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Introductie – aanleiding initiatief



Perspectief Kogerveldwijk

• Zaanstad kent een grote woningbouwopgave: 20.000 woningen 
binnenstedelijk tot 2040.

• In de Kogerveldwijk ambitie: 2.000-2.500 woningen toevoegen.

• Boerejonkerbuurt is onderdeel transformatiegebied.

• Verouderde bedrijfspercelen transformeren tot woningbouw.

• Verschillende woningtypes van goedkoop tot duur, van klein tot 
groot.

• Voldoende ruimte voor (maatschappelijke) voorzieningen.

• Ander mobiliteitsbeleid (deelmobiliteit, verkeerscirculatie, 
parkeerhubs, versterken OV, fiets- en voetganger centraal).

• Doorzichten Zaan versterken.

• Klimaatbestendig bouwen en energieneutraal.

• Herontwikkeling Slachthuisstraat 67/67A tot woningbouw past 
binnen gemeentelijke ambities.
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Locatie Slachthuisstraat 67 en 67A



Locatie - cultuurhistorie

1980s: OBS de Duinjager en het Anker
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Locatie Slachthuisstraat 67 en 67A



✓ Betaalbaar wonen

• Sociale huur

• Middensegment huur

Ambitie - maatschappelijk

✓ Sociale veiligheid verbeteren✓ Verbindingen verbeteren 
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Ambities Duurzaamheid



Kleine huishoudens een of twee personen: 

• Jonge starters, alleen of stellen

• Singles of stellen van middelbare leeftijd (w.o. eenoudergezinnen)

• Empty nesters en senioren 

Voorziet ook in behoefte voor betaalbare huisvesting van mensen met vitale beroepen zoals docent, verpleegkundige of politieagent

Doelgroepen



- Slim ingedeelde praktische en comfortabele appartementen

- Ruimte voor ontmoeting; gemeenschappelijke (moes)tuin en ruime entree 

voor zitje/leestafel 

- Senioren: mogelijk Senior Smart Living concept

- Goede fietsenberging (maaiveld, goed toegankelijk) voor dagelijks gebruik

- Openbaar vervoer en winkels op loopafstand

- Smart mobility (electrisch deel)vervoer (fiets, scooter, auto etc.)

Doelgroepen – wensen en behoeftes



• Het totale programma omvat ca 150-165 appartementen in het 
sociale- en middeldure huursegment

In diverse types en groottes, variërend van 40m² tot 70m² 
woonoppervlakte:

• Studio’s 

• 2- en 3-kamerappartementen

• Stadswoningen op de begane grond

• Gemeenschappelijke tuin 

• Ruimere entree 

• Collectieve fietsenberging 

• Parkeren op maaiveld

• Bedrijfsruimte (ca 300 m² bvo) : 
Functie commerciële of maatschappelijke dienstverlening 

Beoogd programma



Eerste concept volumestudie









Bij een duurzaam gebouw hoort een duurzaam mobiliteitsconcept:

• Onderzoek naar deelmobiliteit  

• Inzet van elektrisch vervoer ( auto, fiets, scooter)

• Uitgangspunten: gebruiksvriendelijkheid, duurzaam, betaalbaar

Mobiliteit



Verkeer

Bestaande situatie:
- Inrit via Slachthuisstraat

Mogelijke situatie:
- Inrit via Dr. Scholtenstraat?



Uw mening en wensen



Uw mening en wensen



Uw mening en wensen



Uw mening en wensen



• Uw ideeën en suggesties zijn welkom op ons platform Citizenlab:

https://blauwhoed.citizenlab.co/nl-NL/projects/zaandam-slachthuisstraat

Citizenlab

https://blauwhoed.citizenlab.co/nl-NL/projects/zaandam-slachthuisstraat


Planning

Overzicht belangrijke stappen:

Activiteit verwacht moment

• Bijeenkomst 1 5 juli 2021

• Start bestemmingsplan procedure 3e kwartaal 2021

• Bijeenkomst 2 3e of 4e kwartaal 2021

• Start realisatie 2e kwartaal 2022

• Oplevering woningen 4e kwartaal 2022/1e kwartaal 2023 


