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Valentijn Bras en Sander Dullaart

• Bevriende ondernemers

• Namen de jachthaven over in 2018

• Watersporters

• Ook aanwezig: Jaco Woltjer, architect

Eef Franke, André Koster en Erik van Druenen

• Namens de gemeente Zaanstad betrokken

• Eef – project manager

• André – communicatie

• Erik – buurt manager

Even voorstellen



Jachthaven Dukra is verouderd

• Watersport vergrijst

• Vraag naar vaste ligplaatsen neemt af

• Delen van de haven zijn bijna 100 jaar oud

Waarom dit plan?

• Noodzaak om de jachthaven te renoveren

• Enorm kostbaar, niet terug te verdienen met jachthaven

• Met wonen en recreëren kunnen we dit financieren

Voorgeschiedenis



De geschiedenis ‘Baai van Zaandam’

• Ten tijde van de Houthaven lag het water vol met 

boomstammen en schepen en waren de houtloodsen op 

‘Het Eiland’ vol in gebruik

• Rond 1970 werd eerste verbindingsbrug gebouwd, de 

huidige fietsbrug. Grote vrachtschepen konden toen 

moeilijk passeren

• Woningbouw in 1991

• Tweede verbinding met het vaste land, de Spiekeroog-
brug. Deze ‘brug’ is laag en heeft geen draaibaar deel 

• Geen waterverkeer meer mogelijk over het historische 
traject van de Zaan

• Pas na 1980 lijkt de Houthaven de ‘Oude Haven’ te 
worden genoemd



Genieten van het water

• Publieke boardwalk met zitjes (verblijfskwaliteit) 

• Vaste ligplaatsen (van 165 naar 125)  

• Passantenplaatsen (dag en nacht) 

• Drijvende woningen (24, koop en verhuur)

• Havenlodges (10, recreatie) 

• Servicepunt van de jachthaven

• Horecagelegenheid (bestaand) 

• Extra’s: boten- en fietsverhuur en overige 

commerciële ruimtes



Historische houtloods als uitgangspunt

Kenmerken

• Houtconstructie en houten gevelbekleding

• Overstek aan de langsgevel

• Karakteristieke tekening van de kopgevel door het overstek

• Open langszijde waar constructie zichtbaar is

• Gesloten kopgevel met houten latten

• Flauwe dakhelling

• Wisselende hoogtes en breedtes

• Lage kade dichtbij het water als buitenruimte



Waterwoningen

• Afmetingen mede bepaald door doorgangsbreedte       (en -

hoogte) van bruggen. 

• Goothoogte zo laag als mogelijk

• Gebruiksoppervlakte relatief groot in relatie met de 

ruimtelijke verschijning (slaap)verdieping half onder water) 

• Slim gebruik van technologie (minimaal energieverbruik) 

• Doorgaande vlonder op waterniveau aan de waterzijde 

• Een drijvend terras aan de vlonder creëert buitenruimte

• Mogelijkheid tot afmeren bootjes

ruimte(s) en zichtlijnen

verbindingen

ruimte en randen

waterroutes



Schetsontwerp basistype en impressie



• Nodige infrastructurele voorzieningen moeten worden aangebracht

• Aanbrengen leidingzone in hoofdsteiger (riool, water, electra etc.) en 
aansluiten op de gemeentelijke infrastructurele voorzieningen aan 
William Pontbrug en Houthavenkade 

• Hoofdsteiger (3,5m breed) is toegankelijk voor gemeentelijke hulp-, 
nood- en ordediensten 

• Via de hoofdsteiger kan twee kanten op worden gevlucht en wordt 
een veilige plek bereikt

• Hoofdsteiger wordt voorzien van een droge blusleiding met 
tappunten

Infrastructuur, toegankelijkheid, brandveiligheid









10 Waterlodges verspreid door de haven



Belangrijk onderwerp: Parkeren

• Parkeren bewoners en bezoekers wordt opgelost op de 

Houthavenkade, deels oud voor nieuw.

• Parkeerterrein (HHK en loswal) worden heringericht.

• Straatparkeren wordt betaald parkeren.

• Gasten Havenlodges staan gratis in parkeergarage.



Bouwproces

• Geen bouwplaats

• Waterwoningen worden elders gebouwd, 

ingevaren, afgemeerd, aangesloten

• Havenlodges idem

• Steigerbouw en –renovatie prefab

• Haven krijgt moderne infrastructuur

• Werkzaamheden totaal ~4mnd



Buurtvisie Russische Buurt

Project vindt aansluiting bij 8 van de 13 onderdelen

• Ligging aan de Zaan, kansen van de ligging aan het water 

worden benut

• Kleinschalige horeca, levendigheid op menselijke schaal

• Buurtplek, laagdrempelige ontmoetingsplek

• Bewust van historie, havens en werven nog zichtbaar

• Mooi, schoon en opgeknapt. Nieuwbouw is een aanvulling.

• Toegankelijk en veilig voor iedereen

• Mobiliteit in evenwicht. Dorps en geen doorgangfunctie



Nieuwbouw Houthavenkade

• 710 woningen, insteekhaven, horeca

• 2 parkeergarages

• Sterke verbetering tov bedrijventerrein

• Start bouw 2021 

Gezamenlijk een stevige kwaliteitsimpuls 

voor de Russische buurt.



Mogelijke tijdlijn

Mei 2020

Stedebouwkundig

akkoord door supervisie 

Zaanstad

Mrt 2021

Inbreng bestemmingsplan

In Gemeenteraad

Dec 2020

Start betrekken van /

communicatie met buurt

Apr - Okt 2021

Mogelijkheid inbreng

zienswijzen

Nov 2021

Aanvraag 

omgevingsvergunning

Jan 2022

Start renovatie &

aanleg infrastructuur

Juni 2020

Start verkoopproces

Waterwoningen


