
Persbericht 
19 september 2014 

 

 

Meer dan 300 geïnteresseerden, 27 architecten! 

Architectuurmanifestatie van start met publiekspeiling
 

Maar liefst 27 architecten hebben ontwerpschetsen gemaakt voor een vrije kavel op De Zaanse 

Eilanden. De ontwerpen laten zien hoeveel keuzemogelijkheden de toekomstige bewoners 

hebben om hier hun huis te laten bouwen. Er zijn traditionele ontwerpen, maar ook meer 

moderne. Ook de breedte en grootte van de woningen varieert, maar all

samen wel één Zaanse familie. 

website van het Noordhollands Dagblad kiezen welk ontwerp hen het meest aanspreekt. 

 

Op De Zaanse Eilanden koop je een kavel en bouw je een eigen huis. Een huis met Zaanse allure. Op 

het nu nog lege terrein hartje Zaandam (tussen de Houtveldweg, Aubade en de Belt) 

eilanden, waarop dit najaar de eerste 30 kavel

zit je super centraal met alle voorzieningen van het 

stadshart en het Intercity-station om de hoek. In 

minder dan een kwartier ben je in Amsterdam, de 

trein rijdt elke 8 minuten. 

 

Veel keus 

De afgelopen maanden bogen 27 architecten uit de 

Zaanstreek en omliggende gemeenten zich over de 

woonmogelijkheden op De Zaanse 

konden daarbij gebruik maken van het 

kavelpaspoort, een soort korte handleiding 

waaraan het ontwerp van de huizen op De Zaanse 

Eilanden moeten voldoen. Het kavelpaspoort is in 

vergelijking met zelfbouwprojecten in 

gemeente Zaanstad vindt het vooral belangrijk dat architecten in hun ontwerp iets terug laten komen van 

de Zaanse bouwtraditie. 

 

Publiekspeiling via Noordhollands Dagblad

De publiekspeiling loopt tot en met vrijdag 26 september 12

worden op de site van het Noordhollands Dagblad: 

worden. In de papieren editie van

informatie over De Zaanse Eilanden en de woningontwerpen te zien op 

 

Tijdens de Zaanse Nieuwbouwdag 

Schat, chef van de redactie Zaanstreek

meeste stemmen heeft gekregen. Uit handen van wethouder Addy Verschuren en stedenbouwkundig 

supervisor Sjoerd Soeters ontvangt de betrokken architect vervolgens de publieksprijs. 

plaats om 14.15 uur. De Zaanse 

 

 

Noot voor de pers, niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert Peter Vos, gemeentelijk projectmanager. Hij is 

bereikbaar op telefoonnummer 075 6552290. 

aan, u kunt deze rechtenvrij gebruiken, graag wel met v
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aan, u kunt deze rechtenvrij gebruiken, graag wel met vermelding @Jan Peter Boelema.
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