Bezoek onze site voor meer informatie!

ZAANDAM

•

NOORDERKERKSTRAAT

www.facebook.com/Sluiskwartier

OOSTKADE

Het Sluiskwartier

TOP WONEN

Dijken, dammen en sluizen

10 appartementen te koop
met fantastisch uitzicht
over de zaan
en de wilhelminasluis
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Aan de rand van de wijk
Klauwershoek, in het centrum van Zaandam vind je
aan de Wilhelminasluis een
aantal bijzondere gebouwen.
De
Sluismeesterswoning,
de Oostzijderkerk, de oude
bioscoop ’t Saentje en daaromheen restaurants en winkels. En ook dertig woningen met uitzicht op de sluis.

WILHELMINASTRAAT

Wonen en werken
in het Sluiskwartier
Bewoners en ondernemers
aan het woord
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Het Sluiskwartier,
een historische wijk herleeft

Projectontwikkelaar
Astoria
Vastgoed heeft eind 2011 het
woningencomplex met aangrenzende winkels en restaurants
aangekocht met de bedoeling
hier weer een prachtig appartementengebouw van te maken
met een mix van koop- en
huurwoningen. Het plan voor
ontwikkeling van dit project,
dat ‘Sluiskwartier’ is genaamd,
bestaat uit drie onderdelen.
Allereerst worden in de zomer
van 2012 tien appartementen, in
oppervlakte variërend van 60m2
tot 80m2, luxe gerenoveerd en
voorzien van een nieuwe keuken, badkamer en een prachtige eikenhouten vloer. De
woningen worden in september volledig nieuw gestuukt
en geschilderd opgeleverd. De
verkoop start op zaterdag 14 juli

ZUIDDIJK
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Het derde onderdeel betreft de
bioscoop die de Zaandammers
kennen als ‘t Saentje. In dit
gebouw zullen twintig fonkelnieuwe appartementen worden
gerealiseerd. Op de begane
grond zijn winkels voorzien.
Astoria Vastgoed tekent samen
met Architectenbureau Klein uit
Wormerveer voor het ontwerp.
De bouw van deze woningen,
die bestemd zijn voor starters
(ca. 40m2 - 60m2), staat gepland
voor 2013.

Groot
onderhoud
wordt
gepleegd,
alles wordt
weer up-to-date!
De muziekkapel aan de Wilhelminasluis

met een open dag in de twee
modelwoningen.
In het najaar wordt in de
bestaande woningen groot
onderhoud gepleegd, waarbij

ook de buitenkant onder handen wordt genomen; de buitenruimtes, balkons en de gevels
van het gebouw krijgen een
totale make-over. Dit geldt niet
alleen voor de buitenruimtes

Wilhelminasluis vernieuwd

De Wilhelminasluis en de naastgelegen Beatrix- en Wilhelminabrug worden volledig vernieuwd.
De renovatie, die in 2013 begint, is onderdeel van het project ‘Vaart in de Zaan!’, dat moet zorgen
dat de Zaan beter bereikbaar wordt voor grote binnenvaartschepen en dat de regio leefbaarder
wordt. Begin 2015 wordt de nieuwe sluis in gebruik genomen.
(Vervolg op pagina 3)

bij woningen, maar ook voor de
entrees van het gebouw en de
gezichtsbepalende restaurants
en winkels in het Sluiskwartier.
Alles wordt weer up-to-date!

Nu ook de Provincie NoordHolland binnenkort zal beginnen met de renovatie van de
Wilhelminasluis, kun je gerust
stellen dat de hele wijk ‘op de
schop’ gaat - om daarna te herrijzen als een geweldige woon-,
werk- en leefwijk.

Wonen in
voormalige
bioscoop
‘t Saentje
De vroegere bioscoop ‘t
Saentje aan de Noorderkerkstraat in Zaandam is lange
tijd gekraakt geweest, nu
staat het pand leeg. Maar
dat gaat snel veranderen:
Astoria Vastgoed wil het gebouw weer aan de buurt teruggeven door het volledig te
transformeren tot twintig appartementen en een aantal
winkels.
(Vervolg op pagina 3)

Advertentie

(Vervolg van pagina 1)

Wilhelminasluis vernieuwd
Zee- en rivierschepen worden
steeds groter en voor die schepen is de huidige Wilhelminasluis net iets te klein. Ook
technisch en bouwkundig is
de sluis verouderd. Om aan de
veranderde eisen te kunnen
voldoen, wordt de sluis van 12
tot 14 meter verbreed, van 120
tot 156 meter verlengd en 4,7
meter diep gemaakt. Met de
nieuwe afmetingen wordt ook
het schutten van de schepen
korter en efficiënter en is de

sluis veiliger als er tegelijk plezierjachten en beroepsschepen
binnenvaren. Straks kunnen
schepen sneller doorvaren en
hoeven bruggen daardoor minder lang open te staan. Ook zal
er minder vrachtverkeer op de
weg nodig zijn.
De Wilhelminasluis werd in
1903 aangelegd naast de – veel
kleinere – Groote Sluis, die nog
uit 1722 stamt. Deze sluis is
inmiddels een waterbouwkundig monument en zal dan ook

niet worden aangepast. Ook de
twee historische accijnshuisjes
aan weerszijden ervan blijven
bewaard.
De gemeente Zaanstad wil bewoners goed op de hoogte houden van de vernieuwing van
de sluis en bijbehorende bruggen. Dit gebeurt schriftelijk en
door openbare bijeenkomsten,
besprekingen met specifieke
groepen en individuele gesprekken met belanghebbenden te organiseren.

De geschiedenis
van Zaandam
in een notendop

Die typisch groene geveltjes, de Zaanse Schans, het Tsaar
Peterhuisje - getuigen van een lange geschiedenis. Toch is de
stad nog niet zo heel oud.
In 1811 was het de Franse keizer Napoleon, die besloot de
twee gemeentes Oostzaandam
en Westzaandam samen te
voegen tot één gemeente, die
hij in 1812 stadsrechten verleende: Zaandam. En dat zie je
terug in het wapen van Zaandam, waar de oude wapens van
Oostzaandam en Westzaandam
zijn samengevoegd: een schip
in aanbouw en vier leeuwen,
gecombineerd met de staf van
Mercurius en een haan - handelsgeest en waakzaamheid. In
het midden worden de elementen verbeeld die de Zaandamse

(Vervolg van pagina 1)

geschiedenis zo bepaald hebben: lucht, aarde en water.
Natuurlijk gaat de historie veel
verder terug dan de vroege 19e
eeuw . Al in de 8e eeuw v. Chr.
hadden zich mensen gevestigd
in de Zaanstreek. Maar wateroverlast bleek altijd een probleem. Dat werd opgelost toen
eind 13e eeuw een dam werd
aangelegd, pal naast het huidige Sluiskwartier. Het vormt het
begin van het moderne Zaandam - nu een stad met 73.000
inwoners, een rijke cultuur en
een enorme economische bedrijvigheid.

Wonen in voormalige bioscoop ‘t Saentje

Na aankoop van het pand eind
vorig jaar heeft Astoria Vastgoed diverse architecten geraadpleegd met de vraag hoe
dit plan te realiseren. In samenwerking met architectenbureau
Klein uit Wormerveer is uiteindelijk het definitieve plan opgesteld dat voorziet in wonen en
winkelen in de oude bioscoop.
Waar het publiek voorheen kon

genieten van films als Indiana
Jones, Titanic en Lord of the
Rings, kan men over pakweg
anderhalf jaar prachtig wonen
in ‘nieuwbouw’-appartementen
- van studio’s met een oppervlakte van 35m2 tot 3-kamerwoningen van 75m2.
Niet alles verandert: de bouwmuren en verdiepingsvloeren

blijven intact. Verder wordt al
het overige nieuw gebouwd.
De buitenmuren, nu nog kolossale, gemetselde wanden, worden ‘geopend’, dankzij vensters
met fraaie kozijnen en balkons.
Ook het interieur zal helemaal
opnieuw opgebouwd worden.
De diverse ontwerpen worden
binnenkort aan de gemeentelijke instanties ter goedkeuring

voorgelegd en kunnen daarom
hier nog niet getoond worden.
Maar houd de website in de
gaten voor de laatste ontwikkelingen.
Als alles volgens plan verloopt,
start de bouw in het voorjaar
van 2013 en is de oplevering
eind volgend jaar.

Het Sluiskwartier: dijken,dammen en sluizen
Wie vandaag de dag op de Zuiddijk staat en om zich heen
kijkt, zal zich nauwelijks kunnen voorstellen dat er in een
ver verleden enkel hoogveenmoeras te zien was. De eerste vaste bewoners hadden dan ook altijd te kampen met
wateroverlast.
Om daar iets tegen te doen, legden boeren sloten aan haaks op
de Zaan. In honderd jaar echter was het veen daardoor zo ver
ingeklonken dat de Zaan en het IJ op hetzelfde niveau waren
komen te liggen - met opnieuw overstromingen tot gevolg. Het
bouwen van dijken langs de oevers van de Zaan moest uitkomst
bieden: de Hogendijk en de Zuiddijk. Bij hoogwater echter
stroomde er zo veel water de Zaan binnen dat opnieuw overstroming dreigde. De oplossing lag in het bouwen van een dam,
die de twee dijken met elkaar verbond. Deze dam, die voor het
eerst in 1314 wordt genoemd, verhinderde echter op zijn beurt
de afwatering vanuit het Zaanse achterland. Daarom bouwde
men sluizen, waarschijnlijk al kort na de aanleg van de dam.
Op de oostelijke oever was inmiddels een terp aangelegd, met
daarop een kapelletje. In de 17e eeuw werd die vervangen door
de Oostzijderkerk, nog altijd het hart van het Sluiskwartier.
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TOP Wonen aan de Zaan
Typisch voor de Zaanse stijl
is de mix van oud en nieuw
en de bedrijvigheid in de
straten. Op de hoek van
de A.F. de Savornin Lohmanstraat staan schitterende traditionele gebouwen,
waaronder een oude sluismeesterswoning.
Rondom
dit unieke neorenaissancepand uit 1900 is het ‘nieuwe
Sluiskwartier’ gebouwd.
Het Sluiskwartier bestaat
uit twee appartementencomplexen: 21 appartementen
direct aan de Wilhelminasluis gelegen en negen appartementen schuin daarachter, ook met uitzicht over
de sluis.
De locatie is uniek, vlak bij het
horecaplein de Dam, op loopafstand van het treinstation en de
vele winkels aan de Gedempte

allerhande inbouwapparatuur
van het merk Smeg. Ook bevatten ze moderne badkamers met
Grohe-kranen, massief eikenhouten vloeren en gestuukte
wanden. Kortom: er hoeven
alleen nog maar meubels in en
dan zijn ze klaar om te bewonen.

De nieuwe woningen in het Sluiskwartier
Betaalbaar wonen op een toplocatie met schitterend uitzicht over de Zaan

Gracht. Het buurtje achter de
sluis maakt onderdeel uit van
de Klauwershoek, een historische wijk met een paar van de
oudste straatjes van Zaandam.

De appartementen variëren van
ruim 60m2 tot 80m2, alle met
een buitenruimte, prijzen vanaf
139.500,- kk. Het complex en
de appartementen worden com-
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pleet gerenoveerd en aangepast
aan de moderne tijd. Zo worden
de appartementen voorzien
van een luxe keuken met aanrechtblad van hardsteen en van

Als u geïnteresseerd bent en
meer informatie wilt over het
Sluiskwartier-project en deze
woningen, kom dan naar de
open dag op 14 juli (van 12.00
tot 15.00 uur) aan de Oostkade
en/of de Zuiddijk. Ook kunt u
contact opnemen voor het maken
van een vrijblijvende afspraak
voor het bezichtigen van één
van de appartementen, bel naar:
Thijssen Makelaardij
075 - 616 86 69 of mail naar
info@thijssenmakelaardij.nl

Oostkade 20 Zaandam (circa 61 m2)
Vraagprijs: € 149.000,-

Entree op de begane grond met bellentableau, postbussen, trappenhuis en lift, galerij,
entree woonverdieping, hal, met meterkast en ruimte CV-installatie, zwevend toilet,
bergkast, slaapkamer met toegang tot de badkamer, woonkamer met open keuken en
balkon met uitzicht over het sluizencomplex.
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Oostkade 20 Zaandam (circa 61 m2)
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Kenmerken: Oostkade 20
Vraagprijs:
Aangeboden sinds:
Status:
Aanvaarding:

€ 149.000
7-jul-12
Beschikbaar
In overleg

Bouw
Soort appartement
Soort bouw
Bouwjaar
Soort dak

Galerijflat (appartement)
Bestaande bouw
1978
Plat dak

Oppervlakten en inhoud
Gebruiksoppervlakten:
Wonen (= woonoppervlakte)
Gebouwgebonden buitenruimte
Externe bergruimte
Inhoud

circa 61 m2
4 m2
5 m2
180 m2

Indeling
Aantal kamers
Aantal badkamers
Badkamervoorzieningen
Aantal woonlagen
Gelegen op
Voorzieningen

2 kamers (1 slaapkamer)
1 badkamer en 1 apart toilet
Douche
5 woonlagen
4e woonlaag
Schuifpui en lift

Energie
Isolatie:
Verwarming:
Warm water:
C.V.-ketel:

Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en dubbel
glas
C.V.-ketel
C.V.-ketel
Gas gestookt combiketel, Eigendom
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Kadastrale gegevens
Zaandam I 9651:

Erfpacht (afgekocht tot 10-05-2028 tot 10-052053 met optie tot afkopen)

Buitenruimte
Ligging:
Balkon / dakterras:

Aan water, in centrum en vrij uitzicht
Balkon aanwezig

Bergruimte
Schuur/berging:

Box

Parkeergelegenheid
Soort parkeergelegenheid

Betaald parkeren en parkeervergunningen

VVE checklist
Inschrijving KvK
Jaarlijkse vergadering
Periodieke bijdrage
Opstalverzekering

ja
ja
75,-/maand
ja
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Disclaimer / Copyright
Deze brochure is gemaakt door Astoria vastgoed B.V. voor de verkoop van
appartementen. Astoria Vastgoed B.V. besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg
aan de gegevens en informatie die in deze brochure zijn geplaatst. Desalniettemin is het
mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Aan de inhoud ervan
kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ook aanvaardt Astoria Vastgoed B.V.
geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade als gevolg van onjuistheden of
onvolkomenheden, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan
op of verspreiden van de gegevens en informatie.
Niets uit deze brochure mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder
schriftelijke toestemming van Astoria vastgoed B.V.
Astoria Vastgoed BV
Stadhouderskade 157
1074 BC Amsterdam
Telefoon 020-4275252
www.astoriavastgoed.nl
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