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scheepskamelen langs 
de Zaan
Een toekomststrategie voor Zaanstad
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Je moet het ijzer smeden als het heet is. 
Vandaar dat Architecten van Mourik 
direct in aansluiting op het recentelijk 
bezoek aan Zaanstad de schetsrol 
ter hand heeft genomen om een idee 
of gedachte aan het papier toe te 
vertrouwen.

De excursie, georganiseerd door de 
stichting Eurostevo, onder de bezielende 
leiding van Annius Hoornstra, toonde 
een breed beeld van de successen en de 
problemen ter plekke. De ervaringen 
gedurende de dag liepen dan ook uiteen 
van prachtig tot shocking.

Zoekende naar een centraal thema 
kwamen wij al snel terecht bij het 
stimuleren van ontmoeten, verbinden 
en communiceren, ofwel hoe kan 
een verzameling van woonkernen en 
buurtschappen groeien in de richting 
van één samenhangende community.

Analoog aan de historische 
scheepskamelen hebben wij gezocht 
naar een toevoeging die komt 
bovendrijven ten opzichte van haar 
omgeving en daarmee herkenbaar 
wordt als openbaar programma. Een 
programma dat tot de verbeelding 
spreekt met een frisse blik op de 
toekomst.

inleiding
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Scheepskameel waardoor het schip 
komt bovendrijven
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De Zaanstreek kent een rijke historie. 
De regio floreerde als een van de meest 
prominente productie- en handelsregio’s 
van Nederland. Door de eeuwen 
heen hebben een aantal herkenbare 
identiteiten het beeld in de Zaanstreek 
bepaald.

Polderstructuur

Aan het einde van de Romeinse tijd 
trokken de toenmalige bewoners van 
het gebied weg wegens stijgend water. 
Pas eeuwen later, in de 10e eeuw werd 
begonnen met het ontginnen van het 
drassige veengebied. Er werden sloten 
uitgegraven om water van het land af te 
voeren. Door deze cultivering ontstond 
het herkenbare polderlandschap.

geschiedenis
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Polderstructuur nog altijd 
herkenbaar
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Molens & Zaanse huisjes

In de 18e eeuw stond de regio 
vol met molens. Zaandam was 
befaamd om de scheepsbouw, de 
voedingsmiddelenindustrie en de 
verfproductie. Het Zaanse land was 
zeer geschikt voor de molenindustrie. 
De openheid van het polderlandschap 
belemmerde geen wind en de aan- en 
afvoer van grondstoffen en producten 
kon gemakkelijk plaatsvinden via het 
waterwegenstelsel.

Halverwege de 18e eeuw kenmerkten 
ruim 600 molens het landschap van 
de Zaanstreek. Vanwege de industriële 
voorspoed in met name de scheepsbouw 
in de regio was hout een bouwmateriaal 
dat alom aanwezig was. Bouwen met 
steen was destijds niet gangbaar door 
het ontbreken van klei. Zodoende 
verschenen de typische Zaanse huisjes. 
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Molens in Zaans landschap

Woningen aan het Ezelspad met 
collectief toilet aan het water
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De bebouwing concentreerde zich 
als een lint direct langs de Zaan. De 
welvaart zorgde ervoor dat langs 
het water al snel een ruimte tekort 
ontstond. Daarom ontstonden er 
later haaks op de Zaan paden met 
daarlangs nieuwe woningen. Aan 
het eind van deze paden stond in 
de polder vaak een molen. Op deze 
manier ontstond de herkenbare 
kamstructuur, die typerend is voor 
veel bebouwingskernen langs de 
Zaan. 

Nadat de industriële revolutie in het 
buitenland de intrede had gedaan, 
ontstond meer concurrentie voor 
Zaanse ondernemers. Toch bleven 
molens in de regio lange tijd meer 
rendabel dan de stoommachines.
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Kamstructuur oorspronkelijke 
bebouwing 
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Grootschalige industrie

De Zaanstreek begon de 
concurrentiestrijd met buitenlandse 
regio’s te verliezen. De welvaart nam 
af aan het begin van de 19e eeuw. Pas 
tegen het einde van de 19e eeuw kwam 
er toch een omslag. Molens maakten 
massaal plaats voor grootschalige 
industrie. Langs de Zaan verschenen 
nu veel fabrieken en pakhuizen. Het 
waterwegennetwerk bleef belangrijk 
voor de handel in de Zaanstreek. 
Langzaam aan transformeerden de 
oevers zich tot een wand van fabrieken 
die uit baksteen werden opgetrokken.
De industrie breidde uit met o.a. 
rijstpellerijen, koffiebranderijen en 
machinebouw. Zo ontstond er een 
nieuwe economische bloeiperiode.
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Grootschalige industrie langs de 
Zaan

Rijstpellerij - nieuwe industrie
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Naoorlogse stadsuitbreiding

De Zaan kon tot aan de opkomst van het 
autoverkeer worden beschouwd als de 
ruggengraat van de Zaanse economie. 
Het water vormde immers eeuwenlang 
het belangrijkste transportnetwerk. 
Inmiddels is de glorie van het water 
voor een groot deel verdwenen. De 
betekenis die het water eens had voor de 
dorpen langs de Zaan is lang niet meer 
zo significant.

Na de Tweede Wereldoorlog 
ontstond een nieuwe periode in de 
geschiedenis, waarbij in de polders 
veel woningen werden bijgebouwd om 
de bevolkingsgroei op te vangen en 
ging de identiteit van de Zaanstreek 
als productie- en industriecentrum 
verloren. Hiermee in samenhang 
verloor de Zaan haar betekenis als 
identiteitsdrager van de regio.
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Woningbouw van ambacht naar 
industrie:
Westerkoog

Poelenburg Zaandam
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21e eeuw  >
17e eeuw
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Zaanstad

Zaanstad is met momenteel 155.000 
inwoners ontstaan vanuit een 
verzameling van voorheen zelfstandige 
woonkernen en buurten. De herindeling 
heeft hen in 1974 samengebracht maar 
dit heeft nog niet vanzelfsprekend 
geleid tot één samenhangende stad. 
De poging om de eenheid tot stand te 
brengen is ondertussen middels een 
stedenbouwkundige ingreep langs 
de Gedempte Gracht nadrukkelijk 
herkenbaar. Het image van het houten 
traditionele Zaanse huisje heeft daarbij 
centraal gestaan als symbool van de 
eenheid. Dit heeft binnen en buiten 
de gemeente geleid tot felle discussies, 
maar het feit blijft dat het herkenbaar op 
de kaart staat. De ingreep bestrijkt het 
gebied langs de Gedempte Gracht vanaf 
het centraal station tot aan de Zaan. 
Als vanzelf ontstaat nu de vraag, hoe 
hiermee verder te gaan, bijvoorbeeld 
in de richting van de Peperstraat? Kan 
dezelfde strategie gevolgd worden of 
wordt het tijd voor een nieuwe strategie. 
Analoog aan de humor kan de herhaling 
dodelijk saai worden of komt de clou 
niet verder dan een misplaatste grap.

De Zaanse Schans trekt per jaar 2,2 
miljoen bezoekers. Dit aantal lijkt te 
groeien in de richting van 3 miljoen. 
Het gebied kan eveneens gekenschetst 
worden als een verzameling, maar 
in dit geval van verplaatste originele 
historische huisjes en molens uit de 
Zaanstreek. Hoe ongelofelijk goed men 
ook haar best zal doen, de ingreep in 
het centrum zal nooit verder reiken 
dan een kopie of een poging daartoe. 
De teleurstelling zal op termijn dan 
ook de boventoon voeren. Er is immers 

geen sprake van een verrassing of 
vernieuwing die een doorkijk laat zien 
naar de huidige en toekomstige tijd. Er 
is geen nieuwe identiteit gecreëerd maar 
gebruik gemaakt van een image.

Momenteel bezoekt maar een fractie 
van de bezoekers aan de Zaanse Schans 
eveneens het centrum van Zaanstad. De 
vraag is nu hoe dit aantal te vergroten, 
waardoor ook de stad als geheel kan 
meeliften op het succes van de Schans.
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Gemeente Zaanstad
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Zaanse Schans

Inverdan / Gedempte Gracht
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De verzameling ervaren vanuit de 
samenhang. Niet geënt op het verleden, 
maar op de toekomst. Creëer langs de 
Zaan een verzameling aan ingrepen die 
als samenhangend geheel herkenbaar 
is. Analoog aan de historische 
Scheepskamelen worden initiatieven 
ontwikkeld die zichtbaar komen 
‘bovendrijven’ ten opzichte van de 
omgeving. Dat betekent dus per definitie 
afwijkend van het bestaande historische 
imago. Zoals voorheen de grote 
industrieën en pakhuizen herkenbaar 
werden tussen de kleine arbeidershuisjes 
met een eigen structuur, maat en schaal 
als een nieuwe entiteit, zo zou ook de 
nieuwe entiteit van ‘Scheepskamelen’ 
herkenbaar moeten worden. Een nieuwe 
verzameling van ingrepen langs de 
Zaan, bereikbaar vanuit het achterland 
via de historische haakse lijnen, maar 
ook en vooral vanuit de Zaan; de 
gemeenschappelijke drager en identiteit 
van de stad en regio.

Ontwikkel een reeks van tot de 
verbeelding sprekende openbaar 
toegankelijke ingrepen die allen 
vanuit een economisch perspectief 
gericht zijn op verbinden, ontmoeten 
en communicatie, zowel formeel 
als ook informeel. Dat wil zeggen 
een programma dat gelieerd is aan 
informatie, ontspanning, kunst, 
kleinkunst en cultuur, enzovoort, 
waarbij de combi met wonen en werken 
vooral niet moet worden uitgesloten. 
Met deze ingreep wordt een nieuwe laag 
toegevoegd aan het landschap waarmee 
nadrukkelijk gekeken wordt naar de 
toekomst.

De ingrepen langs de Zaan hebben tot 
gevolg dat de afzonderlijke kernen met 
elkaar in competitie gaan om vooral 
het mooiste, meest betekenisvolle, 
avontuurlijke en tot de verbeelding 
sprekende element toe te voegen. Voor 
de bezoeker aan de Zaanse Schans 
heeft dit tot gevolg dat de attractie 
substantieel wordt uitgebreid met 
een programma dat gericht is op de 
toekomst. Een programma dat geheel 
bereikbaar is met de boot vanuit 
de Zaan en de economie over de 
gehele breedte van de stad stimuleert. 
Aanvullend voordeel is dat met deze 
projecten een verbindende route tot 
stand kan komen tussen de Zaanse 
Schans en het Centrum (Inverdan).

strategie



23

Historische ontwikkeling vanuit de 
Zaan

Toekomstige ontwikkeling aan de 
Zaan
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vitaal programma
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doelgroep
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ambitie

De gemeenschappelijke identiteit van de 
ingrepen komt tot stand door een sober 
pallet aan materialen voor te schrijven, 
voortkomende uit de noodzaak tot het 
realiseren van architectuur met een 
maximaal duurzaam karakter. 

Iedere afzonderlijke ontwikkeling dient:

- de structuur van de historische 
ondergrond te respecteren

- de Zaan en het achterland met elkaar 
te verbinden

- een directe relatie aan te gaan met het 
water

- zichtbaar en herkenbaar te zijn voor 
het publiek

- een sociaal en publiekstoegankelijke 
functie te bevatten

- significant onderscheidend en 
bijzonder te zijn

- een ambassadeur van een vitaal  en 
toekomstgericht Zaanstad te zijn

- een toonbeeld van optimale 
duurzaamheid te zijn

- plaatselijke werkgelegenheid te 
stimuleren



27



28

Overzicht mogelijke nieuwe 
ontwikkelingen >

Tot de verbeelding sprekende 
ontwikkeling (referentie)
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