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AMBITIEINLEIDING

Het Voorontwerp 7 is het vervolg op het Voorontwerp 6 
uit januari 2021, waarin het onderdeel wonen vorm kreeg 
door middel van drijvende woningen. Het Voorontwerp 
7 gaat uit van een transformatie van de jachthaven Dukra 
met woonboten. De overgang van drijvende woningen naar 
woonboten is het gevolg van een uitgebreide participatie 
met omwonenden en belanghebbenden in de periode 
2021-2022.
De eerdere voorontwerpen waren een vervolg op een 
ontwikkelde visie op de jachthaven vanaf november 2017 
en vastgesteld in mei 2018. De tussenliggende tijd is 
besteedt aan het verder onderzoeken van de technische, 
financiële, programmatische, maatschappelijke en politieke 
haalbaarheid. 

Het Voorontwerp schept de mogelijkheden van 
transformatie van de jachthaven Dukra. De jachthaven 
ligt in de Oude Haven van Zaanstad, ten zuiden van het 
stadcentrum.

De huidige jachthaven is enigzins verwaarloosd en is toe 
aan een opwaardering. De verkoop van de voorziene 
waterkavels voor woonboten financiert de herinrichting 
van de jachthaven. De hoofdsteiger transformeert hierin 
tot publieke boardwalk en de jachthaven gaat meer 
programma huisvesten.
De combinatie van de toegankelijkheid van de centrale 
boardwalk van de jachthaven, de jachthaven zelf, de 
horeca, de woonboten en de havenlodges orgen voor 
een programmatische mix. Dit genereert een prettige 
levendigheid op en rondom de jachthaven.
Het programma kan in de toekomst nog uitgebreid 
worden door bijvoorbeeld meer passentenbezoek en 
verhuur van boten.

De historische relatie van Zaandam met het water is 
evident. De ambitie van de herontwikkeling is om de 
oriëntatie van Zaandam op het water te vergroten.

Zaandam heeft een lange, intensieve relatie met het water. 
Het water en de Zaan in het bijzonder werden gebruikt 
om de locale produkten te vervoeren. Langs de Zaan 
herken je Zaandam. Desalniettemin is de hedendaagse 
relatie van Zaandam met het water mager. De ambitie 
van de jachthaven is om Zaandam (opnieuw) een 
nautisch gezicht te geven: Zaandam weer aan het water 
te leggen. De haven van Zaandam. De plek heeft goede 
verbindingsroutes met het stadscentrum. 
Het doel is om de jachthaven weer mooi en 
toekomstbestendig te maken. Een levendige plek met 
ruimte voor wonen, recreëren, verblijven en verpozen. 
Dit alles middels een flinke investering in kwaliteit en 
exploitatie, met oog voor de belangen van gemeente, 
omwonenden, ontwikkelaar van exploitant en ontwikkelaar. 

2017
2022
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DE HOUTHAVEN: GESCHIEDENIS

De plek in de zogenaamde ‘baai van Zaandam’ waar 
jachthaven Dukra zich bevindt heeft in de geschiedenis 
vele gedaanten en namen gehad. Voor de doorsnijding 
van wat nu Zaaneiland heet was dit gedeelte van de baai 
gewoon een natuurlijke bocht in de rivier de Zaan en 
was de naam ‘het Kattegat’. Met de realisatie van het 
Noordzeekanaal en de inpoldering van het IJ onstond er 
een vraag voor een ‘Nieuwe Haven’ met verbinding naar 
het Noordzeekanaal. Het Kattegat werd ‘Houthaven’. 
Ten tijde van de Houthaven lag het water vol met 
boomstammen, dekschuiten en schepen. 

Rond 1970 werd de eerste verbindingsbrug naar 
het Zaaneiland gebouwd, de huidige fietsbrug. Grote 
vrachtschepen konden toen moeilijk meer passeren. 
Gelijk met de realisatie van de woningbouw op het 
Eiland in 1991 werd een tweede verbinding met het 
vaste land gerealiseerd, de Spiekeroog-brug. Deze ‘brug’ 
is laag en heeft geen draaibaar deel. Hiermee is er geen 
waterverkeer meer mogelijk over het historische traject 
van de Zaan. Pas na 1980 lijkt de Houthaven de ‘Oude 
Haven’ te worden genoemd.

Meer locale cultuurgeschiedenis is onderzocht in de 
cultuurhistorische scan. 
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STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE EN UITGANGSPUNTEN

Ruimtelijkheid
De Baai van Zaandam is in het ‘Ruimteplan Zaan en IJ’ 
benoemd als grote open ruimte. Jachthaven Dukra maakt 
deel uit van die open ruimte. Lange zichtlijnen vanaf de 
entree van de bruggen werpen de blik over het water. 
De hogere gebouwen begrenzen de ruimte. Er is een 
verschil in het ervaren van de ruimte tussen het nivo 
van de kades en die op het nivo van het water. De beide 
bruggen verdelen het wateroppervlak in drie ruimtes. De 
jachthaven ligt in de middelste ruimte en wordt aan de 
noordzijde begrensd door dijkhuizen aan de historische 
Hogendijk en aan de andere zijden door de lage 
verbindingsbrug (de Spiekeroogbrug) en de fietsbrug (de 
William Pontbrug).  De randen zijn niet de drager van de 
ruimtelijke kwaliteit van de jachthaven. Het is voornamelijk 
het water zelf wat de kwaliteit van de ruimtelijkheid van de 
plek draagt.

Verblijfskwaliteit en entrées
De huidige jachthaven is niet publiek toegankelijk en heeft 
geen verblijfskwaliteit. Het beeld is rommelig. De beide 
entrée’s van de jachthaven zijn meer ‘achteringangen’ dan 
een hoofdtoegang. Dat ligt mede aan de positionering 
halverwege beide lange bruggen.
De verblijfskwaliteit dient gecreeerd te worden. Dat kan 
bijvoorbeeld d.m.v. het maken van entrées en het daarmee 
vergroten van de toegankelijkheid. De entrees kunnen 
het ruimtelijk ‘schakelpunt’ vormen van de steiger met de 
bruggen.

Baai van Zaandam: ruimte(s) en zichtlijnen ruimte en randen verbindingen waterroutes

Met het verbreden en inrichten van de hoofdsteiger als 
een wandelroute kan de steiger een aantrekkelijke plek 
worden. Je kan de hoofdsteiger zien als een boardwalk, 
met een balustrade, met de juiste verlichting en bankjes. 
Ook horeca en een terras kunnen bijdragen aan de 
verblijfskwaliteit van de steiger.
Het doel is de hoofdsteiger publiek toegankelijk te maken 
en te houden. Uiteraard moet daarin rekening worden 
gehouden met de verschillende functies ter plaatse en 
moet gewaakt worden voor overlast.

Relatie met het water
De boardwalk en het programma aan het water kan de 
oriëntatie op en de aanwezigheid van het water vergroten. 
Land en water verweven zich. Met de aanwezige bootjes, 
terrassen en steigers wordt de relatie met het water 
vergroot.

de woningen langs de Hogendijk zicht op de jachthaven vanaf de Houthavenkade -hoge gebouwen begrenzen de ruimte

Zaan

Jachthaven
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Zaan

Zaaneiland
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contact met het water

... met de juiste verlichting en bankjesBoardwalk  voorbeeld steiger met verblijfskwaliteit

steiger met bootjes

STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE EN UITGANGSPUNTEN

Inrichting openbare ruimte
De jachthaven ligt op de plek van de vroegere houthavens. 
Steigers en meerpalen zijn van hout. Het gebruik van hout 
voor de nieuwe steigers ligt voor de hand.    
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PROGRAMMATISCHE MIX

De huidige jachthaven heeft een besloten karakter. Dat is 
mede door het beperkte programma van met name vaste 
ligplaatsen.
Met de introductie van de woonboten is er de 
mogelijkheid om meer leven in de brouwerij te krijgen. 
Ook de grotere toegankelijkheid voor passanten en de 
introductie van verhuur van bijvoorbeeld bootjes,  sup-
boards en fietsen én het aanbod van kleinschalige horeca 
kan meer bezoekers genereren. De woonboten zorgen 
voor de sociale controle en voor een continue komen en 
gaan. Een gemengde programmering creëert levendigheid 
en aantrekkelijkheid.
De bestaande directe omgeving kan daarvan profiteren. 
Ook kan er ingespeeld worden op de nieuwe stedelijke 
ontwikkeling van de Houthavenkade.

Bovendien heeft de haven de potentie om niet alleen de 
(jacht)haven voor bewoners, gebruikers, bezoekers en de 
directe omgeving te zijn, maar ook om een deel te zijn van 
de waterkant van Zaandam. 

Een wenselijk programma bestaat uit:
- publieke boardwalk met verblijfskwaliteit
- vaste ligplaatsen
- passantenplaatsen dag en nacht
- woonboten op waterkavels, koop en verhuur
- fietsenstalling t.b.v. de woonboten
- servicepunt van de jachthaven met kantoor havenmeester, 
toiletten, douche, afvalpunt, etc.
- horecagelegenheid
- havenlodges
- extra’s: boten- en fietsverhuur en overige commerciele 
ruimtes

vaste ligplaatsen

passanten

referentie horeca referentie havenlodgesextra’s: boot- en fietsverhuur is mogelijk

extra’s: speelschuit

bestaande horeca-ark

referentie woonboten - Cas Oorthuyskade, Amsterdam

referentie havenlodgesextra’s: boot- en fietsverhuur is mogelijk
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UITGANGSPUNTEN WOONBOTEN

Woonboten zijn (varende) schepen waarop gewoond 
wordt. Een waterkavel met een woonboot heeft bepaalde 
randvoorwaarden en heeft een aantal voorzieningen nodig.

Woonboten
Woonboten zijn herkenbaar als schip aan de romp. Veel 
woonboten zijn verbouwde vrachtschepen. Maar er 
worden ook bijvoorbeeld oude zeilschepen, tjalken en 
vele andere schepen gebruikt als woonboot. Tegenwoordig 
worden er ook geheel nieuwe woonboten gebouwd. Er zijn 
weinig plekken voor woonboten in Nederland en er is veel 
vraag. De haven wil voorzien in een plek voor die reeds 
bestaande woonboten.
De woonboten worden door de bewoner zelf aangekocht. 
Aan de bewoner zal een waterkavel met toebehoren 
worden verkocht. Er zijn vele soorten en maten 
woonboten. Daardoor kan een rommelig beeld ontstaan. 
De Woonschepenverordening en Woonschepennota van 
de gemeente Zaandam voorzien in eisen over uiterlijk 
en onderhoud. In het huishoudelijk reglement van de 
jachthaven kunnen eventuele aanvullende zaken worden 
opgenomen. 
Veel gemeenten hebben in hun woonschepennota 
opgenomen dat een schip elke 7 jaar voor inspectie en 
onderhoud naar de werf moet.  Voor schepen langer 
dan 20 meter is een zogenaamde vlakmeting (dikte 
scheepswand) verplicht door de Rijksoverheid. 
Voor de verplaatsing van het schip naar de werf kan 
gebruik gemaakt worden van sleep- en duwboten. De 
toegang en ruimten van de jachthaven moeten daarom zijn 
voorzien van voldoende manouvreerruimte.
  
Verbouwen
De mogelijkheid om zelf een schip te verbouwen tot 
woonboot bestaat ook. De meest gangbare types 
verbouwde schepen zijn de Spits (5,1m. breed, en vaak 
38,5m lang) en de Kempenaar (6,6m. breed, en tot 70m 
lengte). 
Voor een gebruik als woonboot wordt het schip vaak 
ingekort., zeker de lange Kempenaar. Bij de verbouwing 
wordt de voormalige laadruimte van het schip geïsoleerd 

referentie schepen als woonboten - Cas Oorthuyskade referentie schepen als woonboten - Cas Oorthuyskade voorbeeld nieuw gebouwde woonbootreferentie schepen als woonboten

vrachtschip Spits - 5,1m. breed x circa 39m. lang vrachtschip Kempenaar - 6,6m. breed x circa 70m. lang

voorbeeld inkorten vrachtschip voorbeeld inkorten vrachtschip

voorbeeld isoleren en verbouwen vrachtschip

en verbouwd tot woonruimte. De kajuit gaat meestal deel 
uitmaken van de woonruimte. De woonboot hoeft niet te 
voldoen aan het Bouwbesluit. De woonboot wordt elders 
verbouwd en vervolgens naar de locatie gevaren. 
Slim gebruik van technologie zal voor een minimaal 
energieverbruik moeten zorgen. De schepen kunnen 
worden voorzien van zonnepanelen, een balansventilatie en 
een warmtepomp. 
De woonoppervlakte en het comfort van deze verbouwde 
woonboten is vergelijkbaar met een nieuwbouwwoning.

Buitenruimte en bootjes
Ten behoeve van het beeld en de beheersbaarheid zal 
het water rondom de woonboten georganiseerd moeten 
blijven. Er is geen buitenruimte voorzien op de steigers. 

Parkeren
Voor de bewoners van de woonboten zijn parkeerplaatsen 
nodig. Binnen de grenzen van de jachthaven is dat niet 
mogelijk, omdat de jachthaven enkel wateroppervlakte 
heeft. Er dient tevens een mogelijkheid te komen voor het 
parkeren van fietsen voor bewoners. 

Infrastructuur
Voor de woonboten, maar ook voor de jachthaven zelf 
dienen de nodige infrastructurele voorzieningen te worden 
aangebracht, zoals riool, water, electra etc.  
Ook de plek voor postvakken en meterkasten dienen te 
worden bepaald.

Toegankelijkheid
Er zal moeten worden voorzien in de toegankelijkheid t.b.v. 
gemeentelijke hulp-, nood- en ordediensten. 

Brandveiligheid
De vluchtroute over de hoofdsteiger is veilig: er kan 
twee kanten op worden gevlucht. Er zijn -met name in 
Amsterdam- veel voorbeelden van woonboten aan een 
steiger. De brandveiligheid van de woonboten is besproken 
met de brandweer. 
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Aan de vernieuwde hoofdsteiger komen ligplaatsen voor 
woonboten. De ligplaatsen worden als waterkavel verkocht. 
Een koper neemt zijn woonboot mee van elders of koopt 
of (ver)bouwt zelf zijn woonboot. 

Waterkavels
De getrapte vorm van het vlak (A1) voor de 
ligplaatsen met verschillende lengte komt voort uit de 
tegenoverliggende gebogen oever.  De lengte van de kavel 
is de maximale lengte voor een woonboot. De lengte van 
de woonboot zelf bepaalt de invulling binnen de kavel. 
De lengte van de kavels wordt bepaald door:
a. de afstand tot de huizen op de Hogendijk
b. de manoevreerruimte voor de woonboten (oever, 
obstakels, diepten)
c. de kadasterlijn
d. de doorvaart onder de William Pontbrug en de 
doorvaart door de ophaalbrug in de hoofdsteiger
e. de afstand tot de bestaande woonark van de familie Rijks 
(min. 25m.)
f. de vraag naar ligplekken met een bepaalde lengte.

Vanaf het begin van de William Pontbrug blijft er zicht over 
het water richting de Houthavenkade. 
De overige woonboten liggen aan de Noordsteiger (A2), 
de steiger van het Havenhuis (A3) en aan het einde van de 
jachthavensteigers (A4).

Hoofdsteiger als boardwalk
De hoofdsteiger wordt aan twee zijden ontsloten door de 
aanlanding op de twee aanwezige bruggen. De aanlandingen 
vormen de entree tot de hoofdsteiger en de jachthaven. 
De hoofdsteiger is een publiektoegankelijke boardwalk. 
Bij de entree vanaf de William Pontbrug komt een 
servicegebouw t.b.v. de jachthaven en een fietsenstalling. 
De entree aan de Spiekeroogbrug heeft een verlenging van 
de boardwalk langs de brug, tot aan de Houthavenkade. 
Langs de verlengde boardwalk ligt de horeca-ark. Bij 
het begin van de hoofdsteiger bevindt zich eveneens 
een fietsenstalling. De entrees vormen de ruimtelijke en 
functionele schakel van de hoofdsteiger met de beide 
bruggen en daarmee de directe omgeving.

Overige planonderdelen
De overige planonderdelen bestaan uit:
B. De hoofdsteiger / Boardwalk
De hoofdsteiger is drie meter breed. De materialisering 
van het steigerdek bestaat uit hardhouten delen. Langs 
de hoofdsteiger is een balustrade met verlichting. Op 
een aantal plekken langs de hoofdsteiger bevindt zich 
een uitstekend stuk steiger, met daarop een bankje en 
verlichting, om op te verblijven.
C. De ophaalbrug
De intentie is de bestaande ophaalbrug te behouden en te 
reviseren en eventueel verbreden of te verplaatsen langs 
de hoofdsteiger t.b.v. de doorvaart van de woonboten. 

principedoorsnede van hoofdsteiger -met leidingzone en balustrade 

Ontwerp hoofdsteiger
Onderdeel van het plan is dat de hoofdsteiger wordt 
vervangen. De hoofdsteiger wordt een publieke ruimte 
met de uitstraling van een boardwalk. De inrichting van 
deze ruimte heeft een hoog kwaliteitsniveau. 
In het onderzoek naar de realisatiemogelijkheden hebben  
gesprekken met leveranciers en een excursie met de 
betrokken ambtenaren van de gemeente naar het project 
Schoon Schip in Amsterdam-Noord bijgedragen aan het 
resultaat.
 
Het ontwerp van de hoofdsteiger voorziet in een 
hardhouten dek op een staalconstructie. De houten 
meerpalen van de bestaande steiger van soms meer dan 
100 jaar oud worden hergebruikt voor de hoofdsteiger. 
Over de hele lengte van de hoofdsteiger wordt aan de 
kant van de woonboten een stalen balustrade met een 
houten leuning geplaatst. De steiger heeft verlichting op 
palen. Bankjes op drijvende terrassen langs de hoofdsteiger 
vergroten de verblijfskwaliteit van de steiger.

De hoofdsteiger en de vingersteigers worden voorzien 
van het nodige leidingwerk,  evenals de steigers van de 
jachthaven. Het leidingwerk betreft de nuts en afvoer, maar 
ook bijvoorbeeld een droge blusleiding t.b.v. de brandweer. 
De steiger is drie meter breed i.v.m. de toegang voor 
gemeentelijke hulpdiensten.

Dit alles vraagt een forse investering en is een belangrijk 
onderdeel geweest van de financiële haalbaarheid. 
De hoofdsteiger heeft bijvoorbeeld een lengte van circa 
280 meter.

referentie hoofdsteiger: Schoon schip, Amsterdam

PLANOMSCHRIJVING

De afspraak met de gemeente is dat de brug wordt 
overgedragen aan de jachthaven. De formalisatie laat 
momenteel op zich wachten door een aantal ingediende 
bezwaren van omwonenden tegen een eerder besluit 
van de gemeente om de burg af te sluiten dan wel te 
verwijderen. 
D. De horeca-ark
De bestaande horeca-ark in de jachthaven wordt verplaatst 
van de huidige plek naar de nieuwe plek. De horeca-ark 
krijgt een nieuw terras.
E. De verlengde boardwalk en laden/lossen
Langs de horeca-ark komt een houten boardwalk. Deze 
verbindt het entreeplein met de Houthavenkade. Langs de 
boardwalk komen op de brug een aantal parkeerplaatsen 
voor laden en lossen van de jachthaven en de horeca..
F. De Havenlodges
In de jachthaven komen maximaal twintig havenlodges 
te liggen, Gezien de financiering en de huidige onzekere 
economische vooruitzichten wordt waarschijnlijk gestart 
met 10-15 havenlodges. De ligplaatsen voor de lodges zijn 
indicatief aangegeven op de plankaart. Voor de ligplaatsen 
wordt een zoekgebied bepaald. De definitieve plekken 
voor de waterlodges zullen in de eerste jaren volgen uit 
een optimalisatie in de exploitatie en rekening houden met 
bijvoorbeeld privacy, (brand)veiligheid, geluid en overlast. 
G. Het havenhuisje en steiger (HHK-5)
Het vroegere kantoor van de gebroeders Kramer gaat het 
havenhuisje heten en krijgt een bestemming als wonen dan 
wel kantoor.
H. De bestaande woonark
De bestaande woonark wordt verplaatst naar de steiger 
van het havenhuisje. Aan de andere zijde van de steiger van 
het havenhuisje komen twee ligplekken voor woonboten 
(A3).
J. De Noordsteiger
Langs de Noordsteiger evenwijdig aan de William Pontbrug 
komen drie woonarken te liggen met ieder vier kleine 
appartementen. De woonarken zullen voldoen aan een 
vooraf duidelijk afgesproken beeldkwaliteit. De woonarken 
bestaan uit twee verdiepingen, waarbij de onderste 
verdieping zich half onder water bevindt. De hoogte van de 
arken is door de architect van de eigenaar opgegeven en 
verwerkt in een doorsnede over de William Pontbrug, de 
Noordsteiger en de arken. Verderop aan de Noordsteiger 
komen twee ligplekken voor woonboten (A2). Aan het 
einde van de steiger voorziet een nieuwe vluchttrap naar 
de brug voor een vluchtroute.
K. Parkeren
De parkeerplekken voor de bewoners van de woonboten 
komen aan de Houthavenkade. Voor de overige 
programma-onderdelen wordt een parkeerplan opgesteld. 
Zie ook blz. 16.
L. Fietsenstalling
De fietsen van de bewoners worden gestald in een 
gebouwde gemeenschappelijke fietsenstalling met 
postvakken en meterkasten. De fietsen van bezoekers 

van de jachthaven en bezoekers van de bewoners van 
de woonboten kunnen worden geparkeerd aan de 
Houthavenkade.
M. Het servicegebouw
Het servicegebouw huist faciliteiten t.b.v. de jachthaven, 
zoals een werkplaats, afvalopslag, berging en sanitair. Het 
al dan niet drijvende gebouw wordt nog ontworpen. De 
maximale hoogte wordt gelijk aan die van de woonarken 
aan de Noordsteiger.

De woonboten hebben beperkte mogelijkheden tot het 
plaatsen van zonnepanelen. De jachthaven zelf heeft die 
mogelijkheid ook nauwelijks. Steeds meer plezierboten 
zullen in de toekomst electrisch gaan varen. Dat past ook 
bij de duurzaamheidsambitie van de jachthaven. Momenteel 
wordt daarom door de initiatiefnemer onderzocht of er 
zonnepanelen geplaatst kunnen worden aan de William 
Pontbrug. Deze zouden kunnen voorzien in de (in ieder 
geval gedeeltelijke) stroombehoefte van de woonboten en 
de jachthaven.
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Voorbeeld ingekorte Kempenaar (39m.), verbouwd tot woonschip, als schip 
herkenbaar - ANA architecten

Voorbeeld buitenruimte - ANA architecten

voorbeeld woonboten van verschillende lengte, soorten en maten - Cas Oorthuyskade, Amsterdam

Woonboten
Woonboten zijn van oorsprong varende schepen. Er 
is een grote diversiteit onder woonboten en er zijn 
schepen van verschillende lengte, soorten en maten. Er 
is daarmee een grote kans op een rommelig beeld. De 
Woonschepennota en de Woonschepenverordening 
van de gemeente Zaandam voorzien in eisen met 
betrekking tot uiterlijk en onderhoud. In het huishoudelijk 
reglement van de jachthaven kunnen bovendien een 
aantal beeldkwaliteitseisen worden opgesteld voor de 
woonboten. Bijvoorbeeld over materialen en kleuren. Voor 
dit plan wordt voorgesteld gedekte kleuren en zwart en 
wit te gebruiken. Felle kleuren vragen te veel aandacht.Het 
kleur- en materiaalgebruik van de individuele boot mag niet 
overheersen op het geheel van boten.

Vanuit de Woonschepenverordening en de -nota van 
de gemeente Zaandam wordt voorzien in een aantal 
maximum afmetingen (voor woonboten):
a. lengte 32 meter
b. breedte 6,5 meter
c. hoogte: 5 meter boven de waterlijn
d. diepte: 2 meter onder de waterlijn
Op punt a en b wordt in een aanvulling uit 2022 op de 
verordening een uitzondering gemaakt wanneer in het 
bestemmingsplan een waterkavel is opgenomen met een 
bepaalde lengte en/of breedte. Dan geldt voor de maximale 
lengte en/of breedte het bestemmingsplan. Dat is voor dit 
plan aan de orde. 
Punt c vullen we aan met: m.u.v. de originele brug van het 
schip en objectachtige onderdelen, zoals masten. Voor de 
jachthaven wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Situering
Het stedebouwkundig plan voorziet in twee typen 
waterkavels: tussen de 18 en 21 kavels aan de 
noordwestzijde van de hoofdsteiger en acht enkele 
plekken door de haven heen. De enkele plekken hebben 
verschillende afmetingen, afhankelijk van de situatie 
in de jachthaven. De woonboten die zij-aan-zij aan de 
noordwestzijde van de hoofdsteiger komen te liggen 

hebben een tussenruimte van drie meter. Om de twee 
schepen ontsluit een vingerpier vanaf de hoofdsteiger de 
beide schepen. De vingerpier is 2,8m breed. De zij-aan-zij 
ligplaatsen hebben verschillende lengten, afhankelijk van 
de afstand tot de oever langs de Hogendijk, de afstand tot 
de bestaande woonark en de doorvaartmogelijkheden ter 
plaatse van de William Pontbrug en de ophaalbrug in de 
hoofdsteiger. Deze ligplaatsen hebben geen vaste breedte. 
De breedte is afhankelijk van de vraag. Ze worden op 
aanvraag en naar opgave van de gewenste breedte (breedte 
van de boot plus drie meter) uitgegeven en verkocht. 
De lengte van de kavel bepaalt niet per se de lengte van 
de woonboot. De woonboot is in ieder geval nooit langer 
dan de waterkavel. Er mag maximaal één woonboot op een 
kavel.

Buitenruimte en bootjes
De buitenruimte van de woonboten wordt gerealiseerd op 
het schip zelf. Er mogen geen vlonders of andere drijvende 
of vaste zaken rondom de woonboot worden gesitueerd, 
anders dan als boot herkenbaar. Bootjes van bewoners 
van woonboten mogen enkel liggen binnen het vlak van 
de ligplek, niet in de tussenruimte tussen de schepen. Een 
alternatief is een ligplaats voor een bootje in de jachthaven.

Parkeren
Voor parkeren voor de bewoners van de woonboten is 
plaats op de Houthavenkade. Fietsen worden geparkeerd 
in twee fietsenstallingen aan beide uiteinden van de 
hoofdsteiger. In deze gebouwtjes bevinden zich ook de 
meterkasten en de postvakken van de woonboten.

Infrastructuur
In de hoofdsteiger wordt een leidingzone verwerkt voor 
de nodige infrastructuur, zoals riool, water, electra etc. 
Aan het begin van Zowel vanaf de William Pontbrug als 
de Houthavenkade wordt de leidingzone aangesloten 
op de gemeentelijke infrastructurele voorzieningen. De 
woonboten worden hierop aangesloten.

profieldoorsnede over de haven

Toegankelijkheid
De hoofdsteiger met een breedte van drie meter voorziet 
in de toegankelijkheid voor hulpdiensten. 

Brandveiligheid
De woonboten aan de hoofdsteiger hebben een onderlinge 
afstand van drie meter. Ze worden ontsloten door een 
vingersteiger. Via de hoofdsteiger kan twee kanten op 
worden gevlucht en wordt een veilige plek bereikt. De 
hoofdsteiger wordt voorzien van een droge blusleiding met 
tappunten. 
De veiligheid van de vluchtwegen ten behoeve van 
de woonboten langs de Noordsteiger, de steiger van 
het Havenhuis en de jachthavensteigers wordt verder 
onderzocht.

Overig
Het huishoudelijk afval wordt gescheiden ingezameld in 
ondergrondse containers aan de Houthavenkade.

OMSCHRIJVING WOONBOTEN

water Peil=0 (-0,4 NAP)

dijk +2,8m.

wal +0,6m. steiger +1m.

William Pontbrug +3,5m.

dijk

PROFIEL DWARS OP HOOFDSTEIGER

dijkhuis Oude haven hoofdsteigerwoonboot jachthaven

zichtlijn dijkwoningen +4,5m
balkon +2,8m. brug schip +5,5m
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 OMSCHRIJVING WOONBOTEN

Principe van de waterkavel langs de Hoofdsteiger

Begrippen:

In de woonschepenverordening van de gemeente 
Zaanstad worden de begrippen waterwoning en 
woonschip omschreven. Deze omschrijving komt 
overeen met de omschrijving in de woonschepennota 
van de gemeente Zaanstad en in het schrijven 
van de Rijksoverheid: Drijvende woningen en de 
bouwregelgeving.

Waterwoning
geheel of gedeeltelijk in of op het water gelegen object, 
niet zijnde een woonschip, uitsluitend of in hoofdzaak 
gebezigd als, of te oordelen naar zijn constructie of inrichting, 
uitsluitend of in hoofdzaak bestemd tot dag- of nachtverblijf 
van een of meer personen, met zodanige (verankerings)
voorzieningen dat op het object als bouwwerk de bij of 
krachtens de Woningwet geldende bepalingen van toepassing 
zijn. 

Woonschip
woonark of woonboot, uitsluitend of in hoofdzaak gebezigd 
als, of te oordelen naar zijn constructie of inrichting, 
uitsluitend of in hoofdzaak bestemd tot dag- of nachtverblijf 
van een of meer personen, niet zijnde een waterwoning en al 
dan niet te kwalificeren als bouwwerk;
- woonark: drijvend object, in het algemeen niet bestemd of 
ingericht om te varen, doorgaans voorzien van een betonnen 
casco met vierkante of rechthoekige opbouw(en);
- woonboot: drijvend of varend object dat herkenbaar is aan 
casco, romp en opbouw als een (van origine) varend schip;

In dit stuk hanteren we de begrippen van de gemeente. 
Een vrachtschip wat verbouwd is voor permanente 
bewoning wordt dus een woonboot genoemd. Deze 
hoeft niet te voldoen aan het Bouwbesluit.
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Ruimtelijke schakel Spiekeroogbrug

De hoofdsteiger (B) heeft een entree aan de 
Spiekeroogbrug. De hoofdsteiger wordt met de 
Houthavenkade verbonden door een verlengde 
boardwalk langs de brug en de verplaatste horeca-ark 
met terras (D).  Ter plaatse van de horeca-ark bevinden 
zich parkeerplaatsen voor het laden en lossen van de 
jachthaven en de horeca. Aan het begin van de steiger 
bevindt zich ook de fietsenberging (L) met meterkasten 
en postvakken voor de bewoners van de woonboten. De 
ophaalbrug (C) wordt gerevisieerd en eventueel verbreed 
en/of verplaatst.

Ruimtelijke schakel William Pontbrug

De bestaande hoofdsteiger is met de hoger gelegen brug 
verbonden door een hellingbaan. Deze wordt gehandhaafd. 
Naast de hellingbaan komt een servicegebouw (D), al 
of dan niet drijvend. Deze is zichtbaar vanaf de brug. De 
hoogte wordt gelijk met de de hoogte van de woonarken.
Onder de brug kan een fietsenberging komen voor de 
bewoners van de woonboten en de woonarken.

HHK 5

HHK 5 is de vroegere steiger van Kramer. Aan het begin 
van de steiger bevindt zich het Havenhuisje. Langs de 
vernieuwde steiger van het Havenhuisje komen twee 
woonboten (A) en de verplaatste bestaande ark (G).
Het Havenhuisje (G) krijgt een woonbestemming dan 
wel kantoor. Naast het bestaande Havenhuisje staat 
een berging. Deze wordt vervangen door een grotere 
fietsenberging t.b.v. het Havenhuisje, de twee woonboten 
en de ark.

Woonarken Noordsteiger

De drie woonarken (G) worden geplaatst langs de 
Noordsteiger, parallel aan de William Pontbrug.
De woonarken zullen voldoen aan een vooraf duidelijk 
afgesproken beeldkwaliteit. Het dak van de woonarken is 
gedacht als groendak.

OVERIGE PLANONDERDELEN
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 OVERIGE PLANONDERDELEN

Waterlodges

In de jachthaven komen maximaal twintig waterlodges 
(F) te liggen. De ligplaatsen voor de lodges zijn indicatief 
aangegeven op de kaart. Voor de ligplaatsen wordt een 
zoekgebied bepaald. De definitieve plekken voor de 
waterlodges zullen in de eerste jaren volgen uit een 
optimalisatie in de exploitatie en rekening houden met 
bijvoorbeeld privacy, (brand)veiligheid, geluid en overlast. 

voorbeeld waterlodges in een jachthaven

F.
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Het parkeren is een kritische factor. De basis van de 
parkeeropgave is dat de jachthaven geen grond tot haar 
beschikking heeft, maar enkel water.
De huidige laad- en loswal aan de Houthavenkade is echter 
al 25 jaar in gebruik als parkeerplaats voor de jachthaven.

Voor woonboten heeft de gemeente Zaandam geen 
parkeernorm. In andere gemeenten wordt een norm 
gehanteerd van 1 parkeerplaats per woonboot. 
De parkeernorm voorziet wel in de parkeerbehoefte voor 
horeca en de waterlodges.

Het parkeren is maatwerk. Na gesprekken met de de 
afdeling Parkeren en Stedenbouw van de gemeente 
Zaanstad is de toekomstige herinrichting van de 
Houthavenkade in combinatie met een vergunningenstelsel 
voor de Houthavenkade een deel van de oplossing die 
circa 30 parkeerplaatsen zal opleveren. 
Deze parkeerplaatsen worden voorzien op het huidige 
parkeerterrein bij de kop van de Spiekeroogbrug en de 
Houthavenkade. Het huidige gebruik door de jachthaven 
zal dan worden opgegeven. Bij de al voorziene herinrichting 
van de Houthavenkade wordt dit meegenomen.

Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met 
• Zaantheater
• Q Park Rozenhof
• Johan Korner inz. Ontwikkeling Houthavenkade

Het parkeren t.b.v. de HHK-5 steiger is betaald 
(binnenstedelijk). Voor de gasten van de waterlodges zijn 
afspraken voor parkeren gemaakt met Q Park Rozenhof.

De parkeergarages van het Zaantheater en de Rozenhof 
bieden verdere mogelijkheden voor ontwikkeling van het 
parkeerplan. 
Het verkrijgen van parkeerplaatsen in de parkeergarage 
van de ontwikkeling aan de Houthavenkade is in de 
toekomst wellicht een optie, maar vooralsnog (qua tijd) 
niet haalbaar.

 

locatie laad- en loswal Houthavenkade: circa 30 pp Parkeerlocaties

P Zaantheater 200m.

P Q-park Rozenhof 300m.

P Korner

pp Houthavenkade
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In- en uitdraaimogelijkheden schepen type Spits (5,05m - 5,1m breed)

Parkeernorm Zaanstad 2016 Parkeerbeschibaarheid totaal

Parkeernorm woonboten niet opgenomen in de Parkeernorm Zaanstad 2016 Houthavenkade vergunning 30
Zaantheater 7
Houthavenkade betaald ntb
Rozenhof 10

47

Maximum variant (langs hoofdsteiger 21 schepen van 5,1m.)
Parkeerbehoefte p-norm aantal Parkeerbeschikbaarheid aantal

woonboten haven 8 1 / won. 8 Houthavenkade vergunning 30
woonboten hoofdsteiger  max. 21 1 / won. 21 Zaantheater 2
bestaande ark - 'kamerverhuur studenten' 3 kamers 0,2 / won. 0,6
drie woonarken - 'kamerverhuur studenten' 4 kamers 0,2 / won. 2,4

Havenhuisje - kantoor 82m² 0,6-1,1 / 100m² 1 Houthavenkade betaald 1

horeca 107m² 3-6 / 100m² 9 Houthavenkade betaald 9
terras 147m²

waterlodges 20 units 0,5 / unit 10 Rozenhof 10

52 52
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