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1. INLEIDING EN DOEL
De afgelopen jaren is gewerkt aan plannen voor de Kleurenbuurt.
Hierbij werd nog uitgegaan van een ingrijpende transformatie van de buurt met daarin
grootschalige ingrepen als sloop en nieuwbouw van een groot aantal woningen en
aanpak van het openbare gebied. In verband met de veranderde context is inmiddels
afscheid genomen van het masterplan en het daarin gepresenteerde eindbeeld van de
vernieuwde buurt. De aard van de plannen wijzigt van een grootschalige aanpak naar
renovatie en een transformatie op kleinere schaal. Geen blauwdruk meer maar een
vraag gestuurde aanpak.
Deze gewijzigde aanpak is inmiddels gestart en er is sprake van een groot aantal
initiatieven in het gebied. Belangrijke initiatieven waarvoor plannen worden
ontwikkeld zijn onder andere:
De vier grote galerijflats (de kleurenflats) van woningcorporatie ZVH
worden gerenoveerd;
De sporthal wordt gesloopt en het gebied wordt her ontwikkeld;
Het zwembad wordt mogelijk in de toekomst gerenoveerd,
gesloopt en nieuw gebouwd , in de buurt of in de nabijheid op een sportpark;
Knelpunten in de openbare ruimte zijn samen met buurtbewoners
geïnventariseerd en de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht;
Ingrepen in de ruimte, hoe kleinschalig ook, beïnvloeden de leefomgeving en elkaar.
Voorkomen moet worden dat al deze initiatieven op zichzelf staand verder worden
ontwikkeld en tot een versnipperde aanpak van de Kleurenbuurt leiden.
De gemeente Zaanstad neemt in samenwerking met ZVH daarom het initiatief om een
samenhangende aanpak te organiseren. Onderdeel daarvan is het opstellen van dit
Perspectief voor de Kleurenbuurt.
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1971 De Kleurenbuurt, Zandaam

Dit perspectief is een handreiking, een gids, een bron van
inspiratie en motivatie om de transformatie, de verkleuring,
die momenteel gaande is in de Kleurenbuurt van gezamenlijke
observaties en uitgangspunten te voorzien.
Een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving die het dagelijks
leven van de wijkbewoners faciliteert is het hoofddoel.
Met dit perspectief kunnen kansen worden benut om
de verzameling initiatieven samenhang te geven en zo
meerwaarde voor de leefomgeving te creëren.
Het perspectief gaat bevat hoofdlijnen, zonder gedetailleerde
maatregelen en is lang houdbaar.Al naar gelang de opgave
kunnen er uitwerking /uitvoeringsplannen gemaakt worden met
dit perspectief als paraplu, als geweten.
Continuïteit is een belangrijk ingrediënt: geschiedenis, de
huidige situatie en de toekomst worden met elkaar verbonden.
Het zal een gefaseerde verkleuring zijn waarbij kwaliteiten
worden gekoesterd, zwakkere plekken verbeterd waar mogelijk
en veranderd waar nodig.
Op weg naar een duurzame wijk waar mensen zich thuis voelen
en zich mee kunnen identificeren.
Het perspectief is tot stand gekomen in gezamenlijkheid met
bewoners en gebruikers van het gebied, ZVH en verschillende
gemeentelijke sectoren en domeinen.
Het Perspectief verbindt al deze belangen en belanghebbenden.
De dagelijkse leefomgeving is tenslotte ook niet opgedeeld in
verschillende sectoren en domeinen.
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2. PLANGEBIED
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De Kleurenbuurt ligt in de wijken Pelders- en Hoornseveld die in de jaren ‘60 en ‘70
ontwikkeld zijn als moderne stadsuitbreiding voor werknemers van de vele bedrijven
in Zaanstad.
De Kleurenbuurt is gebouwd in de jaren ‘60. Het is overwegend een woonbuurt en
bestaat vooral uit flatgebouwen en rijtjeshuizen (2 lagen met kap) met verschillende
voorzieningen.
De buurt bevindt zich tussen de twee groen/blauwe zones rond de Gouw en de Weer
en heeft een ruime opzet met veel groen. De buurt is goed aangetakt aan het centrum
van Zaandam door de Vermiljoenweg.

3. COLLECTIEF GEHEUGEN

‘Het eerste Nederlands hamburger restaurant van McDonald’s opent op 21 augustus
1971 aan de Vermiljoenweg in Zaandam zijn deuren’.
‘Dit restaurant werd in samenwerking met Ahold (Albert Hein) gestart.
Drie jaar later wordt deze samenwerking beëindigd en de licentie wordt overgenomen door Jan Sybesma, hij gaat onder de naam McDonald’s alleen verder in
Nederland’.
‘Dit restaurant in Zaandam is niet alleen de eerste in Nederland maar zelfs de eerste
in Europa. Naast de overbekende hamburgers staan hier ook een kip superbout,
appelmoes en zelfs erwtensoep op de menukaart. Aardappels voor de Franse Frietjes
werden nog met de hand geschild’.
‘... Verder was hier ook een McKroket verkrijgbaar die, net als de andere producten,
geleidelijk weer van het menu verdwenen. Jarenlang is deze McKroket niet in beeld
geweest om in 1999 landelijk weer terug te keren. Nederland is het enige land waar
deze burger verkrijgbaar is’.

4. WAT TREFFEN WE AAN
Binnen de kleurenbuurt zijn een aantal deelgebieden te onderscheiden.
Ze hebben elk een eigen ruimtelijke structuur maar ook een eigen dynamiek.

afbeelding?

Het blijft natuurlijk altijd van belang om voorbij de grenzen van het deelgebied te
blijven kijken, naar de gehele buurt. Deze opdeling is dan ook alleen gemaakt om
inzicht en overzicht te vergemakkelijken.

KANTOREN
CLUSTER
PANNE
ROOD
STRAAT
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4. WAT TREFFEN WE AAN - DE KLEURENFLATS
Dit deelgebied bestaat uit een reeks van vier grote galerijflats op een grotendeels
gesloten plint. Tussen de flats bevindt zich grote ongedefinieerde ruimte, deels
gras met bomen, deels parkeren en verharding. Aan de Vrieschgroenstraat en de
Koningsgeel straat zijn garageboxen tussen de flats geplaatst. De flats zijn zichtbaar
vanaf een grote afstand en zijn in die zin een landmark voor de kleurenbuurt.
De komende jaren staat een uitgebreide, gefaseerde renovatie van de flats gepland,
te beginnen bij de Indigoflat. Voor deze eerste renovatie is, vooruitlopend op het
gereedkomen van dit perspectief, een aparte leidraad gemaakt. (zie bijlage).
Onderdeel van de uitwerkingsplannen zal altijd zijn:
de aansluiting op het onbebouwde gebied
de betekenis van de gehele reeks flats en tussenruimtes voor de
buurt en voor Zaanstad.
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4. WAT TREFFEN WE AAN - DE SLAG DE VANG
Zwembad De Slag krijgt een grote opknapbeurt zodat het bad weer voor 5 jaar
meekan. Ondertussen worden plannen gemaakt voor een nieuwe Slag.
Daarbij wordt ook de mogelijkheid bekeken om dit nieuwe zwembad buiten de buurt
te lokaliseren op een sportpark. In dat geval komt de locatie van de Slag vrij voor een
woonprogramma.
De naast het zwembad gelegen Sporthal De Vang wordt gesloopt. Wanneer er over de
plannen voor de nieuwe Slag meer duidelijkheid is zal bekeken worden wat met het
terrein van De Vang gaat gebeuren.
Onderdeel van de uitwerkingsplannen zal altijd zijn:
Een goede aansluiting op de omgeving, ruimtelijk, programmatisch en qua
verkeersafwikkeling en ontsluiting
Het opschonen van onnodige verharding en ventwegen
Een rooilijn die de Vermiljoenweg beter en levendiger begeleidt
Een vrij liggend fietspad aan de Vermiljoenweg
Een voldoende fijnmazig langzaam verkeer netwerk
Een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte inpassing van het benodigde
parkeren
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4. WAT TREFFEN WE AAN - WINKELCLUSTER
Tussen Vrieschgroenstraat, Panneroodstraat, De Weer en de Vermiljoenweg bevindt
zich een deelgebied met veel voorzieningen.
Naast gestapelde woningbouw op de hoek van de Vermiljoenweg en De Weer
bevinden zich er een winkelcentrum met supermarkt, politiebureau, bowling, garage,
bank en diverse andere winkels.
Het parkeren en een groot deel van de entrees bevinden zich aan de zijde van
de Panneroodstraat waardoor de bebouwing van het winkelcentrum langs de
Vermiljoenweg meer een achterkant is. Er is op dit moment weinig dynamiek.
Onderdeel van de uitwerkingsplannen zal altijd zijn:
Bebouwing afstemmen op de omgeving qua massa, verschijningsvorm en
rooilijnen
De uitstraling naar de onbebouwde ruimte, ook buiten het winkelcluster zelf
Mogelijkheid om bebouwing toe te voegen langs Vermiljoenweg met aandacht
voor “voorkanten” aan die zijde door meer, levensvatbare, functies in de plint te
programmeren
Optimalisatie van de hoeveelheid verharding en het vermijden van weinig
gebruikte infrastructuur

14

4. WAT TREFFEN WE AAN - KANTOORCLUSTER
Het deelgebied gelegen aan de hoek van de Vermiljoenweg en de Bristolroodstraat
bestaat uit een zestal vrijstaande, hoofdzakelijk doosvormige volumes met
verschillende hoogtes.
Er bevinden zich diverse functies in het gebiedje
Er spelen verschillende ontwikkelingen waaronder herontwikkeling binnen de
bestaande volumes en sloop / nieuwbouw van bestaande panden.
Onderdeel van de uitwerkingsplannen zal altijd zijn:
De afstemming van de bebouwing op de omgeving, qua volume, uitstraling en
rooilijnen
Versterking van zicht en waar mogelijk ook daadwerkelijke doorbloeding naar
de Weer
Sociaal veilige langzaam verkeer routes
Integrale aanpak van het parkeren
Efficiënte omgang met verharding, onnodige, weinig gebruikte verharding
vermijden
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4. WAT TREFFEN WE AAN - LAAGBOUW
Het deelgebied in de zuidoostelijke hoek van de Kleurenbuurt bestaat uit laagbouw
woningen in 2 lagen met een kap. Deze zijn in rijtjes geclusterd rond openbare
groengebiedjes. Deels liggen hier de voordeuren aan een wandelpad, deels grenzen
de privé tuinen aan dit openbare gebied. De rijtjes vormen steeds een haak waarvan
de hoeken gevuld zijn met garageboxen. Er is weinig dynamiek in het gebied.
Onderdeel van de uitwerkingsplannen zal altijd zijn:
De prettige schaal maat en verblijfskwaliteit van de groene hoven;
De waarde van het gehele ensemble voor de buurt;
De sociale veiligheid van de wandelpaden;
De uitstraling van garageboxen en erfscheidingen, waar verbetering mogelijk
is, dit benutten;
Integrale aanpak van het parkeren;
Efficiënte omgang met verharding, onnodige, weinig gebruikte verharding
vermijden.
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4. WAT TREFFEN WE AAN - PANNEROODSTRAAT
De zone tussen Panneroodstraat en Tjotterlaan bestaat uit een strook
verschillende functies. Sportschool, (tijdelijke) schoolgebouwen, woon/zorg functie
(De Meerpaal), woningen etc.
�r is niet echt sprake van een begeleiding van de straat, meer een reeks losse
ensembles in het groen.
Er lijkt weinig dynamiek in dit gebied
Wanneer er zich ontwikkelingen voordoen aandacht besteden aan:
Onderdeel van de uitwerkingsplannen zal altijd zijn:
De interactie met de onbebouwde ruimte en de betekenis van het ensemble
voor de buurt;
De sociale veiligheid rondom de ensembles;
De uitstraling van garageboxen en erfscheidingen, waar verbetering mogelijk
is, dit benutten;
Integrale aanpak van het parkeren;
Efficiënte omgang met verharding, onnodige, weinig gebruikte verharding
vermijden;
Een veilige fietsroute.
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5. UITGANGSPUNTEN - LEEFOMGEVING CENTRAAL
De kwaliteit van de leefomgeving van de bewoners van de Kleurenbuurt staat
centraal.Bij elk initiatief, klein of groot, hoort een plek, met een betekenis, positief of
negatief.
Uitgangspunt zal altijd zijn om te koesteren wat wordt gewaardeerd en wat goed
functioneert en te verbeteren of te veranderen waar nodig. Om dat te kunnen doen
is het essentieel om bij elke ontwikkeling het perspectief van de leefomgeving mee
te nemen, met andere woorden, het initiatief ook altijd te beschouwen vanuit het
perspectief van de buurtgemeenschap.

Bijvoorbeeld:
De doorgang tussen Indigostraat
en de Slag wordt door de buurt
als vervelend en onveilig ervaren.
Initiatieven rondom de renovatie
van de Kleurenflats en/of rondom
de Slag kunnen dit probleem mee
helpen oplossen.
Of
Bij de plannen voor de Slag overlast
door parkerende bezoekers van
het zwembad voor de bewoners
beperken door entree en ontsluiting
handig en logisch te organiseren.
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5. UITGANGSPUNTEN - VERBINDEN
Een initiatief zal nooit op zich zelf staan. Het kan een aanleiding zijn om een heel
ander vraagstuk aan te pakken, om verschillende initiatieven met elkaar te verbinden
en zo meerwaarde te creëren.
Daarbij gaat het niet alleen om de ruimtelijke initiatieven, maar vooral ook om
de activiteiten die er plaatsvinden en uiteraard om degenen die die activiteiten
uitoefenen.Bij elke ingreep in de ruimtelijke leefomgeving spelen vele belangen en zijn
altijd vele expertises nodig. Juist uit ogenschijnlijke tegenstrijdigheden ontstaan vaak
optimale oplossingen. Het verbinden van verschillende belangen, belanghebbenden
en kennis is nodig voor een tijdsbestendig en comfortabel buurtleven.

Bijvoorbeeld:
Het oversteken van de
Vermiljoenweg wordt als een
groot obstakel gezien door veel
buurtbewoners. De huidige situatie
is aan verbetering toe. Werk aan
de riolering of aan de aanleg van
het warmtenet kan een aanleiding
zijn om ook om dit ongemak aan te
pakken.
Of
Herinrichting van onbebouwde
ruimte zou kunnen bijdragen aan
de waterbergingsvraag die op het
gebied rust terwijl er tegelijkertijd
fijne, veilige verblijfsplekken
ontstaan.
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5. UITGANGSPUNTEN - TE KOESTEREN

De betrokken buurtbewoners
De landschappelijke groene randen
De goede aansluiting op de wijdere wereld (centrum, bushalte, goede
ontsluiting/verbinding)
Het volwassen groen
De herkenbaarheid op grote afstand van de vier kleurenflats.
Het lommerrijke, kleinschalige karakter van de hoven.
De voorzieningen
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5. UITGANGSPUNTEN - TE VERBETEREN

Versnipperde anonieme onbebouwde ruimte
Onnodig veel ruimte voor infrastructuur
Weinig ogen op maaiveld
Barrière door Vermiljoenweg
Barrière tussen Gouw en groengebieden tussen flats
Barrière tussen de Weer en de Kleurenbuurt
Deprimerende uitstraling van de gebouwen
Huidige organisatie parkeren/ groen/ontsluitingswegen rondom kleurenflats,
Martin Luther King Weg, Slag en Vang.
Inrichting open ruimtes tussen kleurenflats
De weg naar huis langs de Koningsgeelstraat en de Vriesch Groenstraat
Onderhoud in gebruik en ook als ingredient in planvorming
Onderlinge samenwerking van alle instanties die zich met het leven
in de buurt bezig houden
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5. UITGANGSPUNTEN - SAMENHANG

5. UITGANGSPUNTEN - SAMENHANG

Ogen op maaiveld mogelijk maken

front aan openbare ruimte waar mogelijk
blinde kopgevels betekenis geven
inbreien met verblijfsprogramma waar mogelijk

Groene randen de buurt in trekken

in gebruik, Martin Luther weg zonder auto’s
paden waar mogelijk naar de Weer
zichtlijnen versterken

Doorbloeding

Parkeren kwaliteit geven

Efficiënte infrastructuur

Identiteit & betekenis

bestaande wandel/fietspaden koesteren
waken voor sociale veiligheid
bij nieuwe ontwikkelingen barrières vermijden.

ook prettig als leeg
uit het zicht als privé

zo weinig mogelijk verharding
uitgangspunt is een minimum, geen optelling

de onbebouwde ruimte opvatten als een reeks
verblijfsgebieden met een eigen identiteit en betekenis
divers in sfeer, gebruik en schaal

6. DE WEG ERHEEN
De leefomgeving is het meest complexe samengaan van belangen dat we kennen.
Werken aan de leefomgeving doe je nooit alleen. Er is collectieve wijsheid voor nodig.
Eén vakgebied of één perspectief voldoet nooit. De belangen van elk vakgebied, van
elk perspectief worden helder in kaart gebracht. Op “transparant” papier.
Optimale oplossingen ontstaan in gezamenlijkheid, alle lagen over elkaar.
Met een open geest om uit de verzameling van soms ogenschijnlijk tegenstrijdige
belangen, kansen boven te laten komen drijven. Met andere woorden: je eigen “laag”
is nooit het eindproduct.
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Perspectief voor de Kleurenbuurt is een handreiking om de samenhang tussen de
verschillende (ruimtelijke) initiatieven in de Kleurenbuurt te bewerkstelligen.
Het kwaliteitsteam Kleurenbuurt draagt zorg voor de toepassing van de
handreiking. De kern van dit team bestaat uit: een Vakspecialist Stedenbouw; de
Wijkmanager en een Projectleider van het Ingenieursbureau.
De kernteamleden zijn door hun positionering in de organisatie in staat interne en
externe ruimtelijke initiatieven in de Kleurenbuurt te signaleren. De kern van het
kwaliteitsteam bekijkt de ruimtelijke initiatieven en beoordeelt of nader overleg in
breder verband nodig is.
Voor initiatieven die impact hebben op de omgeving en mogelijk raakvlakken
hebben met andere ontwikkelingen in de buurt organiseert het kwaliteitsteam
een overleg met relevante vakspecialisten en met de previsor van de
welstandscommissie. Hierbij kan ook de initiatiefnemer worden uitgenodigd.
Gekeken wordt of initiatieven en ontwikkelingen elkaar kunnen versterken, waarbij
de handreiking als inspiratiebron fungeert. Al naar gelang de opgave kan het
kwaliteitsteam een werkgroep formeren, die uitwerkings- en uitvoeringsplannen
maakt, zoals dat bijvoorbeeld voor de kleurenflats is gebeurd (zie bijlage). Via de
wijkmanager wordt de buurt tijdig betrokken bij het maken van de plannen.
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