
Russische Buurt Herinrichting, 3e fase
Start ontwerp avond - 28 maart 2018 



De derde fase herinrichting Russische Buurt gaat naar verwachting in 2020 
beginnen. Op donderdagavond 28 maart 2019 werd de eerste stap gemaakt in dit 
proces, met een bijeenkomst voor buurtbewoners. 

Het doel van de bijeenkomst was om ervaringen en kennis van de buurtbewoners 
met dit* deel van de Russische Buurt op te halen, als input voor de ontwerper –
Wim van Krieken – zodat hij een eerste schetsontwerp kan maken. 

In dit verslag een korte weergave van de avond en de opgehaalde input.

*zie het projectplan op sheet 3
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Inleiding
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Projectgebied Fase 3: rondom Hogedijk

Fase 1 van de herinrichting is in 

2015 gestart. Fase 2 is net 

afgerond en dit jaar, in 2019, wordt 

fase 3 opgestart met 

voorbereidende werkzaamheden. 

Naar verwachting wordt dan in 

2020 begonnen met de 

werkzaamheden: vervanging van 

het riool waar nodig en 

herinrichting van het 

projectgebied. Het projectgebied 

beslaat de Hogedijk en het 

grootste deel van het buitendijkse 

gebied (zie kaartje) 



• Voorlopig ontwerp gereed  - eind mei 2019)

• Definitief ontwerp gereed - juli 2019)

• Ontwerp in bestek* vastleggen en aanbesteden - na de zomer, 2e helft 
2019)

• Start werkzaamheden – begin 2020

* definitie bestek: omschrijving van een uit te voeren (bouw)werk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, 

juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.
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Globale voorlopige planning project 



Bij het ontwerp moet rekening gehouden worden met een aantal factoren/zijn er 
een paar uitgangspunten:
- Riool
- Funderingen
- Toegankelijkheid voor hulpdiensten
- Verlichtingen
- Eigendom
- Parkeren en trottoir
- Groen

5

Uitgangspunten ontwerp



Het is voor het maken van een goed en gedragen ontwerp essentieel om de kennis en 
ervaring van de buurt te weten en te gebruiken. Want de bewoners weten het meeste van 
hun buurt: Bewoners bewegen zich dagelijks over straat, de stoepen, ontmoetingsplekken, de 
blackspots en de parels. Waar het goed gaat, waar minder, waar kansen liggen en wat de 
verhalen zijn. Op basis van deze kennis kan de ontwerper een vertaling maken naar de 
ontwerpen. 

Omdat er in de Russische Buurt hard gewerkt is aan een Visie*, zijn deze avond aan de hand 
van vier punten uit deze visie gesprekken gevoerd

• Verkeer

• Groen & ontmoeten

• Historie & kunst

Het thema Zaan bij de buurt werd in Groen en Historie meegenomen

*https://russischebuurt.wordpress.com/
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Input voor voorlopig ontwerp: waarom en hoe?



Er waren drie thematafels met een grote kaart van het projectgebied, waar bewoners zich konden vervoegen. 

Onder leiding van een tafeldame/heer werd het thema besproken. Alles werd op post-its of op de kaart zelf 

geschreven.Na ongeveer een half uur kon er van tafel gewisseld worden. Ontwerper Wim van Krieken en 

projectleider Aart Kat luisterden aan alle tafels mee. 

Titel van presentatie7

Tafelthemagesprekken



Aan deze tafel zaten vanuit de gemeente Monica Sommer als tafeldame en Peter 
de Weerd als expert. Ook Esther Yska, betrokken bij de Russische Buurt Visie 
vanuit het thema Verkeer zat aan tafel. 

Hardrijdende auto’s, vrachtverkeer, smalle stoepen, smalle rijbaan door 
geparkeerde auto’s op straat, parkeren vs veiligheid, veilig op school komen; 
verkeer is best een heet hangijzer op de Hogedijk. Duidelijk was dat je eigenlijk 
meer zou willen dan er past in die ruimte: parkeren, wandelen, fietsen, autorijden, 
groen: er zullen steeds afwegingen en keuzes gemaakt móeten worden. 

Los van deze kwesties is er ook gesproken over: de potentie van de Hogedijk als 
mooie wandel en -fietsroute, de behoefte aan betere verlichting op sommige 
stukken en hoe je als fietser van de provinciale weg de Hogedijk oprijdt. 

Titel van presentatie8

Tafel Verkeer



Wijkmanager Erik van Druenen voerde het gesprek over Groen en Ontmoeten. 

Dit thema kwam niet écht tot leven. Er is wel meer behoefte aan groen, maar niet 

veel input over hoe het nu beleefd wordt. Een genoemde kansplek om iets 

moois/groens van te maken is de kop van de Poesjkinstraat. Ook kwamen er 

suggesties voor geveltuintjes! 

Titel van presentatie9

Tafel Groen en Ontmoeten



Deze tafel werd geleid door Pia van Kleef. Het 

waren zeer geanimeerde gesprekken, er bleek 

ontzettend veel historische kennis/bewustzijn en 

trots bij de bewoners te zijn! En dit deel van de 

buurt is ook veel historie, veel verhalen en 

kunstgeschiedenis. 

NB. Deze input vormt binnen het project 

herinrichting inspiratie voor de ontwerper voor 

eventueel zaken als materiaalgebruik, symboliek et 

cetera. Dat is ‘minder’ dan er is opgehaald, maar 

deze informatie gaat zeker niet verloren; het is 

allemaal opgeschreven en gedocumenteerd en 

vormt weer input voor trajecten ihkv de Buurtvisie.  

Ook bleken er meerdere mensen foto-archieven te 

hebben waar evt wat mee gedaan kan worden. 

10

Tafel Historie en Kunst (1)



Veel van de aanwezigen wonen al (heel) lang aan de Hogendijk en weten veel van vroegere 
tijden. Voorop staat de historie van toen alle scheepswerven aan het buitendijkse gebied er 
nog waren, zoals Brouwer. Scheepswerven is scheepslui is vertier, ofwel kroegen en gedoe. 
Dat was vooral rond de Lage Horn. De scheepswerven trokken ook gerelateerde industrie 
aan: smederijen, machinefabriek, houtzagerij (zoals Cornelis Vet)

Langs de dijk staan veel historische panden, een van de aanwezigen woont in een pand uit 
1720. Ook is het eerste buitendijkse huis aangewezen. Er is een aantal echte landmarks, 
zoals Huis Kardinaal, het Gemaal, het Blauwe Huis, The Black Smith, het paaltje met 
dijkmarkering (onderdeel van Noorder IJ en Zeedijk) 

Veel verhalen van de Dijk: bombardement slager Husslage, de bevroren rus die uit een 
vliegtuig viel, de trompettist die later dirigent op de radio werd, vechtpartijen en geld rapen bij 
West End, de vrouw die naar Zuid Afrika vertrok en weer terugkwam. 
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Tafel en Historie (2)



Wat symboliseert de buurt:
- Hout!
- Schepen/scheepswerven
- Rusland
- Walvissen
- Gevelsteen van de Black Smith
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Tafel en Historie (3)


