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De spooroverbouwing is het sluitstuk van de Buiging in Inverdan en verbindt de centrumzijde via een fiets- en voetgangersroute met de westzijde van Zaandam. In 1920 schilderde Herman Heijenbrock
dichtbij sta on Zaandam stoomzagerij De Veldlust. Op dit schilderij is een fragment te zien van bebouwing langs een molenpad waarop de kleine schaal afgewisseld wordt met grotere gebouwen. Een
doorlopende daklijn, en gebouwen die iets abstracter zijn geschilderd dan het in het echt was. We hebben dit als leidraad gebuikt bij het vertalen van de Zaanse beeldtaal naar het heden. De opge lde
straat op de spooroverbouwing wordt begeleidt door een vij al eigen jdse Zaanse huisjes met commerciële ruimten en horeca. Aan deze straat ligt ook de nieuwe sta onsentree, duidelijk herkenbaar
middels de opvallende houtloods waarmee het sta onsplein overkapt wordt. Ook onderdeel van dit project is de verbouwing van de bestaande sta onshal uit 1983. Deze hal hee  zijn transparan e en
overzichtelijkheid teruggekregen en vormt een heldere verbinding tussen de spooroverbouwing en de treinsporen. Aan de westzijde van de overbouwing komt een nieuwe fietsenstalling goed voor
1350 fietsen. Met dit project is een hoogstedelijke vervlech ng tussen het sta on en stadshart van Zaandam tot stand gekomen.

Sta onshal
met nieuw entreegebouw

Houtloods:
overkapping sta onsplein

Winkels en horeca

Droogschuur:
fietsenstalling

Spooroverbouwing
fiets- en voetgangersroute
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Droge blusleiding

F-X F-W F-VF-Z F-Y F-U F-T
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Langsdoorsnede C-C

Gevel winkels noordzijde

Gemiddelde hoogte
bestaand fietspad:
ca. 600mm + NAP

Niveau bestrating
spooroverbouwing naast
cultuurcluster:
ca. 7.850 mm + NAP

Gemiddelde hoogte
bestaand fietspad:
ca. 600mm + NAP

Niveau bestrating
spooroverbouwing naast
cultuurcluster:
ca. 7.850 mm + NAP

Gemiddelde hoogte sporen:
ca. 810 mm + NAP

Niveau bestrating spooroverbouwing
8.000 mm + NAP

Gemiddelde hoogte perrons:
ca. 1.540 mm + NAP

Gemiddelde hoogte Houtveldweg:
ca. 900 mm + NAP

Niveau tpv entree fietsenstalling:
ca. 7.900 mm + NAP

Gemiddelde hoogte sporen:
ca. 810 mm + NAP

Gemiddelde hoogte Houtveldweg:
ca. 900 mm + NAP

Niveau tpv entree fietsenstalling:
ca. 7.900 mm + NAP

Gemiddelde hoogte perrons:
ca. 1.540 mm + NAP

Droogschuur
(fietsenstalling)

Cultuurcluster

Cultuurcluster
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Gevelaanzicht zuidzijde

Gemiddelde hoogte sporen:
ca. 810 mm + NAP

Gemiddelde hoogte perrons:
ca. 1.540 mm + NAP

Gemiddelde hoogte Houtveldweg:
ca. 900 mm + NAP

Niveau tpv entree fietsenstalling:
ca. 7.900 mm + NAP

Gemiddelde hoogte
bestaand fietspad:
ca. 600mm + NAP

Niveau bestrating
spooroverbouwing naast
cultuurcluster:
ca. 7.850 mm + NAP

Cultuurcluster

Voorgevel

Achtergevel
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Niet transparant glas, colorbel grijs

Isolerende beglazing, gelaagd en gehard aan beide zijden,
U raam = 1,65 W/m²K
Kozijnen: Schüco AWS70 WF-HI met verzwaard profiel
binnenzijde. Glas is te vervangen vanuit binnenzijde
sta on

Enkele beglazing, gelaagd en gehard.
Kozijnen: Schüco AWS70 WF-HI met verzwaard  profiel
binnenzijde. Glas is te vervangen vanuit binnenzijde
sta on

Structurele enkele beglazing, gelaagd en gehard.

Gema eerd glas
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