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Even voorstellen
Ontwikkelen met KRKTR !
Als KRKTR Projectontwikkeling ontwikkelen wij onze woonloca es net
even anders. Door mooie en bijzondere plannen haalbaar te maken en
zo duurzaam mogelijk te realiseren. Met persoonlijke aandacht en met
respect voor de belangen van mensen en hun omgeving. Dat zit nu
eenmaal in ons karakter.
We maken plekken graag mooier dan ze nu zijn. Vanuit die op ek zien
we in de Willem Dreeslaan 10 een uitstekende kans. We zijn dan ook erg
blij dat u als gemeente de tender (na het mislukken van de eerste
tender) opnieuw hebt uitgeschreven en met voldoende ruimte voor
kwaliteit.
Daarom hebben we besloten om mee te doen samen met NUNC
Architecten en Van Braam-Minnesma. Met gebundelde krachten zijn we
aan de slag gegaan en we zijn in alle bescheidenheid trots op het
resultaat. Uiteraard hebben we ook dit keer weer dankbaar gebruik
gemaakt van de reac es op de online enquête die we eind vorig jaar al
onder omwonenden hadden gehouden ten jde van de eerste tender.
Hopelijk lukt het ons om hiermee uw goedkeuring te krijgen en mogen
we ons plan op 17 september voorleggen aan de omwonenden.
Ontwerpen met Nunc Architecten !
Nunc Architecten werkt aan kwaliteit met karakter, met als mo o:
vanuit de ondergrond van het verleden bouwen aan een gebouw dat
staat in de toekomst. Nunc hee de kennis, ervaring en ambi e om de
vraagstelling te vertalen in een eigen jds en logisch ontwerp dat zich
uitstekend voegt in de loca e aan de Willem Dreeslaan in Zaandijk. Wij
hebben veel ervaring met het ontwerpen van deze moderne Zaanse
huizen in verschillende contexten. In de Zaandijkerkerk, prominente
buurman van het plangebied, zijn door Nunc negen nieuwe
woonvolumes ontworpen. Het houtgebruik in dit ontwerp sluit niet
alleen goed aan bij het interieur van de kerk maar verwijst ook naar de
Zaanse architectuur van de naastgelegen historische buurt, de
Gortershoek.
In onze projecten zoeken wij naar heldere vormen die een hoge
kwaliteit krijgen door zorgvuldige materialisering en detaillering van het
ontwerp.
Wij zijn betrokken bij het ontwerp van diverse wooncomplexen in de
Zaanstreek. Zo wordt op dit moment een nieuw appartementengebouw
KRKTR STYLESHEET
en kantoor aan de westzijde in Zaandam ontworpen. Ook het project
Mooij wonen aan de Zaan in Zaandam is in ontwikkeling. Vele
LOGO
Zaankanters kennen ons van het Fietsenpakhuis op de Vinkenstraat in
Zaandam, de Zaandijkerkerk en het ontwerp voor de spooroverbouwing
en NS-sta on van Zaandam.
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Een 'Inverdan'

Pad in de domineestuin

Woordmerk
Dit logo is met zorg ontworpen om KRKTR als
bedrijf professioneel te presenteren aan de
buitenwereld. Consequent gebruik van het logo
vormt het fundament van een sterk merk.

architecten

Het logo van KRKTR bestaat uit de bedrijfsnaam
in kapitalen. Het woordmerk oogt betrouwbaar
en solide.

Inleiding - Willem Dreeslaan 10

2

Stedenbouw en concept
Nadat de Zaandijkerkerk weer een nieuwe
bestemming hee en Brouwerij Hoop nieuwe
bezoekers trekt, is het jd om op een passende
manier het gebied rond de kerk af te maken.

Het Zaanse Pakhuis
- Dakterassen met
zicht op de kerk

Het “buurtje achter de kerk” bestond ooit uit
rommelig geplaatste huisjes en schuren op een
lappendeken van er es. Vandaag de dag is deze
structuur nog goed te zien in de Domineestuin.
Rond de Zaandijkerkerk is deze structuur door de
jaren heen geheel verdwenen en vervangen door
de grootschalige bedrijfspanden van Ardagh. Dit
nieuwbouwplan biedt een uitgelezen kans om met
fantasie en verbeeldingskracht deze historische
kwaliteiten opnieuw te interpreteren en de
Zaandijkerkerk nog beter in te bedden in zijn
directe omgeving.

Het Lange Huis

Open verbinding met het
typisch Zaanse achterpad
Terrassen naar het
open achterpad toe

Het kavel tussen de Willem Dreeslaan, Arie de
Bruijnstraat en de Zaandijkerkerk wordt opgevat
als een “dorp in een dorp”, met een afwisselende
bebouwing en een verscheidenheid aan
woningtypen, schakelingen en kaprich ngen. Het
plan kent geen voor- en achterkanten, maar is
levendig en rijk van detail aan alle zijden. Door de
bebouwing af en toe terug te plaatsen ontstaan
“inverdan” situa es die de gelijkvormigheid van de
straatwand doorbreken, reageren op de
omliggende stedenbouwkundige situa e en
refereren aan typisch Zaanse voortuintjes als
geleidelijke overgang tussen openbaar en privé
vormen.
Zoals je veel ziet in oudere Zaanse
arbeidersbuurtjes gee een open achterpad ook
KRKTR STYLESHEET
toegang tot de woningen. Met uitzicht op de kerk
loop je door een aantrekkelijke binnenwereld van
LOGO
terrassen, tuintjes en langs woonruimten. Door de
lage erfafscheidingen en hagen krijgt dit pad een
uitnodigende sfeer en wordt de groenstructuur
doorgezet rondom de Zaandijkerkerk.
Woordmerk
Dit logo is met zorg ontworpen om KRKTR als
bedrijf professioneel te presenteren aan de
buitenwereld. Consequent gebruik van het logo
vormt het fundament van een sterk merk.

architecten

Het logo van KRKTR bestaat uit de bedrijfsnaam
in kapitalen. Het woordmerk oogt betrouwbaar
en solide.

Het Hoge Huis
- Verbinding met
Arie de Bruijnstraat

Ari
ed
eB
rui
jns
tra
at

m
ille
W

an
sla
e
e
Dr

Een 'Inverdan'

Het ontwerp
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Door het verdraaien van de bebouwingsrich ngen,
een verscheidenheid aan woningtypen en
afwisseling in tuinen, erfscheidingen en paden
ontstaat een verschillend maar toch
samenhangend plan waarin op een eigen jdse
manier de kwaliteiten van de achtergelegen
Domineestuin vertaald zijn naar een aantrekkelijk
woonbuurtje aan de voet van de Zaandijkerkerk.

Lage houten open
erfafscheiding
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Woordmerk
Dit logo is met zorg ontworpen om KRKTR als
bedrijf professioneel te presenteren aan de
buitenwereld. Consequent gebruik van het logo
vormt het fundament van een sterk merk.

architecten

Het logo van KRKTR bestaat uit de bedrijfsnaam
in kapitalen. Het woordmerk oogt betrouwbaar
en solide.
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Woordmerk
Dit logo is met zorg ontworpen om KRKTR als
bedrijf professioneel te presenteren aan de
buitenwereld. Consequent gebruik van het logo
vormt het fundament van een sterk merk.

architecten

Het logo van KRKTR bestaat uit de bedrijfsnaam
in kapitalen. Het woordmerk oogt betrouwbaar
en solide.
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Pla egronden begane grond
Woordmerk

Noordoostgevel
Dit logo is met zorg ontworpen om KRKTR als
bedrijf professioneel te presenteren aan de
buitenwereld. Consequent gebruik van het logo
vormt het fundament van een sterk merk.

architecten

Het logo van KRKTR bestaat uit de bedrijfsnaam
in kapitalen. Het woordmerk oogt betrouwbaar
en solide.

Pla egronden en gevels 1:300 - Willem Dreeslaan 10
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Woningtypen

Voorbeeldpla egronden

In het plan hebben we drie typisch Zaanse woningtypen ontworpen: het Lange Huis,
het Hoge Huis en het Pakhuis. Door het combineren van deze typen ontstaat een
afwisselend buurtje en is er voor elke bewoner een uniek huis. Zo is het extra lange
arbeidershuis geschikt om te werken aan huis. Voor senioren biedt deze woning als
voordeel dat er een volledige slaapkamer met badkamer op de begane grond
gemaakt kan worden. Het Hoge Huis biedt met zijn twee verdiepingen en steile kap
met extra slaapkamers ruimte voor families. Het Pakhuis bevat compacte woningen
met een zonnig dakterras dat uitzicht biedt op de Zaandijkerkerk.
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Dit logo is met zorg ontworpen om KRKTR als
bedrijf professioneel te presenteren aan de
buitenwereld. Consequent gebruik van het logo
vormt het fundament van een sterk merk.

architecten

Het logo van KRKTR bestaat uit de bedrijfsnaam
in kapitalen. Het woordmerk oogt betrouwbaar
en solide.
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TYPE 3: Het Zaanse Pakhuis (111 m²)
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Materiaal en architectuur
Houtbouw is niet alleen Zaans, maar is ook beter voor het milieu en levert daarnaast woningen
op met een ﬁjn binnenklimaat. Om deze redenen kiezen wij ervoor ons plan in hout uit te
voeren. In de uitstraling levert dit het dorpse karakter op waar we naar op zoek zijn en
contrasteert het op een goede manier met de massieve bakstenen Zaandijkerkerk. Alle
erfscheidingen en bergingen zijn mee-ontworpen in hetzelfde type hout, maar door de ver caal
geplaatste planken open toe te passen varieert de mate van transparan e als je langs de gevels
loopt. Naast groen werd in het Zaanse verleden ook veelvuldig wit, grijs of zwart geschilderd
hout toegepast. Dit hebben wij gebruikt als basis voor de woningen, aangevuld met houten
luiken in de bekende groen nten uit de Zaanse kleurenwaaier. De daken worden uitgevoerd in
een donkergrijze vlakke pan waar de zonnecollectoren verzonken in kunnen worden opgenomen
als onderdeel van de architectuur.

Ver cale houten
gevelbekleding,
neutraal

Ver cale houten
gevelbekleding, wit

Ver cale houten
gevelbekleding,
zwart

Groene houten
luiken

Doorlopende
erfscheiding,
ver caal hout

Vlakke grijze dakpan
met verzonken
zonnecollectoren

Flirt met het oertype
De rust en orde van de basisvorm van de woningen komen voort uit de stedenbouwkundige
opzet en het zoveel mogelijk gebruiken van de typisch Zaanse 3:4:5-verhouding in gevels en
details. Deze eenvoudige basis verrijken we door het toevoegen van luiken, kleuren, vormen van
de ramen, dakkapellen en hekwerken. Met dit palet aan middelen zal door het ontwerpproces
heen gespeeld worden om de woningen het echt typisch Zaanse in eme karakter geven.
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Woordmerk

Gevelaanzicht Willem Dreeslaan
Dit logo is met zorg ontworpen om KRKTR als
bedrijf professioneel te presenteren aan de
buitenwereld. Consequent gebruik van het logo
vormt het fundament van een sterk merk.

architecten

Het logo van KRKTR bestaat uit de bedrijfsnaam
in kapitalen. Het woordmerk oogt betrouwbaar
en solide.

Houtgebruik in de Zaandijkerkerk
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Duurzaamheid
Duurzaam bouwen staat bij de projecten van KRKTR
en Nunc hoog in het vaandel. Wij vinden het
terugdringen van de energiebehoe e en het
(gedeeltelijk) zelfvoorzienend maken van gebouwen
zeer belangrijk. Daarom zijn enkele hoofdrichtlijnen
voor het ontwerp al vastgesteld; het gebruik van een
bodemwarmtepomp, per woning circa 16-21 PVpanelen (a ankelijk van het woningtype) en het
realiseren van een EPC van -0,12. We hebben het
schetsontwerp al laten toetsen en doorrekenen door
bureau Nieman en de maatregelen zijn mede daarop
gebaseerd. Daarnaast vinden wij dat een gebouw dat
veranderende gebruikerswensen op kan vangen en
dat tot in de lengte van jaren mooi blij pas echt
duurzaam mag worden genoemd. Daarom streven
wij vanaf het begin van het ontwerpproces naar een
ﬂexibele indeling van de woningen door het
opnemen van een duidelijke scheiding tussen drager
en inbouw. Alle woningen zijn zo eenvoudig geschikt
te maken voor verschillende doelgroepen.
Ook het materiaalgebruik maakt het plan extra
duurzaam en Zaans, zowel de construc e als de
gevelafwerking zal in hout worden opgezet. Wij
vinden hout het ul eme materiaal voor dit project;
het sluit aan bij de Zaanse historie, het is
milieuvriendelijk, circulair, levert een pre g en
gezond binnenklimaat en het is wanneer het goed
wordt onderhouden ook duurzaam in jd. In het
ontwerpproces zijn de PV-panelen vanaf moment
één meegenomen, per volume is het dakvlak
gekozen dat het meest guns g ten opzichte van de
zon ligt. Dit vlak wordt, afgezien van ramen en
dakkapellen, volledig voorzien van PV-panelen. De
ramen worden mee-ontworpen in de maten van de
panelen en de kleur van het dak komt overeen met
de kleur van de panelen. Zo creëren wij een
KRKTR STYLESHEET
samenhangend geheel waarin meerdere
LOGO
ontwerpkeuzes slim zijn verwerkt om het plan zo
duurzaam mogelijk te maken.
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Woordmerk
Dit logo is met zorg ontworpen om KRKTR als
bedrijf professioneel te presenteren aan de
buitenwereld. Consequent gebruik van het logo
vormt het fundament van een sterk merk.

architecten

Het logo van KRKTR bestaat uit de bedrijfsnaam
in kapitalen. Het woordmerk oogt betrouwbaar
en solide.

Flexibele
pla egronden

circa 16 - 21
PV-panelen per
woning

Veel gebruik van het
duurzame en circulaire
materiaal hout

EPC
Producten uit de
nabije omgeving,
minder vervuiling
door transport

Realiseren van
een EPC
van -0,12

FSC
gecer ﬁceerd
hout
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