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Op de locatie van het huidige bedrijfspand, gelegen aan de Dr. H.G. 

Scholtenstraat / Jufferstraat, is eigenaar en initiatiefnemer De Hooischuur B.V. 

voornemens een woon/werkgebouw te ontwikkelen. 

De ontwikkeling ligt in de Boerejonkerbuurt, behorende bij de Kogerveldwijk in 

Zaandam.

Doctor H.G. Scholtenstraat

Paltrokstraat

A8
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Kogerveldwijk
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Historie Boerejonkerbuurt

In het begin van de 18e eeuw was er nog relatief weinig bebouwing in het gebied.

Langs de Zaan stonden enkele molens, en de haaks-op-de-dijk aangelegde paden

in dit gebied waren nog nauwelijks tot niet bebouwd. 

Pas aan het einde van de negentiende eeuw veranderde het landschap door 

industrialisatie. Er kwam een spoorlijn tussen Zaandam en Enkhuizen, en werd het 

overgrote deel van de molens gesloopt om plaats te maken voor fabrieken.

Begin 20e eeuw trokken steeds meer arbeiders naar de Zaanstreek en ontstonden

er nieuwe woonbuurten. 

De buurten nabij de Zaan breidden als eerste uit; de Slachthuisbuurt met woning-

bouw, bedrijfsgebouwen, scholen en een speeltuin. 

In 1958 opende De Centrale Werkplaats De Boerejonker, genoemd naar een van

de molens die daar oorspronkelijk stond. 

Nieuwe wegen werden aangelegd in verband met het toenemende autoverkeer. 

Parallel aan de Oostzijde werd de Heijermansstraat - Dr. H.G. Scholtenstraat 

aangelegd met een aftakking naar de Westzijde. 

Langs deze wegen kwam naoorlogse strokenbouw.
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Perspectief Kogerveldwijk

Gemeente Zaanstad heeft voor de Kogerveldwijk de ambitie uitgesproken om vóór 2040 de volgende punten te realiseren / verbeteren:

- Tot 2040 in de Kogerveldwijk 2500 woningen realiseren door transformatie van bedrijfs- en sportterreinen.

- Door meer, en diverse woningen te bouwen, verbeteren de voorzieningen en is er meer doorstroming mogelijk.

- Goede mix van wonen, werken en voorzieningen.

- Betere verbindingen, ook tussen buurten door onder andere aanpassing van de straatprofielen.

- Boerejonkerbuurt krijgt meer verbinding tussen oost en west, hierdoor ontstaat meer doorzicht en verblijf aan de Zaan.

- Ruimte voor bedrijvigheid, zowel bestaand als nieuw; zo ontstaat een levendige plint.

- Mobiliteit versterken; ruimte voor OV, deelauto, fiets en voetganger.

- Toekomstbestendige wijk die duurzaam is, en duurzaam word gebouwd.

- Minder ongelijkheid in de wijk, door onder andere diversiteit in woningtypen.

Kogerveldwijk lopende plannen en studiesTwee stadsbeelden: straten naar de Zaan (west)

en buurten met parkachtige randen (oost)
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Bouwvolumes en –bouwhoogtes

t

Randen bouwblokken en accenten Mobiliteit
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Bestaande situatie met naastgelegen plannen Toekomstige situatie met naastgelegen plannen

25 parkeerplaatsen t.b.v. plan Paltrok Parkeerplaatsen opgenomen in ontwikkeling
Uitruil grond met plan Paltrok 
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ambitie sociaal maatschappelijk
- Mix van wonen, werken en voorzieningen voor een levendige buurt

- Betaalbaar wonen; 40% sociaal en 40% middelduur

- Levendige plint door commerciële en maatschappelijke bedrijfsruimte, parkeren en fietsen uit het zicht in kern gebouw

- Extra parkeren t.b.v. de buurt, deelmobiliteit 

- Ontmoeten stimuleren door tuinen, terrassen, ruime ontsluiting met vides

ambitie duurzaamheid
- Flexibele indeling gebouw door constructieprincipe

- Levensloopbestendige woningen

- Klimaatadaptieve daken door groen

- Waterretentie door opvang groendaken

- Zonnepanelen

- Parkeerhub; overcapaciteit parkeren voor toekomstig ander gebruik gebouw en voor de buurt 

- Deelmobiliteit en elektrisch vervoer van auto’s, scooters en fietsen.
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mix van wonen, werken en voorzieningen

parkeren binnenin gebouw voor gebruikers 

gebouw en buurt; deelmobiliteit (parkeerhub)

ontmoeten op de brede 

gallerijen met vides en in 

de gezamenlijke tuinen

zon en licht vanaf de zuid-west zijde

op gallerijen, terassen, balkons en in tuin

levendige plint rondom met commerciële en 

maatschappelijke bedrijfsruimte

daken met zonnepanelen en 

beplanting voor klimaatadaptie 

en waterretentie

gezamenlijke berging fietsen en scooters

appartementen verschillende types 

en groottes ( 50 – 120 m2) 

GEBOUWCONCEPT 07



- Bedrijfsruimte; commerciële of maatschappelijke dienstverlening, 875m² BVO

- Parkeerhub; 113 parkeerplaatsen voor de gebruikers van het gebouw en 100 openbare parkeerplaatsen

- Deelmobiliteit auto’s, scooters en fietsen; elektrisch vervoer

- Collectieve fietsenberging 475m² 

- 63 appartementen in het sociale, middeldure en dure segment

25 sociale appartementen 50-60m² GBO

25 middeldure appartementen van 70-90 m² GBO

13 dure appartementen 100-120 m² GBO

- Gemeenschappelijke tuinen/terrassen

- Ontmoetingsruimte

PROGRAMMA

Beoogd programma
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- Flexibele solid passend bij de bedrijvigheid en grote schaal van de dr. 

H.G. Scholtestraat 

- Herkenbaarheid als één gebouw op grote schaal

- Verschillende hoogten van bouwmassa toch onderdeel van één volume; 

hoogte dr. H.G. Scholtestraat 5 tot 8 lagen, zijkanten zijn 

kleinschaliger/lager in volume aansluitend bij buurplannen

- Leesbaarheid volume: hoge plint 4m met commerciële en 

maatschappelijke functies, open tussenlaag met parkeren en daarboven 

appartementen in diverse lagen en types met buitenruimten

Ambitie stedenbouwkundig
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- Architectuur van de gevels is hetzelfde om het blok als één geheel

- Binnen het geheel moet het volume expressie krijgen door een kleinere schaal aan te brengen

- Serres, uitbouwen en balkons zijn onderdeel van architectuur; zij horen bij het volume en worden meegenomen in het 

ontwerp van de gevels

- Gelaagdheid en detaillering van grote naar kleine schaal, bij voorkeur in hetzelfde materiaal of kleur

- Groen wordt meegenomen in het ontwerp van de buitenruimten

- Gallerijen met daglicht en vides als onderdeel van de architectuur

Ambitie architectuur
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Afmaken blok/gebouw als gesloten bouwblok door uitbreiding naar 

Jufferplantsoen:

commerciële plint, parkeerlagen en binnentuin laag 3 uitbreiden

Tussenstraatje naast westgevel vanuit plan Paltrok doorgetrokken: 

invullen westgevel met plintfunctie (atelier/werkruimten) en 

appartementen op laag 3 en eventueel laag 4

11OPTIES UITBREIDING

Mogelijk toekomstige uitbreiding / invulling gebouw


