STATION KOGERVELD
Werkboek I -Analyse
Mei 2020 - V2.0
Gemeente Zaanstad
DeZwarteHond.
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De Kogerveldwijk gaat de komende jaren flink
veranderen. Het station speelt een centrale rol in het
ontwikkelen en bereikbaar houden van de wijk, die in
woningaantal zal verdubbelen.
In opdracht van de gemeente Zaanstad werkt
DeZwarteHond aan een visie voor het Stationsgebied
van Kogerveld. In de visie zal worden vastgelegd
welke programmering mogelijk is, welke mate van
verstedelijking hier wenselijk is, hoe het stationsgebied
beter bereikbaar, prettiger en veiliger wordt en hoe
het gebied zich kan ontwikkelen tot een optimaal
functionerende vervoershub.
Om te komen tot een gedragen visie biedt Werkboek I
een omgevingsanalyse waarin beleidsstukken, kaders
en kansen zijn vertaald naar kaarten en ambities voor
het stationsgebied van Kogerveld.
Het document - Werkboek I Analyse - bestaat uit:
A. Diagnose
B. Analyse en kansenkaarten
C. Doorkijk naar het vervolg

Stationsgebied Kogerveld
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A
DIAGNOSE

Werken aan een
bereikbaar, prettiger en veiliger
station Kogerveld
Al jarenlang is er in verschillende studies aandacht voor
station Kogerveld. Op de komende pagina’s volgt een
samenvatting van de belangrijkste documenten en een
analyse van de veel genoemde ambities.

Zaandam Kogerveld

MAAK.Zaanstad
Juni 2016
Onder de noemer MAAK.Zaanstad formuleerden
inwoners, organisaties en bedrijven in Zaanstad
samen met de gemeente een ambitieus plan voor de
toekomst. In juni 2016 stelde de gemeenteraad het
ambitiedocument vast. Het college van B&W heeft in
september 2016 de MAAK.Zaanstad Investerings- en
Uitvoeringsagenda 2017-2020 vastgesteld.
De uitdaging voor Kogerveld is om op zoek te gaan naar
een nieuwe mix van wonen en werken en oplossingen
te zoeken voor infrastructurele barrières die het gebied
versnipperen. Specifiek voor stationsgebied Kogerveld
wordt ingezet op knooppuntontwikkeling: multimodale
aansluiting van vervoersstromen en het toevoegen van
programma rondom het station.

Gebiedsperspectief Kogerveldwijk 2040
Mei 2019
In het perspectief voor de Kogerveldwijk in 2040 zijn
de ideeën van bewoners, ondernemers en andere
betrokkenen uit de wijk verwerkt. Deze ideeën
zijn opgehaald tijdens de MAAK.weken eind 2018.
Belangrijke thema’s zijn onder andere verdichting,
een goede mix tussen wonen en werken en het
verbeteren van verbindingen tussen buurten en met
de stad en regio. Het perspectief is aangevuld met een
stedenbouwkundige analyse en visie van Palmbout
Urban Landscapes.
Ambities en opgaven geformuleerd in dit document
moeten leiden tot nieuwe integrale oplossingen. Het
stationsgebied kan een cruciale rol vervullen. Er worden
twee primaire opgaven benoemd: het moet meer smoel
krijgen en er moeten meer treinen gaan rijden.
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Gebiedsperspectief Kogerveldwijk 2040 (vervolg)
Mei 2019
In het Gebiedsperspectief Kogerveldwijk 2040 zijn aan
de hand van de zes thema’s uit de Omgevingsvisie
de volgende doelstellingen benoemd voor de
Kogerveldwijk:
1. Verstedelijking: ruimtelijk raamwerk geeft structuur,
ruimte en lucht aan de wijk.
2. Kansengelijkheid: de kans in de Kogerveldwijk zijn
minder ongelijk geworden, geen kloof tussen de
buurten zijn minder geworden.
3. Gezondheid en veiligheid: de veiligheid en
gezondheid van de bewoners in de Kogerveldwijk is
verbeterd.
4. Economie: behoud en uitbreiding van kleinschalige
bedrijvigheid.
5. Duurzaamheid: de Kogerveldwijk is klimaatneutraal
6. Klimaatadaptatie: maatregelen tegen wateroverlast
en hittestress.

Quick scan knooppunten
2019
De quick scan knooppunten is een vertrekpunt voor
gemeenten bij de aanpak van ov-knooppunten. Het
geeft gemeenten een handvat om systematisch aan
de hand van een aantal aspecten hun knooppunt door
te lichten met als doel te komen tot een optimale
knooppuntontwikkeling.
In de publicatie ‘Maak Plaats’ is het ov-knooppunt
Kogerveld gepositioneerd door middel van het vlinder
model. De belangrijkste kansen om het knooppuntmilieu
te verbeteren liggen volgens dit document door
intensiteit en nabijheid te vergroten en verknoping met
andere ov-stromen.

Deze doelstellingen dienen uiteindelijk ook een plek
te krijgen in de visie voor het stationsgebied van
Kogerveld.
2020/ 4678

Naast de belangrijke beieidsdocumenten MAAK Zaanstad en de gebiedsvisie Kogerveldwijk wordt er ook
specifiek gekeken naar de knooppuntontwikkeling van het station:

Maak Plaats
November 2013

Koersnota Zaans Mobiliteitsplan
Maart 2020

Maak Plaats! biedt een leidraad voor het beter benutten
van de betaande stad en infranetwerken in NoordHolland. In deze publicatie worden eerdere studies
gebundeld en worden de kansen voor betere benutting
van ov-knooppunten in Noord-Holland inzichtelijk
gemaakt. Alle ov-knooppunten en corridors worden met
elkaar vergeleken en gepositioneerd in het netwerk.

De koersnota geeft aan langs welke lijnen de gemeente
Koersnota
de mobiliteit van de toekomst, wil vormgeven.
Voortgaan op de oude weg is daarbij geen optie. Een
transitie in het denken over en werken aan mobiliteit
Maart 2020
is nodig. Dit document vormt een tussenstap naar een
definief mobiliteitsplan.

Het boek dient als basis én inspiratie voor de verdere
uitwerking van een knooppuntenstrategie voor Station
Kogerveld. De studie is een coproductie van Vereniging
Deltametropool en provincie Noord-Holland, met
medewerking van APPM.

Zaans Mobiliteitsplan

In het document wordt de toenemende potentie
van station Kogerveld onderschreven. Belangrijke
opgaven met een relatie tot het station zijn verdichting,
verbinding met de Zaan en versterking als onderdeel
van de ladderstructuur van multimodale ovknooppunten die Zaandam met Amsterdam verbinden.

Handelingsperspectief OV-Knooppunten
februari 2019
Verdere integratie van het mobiliteitssyteem is in de
toekomst gewenst om de toenemende mobiliteitsvraag
op te kunnen vangen. Het faciliteren van de multimodale
deur-tot-deur reis en een goede inrichting op en
rondom ov-knooppunten is daarvoor noodzakelijk.
Om te kunnen anticiperen op de toekomst moet
naast het huidig functioneren ook een inschatting
worden gemaakt over het functioneren van het ovknooppunt in de toekomst. Als hulpmiddel hiervoor is
een handelingsperspectief ov-knooppunten ontwikkeld.
Dit instrument kan ingezet worden om een beeld te
verkrijgen over het integraal functioneren van de huidige
en toekomstige ov-knooppunt Station Kogerveld en
omgeving.

Opgaven voor
stad en regio
Zaanstad 2040
Versterken
kenmerken
plaats

Vele uitdagingen komen op Zaanstad af. De meest in
het oogspringende ontwikkeling in de Metropool Regio
Amsterdam - en dus ook Zaanstad - is de trek naar de
stad. De druk op de Zaanse woningmarkt neemt toe.
De verwachting is dat er tussen nu en 2040 tussen de
200.000 en de 300.000 woningen in de regio moeten
worden gebouwd.
De verstedelijkingsopgave is geen doel op zich. Het
is een middel om te groeien in kwaliteit. De komst
van zoveel nieuwe woningen kan worden ingezet
om kwaliteit aan de stad toe te voegen. Diversiteit in
het woningaanbod, goed onderwijs en ruimte voor
ondernemen, nieuwe verbindingen en een kwalitatieve
ontwikkeling van bestaande ov-knooppunten in de
stad.

De Hoornse Lijn
Benutten
positie
knoop

De regio Amsterdam - Hoorn kenmerkt zich door de
grote stroom forenzen van en naar Amsterdam. De
Hoornse Lijn, de spoorverbinding tussen Enkhuizen,
Hoorn, Zaandam en Amsterdam heeft in het verleden
jarenlang in de top drie van klachtenlijnen gestaan.
Slechte punctualiteit, uitval en “volle treinen in de
hyperspits” leidden tot veel klachten. Vanaf de
invoering van de dienstregeling van 2017 zijn de
problemen enigzins verminderd.
Na aanleiding van de Structuurvisie Corridor
Amsterdam - Hoorn (mei 2019) en het Regionaal
Toekomstbeeld OV (2019) werkt een grote
projectgroep van gemeenten, VRA, MRA, ProRail en
NS aan een perspectief om invulling te geven aan
een ambitieus programa van wonen en vooral werken
rondom de stations in de regio.

Stationsgebied Kogerveld

Benutten
positie
knoop

Versterken
kenmerken
plaats
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Vier terugkerende thema’s op
basis van het vlindermodel

Een betere uitstraling van het stationsgebied
Oplossingen voor de infrastructurele barrières

DIAGNOSE

Op de linkerpagina een samenvattend overzicht van opgaven uit de diverse studies die
er al zijn gedaan (zie pagina 5 t/m 7). Door deze opgaven te vertalen naar een beknopt
aantal thema’s ontstaat een gemeenschappelijke taal die richting biedt voor de Visie
Stationsgebied Kogerveld. Op basis van het vlindermodel stellen wij een viertal thema’s voor.
Bij de twee linker thema’s ligt de focus op het benutten van de knoopwaarde van het station,
terwijl de focus bij de twee rechter thema’s op de kenmerken van de plaats ligt. Daarnaast
hebben de twee bovenste thema’s een relatie met buitenruimte, terwijl de twee onderste
thema’s gericht zijn op programma. De thema’s zijn uitgewerkt in kansenkaarten (vanaf
pagina 12).
Buitenruimte

Werken aan een
bereikbaar, prettiger en veiliger
station Kogerveld

Meer kansengelijkheid in de wijk

Een sterkere sociaal economische positie van de wijk

I

II

Verbeteren
bereikbaarheid
en mobiliteit

Klimaatbestendige en inclusieve openbare ruimte

Prettige en gezonde
openbare ruimte
als ontmoetingsplek

Multimodale aansluiting op vervoersstromen

Op zoek naar een mix van wonen en werken
Knoop

Openbare ruimte als gezonde en veilige ontmoetingsplek
Betere verbinding met stad en regio

Benutten Versterken
kenmerken
positie
plaats
knoop

III

IV

Benutten knoopwaarde
voor werk en opleiding
behoud en uitbreiding van kleinschalige bedrijvigheid

Plaats

Toekomstbestendige
en gedifferentieerde
wijk

Verstedelijking binnen het ruimtelijk raamwerk van Kogerveld

Programma
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Waar bouwen
we op voort?
Ligging ten opzichte van de context
Onderstaand een aantal historische overzichten van de ontwikkeling van de
Kogerveldwijk. De vier terugkerende thema’s zijn gebruikt om de rode draad
van de ontwikkeling van de wijk te duiden.

1878

1969

•
•
•
•

•

Aanleg spoorlijn Zaandam-Hoorn (1878)
Rigide Noord-Hollands slagenlandschap
De Zaan als bron voor bedrijvigheid
Gedifferentieerd beeld: mix van wonen en
werken

Sterke barrière vorming door aanleg A7, A8 en
wijkontsluitingen (1969)
Veel licht lucht en ruimte door sterk parkachtig karakter
Sportpark en Kogerveldbuurt
Aanleg sportvelden en bouw ziekenhuis (1961)
Start bouw Boerejonkerbuurt, Hofwijk (1961) en
Kogerveldbuurt (1969)

•
•
•

1993

2016

•
•
•
•

•

Station Kogerveld verbindt de wijk met de regio
Uitbreiding sportpark
Verdichting bedrijvigheid
Totale wijk zorgt voor gedifferentieerd beeld.
Buurten op zich niet

•
•
•

Ruimtelijke versnippering door infrastructuur en druk op
station
Beheer en herinrichtingsvraagstuk Kogerveldbuurt
Transformatie opgave Boerejonkerbuurt en Hofwijk
Plannen voor nieuwbouw ten zuiden van het station

Het stationsgebied Kogerveld is sinds eind jaren
zestig een centrale plek in de Kogerveldwijk. Hoewel
het station vrij centraal ligt, is het stationsgebied
eerder een eiland tussen de buurten. De hoeveelheid
infrastructuur (wegen, spoor en hoogspanningstrace)
bemoeilijkt de verbinding met de omliggende buurten.
Daarnaast ligt het station verhoogd waardoor de
interactie tussen perrons, het maaiveld en de wijk
beperkt is. Uit onderzoek van ProRail blijkt daarnaast
dat het stations slecht scoort op het onderdeel sociale
veiligheid.

B
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ANALYSE EN
KANSENKAARTEN
Op basis van de vier
terugkerende thema’s
De onderwerpen, ambities zijn aan de hand van de vier
thema’s vertaald naar kansenkaarten. De ambities worden
per thema benoemd. Vervolgens volgen vier kansenkaarten
per thema (16 in totaal).

Zaandam Kogerveld
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I

Verbeteren
bereikbaarheid
en mobiliteit

Opgaves:
•
•
•

Betere verbinding met stad en regio
Oplossing voor infrastructurele barrières
Multimodale aansluiting op vervoersstromen

Ambities:
•
•
•
•
•
•
•
•

Treinfrequentie verhogen naar vier keer per uur*
Het verbeteren van het HOV richting Amsterdam*
Verkennen ondertunneling van het hoogspanningsnetwerk*
Faciliteren van de overstap tussen trein en andere vervoersmiddelen, zoals: (ov)
fiets en deel/openbaar vervoer
Terugdringen van het autogebruik
Optimale aansluiting wandel- en fietsroutes omliggende wijken
Barriere Heijermansstraat - Dr. H.G. Scholtenstraat opheffen
De verbindingen tussen de Zaan en Jagerplas en met het Zaans Medisch Centrum
verbeteren

* deze ambities heeft de gemeente Zaanstad niet zelf in de hand qua verantwoordelijkheid
en/of financieel.
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Hef de spoorbarrière op en
verhoog de frequentie van treinen

Huidige dienstregeling
Tijd
xx:08

Bestemming
Hoorn Kersenboogerd

xx:22

Leiden Centraal

xx: 38

Hoorn Kersenboogerd

xx:52

Leiden Centraal

via Purmerend, Hoorn
via Zaandam, Sloterdijk, Schiphol Airport

Hoornse Lijn

500 m

via Purmerend, Hoorn
via Zaandam, Sloterdijk, Schiphol Airport

Services en voorzieningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. De spoorlijn is onderdeel van de Hoornse Lijn. Parallel aan deze opgave is er ook een

Ontbrekende voorzieningen

onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor de Hoornse Lijn.
2. Een belangijke randvoorwaarde bij de frequentie verhoging van de treinen is dat er een
aanpassing van de Zaanspoorbrug nodig is.

Fietskluis
Geleidelijnen
Hellingbaan
Kaartautomaat NS
NS Zonetaxi
Onbewaakt fietsparkeren
OV-chipkaart palen
Service en alarmzuil
Toilet
Wachtruimte
Watertappunt
De Groene Olijf

Ketenoorzieningen rondom het station. Cijfers zijn het aantal

•
•
•

Infrastructuur voor elektrisch laden
Faciliteiten autodelen (parkeerplekken)
Park en ride

parkeerplaatsen.

de tunnel onder het spoor is vrij donker en voelt sociaal
onveilig

nu stopt de trein nog twee keer per uur de ambitie is om dit
te verhogen naar drie keer per uur
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Zet het hoogspanningsnetwerk in
als kans
Actualiteit hoogspanningsbeleid
Hoogspanningsbeleid
RIVM, 2011
De magnetische velden in de buurt van hoogspanningslijnen
kunnen invloed hebben op de gezondheid. Er bestaat een licht
verhoogde kans op leukemie bij kinderen wanneer zij langdurig
in magneetvelden van hoogspanningslijnen verblijven. Vanwege
de (mogelijke) gezondheidseffecten heeft het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat voorzorgsbeleid ontwikkeld.
Het voorzorgsbeleid is nauwverwant aan een aantal andere
beleidsmaatregelen van het Rijk. Naast het voorzorgsbeleid
heeft het Rijk de Uitkoopregeling (in werking van 2017 t/m
2021) ingesteld. Op grond van deze regeling worden bewoners
van een woning pal onder een hoogspanningsverbinding
uitgekocht of gecompenseerd.

500 m

Bestemmingsplan Zaandam Noord
Gemeente Zaandam, februari 2016

Dubbelbestemming Leiding-Hoogspanningsverbinding (art 23):
Op en onder de gronden zijn uitsluitend toegestaan
bouwwerken ten dienste van de leidingen. Bij het bouwen
zijn de regels van de betreffende primaire bestemming van
toepassing.

Raadsinformatiebrief Uitkoopregeling Hoogspanning
Gemeente Zaandam, december 2016

Ondergrondse hoogspanning biedt kansen voor verdichting en bovengrondse
hoogspanning biedt ruimte aan ecologie en recreatie (‘ecologisch energienetwerk’). Beide
kansen moeten nader onderzocht worden.

het hoogspanningsnetwerk loopt over de buurten van
Kogerveld

Het kabinet wil vanaf 2017 bewoners die onder
hoogspanningsverbindingen wonen de gelegenheid bieden
zich uit te laten kopen.

Hoogspanningsbarrière uit het bestemmingsplan

langs het hoogspanningsnetwerk liggen op sommige plekken
paden. De structuur is alleen niet aan elkaar gehecht.
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Versterk de verbinding met de
metropoolregio met het HOV
Zaanse Schans/NS Koog-Zaandijk

Huidige dienstregeling Station Kogerveld
Tijd
xx:04
xx:05
xx:06
xx:08
xx:13
xx:13
xx:19
xx:21
xx:27
xx:28
xx:28
xx:34
xx:35
xx:36
xx:38
xx:43
xx:43
xx:49
xx:51
xx:57
xx:58
xx:58

500 m

Vanuit de Vervoerregio Amsterdam wordt gewerkt aan het verberteren van de HOV richting
2040.

Rondom het station zijn twee bushaltes. Bij de bushalte
Station Kogerveld stopt de HOV die de wijk met
metropoolregio Amsterdam verbindt.

Bestemming			
Wijderwormer P+R via Zaandam
Zaandam Rooswijk
Zaandam Zaanse Schans
Zaandam Kalf
Amsterdam CS
Amsterdam Sloterdijk
Wijdewormer P+R via Zaandam
Zaandam Zaanse Schans
Krommenie via Wormerveer
Amsterdam CS
Amsterdam Sloterdijk
Wijdewormer P+R via Zaandam
Zaandijk Rooswijk
Zaandam Zaanse Schans
Zaandam Kalf
Amsterdam CS
Amsterdam Sloterdijk
Wijdewormer P+R via Zaandam
Zaandam Zaanse Schans
Krommenie via Wormerveer
Amsterdam CS
Amsterdam Sloterdijk

Huidige dienstregeling Zonnedauwhoek

Amsterdam Sloterdijk/CS
+ aansluiting op de Noord-Zuidlijn

Amsterdam. Dit is één van de vervolgacties uit het Regionale OV Toekomstbeeld voor

Bus
395
64
391
69
391
395
395
391
69
391
395
395
64
391
69
391
395
395
391
69
391
395

Bushaltes en busbanen rondom het station

Tijd
xx:04
xx:22
xx:34
xx:52

Bus
64
64
64
64

Bestemming 		
Zaandam Rooswijk
Zaandam Kogerveld
Zaandam Rooswijk
Zaandam Kogerveld
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Versterk de oost-west
verbindingen en hef de barrière
Heijermansstraat op

!

500 m

!

!

!
!
!

auto
busbaan
fiets

!

voetganger

Wenselijke verbinding en/of verberteren oversteekbaarheid
Stationslogistiek

De Heijermansstraat vormt een barriere voor
voetgangers en fietsers.

De hekwerken rondom de spoortunnel zijn er voor de veiligheid. Nadeel is
dat voetgangers moeten omlopen om het station te bereiken.
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Prettige en
gezonde openbare
ruimte als
ontmoetingsplek

Opgaves:
•
•
•

Een betere uitstraling van het stationsgebied
Klimaatbestendige en inclusieve wijk
Openbare ruimte als gezonde en veilige ontmoetingsplek

Ambities:
•

•
•
•

De openbare ruimte wordt aangepakt: hoogwaardige kwaliteit, toegankelijk
voor iedereen, voldoende waterberging, uitnodiging tot beweging en
gezond gedrag, optimale afwatering, voldoende groen en schaduw, sociaal
veilig en ruimte voor stille plekken
Routes verbinden stationsgebied met groene plekken langs de Zaan, de
wijk en het Zaans Medisch Centrum
Stationsgebied is onderdeel ommetjes door de wijken
Versterken van de biodiversiteit door aantakking op robuuste groen- en
blauwstructuren
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Maak van de openbare ruimte
rondom het station een prettige
en gezonde ontmoetingsplek

500 m

De openbare ruimte rondom het station wordt het visitekaartje van de wijk: hoogwaardige
kwaliteit, toegankelijk voor iedereen, voldoende waterberging, uitnodiging tot beweging en
gezond gedrag, optimale afwatering, voldoende groen en schaduw, sociaal veilig en ruimte

Bomeninventarisatie

voor stille plekken

De openbare ruimte rondom het station is geen prettige verblijfsplek, het stationsgebouw
en de voorzieningen voldoen niet meer aan de wensen en eisen van nu.

Rondom het station staan veel waardevolle bomen die
het behouden waard zijn.
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Wormerveer zuid
Wormerveer noord
Provincialewegbuurt
Noorderveld
Molletjesveer
Molletjesveer noord
Marktpleinbuurt
Kerkstraat
Karnemelksepolder
Zaandam
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Westerwatering Noord II
Waterlandbuurt
Muziekbuurt
Houtbuurt
Westzanerdijk II
't Kalf Noord
Waddenbuurt
Schildersbuurt
Rosmolenbuurt West
Rosmolenbuurt II
Poelenburg west
Poelenburg oost
Oude Haven
Ooievaarsstraat
Nova Zembla
Heerengracht
Haremakersbuurt
Kogerveld West
Hoornseveld zuid
Hoornseveld noord
Zuiddijkbuurt
Burgemeesterbuurt III
Burgemeesterbuurt II
Burgemeesterbuurt I
Bomenbuurt II
Bomenbuurt I
Boerejonkertbuurt II
Boerejonkerbuurt I
Zaandijk

Maak de openbare ruimte rondom
het station klimaatbestendig

Oud Zaandijk
Rooswijk noord
Rooswijk

500 m

Hittestress in beeld

(bron: Nationale Hittestress Kaart)

Bovenstaande kaart biedt inzicht in de ‘hotspots’ in de
Kogerveldwijk. Het stationsgebied vormt samen met het park
langs de Noorder Valdeursloot vanaf de Jagerplas als het ware
een groene/koele long.

Hoogtekaart maaiveld. Water stroomt naar lager gelegen delen (blauw).
Rondom de spoortunnel is verhoogde kans op overlast tijdens een piekbui.

Omdat de spoortunnel dieper ligt dan de rest van het maaiveld ontstaat
hier eerder overlast tijdens een piekbui.

Kansen:
•
vergroenen in een verdichte stationsomgeving: gevel,
betongras, pocketparkjes, groene daken op bushokjes
en/of stationsoverkapping
•
schaduwrijke loopplekken en wacht- en verblijfplekken.

Overstromingskans in beeld
(bron: gemeente Zaanstad)

De gebieden waar we op eenvoudige wijze met aanpassingen
in de openbare ruimte ervoor kunnen zorgen dat regenwater in
geval van extreme neerslag via het maaiveld naar open water
afstroomt (lichtblauw).
In de oranje gebieden is dat niet zo eenvoudig en voor de
rode gebieden moeten we echt per locatie gaan kijken hoe we
dat gaan oplossen, omdat vrije afstroom naar open water niet
mogelijk is (die gebieden liggen in een kom).
Kansen:
•
het verlengen/opnieuw open graven van de
Noordervaldeursloot om de waterafvoer uit het gebied
aan de westkant van de Scholtenstraat te realiseren.

Het park langs de Noordervaldeursloot prikt als een
groene long de Kogerveldwijk in.
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Maak groene en blauwe
verbindingen tussen het station en
de plekken langs de Zaan

500 m

35

Versterk de groene en blauwe
kwaliteiten en maak routes vanuit
het station

500 m

Noordervaldeursloot

Robuuste hoofdstructuren hebben veel positieve effecten: nieuwe routes en ommetjes
versterken de gezondheid, belangrijke plekken worden met elkaar verbonden, de
biodiversiteit neemt toe en er ontstaan mogelijkheden om water te bergen. .

Het versterken van de ladderstructuur moet de stationsomgeving beter
verbinden met de Zaan. Besteed ook aandacht aan het maken van nieuwe
bestemmingsplekken: van vogelkijkhut tot theekoepel, van molen tot
kaasboederij, horeca etc.

De verbinding tussen de groene randen maakt het mogelijk om een ommetje
te maken. Het stationsgebied is hierbinnen een cruciale verbinding.
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Zaandam Kogerveld

III

Benutten
knoopwaarde voor
werk en opleiding

Opgaves
•
•
•

Een balans tussen wonen en werken
Behoud en uitbreiding van kleinschalige bedrijvigheid
Een sterkere sociaal economische positie van de wijk

Ambities stationsgebied:
•
•
•
•

Ruimte voor voorzieningen rondom het station (radius van 250 meter)
Ruimte voor zorgerelateerde functies en onderwijsvoorzieningen
Sterkere relatie met Sportpark en de voorzieningen in het park langs de
Noordervaldeursloot
Tegengaan van verrommeling en verpaupering van het bedrijventerrein tussen het
spoor en Paltrokstraat
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Zaandam Kogerveld

Gebruik de stationsontwikkeling als vliegwiel
voor transformatie van het bedrijventerrein en
leegstaande functies

500 m

Voorzienigen rondom Station Kogerveld. Ten westen van het station voornamelijk bedrijvigheid. Bij het
station is een horeca, een leegstaande kerk en volkstuintjes.

In de wijk ten westen van het station is nog veel industrie te herkennen.

De kerk nabij het station staat leeg. De mogelijkheden
voor deze locatie worden in de visie verkend.
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Zaandam Kogerveld

Zorg voor meer onderwijs, zorg,
maatschappelijke en culturele
voorzieningen in om de regionale
positie van het station te
verbeteren

500 m

Ten zuiden van Station Kogerveld liggen enkele grote/belangrijke
voorzieningen voor Zaandam, waaronder het ZMC.

Sinds de nieuwbouw van het ZMC is een stevige groei te zien met gezondheidsgerelateerde bedrijvigheid. Het ZMC
neemt in haar slipstream nieuwe economische ontwikkelingen/economische structuur mee.
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Zaandam Kogerveld

Zet in op een mix tussen wonen
en werken in het stationsgebied
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Versterk de link met de Sportpark
Hoornseveld en het park langs de
Noordervaldeurssloot

500 m

500 m

volkstuintjes

bron: Ontwikkelperspectief Kogerveld

De buurten van de Kogerveld wijk zijn monotoon, maar de wijk is divers. Zet in op diverse
buurten en een mix tussen wonen en werken rondom het station.

Het park ten oosten van het stationsgebied is goed geprogrammeerd
een sterke link tussen station en park vormt een kans.

Sportpark Hoornseveld
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Zaandam Kogerveld

IV

Gedifferentieerde
woon-werkomgeving

Opgaves
•
•
•

Kansengelijkheid in de wijk
Verstedelijking binnen het ruimtelijk raamwerk
Klimaatneutrale wijk

Ambities stationsgebied:
•

•
•
•

Inzetten op bewonersdifferentiatie door toevoegen van betaalbare woningen voor
nieuwe doelgroepen (bijvoorbeeld voor MBO en HBO opgeleide medewerkers ZMC en
zorg- en ouderenwoningen) in een straal van 1250 meter
Hoge woningdichtheid rondom het station: nadruk op gestapelde woonvormen
Aansluiting bij bestaande plannen in de wijk
Klimaatneutraal bouwen en energieopgave als meekoppelkans
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Zaandam Kogerveld

Verzilver de potentie van het
station als centrale plek in een
veranderende wijk

500 m

Elke buurt rondom het station heeft een eigen uitdaging. Een goede aansluiting van
programma en openbare ruimte aan het station is essentieel.
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Gebruik de samenkomst van
de twee stadsbeelden die
samenkomen bij het station

500 m

De Heijermansstraat verdeelt de Kogerveldwijk in twee stadsbeelden.
Rondom het station kan deze samenkomst als kans worden ingezet.
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Zaandam Kogerveld

Sluit aan op bestaande
ontwikkelingen rondom het
station
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Ontwikkelingen in de
Kogerveldwijk
De Hellema
Creatieve broedplaats, sinds
mei 2019. Verhuur van units aan
kunstenaars en creatieve bedrijven.
Er is horeca en er komt ook een
theater en boulderhal in het pand.
Eigenaar van het pand heeft het
gebruik voor minimaal 10 jaar voor
deze functie bestemd.
Jufferstraat
108 woningen
geplande start bouw: 2022

De Hellema

BAM/Rochdale
141 woningen
geplande start bouw: 2021

Jufferstraat

Holleman en Schoen
216 woningen
geplande start bouw: 2021

BAM/Rochdale

Oostzijderveld Fase 1
450 woningen
geplande start bouw: eind 2020

Holleman en Schoen

Hofwijk Noord Fase 1
750 woningen
Geplande start bouw: 2022

500 m

Oostzijderveld Fase 1

Sportpark
Hoornseveld

Hofwijk Noord Fase 1

Sportpark Hoornseveld
In samenwerking met de betrokken
sportverenigingen heeft de
gemeente Zaanstad in 2017 een
toekomstbestendig (vlekken)
plan voor sportpark Hoornseveld
ontwikkeld. Door efficiënter
met de beschikbare ruimte voor
sportvoorzieningen om te gaan,
komt er op andere plekken in
Zaandam ruimte voor woningbouw
en / of gebiedsontwikkeling, zoals
op de huidige locatie van zwembad
De Slag en op het sportpark
Oostzijderveld Fase 2. Tegelijkertijd
krijgt het sportpark Hoornseveld een
kwaliteitsimpuls.
Gouwpark
246 woningen
start bouw: 2020

Gouwpark

Bron: gemeente Zaanstad

In de buurten wordt geinvesteerd in openbare ruimte en speelplekken.

Diverse ontwikkelingen in de wijk versterken de positie van het station. Meer woningen,
voorzieningen en een kwaliteitssprong in de openbare ruimte.
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Zaandam Kogerveld

Differentieer de woningvoorraad
door nieuwe doelgroepen toe te
voegen dichtbij het station

500 m

Gemeentelijk eigendom

Door nieuwe doelgroepen in het stationsgebied toe te voegen kan de bestaande woningvoorraad
(bovenstaande kaart) differentiëren. Denk aan woningen voor zorgpersoneel, zorg- en
ouderenwoningen of doelgroepen die in Amsterdam werken.

Corporatiebezit
De buurten op zich zijn relatief monotoon qua functie en programma. De ontwikkeling van het
stationsgebied biedt kansen om de differentiatie op wijkniveau aan te pakken.
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C
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DOORKIJK NAAR
HET VERVOLG

Vier perspectieven
aan de hand van het
vlindermodel en de thema’s
Het doel van de kansenkaarten uit het vorige hoofdstuk
is om de verschillende opgaven en ambities voor het
stationsgebied Kogerveld uiteen te zetten*. Voor het vervolg
stellen wij voor om aan de hand van het vlindermodel en
de thema’s vier perspectieven te maken en daaruit de
bouwstenen te formuleren. Door middel van het inzetten
van verschillende perspectieven zullen er links tussen de
kansenkaarten en oplossingen ontstaan, maar ook zaken
worden uitgesloten.
*De kansenkaarten kunnen gaande weg nog aangevuld worden.

Zaandam Kogerveld

53

Buitenruimte

I

II

Verbeteren
bereikbaarheid
en mobiliteit

Knoop

Prettige en gezonde
openbare ruimte
als ontmoetingsplek

Benutten Versterken
kenmerken
positie
plaats
knoop

III

Plaats

IV

Toekomstbestendige
en gedifferentieerde
wijk

Benutten knoopwaarde
voor werk en opleiding

Programma

Het speelveld
Twee assen bepalen het speelveld voor de perspectieven. Focus op knoop of plaats
en focus op programma of buitenruimte. Elke perspectief als hoofdaccent één van de
vier thema’s uit de analyse. We kiezen voor integrale perspectieven. Dit betekent dat er
binnen elk scenario aandacht is voor alle thema’s én alle belangrijke plekken rondom
Station Kogerveld.

STATION KOGERVELD
Werkboek I -Analyse

