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Terugblik

Analyse aan de hand van vier
terugkerende thema’s op basis
van het vlindermodel

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

B

Zaandam Kogerveld

Bouwstenen

De omgevingsanalyse (Werkboek I) is vertaald naar een
set bouwstenen voor het stationsgebied Kogerveld. Er zijn
drie type bouwstenen te onderscheiden. Programmatische
bouwstenen, bouwstenen die over verbindingen in de wijk
gaan en modaliteiten die over de specifieke functies rondom
het station.

3 Frequentie treinen

5 Heijermansstraat

6 Valdeursloot

7 Verbindingen
rondom spoortracé

8 Fietsverbinding
Zaan-Jagerplas

9 Leegstaande kerk

10 Boerejonkerbuurt
en Hofwijk

11 Park Valdeursloot

Modaliteiten

2 Plek station

4 Hoogspanning

De bouwstenen bieden voor specifieke onderwerpen
uiteenlopende denk en ontwerprichtingen. De verschillende
combinaties maken samen de scenario’s.

Programma
omgeving

1 Spoortracé

Verbindingen
stationsomgeving

Spoor, station
en frequentie

voor een bereikbaar, prettiger
en veiliger stationsgebied
Kogerveld.

12 Parkeren en
bereikbaarheid

13 Bus en HOV

14 Type parkeren

C
Zaandam Kogerveld

Scenario’s

Vier perspectieven
aan de hand vlindermodel en
thema’s
Aan de hand van het vlindermodel, de thema’s en de
bouwstenen hebben wij vier perspectieven gemaakt. Door
middel van het inzetten van verschillende perspectieven
zullen er links tussen de bouwstenen ontstaan, maar worden
ook bouwstenen uitgesloten.

Buitenruimte

?

Klimaat-as
Jagerplas-Zaan

Mobiliteitshub
Zaandam-Oost

?

Benutten Versterken
kenmerken
positie
plaats
knoop

Knoop

Plaats

?
?

Medisch Knooppunt
Zaandam

Wijkhart
Kogerveld

Programma

Het speelveld
Twee assen bepalen het speelveld voor de perspectieven. Focus op knoop of plaats en
focus op programma of buitenruimte. Elke perspectief heeft 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, bouwstenen én alle belangrijke
plekken rondom Station Kogerveld. De gekozen richtingen zijn een doorvertaling van
de thema’s uit de Werkboek I - omgevingsanalyse en zijn bepaald aan de hand van
terugkerende onderwerpen in de achterliggende studies en het vlindermodel.
We hebben ervoor gekozen om de perspectieven in deze fase zo extreem mogelijk te
verwoorden en verbeelden. Dit is van belang om gezamenlijk te bepalen wat de richting
is waarop het stationsgebied kan worden ontwikkeld. De modellen zoals deze nu
getekend zijn liggen dus in de uithoeken van bovenstaande matrix. Na de keuze voor de
richting zal het voorkeursmodel zich meer naar het midden bevinden doordat het goede
ideeën uit de andere modellen in zich opneemt.

Zaandam Kogerveld

Metafoor

Per scenario hebben we een metafoor gekozen om het de ontwikkeling van het
stationsgebied Kogerveld beter te kunnen duiden.

Buitenruimte

Buitenruimte

Klimaat-as
Jagerplas-Zaan

Mobiliteitshub
Zaandam-Oost

Boom

Chip

stationsgebied als landschap

stationsgebied als systeem
Knoop

Benutten Versterken
kenmerken
positie
plaats
knoop

Medisch Knooppunt
Zaandam

Plaats

Benutten Versterken
kenmerken
positie
plaats
knoop

Knoop

Plaats

Wijkhart
Kogerveld
Vliegwiel

Hart

stationsgebied als ontwikkelkans

Programma

stationsgebied als centrum

Programma

Zaandam Kogerveld

Buitenruimte

Buitenruimte

4 of meer keer per uur

2 keer per uur

Mobiliteitshub
Zaandam-Oost

Klimaat-as
Jagerplas-Zaan

Benutten Versterken
kenmerken
positie
plaats
knoop

Knoop

Medisch Knooppunt
Zaandam

Plaats

Knoop

Benutten Versterken
kenmerken
positie
plaats
knoop

Plaats

Wijkhart
Kogerveld

Programma

Programma

Treinfrequentie

Ruimtelijke hoofdstructuur

De frequentie van het aantal rijdende treinen vanaf Station Kogerveld heeft grote invloed
op de ontwikkelkansen van het stationsgebied en de Kogerveldwijk. Twee scenario’s
gaan uit van een frequentie van 4 of meer stoppende treinen per uur, de andere twee
scenario’s gaan uit van de huidige 2 stoppende treinen per uur.

Elke scenario brengt andere ontwikkelkansen met zich mee waardoor de ruimtelijke
hoofdstructuren van de modellen sterk van elkaar verschillen

Zaandam Kogerveld

B1

Wijkhart Kogerveld

Buitenruimte

Mobiliteitshub
Zaandam-Oost

Klimaat-as
Jagerplas-Zaan

Metropool Regio

Wijk

Medisch-Knooppunt
Zaandam

“Een kloppend hart
verbindt de buurten.”

Wijkhart Kogerveld

Programma

Midden in de Kogerveldwijk vormt het stationsgebied het

kloppende hart tussen de diverse buurten. Een downgrade
van de Heijermansstraat tot woonstraat zorgt er niet alleen

voor dat het station opgeschoven kan worden maar ook voor
aantrekkelijke openbare ruimte voor de buurt kan worden
aangelegd. Hier kan de buurt boodschappen doen, naar de
huisarts gaan en elkaar ontmoeten. Er worden woningen in de
directe stationsomgeving toegevoegd voor buurtbewoners om
door te stromen en voor ouderen om in de buurt te kunnen
blijven wonen. De langzaam verkeerroutes naar het station
worden verbeterd en de fietsenstallingen uitgebreid.

Thema’s						Focus

Station als
ontmoetingsplek

I-

Hier is het nooit erg als je de trein mist, want
er is altijd wel iemand om even een praatje
mee te maken. Je komt hier dan ook niet
alleen om te reizen, maar ook omdat het er
zo gezellig is.

Verbeteren bereikbaarheid en mobiliteit

		

verbinding tussen de buurten

II - Prettige en gezonde openbare ruimte als ontmoetingsplek

plek voor de buurten		

III - Benutten knoopwaarde voor werk en opleiding

mixen, lokaal ondernemerschap

IV - Toekomstbestendige en gedifferentieerde wijk

nieuwe doelgroepen: starters, ouderen, gezinnen en alleenstaanden

Gebruikers en activiteiten Programma:
•
•
•

Buurtbewoners die een bakkie leut
komen halen
Spelende kinderen
Zaandammers die voor een (openlucht)
voorstelling komen

•

•
•
•
•
•

Stationsplein
1. bankjes
2. speeltuin
3. waterkunstwerk
Horeca
Buurtsuper
Stadstuin
Cultuurhuis
Starters en senioren woningen

Zaandam Kogerveld

B1

Wijkhart Kogerveld

Zaandam Kogerveld

Zet in op bijzondere
woonvormen				
Wonen kan in bijzondere en sociale vormen. Combineer
bijvoorbeeld wonen met zorg, of werkende jongeren
met alleenstaande ouderen. Binnen het blok kunnen
buurtjes ontstaan als bewoners geen overlast van elkaar
ervaren.

Cultuur als binding voor de wijk
			
Geef bewoners en kinderen een leer- speel en
ontmoetingsplek in de wijk in de vorm van een
cultuurhuis: een hybride tussen een bibliotheek en een
wijkcentrum.

Maak bewoners deel van hun
omgeving

Maak een ‘marktplein’ voor
uitwisseling

Samen zorgen voor je leefomgeving draagt bij aan
saamhorigheid en buurtgevoel.

Een wekelijkse markt met lokale producten, technieken
en cultuur. Een stationsplein kan ook voor andere
evenementen gebruikt worden! Maak een plein waar
iedereen zich thuis kan voelen en vwaar het prettig
verblijven is.

Wonen aan de Zaan
Zou het niet mooi zijn om de wonen aan de Zaan? Maar
dan wel met een publiek toegankelijke straat aan de
waterkant, zodat de hele buurt een ommetje kan maken
langs het water.

Het station als de sociale
motor
Door in en om het station voorzieningen te maken
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, wordt het
station meer dan alleen een functionele plek om op de
trein te stappen. Sociaal en cultureel programma voor
meerdere buurten kan de mensen verbinden. Ontwerp
daarbij voor de voetganger!

Zaandam Kogerveld

B1

Wijkhart Kogerveld
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B2

Buitenruimte

Mobiliteitshub
Zaandam-Oost

Medisch-knooppunt
Zaandam

Klimaat-as
Jagerplas-Zaan

Metropool Regio

Wijk

Medisch-Knooppunt
Zaandam

Wijkhart Kogerveld

Programma

Het stationsgebied beschikt over de ideale factoren om

“Regionaal knooppunt
als vliegwiel voor
Kogerveld.”

uit te groeien tot een regionaal knooppunt. De komende
jaren wordt een oplossing gezocht voor het bestaande

hoogspanningsnetwerk zodat er flink verdicht kan worden met
wonen en werken. De trein gaat vaker stoppen en de auto krijgt
een minder belangrijke rol in het gebied.
Het Zaans Medisch Centrum ruimte om te groeien in brede
zin. Ziekenhuis gerelateerde functies krijgen een plek dichtbij
het station. Er worden woningen bijgebouwd in de buurten van
de Kogerveldwijk voor het ziekenhuis personeel. Dit betekent
een transformatie van de Hofwijk en Boerejonkerbuurt en
gerichte verdichting in de Kogerveldbuurt. Ook zullen er (zorg)
woningen voor ouderen en hulpbehoevenden bijkomen. De
langzaamverkeerroutes van en naar het ziekenhuis worden
verbeterd en het groene karakter van het stationsgebied wordt
doorgezet naar het zuiden.

Thema’s						Focus
I-

Verbeteren bereikbaarheid en mobiliteit

		

II - Prettige en gezonde openbare ruimte als ontmoetingsplek

regionale verbinding, belangrijke voorzieningen verbinden (ZMC)
koppelen aan ontwikkeling (station en voorzieningen)

III - Benutten knoopwaarde voor werk en opleiding

regionaal werk, zorgknooppunt

IV - Toekomstbestendige en gedifferentieerde wijk		

nieuwe doelgroepen, koppeling ZMC

Station als
stedelijke katalysator
Sinds het station is verbouwd, is dit de plek
waar het allemaal samen komt: bewoners,
verplegers, studenten, ondernemers en
kantoormedewerkers. Om te werken, te
wonen en te winkelen in een stads omgeving.

Gebruikers en activiteiten Programma:
•
•
•
•
•
•
•

Bewoners die hun kinderen ophalen
Zakenlui met een lunchafspraak
Artsen en verplegers voor een
boodschap
Forenzen met een appartement naast
het station
Ondernemers met een bedrijf op een
stationslocatie
Ziekenhuis personeel onderweg naar
huis

•
•
•

•
•
•
•

Stationsplein
(Kantoor)werkplekken
Stedelijke voorzieningen
1. KDV
2. Fietsenmaker
3. Horeca
4. Retail
(Medische) onderwijsinstellingen
Wonen
Medische onderzoeksinstituten
(Zorg) verzekeraars

Zaandam Kogerveld

B2

Medisch-knooppunt
Zaandam

Zaandam Kogerveld

De hoogste gebouwen het
dichtst bij het station
Het station wordt zo een herkenbaar punt, omdat de
omliggende gebouwen een ‘landmark’ vormen voor het
stationsgebied. Daarnaast is het logisch om op de best
bereikbare plekken ook fors te bouwen.

Maak blokken waar je ook kan
werken					
Voldoende variaties in blokgrootte, kaveldiepte en
-breedte biedt mogelijkheden om verschillende vormen
van werk te faciliteren, dicht bij huis. Bijvoorbeeld met een
open plint of een Oud-Hollands voor- en achterhuis.

Voorzieningen in de plinten		

Haal het maken dichter bij huis

Combineer wonen met actieve plinten en fijne plekken
om te verblijven en te ontmoeten, zodat er stedelijke
reuring ontstaat rondom het station.

De afgelopen jaren zijn allerlei technieken ontstaan om
op een schone en duurzame manier te produceren. De
Zaan kan fungeren als vervoersader voor grondstoffen
en (deel)producten. Koppel moderne en schone
werkplaatsen aan onderwijslocaties voor leer-werk
trajecten.
Eventueel kunnen deze werkplaatsen ook opengesteld
worden voor buurtbewoners die zelf aan de slag willen
met 3D-printen of andere productietechnieken.

Zorg voor leerplekken
Met het Zaans Medisch Centrum om de hoek en de
bereikbaarheid van een treinsstation ontstaan hier
kansen om in te zetten op leertrajecten in de zorg.

Ontwerp gebouwen als
flexibele solids
Sterke gebouwen kunnen zich in de loop der jaren
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Zeker
rondom stationslocaties is het slim om te werken met
wat overmaat en mogelijkheden om de balans tussen
wonen, werken en leren te kunnen wijzigen.

Zaandam Kogerveld

B2

Medisch-knooppunt
Zaandam
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B3
Mobiliteitshub
Zaandam-Oost

Buitenruimte

Mobiliteitshub
Zaandam-Oost

Klimaat-as
Jagerplas-Zaan

Metropool Regio

Wijk

Medisch-Knooppunt
Zaandam

Wijkhart Kogerveld

Programma

“Station Kogerveld optimale
verbinder: rits tussen de buurten
en hub van Zaandam-Oost.

Door de optimale positie kan het stationsgebied

Kogerveld uitgroeien tot dé vervoershub van de stad. Er
kan voordelig geparkeerd worden met fiets en auto om
verder te reizen per trein of per bus naar Amsterdam
of Purmerend. Op termijn rijdt er zelfs een ligtrail-trein
16x per uur! Op dit station vindt je vele gemakken zoals
pakketservices, electrische deelauto's , scooters en
fietsen, stomerijen en maaltijdservices. Daarnaast is het

station één grote accu met alle elektrische auto’s, fietsen
en de afremmende treinen.
In de omgeving worden langzaam verkeersroutes
verbeterd en de Heijermansstraat wordt aangename
stadsstraat met veel oversteekmogelijkheden. De straat
vormt als het ware de rits tussen de buurten in het groen
aan de oostkant en de stedelijke buurten aan de westkant.

Thema’s						Focus
I-

Verbeteren bereikbaarheid en mobiliteit

		

optimaal verbonden op alle schalen incl. vervoershub

II - Prettige en gezonde openbare ruimte als ontmoetingsplek

focus op goede openbare ruimte langs belangrijke verbindingen

III - Benutten knoopwaarde voor werk en opleiding

binnen 250 meter van het station en langs belangrijke routes

IV - Toekomstbestendige en gedifferentieerde wijk		

gericht op forenzen en studenten

Station als
overstapmachine met
vervoershub
Het station is vooral overzichtelijk en
functioneel. Je kan snel je volgende
vervoersmiddel kiezen, vinden en ermee
op weg naar je volgende bestemming. De
deelauto’s fungeren ook als accu voor de wijk.

Gebruikers en activiteiten Programma:
•

•
•
•
•
•

Vervoershub met parkeren,
fietsparkeren, deelauto’s, deelscooters
en deelfietsen.
Forenzen met een fietsabonnement
Buurtbewoners die een deelauto
ophalen
Treinreizigers die de last-mile benutten
Logistieke ondernemers
Onderhoud van vervoersmiddelen

•

•
•
•
•
•
•

Parkeergarage/vervoershub
1. Fiets
2. Stepjes/scooters
3. Deelvloot
4. Prive autos
Taxi standplaats
Super To Go
Busstation
People mover pods
Pick-up point
Fietsenmaker

Zaandam Kogerveld

B3
Mobiliteitshub
Zaandam-Oost

"Zaandam P&R Oost"
In dit stationsgebied is het overstappen optimaal geregeld. Er kan
voordelig geparkeerd worden en verder gereisd worden per trein
of per bus. Er is voldoende ruimte om je fiets te stallen en de
trein stopt er vaak. De nieuwe functies op het station bedienen
het overstappende verkeer. Op dit station vindt men vele
gemakken zoals pakketservices, electrische deelauto's en fietsen,
stomerijen en maaltijdservices. In de omgeving worden langzaam
verkeersroutes verbeterd zodat men snel en comfortabel bij het
station kan komen.

Zaandam Kogerveld

Station met identiteit
Stationsomgevingen moeten uitnodigen en het
ontwerp van het station zelf draagt daar in belangrijke
mate aan bij. Een goede entree, met overzicht over
de verschillende modaliteiten, keuzes en routes is
essentieel.

Vervoershub voor regio en wijk		
		
Een parkeergarage voor de bewoners, bezoekers en
werknemers in de wijk waarbij de gebruikers naast hun
auto stallen ook hun fiets kunnen parkeren en gebruik
kunnen maken van diverse vormen van deelmobiliteit
zoals (electrische) deelauto’s, deelfietsen en deelscooters.
Om de garage de levendigheid te geven die het gebied
kan gebruiken is er in de plint ruimte voor aanvullend
programma zoals horeca, een zorgcentrum en/of een
fietsenmaker.

Een station is meer dan reizen
alleen		

Combineer mobiliteit en
logistiek

Combineer het station met actieve plinten en fijne
plekken om te verblijven en te ontmoeten, zodat
er stedelijke reuring ontstaat rondom het station.
Voorzieningen die het reizen ondersteunen, zoals
horeca of werkplekken, maken het extra aantrekkelijk
om van het OV gebruik te maken.

De locatie van Kogerveld, naast A7 / A8, biedt een
utistekende bereikbaarheid. Gebruik deze plekken,
waar reizigers en transport samen kunnen komen, om
de stad te bevoorraden. Een Pick-Up point, waar je
naast de auto ook op de fiets of lopend kan komen,
maakt het reizen met OV nog makkelijker.

Fiets-gerichte service
Hoe makkelijk is het als je fiets gerepareerd kan worden
terwijl jij onderweg bent met de trein, bus of deel-auto?
Je kan hem ook omruilen voor een andere e-bike.

Duurzame mobiliteit met
duurzame energie
Gebruik daken, taluds en schermen om zonne- en
windenergie op te wekken en gebruik deze voor de
deel-auto’s in de hub. Met nieuwe technologieën
kunnen de deelauto’s als één grote batterij werken
voor de wijk.

Zaandam Kogerveld

B3
Mobiliteitshub
Zaandam-Oost

Zaandam Kogerveld

B4
Klimaat-as
Jagerplas-Zaan

Buitenruimte

Mobiliteitshub
Zaandam-Oost

Klimaat-as
Jagerplas-Zaan

Metropool Regio

Wijk

Medisch-Knooppunt
Zaandam

“Stationsgebied als
landschappelijke schakel
tussen Zaan en buitengebied.”

Wijkhart Kogerveld

Programma

Trek je wandelschoenen maar aan, want op dit station
stop je met de trein letterlijk in een park! Vanuit het

park loop en fiets je zo via de groene verbindingen naar
de Zaan of naar je huis. Voor de stevige wandelaars,
vogelspotters, sporters en recreanten begint hier de route
naar de Jagersplas en de Stootersplas. Er is ruimte voor
sport, spel en ontspanning en de nieuwe woningen liggen
middenin het groen. De Boerejonkerbuurt transfomeert
langzamerhand binnen een stevig groen raamwerk en er
ontstaan nieuwe plekken aan de Zaan. Het bestaande
hoogspanningsmast vormt de nieuwe EEN (Ecologisch
Energie Netwerk) van Zaandam.

Thema’s						Focus

Station als groene poort
naar het buitengebied

I-

Op het perron ruik je al dat je met één been
in een groene omgeving stapt. Hier eindigt de
stad en begint het landelijk gebied. Je vindt
hier alles wat je nodig hebt om de natuur te
verkennen.

Verbeteren bereikbaarheid en mobiliteit			

groene verbindingen, gericht op langzaam verkeer

II - Prettige en gezonde openbare ruimte als ontmoetingsplek

ecologie, gezondheid, klimaat startpunt van elke ontwikkeling

III - Benutten knoopwaarde voor werk en opleiding		

in de Boerenjonkerbuurt en Hofwijk binnen het groene raamwerk

IV - Toekomstbestendige en gedifferentieerde wijk		

in de Kogerveld buurt gericht op duurzaamheid

Gebruikers en activiteiten Programma:
•
•

Bewoners met de trein naar werk of
andere bestemming
Recreanten uit de regio

•

•
•
•
•

Verhuur
1. fiets
2. e-scooters
3. skeelers
4. steps
Kluisjes
Uitgestippelde wandelroutes
Koffiezaakje
Fluisterbootjes

Zaandam Kogerveld

B4
Klimaat-as
Jagerplas-Zaan

Zaandam Kogerveld

Met je tuin in het landschap		
		

Groen begint al op het station		
			

- sociale controle
- hofstructuur
- autoluw
- spelen in het groen
- groene vingers

Op het perron sta je al met één been in het groen. Het
ruikt er al naar bloemen en planten, terwijl je de stad nog
niet uit bent.

Auto eruit, fiets erin			

Gebruik de strijd tegen het klimaat
om een heuse regentuin te maken
			

Prettige, veilige en groene fietsroutes verleiden mensen om
de fiets te pakken. Denk niet alleen aan de lange lijnen, maar
juist ook aan de zwakke schakels: veilige oversteken, heldere
bewegwijzering en voldoende stallingsmogelijkheden.

Geef de openbare ruimte een impuls! Gebruik de
aanpassingen die nodig zijn voor een regen- en hittebestendig
landschap om een multifunctioneel en bijzonder landschap
te maken, geschikt voor sport, ontmoeting en ontspanning.
Vergeet niet om ook de ecologie en natuur een plek te geven.

Vanaf het station direct de natuur in
		

Leer om te combineren en profiteren

- heldere routes
- goede verbindingen
- ondersteunende voorzieningen

Bijzondere slimme ontwerpen kunnen bijvoorbeeld onderwijs met
het landschap verbinden.

Zaandam Kogerveld

B4
Klimaat-as
Jagerplas-Zaan

Zaandam Kogerveld
Buitenruimte

Mobiliteitshub
Zaandam-Oost

Klimaat-as
Jagerplas-Zaan

Benutten Versterken
kenmerken
positie
plaats
knoop

Knoop
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Wijkhart Kogerveld
Programma

