
Russische Buurt Herinrichting, 3e faseSchetsontwerp avond – 26 juni 2019 



Op de Hogedijk en de buitendijkse straten1 gaat gemeente Zaanstad in 2020 het riool vervangen en daarna worden de straten, stoepen en het groen vernieuwd. Voor het ontwerp van de inrichting van de straten, de stoepen en het groen is de input van bewoners belangrijk. In maart 2019 is een eerste keer met bewoners gepraat, om te horen wat er goed gaat en beter kan. In mei maakte de ontwerper ook een wandeling met de bewoners. Deze gesprekken gingen aan de hand van thema’s uit de buurtvisie2: 
- verkeer
- groen en ontmoeten
- historie en kunst
- Zaan bij de BuurtOp basis van alle ervaringen, informatie, ideeën heeft de ontwerper een vertaling gemaakt naar een zogenaamd  ‘schetsontwerp’. Op woensdagavond 26 juni 2019 werd dit eerste schetsontwerp gepresenteerd en besproken in OBS De Dijk.
1. Zie het gebied van het project op sheet 4 

2. Kijk voor de Russische Buurt Visie https://russischebuurt.files.wordpress.com/2019/

Wat gaat er gebeuren en wat is er gebeurd? (1)



Op deze avond waren van gemeente Zaanstad aanwezig:Aart Kat – projectleiderWim van Krieken – ontwerperPeter de Weerd - verkeersdeskundigeErik van Druenen – wijkmanagerPia van Kleef – themamanager Actief Burgerschap (betrokken bij Buurtvisie)In dit verslag een weergave van de presentatie die Wim van Krieken gaf op de avond. Tijdens de avond zijn diverse vragen en suggesties gesteld en vooral op de aanwezige kaarten geplakt. !Let op: de vragen en suggesties staan 
voorzien van antwoord/reactie in een apart Word-document!
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Wat gaat er gebeuren en wat is er gebeurd? (2)
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Projectgebied Fase 3: rondom Hogendijk

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 de vernieuwing van de straten, het groen, en de verlichting. Het projectgebied beslaat de Hogedijk en het grootste deel van het buitendijkse gebied (zie kaartje) 
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Uitgangpunten voor het ontwerp van de 3e fase:Bij het maken van het schetsontwerp voor de nieuwe straten, stoepen, groen heeft de ontwerper naast de eerder genoemde 4 punten uit de buurtvisie, de volgende 7 uitgangspunten gehanteerd: 1. Historisch karakter van de Hogendijk versterken2. Realiseren van een aangename ‘dorpsstraat’ met extra aandacht voor voetgangers en fietsers3. Eenduidige parkeerinrichting (duidelijk waar wel/waar niet)4. Groene accenten langs de dijk en in wijk versterken 5. Zichten op water benadrukken en gebruiken6. Nieuw meubilair en nieuwe verlichting7. Inzetten op klimaatadaptatie



Voor het ontwerp van de Hogendijk is gekozen om zoveel mogelijk dingen in te zetten die het historisch karakter van de dijk te versterken. Van gevel tot gevel worden er gebakken klinkers toegepast die passen bij de historische uitstraling. Er is gekozen voor een zo smal mogelijke rijbaan die visueel begeleidt door stoepjes met betonnen trottoirbanden. De banden worden ook doorgezet op plekken waar geparkeerd wordt, hier wordt een extra band op niveau van de straat toegevoegd waarachter geparkeerd wordt. Een ingreep die het kronkelige verloop van de dijk benadrukt en tevens een verkeer remmende functie heeft.
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1. Historisch karakter van de Hogendijk versterken



In het ontwerp voor de Hogendijk is gekozen om hoog in te zetten op ruimte voor voetgangers en fietsers. De straat krijgt aan 1 zijde een stoep van minimaal 120 cm breedte zonder obstakels waardoor ook voor mindervaliden een aangename wandelroute ontstaat. Hierbij zijn twee opties gepresenteerd, brede stoep aan de Zaanzijde of aan de  (zie volgende sheets voor beide opties én huidige situatie)Er is ook gekeken naar verbetering van de fietsroutes, met name de aansluiting van de Hogendijk op de Provinciale weg is hierbij een aandachtspunt.
Titel van presentatie7

2. Realiseren van een aangename ‘dorpsstraat’metextra aandacht voor voetgangers en fietsers
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Huidige situatie
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Nieuwe situatie: Optie parkeren centrumzijde
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Nieuwe situatie: Optie parkeren Zaanzijde
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Twee opties naast elkaar

* * Alleen in deze optie zijn geveltuinen mogelijk 



In het ontwerp wordt een eenduidig parkeersysteem voorgesteld door alle parkeervakken aan te duiden met markeringsstenen en symbooltegels. Waar mogelijk worden de parkeervakken anders georiënteerd zodat de ruimte beter gebruikt kan worden en de ruimten rustiger worden.De zijstraten van de dijk krijgen een standaard woonerfinrichting waarbij wordt ingezet op duidelijke routes en meer kwaliteit voor gebruik door bewoners. Op deze manier is het duidelijker waar wel en niet geparkeerd mag worden en ontstaat meer ruimte voor vergroening en verblijf. 
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3. Eenduidig parkeersysteem (duidelijk waar wel/niet)



Het spaarzame groen in de wijk wordt waar mogelijk zichtbaar gemaakt (geen parkeervakken ervoor) en waar mogelijk worden plekken ‘vergroend’. Vooral bij de zijstraten de wijk is worden bestaande groenvakken vergroot en of verbeterd. Het plantsoen van de Krim is de groenste plek in de buurt deze plek wordt gekoesterd met bijzondere bloeiende beplanting, dit groen wordt zichtbaar vanaf de straat zodat ook het zicht op het Blauwe Huis wordt versterkt.Nieuwe bomen kunnen oa Magnolia’s worden. 
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4. Groene accenten langs de dijk en in wijk versterken 



Waar mogelijk worden zicht op het water benadrukt door deze open te maken en een verblijfsplek aan het water te maken. Dit kan een eenvoudige vissteiger of een zitplek aan het water zijn. Hout is hier uitgangspunt in het materiaalgebruik, een mooie verwijzing naar het vroegere gebruik van de Houthaven. 
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5. Zichten op water benadrukken en gebruiken



De dijk krijgt nieuwe historisch verlichting zoals ook toegepast op de Westzijde. Dit zijn historische masten met een subtiele details die verwijzen naar het verleden van de wijk. Het detail wordt in overleg met de buurt ontworpen, dit kan een verwijzing naar Rusland zijn maar ook te maken hebben met het scheepsbouwverleden van de wijk. Naast verlichting wordt op een aantal plaatsen een historische zitplekken voorgesteld met banken waarin 1 of meerdere foto’s worden verwerkt die het verleden van de buurt laten zien (zie vorige sheet). 
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6. Nieuw meubilair en nieuwe verlichting
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7. Inzetten op klimaatadaptatieHet klimaat wordt warmer en natter. Dat is vooral merkbaar in ‘stenige’ omgevingen. Stenen houden warmte vast en regenwater kan moeilijk weg. Om hittestress en regenwateroverlast te voorkomen, is in het plan gekeken naar plekken voor vergroening en nieuwe methoden voor afwatering. In het plan wordt daarom gebruik gemaakt van materialen die het water doorlaten naar de bodem en een afwateringsysteem die het regenwater niet meer via het riool maar rechtstreeks naar het oppervlakte water leidt. Waar de ruimte het toelaat wordt ook groen toegevoegd op de stoepen bijvoorbeeld door geveltuinen aan te brengen en door op enkele plekken groen op de stoep toe te voegen (rondom de historische zitplekken)



Inrichting Poesjkinstraat wordt in een extra bijeenkomst voor die straat besproken (uitnodiging daarvoor volgt)

Titel van presentatie17

Schetsontwerp deel 1
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Schetsontwerp deel 2
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Schetsontwerp deel 3



De eerst volgende stap is het maken van een Voorlopig Ontwerp. De basis hiervoor is het schetsontwerp en de vragen/opmerkingen van bewoners hierover.  In september is het Voorlopige Ontwerp naar verwachting af en wordt dan daarna met u besproken. Voor deze bespreking ontvangt u natuurlijk een uitnodiging! Op deze avond kunt u uw mening nog geven over zaken in het ontwerp. Vervolgens wordt het Voorlopig Ontwerp, op basis van de buurtbijeenomst in september, definitief gemaakt. Het project moet dan aanbesteed worden – aannemers mogen een offerte uitbrengen – en naar verwachting gaat in maart 2020 in het buitendijkse gebied de eerste schep in de grond. Op de Hogedijk gebeurt dat naar verwachting in juni 2020. Over de planning van het project krijgt u tegen die tijd uiteraard meer en preciezere informatie. (Let op: Voor het ontwerp rondom de Poesjkinstraat zal nog een aparte bespreking met de omwonenden 
belegd worden over het schetsontwerp. Tijdens bespreking op 26 juni 2019 bleek er nog te veel onduidelijk)
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Volgende stappen


