
!"#$%&'(")*!%)%+"*,!-%./)-#0"&&1*23*45)/*2678



!"#$%&'()"#*+$",-&../'0#$#1&'23'45$+'2678

78915': 78917 (;#$+$"'*<<.=+>>#.'<)"#*+$",-&../
78917'? 78925 0#$#1&'1+$$#$'0&&@9A&&$,>&%B'C&)'D#.,E5+,
78923'? 78943 0&,>#.;E&$'0#$#1&B'GHI'H+-J&.%'K&&")&$
78943'? 789L5 M$1.#$"'N#)##$>#B'O#>#.'K&);J5+,
789L5': 78933 D.&"#$'



MAAK.Zaanstad Noord           

Sam Versluis



aads ergadering ni

Samenvatting Concept 
Masterplan  Meneba 

Wormerveer



intr d tie



0,5km

1,0km

1,5km

4

l atie

Sailing 
association

winkelstraat

winkelstraat

NS 
Wormerveer

NS  
Krommenie-assendelft

lichte 
industriezone



Katelijn
Stempel



1898
Stoomfabriek De Tijd 
en De Vlijt

1911
De Nieuwe Vlijt

1912
Meelpakhuis Het Nieuwe Polen

1929
Meelzaksilo

1937
Silo De Korenaar

1948
Molen voor meelfabriek

1948
Voorreinigingsgebouw

1983 - 1990
Silo Europa

1953
Bloemsilo

1964
Silo Amerika
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categorie 1 – hoge 
monumentwaarde; behoud 
is noodzakelijk

categorie 2 – positieve 
monumentwaarde; behoud 
is wenselijk

categorie 3 – indifferente 
monumentwaarde; 
aangepaste vervanging is 
mogelijk

Categorie 1:

- ‘Oude Vlijt’, molen 1 (1898)
- ‘Nieuwe Vlijt’, molen 2 (1911)
- ketelhuizen en machinekamer aan

‘Nieuwe Vlijt’ (1911 en 1916)
- restant ‘Nieuwe Polen’ (1912)
- Molen 3 (1948)

Categorie 2:

- Waterstofgasfabriek (1921)
- Meelzaksilo (1929)
- ‘Roggemolen’ (1940)
- Bloemsilo 1 (1953)
- Bloemsilo 2 (1969)
- Werkplaatsen (1919, 1936 en 1957)
- Silo ‘Korenaar’ (1937)
- Lostoren (1948)
- Drogerij (1963)
- Silo ‘Amerika’

Categorie 3:

- Overkapping naast ‘Oude Vlijt’ (1953)
- Uitbreiding werkplaatsen (1972)
- Molen 4 (1974)
- Verzorgingsgebouw (1975)
- Silo ‘ Europa’ (1983)
- Nieuwbouw van ‘Polen’ en Reiniging
- Overkapping over de Zaan (1994)
- Overige bebouwing

waardestelling
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lan aart

AANLEGSTEIGER
KADETERRAS
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nie we sit atie

De grootte en volume van de bestaande volumes zal worden gerespecteerd. De 
bouwblokken vormen een compositie aan de waterkant, afgewisseld door openbare 
ruimte aan het water. Het project legt een interactie tussen bestaand en nieuw, water 
en land, voorzieningen en huisvesting. 

Waarde van de industriële gebouwvolumes

Silo “Amerika” met 
nieuwe volume

nieuwe gebouw met 
zelfde volumetrie nieuwe gebouw met 

zelfde volumetrie

nieuwe bebouwing
nieuwe gebouw met 
zelfde volumetrie

nieuwe 
kadewoningen

L uxelofts in historische 
gebouw “de V lijt”



stoere 
bouwblokken

luxe panden 
aan het water

een levendige 
buurt

buurtpleinen

een nieuwe 
waterkant



mix van nieuw en 
bestaand 

hoogte accent als nieuwe 
toevoeging op bestaande 
bouw

nieuwe panden 
aan het water

activeren van kade

nieuwe openbare ruimte 
aan de waterkant

Axonometrie met sfeerimpressies van bebouwingslint aan de Zaan



groene 
woonomgeving

bestaande watersingel 
betrekken in plangebied

straatverlichting in lijn met 
industrieel karakter

“poorten” met zicht op 
de Zaan

activeren waterkant 
met pocketparcs

aantrekkelijke 
binnentuinen

stads plein

Axonometrie met sfeerimpressies openbare ruimte en binnentuinen



“Een nieuw landmark 
voor Wormerveer...”
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identiteits aart
Optie 2: Gestapelde parkeergarage
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• erge r i an ind strieel er g ed
• asl s w nen
• ar te de slag
• e ensl estendig wen
• iliteits n e t
• at r in l sie wen
• ensatie er la tewater
• r ene da en al dan niet in inatie et ellen
• erlaagde n r r nie w w
• art rid a energie in rastr t r
• ansl iting war tenet als nder e

d r aa eid a ities
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