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1. Samenvatting

Russische buurt met de Krimp, Zilverpadsteeg en de aansluitende straten 

en verbindingen: het zijn nu ‘ruimtes’, maar nog geen ‘plekken’ waar je je als 

voetganger thuis voelt en automatisch langer verblijft dan je eigenlijk van plan 

was. Hoe kunnen we dat met elkaar voor elkaar krijgen?

Op 11 juli 2016 heeft de Russische buurt in Zaandam samen met de gemeente, 

STIPO, BFAS, Placemaking Plus het idee opgevat om een  placemaking workshop 

te doen, om de kansen te verkennen van deze omgeving. De workshop werd 

gehouden op basis van de principes en methodologie van Project for Public Spaces, 

een non-profit organisatie uit New York, die zich wijdt aan het ondersteunen van 

gemeenschappen bij het transformeren van openbare ruimten in vitale plaatsen.

Zo’n 30 betrokkenen namen deel aan de workshop; deelnemers van lokale 

bedrijven, winkeleigenaren, bewoners, experts uit de rest van Zaandam 

en specialisten van de gemeente. De workshopleiders hebben een 

verbeteringsaanpak gepresenteerd die zich richt op een lange termijnstrategie 

in combinatie met korte termijn resultaten, interventies die veelal gepaard gaan 

met lagere kosten en risico’s.

Het gebruik staat daarbij steeds centraal, in relatie tot de inrichting en de manier 

waarop de samenwerking en het beheer zijn georganiseerd: software, hardware 

en orgware. Bij de organisatie gaat het om wat iedereen samen wil doen, dus niet 

de bewoners die bedenken en de gemeente die uitvoert, maar echt samen aan 

de slag, activiteiten organiseren, groen beheren; samen een ‘place management 

team’ voor de buurt vormen.

Placemaking gebeurt vooral tijdens de jaren van uitvoering, waarin je steeds met 

elkaar aan het leren bent hoe het beter kan. 

◄ De dag van de Placegame
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2. Het nieuwe Placemaking managment team

Özgur Koc:

eigenaar Coffeeshop 

Rozengracht

Irma Gort: projectleider 

Gemeente Zaanstad

Geertje van der Klei:

architect

Daniël van Horssen

Marcel van den Berg:

bewoner + voorzitter VVE 

Czaar Peterstraat

Czaar Peterhuisje 

(Farida Guseynova of collega)

Anita Hartman (bewoner)

Esther Laan (bewoner)
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3. Langere termijn visie  

Op basis van de place game zien we een visie voor de langere termijn die bestaat 

uit vijf kernbegrippen: 

1. Meer mensen. Mensen willen graag zijn waar andere mensen zijn. Als maar 1 
groep een ruimte gebruikt kan sfeer ontstaan die andere groepen als onprettig 
ervaren. Als een diversiteit aan groepen de straten gebruikt is er overdag en 
‘s avonds leven en ontstaat een prettige sfeer: jong en oud, man en vrouw, 
overdag en ‘s avonds, gezinnen en alleenstaanden, uitgaanspubliek, bezoekers 
en bewoners.

De Russische buurt heeft de mogelijkheid om een aantrekkelijke buurt te worden 
om meer mensen te trekken. Door de aanwezigheid van cultuur, historie en 
uitgaansgelegenheden in de Russische buurt is er ruimte voor een levendige sfeer 

waar bewoners en bezoekers (toeristen evenals dagjes mensen) samenkomen.

2. Meer plekken en meer eigenaarschap. Goede openbare ruimte valt of staat 
met het eigenaarschap dat gebruikers, ondernemers en omwonenden erover 
hebben. Er zijn nu veel plekken in de Russische Buurt waar dit eigenaarschap 
nog ontbreekt, en dat ook direct zichtbaar en voelbaar is. Het is cruciaal om meer 
eigenaarschap te ontwikkelen.

De bewoners en ondernemers voelen zich sterk verbonden met hun plek, maar 
hebben het gevoel dat ze tot nu toe niet de ruimte kregen voor meer mentaal 
eigenaarschap van de openbare ruimte. Zij misten het initiatief of de goedkeuring 
van de gemeente om zelf actie te ondernemen. De bewoners en ondernemers 
hebben aangegeven meer gehoord te zijn tijdens de place game en hebben het 
vertrouwen hun eigen plek toe te eigenen. Ook zijn er veel plekken in de buurt 
die vooral in de avond niet als veilig worden ervaren. Dit zal moeten worden 
aangepakt zodat mensen meer gebruik kunnen maken van deze plekken. 

3. Naar een fijnmazig voetgangersnetwerk in de hele buurt. De aandacht is 
nu sterk gefocust op de Gedempte Gracht en De Dam. Direct daarbuiten heb 
je het gevoel dat je in een achterkant bent, dat straten niet verbonden zijn, en 
zijn er parkeer- en opslagplekken in ruimtes waar je dit niet zou verwachten. 
De straten, stegen en pleintjes zijn niet met elkaar verbonden, waardoor er niet 
een binnenstadsgevoel ontstaat (maar een winkelstraat en een uitgaansplein). 
De culturele attracties liggen verborgen of staan op eilandjes. De binnenstad 
is bovendien bijna overal heel slecht verbonden met de grootste kwaliteit: het 
water van de Zaan.

Er is een voetgangersnetwerk nodig op een hoger schaalniveau dan Krimp en 
Zilverpadsteeg alleen. De goede sfeer van de Gedempte Gracht uitbreiden naar 
de rest van de buurt door de steegjes als de belangrijke verbindingsaders van 
de buurt. De steegjes van en naar de Gedempte Gracht en De Dam moeten dan 
veilige, aantrekkelijke, hele mooie plekken worden, die vragen misschien wel de 
meeste aandacht. Krimp en Zilverpadsteeg voelen nu nog als restruimtes, maar 
worden dan onderdeel van een logisch binnenstadsnetwerk, helemaal als ze ook 
meer het gevoel van ‘plek’ ontwikkelen. Het winkelcentrum de Rozenhof loopt nu 
niet goed. Het zou op lange termijn heel goed zijn om dit meer open te maken 
en logisch onderdeel te maken van het netwerk van voetgangersstraatjes. Dit zal 
er voor zorgen dat voetgangers (en fietsers) zich makkelijk kunnen verplaatsen 
van punt a naar punt b, aangezien de auto tot op heden nog te centraal staat. De 
grote verbindingsaders zullen leiden naar de Zaan zodat men meer gebruik kan 
maken van het water en de pier. 

4. Op zoveel mogelijk plekken verbinden met De Zaan. De grootste potentie 
voor de binnenstad ligt in de verbinding, visueel, fysiek en in het gebruik, met 
De Zaan. De kwaliteit van het water moeten worden omarmd en moet centraal 
moeten staan bij alle activiteiten. Ook zal de toegang tot het water moeten 
worden verbeterd. Er staan nu muren waar je als voetganger het zicht zou willen 
hebben, er zijn nauwelijks goede banken aan het water, de routes naar het water 
zijn onduidelijk. We willen naar een Zaanoever die een aantrekkelijke, groene 
verblijfsruimte is, waar je rond kunt wandelen langs en over het water, waar je 
even met je teen het water in kunt en waar kinderen kunnen zwemmen en zeilen, 
waar je naar de passerende boten kunt kijken.

5. Rotte kiezen aanpak. Er zijn veel panden in de wijk die er verwaarloosd bij 
staan, waar te weinig of geen onderhoud lijkt te zijn, en waar er ook sprake is 
van overlastgevend gebruik, bijvoorbeeld doordat er te veel mensen in een te 
kleine ruimte verblijven. Er is een gecoördineerde aanpak nodig (en al op gang 
gebracht) om dit vastgoed, (semi-)illegaal en overlastgevend gebruik tegen te 
gaan en te verminderen. Er moeten investeringen op gang komen in de panden 
met rottende fundering door middel van de pand-voor-pand investeringsaanpak 
om verdere beschadiging van panden te voorkomen. Dit kan resulteren in het 
aantrekken van nieuwe particuliere investeerders en buurtbewoners.
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Kennismaking
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De Russische buurt in Zaandam ligt centraal en heeft karakter. De buurt met een 

duidelijke historie. Czaar Peter en Monet hebben enige tijd doorgebracht in de 

buurt, terug te zien aan het Czaar Peterhuisje. Het ligt dicht bij de belangrijkste 

winkels en cafés van het centrum (horecaplein De Dam en de Gedempte Gracht) 

en het licht aan de prachtige Zaan. De 2.000 inwoners wonen in karakteristieke 

panden, vaak van voor of rond 1900, deels vernieuwd in de jaren ‘80, deels 

recent. Én het ligt op maar 10 minuten verwijderd van Amsterdam. 

Toch draait de buurt niet overal lekker. Het is een buurt met twee gezichten. 

Een flink deel van de gebouwen is gebrekkig onderhouden, waarvan een 

derde last heeft van funderingsproblematiek en vraagt om investeringen tot 

40.000 per woning. Er is veel illegale kamertjesverhuur en een toename van 

splitsingsaanvragen en vergunningsaanvragen voor bed & breakfast. Een 

aparte vraag is de vrij omvangrijke groep arbeidsmigranten in de wijk die nu 

weinig binding hebben met de wijk.Ook is er op straat overlast door afval en 

drankgebruik; de buurt bevindt zich in de ‘kreukelzone’ van het uitgaansgebied. 

De Russische Buurt heeft 2 coffeeshops zonder enige uitstraling die voorzien in 

de behoefte van zo goed als heel Zaanstad.

Nieuwe kansen voor de Russische buurt

In 2012 is er een groep actieve bewoners opgestaan, genaamd Het Russische 

buurtteam. Zij kijken wat zijzelf kunnen doen om de leefbaarheid te verbeteren 

door het organiseren van activiteiten (zwerfvuilploeg, groenadoptie 

plantsoenen, speelplein, buitenbioscoop, groenbakkenplan). Bewoners en 

ondernemers in de omgeving zijn actief geworden voor placemaking en zoeken 

de relatie met de Russische Buurt. Ook is de gemeente bezig met een nieuw 

ontwerp voor de stad, waarbij de Russische buurt in fase 1 in oktober aangepakt 

zal worden. Om goed in te kunnen spelen in de wensen van de gebruikers 

heeft de Gemeente samen met bewoners, ondernemers en geïnteresseerde 

deelgenomen aan de pace game op 11 juli in het hart van de Russische buurt.

<  Huidige situatie

4. Aanleiding van de Place Game
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Placemaking is het veranderen van een stukje openbare ruimte van een plekje 

waar je zo snel mogelijk doorheen wilt tot een plek waar je nooit meer weg wilt!

Placemaking begint met de community en de gebruikers. Gebruikers organiseren 

zich en nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. Het samen zien van kansen in 

de publieke ruimte, te beginnen met het zogenaamde laaghangend fruit: kleine 

interventies die makkelijk zijn te realiseren (sneller, lichter, goedkoper). Een 

goede publieke ruimte werkt als een magneet voor mensen. Mensen gaan er niet 

alleen naar toe omdat ze er moeten zijn, maar ook omdat het verblijf er plezierig 

is. Wat moet er er worden gedaan om een doorsnee plein te veranderen in een 

aantrekkelijke plek? 

PPS, Project for Public Spaces

In 30 jaar studie over wat kenmerkend is voor een goede publieke plek, heeft 

Project for Public Spaces vier hoofdeigenschappen gevonden die een goede 

openbare ruimte karakteriseren.

De eerste is Comfort. Gebruikers beschrijven de plek als “veilig”, “schoon”, “groen”, 

“charmant”, “aantrekkelijk” en “historisch”. Er is comfortabele zitgelegenheid; de 

plek voelt uitnodigend en heeft een prettige afmeting; het is aantrekkelijk om de 

plek te bezoeken en je kunt deze ook weer gemakkelijk verlaten.

De tweede eigenschap van een goede publieke ruimte is de variatie in Gebruik 

en Activiteiten wat de plek interessant maakt. Gebruikers beschrijven de plek 

als “leuk”, “speciaal”, “vitaal” en “authentiek”. Er wordt eten of iets anders verkocht; 

men viert er speciale gelegenheden; kinderen gebruiken het als een plek om te 

spelen.

Een derde eigenschap is beschikken over goede Toegang en Verbindingen. De 

plek is fysiek verbonden met andere plaatsen, met vervoer, omliggende straten 

en parkeergelegenheid. De toegangsplekken en verbindingen zijn uitnodigend 

en toegankelijk en de ruimte is ontworpen voor een prettig gebruik en gemak.

Een laatste belangrijk kenmerk is Sociabiliteit en gezelligheid. Ouderen vinden 

hier een plek om samen te komen en te kletsen; men schaakt of beoefent andere 

bordspelen; het is een plek waar je even stopt en kennissen tegenkomt; er is een 

bepaalde mate van trots en eigenaarschap op deze plek.

5. Wat is Placemaking?

< The Place Diagram by Project for Public Spaces. bron: pps.org
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6. Placemaking “in action” 

Placemaking gaat over kijken, luisteren en vragen stellen naar de mensen die daar 

wonen, werken en spelen, om hun behoeften, aspiraties en visie te ontdekken 

voor deze plek.

Placemaking is een plek-gebonden, community-gedreven aanpak om vitale 

openbare ruimte te creëren, die sterkere gemeenschappen bouwen.

Onze Placemaking benadering is gebaseerd op onze overtuiging dat het niet 

genoeg is om gewoon ontwerpen en ideeën te ontwikkelen om de openbare 

ruimte te verbeteren or verder te ontwikkelen. Verbeteringen moeten de 

gemeenschappelijke waarden en behoeften weer te spiegelen. We geloven dat 

en openbare betrokkenheid proces, dat van het begin bepaalt en reageert op de 

maatschappelijke condities en behoeften, een van de meest kritische factoren is 

voor het bereiken van een openbare ruimte die echt gevoelig voor de context is.

Placemaking moet beginnen met een grondig inzicht aan de dynamiek, verlangen 

en voorwaarden binnen een gemeenschap. Het gaat over kijken, luisteren en 

vragen stellen aan de mensen in een gemeenschap over hun problemen en 

aspiraties. 

Wij werken met ze om een visie te creëren over de plekken die ze belangrijk 

voor de gemeenschappelijke leven en hun dagelijkse ervaring vinden; en we 

helpen ze om hun ideeën uit te voeren. We beginnen met korte-termijn -soms 

experimentele- verbeteringen, die onmiddellijk voordelen voor de openbare 

ruimte en de gebruikers kunnen opleveren.

< De Placegame in een notedop
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7. Power of 10 

De tien plekken zijn uitgekozen op basis van de methodologie van Project for 

Public Spaces, ‘The Power of 10’. Het is gebaseerd op het idee dat een goede 

plek veel verschillende activiteiten heeft met verschillende redenen om deze te 

bezoeken. Deze plekken met activiteiten kunnen tien meer plekken tellen. ‘The 

Power of 10’ kan gebruikt worden als een raamwerk om bewoners en gebruikers 

van een ruimte te motiveren om de leefomgeving te revitaliseren. 

8. Bepaal places (plekken)

Om de kansen te ontdekken voor de Russische buurt zijn er in de omgeving tien 

plekken aangewezen, voornamelijk straten, delen van straten of pleinen. Tijdens 

de place game zijn de deelnemers opgedeeld in zeven groepen die ieder een 

plek voor hun rekening namen (zie de kaart). De deelnemers zijn op pad gegaan 

met een place game evaluatie formulier om het succes van een plek te kunnen 

definiëren. Zij konden deze plek op deze manier evalueren en ideeën formuleren 

voor verbetering of verandering op de korte- en op lange termijn. 

< Waar mensen zijn is het levendig, veilig en gezellig

1

2

4

3

9

8

7	  

6	  1.  Krimp kop 
2.  Krimp langs 

KPN-gebouw 
3.  Langs Czaar 

Peterhuisje 
4.  Straatje naar 

Lange Horn 
5.  Kop brug Zaan 
6.  Zilverpadsteeg / 

Rozengracht 
7.  Nicolaasstraat 

langs 
Zaantheater en 
naar Dam 

8.  Czaar 
Peterstraat met 
Vomarplint naar 
Sacharovplein 

9.  Cornelis 
Calffstraat 

10. Doorsteek 
Rozenhof 

1 0
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De Place Game
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9. De deelnemers

Op 11 juli verzamelden de deelnemers zich in het jongerencentrum Raaz. 

De ruim 25 deelnemers waren een mooie combinatie van buurtbewoners, 

ondernemers en gebruikers van het Rozenhof winkelcentrum.

Naam Organisatie Functie
Aart	   Kat Gemeente	  Zaanstad Sr	  Projectleider	  Ingeneursbureau
Albin	   Glaser Gemeente	  Zaanstad Sr	  Handhaver	  Straattoezicht
Anita Hartman Bewoner
Annette	   Waagmeester Ondernemer Eigenaar	  Brilservice	  Waagmeester
Arzu	   Kutlu SWT
Camilla	   Meijer Omgevingspsycholoog
Daniël van	  Horssen Bewoner
Esther	   Laan Bewoner
Farida	   Guseynova Zaans	  Museum Kunstenaar
Frank	   Peters Gemeente	  Zaanstad Gebiedsbeheerder
Geertje	   van	  der	  Klei	  	   Ondernemer Architect
Irma Gort Gemeente	  Zaanstad
Jaap de	  Wit Bewoner
Jeroen	   Groot Gemeente	  Zaanstad Werkvoorbereiding/Planning
Jouke	   van	  de	  Werf Stadshistoricus
Marcel	   van	  den	  Berg VVE	  Czaar	  Peterstraat voorzitter
Margreeth	   Broekhuizen Gemeente	  Zaanstad Ontwerper
Marjet	   Gerlings Bureau	  Gerlings Omgevingspsycholoog
Nancy	   van	  Asseldonk	   Reinwardt	  Academie Docent	  en	  coördinator
Ozgur	   Koc Ondernemer Eigenaar	  Coffee	  shop	  Rozengracht	  
Petra	   Lindenborn Gemeente	  Zaanstad Wijkmanager
Rien	   Heijnis Ondernemer
Sander van	  der	  Ham Stipo Stadspsycholoog
Simone	   Breuker-‐Couwenhoven Gemeente	  Zaanstad Procesmanager
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10. Plek Evaluatie 

Tijdens de evaluatie hebben de deelnemers kritisch naar de verschillende 

plekken gekeken. Het algemene beeld van de Russische buurt is dat sommige 

panden slecht onderhouden zijn, last van vervuiling is in de openbare ruimte en 

dat er meer activiteiten zouden moeten zijn voor voornamelijk voor jongeren. 

De tien uitgekozen plekken zijn over het algemeen zeer laag beoordeeld. 

Veel bewoners hadden het gevoel geen eigenaarschap te kunnen nemen en 

frustreerde zich over de huidige staat, van een buurt waar zij toch trots op willen 

zijn. 

In het volgende deel zijn de evaluaties inzichtelijk gemaakt door middel van 

‘Spider Graphs’ waar de gemiddelde beoordeling in een tabel is gezet. Voor 

meer informatie, raadpleeg de legenda hieronder. In dit overzicht is er duidelijk 

te zien welke plakken goed ware, welke potentie hebben voor verbetering en 

welke plekken als slecht werden gekwalificeerd.

1: Algemene aantrekkelijkheid
2: Gevoel voor beschutting en 
veiligheid
3: Zwerfafval en 
onderhoudsniveau
4: Comfortabele zitplekken

Comfort en beeldvorming

Toegankelijkheid en verbinding
Gebruik en activiteiten

Gezelligheid

5: Zichtbaarheid vanaf een 
afstand
6: Gemak om wandelend de 
plek te bereiken
7: Aansluiting op 
openbaar vervoer en 
parkeergelegenheden fiets/
auto
8: Duidelijkheid informatie en 
bewegwijzering

9: Mix van winkels en 
voorzieningen
10: Frequentie van 
gemeenschappelijke 
evenementen/activiteiten
11: Algemene bedrijvigheid
12: Economische vitaliteit

13: Aantal mensen in groepen
14: Blijk van betrokkenheid
15: Sfeer van trots en eigendom
16: Aanwezigheid kinderen en 
ouderen

Legenda Spider graphs

1

2

3

4

5

6

7

810

11

12

13

14

15

16

Plek 
1

9
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KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Het plantsoen doortrekken, meer ruimte creëren 

voor plantenbakken, banken en spelmateriaal 

(schaaktafel, tennistafel)

• Autovrij maken: ‘verboden parkeren’ paaltje

• Evenementen organiseren: sportevenementen, 

foodtruckfestival

• Bewegwijzering duidelijker maken

• Een relatie aangaan met de Poolse bewoners 

uit de straat. Zij kunnen hun eigen stoep 

opknappen. Om dit proces te starten zal er wel 

een Poolse tolk betrokken moeten worden

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Krimp als ‘plein’ voor de buurt en bezoekers 

ontwikkelen

• Skatebaan/voetbalkooi en/of andere 

voorzieningen voor de oudere kinderen (8 jaar 

of ouder)

• Locatie voor het blauwe koffiehuis (concept 

koffiehuis reeds in ontwikkeling)

• Zomerprogramma voor evenementen 

ontwerpen

• Een toegangspoort maken, om een open 

uitstraling te creëren en interesse van 

bewoners/bezoekers opwekken

• Weer iets met water doen?

• (Veel) beter verbinden met de omgeving

• Duidelijke wandelroutes van en naar de 

cultuurplekken en het water

PARTNERS

Zaantheater, stichting Nut van ‘t Algemeen, KPN, 

Ymere, Gemeente, RB team en bewoners van 

de Krimp (onder andere de Poolse bewoners), 

Czaar Peterhuisje, Kaaijk (ondernemer), Adelaar, 

projectontwikkelaars nieuwe woningbouw, 

toekomstige bewoners

1

2

3

4

5

6

7

810

11

12

13

14

15

16

Plek 
1

9

Plek 1 - Krimp Kop 
WAARDERING VAN DE PLEK
• Ruimtelijk, veel mogelijkheden

• Donkere plek wat het minder gezellig maakt

• Opgeknapt, geschilderd en zeer schone straat 1
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KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Evenementen voor bewoners en bezoekers 

organiseren: samen ontbijten, filmavond, 

activiteiten voor jongeren, openbare kunst

• Rood plein (rode klinkers), wandelroute creëren 

vanaf de Vomar, meer straatverlichting

• Klimmuur tegen de gevel van het KPN-gebouw 

(aan de kant van het Czaar Peterhuis)

• Wifi en toiletten beschikbaar stellen

• Speelplein

• KPN-gebouw: treinbaan openen voor publiek

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Krimp als ‘plein’ voor de buurt en bezoekers 

ontwikkelen

• Voorzieningen voor jongeren

• Aanpassingen aan het KNP-gebouw:

_Buurtzwembad op het dak

_Woonruimte in het middelste gedeelte van het 

gebouw, of hotel

_Begane grond open breken en vullen met 

verschillend functies:

 kinderopvang

 café

 galerie 

 buurtcoorperatie

• Het Zaantheater naar buiten keren met 

openlucht podium

• Boulevard maken met hoge bomen

• Weer iets met water doen?

• (Veel) beter verbinden met de omgeving

• Duidelijke wandelroutes van en naar de 

cultuurplekken en het water

PARTNERS

Ymere, Stichting Zaans Museum, Zaan theater, 

Russische ambassade, Vomar, horeca, sportcentra, 

scholen,  opleiding, Czaar Peterhuisje, eigenaar 

KPN-gebouw, Zaanse toeristische partners, Kaaijk 

(ondernemer), Adelaar, projectontwikkelaars 

nieuwe woningbouw, toekomstige bewoners

Plek 2 - Krimp langs het KPN-gebouw 
WAARDERING VAN DE PLEK
• De doorgang vanaf de Czaar Peterstraat naar het Czaar Peterhuisje heeft potentie tot een goede straat, maar is 

momenteel rommelig. 

• Geen samenhang in gevels van de gebouwen. 2
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Plek 3-9 -Langs Czaar Peterhuisje en Cornelis Calffstraat 
WAARDERING VAN DE PLEK
• Overdag een zonnige plek

• Veel historie, het verteld een verhaal

• Erg donker in de avond wat zorgt voor een onveilige sfeer

KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Bloembakken langs de muur van het Czaar 

Peterhuisje om de uitstraling te verfijnen

• Plaatsen van fontein en vuilnisbakken tegenover 

Czaar Peterhuisje

• Lichtkunstwerken voor op de muur of grond (in 

thema’s van de buurt)

• Parklet en/of picknicktafels op de parkeerplaats

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Opkopen van Krimp 2 (garage + huis) en pop-up 

theehuisje beginnen

• Verwijderen van hekken bij KPN-gebouw en 

‘straat’ nieuw leven inblazen

• Ook de huidige ‘achterzijde’ van het KPN-

gebouw tot een aantrekkelijk en groen 

buurtplein maken

PARTNERS

Horeca en Gemeente, , eigenaar KPN-gebouw, 

Czaar Peterhuisje

3
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KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Straat beter verbinden bij de Krimp

• Fietsenrekken/stalling voor bezoekers van Czaar 

Peterhuisje zodat er geen fietsen de smalle 

straat bij het huisje blokkeren

• Banken op wielen (‘s avonds verwijderen van de 

straat)

• Infozuil voor meer ‘diamantjes’ in de buurt

• Gevels aanpakken zodat er meer samenhang 

ontstaat

PARTNERS

Bewoners, Czaar Peterhuisje, Kaaijk (ondernemer), 

Adelaar, Gemeente

Plek 4 -  Straatje naar Lange Horn
WAARDERING VAN DE PLEK
• Rustig stuk met mooi groen karakter

• Fijn om te wonen

• Historische details

• Brede loopstrook

• Groenstrook aantrekkelijker maken zodat mensen geen hondenpoep laten liggen
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LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Balkon constructie aan de brug waar mensen 

kunnen zitten, kunst of een kiosk kan staan

• De pier van het Zaantheater verlengen. 

Zomertheater kan hier worden 

geprogrammeerd. Er ontstaat dan een logische 

extra looproute en verblijfsplek, prachtig 

gelegen op het water.

• Door verlenging van de pier ontstaat er een 

bassin. Ruimte voor een drijvend zwembad

• Zeilschool met optimisten (jongerenactiviteit in 

de zomer)

• Bomen tussen het water en de loodsen om deze 

af te schermen

PARTNERS

Jachthaven, HVZ visclub, Bakkie Leut, Zaantheater, 

Raaz, allerlei nieuwe partijen die iets op en rond 

het water willen programmeren

Plek 5 - Kop brug zaan 
WAARDERING VAN DE PLEK
• Open gebied

• Mooi uitzicht

• Het waait hard

• Onduidelijke wat fiets/voetpad is

KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Kunst in combinatie met de wind, voor meer 

kleur en wellicht het opwekken van   energie 

voor Zaandam

• Bloembakken op het looppad, evenals aan de 

reling

• Zitplekken met windschermen en/of planten

• Wegdek van de brug versieren met bijvoorbeeld 

stoepkrijt (kinderactiviteit)

• Creëren van visplekken aan de waterkant 

(jongeren activiteit)
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KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

•  Wandschildering (graffiti)

• Plantenbakken

• Ondergrondse containers verwisselen

• Plaatsen van een verkeersdrempel, autoverkeer 

fors vertragen

• Achterkanten van winkels tot voorkant maken, 

zowel op korte als op langere termijn

• Gekleurde verlichting in beide stegen 

ophangen, ‘s avonds aantrekkelijker maken

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• APV invoeren op hang-samenscholing

• Fietsenbeheer om de plek te vullen

• Meer mensen organiseren, diversiteit aan 

gebruik overdag en ‘s avonds; ruimte is nu een 

restplek die door 1 groep wordt gedomineerd

• Heel goed verbinden met de omgeving: stegen 

naar Gedempte Gracht en naar De Dam heel 

aantrekkelijk maken

• Achterkanten van winkels tot voorkant maken, 

zowel op korte als op langere termijn

• Zilverpadsteeg/Rozengracht zelf zouden een 

soort mini park voor de buurt kunnen zijn, in 

overleg met ondernemers naar optie autovrij 

kijken

• Rozenhof meer open maken, opnemen in het 

netwerk van voetgangersstraten

PARTNERS

Gemeente, ondernemers en Gemeente (handha-

ving), Ondernemers: interieurwinkel, banketbak-

ker, coffeeshop. Beheerder fietsenstalling, tot gast-

heer / beheerder van het hele plein/park maken.

Plek 6 en 10 - Zilverpadsteeg/Rozengracht, Doorsteek 
Rozenhof
WAARDERING VAN DE PLEK
• Vervuiling

• Toegankelijkheid en verbinding: doodlopend

• Gebruik activiteiten is eenzijdig 
6 10
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KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Groen bij fietsparkeren, fietsparkeren in de hele 

omgeving fors opschonen

• Levensgrote Matroesjka poppen die uitelkaar te 

halen zijn (kinderactiviteit)

• Het café van het Zaantheater openhouden in de 

zomer

• Schommel en boomhut met uitzicht op het 

water

• Van het plein hét plein van de Russische buurt 

maken (overgang van Dam naar Nicolaasstraat)

• Bordjes voor automobilisten om langzamer te 

rijden

• Muur die zicht op water ontneemt bij 

Zaantheater verwijderen, wit-roestige 

draadstaal banken verwijderen, veel betere en 

aantrekkelijker banken plaatsen met uitzicht 

over water, in overleg met Zaantheater dat plein 

gaan programmeren, ook WaterTheater

PARTNERS

Politie, Gemeente, vastgoedeigenaren, Vomar, 

Zaantheater, buurtbewoners, Maatschappij tot Al-

gemeen Nut, eigenaren panden richting De Dam, 

eigenaar groene kavel

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Hotel of fietsenbeheer in het oude politiepand

• Rotonde plaatsen

• Plint van Vomar en Blokker openen

• Plinten van RAAZ, Maatschappij tot Algemeen 

Nut, Zaantheater en achterzijde panden naar De 

Dam openen

• Betere functie op begane grond Maatschappij 

tot Algemeen Nut

• Monument Dudok dat nu in opslag ligt 

herbouwen op groene kavel en theehuis van 

maken

• Doorgaand autoverkeer over de brug weren of 

sterk beperken (op hogere schaal bezien in de 

verkeerscirculatie), herprofilering straat met veel 

bredere stoepen en veel meer groen

• Prachtige wandelroute van Sacharovplein 

(speelplein) tot Zaan, heel goed verbonden met 

Krimp, zijruimte aan andere zijde KPN-gebouw, 

water, Zilverpadsteeg-Rozengracht-Rozenhof-

Dam-Gedempte Gracht
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Plek 7 en 8 - Nicolaasstraat langs Zaantheater en naar Dam
WAARDERING VAN DE PLEK
• Een doorsteek

• Weinig groen

• Veel verloedering en dichte plinten

• Weinig verbinding met het water

• Veel fietsen
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De resultaten
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De resultaten
De placegame in de Russische buurt was zeer inspirerend. De samenkomst 

van bewoners, ondernemers,culturele instellingen, experts, en initiatiefnemers 

die iets willen ondernemen en betekenen in  dit deel van de Russische buurt, 

resulteerde in veel mooie energie en goede ideeën voor de korte termijn en 

dromen voor de langere termijn.

Deze korte termijn activiteiten zullen worden gemanaged door het place 

managementteam, die zich aan heeft gemeld aan het einde van de place game. 

Zij zullen de passie en creativiteit in dit proces bewaken met als uitkomst de korte 

termijn activiteiten te realiseren in de aankomende maanden.

Het place managementteam zal tijdens het eerste gezamenlijke overleg 

ondersteund worden in het samenstellen van een place managementplan. 

Hierna zullen zij het proces zelf begeleiden.

Levensgrote Matroesjka poppen

Ook een openluchtbioscoop is mogelijk

Meer zitplekken
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Resultaat 1: Een nieuw managementteam
Placemaking is niet iets eenmaligs; je bent in feite nooit klaar. Er 

is een gemengd team van bewoners, ondernemers, betrokkenen 

en gemeente nodig om aan de slag te gaan, kleine dingen te gaan 

uitvoeren, met die successen samen met nieuwe partners grotere 

uitdagingen aan te gaan, en gaandeweg steeds meer te leren. Een 

team dat een vorm van beheer voert dat nu nog niet bestaat: niet 

alleen ‘schoon heel veilig’ maar ook ‘comfortabel, verbonden, actief 

en gezellig’: “place management”. Voor de eerstkomende periode is 

tijdens de place game dit place management team ontstaan:

• Özgür Koc (eigenaar Coffeeshop Rozengracht)

• Geertje van der Klei (architect)

• Marcel van den Berg (bewoner + voorzitter VVE Czaar 

Peterstraat)

• Irma Gort (projectleider Gemeente Zaanstad)

• Daniël van Horssen

• Czaar Peterhuisje (Farida Guseynova of collega)

• Anita Hartman (bewoner) / Esther Laan (bewoner)

Özgur Koc

Irma Gort

Geertje van der Klei

Daniël van Horssen

Marcel van den Berg Farida Guseynova

Anita Hartman 

Esther Laan 
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Resultaat 2: korte termijn
De place game heeft zowel voor de korte termijn als voor de langere termijn een 

groot aantal ideeën opgeleverd. Het nieuwe place Managementteam zal uit de 

onderstaande korte termijn acties bepalen waar zij zich de komende maanden 

op zullen focussen.

Op de korte termijn zal het zogenaamde laaghangende fruit gerealiseerd 

worden:

• Plaatsen van plantenbakken, banken op wielen, schaaktafel

• Klimmuur KPN-gebouw naast Czaar Peterhuisje

• Evenementen organiseren

• Licht- + windkunst (thema Russische buurt)

• Pop-up theehuis + terras in de zon

• Poolse bewoners betrekken bij het opknappen van de openbare ruimte

• Informatiezuil over Czaar Peterhuisje en overige toeristische activiteiten

• Visplekken langs de kant van het water, ook om jongeren te leren vissen

• Levensgrote Matroesjka poppen (kinderactiviteit)

• Café Zaantheater open in de zomer

• Schommel  en boomhut met uitkijkpunt over de Zaan

• Waterplek: veel comfortabele bankjes
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Resultaat 4: Langere termijn
Voor de langere termijn is er een visie geformuleerd die al eerder op pagina 5 is 

omschreven. 

De visie bestaat uit de volgende kernbegrippen: 

1. Meer mensen

2. Meer plekken en meer eigenaarschap

3. Naar een fijnmazig voetgangersnetwerk in de hele buurt

4. Op zoveel mogelijk plekken verbinden met De Zaan

5. Rotte kiezen aanpak

Allereerst zal er gekeken moeten worden de korte termijn acties zullen worden 

uitgevoerd en ontvangen door de gemeenschap en het managementteam 

binnen de aankomende paar maanden. Vanuit hier kan er verder gekeken 

worden naar een langere termijn strategie om de toekomst visie succesvol uit te 

kunnen voeren en testen. Alley in Sydney Alley in Sydney




