
Cultuurhistorie van de Boerejonkerbuurt

“Stedenbouwkundige ontwikkeling laten samen gaan met de cultuurhistorische waarden”

“Identiteit van het gebied als uitgangspunt”



Onderzocht gebied



Kaart Zaanstad 100 jr bestaan Honig cartograaf F. 

W. Michels, 1967 (GAZ 53.00393)
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Cultuurhistorische verkenning Boerejonkerbuurt en 

station Kogerveldwijk e.o.

Cultuurhistorische verkenningen 

Bij afwijken van het bestemmingsplan moet 

cultuurhistorie worden meegewogen. 

Om dat te kunnen meewegen moet eerst onderzoek 

worden gedaan!

Door de verkenningen komt het karakter van het 

gebied meer naar boven en zal er meer begrip voor 

de geschiedenis en structuur van een plek ontstaan 

voor het ontwerpproces. 
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Detail van de kaart van Oostzaandam gegraveerd 

door L. Schenk Janszoon, ter hoogte van de 

Boerejonkerbuurt, 1794. Bovenin de kaart is de 

molen de Boere Jonker te zien. In het midden van 

de kaart de Noorder Valdeursloot. Duidelijk is dat 

er weinig veranderd was ten opzichte van de 

situatie in de 17e eeuw  (GAZ 53.00434)

Dijk en paden
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Een deel van het molenpanorama van Frans 

Mars, gemaakt in 1940 maar voorstellend het 

panorama vanaf de Zaan rond 1800. Vooraan, 

links van het midden molen de Groeneboer, 

rechts de Cacoaboom en ’T Rad van Fortuin. 

Tussen deze twee molens in waarschijnlijk molen 

De sluiswachter. (bron: GAZ)

Dijk en paden
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Noorder Valdeursloot, Monet 1871

Bebouwing aan pad Het Smaal, 1925-1930

Dijk en paden
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Dijk en paden
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Zicht op de Noorderbrug vanaf Koog aan de Zaan richting de 

Zaandamse zijde met rechts de molen Rad van Avontuur, 1900-

1910 (GAZ 41.05355)

Oostzijde met gedempte wegsloot ter hoogte van nummer 374, 

1916 (GAZ 41.07668)

Dijk en paden
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Hoornse lijn (spoorweg Zaandam- Enkhuizen), 1925 (GAZ 22.16739)

Dijk en paden
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Fabrieksbebouwing langs de Zaan
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Fabrieksbebouwing langs de Zaan
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Vroeg 20ste eeuwse woningbouw: Slachthuisbuurt
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Scholen (voorzieningenstrook Slachthuisbuurt)
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20ste eeuwse bedrijfsgebouwen
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Naoorlogse woningbouw
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Naoorlogse woningbouw
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Naoorlogse woningbouw
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Naoorlogse woningbouw

Sint Jozefkerk direct na bouw in 1964
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Conclusie:

De Boerejonkerbuurt is een Typisch Zaanse buurt!

- Dijk met paden inclusief kenmerkende bebouwing en structuren: fabrieken langs 
de Zaan, kleinschalige woningen langs de dijk, arbeiderswoningen langs de paden

- Mix van wonen en werken: fabrieken langs de Zaan en bedrijventerrein in de wijk, 
arbeidersbuurtjes en wederopbouwwijkje naast de dijk, voorzieningenstrook bij wijk

- Alle tijdslagen van de geschiedenis, zorgvuldig met elkaar vervlochten: 
middeleeuwse dijk, 17e tot 19e eeuwse bebouwing langs dijk en paden, sporen van 
een slachthuis, vroeg 20ste eeuws wijkje, na-oorlogs wijkje, na-oorlogs
bedrijventerrein


