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Joost Jansz Beeldsnijder 1575 
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Meelfabriek de Vrede 
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jaren 50 – ontwikkeling haven 
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1978 
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Achtersluispolder is een bedrijventerrein dat nu volop in gebruik is 
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Aantal bedrijven: ca. 300 

Erfpacht/ eigendom: ca. 20/80 Omvang: ca. 94 ha 

Werkgelegenheid:  

ca. 3000 mensen 
(Ca 5% van Zaanse banen) 
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2040 



Zomer 2016: Gemeenteraad kiest met MAAK.Zaanstad voor 

transformatie ASP 



• Ruimtelijke Structuurvisie ‘Zichtbaar Zaans’ (2011) 

• Ontwikkelingsplan ZaanIJ (2012) 

• Visie Noordzeekanaalgebied 2040 (2013) 

Transformatie staat al langer op agenda 



Grootschalige woningbouwplannen in de omgeving 

Hembrugterrein 

Noordelijke  

IJ-oever 

Havenstad 
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Strategie voor Achtersluispolder is erg belangrijk 
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Bron: Urhahn, Strategiewijzer voor binnenstedelijke transformatie 





Zaanstad - Amsterdam 







Strategie voor Achtersluispolder is erg belangrijk 
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Bron: Urhahn, Strategiewijzer voor binnenstedelijke transformatie 



Grondbezit 

Versnipperd grondbezit 

80% van de grond in eigendom van vele eigenaren 

20% in eigendom gemeente (erfpacht, en water/groen) 
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Bestemmingsplan 

Bestemmingsplan (2011) 

• Een verkleuring naar wonen is de komende 10 jaren zeker 

niet aan de orde. Pas op langere termijn, na 2020, kan van 

een verdere transformatie sprake zijn. Daarom voorziet 

bestemmingsplan niet in een verkleuring die tevens wonen 

inhoudt. 
 



Milieucategorie 



Strategie voor Achtersluispolder is erg belangrijk 
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Bron: Urhahn, Strategiewijzer voor binnenstedelijke transformatie 
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Voor de MAAK.gebieden in Zaanstad werken we volgens de 

methode Analyse Perspectief Strategie 



Context: 

•De gebruikers van dit gebied zijn vooral ondernemers 

•De belangen zijn groot, maar ook verschillend  

•Ondernemers verwachten helderheid van de gemeente 

 

Wat we doen: 

•Continu in gesprek 

•Bewoners van zijkanaal-H 

•Organiseren bijeenkomsten en onderzoeken samen 

•Transparant => https://maakachtersluispolder.zaanstad.nl/ 
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In gesprek met de Achtersluispolder 
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KCAP heeft hiervoor een ruimtelijke analyse opgesteld 
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• Story telling 

• Participatie 

• Faciliteren  

• Kaders stellen 
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Invloed: 

Hoe bereiken we de voor het gebied gestelde ambities? 

= organisch 

Situatie in Achtersluispolder: 

• Versnipperd eigendom 

• Diverse (tegengestelde) belangen 

• Milieu & planologie 

 

& Ondernemers willen helderheid! 
? 

? 
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Omgevingsplan vraagt om nieuwe manier van werken 
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• Instrument van grondbeleid 

• zoals Strategische verwerving 

• Planologisch instrumentarium 

• waarbij bestemmingsplan stolp én aanjager kan zijn 

• Tijdelijkheid 

• Placemaking en programmering 

 

• Tegelijkertijd is de winkel open 

• Passende en niet passende initiatieven, wenselijke en niet wenselijke initiatieven 

• Spontane verplaatsingen 

• Onvoorziene kansen 
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Onderdeel van de Strategie is het in beeld brengen en gereed 

maken van het instrumentarium 



• Gemeentelijke rol 

• Wanneer is sturen nodig en wanneer kun je meer loslaten 

• Zaanse menging 2.0 

• Welke keuzes maken over de mate van menging? (pand – kavel – gebied)  

• Welke instrumenten om deze menging te krijgen en te houden?  

• Tussentijd 

• Hoe zorg je ervoor dat tijdens de gebiedstransformatie de tijdelijkheid en daarbij 

horende onzekerheid de bedrijven niet de das om doen? 

Vragen voor discussie 
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