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Waterrijk wonen in

Westknollendam
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nieuw zaans pijl
het arsenaal
de sluiswoningen

R OYA A L WO N E N A A N H E T WAT E R

Inhoud
6 WELKOM aan de Zaan
32	PLANGEBIED Overzichtskaart

van de vier projecten
34	DE TUINEN Situatiekaart,
sfeerimpressies en plattegronden
van de woningen
56	STYLING & INSPIRATIE
Wanddecoratie
60	HET ARSENAAL Situatiekaart,
sfeerimpressies en plattegronden
van de woningen
74	ZAANSE ZOMER Lees alles
over de Zaanstreek
75	WIST JE DAT? Historie en taal
aan de Zaan
76	INTERESSE? Aanmelden,
inschrijven of op de hoogte blijven

Voor iedereen die houdt van
royaal wonen, Noord-Hollandse
rietkragen, water en boten,
buitenspelende kinderen, mooie
wolkenluchten en schoon viswater
kortom: het betere buitenleven
aan de Zaan…

Hotspots

8

Je onderdompelen in alle bedrijvigheid aan
het water, historie en culinaire hoogstandjes.
Hot & happening aan de Zaan.

10, 54, 72
Het betere
3X buitenleven

Buitengewoon wonen: 3X bewoners aan
het woord over wonen in Westknollendam.
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Styling
tips

Facetkan van Keramiek,
Piet Hein Eek

14 Zaans
wonen

Inspiratie bij de
‘Back to Nature’
trend en duurzaam
Dutch Design van
Piet Hein Eek en
Droog Design.

58
Kidsproof

Lekker buitenspelen, hijs de zeilen! Ruim baan
voor nieuwsgierige en energieke kids.

In gesprek met Atelier Brokking.
‘Een plan met ambitie, waarbij we
het karakteristieke van de plek
behouden en de Zaanse identiteit
optimaal tot uiting laten komen.’

30

De plannen

Hoe gaat dit nieuwe stukje aan
de Zaan eruit zien? De Tuinen,
Nieuw Zaans Pijl, Het Arsenaal en
de Sluiswoningen. In dit magazine
sfeerimpressies en plattegronden
van twee van de vier projecten:
De Tuinen en Het Arsenaal.

BROKKING A/D ZAAN
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Welkom aan de Zaan
Hier heb je alle ruimte om buitengewoon te genieten van
het leven aan het water. Een plek in de rust en het groen.
Tussen de rietkragen en met een weids uitzicht.

Lamp van Le Deun
www.ledeun.com

De zon schijnt je slaapkamer binnen,
langzaam word je wakker van het vrolijke gezang
van de vogeltjes. Het is een mooie dag om
naar buiten te gaan

BROKKING A/D ZAAN
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Hotspots
Je onderdompelen in alle bedrijvigheid aan het water,
historie en culinaire hoogstandjes. Je picknick hot-stop
in de natuur. Hier vind je het allemaal. Ga je mee?

C U LT U R E E L
ERFGOED
Toerist in eigen streek.
De rijke historie van de
streek wordt goed zichtbaar
in het Zaans Museum. Van
de eerste molens tot de
nieuwste fabrieken.
www.zaansmuseum.nl
In een kwartiertje rijden ben je in Zaandam met onder andere De VersKade. Dit is een
versmarkt in de voormalige Chocoladefabriek van Verkade, waarbij alles draait om eten,
drinken, proeven en beleven. www.deverskade.nl

‘T SWAENTJE
Bij Jachthaven ’t Swaentje is het
in de zomer een gezellige drukte.
Vanaf het zonnige terras van het
bijbehorende eetcafé heb je een
prachtig uitzicht over de Zaan en
de jachthaven. www.swaentje.com
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Winkelen
in de zaanbocht

In tien minuutjes fietsen ben je in Wormerveer. Naast het marktplein
met alle winkels voor je dagelijkse boodschappen kan je er ook lekker
shoppen in de Zaanbocht. Hier vind je specialistische zaken met
betrokken eigenaren. ww.indezaanbocht.nl
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K’OOK
Wat tien jaar geleden
begon als een spannend
avontuur van twee
vriendinnen is nu een
droomzaak met een
keukeneiland, een
bibliotheek, een coffeebar
en genoeg ruimte voor
alles wat je je maar kunt
wensen op het gebied
van koken, de keuken en
tafelen.

lunchskins,
lunchbag tote
www.k-ook.nl

Boerderijwinkel Noord Hollands Hof ligt midden in de polders bij Spijkerboor
iets ten noorden van Westknollendam. Ideale stop om je picknickmand aan te
vullen tijdens een gezellig fietstochtje. www.noordhollandshof.nl

Kay Bojesen
Songbird Pop

WO O N B E L E V I N G
Een nieuw huis een nieuw
begin. Bij Stellingwonen
zijn al je interieurwensen
te realiseren. Je kan er
optimaal variëren met
kleuren en materialen
volgens de laatste trends.
www.stellingwonen.nl

BAKKIE
AAN DE ZAAN

Koffie drinken doe je bij
De Koffiezaak in
Wormerveer, met uitzicht
op het water van de
Zaan en de historische
industriepanden
van Wormer.
www.dekoffiezaak.nl

Foodfestival

Meer dan zestig foodtrucks en kramen veranderen
jaarlijks de Zaanboulevard in Wormerveer een avond
lang in één groot openluchtrestaurant. Dat wordt
ongegeneerd langs de waterkant slenteren op zoek
naar bijzondere hapjes en lekkere drankjes. Heb je je
bordje vol (Zaanse) lekkernijen, dan kan je genieten
van het mooie industriële erfgoed in de omgeving.
Wanneer? 6 juli 2018 Meer informtie over het festival
vind je op www.facebook.com/FoodfestivalaandeZaan.

OVER VAREN

Aan de overkant van de
Zaan eet je heerlijk bij
De Hofjes op het terras
aan het water of in de
serre met uitzicht op het
Wormer –en Jisperveld.
www.dehofjes.com

BROKKING A/D ZAAN
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Buitengewoon
wonen (1)
10
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BEWONER AAN HET WOORD
Het is heerlijk wonen in Westknollendam.
Desi, Martin en Herman zijn het daar over
eens. De rust, de ruimte en het water, zij zijn er
van overtuigd dat dit het mooiste plekje aan
de Zaan is. Je woont er vrij en buiten én heel
dichtbij alle voorzieningen van de stad.

‘We hebben alle ruimte
en het is veilig. Heerlijk toch
om hier op te groeien?’
Desi van Waaijen

DIRECTEUR OPENBARE BASISSCHOOL
THEO THIJSSEN

Aan de Piet Kuiperlaan, achter de jachthavens
bevindt zich de Openbare Basisschool Theo
Thijssen. De school biedt onderdak aan
leerlingen van Westknollendam en dorpen
uit de omgeving zoals Markenbinnen. De
kleine dorpsschool telt ongeveer 50 leerlingen.
Iedereen kent elkaar en de individuele aandacht
is volgens directeur Desi van Waaijen groot.
‘Door de kleinschaligheid van de school
kunnen we snel schakelen en nieuwe methodes
makkelijk implementeren.’ De Theo Thijssen
is een school waar oud en nieuw mooi samen
gaan. De sfeer is er gemoedelijk en knus,
de leermethodes helemaal van deze tijd. Er
wordt gewerkt met tablets voor groep 4 t/m
8 en de jongste groepen hebben toegang tot
de mediaruimte met een stuk of 8 computers.
De groepen zijn klein en hebben alle ruimte.
‘We hechten als school veel waarde aan de
veiligheid en de saamhorigheid’, zegt Desi.
De verbondenheid met het dorp blijkt ook uit
de samenwerking die de school heeft met het
wijkcentrum en de bewoners. ‘Met een activiteit
als de feestweek doet heel het dorp mee.’

BROKKING A/D ZAAN

11

Een goeie vis moet
drie keer zwemmen
– in het water,
in de boter of kookvocht
en in de wijn –

Proost!
12
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Originele Zaanse woningen aan
het water dienen ter inspiratie
voor de woningen in De Tuinen.

Atelier Brokking

‘Een plan met ambitie, waarbij we het karakteristieke van de plek behouden en
de Zaanse identiteit optimaal tot uiting laten komen.’ In gesprek met Atelier Brokking:
Rob de Groot (projectontwikkelaar De Nijs), Aad Trompert (stedenbouwkundige)
en Patriek Duisdecker (FKG architecten aan de zaan).

A

ls projectontwikkelaar Rob
de Groot de opdracht krijgt
om het gebied te ontwikkelen
realiseert hij zich samen met
stedenbouwkundige Aad Trompert
en architect Patriek Duisdecker direct
hoe uniek deze plek is. De oude
fabriek, de ligging aan de Zaan, de
historische Noorddijk. Het eerste
wat zij tegen elkaar zeggen is: ‘Alle
woningen komen aan het water te
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liggen’. Vanaf het begin, is dat het
uitgangspunt. Rob: ‘Want woon je in
de Zaanstreek, dan is zo’n plekje aan
de Zaan een droom. Toch?’

Kwaliteit

Onder de naam ‘Atelier Brokking’
komen de partners van het project
bij elkaar. Allen gedreven en gericht
op het leveren van kwaliteit om

BROKKING A/D ZAAN

daarmee waarde te creëren voor
het hele gebied. Ieder op zijn eigen
vakgebied. Maar samen op één lijn
en met hetzelfde doel. Rob: ‘Tijdens
de vele ontwerpgesprekken van
‘Atelier Brokking’ komen al snel de
metaforische namen van ‘De Tuinen’
en ‘Het Arsenaal’ opborrelen. De
oude Brokking fabriek ook wel ‘De
Pijl’ genoemd is een kasteel en bij een
kasteel zijn Tuinen en is een Arsenaal.’

ARCHITECTUUR

Boven: aanzicht van de
woningen in De Tuinen gezien
vanuit het natuurgebied het
Wormer -en Jisperveld.
Onder: aanzicht van de
woningen van Het Arsenaal

‘Want woon je in de Zaanstreek,
dan is zo’n plekje aan de Zaan een
droom. Toch?’
Rob de Groot,
projectontwikkelaar
bij De Nijs

Door die ogen is altijd ontworpen.
Samen met Frits Palmboom
(stedenbouwkundige bij de gemeente
Zaanstad) maakt Aad Trompert een
stedenbouwkundig plan om het gebied
rondom de oude Brokking fabriek,
nieuw leven in te blazen.
Aad: ‘De Zaan zichtbaar houden
en het mooie van De Pijl, die
ongenaakbaar aan de Zaan ligt,
behouden. Dat is de basis van het plan.
De Noorddijk kronkelt daar mooi om
heen. Door de orthogonale structuur
van Het Arsenaal en De Pijl wordt
de kronkelige vorm van de Noorddijk
benadrukt en blijf je die mooi zien.
Een stuk eiland wordt ontgonnen om
de woningen allemaal een plaats te
geven aan die felbegeerde Zaan.’

Architectuur

Boven: Aanzicht gevels van Het Arsenaal.
Onder: Boulevard die de woningen van
Het Arsenaal met elkaar verbindt.

FKG zet bureau-breed in op het
project. Patriek Duisdecker: ‘Wij
hebben experts op de verschillende
disciplines in huis. Die professionaliteit
zien we ook terug bij de partners in
het project. Vanaf het begin is het
vertrekpunt: Kwaliteit! Het is een
plan met ambitie, waarbij we het
karakteristieke van de plek behouden
en de Zaanse identiteit optimaal tot
uiting laten komen.’ Van oudsher is
die Zaanse identiteit gevormd door
de voedingsmiddelenindustrie en
daar groot mee geworden. Bekende
namen als Verkade, Lassie, ADM
Cacao, Duyvis hebben allen hun
kenmerkende plaats aan de Zaan
en aan het eind daarvan, meest

BROKKING A/D ZAAN
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Alle woningen zijn gelegen aan het water in een groene omgeving.
Vanuit de tuin en vanaf je eigen steiger, stap je zo je bootje in voor
een vaartochtje over de Zaan.

GROEN
Voor Brokking is een compleet groen concept ontwikkeld.
Aad: ‘Het groene karakter komt naar voren in het
stedenbouwkundige plan. Iedere tuin krijgt een boom.
Deze bomen worden geschonken aan de eerste
bewoners. De Tuinen worden afgegrensd met groene
hagen. En om het eiland verreisd een mooie rietkraag
waar de flora en fauna kan floreren.’

noordelijk, De Pijl. Patriek: ‘Zo’n icoon
nieuw leven inblazen, hoe mooi is
dat? Ten noorden van De Pijl staat
Het Arsenaal geïnspireerd op de
oude pakhuizen aan de Zaan. Je
herkent daarin elementen van oude
bekende gebouwen zoals de Lassie
fabriek. Dat nemen we niet letterlijk,
maar als je door je oogwimpers kijkt
zie je dat er wel in terug. Ook de
details zoals de hijsbalken zijn een
referentie naar de pakhuizen. In de
materialisering komt dit terug in de
bakstenen, de verspringingen en de
mooie kozijnen. Contrasten horen bij
de Zaanstreek. Grote fabrieken naast
kleine huisjes. Dit zie je ook terug in
het plan. Schaalcontrasten zijn in
de Zaanstreek heel normaal dat is
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ook doorgevoerd in Het Arsenaal
en de woningen in De Tuinen. Deze
woningen zijn geënt op de originele
Zaanse zwarte schuren. Er is gespeeld
met kleurstellingen die zorgen voor
speelsheid en ontspanning. Om
eenheid te creëren laten we de
bekende ‘rode luiken’ als details
terugkomen bij iedere woning in
De Tuinen.’

Setting

Aad: ‘Vanuit de cultuur-historische
setting van de oude industrie, de
Noorddijk en het water is het plan
ontworpen. Daarbij behouden we
alleen het stoere oorspronkelijke deel
van de oude fabriek uit de jaren ’30.

BROKKING A/D ZAAN

Aan de zuidkant van De Pijl bevinden
zich de woningen in De Tuinen als
‘afbouw’ naar het open landschap.
Daarmee zetten we twee sferen neer.
De woningen in Het Arsenaal worden
door een boulevard met elkaar
verbonden. De sluis markeert hier
een mooi historisch punt. Hier vond
vroeger de afwatering plaats van
de Zaanstreek naar de Zaan toe.
De sluis ligt op een bijzondere plek
en zorgt voor de verbinding tussen de
woningen van Het Arsenaal, en de
woningen in De Tuinen. In tegenstelling
tot de woningen van Het Arsenaal
en De Pijl staan de woningen in
De Tuinen niet strak geordend. Deze
grote kavels aan het water, met
steigertjes krijgen echt een dorps

ARCHITECTUUR
DUURZAAMHEID
Patriek: ‘Er is bewust gekozen
voor duurzame materialen:
metselwerk en verduurzaamd hout.
Materialen die daarnaast weinig
onderhoud behoeven. Het hele
project wordt gasloos opgeleverd.
Er wordt gebruik gemaakt van
bodemwarmte en zonnepanelen
worden geïntegreerd in het dak.
Ook hier komt een deel van de
energieopwekking vandaan.’

Aad Trompert,
stedenbouwkundige

‘Een stuk eiland wordt
ontgonnen om de woningen
allemaal een plaats te geven
aan die felbegeerde Zaan’

karakter. Groen en aangenaam
tussen de rietkragen. Het is de groene
tegenhanger van Het Arsenaal en
De Pijl. Op elk detail is gelet. De hele
buurt wordt compleet aangekleed.
Dit wordt niet zomaar een buurtje.
Dit wordt een aparte enclave aan de
Zaan dat zijn eigen verhaal vertelt.’

Historisch gebied

Rob: ‘Als je Brokking aan de Zaan
vanuit het zuiden over de Noorddijk
benadert ervaar je direct het Zaanse
landschap zoals het vroeger was.
Het is de dijk waarover de
Spanjaarden vluchtten tijdens het
Alkmaars Ontzet op 8 oktober 1573.
Vanaf die historische Noorddijk

De woningen in De Tuinen zijn geënt op de
originele Zaanse zwarte schuren, de bekende
‘rode luiken’ komen bij de woningen terug.

ontvouwt zich een mooi beeld over
het ‘poldertje van Lootsma’, het
‘eilandje van Bloemendaal’ en op
de achtergrond Knollendam en het
Natura 2000 natuurgebied wat zich
uitstrekt tot Neck. Het ‘poldertje van
Lootsma’ blijft uiteraard behouden.
Er zijn plannen om op het ‘eilandje
van Bloemendaal’ recreatie en horeca
te realiseren. Op termijn zal het hele
gebied vanaf de oude fabriek aan
de Zaan tot en met het ‘Eilandje
van Bloemendaal’ transformeren
tot een uniek woon-, natuur- en
recreatiegebied. Hier wil je dan toch
gewoon wonen! Brokking aan de
Zaan. Thuiskomen alsof je op vakantie
bent en dat het hele jaar door. Wie
wil dat nou niet?’
▶
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Locatie

De woningen komen te liggen nabij
Westknollendam aan de Noorddijk.
Uitkijkend over de Zaan en de
Schaalsmeerpolder geniet je hier
van een weids uitzicht.

Westknollendam is centraal gelegen tussen Alkmaar
en Zaandam net boven Wormerveer. Aan de
overkant van de Zaan bevindt zich Oostknollendam
en de Schaalsmeerpolder. Westknollendam ligt
direct aan de Zaan. In de nabije omgeving bevinden
zich de bredere wateren: De Poel, dat later over gaat
in ’t Zwet en ten noordwesten van Westknollendam
het Alkmaardermeer. Brokking a/d Zaan, centraal
gelegen midden in de natuur.
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B ezoekers cen trum
Natuurmon umen ten
De Poelb oerderij

Worme r

Resta u ra nt
D e Lep el a a r

ARCHITECTUUR
D E Z A A N WA N D
In Wormer staan fabrieksgebouwen
die samen de Zaanwand vormen.
Opvallend zijn de namen op de
gevels van de fabriekspanden die
allemaal verwijzen naar de plaatsen
en landen waar de producten
die daar verwerkt werden van
oorsprong vandaan kwamen.
In de hele Zaanstreek zal je langs
de oevers verwijzingen vinden naar
deze industrieën. Het voormalige
rijstpakhuis Batavia is tegenwoordig
omgebouwd tot restaurant De
Bataaf. De locatie was vroeger het
centrum van de wereldhandel in rijst,
tegenwoordig is het een fotogenieke
plek om van een lunch of diner te
genieten.

De architectuur van Het Arsenaal
is geënt op de robuuste Zaanse
industriële architectuur. Alle
woningen in Het Arsenaal liggen
aan het water. Net als veel
industriële complexen in Zaanstad.
Natuurlijk bouwen we geen nieuwe
grote fabrieken. Toch kan de
aard van de architectuur gelinkt
worden aan de industriële Zaanse
architectuur. Je eigen royale pakhuis
aan het water.

Patriek Duisdecker,
directeur en architect
van FKG

‘Contrasten horen
bij de Zaanstreek,
grote fabrieken naast
kleine huisjes’
BROKKING A/D ZAAN
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Het goede leven: ontbijten in je eigen tuin,
brunchen bij restaurant van Schaik, lunchen aan het water
bij de Hofjes of sluit je dagje varen af met een borrel
bij de Lepelaar in Jisp

20
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Back to nature
Aandacht voor de
natuur en het gebruik
van natuurlijke
materialen is dé trend.
Veel ontwerpers laten
zich inspireren door
natuurlijke vormen en
kleuren.

22
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STYLING TIPS

Wissel het gebruik van verschillende materialen af en zoek de contrasten op.
Met de mooie Danish Design stoel van Muuto bijvoorbeeld. www.muuto.com

Eén wandelingetje naar buiten en je plukt je bloemen aan de waterkant.
Kweek je eigen kruiden in de tuin en geniet er van aan tafel.

BROKKING A/D ZAAN
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Mooie buitenset Uno Più
van architonic.com

FairTrade dienblad
met voet Piet Hein Eek
www.pietheineek.nl

Deze glazen prikken niet!
Doiy Saguaro glazen set
van 6 en Karaf
www.doiydesign.com

Styling tips

Breng buiten een beetje binnen in jouw huis aan de Zaan. Groen om
je heen doet wat met je. En dat zit hem vaak in hele eenvoudige kleine
dingen waar je vrolijk van wordt.
Laat de verbeelding spreken.
Kleur genereert emoties.
Waar voel jij je fijn bij?
www.wallanddeco.com
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STYLINGTIPS

‘Je eigen steiger aan
het water. In je bootje
dein en dobber je even
helemaal weg…
om thuis te komen in
een huis waar je de
rust van de natuur
terugvindt’
Hier wil iedereen meer
van ‘Gimme More’ sofa
Diesel Living
met Moroso.
www.moroso.com

Natuurlijke materialen
geven ook je badkamer een
‘natural beauty’ effect.
www.superfrescoeasy.com

Koester je planten.
Ze geven je energie!
DEENS DESIGN
Hier komt de kunst
van het vouwen en
keramiek samen. Vaas
van Amado Betz. Zet er
bloemen in of geniet van
de ruwe pure vorm.
Folded Vase, Menu.
www.menu.as

B

reng buiten een beetje binnen
in jouw huis aan de Zaan.
Groen om je heen doet wat
met je. En dat zit hem vaak in hele
eenvoudige kleine dingen waar je
vrolijk van wordt. Die je net even dat
eerste-zonnestraal-lente-gevoel
bezorgen na de donkere winter. Een
fluitend vogeltje, een vaasje met vers
geplukte bloemen. Simpele dingen
kunnen een groot gevoel veroorzaken.

Natuurlijk

Gebruik natuurlijke materialen of
kleuren in je woning zoals riet of hout.
Geef aandacht aan mooie planten.
Speel met verschillende tinten groen
en blauw. Daarmee betrek je de
omgeving bij je woning. De rietkragen,
het water en het weidse natuurgebied.
Ze ademen allen pure ontspanning.
Maak het jezelf gemakkelijk. Kom
binnen aan de Zaan.

BROKKING A/D ZAAN
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Vul de zitting met grond
en zaden. Terwijl de
wijnstokken opgroeien,
wordt deze schommel
een poëtische rustplaats
voor zowel de tuin als de
woonkamer.

Swing with the plants
door Marcel Wanders
€ 299,00

Family vase, groen
€ 950,00

Droog
in de polder

Wonen met Droog Design. Het Amsterdamse topdesignmerk brengt
serieuze zaken met een verrassende speelsheid. De nuchtere vormgeving
stimuleert de verbeelding. Droog bij jou aan het water.

Rijksmuseum DNA 34
door Irma Boom
€ 199,00

N AT U U R PA L E T
Hang een van de 18 beroemde
schilderijen uit het Rijksmuseum
aan je muur met Color DNA
behang. Gerenommeerd grafisch
ontwerper Irma Boom bracht tien
jaar door met het deconstrueren
van de schilderijen van het
museum om hun kleuren-DNA
te distilleren - de zes kleuren
waaruit het schilderij bestaat. Deze
DNA-stalen van een schilderij,
zoals Vermeer ‘s ‘Melkmeisje’ zijn
verkrijgbaar als achtergrond in
smalle of brede strepen. Kies je
favoriete klassieker voor je muur.
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Rijksmuseum DNA 07
door Irma Boom
€ 199,00
Kleuren gebaseerd op:
De zielenvisserij, 1614 Adriaen
Pietersz. van de Venne

kleuren gebaseerd op:
Italiaans landschap met
parasoldennen, 1807
Hendrik Voogd (1768-1839)

STYLINGTIPS

Chest of drawers XS
door Tejo Remy
€ 29.040,00
Shadylace parasol
door Chris Kabel
€ 279,00

ZO N N I G
Deze parasol laat een klein
beetje zon doorschijnen en
creëert een gevlekte schaduw.
Hij wordt compleet geleverd
met een kleine vogel bovenop.

Hare mat
by Ed Annink
€ 89,00

Van Gogh - glazen theelichthouders
1+2, € 16,95. Gestapeld geven de
lichtjes een vollediger beeld van
het originele kunstwerk. Laat het
kaarslicht met het schilderij spelen.

Tree-trunk bench
door Jurgen Bey
€ 12.500,00
Een boom kan als bank
dienen. De stoelruggen
maakt het tot een echt
meubelstuk. Een kruising
tussen natuur en cultuur.

Alle producten vind je op de website van Droog www.droog.com
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Winkel Piet Hein
Eek in Eindhoven

Eiken stoel in
sloophout

Duurzaam
dutch design

Piet Hein Eek werd bekend met de ‘klassieke sloophouten kast’. In een
voormalige Philipsfabriek in Eindhoven heeft hij zijn winkel. Een ervaring op
zich! Keramiste Jeanine Eek Keizer geeft ‘oud’ aardewerk nieuw leven.

Tegelkast no.2 van 3
eiken hout met
geglazuurd keramiek
62 x 62 x 163 cm

Boomstam
juniorbed

28
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STYLINGTIPS
Facet kannen
In keramiek en zilver,
diverse maten

Afvaltafel
in sloophout
In diverse maten en
kleuren, allemaal uniek,
in opdracht wordt een
tafel op maat gemaakt.

BEHANG
Het Sloophout Behang van
Piet Hein Eek is een eyecatcher voor in ieder interieur.
Dit planken behang is zéér
hoogwaardig van kwaliteit,
kleurecht en in zéér hoge
resolutie geprint. Hierdoor
lijken de planken net echt.
Daarnaast kan het tegen een
stootje en is het makkelijk
schoon te maken. Handig!

Balkenbank
in sloophout

Keramieke mokken
Jeanine Eek Keizer

Porseleinen
vogel, Goebel
Vintage in
de winkel in
Eindhoven

Keramiek servies van
Jeanine Eek Keizer

Alle producten vind je op de website van Piet Hein Eek www.pietheineek.nl
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Wonen
aan het water

Het project is onderverdeeld in vier plannen met vier typen woningen.
Of het nu de woningen zijn in De Tuinen of Het Arsenaal, allen liggen aan
het water. Alle woningen zijn zeer royaal en hebben hun eigen karakter.
Heb je groene vingers en altijd al willen tuinieren? Of kies je liever voor
een mooi terras aan het water? Een ding is duidelijk: hier geniet je van
het echte buitenleven.

30
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DE PLANNEN
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Disclaimer: Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.
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DE PLANNEN
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De Tuinen
De Tuinen worden in eigentijds Zaanse stijl gebouwd, geïnspireerd
op de Zaanse houten schuren. De woningen liggen op ruime kavels en
grenzen aan het water. Het zijn afwisselend twee-onder-een-kapen vrijstaande woningen.

34
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DE TUINEN
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Heerlijk borrelen met
vrienden op je eigen terras
met aanlegsteiger,
enjoy!
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DE TUINEN

De situatiekaart
De vrijstaande woningen liggen rond de pleintjes in de hoeken en op
de vier straathoeken van het plan. Overzicht van de woningen De Tuinen
met bouwnummers.

BUITEN
A/D Z A A N

BUITEN
A/D Z A A N
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2^1 kap + garage

De twee-onder-een-kapwoningen liggen meer centraal in De Tuinen.
De woningen tellen vier slaapkamers, twee badkamers en een ruime bergzolder.

bnr 5 -8, 14-17,
19-24, 37-40

Zicht op de twee-ondereen-kapwoningen.

Beschut

De Dutch Design Tree Trunk,
als bijzettafel, nachtkastje of
kruk. Kan allemaal.
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Midden in De Tuinen liggen 8 van de 18 tweeonder-een-kapwoningen. Deze acht woningen met
bouwnummers: 14-17, 37-40 vormen de kern van het
dorps opgezette wijkje. De plattegronden zijn lekker
ruim (200 m2 GBO). Er is een aanpandige garage
én ruimte voor een tweede auto aan de voorzijde
van de woning. Optioneel kan van een deel van de
ruime bergzolder een vijfde slaapkamer worden
gemaakt.

DE TUINEN

Hanglamp met organisch lichteffect op de wand
www.normann-copenhagen.com

De grote ramen zorgen voor een fijne lichtinval in de woning.

Home comfort,
Plus radio white

Ruime woonkamer met doorkijk naar de woonkeuken aan de tuinzijde.
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Olie- en azijnset Alinjo
www.blomus.com
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Als het warm is duik je zo het water
in vanaf je steiger, in de zomer is er
gegarandeerd heel veel waterpret
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Kandelaar in vier kleuren
‘Grip Candlestick’
www.muuto.com
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Tuinwoning 2 onder 1 kap

Handgemaakte borden
uit Frankrijk.
www.faienceriegeorges.com
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Kinderen op avontuur!
Buiten spelen in alle rust en zonder
verkeer, op zoek naar kikkervisjes
en bijzondere vogels
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Vrijstaand

Deze vrijstaande woning beschikt over een prachtig uitzicht over de Zaan richting
het Jisperveld. De rode luiken verwijzen naar de originele Zaanse schuren.

Impressie van vrijstaande woning bnr 12.

bnr 12

Weids uitzicht

Easy aan de Zaan
Easy Outdoor
www.softline.dk
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Deze woning op de hoek van De Tuinen doet haast
denken aan een schip. Aan meerdere zijdes van
de woning kijk je uit over het water. De woning
beschikt standaard over vijf slaapkamers en twee
badkamers. Je hebt hier alle ruimte (219 m² GBO)
en een groot gevoel van vrijheid. Door het gebruik
van grote ramen wordt dit gevoel nog een keer
versterkt.

DE TUINEN

Speciaal ontworpen
voor boven de tafel
Poul Henningsen’s PH 5
www.louispoulsen.com

Unieke streken, vaas ‘Agnes’
van Normann Copenhagen
www.normann-copenhagen.com
Stap ’s ochtends de badkamer in en je bent gelijk vrolijk.
www.missoni.com

Impressie van de ruime woning met grote raampartijen die uitzicht bieden over de Zaan.
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Impressie van de woningen v.l.n.r:
bnr: 28, 29, 30, 31, 32 in De Tuinen
gezien vanaf de straatzijde.
Speel met pure
materialen
www.muuto.com

Kleurrijke tricot plaids
www.unopiu.com
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DE TUINEN

Dining en side tables
Origami
www.innermost.net

Tafellamp Moresque
www.seletti.it

Impressie van de ruime keuken met openslaande deuren richting de tuin.
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Cabinet Voltaire van Diesel living
with Moroso. www.moroso.it

Era Sofa van Normann Copenhagen
www.normann-copenhagen.com
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bnr 32
Alle woningen zijn zeer royaal en
hebben hun eigen karakter
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Vrijstaand

Elke vrijstaande woning is weer anders en heeft zijn eigen karakter.
Als gemene deler komen in alle woningen de Zaanse rode luiken terug.

De woningen in De Tuinen hebben een dorps karakter.

bnr 35
Eigentijdse tafels en
stoelen, met grafische
silhouetten, deze
70/70 tafel is zowel
minimalistisch als
attention-grabbing.
www.muuto.com
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Waterkant

Rondom deze ruime vrijstaande woning van
202 m2 GBO ligt een heerlijke tuin aan twee zijdes
aan het water. Je bootje meer je aan voor de
deur, en in de zomer springen de kinderen zo het
water in voor een verfrissende duik.

DE TUINEN

Geïnspireerd op een
klassieker: ‘Fauteuil anglais’
met plantenmotief.
www.moissonnier.com

Vaas www.pulpoproducts.com

Impressie van de ruime woonkeuken.
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The Dots, speelse houten haken
voor meer dan je jas, eindeloze
combinaties van kleuren en maten.
www.muuto.com
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DE TUINEN

Prachtige kurkentrekker
Basic Corkscrew Bronze
www.normann-copenhagen.com

Dekens voor binnen en buiten
met grafische dessins zoals
Blanket Oversees Pool, Brita
britasweden.se

Impressie vanuit de vrijstaande woning met zicht op de Zaan.
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Buitengewoon
wonen (2)
54
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BEWONER AAN HET WOORD
Het is heerlijk wonen in Westknollendam.
Desi, Martin en Herman zijn het daar over
eens. De rust, de ruimte en het water, zij zijn er
van overtuigd dat dit het mooiste plekje aan
de Zaan is. Je woont er vrij en buiten én heel
dichtbij alle voorzieningen van de stad.

‘Je zit hier vrij en blij
en als je de brug over gaat
ben je in de polder’
Herman Walraven
VO O R Z I T T E R D O R P S H U I S D E
N O O R D DA M

Vijfendertig jaar geleden kwam Herman
Walraven door zijn passie voor de watersport
in de Zaanstreek terecht. Hij is er nooit meer
weggegaan. Het water, de natuur, het landschap.
Hij vindt het er heerlijk wonen. ‘Echt genieten.’
Toen hij twaalf jaar geleden naast het dorpshuis
van Westknollendam kwam wonen werd hij ook
lid van de bijbehorende activiteitencommissie.
Voor hij het wist was hij voorzitter. Het
dorpshuis is de kern van het sociale leven in
Westknollendam. Er zijn diverse biljart- en
klaverjasclubs gevestigd. Daarnaast biedt het
dorpshuis onderdak aan drie theatergroepen.
Het is een levendige bedoening. ‘Je woont hier
in een dorp, het is ook echt dorps, iedereen kent
iedereen en je kan mee doen of niet.’ Zo simpel
is het volgens Herman. ‘Je zit vrij en blij en als je
de brug over gaat ben je in de polder. Het enige
wat er niet is zijn winkels, maar hoe erg is dat?
Vijf minuten rijden en je zit in Wormerveer.’
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Natural
beauty
Bloemen, bladeren, vissen of vogels,
een ruimte krijgt meteen sfeer
met een mooie print op de muur.
Bekende ontwerpers hebben het
behang tot kunst verheven.

W

anddecoratie is de trend van 2018. We worden
heel blij van al die verschillende kleuren, originele
dessins en tot de verbeelding sprekende effecten.
Natuurlijke vormen en kleuren haal je zo heel eenvoudig
jouw woning binnen. Zo sluit binnen mooi aan op buiten.

Kijk voor meer inspiratie op
www.wallanddeco.com
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BUITENSPELEN

7X

Kids proof
Benodigdheden: kinderlijke nieuwsgierigheid en
onstuimige energie. Eventueel aangevuld met
wat praktische hulpstukken; schepnet, verrekijker,
luchtbed of surfplank. Veel plezier!

NATUURFREAKS
Ga aan de slag als een echte bioloog
met een loep, schepnet en verrekijker!
Welke beestjes en vogels leven er in
de polder en waar hebben ze zich
verstopt?
OP HET WATER
Heb jij je zwemdiploma? Roeien,
kanoën, suppen of word lid van de
Zaanlandse Zeilvereniging en hijs de
zeilen!
WATERPRET VOOR DE DEUR
Opblaasbare luchtbedden en
zwembanden: van flamingo tot
pizzapunt, lekker even dobberen.
SCHIPPER
Schipper mag ik overvaren, ja of nee?
Moet ik dan ook tol betalen, ja of
...nee?
Alle kinderen staan aan één kant
van de straat. Eén kind (de schipper)
staat in het midden op de weg. De
‘schipper’ mag dan beslissen of de
kinderen over mogen varen en of ze
een cent moeten betalen. De schipper
roept: J
‘ a’. De andere kinderen roepen:

58

‘Hoe?’ ‘De schipper’ mag zeggen op
welke manier de kinderen naar de
overkant moeten gaan: rennen, lopen,
huppelen, springen, rollen, kruipen,
enz. ‘De schipper’, moet vervolgens op
dezelfde manier proberen een kind te
tikken. Wie wordt getikt is de nieuwe
schipper en komt in het midden
te staan. Het spel begint opnieuw.
Hoeven de kinderen geen cent te
betalen, dan mogen ze gewoon naar
de overkant lopen, zonder dat ze
getikt worden.
SLOOTJE SPRINGEN
Met of zonder stok! Wie houdt het
langst zijn voetjes droog?
VISSEN
Hengel uit. Picknickmand mee. En
wachten maar. Kinderen kunnen nu
ineens wel geduldig zijn. ‘Ssssssst…
Ik heb beet!’
BOUW EEN VLOT
Verzamel lege jerrycans, touwen en
een paar mooie stammetjes. Samen
met je vriendjes bouw je zo je eigen
vlot.
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Het Arsenaal
De architectuur van Het Arsenaal is geënt op de robuuste Zaanse
industriële architectuur. Alle woningen in Het Arsenaal liggen aan het
water. Net als veel industriële complexen in Zaanstad.
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De situatiekaart
kikker

BUITEN
A/D Z A A N

Je eigen royale pakhuis aan het water geënt op het industriele erfgoed van
schaatsen
de Zaan. Overzicht van de woningen Het
Arsenaal met bouwnummers.

EN
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A/D Z A A N

WINTER
A/D Z A A N
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A/D

I N D E WO L K E N
A/D Z A A N

VO O R D E W I N D
A/D Z A A N
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WIND
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HERFTS
A/D Z A A N

ZOMER
A/D Z A A N

XXXXXXX
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XX
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XXXXXXX
A/D Z A A N
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XXXXX
A/D Z A A N

XXX
A/D

HET ARSENAAL

nestaahcs

rekkik

Impressie van de woningen in Het Arsenaal vanaf de kade.

N E K L OW E D N I
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2^1 kapwoning
In de twee-onder-een kapwoningen geniet je van het vrije uitzicht
over de Zaan, met bijna rondom uitzicht over het water.

Lekker buiten banjeren,
hier kunnen kinderen zich
helemaal uitleven.

bnr 52, 53
Deze poef met de naam Brook,
ontworpen door Tokujin Yoshioka,
van Moroso doet denken aan een
edelsteen, www.moroso.it
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Comfort

Deze woningen van 190 m2 GBO bevinden
zich op iedere hoek van Het Arsenaal. Hier woon
je vrij en blij met ruim uitzicht over de Zaan. Hier
ervaar je het comfort en de luxe. De woning
beschikt standaard over vijf slaapkamers en twee
badkamers. Grote raampartijen zorgen voor een
mooie lichtinval en een brede kijk over de Zaan.

HET ARSENAAL
Luxe beddengoed shop
je bij MissoniHome
www.missoni.com

Kussen van Missoni met een
fabelachtig bloemenpatroon,
www.missoni.com

Impressie met uitzicht vanuit de woonkamer van een van de twee-onder-een-kapwoningen.
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Bijzettafel van Normann-copenhagen, de vier
spijlen dienen tegelijkertijd als handvatten.
www.normann-copenhagen.com

BG- TYPE C - BASIS

BG- TYPE B - BASIS

1E - TYPE C - BASIS

‘Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren traag door
oneindig laagland gaan’
H. Marsman
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ArsenaalArsenaal
2 onder 12kap
onder 1 kap
Arsenaal 2 onder 1 kap

Elegant met slanke benen is deze tafel.
www.normann-copenhagen.com

Zacht tapijt , de patronen en
kleuren geven je interieur
direct een exclusieve touch.
www.missoni.com
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Middenwoning
De statige, royale woningen van Het Arsenaal staan door middel
van de boulevard in verbinding met de woningen in De Tuinen.

Impressie van de rustige buurt met een weids karakter.

Genieten
Ik zie je wel zitten!
www.normann-copenhagen.com
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Hier wordt een fijne buurt gecreëerd met veel
aandacht voor groen. Een rustige, veilige straat
waar kinderen plezierig buiten kunnen spelen.
Daarnaast is er alle ruimte voor het parkeren
van auto’s en fietsen.

HET ARSENAAL

Scandinavisch design van
Eva Solo, thermoskan botanic green.
www.evasolo.com

Comfortabel en estetisch
‘Nerd Bar Stool’ van Muuto.
www.muuto.com

Alle woningen van
Het Arsenaal hebben
een ruim terras aan het
water. Een verlenging
van je woning.

Big Green Egg
Impressie van de woonkamer, de kozijnen zijn standaard uitgevoerd met Franse balkons.
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Verlichting, Lampe Gras
Outdoor, om tot
s’ avonds laat van je
tuin te genieten.
www.dcw-editions.fr
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Luxe Italiaans outdoor
design van Unopiù,
extra lange tafel Durban
www.unopiu.com
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BEWONER AAN HET WOORD
Het is heerlijk wonen in Westknollendam. Desi, Martin en
Herman zijn het daar over eens. De rust, de ruimte en het
water, zij zijn er van overtuigd dat dit het mooiste plekje
aan de Zaan is. Je woont er vrij en buiten én heel dichtbij
alle voorzieningen van de stad.

‘In de zomer is het een
gezellige drukte en ligt de
jachthaven vol met bootjes
van dagjesmensen’
Martin van Leeuwen

E I G E N A A R JAC H T H AV E N ’ T S WA E N TJ E

Martin van Leeuwen is al 35 jaar de trotse
eigenaar van de jachthaven en het bijbehorende
Café ‘t Swaentje, waar dit jaar voor het eerst
een pachter zijn intrede doet. ‘De jachthaven
is in die 35 jaar eigenlijk geen spat veranderd,
alleen gemoderniseerd,’ vertelt Martin. In de
zomer is het er een gezellige drukte en ligt de
jachthaven vol met bootjes van dagjesmensen.
Martin werkt met veel plezier in de jachthaven.
‘Mensen komen natuurlijk altijd recreëren en
zijn meestal in een goed humeur. Als het weer
dan ook nog meewerkt is het alleen maar
gezellig”. In de winter wordt een groot deel van
de schepen overgebracht naar de winterstalling
van ‘t Swaentje aan de overkant van de Zaan in
Wormer.’ ‘t Is natuurlijk een gezellig dorpje, en ik
woon op het mooiste plekje en kijk de hele Zaan
over.’ Het enige nadeel volgens Martin is dat er in
het dorp verder geen winkels zijn. Daarentegen
is Westknollendam wel weer zeer centraal
gelegen en ben je zo in Zaandam, Amsterdam,
Haarlem of Alkmaar. Ook met de boot, natuurlijk
doe je er dan wel iets langer over.
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Buitengewoon
wonen (3)
BROKKING A/D ZAAN
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LEZEN AAN DE WATERKANT

Zicht op molens
N AT I O N A A L E R F G O E D

Met honderden
speciaal voor dit
boek gemaakte
foto’s. Van de hand
van molen-auteur
én molenaar
Willem Roose.
Geografisch
ingedeeld. Over aansprekende
thema’s: molentypen, molennamen,
functies, technische termen, molenaars
en wieken. Met natuurlijk de molens in
de Zaanstreek.

Geschiedenis
van de Zaanstreek
DEEL 1

Zaanse zomer

Boekentips: duik in de rijke historie van de omgeving.
In alle rust in eigen tuin, lees je alles over het leven aan
de Zaan van toen en nu. Tijdens een fietstochtje kijk
je met heel andere ogen naar de Zaanstreek.

Fraai vormgegeven
standaardwerk
over de regio die
beroemd is om zijn
molens, scheepswerven, Zaanse
huisjes en de
Zaanse Schans.
24 gerenommeerde historici schrijven
vanuit hun expertise kritische essays
over het Zaanse verleden. Voorzien
van historische foto’s, tekeningen,
schilderijen en geografische kaarten.

Canon van
de Zaanstreek

Zaanse Schans
en de Zaanstreek

De Caeskopers

DE ZAANSTREEK IN KAART

KO O P M A N S FA M I L I E I N D E

ZAANSTREEK IN 27 VERHALEN

G E B R AC H T M E T V E E L B E E L D

GOUDEN EEUW

G E S C H I E D E N I S VA N D E

Dit boekje biedt
precies wat
de ondertitel
aangeeft: herinneringen van
Noord-Hollanders
aan hun jeugd in
de jaren 1930-1965.
Wie ook jong was in die jaren, zal veel
herkennen uit zijn eigen jeugd, zoals
het zaterdagse bad in een grote zinken teil. Bevat diverse zwart-witfoto’s.
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Deze gids toont u
het mooiste van de
Zaanse Schans en de
Zaanstreek: verscholen hoekjes in de stad,
dromerige dijkdorpjes,
fantastische nieuwbouw en plekken
waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan.
Onder de rook van Amsterdam, waar
de lucht hoger is en de uitzichten
weidser.
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EEN ZAANSE

Claas Caeskoper
in Koog aan de
Zaan begon in 1669
een dagboek bij te
houden. Hij hield dat
zestig jaar vol. De
combinatie van deze
familiedocumenten
met eigentijds materiaal heeft een
levendig portret opgeleverd van een
familie in het hart van de Zaanse
bedrijvigheid in de Gouden Eeuw.

HISTORIE

W I S T J E DAT. . .
..er van oudsher er heel veel bijnamen
zijn voor bewoners uit de verschillende
dorpen in de Zaanstreek? Ze zijn vaak
verbonden aan een bepaalde industrie
of belangrijke historische gebeurtenis.

Z

aandammers worden ook wel
Galgezagers genoemd. Door hun
optreden tijdens de Turfoproer van 1678
waarmee zij de galgen doorzaagden
van de terechtgestelden en hen
alsnog een begrafenis bezorgden. De
mannen die in de oliemolens werkten
in Wormerveer werden Gladoren
genoemd. Zij konden elkaar vanwege
de herrie nauwelijks verstaan. Ze
zetten daarom hun hand achter de
oorschelp om een collega wel te
kunnen horen. Die handen zaten echter
onder de olie, reken maar dat die oren
glibberig werden. En zo hebben de
verschillende dorpelingen allemaal hun
eigen bijnaam.
Westzaners worden Kroosduikers
genoemd, de Assendelvers Gortzakken
ook wel Gortbuiken en vroeger ook
Spanjolen, zowel Krommenieërs
als Kogers stonden als Koekvreters
bekend, Kogers werden ook wel eens
Stijfselkneters genoemd, Zaandijkers
werd Krentekakkers nageroepen,
inwoners van Wormer werden
Boonpeulen ook wel Stienegooiers
genoemd, Jispers gingen als Uilen en
Orebaiters door het leven.
Meer over de rijke historie van de Zaanstreek
vind je op: dezuidkanter.nl

Westknollendam,
Oliemolen De Bakker
aan de Tochtsloot

VERKOOPINFORMATIE

Interesse?

Aanmelden, inschrijven of op de hoogte blijven
van alle ontwikkelingen rond Brokking aan de Zaan?
Kijk op de website brokkingaandezaan.nl of neem
contact op met verkopend makelaar HVMS via
nieuwbouwzaanstreek.nl.

MAKELAAR
HVMS Makelaars
Paltrokstraat 20
1508 EK Zaandam
Tel: 075-6510650
Email: nieuwbouw@hvms.nl
www.nieuwbouwzaanstreek.nl
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DIT PROJECT WORDT
ONTWIKKELD DOOR
De Nijs projectontwikkeling B.V.

BROKKING A/D ZAAN

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid,
onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken
die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te
schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend
makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundig genoeg om
alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de MVA voorwaarden.

Royale woningen aan het water met terras en
eigen aanlegsteiger. Heerlijk wonen in de rust en
de ruimte… ook dat is het betere buitenleven
aan de Zaan
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Voor iedereen die houdt van royaal wonen,
Noord-Hollandse rietkragen, water en boten, buitenspelende
kinderen, mooie wolkenluchten en schoon viswater
kortom: het betere buitenleven aan de Zaan…

BROKKINGAANDEZAAN.NL

