
‘De Tuinen’ vanaf de Nauernasevaart

DE TUINEN: EEN BRON VAN WOONPLEZIER
In de planvisie van Ooms Bouw & Wonen zijn tuinen de drager van 
het voormalige Gasfabriekterrein. Levende tuinen maken de buurt 
aantrekkelijk voor mensen, dieren en planten en dragen bij aan verkoeling 
in de zomer, waterretentie en biodiversiteit. Door tuinen tussen de 
woningen te plaatsen, ontstaat langs de paden een groene ondergrond 
voor het realiseren van diverse woningtypen. Tuinen, zorgvuldig omzoomd 
door hagen, vormen een eenheid met de openbare ruimte en het 
openbare groen. Ze komen in verschillende vormen voor in de buurt: als 
woontuin, speeltuin, als semiopenbare ontmoetingstuin en als bloemrijke 
borders met levendige kleuren die de paden begeleiden. De tuinen zijn 
van en voor de buurt: een bron van woonplezier.
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VARIËTEIT AAN KAPPEN IN HET GROEN
In de uitwerking volgt het plan voor ‘de Tuinen’ de traditionele Zaanse 
architectuur, zoals ook te zien in de aanpalende Wilhelminastraat en de 
Weiver. Hoewel de mansardekap daar het beeld bepaalt, zien we ook 
ander typen kappen. Die variëteit aan kapvormen vertaalden wij ook in 
onze planvisie. De woningblokken krijgen elk een specifieke kapvorm en 
kaprichting waardoor elk woningblok herkenbaar wordt. Hiermee wordt 
ook de stedenbouwkundige structuur van accenten voorzien. 

ZAANSE TRADITIE
In materialisatie sluiten wij aan op de Zaanse architectuur. Wij 
ontwikkelden een palet aan geveluitwerkingen en kleuren gebaseerd op 
Zaanse houtarchitectuur: donkergroen, zwart en wit in combinatie met 
een rode onbezande baksteen. Subtiele details in houten gevels verwijzen 
naar een ambachtelijke traditie. In combinatie met moderne, grote ramen, 
ruime dakkappellen en PV-panelen worden de woningen geheel van nu. 
Door met dit coherent materialenpalet en kaptypen te spelen ontstaat een 
eenheid in diversiteit.

WOONPROGRAMMA
A1 Senioren-appartementen groot  5 
A2 Senioren-appertementen klein   6
B1 Sociale senioren-benedenwoning  5
B2 Sociale starters-bovenwoning     6
C   Sociale grondgebonden woningen    4
D   Grondgebonden rijwoningen   5
E   Grongebonden twee-onder-een-kap 12
K   Kavels           6

Parkeren        73

12 Grongebonden twee-onder-een-kap

4 Sociale grondgebonden woningen

6 Kavels

5 Grondgebonden rijwoningen
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5 Senioren-appartementen groot 
6 Senioren-appertementen klein

5 Sociale senioren-benedenwoning
6 Sociale starters-bovenwoning
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ZAANSE KATHEDRAAL
Aan het einde van de Rolrederstraat (gebouw A) staat een kloek 
woongebouw dat de schaalsprong naar de bebouwing aan het 
water van de Zuidervaartdijk rechtvaardigt. Opgetrokken in een 
rode baksteen met een ‘industriële’ detaillering refereert het aan 
de ‘Zaanse Kathedralen’, de industriële monumenten van de 
Zaanstreek. De ramen in dit woongebouw zijn voorzien van zg. 
valse bogen. De gevels zijn voorzien van rijke baksteendecoraties 
en mestelverbanden. 

Border

OUDERENCLUSTER ROND DE TUINEN 
Ouderen krijgen een eigen buurtcluster waarin de woningen 
gecombineerd worden met voorzieningen. Daar kunnen zij elkaar 
en andere buurtgenoten ontmoeten. Dit cluster is georganiseerd 
rond de centrale ontmoetingstuinen-strook met daaraan ook de 
speeltuin. De ontmoetingstuinen zijn een extraatje voor de ouderen 
in de buurt. Doordat bijvoorbeeld ook de speeltuin een onderdeel 
is van de tuinenstrook, ontstaat contact met omwonenden. De 
tuinen worden geflankeerd door een reeks sociale seniorenwoningen 
voor alleenstaanden en door de buurthuiskamer met daarboven 
seniorenappartementen. Boven de alleenstaandenwoningen 
wonen jonge gezinnen hetgeen de integratie van de ouderen kan 
bevorderen.

BUURTHUISKAMER & ROZENTUIN
De buurthuiskamer is een ruimte die als ontmoetingsruimte kan 
worden gebruikt. De buurthuiskamer is in eigendom van de VVE,  
maar kan ook worden gebruikt door een zorginstelling, corporatie 
of de gemeente. Het is een huiskamer voor de gehele buurt. Bij de 
buurthuiskamer hoort een ontmoetingstuin waar bewoners lekker in 
de zon kunnen zitten, tuinieren of lunchen. 

MOESTUIN 
De rozentuin behorende bij het seniorencomplex staat in verbinding 
met de moestuin die in beheer kan worden genomen door 
de corporatie ten behoeve van de alleenstaandenwoningen. 
De moestuin staat weer in verbinding met de gemeentelijke 
natuurspeeltuin. Zo ontstaat een serie van tuinen die de buurt 
versterken en van leven voorzien. 

BEHEER TUINEN & HUISKAMER 
De inrichting, vormgeving en beheer van de tuinen kan worden 
ontwikkeld in co-creatie met de buurt. Als de tuinen als een grasveld 
worden vormgeven wordt het een veldje waar af en toe een balletje 
zal worden getrapt en daarnaast met name een uitlaatzone voor 
honden. Om die reden denken wij dat functies als een moestuin, 
jeu-de-boules-baan, speeltuin en fitness, in co-creatie met 
omwonenden, kunnen bijdragen aan de levenskwaliteit van de buurt 
en met name ouderen. 

Speeltuin
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TRILLINGSVRIJ BOUWEN
Het gehele plan wordt voorzien van betonnen, met een boorstelling, 
in de grond gevormde palen. Dit houdt in dat er niet traditioneel 
wordt geheid, maar met boorstelling gaten worden geboord 
(trillingvrij) waardoor er geen overlast voor de omliggende woningen 
zal zijn. Tevens worden alle woningen, voordat er begonnen 
wordt met bouwen, gemonitord en op belangrijke plaatsen wordt 
een meetinstallatie voor trillingen aangebracht. Wij nodigen de 
belanghebbenden (gemeente en buurt) uit om gezamenlijk de bouw 
route, ketenpark en bouwoverlast te bespreken bij de eerste opstart 
vergaderingen. Tijdens de bouw wordt u regelmatig uitgenodigd om 
overlast, stof, geluid en meer, te bespreken.

Het pad tussen Wilhelminastraat en Rolrederstraat

ENERGIENEUTRAAL: EPC onder de -0,02
De woningen zijn volledig elektrisch en aardgasloos. In Krommenie 
zien wij de kans om al in 2020 energieneutraal te zijn en woningen in 
te zetten die zeer energiezuinig zijn. Wij hebben voor alle woningen 
een EPC-berekening uitgerekend, en komen op een score van -0,02 
of lager.
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VERBETERING WANDELROUTES
De oorspronkelijke wandelpaden krijgen in de planvisie meer 
licht, groen en structuur. Ze veranderen van ‘achterpaden’ naar 
sociaal veilige, gevarieerde wandelroutes die aanvullend op de 
Rolrederstraat de zg. ‘doorwaadbaarheid’ van de buurt verbeteren. 
Het vrij te houden riool-tracé wordt een divers ingeplante border met 
meerjarige bloemen, grassen en heesters, maar kan ook worden 
ingezet als wadi voor de infiltratie van regenwater.

EEN ZONNIGE BUURT
Doordat tuinen tussen de huizen worden geplaatst ontstaat een 
meerzijdige oriëntatie van woonblokjes, met daartussen tuinen en 
hofjes. Door toepassing van deze verkaveling ontstaat een divers 
patroon met een ideale bezonning. Zelfs in de paden achter de 
Wilhelminaweg is gedurende de dag altijd een plek waar de zon 
schijnt. Zoals in de bezonningsstudie hier boven te zien is. Dit levert 
een zonnige wijk op met een afwisselend, groen en licht beeld en 
draagt bij aan een sociaalveilige wijk, waar altijd ogen op de straat 
en de paden zijn. De hofjes versterken het lokale buurtgevoel; 
kinderen spelen veilig voor de deur.


