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Beatrixtoren gezien vanuit het zuidwesten, december 2019.  
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Kadastrale kaart van het pand en zijn omgeving. Beeld: Kaartenviewer Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-
Holland. 
 
 

 
De Beatrixtoren en omgeving: Google Pro. 
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De Beatrixtoren in aanbouw, vermoedelijk 1963 (screenshot/GAZ 22.20881). 
 
Historische context 
 
De Beatrixtoren ligt op een prominente plek midden in het historische hart van Zaandam: op de oostoever van de 
Zaan en dichtbij de dam waaraan de stad haar naam ontleent. De dam in de Zaan vormde het sluitstuk van een 
dijkenstelsel dat rond 1300 werd aangelegd om het land ter weerszijden van de Zaan te beschermen tegen 
overstromingen van het IJ. De zogenaamde Hogendam verbond de Hogendijk op de westoever en de Zuiddijk op de 
oostoever van de Zaan. Het overtollige water uit het achterland werd door twee sluizen in de dam geloosd op het IJ. 
Aanvankelijk vestigden zich vooral vissers rond de dam, waaromheen zich aan beide zijden een nederzetting vormde: 
Westzaandam en Oostzaandam. Omdat ook de Zaan regelmatig buiten haar oevers trad werden ook hierlangs (lage) 
dijken aangelegd, die tevens een verbinding vormden met de dorpen ten noorden van de dam. Ten oosten van de 
dam lag een terp met een kapel. Hier ontstond in de vijftiende eeuw het oudste buurtje van Zaandam: de 
Klauwershoek. 
 
In de zestiende eeuw kwam de groei van de nederzettingen aan beide zijden van de Hogendam goed op gang. De Zaan 
werd de belangrijkste toegang tot de Noord-Hollandse wateren waarmee ook de bedrijvigheid rondom de Hogendam 
toenam. Ten behoeve van de aanvoer van bouwmateriaal voor de Hondsbossche zeewering werd de westelijke sluis 
vervangen voor een groter exemplaar. In 1611 werd een derde (spui)sluis aangelegd omdat de Zaan door de 
drooglegging van de Beemster meer water zou gaan afvoeren. In de zeventiende eeuw groeide Zaandam op het 
achterliggende slagenlandschap, waarop paden haaks op de dijken werden aangelegd met een eigen padreglement. 
Het oudst bekende reglement is dat van de Peperstraat (1622), nabij de huidige Peperstraat. 
 
Aan het begin van de achttiende eeuw werd de overtoom uit 1609 verwijderd en de westelijke sluis werd in 1722 
vervangen door de huidige grote sluis. Daarna gebeurde er tot het begin van de negentiende eeuw niet veel. Na de 
aanleg van het Noord-Hollandskanaal (1824) was de Zaan niet langer de belangrijkste vaarroute vanuit Amsterdam 
naar het noorden van de provincie. Pas met de aanleg van de Noordzeekanaal verbeterde de positie van Zaandam en 
vestigden zich grote fabrieken op de zaanoevers ten noorden van de stad. Nadat Zaandam was aangesloten op het 
landelijk netwerk van verkeerswegen en na de opening van de spoorverbinding naar Amsterdam in 1878 bloeide de 
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economie weer op. Zaandam groeide aan beide zijden van de Zaan, maar nog zonder overkoepelend 
stedenbouwkundig plan. In de Peperbuurt werden enkele grote pakhuizen haaks op de Zaan gebouwd.  
 
 

 
Kaart van Zaandam rond 1812. Beeld: cultuurhistorische verkenning.  
 
De dam fungeerde eeuwenlang als centrum voor de Zaanstreek en 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.  
 
Plan Nieuwe Dam 
 
Direct na de Tweede Wereldoorlog werden plannen ontwikkeld voor de verdere groei van Zaandam. De uitbreiding 
van de stad zou voornamelijk plaatsvinden in het gebied ten oosten van de bestaande kern. In het Oostzijderveld 
werden vanaf de jaren vijftig enkele nieuwe woonwijken gerealiseerd. Daarnaast was het autoverkeer in naoorlogse 
jaren drastisch toegenomen waardoor het verkeer op de dam regelmatig vastliep, vooral bij een geopende 
Wilhelminabrug. In 1953 besloot de gemeenteraad tot de bouw van een tweede brug: de Beatrixbrug en het 
vervangen van de Wilhelminabrug. Het plan voor de Beatrixbrug vormde aanleiding om de hele stedenbouwkundige 
situatie rondom de dam te herzien. De brug werd opgespannen tussen de Gedempte Gracht en een nieuwe 
verkeersroute dwars door de Peperbuurt. 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. Het plan 
anticipeerde bovendien op de aanleg van de Coentunnel (1966) waardoor de hoofdverbinding met Amsterdam zou 
verschuiven van de Hempont naar de nieuwe rijksweg ten oosten van de stad.  
 
In 1954 presenteerde het stadsbestuur met het plan Nieuwe Dam 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 verkrotte 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. Voor de bouw van de brug werden in 1955 bij een aantal bekende constructiefirma's 
schetsontwerpen en offertes aangevraagd. De firma Du Croo & Brauns uit Amsterdam diende zowel qua techniek als 
qua prijs het beste voorstel in. Vanwege de problemen met de verzakking van de bebouwing rond het Damplein aan 
het begin van de vorige eeuw, maar ook vanwege de ligging naast de sluis, kreeg de brug geen zandlichaam als talud, 
maar een geheel onderheide onderbouw. Op 3 december 1956 werd de brug officieel geopend.  
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Plan Nieuwe Dam, december 1954 (screenshot/GAZ 53.01236). 

Winkelcentrum Peperstraat 
 
Na de oplevering van de brug nam de gemeente de voltooiing van het plan Nieuwe Dam ter hand. 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. De gemeente had zelfs het idee de aanlanding van de brug te ontwikkelen tot een 
winkelcentrum van allure. In de voorbereiding hiervoor werd overleg gepleegd met het 'Centraal Orgaan ter 
bevordering van Middenstandsbedrijven' (COM). Deze adviseerde het winkelcentrum niet groter te maken dan 30 tot 
35 winkels, met een verhouding van winkels voor gebruiksgoederen en dagelijkse boodschappen van 3:1. Over de 
ruimtelijke opzet deed het COM de suggestie om de onmisbare tearoom zo centraal mogelijk in het plan te 
positioneren. De winkels en bovenliggende woningen zouden bij voorkeur door één exploitatiemaatschappij 
ontwikkeld moeten worden en niet door de gemeente of een woningbouwvereniging. 
 
In het voorjaar van 1957 benaderde de gemeente het Amsterdamse architectenbureau Ulrich en Kamphuis voor het 
maken van een 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. Het idee van de Beatrixtoren was 
hiermee geboren.  

De toren 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. Met het ontwerp van Ulrich en Kamphuis zou het gebied rond de dam een metamorfose 
ondergaan en deze historische plek worden verrijkt met een modern markeringspunt. Toen het plan aan Zaanse 
ondernemers werd getoond, reageerden zij enthousiast. Met een nieuwe winkel op deze plek zou menig ondernemer 
'van het schellinkje naar het balkon' promoveren. De grandeur die het plan uitstraalde, riep zelfs de vraag op of het 
plan niet te hoog gegrepen was voor Zaandam.  
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Eerste ontwerpschets Nieuwe Dam, Ulrich en Kamphuis, 1957 (GAZ, archief Gemeentewerken,  
inv.nr. 238). 
 

  
Variant ontwerp Nieuwe Dam, Ulrich en Kamphuis, ongedateerd (GAZ, archief Gemeentewerken,  
inv.nr. 238). 

Voorontwerp Beatrixtoren 
 
In de loop van 1957 volgden enkele varianten op het schetsontwerp. In een van de voorstellen (ongedateerd) zijn 
vorm en positie van de toren iets gewijzigd. De rechthoekige plattegrond heeft plaatsgemaakt voor een vierkante, 
maar het grootste verschil zit in de geplande parkeerplaats ten noorden van de locatie. Om deze te kunnen realiseren 
zou het gebouw ten noorden van de Beatrixflat het veld moeten ruimen zodat hier een keerlus en parkeervakken 
aangelegd konden worden. In dit voorstel wordt ook een eerste aanzet gegeven voor de inrichting van het plein voor 
de winkels. Op basis van deze schets is een uitgewerkt ontwerp voor de toren zelf gemaakt (1958), voorzien van 
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plattegronden en geveltekeningen.  
 
Opvallend is dat in dit ontwerp werd uitgegaan van een totaal andere constructie dan uiteindelijk is uitgevoerd. Het 
gebouw is hier opgebouwd uit een stapeling van vloeren die door de kern (lift en trappenhuis) en kolommen wordt 
gedragen. De gevels zijn niet dragend, maar opgebouwd uit een vliesgevel, bestaande uit puien die tussen de vloeren 
zijn ingeklemd. Een dergelijk principe was op dat moment behoorlijk modern en nog niet op grote schaal toegepast. 
De indeling van de verdieping verschilt ook van het uitgevoerde ontwerp. In plaats van vier appartementen per laag, 
telde elke verdieping vier kleine driekamerappartementen en vier eenkamerstudio's. De eerste verdieping was 
bestemd voor kantoren.  
 

 
Ontwerpvoorstel Nieuwe Dam, Ulrich en Kamphuis, 1958 (GAZ, archief Gemeentewerken, inv.nr. 238). 
 
Wat min of meer is uitgevoerd volgens dit eerste ontwerp is de manier waarop de onderbouw van de toren is opgezet. 
Het volume ligt direct aan het talud van de brug die hier op ongeveer 2,5 meter boven de kade de Zaan overkluisd. De 
onderbouw heeft een souterrain dat grenst aan de betonnen onderbouw van de brug. Hier was aanvankelijk een 
fietsenstalling voor de bewoners gedacht, bereikbaar vanaf het plein aan de Peperstraat. Aan het plein, op gelijk 
niveau als de winkelruimten van het naastgelegen lange blok, waren winkels gedacht; aan de kade bevond zich een 
nader in te vullen ruimte. Op de begane grond (het brugniveau) was de entree voor de woningen gedacht bereikbaar 
via een bordes dat rondom de begane grond was doorgezet. De begane grond was volledig transparant en voor 
winkels bestemd. Het lagere pleinniveau was via een getrapte hellingbaan bereikbaar vanaf het bordes. Het plan gaat 
nog uit van een afsluitend volume op de kruising met de Oostzijde, maar die is uiteindelijk niet uitgevoerd. 
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Overzicht begane grond, eerste verdieping en woonverdieping met acht appartementen behorend bij het voorstel van 
1958 (GAZ, archief Gemeentewerken, inv.nr.238).  
 
Uitgevoerd ontwerp toren 

Hoewel de gemeente Zaandam de architecten Ulrich en Kamphuis had uitgenodigd werd het definitieve plan 
uitgewerkt in opdracht van N.V. Coördinatie-Bouw uit Hilversum die als ontwikkelaar en belegger bij het plan was 
betrokken. Voor de uitwerking van de lange blokken ter weerszijden van de Peperstraat werd architect J. Bout uit 
Huizen aangetrokken, maar het ontwerp van de toren zou in handen blijven van Ulrich en Kamphuis. In 1961 werd een 
bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente Zaandam, maar het plan voldeed niet aan de brandweereisen. De 
brandweer eiste een tweede trappenhuis en het toepassen van vluchtopeningen in de scheidingswanden van de 
balkons. In mei 1962 werd een herzien plan ingediend dat twee maanden later door de gemeente werd goedgekeurd. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp uit 1958 zijn de indeling van de woningen en de 
betonconstructie. Het aantal woningen is gereduceerd tot vier per laag. De appartementen zijn hierdoor ruimer van 
opzet en hebben twee balkons. De indeling van de woningen is ten opzichte van elkaar identiek en alleen gespiegeld. 
Ze vormen een kwadrant rondom de kern. De kantoren op de eerste verdiepingen zijn vervangen door woningen. Het 
grootste verschil met vergaande gevolgen voor de uitstraling van de toren is de gewijzigde constructie. De buitenste 
kolommen zijn vervangen door twee opgaande betonstroken die vanuit de onderbouw tot aan het dak doorlopen. De 
hoeken van de toren zijn hierdoor vrij van kolommen gebleven, waardoor vanuit de woningen een onbelemmerd 
uitzicht op de omgeving wordt geboden. De woningen worden van elkaar gescheiden door betonwanden, die tot aan 
de buitengevel zijn doorgezet en tevens de afscheiding vormt tussen de inpandige balkons. De begane grond met de 
winkels is iets breder dan de bovenbouw en als een transparante etalage om de betonconstructie geplaatst.  

    
Plattegrond van een woonverdieping en aanzicht noordoostgevel (GAZ/bouwdossiers). 
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Oorspronkelijke plattegrond van het souterrain (l) en begane grond (r). In het souterrain was tegen het talud van de 
brug een fietsenstalling geprojecteerd (GAZ/bouwdossiers).  
 

 
Beatrixtoren met het plein aan de Peperstraat enkele jaren na de oplevering, circa 1970 (screenshot/GAZ 41.03050). 

Tijdens de bouw van de toren zijn nog enkele aanpassingen gedaan. Zo werd rond 1960 duidelijk dat Heineken 
interesse had getoond voor het openen van een café-restaurant in het nieuwe winkelcentrum. Het initiatief van de 
bierbrouwer kreeg een plek in het souterrain aan de zijde van de Zaan. Op historische foto's is het restaurant de 
Peperbus te zien, dat met een terras op de kade voor een levendige uitstraling zorgde. Dit terras was bereikbaar 
vanuit het restaurant, maar ook vanaf de brug. In 1966 werd hier een stalen trap gebouwd vanaf het voetpad op de 
brug naar de kade. De bouw van de trap hield verband met de wens van de gemeente om de verschillende 
onderdelen van het winkelcentrum met elkaar te verbinden. Bij de bouw van de brug was geen rekening gehouden 
met een onderdoorgang op de kade, maar dankzij de betonnen onderbouw bleek het wel mogelijk hier alsnog een 
voetgangerstunnel aan te leggen. Deze zou beide zijden van de Peperstraat met elkaar verbinden zonder 
belemmeringen van verkeer op voetgangers en andersom.  
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In overleg met N.V. Coördinatie-Bouw werd het ontwerp voor het souterrain van de toren aangepast. Vanaf het plein 
aan de noordzijde van de Peperstraat werd een openbare route onder het bordes van de toren en door de onderbouw 
van de brug naar de zuidzijde van de Peperstraat gemaakt. Deze tunnel kwam uit op de kade bij het brugwachtershuis 
en op een trap naar het maaiveld. Aan de zuidzijde van de Peperstraat is deze trapopgang nog herkenbaar in de 
plantenbak op het trottoir. De fietsenstalling voor de bewoners van de toren werd verschoven naar de onderbouw 
van de brug, waar zich ook een schuilkelder bevond. Restaurant, winkel en trappenhuis van de toren waren vanuit de 
tunnel bereikbaar en er was ruimte voor een kleine ondergrondse kiosk.  

 

 
Terras van de Peperbus op de kade aan de Zaan, circa 1965 (screenshot/GAZ 41.0471).  
 

 
Aangepaste plattegrond van souterrain en tunnel onder de Beatrixbrug met hierop de looproutes en  
verbindingen tussen plein, gebouw en trappen, 1963 (GAZ, archief Gemeentewerken, inv.nr. 148).  
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Tunnel onder de Beatrixbrug vlak voor oplevering, 1966 (screenshot/GAZ 21.30544) en rechts de dichtgezette entree 
van de tunnel aan het plein, 2019. 

Inrichting buitenruimte 
 
In 1965 drong de N.V. Coördinatie-Bouw bij de gemeente aan op de verdere ‘stoffering’ van het pleingedeelte. Er 
waren door de architecten grote verwachtingen gewekt omtrent 'de fraaie wijze' waarop de gemeente van plan was 
het plein aan te kleden met bloembakken, een fontein en enkele zitbanken. Nog datzelfde jaar maakte de gemeente 
een inrichtingsplan dat grotendeels overeenkwam met de situatie zoals die nu is. Het plein werd voorzien van een 
rasterpatroon, zoals dat vaker werd toegepast in de buitenruimteontwerpen van de naoorlogse jaren, zoals 
bijvoorbeeld voor de Lijnbaan in Rotterdam. Het patroon werd ingevuld 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. 
 
Dat het plein in vijftig jaar nauwelijks is veranderd, is zeer zeldzaam voor een buitenruimteplan. De inrichting is echter 
wel sleets en toe aan een opknapbeurt. 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. 
 

 
Inrichtingsplan voor de buitenruimte van het plein van het winkelcentrum (GAZ, archief Gemeentewerken, inv.nr. 162). 
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Het plein naast de toren, december 2019.  
 

 
Het winkelcentrum Peperstraat tijdens de opening op 26 november 1966 (GAZ, 22.20870). 
 
Beschrijving van het exterieur 
 
De Beatrixtoren is gebouwd op een vierkant grondvlak dat aan de zuidzijde tegen het talud van de Beatrixbrug is 
gelegen. Vanuit dit grondvlak zijn een souterrain, een begane grond en zeven verdiepingen opgetrokken. Het 
hoogteverschil tussen het talud en de overige zijden van het gebouw heeft geleid tot een bijzondere opzet van 
souterrain en begane grond. Het souterrain is rondom fors breder dan begane grond en verdiepingen. Het grenst aan 
de westzijde aan de kade van de Zaan (momenteel in transformatie) en aan de noordzijde aan de Jan Sijbrandsteeg. 
Aan de oostzijde maakt het souterrain door middel van een kleine uitbouw verbinding met de belendende bebouwing. 
Deze vormt tezamen met de winkels in het souterrain een haakvormige afsluiting van het plein dat zich hier bevindt. 
De gevels aan de kade en aan het plein bestaan uit grote glasoppervlakken gevat in metalen puien. De pui aan het 
plein is niet origineel en lag oorspronkelijk enkele meters terug. De gevel aan de Jan Sijbrandsteeg bestaat uit beton 
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en metselwerk. Het uitkragende bordes is afgewerkt met een houten lattenplafond en is bereikbaar via een stalen 
bordestrap (niet origineel). 
 
De begane grond van de toren ligt op het niveau van het brugdek en wordt geheel omzoomd door het grotendeels 
uitkragende bordes. Het betonnen bordes loopt boven de uitbouw aan de oostzijde door en wordt met uitzondering 
van de brugzijde door een (niet oorspronkelijke) metalen balustrade omrandt. De rand van het bordes is afgewerkt 
met lichtgrijze mozaïektegels. Aan de zuidzijde loopt het talud van de brug af en ook het bordes loopt hier enigszins af. 
De ruimte tussen het bordes en het talud wordt opgevuld door een trap met verlopende treden. Aan deze zijde 
bevindt zich ook de entree voor de winkels en de woningen, die zijn samengevat in een brede portiek, bereikbaar via 
twee treden vanaf het bordes. In het midden van de portiek bevindt zich de dubbele entreedeur die toegang verschaft 
tot de achterliggende de lifthal voor de woningen. Links daarvan een sober brievenbus- en bellenplateau, rechts een 
invulling met hout en glas. De vloer van de portiek is belegd met natuursteentegels (grove terrazzo). Vanuit de portiek 
loopt een doorgaand etalagefront rondom van (deels vervangen) metalen puien op een lage betonnen plint met 
natuursteentoeslag. De puien liggen iets buiten de betonconstructie en worden afgesloten door een uitkragende 
luifel, die eveneens rondom is doorgezet. De luifel is aan de onderzijde afgewerkt met houten latten, is voorzien van 
verzonken verlichting en is aan de uiteinden met een eenvoudig houten boeideel afgewerkt. Op het bordes boven de 
uitbouw bevindt zich een verwaarloosde kiosk.  
 

    
Bordes met verlopende trap en etalages aan de brugzijde (l); entreeportiek (r), december 2019. 
 

    
Souterrain- en begane grondgevels aan het plein (l); bordes en luifel aan de Jan Sijbrandsteeg (r), december 2019. 
 
De gevels van de bovenliggende verdiepingen zijn aan de vier zijden van de toren identiek en symmetrisch van opzet. 
De indeling wordt bepaald door horizontale en verticale elementen die door een subtiel reliëf met elkaar zijn 
vervlochten. Centraal in de gevel bevindt zich een betonnen kolom die samenvalt met de scheidingsmuren tussen de 
woningen. Deze loopt vanuit de onderbouw door tot boven de dakrand. Ter weerszijden van de kolom bevindt zich 
een loggia met gesloten betonnen borstwering en vervolgens twee brede betonstroken, die eveneens vanuit de 
onderbouw doorlopen tot boven de dakrand. Tussen de betonstroken bevindt zich een smal venster. De hoeken van 
de gevels eindigen in drieledige vensters die overhoeks doorlopen in de volgende gevel. De borstweringen van 
vensters en loggia's vormen horizontale elementen die ten opzichte van de betonstroken iets terug liggen. Alle 
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vensters en de terugliggende puien in de loggia's zijn van hout en vermoedelijk nog oorspronkelijk met enkel glas. De 
puien hebben een eenvoudige invulling met houten borstweringspanelen en transparante balkondeuren. Op de 
borstweringen is een stalen reling van vierkante kokerprofielen. Oorspronkelijk waren de borstweringen in een 
donkerder kleur geschilderd dan de betonstroken (omgekeerd aan het huidige kleurenpalet). Het beton is 'schoon' uit 
de bekisting gekomen en heeft geen bijzondere afwerking in de vorm van reliëf of toeslag. Op het dak zijn een 
technische ruimte en enkele schachten samengevoegd tot een sculpturale dakopbouw (het dak was tijdens het 
veldwerk niet toegankelijk). 
 

   
Een van de vier gevels (l), de toren gezien vanaf de Beatrixbrug (r), december 2019.  
 
Beschrijving van het interieur 
 
De beperkte materialen (beton en hout) en de sobere afwerking van het exterieur zijn in het interieur doorgezet. De 
lifthal heeft een eenvoudige afwerking met tegellambrizeringen en pleisterwerk. De vloerafwerking is niet origineel. 
Ook de lifthallen op de verdiepingen zijn eenvoudige afgewerkt met een vloer van dubbelhard gebakken tegels met 
marmermotief en pleisterwerk wanden. Door het gebrek aan overmaat en daglicht in lifthallen en trappenhuizen doen 
deze enigszins naargeestig aan. Dit in tegenstelling tot de woningen die een zeer doordachte indeling hebben èn veel 
daglicht-inval. Alle vertrekken zijn gegroepeerd rondom een centrale en ruim opgezette hal. Woonkamer, slaapkamers 
en keuken grenzen allemaal aan een van de loggia's. Het brede hoekraam in de woonkamer zorgt voor een riant 
uitzicht.  
 

    
Lifthal begane grond (l), hoekraam in een van de woningen (r), december 2019. 
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Hal van een van de woningen (l), deur naar een van de loggia's (r), december 2019. 
 
Waardering  
 

1. Cultuurhistorische waarden 
De Beatrixtoren is van hoge cultuurhistorische waarde als prominente en zichtbare herinnering aan de naoorlogse 
modernisering van de omgeving van de dam: het historische hart van Zaandam. De toename van het autoverkeer en 
de daarmee samenhangende aanpassingen van de infrastructuur vormden aanleiding voor het stadsbestuur tot een 
voor die tijd radicale, ruimtelijke ingreep. De bouw van de toren introduceerde 'hoogbouw' en modernistische 
architectuur in het hart van de Zaanstreek.  
 

2. Architectuur- en kunsthistorische waarden  
De architectuurhistorische waarde van de Beatrixtoren is redelijk.  
De sobere, modernistische architectuur met toepassing van zichtbare en in het werk gestorte beton voor constructie 
en gevel is niet veel voorkomend, maar heeft hier niet geleid tot een heel bijzondere gevelbehandeling of expressieve 
uitstraling. Het vervlechten van horizontale en verticale elementen, en de transparante plint met grote 
glasoppervlakken is kenmerkend voor de architectuur van de wederopbouwperiode.  
Binnen het oeuvre van de architecten Ulrich en Kamphuis is het ontwerp wel uniek, vooral vanwege de 
stedenbouwkundige context die ook van hun hand is. 
 

3. Situationele en ensemblewaarden  
De toren is van zeer 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 Nederland.  
Ook de inrichting van het plein en de bebouwing aan de Peperstraat draagt in hoge mate bij aan de 
ensemblewaarden. 
 

4. Gaafheid en herkenbaarheid  
Het exterieur van de toren is voor wat betreft de woonverdiepingen in hoge mate oorspronkelijk. De kleurstelling van 
betonstroken, borstweringen en vensters is meermaals gewijzigd, maar het materiaal is nog origineel en in redelijke 
staat. De puien in de onderbouw zijn deels vervangen of verplaatst en de bijbehorende kiosk op het bordes 
verwaarloosd. Het geheel is echter duidelijk herkenbaar als een ontwerp uit de wederopbouwperiode. De toren speelt 
een belangrijke rol in voor de herkenbaarheid van de wederopbouw binnen de ruimtelijk gevarieerde en zeer 
gelaagde context van water, sluizen, wegen en bebouwing rond de dam. 
 

5. Zeldzaamheid  
Binnen de Zaanse context is de Beatrixtoren een zeldzaam gebouw, die samen met de aanleg van de Beatrixbrug en 
de verbrede Peperstraat een uniek ensemble vormt. Het is een relatief vroeg en redelijk geslaagd voorbeeld van 
gebiedsontwikkeling, waarin samenhang is gezocht tussen infrastructuur, stadssanering, architectuur en buitenruimte.   
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