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Wonen in
Meiboom
Op de plek waar de autoluwe Jacob Israël de
Haanstraat en de spoorzone elkaar snijden, verrijst
Meiboom. Een echte eyecatcher. Opgetrokken in
prachtige bakstenen, chic en markant. Wil jij wonen
in een gezellig tweekamer appartement of ben je
op zoek naar alle ruimte en een meerdere slaap
kamers? Dat kan allemaal in Meiboom. Het complex
biedt plaats aan 24 appartementen met flinke
balkons, typen M tot en met XXL, ofwel: van 67 tot en
met 129 m2. Wat je woonwensen ook zijn: hier vind je
een appartement dat bij je past.
Meiboom maakt onderdeel uit van het gloednieuwe
Oostzijderpark. Een uniek project in Z
 aandam.
Je woont in een stedelijke o
 mgeving, met alle
voorzieningen bij de hand en het groen vlakbij. De
parken Valdeursloot en Burgemeester in ’t Veldpark
liggen om de hoek en op de fiets of met je bootje
op loopafstand sta je binnen 25 minuten in hartje
Amsterdam. Maar binnen diezelfde tijd sta je ook
middenin het Noord-Hollandse landschap of op
het strand. Weten hoe het is om in Meiboom, in
de nieuwe wijk Oostzijderpark, te wonen? Ontdek
alles over Meiboom, de nieuwe wijk en de leukste
plekken in Zaandam. Waar wacht je nog op?
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In vogelvlucht

ZIEN IS
GELOVEN
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In vogelvlucht

Wonen in het groen, maar wel bereikbaar. Ruimtelijk
én stedelijk. Dat kan alleen in Oostzijderpark. Een
gloednieuwe woonwijk in Zaandam, met Meiboom als
eerste gebouw dat in verkoop gaat. Je bent meteen
om. Je ziet de centraal gelegen autoluwe laan, het
stationsgebied dat is verbonden met het water en
verrassend veel groen. Je woont in een dynamiek die
hoort bij de stad, met fraaie architectuur en originele
gevels, maar wel met alle ruimte om je heen. Een plek om
blij van te worden. En de eerste fase is al in aanbouw!
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In vogelvlucht

In vogelvlucht
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Vanuit het station via de auto

Daarnaast ontwikkelen we

luwe laan naar het water en

woningen met een stedelijk

meteen wat hier staat te ge-

de haven. Dat is de verbinding

karakter. De gevels wisselen el-

beuren. Oostzijderpark is goed

die op een natuurlijke manier

kaar af en binnen in de huizen

bereikbaar, met het station en

gelegd wordt in dit unieke

wordt creatief gekeken naar

de uitvalswegen om de hoek.

gebied. In de parklaan komen

de beschikbare ruimte. Ook

Met het groen en water lekker

verschillende soorten bomen,

is er ruimte om meer te doen

dichtbij en woningen voor star-

maar er is ook ruimte voor

dan wonen alleen. Denk aan

ters, jonge gezinnen, ouderen

speelplaatsen voor de kinde-

een creatieve plek, zoals een

en alles wat er tussen zit. Dat

ren. Dicht bij de natuur en toch

atelier of kantoor om te kunnen

is waar Oostzijderpark voor

beschermd.

werken aan huis.

staat. Hier wil je zijn.
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Eén blik op de kaart en je ziet

Dit is Meiboom
Meiboom is de entree van
Oostzijderpark. Gelegen aan
de Bob Angelostraat en de
Jacob Israël de Haanstraat,
tegen het station. Het is een
markant, opvallend en chic
gebouw. De driehoekige
vorm springt meteen in het
oog, net als het bijzondere
metselwerk in lichte en rode
gemêleerde baksteen. De
appartementen zijn 67 m2
tot en met 129 m2 groot, met
één of drie slaapkamers
en hebben heerlijk ruime
balkons.
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Interview

“
IN DE
STAD
ÉN
IN HET
GROEN
”
JE WOONT HIER

Interview

Je staat er misschien niet altijd bij stil, maar
waar je ook woont: die plek is door iemand
ontworpen. Van de parkeergarage tot aan de
route die je neemt naar de supermarkt en de
bomen in de buurt; iemand heeft het bedacht.
Sander Lap is het brein achter Oostzijderpark.
Wat is zijn visie voor deze wijk? En hoe ziet het er
rondom Meiboom uit?

Stedenbouwkundige
Sander Lap aan het woord

S

SANDER LAP: “Wanneer je in Oostzijderpark komt wonen, heb je de
rijkdom van een huis in de stad
met de dynamiek die daarbij hoort.
Maar dan in combinatie met groen

en gezond wonen. Hier heb je echt nog de ruimte. Je
bent in 25 minuten in Amsterdam, maar net zo snel
vaar je met je bootje het open achterland in. We
maken er een levendige, natuurrijke wijk van. De Jacob Israël de Haanstraat, met Meiboom als fraaie
entree, is daar een essentieel onderdeel van. Deze
groene loper wordt het hart van dit gebied.”
OZP: Waarom precies deze

keuze?
WIE IS SANDER LAP?

SL: “De parkachtige Jacob Israël

Stedenbouwkundige Sander werkte acht jaar bij een

de Haanstraat biedt ruimte en

internationaal ontwerpbureau en was het brein achter

verbindt de publieke functies.

grote stadsparken in Madrid en New York. Inmiddels

Een plek om koffie te drinken, te

heeft hij alweer tien jaar zijn eigen bureau en is daar-

eten bij de gezellige restaurants,

mee erg succesvol, hij won verschillende prestigieuze

samen een workshop te volgen

prijzen. Het ontwerpen zat er bij Sander als kind al in,

of te werken bij de bedrijven die

vanaf de middelbare school ontstond het idee om

er gevestigd zijn. De geveltuinen

geen huizen, maar de buitenomgeving te ontwerpen.

en terrassen zorgen voor gezel-

Hij is ‘gefascineerd door het idee dat zijn ontwerp kan

ligheid en geven de groene wijk

bepalen hoe mensen omgaan met hun omgeving’.

extra identiteit. De Jacob Israël

Naast zijn werk als stedenbouwkundige, geeft hij les

de Haanstraat verbindt tevens

aan verschillende academies.

het station met de haven, als
een markering van de overgang
tussen het Oostzijderpark en de
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Interview

Interview

omliggende wijken. Het is dus geen gewone straat,

gras te vinden, waarbij we hebben gekozen voor

maar met recht een parklaan te noemen. We plan-

een mix tussen grassen en kruiden, zodat er ook

ten een uitgekiende mix van bomen aan. Bomen

veel bloemen in het gras komen.”

Over

stof, maar kondigen ook de seizoenen aan, vergro-

OZP: Hoe is het om straks in Meiboom te wonen?

ten je woongenot, filteren de fijnstof uit de lucht en

SL: “Door de markante punt ligt Meiboom prachtig

LAP
LANDSCAPE &
URBAN DESIGN

faciliteren het fijne achtergrondgeluid van vogeltjes

in de zon. De entree van het gebouw ligt aan de

en ritselende bladeren. Bomen zijn dus logischerwij-

Jacob Israël de Haanstraat. Dit is het hart van het

ze goed voor de mentale en fysieke gezondheid."

gebied en een fijne, groene laan met een extra

bieden veel voordelen. Ze leveren niet alleen zuur-

breed trottoir als toegang naar het station. Met
OZP: Welke bomen komen er rondom Meiboom?

daarlangs nog een brede bomenrand. Direct om

SL: “We hebben gekozen voor een bijzondere mix

Meiboom zijn bovendien speelplekken en autoluwe

van bomen die ervoor zorgt dat je het hele jaar

straten te vinden. Rustige plekken waar kinderen

door geniet van groen. Zo komen er magnolia’s

zorgeloos kunnen spelen.”

die in de bloeitijd roze bloemen zo groot als tulpen
hebben. Daarnaast staan er zachtgroene moeras
cypressen die in de herfst
prachtig oranje en rood
kleuren. En we hebben ge
kozen voor een rode esdoorn.
Deze bomen zijn het hele jaar
door groen en als ze genoeg
zon krijgen, hebben ze in het
najaar een schitterend vuurrood blad. Daarnaast willen
we geelkleurende iepen
plaatsen. Het mooie van deze
combinatie van bomen is dat
ze na een jaar of vijf al lekker
van formaat zijn. Daarnaast
is er rondom het gebouw veel

“

OZP: Is er nog meer natuur in de wijk te vinden?

De Jacob Israël
de Haanstraat is,
met Meiboom, de
fraaie entree van
de wijk

”

SL: “Oostzijderpark ligt vlakbij
twee grote parken. Valdeur
sloot aan de noordzijde en
aan de zuidkant het Burge-

LAP is een ontwerpbureau met
een multidisciplinair team en
het motto ‘We Believe in Trees’.
Van interieur tot architectuur
en complete woonwijken: ze
doen het allemaal. Het team
bestaat uit stedenbouwkundigen,
landschapsarchitecten, reguliere
architecten, transformatie-
architecten en planologen. Door
alle disciplines bij elkaar te
zetten, creëren ze rijke, unieke
ontwerpen.

“

Je eigen terras,
groene boulevards en
parken om de hoek: in
Oostzijderpark heb je
overal groen

”

bijzondere woningen, met ruimte voor mensen die
thuis werken of een atelier aan huis hebben. In dit
bouwblok komt er sowieso plek om samen met je
buren wat te ondernemen. Een plek voor

meester in ’t Veldpark. Via een

doeners en makers. Lekker rustig thuis

bootje of de fiets ben je al

werken met het zonnetje in je werkkamer,

snel bij recreatieplas Jagers

met openslaande deuren naar de straat.”

veld of een paar minuten
Hollandse polderlandschap.

OZP: Wat voor woningen komen er
naast Meiboom?

Ook komen er collectieve

SL: “Er komen huizen voor iedereen. Van

tuinen. Samen met de groene

familievriendelijke woningen met een tuin

boulevards en je eigen terras-

tot bereikbare appartementen en luxe

tuin heb je zo overal groen.”

suites. Door verschillende woningen en

extra fietsen en je staat in het

ruimtes aan te bieden, krijg je een goede
mix en dynamiek.”
OZP: Hoe zorg je ervoor dat er sociale
verbinding ontstaat?

Magnolia's hebben in
de bloeitijd bloemen zo
groot als tulpen.

SL: “Het lijkt me mooi als bewoners met
elkaar in gesprek gaan en op een aantal
manieren wordt daar ruimte voor geboden. Zo zijn er speeltuinen voor kinderen,
speciale plekken voor jongeren en voorzieningen voor bijvoorbeeld een buurtvereniging. Het idee is om verbindingen met
elkaar te stimuleren, zodat de inwoners
met elkaar de wijk levend maken.”
OZP: En dan hebben we het nog niet eens over

het water gehad.

Foto: Yoksel Zok | Unsplash.com

Foto: Aaron Burden | Unsplash.com

Deze esdoorn heeft in het
najaar een vuurrood blad

SL: “Zeker, de haven is het knooppunt voor recrea-

OZP: Waar ben je het meest trots op bij
Oostzijderpark?

tie. Hier begin je met je hardlooproute of ga je juist

SL: “Het effect van ons ontwerp beperkt zich wat

ontspannen met een bootje het water op. Of relax

mij betreft niet alleen tot deze wijk, maar is een

er met een glas wijn op een van de terrassen.”

bredere visie op Zaandam. Je hebt als inwoner van
deze mooie stad behoefte aan bijzondere plekken.

OZP: Hoe komt Oostzijderpark eruit te zien?

Dat gaat verder dan alleen een huis met een tuintje

SL: “Het wordt een levendige plek. De openba-

neerzetten. Je wilt je thuis voelen in de wijk waar

re ruimte zit zo in elkaar dat ontmoetingen met

je woont, gezellig een praatje kunnen maken met

omwonenden worden gestimuleerd. In het eerste

de buren. We wilden een groene buurt met sociale

blok komen bijvoorbeeld horecavoorzieningen en

cohesie en dat gaat het zeker worden.”
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Eyecatchers

Eyecatchers

DÉ
MUSTHAVES
VOOR
IN JE
(NIEUWE)
HUIS.

Designklassiekers
die óók nog eens
lekker zitten (en
liggen)
De bank om op neer te
ploffen na een werkdag,
waar je veel visite op kwijt
kunt en die tegen een
stootje kan.

Kortom: een bank waar je op, bij en naast
durft te leven. Matcht dit geel niet met de

Lokaal
design

rest van je meubels? No worries, hij is ook
in donkerblauw, rood en groen te krijgen.
Deze fijne bank met karakter is ontworpen
door Hella Jongerius, waarbij ze zich liet
inspireren door het weidse Nederlandse
landschap. Je vindt ‘m bij flinders.nl.

Design uit de natuur

De Olger tafel is ontworpen door de Machinekamer, dé plek voor nieuw en vintage
design in Zaandam. Samen met nog heel

Lokaal
design

Urenlang tafelen, spelletjes
spelen of thuiswerken?
Met zijn Scandinavische
look is deze elegante tafel
echt een aanwinst voor je
interieur.

wat houten juweeltjes wordt hij met de
hand vervaardigd door het Deense Sav
& Okse, dat - hoe toepasselijk - ´zaag´
en ´bijl´ betekent. Ondanks zijn slanke
voorkomen staat ´ie stiekem stevig op zijn
poten. Je kiest uit walnoten, eiken, beuken
of whitewash en een rechthoekig of rond
model. Zo past dit duurzame exemplaar,
dat gegarandeerd jaren meegaat, in vrijwel
elke interieurstijl.
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Locatiekaart
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de noordkant van de wijk. En

JAGERSVELDPLAS

aan de zuidrand vind je de

Naar Amsterdam? De reis van

middelbare scholen Pascal

Oostzijderpark naar Amsterdam

4

Centraal duurt maar 25 minuten.

stads- en streekbussen van of naar

College en het Z
 uiderzee

Co

ent

College. Voor de k
 leinsten is

unn

elw
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KOGERVELDBUURT

2 BUS

Op station Kogerveld stoppen twee

5 SCHOLEN EN OPVANG

Basisschool Kogerveld zit aan

er bijvoorbeeld o
 pvang bij
de basisschool en vlakbij het
station. Verder kijken dan de

4

ZAAN

Richting
Hoorn

BOERENJONKERBUURT

Amsterdam. Ook richting Zaandam
centrum en de Zaanse Schans

KOGERVELDBUURT

wijk? Even verderop in Zaandam
zijn nog veel meer s
 cholen en
kinderopvanglocaties.

8

lopen goede busverbindingen.

6 ETEN
3 SNELWEG

Om lekker te eten hoef je

De wijk Oostzijderpark wordt

2

loot
Noorder Valdeurs

van Zaandam vind je nog veel

8

ZAAN

8

SPORTPARK
HOORNSEVELD

3

8

Gouw

8

Knooppunt Zaandam

Richting
Amsterdam

HOFWIJK

5
4

samen met Zaanse ‘Vers uit de

auto of op de fiets ben je er zo.

Gouw

ook een Etos en Gall & Gall. En

ROSMOLENBUURT

parkeren is gratis. Doe je liever
online boodschappen? Aan de

recreatiegebied Jagersveld. Hier
kun je heerlijk wandelen, fietsen
en zwemmen. En de hond? Die

HOORNSEVELD

ZAAN

Slagerij Van ’t Oever. Je vindt er

5

mag mee, want voor honden is
een speciaal zwemgedeelte.
8 SPORT

In Sportpark Hoornseveld vind je
verschillende sportclubs, zoals

snelwegzijde van het winkel

5

centrum zit een Albert Heijn Pick
van de wijk vind je nog meer

A7

5

6

streek’ o
 ndernemers: The Bakery,

Up Point. Aan de noordwestzijde

Met het openbaar vervoer, de

Vanuit Oostzijderpark ben je zo bij

De supermarktketen werkt hier

De Koffiezaak, Fresh Flowers en

meer leuke cafés en restaurants.

7 NAAR BUITEN

Albert Heijn XL is gevestigd aan
plek voor al je boodschappen.

brengt in de buurt. In het centrum

8

8

4 BOODSCHAPPEN

de Zorgboulevard en is de ideale

een hip buurtrestaurant dat leven

A8

8

in no time de A7 en A8 op. Ideaal
Amsterdam werkt.

1

STATION

knooppunt Zaandam. Je rijdt dus
als je in de Zaanstreek, in of rond

Oostzijderpark niet uit. Er komt

8

gerealiseerd aan de rand van

ZAAN

voetbalverenigingen, tennis
verenigingen en een korfbal
vereniging. En vlakbij het
station en ten noordwesten van

supermarkten, zoals de Deka-

Oostzijderpark kun je terecht bij

Markt, Lidl en Aldi.

verschillende sportscholen.
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Omgeving

“

Amsterdam verruilen
voor een huis buiten
de ring? Jaren geleden
was het not done. Maar
inmiddels is wel duidelijk
wat de mogelijkheden
van Zaandam zijn. Een
leuk en betaalbaar huis,
met alle voorzieningen
die iemand zich maar kan
wensen. “Er zijn hier zoveel
mogelijkheden.”

Er zijn genoeg leuke,
oude straatjes,
maar je kunt hier
wel ruimtelijk wonen

”

WONEN NABIJ
DE HOOFDSTAD

WONEN MET VOLDOENDE RUIMTE
Ook Xander de Visser verruilde Amsterdam voor
Zaandam: “Het is hier rustiger en de stad is volop
in ontwikkeling. Op de Zuiddijk hangt bijvoorbeeld
nog steeds de sfeer van vroeger, toen alles nog
met schepen via de Zaan werd aangevoerd. Maar
de afgelopen jaren zijn op de Zuiddijk wel steeds
meer mooie speciaalzaken gekomen, zoals een
saladebar, ijssalon en Indonesische catering. Er zijn
genoeg leuke, oude straatjes in Zaandam, maar je
kunt hier wel wonen met voldoende ruimte en luxe.”

S

Steeds meer gezinnen verlaten de

Karin Seine vond in Zaandam de ruimte waar ze met

hoofdstad. Uit cijfers van het CBS

haar gezin naar op zoek was. “Ik wist meteen: hier

blijkt dat maar liefst 40% van de

zijn zo veel mogelijkheden”. En dat bleek terecht. “Er

jonge gezinnen binnen vier jaar na

is een fijne mix ontstaan van authentieke Zaan-

de geboorte van hun eerste kind

kanters en nieuwkomers uit met name Amsterdam.

verhuist naar een andere gemeente. Maar ze blijven

Daardoor ontstaan er nieuwe initiatieven, zoals

het liefst wel in de buurt van Amsterdam. Roza de

festival Hembrug Happening, maar er is ook veel

Wit herkent dit: “We hadden net een dochter ge-

kruisbestuiving.”

kregen en waren op zoek naar een huis met tuin. In
Amsterdam was dat onbetaalbaar. Zaandam bleek

NATUUR ÉN STAD OM DE HOEK

een heel mooi alternatief. Het heeft volop voorzie-

Het Noord-Hollandse landschap is prachtig. Het

ningen en ligt tevens dichtbij de stad. Wel de lusten,

water, de unieke dijken en de molens om maar iets

niet de lasten.

te noemen. Het is een prachtig achterland waar natuurliefhebbers hun hart kan ophalen. Om de hoek.
Dankzij de perfecte ligging sta je ook nog eens zo in
de hoofdstad. Een kwartiertje met de trein of voor
de sportieveling binnen dertig tot veertig minuten
met de fiets. Wil je tot in de vroege uurtjes doorgaan tijdens een stapavond, dan rijdt er zelfs een
nachtbus. Bewoonster Sandra Raino: “De reuring
van Amsterdam is altijd dichtbij, maar daarna kom
je gewoon weer terug in het landelijke Zaanstad.
Daar waar ik de rust vind.”
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Sfeerproeven

Sfeerproeven

DE SFEER VAN
ZAANDAM
BROODJES, BURGERS EN ZAANSE SAMBAL

Dé hotspot van Zaandam is Lab-44 aan
het Hembrugterrein. In de voormalige
Munitiefabriek zijn verschillende (eet)winkels
gevestigd. Koop echte Zaanse sambal of proef
bier bij brouwerij HOOP. Plof neer op één van
de vintage stoelen of banken en geniet van
pizza, broodjes of burgers. Ook in De Verskade,
in de oude Verkadefabriek (Westzijde 174A),
staat proeven centraal. Je koopt er de lekkerste
lokale producten en loopt zo naar buiten met
een broodje van The Bakery of een ijsje van de
IJskade. Bij De Gouden Tent (Westzijde 45B)
is het lastig kiezen uit alle lekkere tapas. Tip:
probeer de hummus met mango.

Zaandammers weten het
natuurlijk al lang: voor de
laatste woontrends, mooiste
kleding en beste restaurants
hoef je de stad niet uit. En
dankzij de culturele podia
en gezellige evenementen
die normaal gesproken het
hele jaar door plaatsvinden,
is er altijd wat te doen in
Zaandam.

VEELZIJDIGE CULTUUR

VAN VINTAGE TOT DESIGN

Fraaie vintage of de laatste woontrends? Die
vind je gewoon in Zaandam. Bij Zaansch Faam
(Westzijde 130) koop je opgeknapte kastjes uit de
jaren ’60 en de mooiste vintage schoolborden.
Conceptstore Llofs (Westzijde 84) is juist de plek
voor de laatste trends. Van lampen en vazen en
van banken tot trendy dameskleding. Je keuken
inrichten? Daarvoor vind je alles bij Nice Thingz
(Gedempte gracht 72).

In het Zaantheater staan bekende artiesten en producties op de planken, maar je bezoekt het theater
ook voor Zaanse initiatieven zoals het Kinderboekenweekfeest. De Filmfabriek is de plek om arthouse
films te kijken en om met je familie en vrienden te
proosten op het zonnige terras. Filmliefhebber? Dan
haal je je hart op tijdens het Zaans Film Festival, de
eerste drie dagen van juni. Op de mooiste plekken
van de stad kijk je naar de meest uiteenlopende
films. Van juni tot en met september is het Hembrugterrein een pop-up fotomuseum. Dit Streets of the
World Photo Museum laat je door de meest adembenemende foto’s de hele wereld over reizen.

DE LEUKSTE FESTIVALS

Kunst, cultuur, culinair en sport. Het
hele jaar door. Er zijn zo veel leuke
festivals in Zaandam. Iedereen kent
natuurlijk de Dam tot Damloop.
Maar er is meer. Tijdens het Grachtenfestival aan de Zaan (dat normaal
gesproken in augustus plaatsvindt),
staat jazz, klassieke muziek en wereldmuziek centraal, terwijl je tijdens
het MidZomerZaanfestival de hele
nacht door danst op alle soorten muziek. Voor foodies is het Foodfestival
aan de Zaan, begin juli, een aanrader.
Aan het einde van de zomer komen
muziek, eten en theater samen in
Hembrug Happening. Een heerlijk
festival voor de allerkleinsten tot de
alleroudsten.
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Meiboom

Meiboom

Meiboom ligt aan het begin van de Bob
Angelostraat en de Jacob Israël de
Haanstraat en is een echte blikvanger. De
vorm van het gebouw is markant en chic,
opgetrokken in bijzondere baksteen, en
omzoomd door groen. En hoe je ook wilt
wonen, in Meiboom vind je een appartement
dat bij jouw woonwensen past.

M

DIT IS WONEN IN

MEIBOOM

Droomkeuken
Droomkeuken
Elk appartement in Meiboom

Meiboom springt

biedt ruimte voor een keuken die

in het oog. Het

helemaal past bij jouw leefsituatie

markante gebouw

en specifieke wensen. Als je het wil

is namelijk een

stel je jouw droomkeuken samen

driehoek. Een

en deze wordt na de oplevering

vorm die als vanzelf ontstond door

van de woning met de grootst mo-

de plek van Meiboom, namelijk

gelijke zorg en aandacht geleverd,

waar de Bob Angelostraat en de

gemonteerd en aangesloten. Hoe

Jacob Israël de Haanstraat de

ziet jouw droomkeuken eruit? Er is

spoorzone snijden. Deze vorm

keuze genoeg. Ga je voor klassiek

vroeg ook om een bijzondere af-

wit of grijs of durf je het aan om

werking en daarom koos de archi-

voor een hippe kleur of industriële

tect voor een hoogwaardige witte

keuken te kiezen?

bakststeen in combinatie met

Sanitair
Sanitair

rode gemêleer- de bakststenen
voor de plint en de neggen (rond-

De appartementen van Meiboom

om de kozijnen). De omringende

hebben ruime badkamers en

parklaan heeft een breed trottoir

een apart toilet. Of je nu houdt

en een heel brede groenstrook en

van uitgebreid douchen of

daardoor is Meiboom ook omge-

relaxen in bad, er is in de meeste

ven door bomen, je woont zo bijna

appartementen plaats voor in

het hele jaar heerlijk in het groen.

je badkamer. Het sanitair in de

Dat het station op loopafstand

badkamers is afkomstig van

ligt, maakt de ligging compleet!

Geberit. Wat je smaak ook is
en hoe je ook combineert, het

MMtot
XXL
TOT XXL

markante design staat garant

Met appartementen in maat M tot

voor een moderne look.

XXL, met een afmeting van 67 m2 tot

Groen enGROEN
hotspots
om
EN HOTSPOTS
OM DE HOEK
de hoek Vanuit Meiboom zit je zo in het

en met 129 m2, vind je in Meiboom
altijd wel een appartement dat bij
jouw woonwensen past. Alleen, als

groen. Er zijn twee parken vlakbij:

je voor het eerst gaat samenwo-

Valdeursloot en het Burgemeester

nen of als je na jaren je huis hebt

in ’t Veldpark. Maar stap je op de

verkocht en nu weleens gelijkvloers

fiets of in je bootje, dan ben je in

wilt wonen. De appartementen

een mum van tijd bij recreatieplas

hebben veelal ruime kamers die

Jagersveld. En nog iets verder-

gemakkelijk en praktisch in te

op vind je het weidse, Hollandse

delen zijn. Kies voor een apparte-

polderlandschap. Zin in vertier?

ment met één of drie slaapkamers.

Oostzijderpark krijgt eigen horeca,

De balkons zijn lekker groot, je kunt

maar je fietst ook zo naar de

er gemakkelijk een grote tafel op

leukste hotspots van Zaandam. En

kwijt om met vier volwassenen aan
te eten en lekker te ontspannen.

binnen 25 minuten sta je met de
*Conceptbeeld - Impressie door De Beeldenfabriek

trein in hartje Amsterdam.
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Woningomschrijvingen

Woningomschrijvingen

APPARTEMENT TYPE

M
67M2
CA.

Ben jij op zoek naar een gezellig appartement
met een lichte woonkamer en slaapkamer, een
leuke keuken en ruim balkon? Appartementen
M in Meiboom zijn ongeveer 67 m2 en hebben
één flinke slaapkamer.

Bij binnenkomst loop je via de gang naar de woonkamer toe. Dit
is een fijne, grote ruimte waarin je elke vierkante meter kunt benutten en waar je zo je balkon op wandelt. Wat dacht je van een
eikenhouten vloer met visgraatmotief of een stoere PVC-vloer
met lichtgrijze betonlook? Natuurlijk helpen lichte kleuren op de
muur ook mee voor een ruimtelijk effect. Maar alleen wit is misschien ook wat saai. Kies je voor kleur? Ga dan voor een helder
kleurenpalet, zoals frisgroen, zachtroze of geel.

Uitzicht en genieten
Door de grote ramen en het flinke balkon zijn de appartementen
M licht en fris. Creëer je zithoek bij het raam of zet er juist een
riante eettafel neer. Genieten van het uitzicht lukt sowieso.
Ook in de slaapkamer heb je alle ruimte; er past gemakkelijk
een kingsize bed in. In de badkamer is genoeg plek voor een
douche en dubbele wastafelmeubel, maar je kunt ook voor een
grote inloopdouche kiezen.

*Conceptbeeld - Impressie door De Beeldenfabriek
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Woningomschrijvingen

Woningomschrijvingen

APPARTEMENT TYPE

L84M2
CA.

Hoe je ook wilt wonen, het kan in appartement
L. Dit type appartement biedt ruimte en alle
appartementen van dit type (behalve op de
eerste verdieping) hebben niet één, maar
twee balkons. Het grootste balkon zit aan de
woonkamer Het andere balkon ligt aan de
masterbedroom. Zo kun je altijd de zon, of juist
de schaduw, opzoeken.
*Conceptbeeld - Impressie door De Beeldenfabriek

Appartement type L heeft een woonkamer van zo’n 31 m2 met
een flinke raampartij en een ruim balkon. Dankzij het vele
licht zijn er verschillende opties om je meubels neer te zetten.
Plaats je eetkamer bijvoorbeeld zo dat je naar buiten kunt
kijken. Dat geeft namelijk een ruimtelijk effect. En wist je dat
een sidetable of een laag kastje direct achter de bank ervoor
zorgt dat je zithoek mooi is afgesloten en je ook niet tegen de
saaie achterkant van de bank aankijkt?
Ook de keuken maakt deel uit van je woonkamer. Er is
genoeg plaats voor een flinke hoekkeuken. Kies voor een
keuken in jouw woonstijl met alle apparatuur die je wenst.
Wil je een stoomoven? Of wil je misschien een espresso
apparaat laten inbouwen? Er zijn mogelijkheden genoeg.

Rust, ruimte en licht
De masterbedroom is de parel van dit appartement. De

In appartement type L kan dit allemaal, omdat er behalve
de grote slaapkamer nog twee slaapkamers zijn die je kunt
gebruiken voor wat jij maar wilt.
De badkamer en het aparte toilet zijn voorzien van

indeling van deze kamer leent zich perfect voor het plaatsen

sanitair van Geberit. Dit biedt enorm veel mogelijkheden

van een inbouwkast en er is plaats genoeg voor een kingsize

wat betreft de inrichting; er zijn verschillende combinaties

bed. Maar het grootste pluspunt is natuurlijk het balkon

mogelijk. Maar wat je ook kiest en wat je smaak ook is,

aan de slaapkamer. ’s Ochtends wakker worden met een

uiteindelijk krijgt de badkamer een frisse en moderne look.

briesje of een kopje koffie op het balkon? Kan dus gewoon.

Kiezen tussen een bad en douche hoeft ook niet. Er is ruimte

Thuiswerken, een kinderkamer of juist een grote inloopkast?

voor allebei.

Type L 2e t/m 6e verdieping.
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Voel je hier thuis

Voel je hier thuis

VOOR IEDER
WAT WILS IN
OOSTZIJDERPARK
Als starter op zoek naar je
eerste huis? Of als stel op
leeftijd graag gelijkvloers
wonen? Wat je woonwens
ook is, het levendige en
veelzijdige Oostzijderpark
heeft het.

“Fijn dat mijn
stoel en zijn
bank allebei
gemakkelijk
in ons nieuwe
huis passen”

H

Samenwonen, leuk! Maar stiekem
ook een beetje spannend. Want twee
verschillende woonbehoeftes, twee
verschillende smaken en een heleboel
spullen komen samen in één huis.

Het scheelt een hoop gedoe als je

je er vaak nog sneller dan de vrienden

voldoende ruimte hebt om allebei

die in de hoofdstad wonen. Ook komen er

je favoriete spullen kwijt te kun-

in het weekend regelmatig logés. Over-

nen. Met de beste woonwinkels

dag met een boot lekker het water op, ’s

om de hoek en Loods5 in de buurt

avonds barbecueën in de tuin. Of naar het

“Alles dicht
bij huis en
toch stadse
drukte en
gezelligheid”

M

Samen gezond oud worden en
genieten van elkaar, de kinderen en
de kleinkinderen. Een fijne gelijkvloerse
woning is dan ideaal. Dicht bij de stad
en omringd door groen.

Met alles wat je nodig hebt bij

Dagje Amsterdam? Voordat je het weet,

de hand, zodat thuis nog een

ben je bij het Rijksmuseum. Grote pre zijn

hele tijd thuis kan blijven. Genoeg

ook de uitstekende treinverbindingen. Door

ruimte voor een logeerkamer,

de goede ligging ga je makkelijk en com-

zodat een verre vriend of een

fortabel het land in. Zodat je vrienden kan

halen jullie in Zaandam makkelijk in huis

Hembrugterrein voor de beste pizza’s in

kleinkind gemakkelijk kan blijven slapen.

bezoeken of oppassen bij kleinkinderen

wat er nog ontbreekt. In Oostzijderpark

de buurt. Samenwonen scheelt dubbele

Naast de logeerkamer een knutselkamer.

die niet om de hoek wonen. Op cultureel

woon je prettig, inclusief een terrastuin en

woonlasten. Kun je én naar de Pathé om

Alle ruimte voor de hobby’s waar je nu tijd

gebied heeft Zaandam veel te bieden. Het

een plek om te parkeren vlakbij huis.

de hoek én naar je favoriete cabaretier in

voor hebt. En met de elektrische fiets trek je

Zaantheater heeft een divers aanbod. En

het Zaantheater.

zo de natuur in.

arthouse bioscoop De Fabriek heeft op

Vrienden uit Amsterdam zie je nog net
zo vaak. Met het openbaar vervoer ben

donderdag een 50+ middag.
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Woningomschrijvingen

Woningomschrijvingen

APPARTEMENT TYPE

XL
103M2
CA.

De appartementen XL zijn met zo’n 103 m2 niet
alleen heerlijk ruim, maar dankzij de ligging
op de hoek én de vele ramen ook nog eens
heel licht. En dan zijn er ook nog eens drie
slaapkamers. Dit is heerlijk thuiskomen.

In de woonkamer van appartement type XL valt de lichtinval
meteen op. Er zijn zoveel ramen! Een heerlijk lichte plek waar je
alle ruimte hebt voor een riante zithoek en een grote eettafel
waar je met een heleboel vrienden of je familie aan kunt eten.
Knusse hoeken creëren in een grote kamer? Kies voor een mooi
vloerkleed en ga slim met je verlichting om: liever verschillende
lichtbronnen dan één grote lamp in het midden van de ruimte.
Er is veel plaats voor de keuken, waardoor je die heel eenvoudig afstemt op jouw wensen. En dan is er natuurlijk nog het
grote balkon waar je alle ruimte hebt om uitgebreid te borrelen
of dineren met mooi weer.

Vrij spel
Er komen maar liefst drie slaapkamers in dit appartement, met
allemaal een flink raam, zodat het daglicht hier ook vrij spel
heeft. In de m
 asterbedroom is het echt genieten, met alle ruimte
voor een groot bed en een flinke kast. De andere twee slaapkamers zijn te gebruiken voor wat je maar wilt. Bijvoorbeeld een
logeerkamer, kantoor aan huis of hobbykamer.
Vlakbij de entree van je appartement liggen de badkamer en
het apart toilet. Deze worden beide afgewerkt met hoogwaardig
sanitair van Geberit. De badkamer is heel ruim en al je wensen
kun je hierin kwijt. Er is in ieder geval plaats voor een dubbele
badkamermeubel, een ligbad en een douche.

*Conceptbeeld - Impressie door De Beeldenfabriek
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Woningomschrijvingen

Woningomschrijvingen

APPARTEMENT TYPE

XXL
129M2
CA.

Kies je voor een appartement XXL? Dan woon je
in de markante punt, die zo kenmerkend is voor
Meiboom. Door de speelse indeling van dit type
appartement kun je eindeloos variëren met de
indeling. En dit appartement heeft maar liefst
drie heel grote slaapkamers. Type XXL bewijst
dat groots leven ook in een appartement kan.

Licht en ruimte definiëren de woonkamer van appartement XXL, met veel
ramen en een balkon waar het genieten is in de zon. De living heeft een
bijzondere vorm, maar toch genoeg rechte muren om de ruimte praktisch
te kunnen indelen. Er is werkelijk overal plaats voor: een enorme zithoek
én eettafel voor minimaal zes personen kan heel goed. Met de keuken
kun je ook alle kanten op. Een kook- of spoeleiland behoort tot de mogelijkheden, maar een flinke hoekkeuken kan ook. Laat je adviseren en richt
jouw keuken helemaal naar smaak in. Samen met de adviseur ontwerp je,
aan de hand van de ruimte en jouw ideeën, je droomkeuken.

Drie grote slaapkamers
Logés ontvangen, kantoor aan huis, hobbykamer, extra slaapkamers of
walk-in closet. Dat kan dus allemaal in type XXL. De masterbedroom heeft
een bijzondere vorm, is licht en heeft plaats voor een kingsize bed en
zelfs een inbouwkast. Maar ook de andere twee slaapkamers zijn zo ruim
dat je ze voor verschillende doeleinden kunt inrichten. In de badkamer
ervaar je de ruimte, net zoals in de rest van het appartement. Je richt de
badkamer volgens je eigen wensen in. En alles kan eigenlijk wel, want er
is genoeg plaats voor een douche, bad en dubbel wastafelmeubel. Maar
kiezen voor een inloopdouche kan ook. Door het sanitair van Geberit krijgt
je badkamer een moderne uitstraling.
*Conceptbeeld - Impressie door De Beeldenfabriek
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Ligging

Ligging

M

APPARTEMENT TYPE

Type M is gelegen aan de zuidwestkant
van Meiboom, waar de middag- en
avondzon prachtig naar binnen valt.
Waar je voorkeur ook naar uit gaat, je

XXL

vindt het in Meiboom.

L

L

APPARTEMENT TYPE

Per verdieping is geen enkel
appartement hetzelfde in
Meiboom. Het complex heeft
zes verdiepingen, met elk vier
appartementen. Deze hebben
afmeting M, L, XL of XXL.

Type L is het enige appartement met
maar liefst twee balkons (behalve
op de eerste verdieping), aan beide
zijden van het complex waardoor het
mogelijk is om altijd de zon, of juist de
schaduw, op te zoeken.

M

XL

XL
APPARTEMENT TYPE

Type XL is op het zuidwesten
* 2e t/m 6e
verdieping.

gelegen en is een ontzettend licht
hoekappartement. Niet alleen van
wege de ligging, maar ook vanwege
het flinke balkon en de vele ramen
door het hele appartement.

DE LIGGING
VAN DE
APPARTEMENTEN

XXL
APPARTEMENT TYPE

Type XXL ligt in de markante punt van
Meiboom. De lichtinval valt meteen
op: er zo veel ramen! Deze zijn gelegen
aan beide kanten van het appartement en daardoor heeft dit type
appartement bijna de hele dag zon.
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Eyecatchers

DÉ
MUSTHAVES
VOOR
IN JE
(NIEUWE)
HUIS.

Eyecatchers

Opbergen in stijl

Wie Marie Kondo kent, weet: hoe minder
spullen in het zicht, hoe beter. Dit stijlvolle
dressoir uit de collectie van Coesel van
Louter Design in Zaandam bied je de per-

Lokaal
design

Een elegant dressoir geeft
je interieur net wat meer
schwung. Pluspuntje:
met de talloze lades heb
je in een mum van tijd een
opgeruimd huis.

fecte oplossing. In de talloze lades kun je
oneindig veel kwijt. Van parkeerboetes tot
schoolrapporten: alles werk je in een handomdraai weg. En dankzij het multifunctionele systeem kun je de kast zo samenstellen dat ´ie in jouw interieur past. Naast
dressoir gebruik je ´m ook als tv-meubel of
audioboard. Ideaal voor wie zijn meubels
nog weleens omgooit.

Lokaal
design

Maak sfeer met de
juiste lamp

De hanglamp van Graypants is er zo één.
Met zijn unieke ontwerp zorgt hij voor
fijn verspreid licht. Ook wordt hij op een
bijzondere manier geproduceerd. Met
een speciale lasertechniek worden uit

Belichting maakt of breekt
de sfeer in huis. Met een
sfeervolle lamp is het
instant gezellig en zet je je
interieur in de spotlights.

gerecycled karton losse ringen gesneden.
Nadat ´ie perfect op maat is, wordt de
lamp met de hand in elkaar gezet. Zet
er een dimmer op en je creëert op elk
moment de sfeer die het beste past. Van
thuiswerkplek tot home cinema. Je vindt
deze ecologisch verantwoorde lamp bij
flinders.nl.

37

38

Local heroes

Local heroes

© Jesaja Hizkia

© Marthe Hennink

SMAAK
MAKERS

Zaans Zakenvrouw 2019. Ze is één
van de jongste ondernemers van
Zaanstad. Floor Kliffen is eigenaresse
van C
 ottonSpa in Zaandam. Een spa
waar medisch en beauty samen komen.
Kliffen heeft creatieve ideeën en is
altijd op zoek naar de nieuwste trends
in de beautywereld. Ze zet social media
volop in om klanten en nieuwsgierige
consumenten op de hoogte te houden
van de laatste ontwikkelingen en voor
eerlijk advies. Kliffen werkt bovendien
het liefst s amen met andere Zaanse
ondernemers.

MENSEN MAKEN
DE STAD

De inwoners van Zaandam maakten
de stad door de eeuwen heen
de prettige plek die het nu is. Van
walvisvaarders tot industriëlen en
van architecten tot topsporters. We
pikken er een paar uit.

Bas Husslage
Cultureel ondernemer en duizendpoot Bas Husslage
grijpt iedere kans aan om Zaandam nog levendiger
te maken. Husslage was onder andere de initiatiefnemer van PinksterZaan en Stichting Monet,
waarmee hij Zaandammers met elkaar probeert
te verbinden. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk:
PinksterZaan is inmiddels niet meer weg te denken uit

Jan
Versteegh

de culturele agenda.

Piet Boon

Hij presenteerde televisieprogramma’s als
Spuiten & Slikken, 3 op Reis en Lingo. Maar
fans van Wie is de Mol? Kennen Versteegh
natuurlijk als de Mol uit het seizoen van
2018. Hij woont niet in Zaandam en komt
uit Rotterdam. Dus wat is dan zijn link met
de Zaanstreek? Nou, Versteegh is buiten
gewoon ambtenaar burgerlijke stand bij de
gemeente Zaanstad. Dus heb je trouwplannen? Dan kun je hem treffen als je
trouwambtenaar.

In binnen- en buitenland geniet Piet Boon bekendheid. De ontwerper begon zijn carrière ooit als
aannemer en besloot halverwege de jaren ‘80 een
ontwerpstudio te beginnen. Door zijn achtergrond
als aannemer heeft Boon afgelopen decennia
design altijd kunnen combineren met hoog
waardige afwerking. Ontwerpen van Boon kom je
overal tegen: van interieurs van bekende sterren
restaurants zoals The Jane in Antwerpen, tot hele
woonwijken in Hoorn en Almere. Toch verraadt Boon
zijn Zaanse roots niet. De ontwerper borduurt voort
op het erfgoed van de Zaanstreek waar vakman© Frank Groeliken

Floor Kliffen

schap en ondernemerschap centraal staan.
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© Eva Bloem

Niki Terpstra
De Zaanstreek kent veel sporthelden.
Van Ronald en Erwin Koeman tot Gerrie
Kneteman. Recent sportief succes komt
van wielrenner Niki Terpstra, die zowel de
wielerklassiekers Ronde van Vlaanderen als
Parijs-Roubaix op zijn naam schreef. Maar
hij is niet het enige wielertalent dat afkomstig is uit de Zaanstreek. Trainingsmaatje
van Terpstra, en Nederlands kampioen,
Ramon Sinkeldam komt eveneens uit de
streek. Stap je een keer zelf op de fiets in de
Zaantreek? Grote kans dat je de mannen
tegenkomt op één van hun trainingsritten.

SMAAK
MAKERS
Erik Schaap
Op Twitter noemt schrijver Erik Schaap zichzelf ‘een
tikkie Zaans’. Maar Schaap is 100% Zaans, hoor. Hij
schreef vele boeken over de streek, meest recent
‘De Zaanstreek in oorlogstijd’ met unieke foto’s en
verhalen die de Zaanstreek in de donkerste dagen
van de twintigste eeuw laat zien. Ook schreef hij
‘Premier van het verzet’, over de rol die Zaandam-

© Marcel Krijger/Lumen

Sjoerd
Soeters

mer Walraven van Hall in de Tweede Wereldoorlog
speelde. Wil je meer weten over de streek? Leg dan
één van Schaaps boeken op je nachtkastje.

© Dirk Jongejans

© Rink Hof

Afgelopen jaren onderging het stadshart

De Dijk

van Zaandam een ongekende meta
morfose. Het gebied rondom het station
werd grondig aangepakt. De gedempte

De Dijk is al bijna 40 jaar een begrip.
De naam verwijst naar de Zeedijk in
Amsterdam en ze staan bekend als
een echt Amsterdams gezelschap.
Wat velen niet weten is dan De Dijk
is voortgekomen uit de Zaanse band
Stampei. Deze bestond destijds uit
Huub en Hans van der Lubbe en Nico
Arzbach. De Van der Lubbes groeiden
op in Krommenie.

gracht werd na jaren weer gevuld met
water. Er kwam een bioscoop, bibliotheek, hotel en stadhuis. Veelal in Zaanse
stijl, gekenmerkt door de groene gevels.
Architect Sjoerd Soeters, eerder succesvol
met het Amsterdamse Java-eiland, was
het creatieve brein achter deze gedaante
wisseling. In Zaandam ging Soeters grondig
te werk en bracht het centrum weer volop
aan het bruisen. Van de gemeente kreeg
hij dan ook een erepenning uitgereikt voor
zijn werk.

© Dirk Jongejans
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“
GEEN
ENKEL
HET
ZELFDE
”
PER VERDIEPING IS ER

Meiboom is de entree van de parkachtige
Jacob Israël de Haanstraat en daarmee
ook een belangrijke blikvanger van
Oostzijderpark. Het gebouw valt op
vanwege zijn markante vorm en het
opvallend metselwerk. Architect Maarten
Groeneveld van Just Architects ontwerpt
met zijn team de vijfhonderd woningen in
Oostzijderpark en vertelt over zijn visie op
de wijk en zijn idee achter Meiboom.

APPARTEMENT

De architect
van Meiboom

M

OZP Meiboom is driehoekig, dat zie je

niet vaak.
MG “Dat klopt, het is een ontzettend
markant gebouw. In het stedenbouw
kundig plan zie je dat de de Jacob Israël de

Haanstraat de spoorzone snijdt. Precies in de vorm van die
punt ontstond als vanzelf Meiboom. Dit leende zich voor een
originele indeling en heeft ervoor gezorgd dat per verdieping
geen enkel appartement hetzelfde is. Elke woonlaag kent
één appartement in de grootte M, L, XL en XXL en dat maakt
het leuk en gevarieerd.”
OZP Zijn de appartementen bedoeld voor een

afwisselend publiek?
MG “We houden van woonprojecten waarin veel verschillende groepen zich thuis voelen. Zo hebben we op het
Zeeburgereiland in Amsterdam ooit woningen gemaakt in
één complex, uiteenlopend van 30 m2 tot 150 m2. Daar wonen
starters, stelletjes, gezinnen en empty nesters heel gemoedelijk naast elkaar. Zo extreem wordt het in Meiboom niet,
maar de appartementen van 67 m2 tot en met 129 m2 zijn
interessant voor een groot deel van de zoekenden op de
woningmarkt. Van stelletjes en kleine gezinnen die de hoge
huren in Amsterdam niet meer willen betalen tot senioren

43

44

Interview

Interview

“
”

Maquette: Corduwener Maquettes

die liever gelijkvloers, maar wel levendig willen wonen. Door
die variatie aan woningen aan te bieden, komt er een mooie
sociale mix in Meiboom terecht.”
OZP En iedereen heeft er lekker de ruimte.
MG “De meeste appartementen hebben grote rechthoekige kamers, praktisch in te delen, zonder loze ruimtes en
verloren hoekjes. Daarbij hebben ze veel geveloppervlak

Op je balkon heb
je alle ruimte om
het echt gezellig
te maken

met veel ruimte voor ramen, waardoor het prachtig lichte
woningen worden. De appartementen met maat M hebben
één slaapkamer, alle andere hebben er maar liefst drie. Het
grootste appartement ligt op de kop van het gebouw, in de
punt als het ware, en heeft dankzij de schuine muren een
wat speelsere indeling.”

MG “Voor ons draait alles om woongenot. Of je nu in een
startersappartement woont of in een groot, luxe huis. Alle
bewoners moeten er plezierig kunnen wonen. En dat geldt
ook voor de buitenruimten. Daarom hebben de appartementen van Meiboom allemaal grote balkons gekregen
waar je met minstens vier personen rondom een flinke

Precies op de lijn waar Jacob
Israël de Haanstraat de
spoorzone snijdt, ontstond als
vanzelf Meiboom.

tafel kunt eten en het echt gezellig kunt maken. Eén van de

Maquette: Corduwener Maquettes

OZP Hoe zit het met de buitenruimte?

leen een fraaie en chique afwerking, maar heeft bovendien
als voordeel dat er geen vocht en vuil de steen binnendringt.
Elke woonlaag kent één
appartement in de grootte
M, L, XL en XXL. Dat maakt
Meiboom leuk en gevarieerd.

Ook bijzonder: de balkons van Meiboom krijgen een rand
van metselwerk. Meestal wordt dit van beton gemaakt,
maar dat wordt na verloop van tijd vuil en groen. Door de
randen van metselwerk te voorzien, krijgen ze een hoogwaardige afwerking en blijven ze mooi. Over tientallen jaren
ziet de gevel van Meiboom er dus nog net zo aantrekkelijk uit

op elk moment van de dag in de zon of juist in de schaduw

als net na de bouw.”

kunt zitten.”
OZP Ook het uiterlijk van Meiboom springt eruit, toch?
MG “Buiten de bijzondere vorm van het gebouw hebben we
voor de bouw ook gekozen voor bijzondere bakstenen. De
plint beneden wordt gemaakt van een rode gemêleerde
baksteen, die je terugziet in de neggen, de ruimte rondom

Maquette: Corduwener Maquettes

kleinere appartementen heeft zelfs twee balkons, zodat je

OZP Mooie gedetailleerde, gemetselde gevels zijn jullie

handelsmerk?
MG: “Absoluut. Wij vinden dat metselwerk het best past bij
woningbouw. Je kunt zo prachtig variëren met metselwerk,
zoals fraaie metselverbanden leggen of mooie dakranden
maken. Woningen krijgen er bovendien een echte ambach-

de kozijnen. Dit geeft warmte aan het gebouw. Voor de rest

telijke uitstraling van en dat past goed bij Oostzijderpark en

van Meiboom kozen we voor een hoogwaardige witte steen.

Zaandam. In de historische, architectuur zie je namelijk dat

Dit is een harde steen, afkomstig uit Duitsland, die zo hard

in de Zaanstreek vroeger veel werd gespeeld met metsel-

is gebakken dat hij een beetje is verglaast. Dat wil zeggen

werk en ornamenten. Daar kunnen wij echt wat mee.”

dat deze steen een heel klein beetje glanst. Dit geeft niet alOZP Zien we dit in heel Oostzijderpark terug?
MG “Zeker. Het ontwerp van de gevels is bepalend voor de

“

De ambachtelijke
uitstraling van
metselwerk
past goed bij
Oostzijderpark en
Zaandam

”

sfeer die je neerzet in een wijk. Daarbij letten we op wat er
binnen en rondom een gebouw afspeelt. Denk aan grote
glasopeningen bij een woonkamer of ruime terrassen. In
Oostzijderpark ontstaat straks een kleurenpalet van prachtige stenen. We rijden echt stad en land af om de juiste
stenen te vinden voor onze projecten.”
OZP Hoe komt de wijk er straks verder uit te zien?
MG “Het wordt een wijk met een groen karakter. Zo komt er
met de centraal gelegen parklaan een mooie, groene laan.
De woningen mogen vier lagen hebben. Dan kun je bijvoorDe woningen krijgen door het
hoogwaardige metselwerk
een ambachtelijke uitstraling.
Dat past goed bij Oostzijderpark en Zaandam.

beeld iets moois doen met een vide, maar ook werken met
trappen naar een splitlevel. Parkeerplaatsen zul je weinig
zien in de wijk. Zo realiseren we in één blok een ondergrondse parkeerkelder. In een ander blok parkeer je in het blok,
zodat je vanaf buiten de auto’s niet ziet. Op deze manier
behoud je de groene uitstraling.”
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Michel Galjé

Sjoerd Hoorn

Saen Makelaars

Hoorn Makelaarsgroep

“Dit is uniek
in de Zaanstreek”

“Meiboom springt
er echt uit”
"Wat mij betreft is Meiboom echt de poort

Michel Galjé van Saen Makelaars is
één van de makelaars van Meiboom en
een echte Zaankanter. Hij heeft in bijna
alle wijken van Zaandam gewoond en
wat hem betreft is er geen twijfel over
mogelijk: Oostzijderpark is een uniek
project waar de perfecte balans is
gevonden tussen stedelijk en groen. En
ook over Meiboom is hij duidelijk: “Een
echte eyecatcher die laat zien waar de
nieuwe wijk voor staat.”

“Meiboom heeft een lekker divers aanbod

naar de wijk. Een duurzaam gebouw met een

aan appartementen die bij verschillende

moderne en tijdloze uitstraling. Dankzij de

woonwensen past’, vertelt Michel. De apparte-

onderscheidende stenen die worden gebruikt

menten M en L passen goed bij starters of klei-

en het metselwerk springen de gevels er echt

ne gezinnen met behoefte aan ruimte en een

uit”, aldus Sjoerd. “Naast de grote balkons ligt

lekker balkon. Type XL en XXL zijn perfect voor

Meiboom aan de Bob Angelostraat, heerlijk

mensen die verschillende functies en wensen

zonnig en in het groen. Vooral de differentiatie

in één appartement willen laten samenkomen,

van de appartementen maakt dat Meiboom

zoals een kantoor aan huis of gastenkamer.

interessant is voor mensen met verschillende

'Empty nesters' kunnen bijvoorbeeld goed uit

woonwensen. Van starters tot kleine gezinnen

de voeten met de grotere types, want je kunt er

die liever voor een appartement dan een een-

ruimtelijk wonen, maar dan wel gelijkvloers en

gezinswoning kiezen en van jonge stellen die

zonder noemenswaardig onderhoud.’ Volgens

de stap naar een koopwoning willen nemen tot

Michel wordt Meiboom een echte blikvanger:

‘empty nesters’ die na de verkoop van hun huis

‘Het gebouw laat zien waar de hele wijk voor

geen zin meer hebben in veel onderhoud, maar

staat: hoogwaardig en statig.”

niet willen inleveren op de ruimte.”

REURING EN RUST

STAD, NATUUR EN ZEE BINNEN HANDBEREIK

“Oostzijderpark is wat mij betreft de wijk van de

De veelzijdigheid van Meiboom is volgens

toekomst’, zegt Michel stellig. ‘Goede archi-

Sjoerd straks in heel Oostzijderpark terug te

tectuur en een perfecte balans tussen groen,

vinden. “Hier worden niet zomaar nieuwe wonin-

bewoning en voorzieningen. Dit kennen we

gen gebouwd, maar hier wordt een heel gebied

nog niet in de Zaanstreek. Dankzij de mooie

ontwikkeld. Er ontstaat straks iets wat er in de

en hoogwaardige mix aan appartementen en

Zaanstreek nog niet is. De mix aan verschillende

diverse type eengezinswoningen is Oostzijder-

woningtypes, maar ook de ligging vlakbij het

park voor veel verschillende mensen interessant

groen en water van de Gouw en de Jagersplas.

en dat pakt zeker positief uit. En de ligging is

En dat terwijl je ook vlak bij het centrum van

perfect; vlak bij het station en de uitvalswegen.

Zaandam woont.” De bereikbaarheid van Oost-

Het bruisende centrum van Zaandam ligt op vijf

zijderpark durft Sjoerd zelfs uniek te n
 oemen.

minuten fietsen, hartje Amsterdam op twintig

“Precies op de scheidslijn tussen metropool

minuten met de trein. En zoek je de natuur, dan

Amsterdam, het groen van Noord-Holland en

sta je in een mum van tijd midden in het groen

de kust. Ze liggen allemaal binnen handbereik.

van het Noord-Hollandse landschap of op het

Vanaf station Zaandam Kogerveld is het maar

strand. In Oostzijderpark is zowel de reuring als

drie haltes naar Amsterdam Centraal en de

de rust vlakbij.”

uitvalswegen liggen om de hoek.”

Makelaar Sjoerd Hoorn van Hoorn
Makelaarsgroep heeft vroeger
gevoetbald op de plek waar over een
paar jaar Oostzijderpark verrijst. Hij
was vanaf het begin betrokken bij de
ontwikkeling van de nieuwe wijk en kan,
net als veel andere Zaankanters, niet
wachten om te zien hoe Oostzijderpark
eruit komt te zien. De verkoop van
Meiboom is voor hem een mooie start.
“Hier wonen wordt echt genieten.”
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Redenen voor nieuwbouw

REDENEN
Zo
woon je
lekker

Foto: Roberto Nickson | Unsplash.com

ACHT

OM
NIEUWBOUW
TE KOPEN

Wil jij verhuizen naar Oostzijderpark en vraag je je af of
een nieuwbouwhuis kopen iets voor jou is? Hier zetten we
de voordelen van een nieuwbouwwoning voor je op een
rij. Zo is alles gloednieuw, kun je je huis helemaal naar
smaak inrichten en is je nieuwbouwhuis ook nog eens
toekomstbestendig. Lees de belangrijkste 8 redenen om te
kiezen voor nieuwbouw.

1

GOEDE INVESTERING

Een nieuwbouwwoning kopen
scheelt, in vergelijking met het
kopen van een bestaand huis,
vaak duizenden euro’s. Je betaalt
geen overdrachtsbelasting en er
zijn regelingen waardoor je tijdens
de bouw niet vastzit aan dubbele
lasten. Voor je nieuwe woning
bespaar je bovendien op makelaars- en taxatiekosten. Bovendien
neemt nieuw vastgoed in de eerste
jaren sneller in waarde toe dan
bestaande woningen. Een goede
investering dus.

RUSTIG OPSTARTEN

Het dak of de kozijnen vervangen?
De buitenboel laten schilderen?
Met die kosten hoef je als eigenaar
van een nieuwbouwwoning geen
rekening te houden. Dankzij de
lage onderhoudskosten de eerste
jaren, kun je in je nieuwe huis lekker rustig opstarten. Zelfs toekomstig onderhoud wordt geregeld via
de Vereniging van Eigenaren.

4
DUIDELIJKE PRIJS

Wil je op dit moment een bestaande woning kopen? Dan betaal je
vaak meer dan de vraagprijs. Bij
populaire woningen en gebieden
ligt de verkoopprijs zelfs flink
boven de vraagprijs. Bij een nieuwbouwwoning staat de vraagprijs
vast. Je hoeft niet te bieden en ook
niet in spanning te wachten of je
bod wel wordt geaccepteerd. Of er
nog meer kosten bijkomen, hangt
helemaal af van jezelf en of je nog
kiest voor meerwerk, bijvoorbeeld
voor het plaatsen van extra stopcontacten of lichtpunten.

Foto: Annie Spratt | Unsplash.com

3

DROOMKEUKEN

Helemaal vanaf nul starten klinkt
misschien een beetje spannend.
Totdat je je beseft dat jij de keuken
van je dromen mag samenstellen voor je nieuwbouwhuis. In
Meiboom komen keukens die
helemaal jouw smaak zijn. Ga je
voor strak en wit, elegant grijs of
pak je uit met een hippe groene
keuken of industrieel zwart? Het
kan allemaal.
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FONKELNIEUWE BADKAMER

’s Ochtends of na het sporten
een snelle douche en ’s avonds
ontspannen in bad. In de apparte
menten van Meiboom is er alle
ruimte voor. Badkamer en het
toilet zijn apart en voorzien van
hoogwaardige afwerking door
Sphinx. In de badkamers is ruimte
voor zowel een douche als een bad,
maar je kunt zelf besluiten wat het
beste bij je past. Kiezen voor een
grote inloopdouche en een dubbele
wastafelmeubel kan namelijk ook
gewoon.

6

5

INRICHTEN
NAAR EIGEN WENS

Foto: Sidekix Media | Unsplash.com

7

GOED GEÏSOLEERD

Nieuwbouwhuizen zijn tot in de puntjes geïsoleerd met de meest moderne
isolatietechnieken. Dat betekent niet
alleen dat nieuwbouwhuizen warm en
comfortabel zijn, maar ook veel geluidsdichter en beter geventileerd zijn dan
oudere, bestaande woningen. En dit
is niet alleen fijn wonen, het kan ook
schelen in je energierekening.

Foto: Kirill | Unsplash.com

Geen lagen oud behang afweken,
deuren strippen of badkamers uit
breken, voordat je alles naar je zin
maakt. En ook geen uitgebreide verbouwing voordat je kunt verhuizen. Een
nieuwbouwhuis richt je vanaf de start
helemaal naar je eigen woonwensen
in. Dus met jouw kleuren of dat ene
toffe behang op de muur, de door
jouw gekozen vloer en natuurlijk met
de keuken en badkamer die jij hebt
uitgezocht.

8

Een heerlijke woonlocatie
waar comfort, ruimte, bereikbaarheid
én stedelijkheid samen komen.
Dat kan alleen in Oostzijderpark.

TOEKOMSTBESTENDIG

Nieuwbouwwoningen voldoen niet
alleen aan de nieuwste, wettelijke
eisen. Meestal houden ontwikkelaars al
rekening met zaken die in de toekomst
belangrijk worden. Zo zijn de meeste
nieuwbouwwoningen al van het gas
af en worden ze op moderne, en vaak
energiezuinige, manieren verwarmd.
Oostzijderpark is een gezamenlijke ontwikkeling van Timpaan en Ontwikkeladviseur.

Foto: Livi Pro | Unsplash.com

Surf naar www.oostzijderpark.nl voor meer informatie

WWW.OOSTZIJDERPARK-MEIBOOM.NL

