch en objectniveau gedaan. In het tweede 

gedeelte wordt per deelgebied de waardering benoemd. 

 

CULTUURHISTORISCHE WAARDERING 

 

Zaanstad Centrum Oost is één van de oudste gedeeltes van Zaanstad. Bij de vroegste bewoning en inrichting 

van het gebied was het natuurlijke landschap van doorslaggevende betekenis. In de loop der tijd werden de 

natuurlijke omstandigheden steeds sterker beïnvloed door menselijk ingrijpen. In de loop der tijd hebben zich 

grootschalige veranderingen in het landgebruik en de inrichting van het gebied voorgedaan. De verschillende 

tijdslagen zijn in het oostelijk deel van het centrum op sommige plekken goed afleesbaar en vertellen het 

verhaal van de geschiedenis van Zaanstad. Ook de wederopbouwperiode is van grote invloed geweest op het 

karakter van het gebied. Die gelaagdheid is tekenend voor de Zaanse identiteit en daarmee essentieel deel 

van het cultureel erfgoed.  

Het zeer afwisselende gebied Zaanstad Centrum Oost heeft zeer hoge cultuurhistorische waarde als drager 

van het verhaal van het ontstaan en de ontwikkeling van de stad Zaandam en de waterstaatkundige en 

economische geschiedenis van Noord-Holland en de Zaanstreek specifiek. 

  

 

In Zaandam oost zijn de diverse tijdslagen afleesbaar. 
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TE VERWACHTEN ARCHEOLOGISCHE WAARDEN 

 

De te verwachten archeologische waarden voor het gebied zijn hoog (Aw-1) en zeer hoog (Aw-5) voor het 

deelgebied bij de Klauwershoek en de dam.  

De Klauwershoek en de dam zijn van zeer hoge archeologische waarde (Aw-5).  

Bij de dam in Zaandam, op de oostoever van de Zaan, ontstond rond de circa 1400 gebouwde kerk het dorp 

Zaandam. Hier kunnen resten van de oude, middeleeuwse bebouwing van Zaandam in de bodem liggen. Maar 

uiteraard ook van de post-middeleeuwse periode. Vanwege de middeleeuwse oorsprong is dit gebied van 

grote archeologische waarde. 

De overige gebieden zijn van hoge archeologische waarde (Aw-1) 

In vrijwel het gehele gebied in Zaandam Centrum Oost kunnen resten van middeleeuwse en post-

middeleeuwse bouwwerken worden verwacht. Resten van de 13e-eeuwse Hogendam, met middeleeuwse en 

17e en 18e-eeuwse woningen, bedrijven (16e-eeuwse scheepswerven) en cafés zijn te verwachten onder de 

bebouwing in de Klauwershoek (rond de Zuiderkerk), langs de Oostzijde en de Zuiddijk en mogelijk in het 

sluizencomplex in de Zaan. Archeologisch interessante resten van bewoning en industrie (scheepswerven) uit 

de 17e en 18e eeuw worden verwacht in bovengenoemde gebieden, maar ook op de Burcht en langs de paden 

haaks daarop (Peperstraat, Gedempte Gracht en de andere paden).  

 

 

Archeologische verwachtingskaart Zaandam Centrum Oost. 
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HISTORISCH GEOGRAFISCHE WAARDEN  

 

De middeleeuwse structuur van de dam met hoge- en lage dijken zijn nog herkenbaar in het stedelijk weefsel. 

Het centrum gebied van Zaandam heeft in zijn geheel zeer hoge historische geografische waarde vanwege de 

nog aanwezige en herkenbare middeleeuwse structuur van dam in de Zaan, de hoge en lage dijken en de terp 

ten oosten van de dam met daarop de kerk (Klauwershoek). Maar ook vanwege de nog herkenbare 17e-eeuwse 

fijnmazige stedelijke structuur van dijken en paden en de kleinschalige bebouwing op de dam, langs de dijken 

en paden en op de terp op smalle rechthoekige percelen. De historische zeedijken langs de Zaan (de 

Hogendijk inclusief het gedeelte bij de Dam en de Zuiddijk) zijn tevens beschermd als provinciaal monument.  

Ook het in de 19e-eeuw aangelegde plein De Burcht heeft historische geografische waarde als buitendijkse 

19e-eeuwse uitbreiding van de stad, ook al is het aanzien er van in de loop der tijd ingrijpend veranderd.  

Het slagenlandschap met de kenmerkende Zaanse kamstructuur van een dijklint met dwars daarop de sloten 

en paden heeft zeer hoge cultuurhistorische waarde. De paden zijn onderdeel van deze vanaf de 17e eeuw 

ontstane structuur en hebben daarom hoge waarde. Het niveauverschil van sommige zijstraten/ paden t.o.v. 

de dijk laat zien hoe de paden lager gelegen waren. De paden zijn ontstaan vanwege de molens in het 

landschap en vertellen daarmee het verhaal van Zaanstad als 17e-eeuws industrielandschap. De paden waren 

smal onverhard, sober en simpel. De bebouwing van een pad was altijd lager dan die aan de dijk. De relicten 

van de kamstructuur zoals zichtbaar op bijgevoegde kaart zijn van waarde. De oorspronkelijke fijnmazige 

historische bebouwing aan de paden is niet meer aanwezig.  

 

 

Hoofdstructuren in Zaandam Centrum Oost 
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WAARDEN OP OBJECTNIVEAU 

 

Er is nog veel historische bebouwing aanwezig in het gebied. De bebouwing is gewaardeerd naar:  

Monument (paars). In het gebied staat een aantal rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten.  

Deze panden zijn beschermd vanwege hun (zeer) hoge waarden en hiervoor zijn de monumentenwet, 

erfgoedwet, en/of de erfgoedverordening en de restauratierichtlijnen van de gemeente Zaanstad van 

toepassing. 

 

Orde 1 hoog (rood). In het gebied staat een aantal panden met hoge tot middelhoge architectonische 

kwaliteiten.  

Deze panden leveren een belangrijke bijdrage aan het stadsbeeld en zijn onmisbaar hierin. Deze panden 

hebben cultuurhistorische waarden binnen het gebied en/of zijn belangrijk voor de afleesbaarheid van de 

historie van het historische hart of een gebied daarbinnen. Deze panden zijn in hoofdvorm en detaillering nog 

goed herkenbaar.  

Bij deze panden zou een restauratieve aanpak van de straatgevels en de kap uitgangspunt moeten zijn. 

Oorspronkelijke gevelelementen dienen te worden gehandhaafd en indien nodig hersteld. Bij sloop gaan 

architectuur- en cultuurhistorische waarden verloren. Mocht een sloopaanvraag voor een pand met deze orde 

worden gedaan dan is het daarom mogelijk dat het pand (voorlopig) wordt aangewezen als gemeentelijk 

monument om sloop te voorkomen.  

 

Orde 2 positief (oranje). Karakteristieke bebouwing / beeldbepalende panden.  

Deze panden hebben positieve architectonische kwaliteit en leveren een positieve bijdrage aan het 

stadsbeeld. De panden zijn belangrijk in het straatbeeld en het verwijderen ervan doet afbreuk aan het 

straatbeeld. Deze panden zijn in hoofdvorm nog goed herkenbaar.  

Bij verbouwing zou behoud van het bouwvolume, goothoogte, nokhoogte, kapvorm, materialisering, 

kleurgebruik en de oorspronkelijke gevelelementen uitgangspunt moeten zijn.  

Over het algemeen is de bebouwing langs de Zuiddijk en de Klauwersbuurt kleinschalig, staat op smalle 

percelen met het pand haaks op de straat of dijk en bezit een grote diversiteit aan historische bouwstijlen en 

kapvormen, overwegend met zadeldaken haaks op de straat. De contouren van de bebouwing en de percelen 

komen voor een groot deel overeen met de bebouwing op de minuutplan van 1812. Dit kan er op wijzen dat de 

bebouwing nog middeleeuwse restanten bevatten of dat de panden nog 17e-eeuwse constructies hebben.  

 

Orde 3 (geel) basis.  

Deze panden hebben geen architectonische of stedenbouwkundige meerwaarde of zijn zo ingrijpend 

gewijzigd dat de architectonische kwaliteiten grotendeels teniet zijn gegaan. De panden zijn wel passend in de 

gevelwand. 
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Behoud van de hoofdvorm is gewenst, maar veranderingen in materiaal, maatvoering en detaillering zijn 

toegestaan. Bij de voorgevels en gevels grenzend aan openbaar gebied zou behoud van de oorspronkelijke 

karakteristiek uitgangspunt moeten zijn.  

 

Geen orde (grijs). Indifferente waarde/buiten plangebied. 

De niet ingekleurde panden, grijs op de kaart, zijn indifferent qua waarde of ze vallen buiten het plangebied. 

Het zijn panden gebouwd na 1970 met indifferente waarde. Sloop is mogelijk. Nieuwbouw zou zich wel 

moeten voegen naar de korrelgrootte en karakteristiek van de omliggende bebouwing. 

 

 

 

 

  

 

Ordekaart Zaanstad Centrum Oost 
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WAARDERING DEELGEBIEDEN 

 

KLAUWERSHOEK 

 

Klauwershoek heeft in zijn geheel hoge cultuurhistorische waarde als het oudste buurtje in het historische hart 

van Zaandam. Het was van oorsprong het religieuze hart en het handelscentrum van de nederzetting. De 

middeleeuwse structuur van de kerk aan de dam met bebouwing rondom is nog grotendeels aanwezig en 

goed afleesbaar en is van hoge historisch-geografische waarde. Ook het middeleeuwse stratenpatroon, met 

de Zuider- en Noorderkerkstraat en het straatje Klauwershoek is nog herkenbaar. De Zuiddijk loopt er over in 

de voormalige lage dijk. Vanaf de middeleeuwen stond de Oostzijderkerk aan de dam en was er een doorzicht 

via een ‘opening’ in de Oostkade. De zichtlijn is nog aanwezig, maar minder herkenbaar door de wijzigingen 

die in de 20e eeuw hebben plaatsgevonden aan de Oostkade. De bebouwing rondom de rijksmonumentale 

kerk is uit diverse bouwperioden en is kleinschalig met één of twee bouwlagen onder een kap, afwisselend van 

steen en hout en uit diverse bouwperioden heeft hoge waarden. Ook de kleinschalige één, en tweelaagse 

bebouwing aan het straatje Klauwershoek heeft hoge waarde omdat het passend is bij het historische karakter 

van het buurtje.  

 

DE BURCHT 

 

De Burcht heeft historisch-geografische waarden als buitendijkse 19e-eeuwse uitbreiding van de stad met een 

stadhuis met daarachter een plein/ park. De aanleg van de Burcht heeft cultuurhistorische waarde als uiting 

van de bestuurlijke veranderingen aan het begin van de 19e eeuw toen de Republiek onderdeel uitmaakte van 

het rijk van Napoleon en Nederland werd herverdeeld in gemeenten. Tevens heeft de Burcht 

cultuurhistorische waarde als uiting van de veranderende ideeën over stedenbouw in de 19e eeuw en de 

ontstane interesse voor het aanleggen van parken in de stad. Het nog aanwezige stukje park op de Burcht 

heeft daarom ook cultuurhistorische waarde. De kleinschalige bebouwing langs de Zuiddijk met een grote 

diversiteit aan bouwstijlen uit verschillende bouwtijden en kappen heeft hoge waarde.  

De 19e-eeuwse contour van het plein heeft hoge waarde. De waarde van de 20e-eeuwse verbreding van de 

kade heeft indifferente waarde.  

Het voormalige stadhuis aan de Burcht is beschermd als rijksmonument. 

 

TOUWSLAGERBUURT 

 

Kernwaarden in het gebied zijn een aantal historische verbindingen (ruimtelijke dragers) die nog duidelijk 

herkenbaar zijn. Een belangrijke ruimtelijke drager is de kronkelende Zuiddijk als onderdeel van de Noorder IJ 

en Zeedijk. De dwarspaden die haaks op het dijklint liggen en samen de kenmerkende Zaanse kamstructuur 

vormen zijn van waarde. Deze kenmerkende structuur is in de Touwslagerbuurt vervaagd. De straatnamen 

herinneren nog wel aan de vroegere paden, zoals de Prinsenstraat, Boomgaardstraat, Pantepad en 

Cathrijnepad. De grootschalige bebouwing van lage kwaliteit is niet passend in de oorspronkelijke fijnmazige 
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structuur van het padenstelsel. Het Verzetsplantsoen is altijd een open gebiedje gebleven en is van waarde. 

Het hoogteverschil tussen de lager gelegen Touwslagerbuurt en de Zuiddijk is van waarde.  

 

DE TALMABUURT 

 

De Talmabuurt als geheel heeft zeer hoge stedenbouwkundige en architectuurhistorische waarden. Alleen het 

zuidwestelijke deel valt binnen het plangebied.  

Het stedenbouwkundig plan, vermoedelijk van de hand van architecten Gulden en Geldmaker, met zijn 

concentrische opzet, gebogen straten uitkomend op een plein heeft een voor Zaanstad unieke vorm. Dit in 

combinatie met het ook voor groen laat de inspiratie van de Tuindorpgedachte goed zien. Het geeft tevens 

mooi de stedenbouwkundige ontwikkeling van de vroeg 20ste eeuw in Zaanstad weer. De architectuur is 

zorgvuldig, fraai en relatief rijk met duidelijke elementen van de Amsterdamse Schoolstijl en ontworpen door 

indertijd gerenommeerde architecten. Het vormt een mooi onderdeel van het vroege werk van Gulden en 

Geldmaker en Kuipers en Ingwersen. Daarbij is de architectuur nog grotendeels gaaf bewaard gebleven. Het 

buurtje het eerste project van de net opgerichte woningbouwvereniging Patrimonium. Tevens geeft het 

buurtje uitdrukking aan de socialistische ideologie van de woningbouwverenigingen, de architecten en de 

socialistische politiek die in die periode opkwam. Dit zorgt voor hoge cultuurhistorische waarden. 

 

 

PEPERSTRAAT 

 

De Peperstraat heeft historisch geografische waarden als plan voor wederopbouw en sanering voor de 

binnenstad van Zaandam. Daarmee is een kenmerkende 20ste eeuwse laag aan het plangebied toegevoegd. 

De kenmerkende stedenbouwkundige opvatting van deze periode is herkenbaar aan de bijzondere rol van de 

infrastructuur in het plan. Dit is afleesbaar aan het brede straatprofiel en de lange en hoge bouwblokken aan 

weerszijden. Met de aanleg van de Peperstraat is de volledige historisch gegroeide structuur aan deze zijde 

van de Zaan verdwenen. De aanwezige aangetakte structuren zijn op een harde wijze afgekapt waardoor er op 

meerdere hoeken een schaalsprong zichtbaar is. De bebouwing aan de Peperstraat heeft 

architectuurhistorische waarde als typerende wederopbouwarchitectuur, waarbij de geschiedenis en maat van 

de plek genegeerd is ten behoeve van grootschalige veranderingen. De Peperstraat is het verlengde van de 

Gedempte Gracht. Het is een belangrijke verkeersontsluiting die na de Tweede wereldoorlog het centrum 

bereikbaar moest maken voor de vele nieuwe woningen die buiten het centrum verrezen. Hiervoor werd een 

nieuwe brug over de Zaan gebouwd en doorgetrokken over de Peperstraat. Hiermee werd dit direct de 

belangrijkste ontsluiting over de Zaan. 

De karakteristieke toren heeft met name hoge ensemblewaarde vanwege de ruimtelijke en architectonische 

samenhang met de overige elementen van het plan Nieuwe Dam. De bouw van de Beatrixbrug en de aanleg 

van de Peperstraat als nieuwe verkeersroute vormden aanleiding voor een nieuwe stadsentree.  

De ligging aan het talud van de brug heeft tot een unieke ruimtelijke opzet met verschillende niveaus die 

onderling waren verbonden door middel van trappen, hellingbanen en een onderdoorgang. De 

stedenbouwkundige opzet is kenmerkend voor de naoorlogse saneringsplannen van middelgrote steden in 

2021/21774



 

35 

 

Nederland. Ook de inrichting van het plein en de bebouwing aan de Peperstraat draagt in hoge mate bij aan 

de ensemblewaarden. 

 

SLUIZEN EN BRUGGEN 

 

De sluizen en bruggen hebben historisch-geografische waarde omdat hier van oorsprong ter hoogte van De 

Grote Sluis de middeleeuwse dam (1288-1300) gesitueerd was en dit nog steeds herkenbaar is in de opzet van 

Zaandam. De Grote Sluis en Wilhelminasluis zijn cultuurhistorisch en historische-geografisch van belang 

omdat deze het verhaal vertellen van de waterstaatkundige geschiedenis van de Zaanstreek, als referentie 

naar de eerdere generatie sluizen in het toen nog compacte centrum van Zaandam en de historische relatie tot 

de Hondsbossche. Ook vertelt deze locatie het verhaal van de start van Zaandam. Het is daarmee 

cultuurhistorisch de belangrijkste plek van Zaandam, samen met Klauwershoek.  

De ‘Grote Sluis’ is aangewezen als gemeentelijk monument. De Wilhelminasluis, gebouwd in 1903 tegelijk met 

de eerste Wilhelminabrug, vormt met zijn lange kades een sterke noord-zuid as in Zaandam. Het in 1969 

gebouwde Zaangemaal heeft een modernistische uitstraling en valt daardoor op in deze historische, stedelijke 

context. Het is gelegen op het ‘eiland’ tussen de Grote- en de Wilhelminasluis en oogt vanaf de 

Wilhelminabrug als een massief, geïsoleerd en gesloten object. Esthetisch gezien is het Zaangemaal van 

waarde vanwege zijn zorgvuldige vormgeving, uitgesproken modernistische voorkomen en functie als eerste 

gemaal op deze locatie in de Zaan. 
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5. AANBEVELINGEN 

 

Dit hoofdstuk bevat aanbevelingen voor het gebied op basis van de in het vorige hoofdstuk beschreven 

waarden. In het eerste gedeelte worden aanbevelingen voor het gehele gebied op archeologisch en historisch 

geografisch niveau gedaan. In het tweede gedeelte worden per deelgebied aanbevelingen benoemd. Het 

beleid van de gemeente is erop gericht om de cultuurhistorische aspecten mee te nemen in het nieuwe 

bestemmingplan en in het stedenbouwkundig plan. De aanbevelingen moeten samen met de bovengenoemde 

waardering in de cultuurhistorische paragraaf bij het bestemmingplan worden opgenomen. Ook moet worden 

aangegeven wat met de benoemde cultuurhistorische waarden in het bestemmingplan is gedaan. 

 

BELEID 

- In het omgevingsplan de historische karakteristieken van de Klauwersbuurt en de dam beschermen. Het 

gaat dan om de stedenbouwkundige structuur, de kleinschalige korrel en de bebouwing.  Hierin kunnen 

regels worden opgenomen over het behoud van de gevels en een restauratieve aanpak ervan. 

 

- De Talmabuurt als geheel is van grote cultuurhistorische waarde. In het omgevingsplan regels opnemen 

om de typerende karakteristieken -het stedenbouwkundig patroon, de groene voortuinen en de 

vormgeving van de gevels- te behouden.  

 

- Een inventarisatie van panden in het historische centrum maken om te komen tot een lijst van potentieel 

gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Het omgevingsplan biedt ook mogelijkheden 

om karakteristieke panden te behouden zonder dat deze worden aangewezen tot gemeentelijk 

monument. 

 

- Welstandseisen verbinden aan de waarderingskaarten en aan het bestemmingsplan. Daarbij kunnen dan 

ook eisen gesteld worden aan reclame, luifels en zonnepanelen.  

 

ARCHEOLOGIE 

De te verwachten archeologische waarden voor het gebied zijn hoog (Aw-1) en zeer hoog (Aw-5) voor het 

deelgebied bij de Klauwershoek en de Dam. Bij graafwerkzaamheden dient rekening te worden gehouden met 

het ondergrondse erfgoed. Uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is zoveel mogelijk behoud in situ en 

archeologische resten moeten worden ontzien.  

In de volgende gebieden zijn voorafgaand aan graafwerkzaamheden maatregelen met betrekking tot 

archeologie verplicht: 

Klauwershoek 

Het dorp Zaandam ontstond rond 1400 rond de kerk op de Oostoever van de Zaan. Het is aannemelijk dat 

resten van de middeleeuwse bewoning van Zaandam (en mogelijk ouder) in de bodem liggen en het gebied is 

dan ook van belang. 
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Voorzaan met Zaanoevers en zijpaden 

De bewoning langs de West- en Oostzijde gaat terug tot minstens de 14e en 15e eeuw, de haaks hierop 

liggende zijpaden tot de 17e en 18e eeuw. De monding van de Zaan was van de 16e tot 18e eeuw een van de 

belangrijkste scheepsbouwcentra van Europa. Aan de Voorzaan zijn nog resten van scheepswerven en vroege 

industriële activiteiten aanwezig en het gebied is daarom van (inter)nationaal belang. Ook liggen in dit gebied 

oude dijken, paden, de middeleeuwse kern van Zaandam en resten van molens. 

 

 

HISTORISCHE GEOGRAFIE 

 

- De karakteristiek van het gebied wordt gekenmerkt door een sterke historische gelaagdheid. De structuur 

van de dijken, ontginningen, de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis, de 16e-18e-eeuwse paden en 

bedrijvigheid, de 19e en vroeg 20e-eeuwse arbeiderswijken en de naoorlogse herstructurering zijn 

afleesbaar in het gebied. Het verdient aanbeveling is om die gelaagdheid afleesbaar te houden en waar 

mogelijk te versterken. 

 

- De herkenbaarheid van de middeleeuwse structuur met de dam, de middeleeuwse dijklichamen en de 

terp versterken en onderbrekingen ervan voorkomen of herstellen. Deze structuren als cultuurhistorische 

waardevol verankeren in het bestemmingplan met beschermende regels 

 

- De visuele relatie tussen de Oostzijderkerk en de Zaan versterken. 

 

- Bij vernieuwing van de openbare ruimte refereren aan de rijke geschiedenis van dit oude stukje Zaandam.  

De ruimtelijke relatie met de overzijde van de Zaan verbeteren. De verrommeling van het gebied 

aanpakken en de gebruikskwaliteit van de openbare ruimte aan het water verbeteren.  

 

- De bestaande historisch-geografische waarden van de Zuiddijk en de lage dijk, de hoogteverschillen, de 

padenstructuur haaks daar op, de rondlopende bebouwing rond de Oostzijderkerk moeten bewaard 

blijven en bepalend zijn bij toekomstige inrichtingsplannen voor dit gebied. 

 

Mogelijke vertaling naar het bestemmingsplan: 

- De historische dijken, linten en paden dubbelbescherming “Cultuurhistorisch waardevolle dijk/ lint/ pad” 

geven. Deze straten en paden specifiek bestemmen. In figuur dwarsprofielen vastleggen en afwijken van 

profiel in gebruiksregels verankeren. Aanlegvergunning voor beplanting en verharding. 

- Omgevingsvergunning voor aanleggen soort verharding. Waar bomen/ groen vanuit de historie passend is 

deze bestemmen met “waarde historisch groen. Aanlegvergunning voor grondbewerkingen, aanbrengen 

verharding, aanleg leidingen 

- Voor de historische dijken aanlegvergunning afgraven, egaliseren, verbreden of ophogen van gronden. 

 

OBJECT NIVEAU 
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- Niet-beschermde maar toch hoog en positief gewaardeerde panden behouden. In het  bestemmingsplan 

bouwenveloppen vastleggen (hoogte, breedte, diepte). Anti-sloopregeling voor hoog en positief 

gewaardeerde panden opnemen. 

 

- Streven naar een zorgvuldige omgang met panden waarvan door verbouwing een deel van de 

cultuurhistorische waarde verloren gegaan is. In de nota ruimtelijke kwaliteit criteria opnemen over maat, 

schaal, kleur- en materiaalgebruik en detaillering. 

 

- Restauratie van historische panden (niet monumenten) stimuleren. Bijvoorbeeld door middel van een 

financiële regeling.  

 

- Aanmoedigen van pui-herstel. Bijvoorbeeld door middel van een financiële regeling.  

- Bouwhistorisch onderzoek laten uitvoeren bij de panden in het historische centrum.  

- Nieuwbouw ondersteunt de historische structuren. Architectuur voegt zich in de bestaande korrelgrootte.  

 

- Grote bouwblokken zijn alleen mogelijk aan de Oostkade en Peperstraat, maar wel rekening houdend met 

de kleinschalige bebouwing van het gebied en hoogwaardig qua architectuur en materiaalgebruik.  

 

- De architectuur ondersteunt het historische verhaal van de plek. Seriematige bouw is hier niet op zijn 

plek.  

 

- Uitgangspunt is een gevarieerd dakenlandschap toepassen. Er wordt gebruik gemaakt van historische 

dakvormen, waarbij het zadeldak haaks op de straat de overhand heeft.  

 

Mogelijke vertaling naar het bestemmingsplan: 

- Om de korrelgrootte van de kavels in het gebied te behouden een maximale kavelbreedte hanteren, 

volgens bestaande kavelbreedte, goot- en nokhoogte opnemen. 

 

- Om inzichtelijk te maken wat de waarden van de huidige bebouwing is een waarderingskaart van een deel 

van het plangebied gemaakt. De bebouwing is op pandniveau gewaardeerd naar monument (paars), orde 

1 (rood), orde 2 (oranje), orde 3 (geel), overig (grijs). 

 

- Bestemming orde 1 t/m 3 panden, evenals monumenten 

Dubbelbestemming cultuurhistorische waarde geven. 

 

- Bouwregels voor orde 1, 2, 3 panden 

- Om de kwaliteiten van de panden te behouden is het vastleggen van bestaande  goot- en nokhoogte, 

dakhelling, kapvorm en  eventuele nokrichting noodzakelijk.  

- Voor orde 1 en 2 panden ook gevelvorm, gevelindeling en materialisering vastleggen.  

- (aanwijzen beschermd gezicht noodzakelijk voor materialisering en kleur of gewoon via bouwregels en op 

basis van CHV Dijken, linten, paden en CHV historische hart Zaadam?)  

 

- Ook het vastleggen van de rooilijnen van voorgevels zorgt voor behoud van kwaliteit. In de planregels 

bepalen dat de huidige goot- en bouwhoogte van de te als maximum moet worden aangehouden. 
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- Voor gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten is voor sloop al een vergunningplicht op basis van de 

erfgoedwet en de erfgoedverordening.  

 

- Voor orde 1 en 2 panden is er voor sloop geen vergunningplicht. Gezien de belangrijke rol die orde 1 en 2 

panden spelen in het ruimtelijk beeld van de straten van het centrum van Zaandam, adviseert team 

Erfgoed een sloopvergunningstelsel voor deze panden op te nemen. Daarbij een bepaling van zodanige 

strekking opnemen dat een nadere cultuurhistorische afweging over de effecten van sloop voor de 

ruimtelijke werking van de straatwand wordt gedaan. Zo kan ook een samenhang komen tussen de sloop 

van een pand en een goedgekeurd omgevingsvergunning voor nieuwbouw.  

 

- Om de korrelgrootte van de kavels in het gebied te behouden een maximale kavelbreedte hanteren, 

volgens bestaande kavelbreedte 

 

- Panden in de Klauwershoek, de (vml) Hoogendijk, Zeedijk en Dam dubbelbestemming Bouwhistorie 

geven. Bouwregel alleen bouwen na bouwhistorisch onderzoek. Aanlegvergunning voor slopen en 

verstoren van bouwwerken met bouwhistorische waarde. 

 

 

DEELGEBIEDEN 

 

KLAUWERSHOEK 

 

- Stimuleren van het verwijderen van de laagwaardige bebouwing aan de Oostkade en deze vervangen voor 

hoogwaardige architectuur met hoogwaardige materialen.  

 

- Ter hoogte van waar de doorgang van de dam naar de Klauwershoek kleinschalige bebouwing toevoegen 

van één of twee bouwlagen onder een zadeldak op een smal langwerpig perceel met de gevels naar de 

steeg gericht.  

 

- Bij het toevoegen van nieuwbouw in Klauwershoek zorgen voor kleinschalige bebouwing van één of twee 

bouwlagen met diverse historische kapvormen, een diversiteit aan bouwvormen en een afwisseling van 

houten en stenen panden. De panden zijn altijd met de voorgevel gericht naar de kerk of de dijk of straat.  

 

- Panden aan de Zuiderkerkstraat herstellen. Het pand waarbij alle gevelopeningen zijn dichtgezet, deze 

weer laten openen om de leefbaarheid van het gebied te vergroten en de plinten te verlevendigen.  

 

- Het herstellen van de historische routes van de Zuiddijk via de Peperstraat naar de Oostzijde. 

 

- Verbinden van de het gedeelte van de Zuiddijk in de Klauwershoek met het gedeelte van de Zuiddijk bij de 

Burcht. De dijk wordt nu onderbroken door de S. Lohmanstraat.  

 

- Benadrukken van de plek van de oude historische middeleeuwse dam en dijk als historisch centrum van 

Zaandam en als historische verbinding tussen Oost- en Westzaandam.  
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Mogelijke vertaling naar bestemmingsplan: 

- Panden in de Klauwershoek dubbelbestemming Bouwhistorie geven. Bouwregel alleen bouwen na 

bouwhistorisch onderzoek. Aanlegvergunning voor slopen en verstoren van bouwwerken met 

bouwhistorische waarde. 

- Bestaande goot- en nokhoogten, bouwvolumes, gevelvormen, kapvormen etc hanteren etc (zie bij 

algemene waarden cultuurhistorie).  

- Kleinschalige bebouwing van de steeg vanaf de Klauwershoek naar de Oostzijde handhaven en 

doorzetten in eventuele nieuwbouwregels.  

- Doorzicht sluis naar Oostzijderkerk bestemming als “open gebied” met bouwregel geen bebouwing.  

- Aan de Oostkade grotere bouwvolumes intekenen de doorgang naar de kerk mogelijk kleinschaligere 

bebouwing intekenen met bijpassende goot en nokhoogten.  Toevoegen van eisen aan een kapvorm 

heeft de voorkeur, geen platte daken. 

 

BURCHT 

 

- De Zuiddijk weer als dijk herkenbaar maken. Bijvoorbeeld door middel van de bestrating en door 

hoogteverschil tussen de dijk en het plein te creëren.  

 

- Het monumentale plein herstellen door het toevoegen van groen en het park herstellen.  

 

- Het plein duidelijk begrenzen. De 19e-eeuwse contouren van het plein kunnen hierbij leidend zijn. 

Mogelijk kan het toevoegen van nieuwbouw hieraan bijdragen.  

 

- Verkeersstromen goed scheiden van het plein.  

 

- Het voormalige stadhuis mogelijk een meer openbare functie geven.  

 

Mogelijke vertaling naar het bestemmingsplan: 

- Bebouwing bestemmen zoals genoemd bij de algemene waarden cultuurhistorie. 

- Plein dubbelbestemming cultuurhistorisch plein. 

- Pleincontouren aan geven met plein en bouwregels “geen bebouwing”. 

- Deel van het plein bestemming “plein” en bouwregels “geen bebouwing”, deel van het plein wel 

bebouwing mogelijk (wel cultuurhistorische onderbouwing aanvullend nodig). 

- Bestaande park en groen specifiek bestemmen als “park/ groen”, bouwregels geen bebouwing, 

aanlegvergunning voor beplanting en verharding.   

TOUWSLAGERBUURT 

 

- Het versterken van de structuur vanaf de dijk richting de ooit achterliggende ‘molens’ door de paden terug 

te brengen en de herkenbaarheid van de dijk te benadrukken. 
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- Bij herontwikkeling de fijnmazigheid van de padenstructuur terugbrengen.  

 

Mogelijke vertaling naar het bestemmingsplan: 

- Regels in samenspraak met stedenbouw en openbare ruimte opstellen. 

 

 

TALMABUURT 

 

- De karakteristieken van de Talmabuurt als geheel borgen in het bestemmingsplan, en straks het 

omgevingsplan.  

 

- Bij ontwikkelingen in de omgeving van de Talmabuurt rekening houden met die karakteristieken van 

hoogwaardig volkswoningcomplex. 

 

Mogelijke vertaling naar het bestemmingsplan: 

- Conserverende regels opnemen in het bestemmingsplan ten aanzien goot- en nokhoogte en de 

groene voortuinen. 

 

PEPERSTRAAT 

 

- De grootschaligheid van de Peperstraat contrasteert weliswaar met de gedempte gracht, maar de 

oorspronkelijke wederopbouwkwaliteit kan mogelijk weer beleefbaar worden gemaakt door een goed 

plan voor de openbare ruimte, waarbij de veelheid aan bebording en straatmeubilair kan worden 

opgeschoond.  

 

- Een overgang creëren van de Peperstraat naar het smalle middeleeuwse stratenpatroon van de 

Klauwershoek.  

 

- Kruispunten inrichten als zichtbare ontmoeting van verschillende structuren.  

 

- De typische wederopbouwkwaliteit, onder andere de horizontaliteit, doorlopende luifels, transparante 

puien, helderheid als uitgangspunt bij nieuwbouw.  

 

- Publieke functies in de plint stimuleren ten behoeve van de levendigheid.  

 

- Het plein bij de Beatrixtoren is in vijftig jaar nauwelijks veranderd. Dit is zeer zeldzaam voor een 

buitenruimteplan. De inrichting is echter wel sleets en toe aan een opknapbeurt. 

 

Mogelijke vertaling naar het bestemmingsplan: 
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- De karakteristieke Wederopbouwbebouwing bestemmen zoals aangegeven bij de algemene waarden 

cultuurhistorie. 

 

SLUIZEN EN BRUGGEN 

- Koesteren van deze plek waar Zaandam is ontstaan en  als middeleeuwse kern van Zaandam, samen 

met Klauwershoek en de hoge- en lagedijken.  

 

- Benadrukken van de plek van oude historische middeleeuwse dam en dijk als historisch centrum van 

Zaandam en als historische verbinding tussen Oost- en Westzaandam. 

 

- Mogelijk herstellen van de historische verbinding/ de Hogendam door middel van een loopbrug. 

 

- In de bestrating op de sluis de Hogendam benadrukken. De verharding bovenop de sluis is nu gericht 

op de functie als parkeerplaats. 

 

- Auto’s en parkeren van de sluis weren. 

 

- Wanneer bebouwing wordt toegevoegd  op de sluis deze met de gevel naar de voormalige straat over 

de Hogendam plaatsen, waardoor de historische doorzicht naar de Oostzijderkerk weer wordt 

hersteld. 

 

- Kijk of het mogelijk is om de openbare ruimte een kwaliteitsslag te geven, en borden, afvalbakken en 

dergelijke mee te ontwerpen. 

 

 

Mogelijke vertaling naar het bestemmingsplan: 

- Regels in samenspraak met stedenbouw en openbare ruimte opstellen. 

 

 

 

 

 

  

2021/21774



 

43 

 

 

6 BELEIDSKADER 

 

RIJKSBELEID  

 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro)  

In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) uit 2010, waarin de Wro nader is uitgewerkt, is 

opgenomen dat per 1 januari 2012 bij het maken van bestemmingsplannen een beschrijving moet worden 

opgenomen van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond 

aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden.  

In de toelichting van de Bro staat dat dit betekent dat gemeenten een analyse moeten verrichten van de 

cultuurhistorische waarden en daar conclusies aan verbinden die in een bestemmingsplan verankerd worden. 

Dit vermindert de noodzaak tot het aanwijzen van nieuwe beschermde monumenten omdat aan het belang 

van de cultuurhistorie dan waarde wordt toegekend via het proces van de ruimtelijke ordening. 

  

Bij het buitenplans afwijken van het bestemmingsplan (art. 2.12 lid 1, sub a onder 3o Wabo) moet gemotiveerd 

worden dat de omgevingsvergunningsaanvraag voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. De aanvraag 

moet hiervoor voorzien zijn van een ruimtelijke onderbouwing. Een ruimtelijke onderbouwing is vergelijkbaar 

met de toelichting van een bestemmingsplan. In artikel 3.1.6 Bro is onder andere aangegeven dat ingegaan 

moet worden op de gevolgen van de ontwikkeling voor o.a. de cultuurhistorie. In de ruimtelijke onderbouwing 

moet dus een cultuurhistorische onderbouwing zijn opgenomen.  

 

GEMEENTELIJK BELEID  

 

Erfgoedvisie 'Erfgoed in ontwikkeling' 2011  

De gemeente Zaanstad heeft de regelgeving van de artikel 3.1.6. van de Bro in de Erfgoedvisie 2011-2018 

verankerd. Deze erfgoedvisie is in oktober 2011 door de gemeenteraad vastgesteld en hierin is geregeld dat 

voor bijzondere welstandsgebieden, gebieden waar ruimtelijke ontwikkelingen plaats zullen vinden of een 

nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld een cultuurhistorische verkenning verplicht is. Het is namelijk 

essentieel voor het planproces dat in een vroeg stadium de cultuurhistorische waarden van het gebied 

onderzocht worden. De uitkomsten van een dergelijke verkenning vormen de basis voor een 

bestemmingsplan, kunnen als basis dienen voor verdere ontwikkelingen binnen het gebied en zijn waardevol 

gebleken als inspiratiebron voor onder andere het stedenbouwkundige programma van eisen of de 

spelregelkaart. 

 

Nota archeologie 2009 
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De gemeente heeft in 2009 de Archeologienota Zaanstad vastgesteld. Geheel volgens het Verdrag van Malta 

staat behoud van archeologische vindplaatsen in dit nieuwe gemeentelijk archeologisch beleid voorop. 

Gebieden waar archeologische vindplaatsen te verwachten zijn, moeten daarom zoveel mogelijk worden 

ontzien bij bodemverstoringen. Wanneer ontzien niet mogelijk is, zullen de archeologische vindplaatsen 

moeten worden opgegraven. Bodemverstoringen zijn overigens niet alleen graafwerkzaamheden in de grond 

tijdens sloop- of bouwwerkzaamheden maar ook andere zaken zoals het aanleggen van wegen of sloten, 

grondwaterpeilverlaging en saneringswerkzaamheden van vervuilde bodem. De archeologiegebieden binnen 

Zaanstad worden aangegeven op de bestemmingsplannen. 
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Noten 

 

i https://maakcentrumoost.zaanstad.nl/ 

ii Er is gebruik gemaakt van de: Cultuurhistorische verkenning historische linten, dijken en paden, Cultuurhistorische 

verkenning sociale woningbouwwijken 1900-1940, Cultuurhistorische verkenning Peperstraat, Cultuurhistorische 

verkenning Zaandam centrum: het historische hart van Zaandam. 
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