
 

nieuws van 
Parteon over 
Westzanerwerf 
 
Misschien heeft u het al in de krant 
gelezen of zelf op het terrein gezien: er 
gebeurt iets. We maken plannen 
om Westzanerwerf te herontwikkelen: 
van industriële houthandel naar 
buurtgemeenschap van ongeveer 200 
woningen. U leest er meer over in deze 
eerste nieuwsbrief. 

 
 
 
 
 
april 2022 

nieuwsbrief voor omwonenden, 
Westzanerwerf Westzaan 

 
 
 

 

 
 

Parteon is eigenaar van het 
bedrijfspand aan het Zuideinde 
50 en het terrein erachter. Het 
terrein is de ontwikkellocatie en 
bestaat uit zandhopen met puin 
en drassige stukken. Dit gebied is 
de afgelopen jaren gebruikt als 
speelplek. Maar helaas ook als 
dumpplek voor afval. 

 
Wat gebeurt er nu op de 
locatie? 
In opdracht van Parteon is begin 
maart gestart met achterstallig 
terreinonderhoud: het afval 
wordt verwijderd en het terrein 
gemaaid. Als dit afgerond is, 
wordt langs de randen van 

het gebied anti-worteldoek 
aangebracht van zo’n 50 cm 
hoog. Het doel hiervan is te 
voorkomen dat fauna, zoals 
padden, het plangebied 
intrekken en zich nestelen. 

 
De volgende zichtbare stap 
Zoals het nu lijkt, wordt de 
locatie na de zomer met een 
pakket zand opgehoogd; een 
leeflaag. Wij informeren u later 
over hoe en wanneer dit gaat 
gebeuren. De locatie moet naar 
verwachting één jaar inklinken 
om geschikt te zijn voor 
woningbouw. In de periode dat 
de grond inklinkt, kunnen de 

plannen door Parteon verder 
worden uitgewerkt. 

Informatiebijeenkomst 
Na de zomer verwachten we de 
plannen duidelijker te hebben. 
Zodat wij u kunnen vertellen op 
welke wijze de nieuwe 
buurtgemeenschap tot stand 
komt. We verwelkomen u 
graag na de zomer tijdens een 
inloopbijeenkomst. Parteon wil 
u dan als direct omwonenden 
en samen met andere 
belangstellenden informeren 
over de verdere invulling van de 
planvorming. We horen  dan 
ook graag uw ideeën. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestemmingsplan 
In het huidige bestemmingsplan 
wordt uitgegaan van de realisatie 
van 200 grondgebonden 
woningen: een mix van 
rijwoningen, vrijstaande 
woningen, 2-onder-1 kappers en 
een aantal vrije kavels. Van dit 
programma is 30% bestemd voor 
de sociale huur. 

Planvorming 
Op dit moment onderzoeken we 
of we ook woningen in de 
middenhuur kunnen toevoegen 
aan het programma. 
Verder hebben wij de 
nadrukkelijke wens om 
conceptueel, modulair en 
circulair te bouwen. Het bouwen 
in hout is hierbij één van de 
ambities. Aan het plan wordt nu 
‘getekend & gerekend’. 

 
Samen met het gemeentelijk 
team werken we nu aan 
onderzoeken en 
onderbouwingen voor de 
planologische procedures. 

 
Parteon en de gemeente 
Zaanstad hebben dit gebied 
aangewezen als een 
prioriteitsproject. 
Beide partijen hebben er alle 
vertrouwen in dat 
Westzanerwerf binnenkort kan 
starten met de transformatie van 
industrieel gebied naar een 

prachtige woonbuurt in het 
groen. Een ambitie waarmee 
invulling wordt gegeven aan de 
grote behoefte aan (betaalbare) 
woningen in Zaanstad. 

 
Frequentie nieuwsbrief 

Wij informeren u graag via een 
nieuwsbrief. Op het moment dat 
er meer duidelijkheid is, leest u 
dit in de volgende nieuwsbrief. 
Zo blijft u op de hoogte van alle 
ontwikkelingen. Meer informatie 
vindt u op onze website: 
www.parteon.nl. 

Saense Bouwplaats 
In het voormalige kantoor van 
PontMeyer, Zuideinde 50, is nu 
de Saense Bouwplaats 
gevestigd. De Saense 
Bouwplaats is onderdeel van 
Jongwijs, een initiatief van de 
lokale ondernemer Simon 
Douw. In het gebouw wordt 
wonen voor jongeren 
gecombineerd met een 
vergaderzaal/brainstormruimte, 
een ambachtelijke soepfabriek 
en een sportschool. 

 
Simon geeft aan: “Wat we 
doen, lijkt een wirwar van 
dingen, maar alles grijpt in 
elkaar. We bieden onderdak 
aan jongeren waarmee we een 
belangrijke maatschappelijke 
bijdrage leveren. Daarnaast 
betrekken we ze ook in allerlei 
initiatieven in de Zaanse 
samenleving. En ze krijgen de 
kans om hun 
ondernemerschap hier te 
ontwikkelen." 
Parteon ondersteunt dit 
initiatief en verhuurt het pand 
de komende jaren tegen een 
sociaal huurtarief aan Jongwijs. 

 
Feestelijke opening 
Later dit jaar is de feestelijke 
opening van Zuideinde 50. 
Natuurlijk nodigt de Saense 
Bouwplaats u dan graag uit! 

 
Heeft u vragen? 
Of ziet u iets opmerkelijks 
op het terrein? Laat het 
ons weten via 
telefoonnummer (075) 
627 50 00 of via de mail: 
info@parteon.nl. 

http://www.parteon.nl/
mailto:info@parteon.nl
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