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Samenvatting 

Aanleiding 

Transformatie van binnenstedelijke bedrijventerreinen is een belangrijk thema voor de gemeente 
Zaanstad. Zaanstad kent namelijk een overschot van bedrijventerreinen, waar een nieuwe richting aan 
gegeven moet worden. Het aantal banen in de industrie is in de afgelopen decennia gedaald, zo ook in 
Zaanstad. Zaanstad is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. Binnen deze regio, die het binnen 
Nederland goed doet, doet Zaanstad het wat minder op het gebied van werkgelegenheid, 
arbeidsproductiviteit en vestiging van bedrijven. Veel hogeropgeleiden trekken voor het wonen en 
werk naar Amsterdam, Zaanstad heeft een wat lager opgeleide beroepsbevolking. Er is daarnaast een 
overschot van bedrijventerreinen, en op de terreinen die er zijn, is vaak sprake van verouderding, 
leegstand en verloedering. Er kan op deze terreinen sprake zijn van technische, economische, 
maatschappelijke en ruimtelijke veroudering. Terreinen in Zaanstad worden getypeerd aan de hand 
van drie categoriën, namelijk A, B en C, waarbij categorie C terreinen verandergebieden zijn. Op 
categorie C terreinen is de werkgelegenheid sinds 2005 met bijna 40 procent gedaald. De hardst 
getroffen sector in Zaanstad is de bouwsector. Door transformatie van deze terreinen naar 
hoogwaardigere functies zoals wonen, kunnen betere woonmilieus gecreëerd worden, waardoor een 
aantrekkelijke stad moet onstaan, ook voor hoger opgeleiden.  
 
Veel terreinen voldoen niet meer aan de vraag van bedrijven, onder andere vanwege de verschillende 
vormen van veroudering. Belangrijke industrieën in Zaanstad zijn de maakindustrie en de 
voedingsmiddelenindustrie. Industrieën kunnen overlast veroorzaken voor omwonenden, door onder 
andere lawaaihinder, geurhinder, en vervuiling van de lucht. In het bestemmingsplan zijn regels 
opgesteld hoe hoog de milieubelasting mag zijn in een bepaald gebied. Per terrein is een maximale 
milieucategorie vastgesteld voor bedrijven. Een bedrijf met een hogere milieucategorie mag zich niet 
op een terrein vestigen waar een lager milieucategorie is toegestaan. Waar bedrijventerreinen kunnen 
zorgen voor lagere huizenprijzen, zorgen panden met cultuur historische waarde, zoals cultureel 
erfgoed, juist voor hogere huizenprijzen. 

Terreinen 

Er is gekozen voor een aantal terreinen in de gemeente Zaanstad, omdat deze om verschillende 
redenen op dit moment interessant zijn voor de gemeente. Zo daalt de werkgelegenheid op sommige 
terreinen, is er sprake van verloedering of wordt er op dit moment een nieuw bestemmingsplan 
opgesteld. 
 
Het terrein Hemmes staat grotendeels leeg, en het biedt werkgelegenheid aan 17 werknemers. De 
bedrijven die er gevestigd zijn, zitten er al heel lang. Zo bestaat Aannemingsbedrijf Johan Schol B.V. al 
110 jaar, en is Kramer Scheepmotoren al 95 jaar op de Hemmes gevestigd. Ook zijn op het terrein delen 
van de oude Kogmeeuw molen bewaard gebleven. De functie die nu op het terrein rust is een 
bedrijfsbestemming, maar de gemeente ziet hier graag een woonfunctie komen, waarvoor ook al 
verschillende ideeën zijn uitgewerkt. Groot knelpunt is dat het terrein, ondanks dat het aan de Zaan 
ligt, ingesloten ligt tussen verschillende zware industriële bedrijven, zoals Tate & Lyle, de Zaanlandse 
Olieraffinaderij (Cargill Cocoa) en Duyvis.  
 
Het terrein Houthavenkade richt zich vooral op groot- en detailhandel en reparatie van auto’s. Een 
belangrijk bedrijf wat op het terrein gevestigd was, is Cofely. Onder andere door het vertrek van dit 
bedrijf, is de werkgelegenheid op het terrein drastisch gedaald, tot 73 werknemers in 2014. In 2005 
was het aantal werknemers nog vijf keer zo hoog. Er is sprake van een hoge geluids- en geurbelasting 
in het gebied. Ook is de grond verontreinigd. Huidige plannen voor het gebied richten zich vooral op 
een menging van wonen en werken, waarbij leisure, welness en horeca belangrijk zijn. Duidelijk is dat 
het een positieve impuls kan geven aan Zuiderhout en Inverdan, wanneer beide gebieden door de 
Houthavenkade een betere verbinding krijgen.  
 
Kogerveld-Midden is een zeer gemengd terrein met bedrijven, woningen en voorzieningen. Op het 
terrein is redelijk veel leegstand. Het terrein heeft veel bedrijven en instellingen van een andere sector 
dan de industrie. Er is functiemenging in het gebied, maar onderzoek wijst uit dat dit niet positief is 
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voor deze locatie, omdat deze bedrijven niet gericht zijn op consumenten, maar op andere bedrijven. 
Dit is wel belangrijk bij functiemenging. Feit is dat het aantal werknemers op het terrein sinds 2010 met 
ruim 35 procent gedaald is, naar 515 werknemers in 2014. Eerdere plannen tot transformatie van dit 
gebied zijn niet doorgegaan vanwege de economische crisis. Bij transformatie moet ook rekening 
gehouden worden met bedrijven in Kogerveld-Noord en aan de overkant van de Zaan, die geluid en 
geuroverlast kunnen veroorzaken.  
 
Kogerveld-Zuid heeft kleinschaligere bedrijvigheidheid dan Kogerveld-Midden. Het bedrijventerrein 
heeft aardig wat leegstand. Het grootste bedrijf is Ambulance Amsterdam, wat een opvallend bedrijf is 
voor een bedrijventerrein. Daarnaast zijn er nog vier andere bedrijven in de gezondheids- en 
welzijnszorg hier gevestigd. In de periode 1999-2006 is het aantal werknemers met ruim 63 procent 
gedaald. In de jaren erna is het aantal weer wat gestegen. Er is een aantal bedrijven op en rond het 
terrein gevestigd die gevaar kunnen opleveren voor omwonenden en is er een sterke cacaogeur.  
 
Krommenie-Oost bestaat uit twee delen, Mercuriusstraat in het noorden en Noordervaartdijk in het 
zuiden. Mercuriusstraat kent meer kleineschalige bedrijvigheid dan de Noordervaartdijk. Er is een 
aantal gebouwen op en naast het terrein gevestigd die vallen onder cultureel erfgoed, zoals de fabriek 
van Vlaar Enveloppen. Er staat op beide terreinen vrij veel leeg. Er wordt gewerkt aan een nieuw 
bestemmingsplan voor het terrein, omdat de huidige plannen erg gedateerd zijn. Mercuriusstraat is 
een gemengd terrein, met bouwnijverheid, industrie, maar ook gezondheids- en welzijnszorg, 
onderwijs, cultuur, sport en recreatie. Tot 2007 was er een daling van het aantal werknemers, maar 
deze heeft daarna een groei doorgemaakt. Op het gedeelte Noordervaartdijk zit nog veel echte 
industrie, de drie grootste bedrijven vallen onder de sector industrie. Daarnaast zijn er ook een aantal 
bedrijven in de sector groot- en detailhandel; reparatie van auto’s. Tot 2007 was er een daling van het 
aantal werknemers, vanaf 2007 was dit aantal stabiel. 

Theorie 

Wanneer er sprake is van veroudering en achteruitgang van een locatie of pand, kan het worden 
geherstructureerd. Er zijn verschillende vormen van herstructurering: revitalisering, herprofilering en 
transformatie. Bij transformatie wordt de locatie onttrokken aan de voorraad en komt er een geheel 
nieuwe bestemming, waar bij revitalisering de huidige verkaveling blijft en bij herprofilering verandert 
de economische functie. Transformatie is echter lastig omdat de gebouwen vaak niet in eigendom zijn 
van de gemeente. En wie gaat de transformatie uitvoeren? In Nederland wordt van oudsher vooral een 
actief grondbeleid uitgevoerd, al lijkt dit met de economische crisis steeds minder te worden. 
 
Nieuwe functies waar behoefte aan is, zijn woningen; er is onvoldoende aanbod. Het gaat hier vooral 
om huurwoningen en kleine woningen voor starters en ouderen. Van maatschappelijk vastgoed is een 
overschot, maar de vraag verandert wel, waardoor aanpassing nodig kan zijn. Er komt een grote vraag 
naar voorzieningen voor ouderen. De gemeente krijgt een belangrijkere taak op het gebied van zorg. 
Ruimte maken voor creatieve bedrijven kan interessant zijn, al zijn er al een aantal broedplaatsen in 
Zaanstad te vinden. Wanneer gekozen wordt voor functiemenging kan het nodig zijn de regels voor 
miliezonering soepeler te maken.  
 
Voor bewoners kunnen bedrijventerreinen overlast veroorzaken; naast lawaai- en geuroverlast kan er 
sprake zijn van serieuze gezondheidsproblemen. Daarnaast kan het invloed hebben op huizenprijzen, 
deze kunnen door de nabijheid van bedrijven dalen. Voor bewoners is het belangrijk een leefomgeving 
te hebben waarbij eenheid en samenhang is, en het niet rommelig is. Genoeg vegetatie en 
groenvoorzieningen zijn belangrijk om de leefomgeving te verbeteren. De hoeveelheid groene ruimte 
per persoon is daarnaast ook een levenskwaliteit factor van duurzaamheid. De aard van de bebouwing 
is belangrijk bij de waardering van de woonomgeving, en bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
hebben weinig invloed op deze waardering. Functiemenging kan positief zijn, maar is afhankelijk van 
de dichtheid van de buurt en de grootschaligheid van de bedrijven. Teveel bedrijven op een 
woonlocatie kan negatief zijn.  

Analyse 

Uit het onderzoek blijkt dat groenvoorzieningen erg belangrijk zijn voor de bewoners van Zaanstad, en 
hebben een grote invloed op hoe de woonomgeving gewaardeerd wordt. Dit is in alle wijken het geval. 
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Een schone en hele omgeving is ook een erg belangrijk aspect van de leefomgeving, die invloed heeft 
op de mate waarin de woonomgeving gewaardeerd wordt. Een hele omgeving houdt in dat er geen 
sprake is van een beschadigde omgeving. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer is vooral belangrijk 
voor ouderen, bewoners met een laag inkomen en bewoners van Zaandam.  
 
Bewoners van Zaanstad staan over het algemeen positief ten aanzien van de bedrijvigheid in de stad. 
Wel zijn de bewoners wat minder positief dan in 2008. Bewoners waarderen de woonomgeving wel 
lager wanneer dichter bij bedrijvigheid gewoond wordt. De meeste overlast voor bewoners komt van 
de geuren van fabrieken en bedrijven. Maar deze overlast heeft geen invloed op hoe mensen de 
woonomgeving waarderen, in tegenstelling tot de andere vormen van overlast (geluids- en geuroverlast 
vrachtverkeer en geluidsoverlast fabrieken en bedrijven), bewoners lijken er aan gewend te zijn. Zeker 
omdat mensen die langer in Zaanstad wonen, minder vaak aangeven deze vorm van overlast te ervaren. 
Hoe dichter bewoners bij bedrijven in de buurt wonen, hoe meer overlast er ervaren wordt, vooral bij 
geluidsoverlast van fabrieken en bedrijven. Mensen die willen verhuizen ervaren over het algemeen 
niet meer overlast dan andere bewoners. Bewoners staan niet positief of negatief ten aanzien van 
functiemenging en de levendigheid die hierbij komt kijken. Bewoners die het er niet mee eens zijn met 
de stelling dat functiemenging levendigheid met zich meebrengt, zijn wel negatiever over de 
woonomgeving.  
 
De twee belangrijkste nieuwe functies voor oude industriële panden, volgens de bewoners, zijn 
broedplaatsen voor bedrijven en zzp-ers en de woonfunctie. Er worden verschillende nieuwe functies 
genoemd per leeftijdscategorie. Openbaar groen en duurzaamheid is de op twee na belangrijkste 
nieuwe functie volgens de bewoners, maar dit percentage ligt ver achter het percentage voor 
broedplaatsen en de woonfunctie. Hoe minder tevreden men is over groenvoorzieningen, hoe vaker 
bewoners dit als een interessante nieuwe functie zien. Naar broedplaatsen lijkt vooral vraag te zijn in 
gebieden buiten Zaandam.  
 
Ondanks dat een hoog percentage bewoners aangeeft de woonfunctie een interessante nieuwe functie 
te vinden, geven deze bewoners niet vaker aan te willen verhuizen, of zelf op een voormalig 
industrieterrein te willen wonen. Van bewoners die aangeven te willen verhuizen, geeft ongeveer 15 
procent aan zelf absoluut niet op een bedrijventerrein te willen wonen. In een aantal steekwoorden 
konden bewoners aangeven wat interessant is aan het wonen op een voormalig industrieterrein, 
waarbij vooral genoemd werd: de mooie ligging, vaak aan de Zaan en het historische, bijzondere 
karakter van de locatie en het pand. 

Analyse per wijk 

Voor de wijk Zaandam-Noord, waarin het bedrijventerrein Hemmes gelegen is, zijn weinig opvallende 
uitkomsten gevonden. De bewoners in deze wijk reageren gemiddeld voor Zaanstad. In deze wijk is net 
als in de andere drie onderzochte wijken meer geurhinder van fabrieken en bedrijven dan gemiddeld. 
 
In de Kogerveldwijk, waarin de bedrijventerreinen Kogerveld-Midden en –Zuid zich bevinden, staat men 
over het algemeen positief ten aanzien van bedrijvigheid. Zo zijn de bewoners het eens met de stelling 
dat het goed is dat bedrijven niet worden gedwongen te verhuizen. Dat functiemenging goed is omdat 
het levendigheid met zich meebrengt, zijn de bewoners het minder eens. Net als op alle andere 
terreinen is er op dit terrein meer geurhinder van fabrieken en bedrijven, maar heeft men minder last 
van lawaai van vrachtverkeer. 
 
In de wijk Oude-Haven, waarin de Houthavenkade zich bevindt, staan bewoners positief ten aanzien 
van bedrijvigheid en functiemenging, ondanks dat deze wijkk een van de meeste hinder ondervindt van 
heel Zaanstad. Toch zijn bewoners het niet eens met de stelling dat bedrijven zorgen voor verval, en 
dat nieuwe bedrijven zich aan de stadsrand moeten vestigen. Daarnaast staan de bewoners ook positief 
ten aanzien van functiemenging en de levendigheid die het met zich meebrengt.  
 
In de wijk Krommenie-Oost, waarin de terreinen Mercuriusstraat en Noordervaartdijk zich bevinden, 
hebben de bewoners geen uitgesproken negatievere of positievere mening ten aanzien van 
bedrijvigheid en de menging van wonen en werken, vergeleken met de andere wijken. Soms zijn de 
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bewoners positiever, soms negatiever. Er is sprake van meer geur- en lawaaihinder van bedrijven en 
fabrieken en vrachtverkeer dan in de andere wijken in Zaanstad. 
 
Ondanks dat Krommenie-Oost dus niet zozeer negatief staat ten aanzien van de bedrijvigheid, is deze 
wijk wel het minst positief over de bedrijvigheid in de wijk. Gezien het feit dat in deze buurt de terreinen 
Mercuriusstraat en Noordervaartdijk gevestigd zijn, kan dit betekenen dat deze houding voortkomt uit 
onvrede over deze bedrijventerreinen, maar dat hoeft niet. 
 
Er zijn daarnaast een aantal wijken die afwijken van het gemiddelde van Zaanstad. De wijk Westzaan 
heeft het vaakst een andere mening dan Zaanstad gemiddeld, waarbij dit meestal negatiever is ten 
aanzien van bedrijvigheid en de menging van wonen en werken. Er wordt in deze wijk alleen 
aangegeven meer hinder te ondervinden van vrachtverkeer, dus er kan niet gezegd worden dat de 
bewoners negatief ten aanzien van bedrijvigheid staan vanwege hinder. Ook kent deze woonplaats 
weinig industrie. Een andere wijk waar de bewoners negatief staan ten aanzien van bedrijvigheid en de 
menging van wonen en werken is het aan Westzaan grenzende Westerkoog. Hier wordt echter niet 
meer hinder van geuren en lawaai ervaren, en hier zijn geen bedrijventerreinen gelegen. Het hier 
aangrenzende Rooswijk staat, met weinig overlast en zonder bedrijventerrein, juist positief ten aanzien 
van bedrijvigheid en de menging wonen en werken. Misschien hebben deze wijken last van de terreinen 
in bijvoorbeeld de wijk Oud Koog aan de Zaan, waar zich zelfs vier terreinen bevinden. Echter staan 
bewoners in deze wijk juist positief ten aanzien van deze bedrijvigheid. Er lijkt dus geen correlatie te 
zijn tussen wijken met bedrijventerreinen en negatief dan wel positief staan ten aanzien van 
bedrijvigheid en de menging wonen en werken. Wel is opvallend dat al deze wijken dicht bij elkaar 
gelegen zijn, in de kern van Zaanstad. 

Analyse bedrijven 

Er is onderzoek gedaan naar de mening van bedrijven over de locatie, waarbij een eerder uitgevoerd 
onderzoek van de gemeente Zaanstad gebruikt is. Er is in dit gedeelte onderscheidt gemaakt tussen 
bedrijven op binnenstedelijke bedrijventerreinen, bedrijven op perifere bedrijventerreinen en zzp-ers. 
Uit de theorie kwam naar voren dat het voor bedrijven belangrijk is om bij andere bedrijven in de buurt 
gevestigd te zijn, maar dit bleek voor bedrijven in de drie categorien geen belangrijke reden te zijn 
geweest bij de keuze voor de huidige locatie, en ook op dit moment op de locatie niet belangrijk te zijn. 
Volgens de theorie wordt de verplaatsing van bedrijven vaak veroorzaakt door een uitbreidingswens, 
die niet gerealiseerd kan worden op de huidige locatie. Slechts weinig bedrijven bleken te willen 
verhuizen, maar degene die dat wilden, gaven inderdaad aan te weinig uitbreidingsruimte te hebben. 
Vooral bedrijven op binnenstedelijke bedrijventerreinen hebben echter ook te maken met veel 
overlast, zoals slechte bestrating, bekladding van muren en gebouwen en vernieling van het 
straatmeubilair. Ook zijn er op deze locaties qua bereikbaarheid problemen met lange wachttijden bij 
geopende bruggen en de eerder genoemde slechte bestrating. Vooral de Mercuriusstraat heeft veel 
bereikbaarheidsproblemen. Ook is de kwaliteit van de omgeving van dit terrein slechter dan op de 
andere terreinen. 

Transformatie binnenstedelijke bedrijventerreinen 

Op alle onderzochte binnenstedelijke bedrijventerreinen is er de mogelijkheid tot transformatie, allen 
vanwege verschillende redenen. Het terrein wat het meeste potentieel heeft om getransformeerd te 
worden, is de Hemmes, vanwege haar ligging en het lage aantal bedrijven wat hier nu gevestigd is. De 
Hemmes kan een goede locatie zijn voor woningbouw. Alle andere terreinen kunnen geleidelijk 
veranderen door wanneer er een bedrijf van het terrein verdwijnt, hier een bedrijf met een lagere 
milieucategorie voor in de plaats te laten komen. Transformatie kan lastig zijn vanwege de omvang van 
het terrein. Zo hebben Kogerveld-Midden en Kogerveld-Zuid een hoog aantal vestigingen, waardoor 
transformatie een langzaam en moeilijk proces kan worden. De twee bedrijventerreinen in Krommenie-
Oost, Mercuriusstraat en Noordervaartdijk hebben beide een minder goede bereikbaarheid. Slechts 
bedrijven waarbij geen zwaar vrachtverkeer nodig is, moeten in de toekomst een plaats kunnen krijgen 
op deze terreinen, ook om de om cultureel erfgoed interessante Noorderhoofdstraat te ontzien. De 
gemeente Zaanstad moet nu goed gaan nadenken over mogelijke strategieën om transformatie 
mogelijk te maken, want gezien vanuit de terreinen is deze mogelijkheid er zeker.  
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1. Inleiding 

1.1 Transformatie 

Transformatie van een industrieel bedrijfspand kan een interessante oplossing zijn voor panden die niet 
meer gebruikt worden, en zo verrommeling van het landschap veroorzaken. Het gaat hierbij om panden 
die vallen onder industrieel erfgoed, met grote culturele waarde, die het liefst behouden moet blijven, 
tot panden die vervallen zijn en waarbij de enige keuze is het slopen van het vastgoed. Vooral voor 
steden met een geschiedenis als industriestad, zijn dit belangrijke keuzes en vraagstukken. 
Voorbeelden van deze steden zijn bijvoorbeeld Tilburg en Enschede, maar ook Zaanstad. Vanaf de jaren 
60 daalde het aantal banen in de industriële sector, mede door technische ontwikkelingen. Tienduizend 
banen in de industrie gingen aan het eind van de jaren 70 en het begin van de jaren 80 in de Zaanstreek 
verloren. Daarentegen was er wel een groei van zesduizend banen in de dienstensector. Veel bedrijven 
fuseerden en grote concerns onstonden. Nog steeds is Zaanstad belangrijk voor haar industrie, 
voornamelijk in de voedingsmiddelen industrie, maar het biedt niet meer zoveel banen als vroeger 
(Canon van de Zaanstreek, 2014). Deze ontwikkelingen van mechanisering lopen nog steeds in de 21e 
eeuw. Door al deze veranderingen is minder vraag naar ruimte, en is er vraag naar ander soort panden. 
Er ontstaat leegstand en hierdoor kan verrommeling van het landschap ontstaan. 
 

1.2 Zaanstad 

Zaanstad is een gemeente, ontstaan in 1974, gelegen in de provincie Noord-Holland, bestaande uit de 
woonplaatsen Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Krommenie, Assendelft, Westzaan en 
Wormerveer. Zaanstad telt in totaal ongeveer 150.000 inwoners (Gemeente Zaanstad, 2014a). Er 
spelen een aantal processen in de gemeente die zorgen voor een niet-optimale situatie van 
bedrijvigheid, werkgelegenheid en de situatie op bedrijventerreinen. Er is in de regio Zaanstreek-
Waterland tot 2040 een overaanbod van 64 hectare aan bedrijventerreinen. Daarbij is er op de 
binnenstedelijke bedrijventerreinen sprake van een structurele daling van de werkgelegenheid en 
veroudering van de terreinen (Gemeente Zaanstad, 2012a). Zaanstad blijft op dit moment achter op 
het gebied van werkgelegenheid, arbeidsproductiviteit en vestiging van bedrijven ten opzichte van de 
Metropoolregio Amsterdam, waarvan Zaanstad onderdeel uitmaakt, echter doet de Metropoolegio het 
wel beter dan het landelijk gemiddelde. De gemeente Zaanstad heeft als doel om in de komende jaren 
een aantrekkelijke stad te worden om te wonen, te werken en te recreëren waarbij de leefkwaliteit in 
de stad moet verbeteren. Om een aantrekkelijke woonwerkstad te worden wil Zaanstad een meer 
gedifferentieerde economie bewerkstelligen. De maakindustrie en de voedingsmiddelenindustrie 
(foodcluster) zijn van oudsher sectoren die sterk in Zaanstad vertegenwoordigd zijn, maar daarnaast 
wil Zaanstad zich ook richten op de sectoren: de logistieke sector, de creatieve industrie en de 
toeristische sector. Binnen deze sectoren moet kennisontwikkeling, innovatie en clustervorming 
gestimuleerd worden. Er moet een duidelijke positie van de werkfunctie zijn in de stad en op 
binnenstedelijke bedrijventerreinen en in woonwijken moet voor werkgelegenheid met weinig 
milieuhinder ruimte worden geboden (Gemeente Zaanstad, 2012c, p. 13-14). Om de economische en 
ruimtelijke problemen tegen te gaan en om bedrijvigheid en werkgelegenheid aan te trekken, moeten 
sommige terreinen in de gemeente geherstructureerd of getransformeerd worden. Om per terrein een 
koers vast te kunnen stellen, heeft de gemeente de verschillende bedrijventerreinen ingedeeld in drie 
categorieën. Categorie A zijn groeigebieden, deze terreinen zijn perifeer gelegen terreinen waar groei 
gestimuleerd moet worden, wat vraagt om extra investeringen. Categorie B terreinen zijn 
bestendiginggebieden, dit zijn grote binnenstedelijke industriële complexen. Categorie C zijn de 
verandergebieden, dit zijn de overige binnenstedelijke bedrijventerreinen (Gemeente Zaanstad, 
2013a). Transformatie naar andere werkfuncties, een woonfunctie of een menging zijn mogelijkheden 
op categorie C terreinen, waarbij behoud van vestigingsmogelijkheden wel voorop staat. Dit onderzoek 
richt zich op de categorie C terreinen, omdat dit terreinen zijn waar veroudering en verval plaatsvindt.  
 
Het doel van dit onderzoek is om een indicatie te geven van de meest gunstige situatie die gecreëerd 
kan worden op binnenstedelijke bedrijventerreinen. Om onduidelijkheid over de bestaande koers van 
bepaalde terreinen voor bedrijven en gemeente tegen te gaan, is er behoefte aan een onderzoek naar 
de ruimtelijk-economische status van de verschillende binnenstedelijke bedrijventerreinen en de 
transformatiemogelijkheden van deze terreinen. Hierbij moet rekening gehouden worden met 
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verschillende partijen. Geprobeerd moet worden om de economische en ruimtelijke situatie van 
Zaanstad te verbeteren, maar hierbij niet de belangen van de ondernemers zelf uit het oog te verliezen. 
De ondernemers moeten voordeel hebben bij de nieuwe situatie, omdat deze ondernemers de 
belangrijkste actoren zijn die de economische situatie van de gemeente bepalen. In eerste instantie 
wordt vooral gekeken hoe de bewoners van Zaanstad de bedrijventerreinen ervaren, en wat volgens 
hen ideeën zijn voor de toekomst. Hieruit moeten echter wel reële ideeën ontstaan, die de huidige 
economische situatie niet doet verslechteren. Vanuit deze inleiding vormen zich de volgende 
hoofdvraag en deelvragen. 
 

1.3 Hoofdvraag en deelvragen 

Hoofdvraag: 

In hoeverre is er de mogelijkheid tot transformatie van binnenstedelijke bedrijventerreinen in de 
gemeente Zaanstad om de ruimtelijk-economische situatie in de gemeente te kunnen verbeteren? 

Deelvragen:  

Huidige situatie 
1. Wat zijn binnenstedelijke bedrijventerreinen?  
2. Wat zijn volgens de literatuur belangrijke indicatoren om de huidige ruimtelijk-economische 

situatie op bedrijventerreinen te kunnen bepalen?  
3. Hoe is de huidige ruimtelijk-economische situatie van de binnenstedelijke bedrijventerreinen 

in Zaanstad en wat zijn de huidige plannen voor deze terreinen?  
Transformatie 

4. Tot welke functies is transformatie op de binnenstedelijke bedrijventerreinen mogelijk? 
Onderzoek 

5. Wat is de mening van de bewoners van Zaanstad over de leefomgeving en hoe beïnvloedt deze 
mening de mogelijkheid tot transformatie van binnenstedelijke bedrijventerreinen?  

6. Wat zijn belangrijke locatievoorkeuren van bedrijven in Zaanstad en hoe beïnvloeden deze 
locatievoorkeuren de mogelijkheid tot transformatie van binnenstedelijke 
bedrijventerreinen?  

7. Op welke binnenstedelijke bedrijventerreinen is er een mogelijkheid tot transformatie en naar 
welke functie? 

 

1.4 Aanleiding  

Wetenschappelijke relevantie 

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar herstructurering op bedrijventerreinen. Dit wordt dan 
geplaatst in de trends van veroudering en leegstand (Louw et al, 2004; Olden, 2010a). Deze 
onderzoeken zijn echter niet specifiek gericht op binnenstedelijke bedrijventerreinen, welke eigen 
specifieke problemen kennen.  
Verschillende gemeentes en provincies hebben de bedrijventerreinen in de gemeente of de provincie 
in beeld gebracht in een Atlas of een monitor (DelTri-Platform, 2012; Gemeente Den Haag, 2010; 
Provincie Zuid-Holland, 2014; Provincie Noord-Holland, 2014a; Provincie Limburg, 2014). Ook zijn er 
onderzoeken uitgevoerd door gemeentes, naar de herstructurering of transformatie van locaties 
binnen de gemeente (Hoppe et al, 2010) hier mist echter vaak een wetenschappelijk kader. Ook wordt 
hierbij niet de mening van de bewoners en bedrijven meegenomen zoals dat in dit onderzoek wel 
gebeurd. Hierdoor ontstaat een breder gedragen onderzoek naar transformatiemogelijkheden van 
terreinen. Er zijn wel leefbaarheidsonderzoeken uitgevoerd (PBL, 2012), ook die zich richten op de 
invloed van bedrijven op de leefomgeving (VROM, 2004), maar het is voor dit onderzoek belangrijk juist 
op de Zaanse situatie te richten, en zo mogelijk nog kleinschaliger naar de uitkomsten te kijken, om 
goed de mogelijkheid tot transformatie van een bepaalde locatie te kunnen onderzoeken. Ook bestaat 
er nog geen onderzoek naar wat bewoners interessante nieuwe functies vinden wanneer gekozen 
wordt voor transformatie op een bedrijventerrein. Waar is onder de bewoners behoefte aan? Dit kan 
bruikbaar zijn voor onderzoeken naar transformatiemogelijkheden van binnenstedelijke 
bedrijventerreinen in andere gemeentes.  
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Dit onderzoek is wetenschappelijk relevant omdat er nog geen onderzoek bestaat wat een compleet 
beeld geeft over transformatie van binnenstedelijke bedrijventerreinen en hierbij verschillende 
invalshoeken laat samenkomen. Er bestaat nog geen onderzoek wat een compleet beeld geeft van 
transformatie mogelijkheden van binnenstedelijke bedrijventerreinen in een gemeente, op basis van 
een wetenschappelijke benadering, empirisch onderzoek doet en vervolgens kijkt naar de 
mogelijkheden tot transformatie op deze terreinen, waarbij de mening van bewoners en bedrijven een 
belangrijke rol speelt. Doordat in dit onderzoek heel duidelijk de mening van bewoners en bedrijven 
betrokken wordt, ontstaat een heel betrouwbaar onderzoek wat bruikbaar is voor andere onderzoeken 
naar transformatiemogelijkheden op binnenstedelijke bedrijventerreinen, en welke factoren en 
invloeden daarbij belangrijk zijn. 

Maatschappelijke relevantie 

Gemeente Zaanstad heeft met 80 procent een lage werkgelegenheidsquote (banen ten opzichte van 
de beroepsbevolking) wanneer gekeken wordt naar gemeentes van dezelfde schaal als Zaanstad. De 
economische structuur van de stad is gericht op de industrie en de groei in de zakelijke/financiële 
dienstverlening is niet zo sterk als in de rest van het land (Gemeente Zaanstad, 2012c, p. 23-24). 
Zaanstad heeft een redelijk laag opgeleide beroepsbevolking en de hoog opgeleide kenniswerkers 
trekken naar Amsterdam om te wonen en te werken. Zaanstad wil een hoogwaardiger woon- en 
werkmilieu creëren om deze kenniswerkers vast te houden en aan te trekken (Gemeente Zaanstad, 
2012c, p. 29). Door middel van transformatie van bedrijventerreinen kunnen betere woonmilieus 
gecreëerd worden door bijvoorbeeld geurhinder in de binnenstad te verminderen en bepaalde 
gebieden te transformeren tot hoogwaardige woonmilieus in gebieden die economisch al niet rendabel 
meer zijn en die verloedering in de stad veroorzaken. Daarnaast kunnen er op deze binnenstedelijke 
bedrijventerreinen andere (hoogwaardige) werkfuncties in de plaats komen voor industrie. Cultuur kan 
zorgen voor het aantrekken van meer bezoekers naar Zaanstad, wat zorgt voor meer bestedingen 
(Gemeente Zaanstad, 2012c, p. 14). Het onderzoek naar de binnenstedelijke bedrijventerreinen en de 
mogelijke transformatie van bepaalde terreinen, is van maatschappelijk belang voor de gemeente om 
zo het leef- en werkmilieu in de stad te kunnen verbeteren. Omdat iedere gemeente anders is, kunnen 
wel voorbeelden en situaties uit andere gemeentes gebruikt worden, maar deze zijn niet één op één 
toepasbaar op de gemeente Zaanstad. Daarom is specifiek onderzoek voor deze gemeente nodig. Door 
een onderzoek te houden onder de bewoners van Zaanstad, kan onderzocht worden hoe het huidige 
leefmilieu is, waardoor de huidige knelpunten kunnen worden opgespoord. 
 

1.5 Opzet en methodologie 

Opzet 

Als eerste moet dit onderzoek een wetenschappelijke basis krijgen, waaruit het verdere onderzoek 
voort kan komen. De huidige situatie op de verschillende bedrijventerreinen moet in beeld gebracht 
worden, om deze terreinen later te kunnen beoordelen. Door middel van verschillende indicatoren 
moet er een overzicht gemaakt worden van een aantal categorie C terreinen, de terreinen die kans 
maken op transformatie. Hierbij moet gekeken welke indicatoren al in de in 2010 door Zaanstad 
gemaakte Atlas binnenstedelijke bedrijventerreinen staan (Gemeente Zaanstad, 2010) en of deze nog 
steeds relevant zijn. Daarnaast moeten er indicatoren toegevoegd worden. Deze factoren worden 
onder andere bepaald aan de hand van literatuuronderzoek en onderzoek naar (binnenstedelijke) 
bedrijventerreinen in andere steden en provincies en hoe deze in beeld zijn gebracht. Er wordt daarbij 
gekeken of deze indicatoren ook relevant zijn voor de gemeente Zaanstad. Er wordt veldonderzoek 
gedaan op de bedrijventerreinen, naar de technische staat van de terreinen en de panden die er op 
gevestigd zijn, waardoor er een koppeling gemaakt kan worden tussen de indicatoren en de huidige 
situatie. Aan de hand van beeldmateriaal worden de terreinen in beeld gebracht. 
 
Vervolgens wordt gericht op de transformatiemogelijkheden van bedrijventerreinen. Er wordt een 
theoretische en wetenschappelijke uiteenzetting gegeven van transformatiemogelijkheden. Er moet 
een inventarisatie gemaakt worden, naar welke functies er transformatiemogelijkheden zijn. Hierbij 
kan gedacht worden aan transformatie naar woningbouw, naar een gebied met een creatieve functie, 
een incubator voor startende bedrijven, maar ook recreatie en openbaar groen. Ook hier wordt 
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gekeken naar welke functies getransformeerd is in andere steden, naar welke functies behoefte is in 
Zaanstad, en naar welke functies behoefte is in de buurt van een specifiek terrein en wat bij dit 
specifieke terrein de mogelijkheden zijn. Dit wordt verder uitgewerkt in het onderzoeksgedeelte. 
 
In het onderzoeksgedeelte worden de bewoners en de ondernemers ondervraagd over de huidige 
situatie op en rondom het terrein en wat voor bewoners en ondernemers belangrijke 
omgevingsfactoren zijn. De bewoners worden ondervraagd aan de hand van enquêtes, dit wordt 
gedaan aan de hand van het Zaanpanel, waardoor een grote hoeveelheid bewoners van Zaanstad 
ondervraagd kunnen worden. Hierin wordt gevraagd wat belangrijke factoren zijn voor bewoners voor 
een prettige woonomgeving, waarbij ook aangegeven moet worden wat van de huidige situatie 
gevonden wordt, wat positieve aspecten zijn en wat negatieve aspecten zijn. Er wordt aan de bewoners 
voorgelegd dat er mogelijkheden zijn tot transformatie van binnenstedelijke bedrijventerreinen. Er 
wordt aan de bewoners gevraagd wat interessante functies kunnen zijn voor deze locaties. Vervolgens 
kan door een kwantitatieve analyse uit te voeren, gekeken worden wat belangrijke aspecten en 
voorzieningen zijn voor de bewoners, en of in de buurt deze aspecten en voorzieningen goed 
beoordeeld worden. Wanneer bijvoorbeeld omgevingsgroen erg belangrijk is voor de bewoners, en 
deze erg slecht wordt beoordeeld, dan kan dit pleiten voor een aanpassing van het gebied. Ook wordt 
een kort kwantitief onderzoek gedaan aan de hand van een eerder gehouden enquête onder Zaanse 
bedrijven. 

Methodologie 

In dit onderzoek lopen theoretisch onderzoek en empirisch onderzoek gedeeltelijk door elkaar heen. Er 
is steeds sprake van een deductieve benadering; eerst wordt literatuuronderzoek gedaan, waarna dit 
vervolgens empirisch onderzocht wordt. Zo wordt er eerst literatuuronderzoek gedaan naar 
binnenstedelijke bedrijventerreinen. Vervolgens wordt er op een theoretische en praktische manier 
gekeken naar indicatoren voor de binnenstedelijke bedrijventerreinen. Wanneer deze indicatoren 
worden toegepast op de Zaanse bedrijventerreinen, wordt er al gedeeltelijk kwalitatief onderzoek 
verricht, doordat de terreinen bezocht en hierbij onderzocht worden. Vervolgens wordt dieper 
ingegaan op transformatie, waarbij de theorie wordt bekeken. Een groot gedeelte van het onderzoek 
beslaat het onderzoek naar de mening van bewoners over deze bedrijventerreinen. Eerst wordt 
theoretisch onderzocht hoe bewoners bedrijventerreinen ervaren, en wat volgens de theorie 
interessante nieuwe functies kunnen zijn voor de bewoners. Aan de hand van kwantitatief onderzoek 
wordt onderzocht hoe de Zaanse bewoners hier tegenover staan. Vervolgens wordt gekeken naar de 
locatiekeuze van de bedrijven op deze terreinen, op basis van de theorie. Ook dit wordt vervolgens 
empirisch getoetst, hier aan de hand van een kort kwantitatief onderzoek.  
 

Leeswijzer 

De verschillende hoofdstukken leiden allemaal tot de beantwoording van de vraag in hoeverre er de 
mogelijkheid is tot het transformeren van binnenstedelijke bedrijventerrein. Als eerste wordt hierbij in 
hoofdstuk 2 gekeken naar de ontwikkeling van bedrijventerrein. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 op 
een wetenschappelijke manier, en in hoofdstuk 4 op een empirische manier naar indicatoren voor 
bedrijventerreinen gekeken. Hierdoor kan de huidige status van een bedrijventerrein bepaald worden 
en wordt ook gekeken in hoeverre deze terreinen in de afgelopen jaren zijn veranderd. In hoofdstuk 5 
wordt kort gekeken naar beleid ten aanzien van bedrijventerreinen en transformatie, het beleid van de 
Provincie en het Rijk heeft invloed op de mogelijkheden tot transformatie. In hoofdstuk 6 wordt 
gekeken wat de mening van bewoners is over verschillende onderwerpen, samenhangend met de 
bedrijventerrein. Zo wordt gekeken in hoeverre de terreinen hinder veroorzaken voor de bewoners en 
hoe bewoners staan ten aanzien van bedrijventerreinen. Er wordt gevraagd wat, wanneer deze 
terreinen verdwijnen, dan volgens de bewoners interessante nieuwe functies kunnen zijn. Ook wordt 
onderzocht wat belangrijk is voor bewoners bij een goede leefomgeving, omdat met het transformeren 
van bedrijventerrein geprobeerd moet worden de leefomgeving te verbeteren. In hoofdstuk wordt de 
mening van Zaanse bedrijven meegenomen in het onderzoek. Als laatste wordt in de conclusie 
antwoord gegeven op de hoofdvraag. 
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Figuur 1: Conceptueel model 
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2. Binnenstedelijke bedrijventerreinen 
 
In dit hoofdstuk wordt de eerste deelvraag beantwoord: Wat zijn binnenstedelijke bedrijventerreinen? 
Aan de hand van literatuuronderzoek worden in dit hoofdstuk bedrijventerreinen omschreven, de 
ontwikkeling die deze terreinen in de afgelopen decennia hebben doorgemaakt, de levenscyclus van 
individuele bedrijventerreinen, de veroudering die plaats vindt op bedrijventerreinen en de 
ontwikkeling van de uitgifte van bedrijventerreinen in de afgelopen jaren. Hierdoor wordt de 
kwetsbaarheid van een bedrijventerrein getoond en de processen die kunnen spelen op een 
bedrijventerrein.  
 

2.1 Bedrijventerreinen 

Een bedrijventerrein wordt door het Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS), getypeerd 
als “een werklocatie van minimaal 1 ha bruto bestemd en geschikt voor gebruik door handel, nijverheid 
en industrie” (Arcadis, 2013, p. 44). Commerciële en niet-commerciële dienstverlening kan ook 
aanwezig zijn, maar is daarbij wel in de minderheid. Onder andere economische zones, 
zeehaventerreinen, terreinen voor grondstof-, olie-, gas-, of waterwinning en kantorenlocaties vallen 
hier niet onder. Zeehaventerreinen hebben een laad- en/of loskade en liggen langs diep vaarwater, 
toegankelijk voor grote zeeschepen. Op een economische zone hebben commerciële en niet-
commerciële dienstverlening de overhand en kunnen handel, industrie en nijverheid aanwezig zijn, 
maar deze zijn in de minderheid. Dit is het tegenovergestelde van bedrijventerreinen (Arcadis, 2013, p. 
44-45). Binnenstedelijke bedrijventerreinen zijn bedrijventerreinen gelegen in woonwijken, waardoor 
een menging van wonen en werken ontstaat. De gemeente Zaanstad wil een menging van wonen en 
werken in de gemeente, en hecht veel waarde aan haar binnenstedelijke bedrijventerreinen. Bedrijven 
die weinig milieuhinder veroorzaken moeten de ruimte krijgen in de binnenstedelijke 
bedrijventerreinen (Gemeente Zaanstad, 2012c, p. 37). Binnenstedelijke bedrijventerreinen zijn 
geschikt voor ondernemers die in de buurt van hun bedrijf wil wonen en voor ondernemers die 
voordeel hebben bij het gevestigd zijn in de nabijheid van hun klantenkring, zoals industriële- en 
reparatiebedrijven en aannemers. Er is op deze terreinen over het algemeen een gunstige prijs-
kwaliteit-verhouding en een goede bereikbaarheid (MEZ, 2010, p. 114-115). Toch is de bereikbaarheid 
van de binnenstedelijke terreinen vaak lager dan dat van buitenstedelijke bedrijventerreinen (PBL, 
2008, p. 74). In  Zaanstad worden de binnenstedelijke bedrijventerreinen qua bereikbaarheid goed 
beoordeeld, met een 7,2 als rapportcijfer. De perifere terreinen verschillen qua rapportcijfer, van een 
7,6 tot een 5,4 (Gemeente Zaanstad, 2011, p. 10). Ondernemers beginnen vaak een bedrijf aan huis, 
groeien daarna door naar een binnenstedelijk bedrijventerrein wat redelijk dicht bij huis gelegen is, en 
groeien vervolgens door naar een bedrijventerrein gelegen aan de stadsrand. Veel banen die gevestigd 
zijn op binnenstedelijke bedrijventerreinen, zijn voor mensen met een laag opleidingsniveau. 
Binnenstedelijke bedrijventerreinen zijn vaak wat ouder, de terreinen zijn ingesloten geraakt in het 
bebouwde gebied, door uitbreidende verstedelijking. Deze terreinen zijn niet geschikt voor alle vormen 
van bedrijvigheid, onder andere doordat er vaak een wat lagere milieuhindercategorie aan gegeven 
wordt, vanwege de nabijheid tot woningen (PBL, 2008, p. 74). 
 
De kwaliteit van een bedrijventerrein kan beschreven worden aan de hand van exogene en endogene 
kwaliteiten (CPB, 2013, p. 4). Het begrip kwaliteit beschrijft de voorkeuren van bedrijven voor bepaalde 
karakteristieken van een locatie. Exogene kwaliteit is kwaliteit die een locatie van nature heeft, of is 
gemaakt door mensen. Endogene kwaliteit heeft een locatie vanwege de aanwezigheid van andere 
mensen. Door deze aanwezigheid ontstaat interactie tussen mensen. Door deze interactie wordt de 
locatie nog aantrekkelijker en ontstaat er een zelfversterkend proces; er komen nog meer mensen naar 
de locatie. Dit laatste proces is padafhankelijk, hierbij ontstaat een stad of een cluster toevallig op deze 
plek. Bij exogene kwaliteiten kan een stad of cluster ontstaan, bijvoorbeeld doordat de overheid er een 
publieke instelling vestigt.  
 

2.2 Ontwikkeling van de aard van bedrijventerreinen 

Olden (2010, p. 31) onderscheidt vijf generaties bedrijventerreinen. De eerste generatie 
bedrijventerreinen werden vaak gevestigd aan de randen van de woonwijken, in het begin van de 
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industriële revolutie, Deze zijn later, toen functiescheiding binnen steden belangrijk werd, vaak 
verdwenen. In de loop van de twintigste eeuw groeiden de functies wonen en werken uit elkaar. 
Bedrijventerreinen vestigden zich aan de stadsrand, vaak aan het water, waar laad- en los faciliteiten 
mogelijkheden zijn via een haven. Hier ontstonden de tweede generatie bedrijventerreinen. Tussen 
1950 en 1980 ontstonden de derde generatie bedrijventerreinen, vooral gelegen aan de rand van 
woonwijken, langs uitvalswegen. De aandacht verschoof van goederenvervoer over water naar vervoer 
over de weg. Veel bedrijventerreinen van deze generatie hebben een multimodaal karakter, doordat 
bulkgoederen nog steeds over water vervoerd werden. De vierde generatie bedrijventerreinen 
ontstonden langs snelwegen binnen de stadsgewesten. Dit werd veroorzaakt door een gebrek aan 
ruimte in het stedelijke gebied en de groeiende automobiliteit. Veel van deze terreinen zijn alleen 
bereikbaar over de weg, en zijn kleinschaliger dan de derde generatie terreinen. Op deze terreinen 
bevinden zich transport, handel en zakelijke dienstverlening. De vijfde generatie bedrijventerreinen zijn 
aan eind van de twintigste eeuw ontstaan, waarbij intensief ruimtegebruik, duurzaamheid, 
multimodaliteit en stedenbouwkundige kwaliteit belangrijke termen zijn. De terreinen van de vorige 
generaties voldoen niet meer, waardoor er een grote hoeveelheid verouderd bedrijventerrein is. Door 
herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen 
in de stadsgewesten, moeten deze vijfde generatie terreinen tot stand gebracht worden (Olden, 2010a, 
p. 32).  
Door ontwikkelingen en veranderingen in de economische structuur van Nederland, is er vraag naar 
andere vormen van bedrijventerreinen, dan de terreinen die decennia geleden zijn ontwikkeld (VROM-
raad, 2006, p. 25). Er is sprake van ruimtelijke schaalvergroting op de markt van factoren en 
afzetmarkten van bedrijven. Er is hierbij veel aandacht van bedrijven voor bereikbaarheid. Bedrijven 
vestigen zich in het centrum van een regio, langs kruispunten van wegen, en niet meer in binnensteden 
(VROM-raad, 2006, p. 26). Naast een betere bereikbaarheid is hier vaak sprake van betere 
parkeergelegenheden en minder planologische beperkingen (VROM-raad, 2006, p. 91). Een tweede 
ontwikkeling is de flexibilisering van bedrijfsprocessen, wat plaatsvindt aan de vraagzijde van de markt. 
Bedrijven moeten meer footloose worden en snel kunnen inspelen op de vraag. Daarnaast is er aan de 
ene kant sprake van uniformering, door de verdienstelijking van sectoren zijn geen specifieke interieurs 
meer nodig voor bijvoorbeeld speciale machines, en aan de andere kant is er juist sprake van 
differentiatie, omdat bedrijven zich juist meer willen onderscheiden van anderen. Thema-parken als 
woonboulevards, zorgboulevards, entertainmentcomplexen en shopping-malls en hybride terreinen 
kunnen ontstaan (VROM-raad, 2006, p. 28). Complexen van een specifieke gespecialiseerde 
bedrijvigheid nemen ook een rol in het economische landschap in. Voorbeelden hiervan zijn mainports 
zoals de gebieden rondom luchthavens en zee havens, maar ook de creatieve industrie of de 
agribusiness sector hebben kleine complexen (VROM-raad, 2006, p. 30).  
Ook binnenstedelijke bedrijventerreinen veranderen steeds meer van karakter (MEZ, 2010, p. 115). De 
aard en de omvang van de bedrijvigheid verandert, zo komen er steeds meer verzorgende bedrijven en 
instellingen op de terreinen. Winkels die ontstaan op bedrijventerreinen kunnen fricties veroorzaken 
met winkels op bestaande winkellocaties vanwege concurrentievervalsing. De bestaande 
winkellocaties zijn namelijk vaak duurdere locaties. De interne verkeerssituatie op de binnenstedelijke 
bedrijventerreinen verslechtert en de parkeerdruk stijgt. Toch zorgen deze winkels en leisure ook voor 
levendigheid en sociale veiligheid, omdat deze bedrijven ook in de avonduren bezoekers aantrekken. 
De sterke en groeiende bedrijven trekken weg, en de wat zwakkere bedrijven blijven over, wat leidt tot 
een daling in het saldo van het aantal banen op binnenstedelijke bedrijventerreinen (MEZ, 2010, p. 
115). Een andere trend is dat er steeds meer woningen gebouwd worden op deze binnenstedelijke 
terreinen omdat er sprake is van leegstand in bedrijfspanden. Terreinen worden getransformeerd en 
de werkgelegenheidsfunctie verdwijnt (MEZ, 2010, p. 116).  
 

2.3 De levenscyclus van een bedrijventerrein 

In de levenscyclus van bedrijventerreinen kunnen vier fasen worden beschreven: introductie, groei, 
consolidatie en teruggang (Olden, 2010a, p. 105). In de introductiefase van een bedrijventerrein is er 
vaak een constante toestroom van nieuwe bedrijven. Er is sprake van een sterke groei van 
werkgelegenheid op het terrein. In de consolidatiefase stabiliseert de werkgelegenheidsgroei op het 
terrein, doordat bedrijven volgroeid zijn. Daarnaast vertrekken er bedrijven waarvoor nieuwe bedrijven 
in de plaats komen. De eerste zichtbare veroudering ontstaat aan het einde van deze fase. De eerste 
veroudering is vaak zichtbaar door achterstallig onderhoud van het openbare gebied. Wanneer deze 
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veroudering niet aangepakt wordt, en bijvoorbeeld infrastructuur niet aangepakt wordt, kunnen de 
problemen steeds groter worden. De aantrekkingskracht van het bedrijventerrein wordt minder en er 
is sprake van teruggang. Het aantal bedrijven op de terreinen loopt terug en de lege plekken worden 
niet meer opgevuld. Hierdoor dalen de grondprijzen, wat kan zorgen voor het aantrekken van 
laagwaardigere activiteiten. Wanneer ook deze ondernemers zich niet meer op deze terreinen willen 
vestigen, verpaupert het terrein en kan grote leegstand ontstaan (Olden, 2010a, p. 105-106).  
 

2.4 Vormen van veroudering 

De afnemende aantrekkelijkheid van een bedrijventerrein op bedrijven, kan het gevolg zijn van 
veroudering van panden en/of de locatie van deze panden. Er zijn hierbij verschillende soorten van 
veroudering te onderscheiden. Olden (2010, p. 107) maakt hierbij onderscheidt tussen structurele 
veroudering en economische veroudering. Structurele veroudering is de fysieke veroudering van een 
pand door slijtage, bijvoorbeeld veroorzaakt door fysieke en chemische factoren en het weer. 
Economische veroudering ontstaat wanneer aan de economische levensduur van het pand een einde 
komt. De noodzakelijke kosten voor de instandhouding van het pand zijn gelijk aan de opbrengsten. 
 
Het Centraal Planbureau (2001, p. 22-24) onderscheidt vier vormen van veroudering, namelijk 
technische veroudering, economische veroudering, maatschappelijke veroudering en ruimtelijke 
veroudering.  

o Technische veroudering: hierbij is sprake van achterstallig onderhoud op het openbare terrein 
en de panden, waardoor het niet meer voldoet aan de gestelde eisen van ondernemers.  

o Economische veroudering: dit ontstaat wanneer de gestelde eisen vanuit de markt 
veranderen. Het is lastig voor de eigenaar en de gebruikers van het terrein om deze problemen 
op te lossen, de vraagkant van de markt kan namelijk niet beïnvloed worden. Het aanbod moet 
aangepast worden aan de vraag, waarvoor soms ingrijpende maatregelen nodig zijn.  

o Maatschappelijke veroudering: bedrijventerreinen voldoen niet meer aan de eisen van de tijd 
door veranderende regelgeving. Het kan hier gaan om nieuwe maatschappelijke normen die 
geïmplementeerd worden, bijvoorbeeld op het gebied van milieu of arbeidsomstandigheden.  

o Ruimtelijke veroudering: hierbij is de ruimte om het terrein veranderd. De 
bestemmingsplannen rondom het terrein zijn veranderd waardoor nieuwe functies rondom 
het terrein kunnen ontstaan, waarbij het bedrijventerrein deze nieuwe functies kan verstoren. 
De gebruikers kunnen weinig doen tegen deze vorm van veroudering. 

 
Er zijn verschillende manieren om op de veroudering van vastgoed te reageren, namelijk het pand in 
oude staat laten, renovatie en herontwikkeling (Olden, 2010a, p. 108). Het pand kan in de oude staat 
gelaten worden, waarbij bij afstoting van het pand naar nieuwe eigenaren, de prijs van het pand daalt, 
wat een laagwaardiger segment bedrijven aantrekt. Daarnaast kan een pand gerenoveerd worden voor 
de oude of een nieuwe functie. Een derde manier is herontwikkeling, waarbij (een deel van) het pand 
gesloopt wordt voor de oude functie of een nieuwe functie (Olden, 2010a, p. 109). Er is in de afgelopen 
jaren veel verouderd vastgoed ontstaan, onder andere doordat gemeenten vooral gericht waren op het 
faciliteren van nieuwe accommodatie voor bedrijven die wilden verhuizen. Het verouderde vastgoed 
wat achterbleef, bleef leeg staan (CPB & PBL, 2013, p. 123). 
 

2.5 Uitgifte bedrijventerreinen 

Economieën hebben in de afgelopen jaren een groei ervaren in de werkgelegenheid van service 
sectoren. Deze groei is onder andere ontstaan door toenemende globalisering en de stijgende welvaart 
van huishoudens, onder andere door een groeiend aantal tweeverdieners en de druk die dit legt op 
service voorzieningen. Ook er sprake van een groei in producentendiensten; bedrijven creëren 
expertise en in-puts voor andere bedrijven of publieke instellingen. Er vindt een scheiding plaats van 
service activiteiten en productie activiteiten binnen een bedrijf. Bepaalde activiteiten worden ge-
outsorced naar een ander bedrijf of naar een ander land. Hierdoor is er meer vraag naar bedrijfslocaties 
gericht op commerciële en niet-commerciële dienstverlening, en minder naar industriële 
bedrijfslocaties, en dus minder vraag naar bedrijventerreinen. Toegang tot markten met geschoolde 
arbeidskrachten, lokale expertise en een gunstige infrastructuur zijn belangrijke factoren voor de 
locatie van dienstenfuncties (Rusten & Bryson, 2010, p. 253).  
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Door de economische crisis ontstaan verschillende uitdagingen op het gebied van gebiedsontwikkeling, 
en ook op de ontwikkeling van bedrijventerreinen (van der Krabben, 2011, p. 10). Op de markt van 
bedrijventerreinen is er sprake van een overaanbod van bouwgrond. Door een actief grondbeleid van 
gemeenten is er groot aanbod van bedrijventerreinen, omdat hiermee geprobeerd wordt te 
concurreren met omliggende gemeenten. Ten tweede is de uitvoering van gebiedsontwikkelingen zeer 
complex (van der Krabben, 2011, p. 11). Het is de vraag in hoeverre deze ambitieuze plannen nog 
uitvoerbaar zijn, ook vanwege de moeilijkheden tijdens het besluitvormingsproces, waarbij iedereen 
zijn mening gehoord wil hebben. Ten derde moet bekeken worden wat in deze tijd een goed ontwikkel- 
of verdienmodel is voor de ruimtelijke ordening. Het huidige verdienmodel, het actieve grondbeleid, 
heeft volgens van der Krabben (2012, p. 12) waarschijnlijk zijn langste tijd gehad.  
 
Dat er ontwikkelingen gaande zijn op het gebied van de ontwikkeling van bedrijventerreinen, is terug 
te zien in de uitgifte van het aantal hectare bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam. In de 
periode 2009-2012 is, met uitzondering van 2010, de uitgifte van het aantal hectare bedrijventerrein in 
de Metropoolregio Amsterdam terug gelopen (Figuur 2.1). De uitgifte van bedrijventerreinen hangt 
samen met de vraag naar het aantal hectare bedrijventerreinen, wat afhankelijk is van de economische 
conjunctuur. Wanneer er sprake is van economische vooruitgang, is er meer vraag naar oppervlakte 
bedrijventerrein door uitbreidingsplannen van bedrijven. In perioden van economische achteruitgang, 
loopt ook de vraag naar bedrijventerreinen terug, door teruglopende bedrijfsinvesteringen (Olden, 
2010a, p. 41). Zaanstad maakt onderdeel uit van de deelregio Zaanstreek-Waterland, waaronder ook 
de gemeentes Beemster, Zeevang, Wormerland, Purmerend, Edam-Volendam, Oostzaan, Landsmeer 
en Waterland vallen (Veligheidsregio Zaanstreek-Waterland, 2014). Deze deelregio heeft vooral in 2007 
een grote hoeveelheid bedrijventerrein uitgegeven maar dit is in 2012 gedaald tot niets.  
 
Figuur 2: Uitgifte van bedrijventerreinen in hectare in de Metropoolregio Amsterdam, 2005-2012 

Bron: MAR, 2011, p. 44 
 
De prognose voor de vraag naar bedrijventerreinen kan bekeken worden aan de hand van vier 
scenario’s (CPB, 2005, p. 24). Hierbij spelen een aantal onzekerheden die de richting van de 
ontwikkeling bepalen. Onzekerheden zijn onder andere de internationale samenwerking tussen landen, 
en de beleidsrichting van nationale instituties. Bij beleidsrichting kan sprake zijn van meer 
verantwoordelijkheid voor publieke instellingen, of meer verantwoordelijkheid voor private partijen. 
Door vergrijzing, toenemende inkomensongelijkheid en individualisering ligt er een grotere druk op de 
collectieve sector. Daarnaast speelt mondialisering een rol op de ontwikkeling. Deze invloeden samen 
geven een uitkomst wat verwerkt kan worden in vier scenario’s, namelijk: Strong Europe, Transatlantic 
Market, Regional Communities en Global Economy. Deze scenario’s kunnen worden vertaald naar 
nationale en regionale ontwikkelingen (CPB, 2005, p. 28). Er is per provincie gekeken naar de behoefte 
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aan hectare bedrijventerreinen (PBL, 2009, p. 125). De scenario’s geven aan dat er grote ruimtelijke 
verschillen gaan ontstaan tussen regio’s op het gebied van vraag naar bedrijventerreinen. In bijna alle 
provincies en scenario’s is er sprake van een vraag naar bedrijventerreinen in de periode tot 2020. 
Echter is er voor deze periode al bedrijventerrein uitgegeven of is dit in harde plannen opgenomen, 
waardoor een resterende planningsopgave overblijft (PBL, 2009, p. 126). Voor de provincie Noord-
Holland is de planningsopgave alleen bij het scenario Global Economy positief. In de andere scenario’s 
wordt er een overschot van het aantal hectare bedrijventerreinen verwacht; 460 bij Strong Europe, 130 
bij Transatlantic Market en 790 bij Regional Communities (PBL, 2009, p. 127).  
 

2.6 Conclusie  

Binnenstedelijke bedrijventerreinen zijn bedrijventerreinen gelegen in woonwijken, waardoor een 
menging van wonen en werken ontstaat. Deze terreinen zijn vooral geschikt voor ondernemers die 
dicht bij de klantenkring willen zitten, zoals reparatie- en industriële bedrijven en aannemers, of 
ondernemers die dicht bij het werk willen wonen. Niet alle vormen van bedrijvigheid is gewenst en 
mogelijk op deze terreinen, vanwege de nabijheid tot woningen. Ook zijn deze terreinen vaak wat ouder 
dan de perifeer gelegen terreinen. Om verschillende redenen kan er veroudering en verval optreden in 
bestaande bedrijventerreinen, waardoor deze niet meer voldoen aan de eisen van de huidige bedrijven, 
bijvoorbeeld doordat de eisen vanuit de markt veranderen, of doordat er sprake van achterstallig 
onderhoud. Zeker door de opkomst van de service sectoren, zijn de huidige bedrijventerreinen niet 
goed bruikbaar meer. De uitgifte van het aantal hectare bedrijventerrein is in de laatste jaren in de 
Metropoolregio en specifiek in Zaanstreek-Waterland door deze ontwikkelingen, en de economische 
crisis, sterk gedaald. Er moet door aanpassing van de aanwezige bedrijventerreinen ingespeeld worden 
op de huidige vraag, omdat anders nog meer leegstand kan ontstaan. 
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3. Indicatoren bedrijventerreinen 
 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de tweede deelvraag: Wat zijn volgens de literatuur 
belangrijke indicatoren om de huidige ruimtelijk-economische situatie op bedrijventerreinen te kunnen 
bepalen? Door veroudering van bedrijventerreinen en door veranderende economische 
omstandigheden kunnen eisen ten aanzien van bedrijventerreinen veranderen, en is het mogelijk dat 
bepaalde bedrijventerreinen niet meer voldoen aan de vraag. In dit hoofdstuk wordt een overzicht 
gegeven van indicatoren die de status van een bedrijventerrein kunnen weergeven op verschillende 
gebieden. Hierdoor kan vervolgens, nadat in hoofdstuk 4 de status van de bedrijven is weergegeven, 
bekeken worden in hoeverre de bedrijventerreinen in deze staat behouden moeten blijven. 
 
Om tot de indicatoren voor het beschrijven van de terreinen te komen, wordt als eerste gekeken naar 
een aantal andere gemeentes en provincies die de bedrijventerreinen binnen de gemeente of provincie 
in kaart hebben gebracht. Er wordt gekeken welke indicatoren deze gemeenten en provincies gebruikt 
hebben, en of deze indicatoren ook van belang zijn voor de gemeente Zaanstad. Ook wordt aan de hand 
van literatuuronderzoek de waarde van deze indicatoren bepaald.  

3.1 Indicatoren vanuit andere gemeentes en provincies 

Het DelTri-Platform heeft een Atlas gemaakt van de belangrijkste bedrijventerreinen in de regio 
Rotterdam, Drechtsteden en Noord-West Brabant (DelTri-Platform, 2012). Op deze terreinen spelen  
de sectoren maritieme industrie, logistiek en transport en chemie een belangrijke rol. Het gaat hierbij 
om terreinen van minimaal 20 hectare of terreinen die een belangrijke functie hebben voor de regio. 
Indicatoren die deze atlas beschrijft, zijn: 

o Het aantal hectare bruto, netto en uitgeefbare oppervlakte 
o Het aantal vestigingen en arbeidsplaatsen 
o Het aantal vestigingen en banen in de belangrijkste sectoren: maritieme industrie, logistiek en 

transport en chemie 
o De maximaal toegestane milieucategorie 
o De bereikbaarheid via spoor, water en snelweg 
o De top drie van meest toonaangevende bedrijven 

Er wordt in deze atlas niet beschreven waarom voor deze indicatoren gekozen is en er wordt geen 
ontwikkeling van de bedrijventerreinen gegeven. Daardoor is deze atlas vooral een momentopname en 
kan niet gekeken worden of er groei of achteruitgang is op de bedrijventerreinen. 
 
Door de gemeente Den Haag wordt een overzicht gegeven van de aanwezige bedrijventerreinen in de 
gemeente. De historie, het karakter en de activiteiten die plaats vinden op het terrein worden 
weergegeven (Gemeente Den Haag, 2010, p. 5). De terreinen worden getypeerd aan de hand van de 
indeling van de Bedrijventerreinstrategie. De zes typen terreinen die hier in beschreven staan, zijn: 
eerste klas bedrijvenpark, modern bedrijventerrein, werkterrein, productieknooppunt, logistiek 
centrum en milieueiland (Gemeente Den Haag, 2010, p. 81). In deze atlas wordt ook de ontwikkeling 
van het terrein omschreven. Indicatoren in dit onderzoek zijn (Gemeente Den Haag, 2010, p. 5): 

o Omvang van het terrein 
o Beschikbaarheid van grond 
o Het aantal en de economische activiteit van bedrijven en werkzame personen 
o Het aanbod van bedrijfsruimtes 
o Bereikbaarheid 
o Hindercategorie 
o Het huidige bestemmingsplan 

Binnen deze atlas verschilt de invulling van de indicatoren, per bedrijventerrein. Zo wordt bij sommige 
bedrijventerreinen de ‘bebouwing vigerend bestemmingsplan’ genoemd, hieronder valt: de maximale 
bouwhoogte, de toegestane hindercategorie en het maximaal bebouwingspercentage. Bij andere 
terreinen wordt dit niet genoemd. Er wordt gekeken hoe groot het aanbod is van werkruimtes, per 
bouwperiode (voor 1950, 1950-1990, na 1990). Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar verschillende 
werkruimtes, namelijk; bedrijfsruimte, detailhandelsruimte, kantoorruimte, horecaruimte, praktijk- 
showruimte, welzijnsruimte, ruimte voor leisure en vrije tijd en overige ruimte (Gemeente Den Haag, 
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2010, 24). In de atlas worden ook een aantal binnenstedelijke bedrijventerreinen in transformatie 
genoemd: Binckhorst, Laakhaven West en Petroleumhaven. 
 
De provincie Zuid-Holland heeft al haar bedrijventerreinen in een digitale atlas staan (Provincie Zuid-
Holland, 2014). Hierbij kan via een digitale kaart op de terreinen geklikt worden, waarna informatie 
over het terrein verschijnt. Hierin worden onder andere dezelfde indicatoren gegeven die ook bij de 
DelTri regio en Den Haag gegeven zijn. Daarnaast wordt ook gekeken naar de minimumprijs en de 
maximumprijs op het terrein. Dit wordt niet van alle terreinen gegeven. Een andere indicator is ‘A-
inrichting’, waarbij bedrijven zich niet hoeven te melden wanneer daar gevestigd wordt, voor een 
akoestisch onderzoek. Wanneer er dus geen A-inrichting is, moet een bedrijf zich melden wanneer daar 
gevestigd wordt, voor een onderzoek naar geluidsoverlast. Qua bereikbaarheid wordt naar de 
ontsluiting qua water, spoor en weg gekeken. De afstand tot één of twee snelwegen en de luchthavens 
in Rotterdam en Schiphol wordt hierbij gegeven.  
 
Ook de provincie Limburg heeft een digitale atlas van alle aanwezige bedrijventerreinen (Provincie 
Limburg, 2014). Naast de eerder genoemde indicatoren is er een apart kopje ‘technische gegevens’. 
Hierin wordt met ja of nee beantwoord of aanwezig is: gas, stroom tot 220/20.000/110.000 volt, ADSL, 
glasvezel, draadloos, kabel, satelliet, drinkwater, industriewater, UMTS en WLAN Hotspot. 
 
De provincie Noord-Holland heeft ook een digitale atlas waarin ook de Zaanse bedrijventerreinen zich 
bevinden (Provincie Noord-Holland, 2014a). Dit is echter erg eenvoudige informatie, er wordt namelijk 
informatie gegeven over het aantal vestigingen, de sectoren waarin deze gevestigd zijn, het aantal 
banen, de groei van de werkgelegenheid, netto oppervlakte, netto uitgeefbaar oppervlakte en hoeveel 
oppervlakte er vorig jaar is uitgegeven. 
 
De gemeente Zaanstad zelf geeft in de bestaande Atlas binnenstedelijke bedrijventerreinen (Gemeente 
Zaanstad, 2010) nog de vraag of er cultuurhistorische waarde op het terrein aanwezig is.  
 
Een aantal indicatoren komt in alle atlassen aan de orde, en sommige indicatoren worden maar in één 
atlas genoemd. Samenvattend blijken de volgende indicatoren belangrijk te zijn bij andere gemeentes 
en provincies (zie tabel 1). 
 
Tabel 1: Indicatoren voor bedrijventerrein 

Indicator Houdt in: 

Oppervlakte Bruto, netto en (niet-)terstond uitgeefbaar 

Aanbod van 
bedrijfsruimtes 

Leegstand 

Werkgelegenheid Op basis van sectoren en ontwikkeling 

Vestigingen Op basis van sectoren 

Bestemmingsplan  Huidig bestemmingsplan 
Milieucategorie: geluidshinder en geurhinder 
Bouwhoogte 
Bebouwingspercentage 

Bereikbaarheid Per weg: afstand tot snelweg 
Per spoor 
Per water 
Parkeergelegenheid  

Technische gegevens Glasvezel, industriewater 

Cultuurhistorische 
waarde 

Erfgoed 

 

3.2 Uitwerking indicatoren 

Vervolgens worden deze indicatoren uitgewerkt, om te onderzoeken of deze indicatoren ook een 
wetenschappelijke fundering hebben en daarnaast bruikbaar kunnen zijn voor de gemeente Zaanstad. 
Dit wordt gedaan aan de hand van onderzoek in wetenschappelijke literatuur, het gebruik van deze 
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indicatoren in overheidspublicaties en de toepassing van deze indicatoren op de huidige situatie in 
Zaanstad. 
 

Oppervlakte 

De grootte van de kavel is vaak belangrijker voor bedrijven dan de oppervlakte van het bedrijventerrein. 
Ook op kleine bedrijventerreinen kunnen grote kavels aanwezig zijn. Toch speelt de oppervlakte van 
een terrein een rol voor bedrijven. Zo kunnen bedrijven op een groot terrein profiteren van elkaars 
nabijheid, doordat gebruik gemaakt kan worden van gezamenlijke voorzieningen. Bedrijven profiteren 
van clustervoordelen (PBL, 2008, p. 67). Bedrijven en werknemers ontmoeten elkaar gemakkelijker in 
clusters, waardoor kennis uitgewisseld kan worden, en bedrijven doen gemakkelijker zaken met 
toeleveranciers en klanten. Hierdoor zijn bedrijven en ondernemers in stedelijke gebieden vaak 
innovatiever en productiever dan bedrijven in minder dichtbevolkte gebieden (CPB & PBL, 2013, p. 31). 
In deze gebieden kan tacit knowledge uitgewisseld worden, wat kennis is die niet gecodificeerd kan 
worden, moeilijk onder woorden te brengen is en moeilijk overdraagbaar is (Gertler, 2003, p. 79) Toch 
kan het CPB & PBL (2013) geen empirisch bewijs leveren voor het belang van kennis-spillovers bij de 
vorming van bedrijventerreinen.  
 

Leegstand 

Leegstand op bedrijventerreinen kan verschillende vormen en oorzaken hebben, maar het brengt bijna 
altijd een gevoel van verval, verwaarlozing, onveiligheid en vandalisme met zich mee (Harmsen, 2008, 
p. 7). Leegstand zorgt ervoor dat een bedrijventerrein slecht gewaardeerd wordt, wat negatief kan 
werken voor het aantrekken van bedrijven; het bedrijventerrein verloederd.   
 
Er zijn veel verschillende typen van leegstand. Harmsen (2008) noemt er zelfs  veertien: 
“‘aanvangsleegstand’, ‘frictieleegstand’, ‘conjuncturele leegstand’, ‘structurele leegstand’, ‘tijdelijke 
leegstand’, ‘voorziene leegstand’, ‘gedeeltelijke leegstand’, ‘opzettelijke leegstand’, ‘leegstand door 
overmacht’ , ‘maatschappelijke leegstand’, ‘gevoelsmatige leegstand’, ‘milieutechnische leegstand’, 
‘juridische leegstand’ en ‘planologische leegstand’” (p. 85).  
 
Er bestaat een mismatch op de markt van vastgoed, onder andere door een verschijnsel wat ‘varkens-
cyclus’ wordt genoemd: nadat een aanbieder heeft gereageerd op de vraag, duurt het een tijd voor het 
aanbod gereed is. Wanneer het aanbod gereed is, is er geen vraag meer naar, waardoor leegstand kan 
ontstaan (Harmsen, 2008, p. 86). Daarnaast is een belangrijke reden van leegstand de eerder genoemde 
veroudering; technische, economische, maatschappelijke en ruimtelijke veroudering. Het aanbod sluit 
niet meer aan bij de vraag, waardoor een gedeelte van het aanbod leeg komt te staan. Wanneer een 
ondernemer verhuist uit zijn of haar verouderde pand of een pand wat niet meer aan de eisen voldoet, 
is er soms zoveel aan veranderd dat het niet meer bruikbaar is voor andere ondernemers. Het vastgoed 
daalt hierdoor in waarde, en laagwaardigere activiteiten betrekken het pand. Ondernemers hebben 
een voorkeur voor een nieuw pand, wat naar de eigen wensen geconstrueerd kan worden. De indeling 
van het bedrijfspand is afhankelijk van de aard van de productieprocessen van het bedrijf. Door deze 
gang van zaken vindt er weinig doorstroming plaats op de vastgoedmarkt (Louw et al., 2004, p. 32-33). 
Het proces wat leegstand veroorzaakt kan versterkt worden wanneer het gebied zelf slecht 
functioneert, of wanneer er sprake is van slecht functionerend beleid (Harmsen, 2008, p. 7).  
 

Werkgelegenheid 

Er zijn drie manieren waarop werkgelegenheid op bedrijventerreinen kan veranderen. Ten eerste door 
de oprichting of opheffing van een bedrijf (PBL, 2008, p. 51). Wanneer naar bedrijventerreinen in 
Nederland gekeken wordt tot het jaar 2008, dan blijkt dat de oprichting van bedrijven zorgt voor een 
laag aandeel banen ten opzichte van de totale werkgelegenheid. Bedrijven op bedrijventerreinen zijn 
vaak stabiele en volwassen bedrijven en worden niet opgericht op bedrijventerreinen. Deze 
veronderstelling is echter empirisch nog niet goed genoeg onderzocht. Ten tweede kan de 
werkgelegenheid op een terrein veranderen door verhuizingen (PBL, 2008, p. 51). Tot 2008 was 
gemiddeld 4,2 procent van de totale banengroei op bedrijventerreinen afkomstig uit verhuizingen. Dit 
is ongeveer hetzelfde als het percentage in de totale werkgelegenheid. Van die 4,2 procent is ongeveer 
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73 procent van de bedrijven afkomstig uit de eigen gemeente. Van de bedrijven afkomstig uit de eigen 
gemeente, is 43 procent zelfs afkomstig van een ander bedrijventerrein binnen de gemeente. Bedrijven 
kiezen er voor om over korte afstanden te verplaatsen, om zo personeel en klanten en toeleveranciers 
te behouden. Er is dus sprake van een sterke verhuisdynamiek binnen gemeenten en tussen 
bedrijventerreinen binnen gemeenten. Deze verhuizingen hebben echter geen grote invloed op de 
groei van werkgelegenheid op bedrijventerreinen. Ten derde kan de groei van bedrijven op 
bedrijventerreinen, zorgen voor groei van de werkgelegenheid (PBL, 2008, p.52). Bedrijven op 
bedrijventerreinen blijken sneller te groeien dan bedrijven die niet op een bedrijventerrein gevestigd 
zijn. Het gaat hier om bedrijven die niet verhuisd zijn tussen 2000 en 2006. Bedrijven die naar een 
bedrijventerreinen verhuisd zijn, groeien sneller dan bedrijven die naar andere locatietypen verhuisd 
zijn. Het is de vraag of de reden voor snelle groei van bedrijven op bedrijventerreinen is, omdat ze snel 
groeiende bedrijven zijn en daarom voor een bedrijventerrein gekozen hebben (hier is vaak meer 
ruimte beschikbaar), of dat ze sneller groeien om het feit dat ze op een bedrijventerrein gevestigd zijn 
(PBL, 2008, p. 52). De totale werkgelegenheidsgroei is in de periode 2000-2005, met 0,11 procent 
afgenomen, maar op de bedrijventerreinen is de werkgelegenheidsgroei in dezelfde periode met 0,17 
procent gestegen (PBL, 2008, p. 57). 
 
Sinds 2005 lijken er echter veranderingen te zijn geweest op het gebied van de 
werkgelegenheidsontwikkeling. Het aantal banen in Nederland is in de periode 2008-2011 
toegenomen, en in 2012 afgenomen (CBS Statline, 2014). Ook in Zaanstad is de totale werkgelegenheid 
in de periode 2007-2012 toegenomen (figuur…), maar in 2013 daalt de werkgelegenheid (Gemeente 
Zaanstad, 2013b, p. 24). De werkgelegenheid loopt altijd wat achter op de economische situatie in een 
land. De licht positieve berichten op de economische markt, zijn nog niet doorgedrongen tot de 
werkgelegenheid (NRC, 2013). Ook kan er sprake zijn van labour hoarding, waarbij bedrijven personeel 
langer vasthouden dan nodig is, omdat bedrijven deze niet willen ontslaan. Zo bouwen bedrijven een 
reserve aan mensen op, waardoor bij vooruitgang van het bedrijf er niet gelijk nieuwe mensen 
aangenomen hoeven te worden (Ecorys, 2010, p. 25). 
 
De werkgelegenheid loopt terug op de binnenstedelijke bedrijventerreinen in Zaanstad in de periode 
2007-2012 (figuur…) (Gemeente Zaanstad 2012b, p. 27). Ook in het jaar 2013 daalt de werkgelegenheid 
op de binnenstedelijke terreinen (Gemeente Zaanstad, 2013b, p. 22). De reden hiervoor is 
waarschijnlijk de samenstelling van de sectoren op de terreinen. Op deze terreinen is de belangrijkste 
sector de industrie, waar in de afgelopen jaren veel procesinnovatie in is geweest. Hierdoor is minder 
mankracht nodig voor hetzelfde productieniveau. Wanneer naar de grote bedrijventerreinen in 
Zaanstad wordt gekeken, dan blijkt dat vooral Zaanstad-Noord in de afgelopen jaren een flinke stijging 
heeft meegemaakt. Toch daalt ook daar de werkgelegenheid in 2012. Zaandam-centrum is een flinke 
stijger in 2012. Dit is waarschijnlijk te danken aan het gereed komen van het nieuwe centrum Inverdan 
(Gemeente Zaanstad, 2012b, p. 27). 
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Figuur 3: Geïndexeerde werkgelegenheidsontwikkeling Zaanstad, 2002, 2005, 2008-2012 

 
Bron: Gemeente Zaanstad, 2012 
 

Werkgelegenheid binnenstedelijke bedrijventerreinen 

De werkgelegenheid op de binnenstedelijke bedrijventerreinen is in de afgelopen 10 jaar gedaald, bleek 
uit onderzoek van de gemeente Zaanstad (2012b). Er zijn 29 binnenstedelijke bedrijventerreinen in 
totaal in Zaanstad, waarbij er grote verschillen te zien zijn tussen de verschillende terreinen. Er zijn 18 
terreinen die vallen onder de categorie C terreinen en 12 die vallen onder de categorie B terreinen. 
Categorie C terreinen zijn terreinen die mogelijk getransformeerd kunnen worden. Daarnaast wordt 
hier ook gekeken naar de grote perifere bedrijventerreinen, ook wel de categorie A terreinen. 
De categorie A terreinen zag een stijging van het aantal werknemers in de periode 2008-2010, maar 
daalt sinds 2010. In 2014 is het aantal werknemers lager dan het aantal in 2005. De grootste daling is 
te zien op de Achtersluispolder, van 3851 werknemers in 2005, naar 2917 werknemers in 2014. Dit 
heeft onder andere te maken door het vertrek van het detentieplatform van het Ministerie van Justitie, 
wat goed was voor 400 banen, en het vertrek van Ballast Nedam en Fransie’s Bedrijfsdiensten, samen 
goed voor 393 banen. Noorderveld kent de grootste stijging in het aantal werknemers, namelijk van 
1631 in 2005, naar 2.574 in 2014. In 2011 was dit aantal echter nog 2.904. Het Hembrugterrein is 
gestegen van 16 werknemers in 2005 naar 63 werknemers in 2014. 
Van de 12 categorie B terreinen, hebben er zes een daling van het aantal werknemers gehad, in de 
periode 2005-2014. Ook op deze categorie B terreinen, de bestendigingsgebieden waar de economie 
voldoende functioneert, blijkt er een daling te zijn in de werkgelegenheid, namelijk van 3451 in 2005, 
naar 3341 in 2014. Waar bij de categorie C terreinen op vijf van de terreinen de werkgelegenheid is 
gehalveerd, is het bij deze 12 terreinen slechts op 1 terrein, namelijk bij het PWN terrein. Dit terrein is 
van 125 werknemers in 2005, naar 0 werknemers in 2006 gegaan toen het bedrijf PWN verdween. In 
2014 was dit aantal gestegen tot 37 werknemers vanwege de aanwezigheid van een 
bedrijfsverzamelgebouw, wat wel een positieve ontwikkeling is. De grootste stijging is te vinden bij het 
Verkade terrein, hier is een stijging geweest van 352 werknemers in 2005, naar 508 werknemers in 
2014.  
Behalve bij de Touwslagerstraat, Honig en de Vennenbuurt is op alle categorie C terreinen de 
werkgelegenheid gedaald in de periode 2005-2014. De werkgelegenheid op de Touwslagerstraat is van 
109 werknemers in 2005, naar 148 werknemers in 2014 gestegen en de Vennenbuurt is van 42 
werknemers in 2005 naar 69 werknemers in 2014 gestegen. Het bedrijventerrein van Honig heeft 
slechts een stijging van enkele personen gehad. Op dit moment is de Honigfabriek omgebouwd tot een 
creatieve broedplaats voor bedrijven. Bij vijf van de terreinen is de werkgelegenheid in de periode 2005-
2014 meer dan gehalveerd, namelijk bij de terreinen: Houthavenkade, Krommenierpad, Noorddijk, 
Noordervaartdijk en Zuideinde/Dubbelebuurt. 
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Figuur 4: Geindexeerde werkgelegenheidsontwikkeling categorie a, b en c terreinen, 2005-2014 

 
Bron: Eigen bron 

Sectoren 

De belangrijkste industrie in de gemeente Zaanstad is de maakindustrie, en de daaronder vallende 
voedingsmiddelenindustrie (Gemeente Zaanstad, 2013b, p. 15). De maakindustrie is een stuwende 
sector in de gemeente, doordat het naast dat het banen oplevert in de sector zelf, ook een positief 
effect heeft op de werkgelegenheid van bijvoorbeeld de facilitaire diensten, financiële en zakelijke 
dienstverlening en de ICT. Deze krijgen opdrachten vanuit de industrie. Het aantal arbeidsplaatsen 
binnen deze sector is stabiel gebleven in 2012. De omzet van de detailhandel binnen de voedings- en 
genotsmiddelen industrie is in 2012 gestegen, waar dit in de non-food winkels juist is gedaald. Er is 
sprake van minder conjunctuurgevoeligheid in de voedings- en genotsmiddelen industrie (Gemeente 
Zaanstad, 2013b, p. 16).  
 
In 2012 is de zwaarst getroffen sector in Zaanstad, de bouwsector geweest (Gemeente Zaanstad, 
2013b, p. 14). Deze sector had een daling van de productie van ruim 8 procent, en een daling van de 
omzet van ongeveer 7 procent. De werkgelegenheid in deze sector is gedaald met 10 procent, wat 
neerkomt op ongeveer 500 arbeidsplaatsen. De logistieke sector kent een lichte daling, wat veroorzaakt 
wordt doordat er afzwakkende groei is van de internationale handel en een verminderd vrachtaanbod. 
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Figuur 5: Ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen per sector in Zaanstad 

 
Bron: Gemeente Zaanstad, 2012b 
 

Gevestigde bedrijven 

Naast de werkgelegenheid op het bedrijventerrein, moet ook gekeken worden welke bedrijven precies 
aanwezig zijn op het terrein, of het aantal bedrijven groeit en in welke sector deze bedrijven zich 
bevinden. Hierdoor wordt geprobeerd om een voorspelling te maken of deze bedrijven op deze locatie 
blijven of dat deze sector een achteruitgang doormaakt.  
Wanneer naar de algemene situatie in de gemeente Zaanstad gekeken wordt, dan blijkt dat er in de 
periode van 2009-2012 meer opheffingen van bedrijven zijn geweest dan starters (Gemeente Zaanstad, 
2013b, p. 19). In 2012 komt dit neer op ongeveer 800 starters en 1000 opheffingen. Ongeveer acht 
procent van deze opheffingen is vanwege faillissement van het bedrijf en de meeste van deze 
faillissementen zijn te vinden in de handel en de bouw. Qua migratiesaldo heeft de gemeente Zaanstad 
in 2012 een licht positief saldo. 228 bedrijven hebben de regio verlaten en 240 bedrijven zijn de regio 
in gekomen. Ook in de jaren 2010 en 2011 was dit saldo positief. Een deel van deze migratiestroom 
wordt veroorzaakt doordat bedrijven aan huis gevestigd zijn, en deze verhuizen mee wanneer een 
persoon verhuist (Gemeente Zaanstad, 2013b, p. 19-20).  
 

Uitstraling 

De uitstraling van een bedrijventerrein is niet een objectieve indicator om een bedrijventerrein te 
duiden, maar is wel belangrijk voor de mate waarin het bedrijventerrein geaccepteerd wordt door 
bewoners. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om straatmeubilair, onkruid langs de weg, de aanwezigheid 
van hondenpoep en de aanwezigheid van straatverlichting. Er wordt in hoofdstuk 6 verder ingegaan op 
belangrijke indicatoren die het gevoel van mensen beïnvloeden bij de beoordeling van de leefomgeving. 
Om de fysieke situatie op de terreinen in hoofdstuk 4 op een objectieve manier te kunnen benaderen, 
wordt hier gekeken naar wat de vigerende bestemmingsplannen op de terreinen toestaan, en of er 
milieuhinder optreedt op en rond de terreinen.  
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Bestemmingsplan 

Binnen het bestemmingsplan worden rechten en plichten met betrekking tot de ruimtelijke ordening 
vastgelegd. Het bestemmingsplan is het enige plan dat dit vastlegt. In dit plan wordt per locatie 
aangegeven wat er gebouwd of aangelegd mag worden en wat voor gebruik hierbij is toegestaan. In dit 
plan staat onder andere hoe hoog, hoe groot en hoeveel er gebouwd mag worden. Zoals de naam al 
zegt, geeft dit plan een bestemming aan een locatie, bijvoorbeeld wonen of detailhandel. Gemeente, 
bedrijven, instellingen en burgers zijn aan dit plan gebonden. Een bestemmingsplan bestaat uit drie 
onderdelen, een verbeelding, regels en een toelichting. Voorheen heette de verbeelding een plankaart, 
en de regels de planvoorschriften (Gemeente Zaanstad, 2014b). Binnen de gemeente gelden tientallen 
verschillende bestemmingplannen. Per locatie moet gekeken worden wat het vigerende 
bestemmingsplan over de locatie zegt. Wanneer een locatie een werkfunctie heeft, kunnen hier niet 
zomaar woningen gebouwd worden, het bestemmingplan moet hiervoor aangepast worden. 
 

Milieuhinder 

Milieuproblemen worden vaak veroorzaakt door menselijke activiteit en maatschappelijke 
ontwikkelingen. Milieuproblemen kunnen ingedeeld worden in drie categorieën (Verbrugge, 2002, p. 
5): 

o Vervuiling van de leefomgeving door lawaai, straling en schadelijke stoffen, veroorzaakt door 
de mens. 

o De verdwijning van gewenste natuurlijke systemen en soorten. Hierdoor kunnen systemen en 
soorten die wel ongewenst zijn opkomen. 

o Bovenmatig gebruik van productiefactoren. Vernieuwbare en niet- vernieuwbare 
grondstoffen kunnen worden uitgeput, waarvoor de toekomstige generatie de prijs betaalt  
(Verbrugge, 2002, p. 5) 

Bij milieuproblemen en -hinder van binnenstedelijke bedrijventerreinen gaat het vooral om de eerste 
categorie. Het gaat hierbij om de overlast en de vervuiling die bedrijven veroorzaken door bepaalde 
activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van geluids- en geuroverlast. Er is een relatie met de mate van 
verstedelijking van gebieden en de geluids- en geurhinder in een gebied; een groot gedeelte van de 
gehinderde bevolking woont in de Randstad. Ook risicovolle bedrijfsmatige activiteiten zijn ongelijk 
over het land verdeeld, het gaat hier bijvoorbeeld op vuurwerkopslagplaatsen (Coenen & Halfacre, 
2000, p. 317).  
 
Het RIVM (2004) heeft onderzoek gedaan welke vorm van geluid de meeste overlast veroorzaakt 
volgens de Nederlandse bevolking. Hieruit blijkt dat 29 procent van de respondenten ernstig gehinderd 
wordt door het wegverkeer en het geluid die deze veroorzaakt (p. 10). Industrie zorgt voor hinder bij 
achttien procent van de populatie en ernstige hinder voor ongeveer zeven procent van de populatie (p. 
12). Fabrieken en bedrijven, laden en lossen en bouw- en sloopactiviteiten zorgen hierbij voor de 
meeste overlast (p. 25). Twaalf procent van de mensen ervaart geurhinder door bedrijven en fabrieken, 
en zes procent ervaart ernstige hinder. De riolering is de meest genoemde vorm van geurhinder (p. 30). 
 
Om voldoende afstand te kunnen bewaren tussen milieubelastende activiteiten en milieugevoelige 
functies zoals woonactiviteiten, zijn milieucategorieën opgesteld, waarin per categorie wordt 
aangegeven hoe groot de afstand moet zijn tussen deze twee activiteiten (Gemeente Zaanstad, 2013d, 
p. 2). Deze milieucategorieën worden vastgesteld in het bestemmingsplan. Door middel van 
milieuzonering moet gevaar en hinder van bedrijven beperkt en zo mogelijk voorkomen worden, en 
kunnen bedrijven zich binnen bepaalde voorwaarden vestigen op bepaalde locaties. Bedrijven worden 
ingedeeld in een bepaalde categorie, op basis van type bedrijvigheid. Er wordt gekeken naar de overlast 
die veroorzaakt wordt door geur, geluid, stof en gevaar. Hoe meer overlast er veroorzaakt wordt, hoe 
verder de afstand moet zijn tot woonactiviteiten. Daarnaast kunnen ook andere bedrijven geraakt 
worden in hun belangen. Daarom zijn er richtafstanden opgesteld. Zo moet er de grootste afstand 
genomen worden tussen de twee activiteiten bij een categorie 4.2 bedrijf, en de minste afstand bij een 
categorie 1 bedrijf (figuur…) (Gemeente Zaanstad, 2013d, p.2). Er is daarnaast nog een milieucategorie 
5.1 en 6, maar deze zijn niet op de binnenstedelijke bedrijventerreinen te vinden. Kavels voor 
milieucategorie 5.1 wordt wel uitgegeven op het nieuwe bedrijventerrein Hoogtij (Hoogtij, 2014). 
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Tabel 2: Milieucategorieën voor milieubelastende activiteiten en de afstand tot milieugevoelige 
functies 

Categorie Afstand 

1 0-10 meter 

2 30 meter 

3.1 50 meter 

3.2 100 meter 

4.1 200 meter 

4.2 300 meter 

Bron: Zaanstad, 2013d, p. 2 
 

Bodemverontreiniging 

Door bepaalde industriële activiteiten, kan de bodem vervuild raken. Dit kan serieuze effecten hebben 
op de gezondheid van omwonenden. Uit onderzoek wordt echter niet altijd goed duidelijk of deze 
gezondheidsproblemen veroorzaakt worden door de schadelijke stoffen zelf, of door de stress die 
veroorzaakt wordt door het idee in de nabijheid te zijn van schadelijke stoffen. Er zijn studies die 
aantonen dat verontreiniging en ook specifiek bodemverontreiniging slecht zijn voor de geestelijke 
gezondheid van omwonenden (Vandermoere, 2008; Barnes et al, 2002). Stressreacties kunnen 
ontstaan doordat er onduidelijkheid is over de schadelijkheid van de verontreiniging. Deze reacties 
kunnen slechter zijn voor de gezondheid dan de schadelijkheid van de stoffen zelf. Ook zijn er studies 
die aantonen dat bodemverontreiniging op zich gezondheidsproblemen veroorzaken, bijvoorbeeld 
door een verhoogde kans op kanker en andere chronische ziektes (Pukkula & Pönkä, 2001, p. 1122). 
 

Omgeving 

Naast het bedrijventerrein zelf, moet er ook naar de directe omgeving van de terreinen gekeken 
worden. Dit is vooral van belang bij bedrijven die invloed kunnen hebben op de omgeving. 
Kantoorpanden met een commerciële functie, hebben minder invloed op de omgeving dan een 
industriële fabriek, bijvoorbeeld door uitstoot van stoffen, die geuroverlast kunnen veroorzaken of 
door geluidsoverlast. Naast deze vrij onschuldige vormen van overlast, kunnen industriële activiteiten 
ook serieuze effecten hebben op de gezondheid van mensen. Wanneer een bedrijventerrein gevestigd 
is in een woonwijk, dan moet er op een andere manier naar het terrein gekeken worden dan wanneer 
er in de omgeving geen woningen te vinden zijn. In dit onderzoek naar binnenstedelijke 
bedrijventerreinen zijn alle terreinen dicht in de buurt van woningen gevestigd. 
 

Bereikbaarheid 

Bereikbaarheid is een omvangrijk begrip en is moeilijk te vangen in een definitie. Handy en Niemeier 
(1997) omschrijven het begrip als: “Accessibility is determined by the spatial distribution of potential 
destinations, the ease of reaching each destination, and the magnitude, quality, and character of the 
activities found there” (p. 1175). Het gaat om de ruimtelijke spreiding van de bestemming, het gemak 
om deze te bereiken en de omvang, kwaliteit en karakter van de activiteiten daar. Reiskosten staan 
hierbij centraal: hoe minder tijd en geld besteed hoeft te worden in reizen, hoe meer plaatsen bereikt 
kunnen worden binnen een bepaald budget en hoe groter de toegankelijkheid van een locatie. Hoe 
meer mogelijkheden van transport er aanwezig zijn, hoe beter de bereikbaarheid. De bereikbaarheid 
kijkt dus naar de  aard van de locatie zelf en naar de transportsystemen van en naar deze locatie (Handy 
& Niemeier, 1997, p. 1175). Bereikbaarheid is een belangrijke indicator om de status van een 
bedrijventerrein te duiden, omdat dit een belangrijke voorwaarde kan zijn voor bedrijven om 
winstgevend te kunnen zijn. Goede bereikbaarheid betekent echter niet automatisch economische 
groei voor een regio (Button et al, 1995, p. 192). Niettemin kunnen transportkosten verschillen per 
regio, of kan snelheid belangrijk zijn bij just-in-time leveringen. Betrouwbaar transport, goede 
internationale transportverbindingen en lokaal transport worden in empirische studies genoemd als 
noodzakelijk om werknemers te kunnen vinden voor high-technology industrieën (Button et al, 1995, 
p. 193).  Zo geven ondernemers in de Randstad, in een studie van Bruinsma en Rietveld (1993) aan dat 
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de twee belangrijkste factoren om zich op een locatie te vestigen, bereikbaarheid via de weg, en 
parkeergelegenheid zijn (p.5). 
 
Bereikbaarheid speelt een belangrijke rol in verschillende wetenschappen, zoals transport planning, 
stedelijke planning en geografie. Doordat het begrip in veel verschillende wetenschappen gebruikt 
wordt, heeft de term ook verschillende definities. Geurs en van Wee (2004, p. 128) maken onderscheid 
in vier type componenten die onderdeel uitmaken van het begrip bereikbaarheid: 

o Het landgebruik component, wat bestaat uit het aanbod van faciliteiten, de vraag naar 
faciliteiten van consumenten en de confrontatie tussen vraag en aanbod. 

o Het transport component, wat bestaat uit de tijd en moeite die iemand moet nemen om de 
afstand van de startpositie tot een locatie af te leggen, met het gebruik van een specifiek 
vervoersmiddel. Er is geen overeenstemming tussen vraag en aanbod op één locatie, waardoor 
een afstand afgelegd moet worden. Het aanbod van infrastructuur omvat de locatie en de 
karakteristieken van de locatie en de vraag betreft reizigersverkeer en vrachtverkeer. 

o Een tijdscomponent, bijvoorbeeld de beperking die tijd met zich mee brengt. Zo kunnen 
bepaalde activiteiten door sommigen niet overdag uitgevoerd worden, omdat er gewerkt 
wordt. 

o De individuele component, dit betreft de noodzaak, het vermogen en de kansen van 
individuen. Deze karakteristieken hebben invloed op de mogelijkheid van individuen om 
gebruik te maken van transportmogelijkheden en kansen te kunnen benutten op bepaalde 
locaties. 

Naast het omschrijven van de definitie in vier verschillende type componenten, noemen Geurs & van 
Wee (2004) ook vier verschillende perspectieven om bereikbaarheid te meten (p. 128-129).  

o Meten op basis van infrastructuur, bijvoorbeeld filedruk en gemiddelde snelheid.  
o Meten op basis van locatie, waarbij de toegankelijkheid van locaties wordt geanalyseerd, 

bijvoorbeeld het aantal banen op 30 minuten reistijd vanaf de startlocatie.  
o Meten op basis van personen, waarbij de bereikbaarheid op individueel niveau gemeten 

wordt. Gekeken wordt welke activiteiten een individu kan uitvoeren op een bepaald moment. 
De fundering van dit perspectief ligt bij de tijdgeografie van Hägerstrand.  

o Meten op basis van nut, hierbij worden de (economische) voordelen geanalyseerd die mensen 
verkrijgen doordat er toegang is tot bepaalde ruimtelijk verdeelde activiteiten. 

 
In de studie van Bruinsma en Rietveld (1993) worden voorbeelden gegeven van verschillende 
variabelen die bereikbaarheid kunnen meten. Bereikbaarheid kan worden onderverdeeld in inkomende 
en uitgaande bereikbaarheid. Inkomende bereikbaarheid van een stad wordt gemeten aan de hand van 
het aantal mensen wat leeft in de omgeving van de stad, die naar de stad kunnen reizen, daar vier uur 
kunnen verblijven en op dezelfde dag weer terug kunnen reizen naar de eigen woning. Uitgaande 
bereikbaarheid werkt de andere kant op, namelijk in hoeverre mensen uit de stad een dagtrip van 
minstens vier uur kunnen maken en dezelfde dag weer terug kunnen komen. Om deze vorm van 
bereikbaarheid specifieker te maken voor werkverkeer, kan bijvoorbeeld naar werknemers in een 
bepaalde sector gekeken worden (Bruinsma & Rietveld, 1993, p. 7-8). Een ander voorbeeld om 
bereikbaarheid te meten, is de perceptie van bereikbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn: gemakkelijke 
toegang tot markten, klanten en opdrachtgevers en transportverbindingen met andere steden en op 
internationaal niveau (Bruinsma & Rietveld, 1993, p. 10). Bruinsma en Rietveld meten op basis van 
locatie, maar dit is op een te hoog schaalniveau als binnenstedelijke bedrijventerreinen bekeken willen 
worden. Er moet op een lager schaalniveau gekeken worden naar verschillende mate van 
bereikbaarheid van locaties binnen steden.  
Door IBIS wordt binnen bereikbaarheid onderscheid gemaakt tussen externe en interne 
bereikbaarheid, waarbij externe bereikbaarheid de bereikbaarheid is vanuit het buitengebied naar de 
stad en interne bereikbaarheid de bereikbaarheid is in de stad (Arcadis, 2013, p. 46). IBIS houdt voor 
externe bereikbaarheid de indicatoren filedruk en afstand tot de snelweg aan. Voor interne 
bereikbaarheid wordt parkeerdruk gebruikt. Filedruk kijkt of er sprake is van file in de omgeving van de 
locatie, en in hoeverre deze files leiden tot vertraging. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘enige 
vertraging’; 15-30 minuten en ‘flinke vertraging’; minstens 30 minuten. Bij afstand tot de snelweg wordt 
onderscheid gemaakt in een afstand van meer en minder dan 10 kilometer, en er wordt gekeken onder 
welke categorie de weg die loopt van de snelweg naar de werklocatie valt. Hierbij kan sprake zijn van 
een provinciale weg met een goede doorstroming, of er kan sprake zijn van b-wegen; smallere wegen 
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die minder goed toegankelijk zijn voor vrachtverkeer. Parkeerdruk omvat in hoeverre er voldoende 
parkeergelegenheid is op of vlakbij de werklocatie. Wanneer er regelmatig (minstens 1 keer per week) 
geen parkeergelegenheid is op de werklocatie, dan wordt de interne bereikbaarheid als onvoldoende 
beoordeeld (Arcadis, 2013, p. 46).  
 
In IBIS wordt daarnaast als aparte categorie de ontsluiting van een werklocatie per spoor en/of per 
water genoemd. Wanneer er spoor aanwezig is, moet gekeken worden of er een aftakking is van het 
spoor naar de werklocatie, of het spoor in gebruik is en of het spoor in publiek of in privaat gebruik is. 
Wanneer er sprake is van vaarwater, moet er gekeken worden of er een kade aanwezig is, of deze kade 
in gebruik is en of deze kade eigendom is van de overheid of van een particulier. Deze ontsluiting is 
onderdeel van de bereikbaarheid van een locatie, en wordt hier dan ook onder dit kopje geschaard. 
 
Binnen IBIS wordt met een beter bruikbaar schaalniveau gemeten dan door Bruinsma en Rietveld. 
Daarentegen wordt niet vanuit het brede spectrum van Geurs en van Wee naar bereikbaarheid 
gekeken. Er wordt alleen gemeten met een perspectief op basis van infrastructuur, namelijk door 
filedruk, afstand tot de snelweg en de parkeergelegenheid. Meten op basis van personen is in dit 
onderzoek naar terreinen niet mogelijk omdat het gaat over de bereikbaarheid van bedrijventerreinen, 
en bij meten op basis van personen wordt gekeken vanuit individueel perspectief. Meten op basis van 
locatie kan in dit onderzoek gedaan worden, wanneer naar een specifiek terrein gekeken wordt, het 
stadsniveau van Bruinsma en Rietveld is een te hoog schaalniveau. In een later gedeelte van het 
onderzoek, waarbij onderzoek gedaan wordt onder de bewoners van Zaanstad, wordt wel gekeken naar 
bereikbaarheid vanuit het individueel perspectief van de bewoners, maar ook hier wordt vooral 
gekeken naar de bereikbaarheid van locatie en transportmogelijkheden, en niet naar bijvoorbeeld 
locaties die binnen 30 minuten bereikt kunnen worden.  
 
De gemeente Zaanstad als geheel is goed ontsloten op het gebied van snelwegen, vaarwegen en 
spoorwegen (figuur ..) (Google Maps, 2014). Via de A8 is Amsterdam in ongeveer 20 minuten te 
bereiken. Nu de Coentunnel en de Tweede Coentunnel van de A10 beide weer open zijn, zijn 
Amsterdam en zuidelijker gelegen gebieden beter te bereiken, vanwege een vermindering van files 
(Rijkswaterstaat 2014). Daarnaast kan het verkeer vanuit het noorden, Zaanstad via de A9 en de A7 
bereiken. Zaanstad is gelegen aan het Noordzee kanaal, hierdoor is het IJmeer en de Noordzee 
bereikbaar. Door bijna de gehele gemeente loopt de Zaan, waardoor de gemeente een goede 
bereikbaarheid via vaarwater kent. Ook loopt door bijna de gehele gemeente een spoorlijn, waaraan 
zes stations gevestigd zijn, waaronder een intercity station. Amsterdam is hierdoor vanaf het station 
Zaandam in twaalf minuten te bereiken (NS, 2014). 
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Figuur 6: Gemeente Zaanstad 

 
Bron: Google Maps, 2014 
 

Technische gegevens 

Door de provincie Limburg werden een heel aantal technische aspecten genoemd die aanwezig kunnen 
zijn op een bedrijventerrein, namelijk; gas, stroom tot 220/20.000/110.000 volt, ADSL, glasvezel, 
draadloos, kabel, satelliet, drinkwater, industriewater, UMTS en WLAN Hotspot. Een aantal hiervan, 
zoals drinkwater en gas, zijn waarschijnlijk op alle locaties aanwezig. Glasvezel is in bijna heel Zaanstad  
aanwezig. Hierdoor kan gebruik gemaakt worden van snel internet, televisie en bellen. Dit kan een 
voordeel zijn voor bedrijven, omdat hierdoor sneller gewerkt kan worden (Trined, 2014). De 
aanwezigheid van drinkwater kan belangrijk zijn voor bedrijven in de petrochemie, de chemische 
industrie en de voedingsmiddelenindustrie. Voor sommige activiteiten in de industrie is schoon 
drinkwater niet vereist. Industriewater is minder schoon, minder bewerkt, en daardoor minder duur. 
Binnen de voedingsmiddelenindustrie kan industrie water, wat wel of niet vooraf is gedesinfecteerd, 
gebruikt worden voor was-, spoel-, transport- of blancheerprocessen (Evides, 2014).  
 

Cultuur historische waarde 

De aanwezigheid van cultureel erfgoed heeft invloed op de ambiance en de sfeer van een wijk en de 
kenmerken en karakteristieken van een stad. Een historisch centrum is een van de meest belangrijke 
voorzieningen voor de aantrekkelijkheid van een stad om te wonen of voor creatieve activiteiten 
(Lazrak et al, 2014, p. 90). De waarde van cultureel erfgoed kan op verschillende manieren berekend 
worden, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen use value en non-use value. Use value is de 
maximale prijs die mensen bereid zijn om te betalen om toegang te krijgen tot het cultureel erfgoed 
object. Non-use value zijn de voordelen die mensen hebben omdat men weet dat het cultureel erfgoed 
behouden blijft. Deze laatste categorie kan onderverdeeld worden in verschillende subcategorieën. Zo 
kan er sprake zijn altruistic value, waarbij men de wens heeft dat anderen dit cultureel erfgoed kunnen 
bezoeken, bequest value, waarbij men de wens heeft dat het cultureel erfgoed door toekomstige 
generaties bezocht kan worden, option value, waarbij de niet-bezoeker de kans heeft om in de 
toekomst wel een bezoeker te worden van het cultureel erfgoed, en existence value, waarbij men de 
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wens heeft dat het object bewaard blijft, ook als niemand het cultureel erfgoed gaat bezoeken (Navrud 
and Ready, 2002, p. 9).  
 
Lazrak et al. (2014) hebben een studie gedaan naar de prijs van cultureel erfgoed en de invloed die 
cultureel erfgoed heeft op de prijs van omliggend vastgoed, in de gemeente Zaanstad. Aan de hand van 
data over transacties van woningen, in de periode 1985 tot en met 2007, en data over cultureel erfgoed, 
wordt gekeken in hoeverre dit cultureel erfgoed invloed heeft gehad op de prijzen van de woningen (p. 
93). De Zaan speelde in de Gouden Eeuw een belangrijke rol, de oevers stonden vol met windmolens 
en het was één van de eerste geïndustrialiseerde gebieden in de wereld. In het midden van de 
zeventiende eeuw stonden er meer dan duizend windmolens langs de Zaan. Het gebied was daarnaast 
ook bekend vanwege haar scheepsbouw. Vanwege deze scheepsbouw bezocht tsaar Peter de Grote dit 
gebied in 1697 en verbleef hier een tijd. Het Czaar Peterhuisje, waar hij in verbleef, kan nog steeds 
bezocht worden. Zaanstad heeft 281 nationaal aangewezen, 64 provinciaal aangewezen, en 150 
gemeentelijk aangewezen gebouwen die vallen onder cultureel erfgoed (p. 94). Uit het onderzoek blijkt 
dat de aanwezigheid van cultureel erfgoed een steeds groter effect krijgt op huizenprijzen. 
Geregistreerd erfgoed heeft 29,6 procent meer waarde dan niet geregistreerd erfgoed. Huizen die 
binnen zich binnen 50 meter van een erfgoed object bevinden, zijn per erfgoed object, 0,28 procent 
meer waard. Een huis verkocht in beschermd gebied is 27,9 procent meer waard dan een huis wat niet 
in beschermd gebied staat (p. 108).  
 

3.3 Conclusie 

In dit hoofdstuk worden een heel aantal indicatoren genoemd die de situatie van een bedrijventerrein 
in beeld kunnen brengen. De indicatoren worden hier ter conclusie kort genoemd. Binnen de indicator 
oppervlakte is het vooral belangrijk om te kijken wat de oppervlakte van de kavels is, de oppervlakte 
van een terrein is voor bedrijven namelijk minder belangrijk. Wel kan de oppervlakte van het terrein 
belangrijk zijn bij clustervoordelen; hoe groter het terrein, hoe meer bedrijven aanwezig, hoe meer 
samenwerking er kan ontstaan tussen bedrijven. Omdat niet per terrein aangegeven kan worden hoe 
groot de kavels zijn, wordt hier alleen genoemd wat het bruto en netto oppervlakte is van het terrein, 
en hoeveel hectare er nog uitgeefbaar is.  Leegstand kent veel verschillende vormen, en er kunnen 
uiteenlopende redenen zijn voor het ontstaan van leegstand. Er is hierbij wel altijd sprake van een mis-
match tussen vraag een aanbod van vastgoed. Een pand is verouderd en wanneer er geen aanpassingen 
gedaan worden gedaan om weer aan de vraag te kunnen voldoen, komt het pand leeg te staan, wordt 
er geen onderhoud gepleegd en verloedert het pand. Dit heeft een negatieve invloed op het gehele 
bedrijventerrein. Daarom wordt per terrein gekeken hoeveel panden er leeg staat en wat de 
oorspronkelijke functie van dit pand was. Wanneer gekeken wordt naar werkgelegenheid in het 
algemeen en de werkgelegenheid binnen verschillende sectoren, blijkt de werkgelegenheid op de 
binnenstedelijke bedrijventerreinen te dalen, en blijkt binnen de sectoren vooral de bouwsector het 
moeilijk te hebben. Per terrein wordt de ontwikkeling van de werkgelegenheid onderzocht en welke 
bedrijven hebben gezorgd voor een groei of daling in dit aantal. Binnen de indicator bestemmingsplan 
wordt gekeken wat mogelijk is op een bepaalde locatie, bijvoorbeeld wat de maximale milieucategorie 
mag zijn van bedrijven die zich op het terrein vestigen is. Bouwhoogte en bebouwingspercentage is per 
kavel afhankelijk en dus lastig te definieren voor een heel bedrijventerrein. Het is daarnaast ook moeilijk 
om voor een bedrijventerrein te bepalen of de bodem er verontreinigd is, zonder hiervoor 
bodemanalyses uit te voeren. Aangezien verontreiniging wel invloed kan hebben op de gezondheid van 
omwonenden, is dit wel een belangrijke indicator, maar deze wordt in dit stadium van het onderzoek 
niet onderzocht. Bereikbaarheid is een brede en niet eenduidig gedefinieerde indicator. Vanwege de 
schaal waarop in dit onderzoek naar bedrijventerreinen gekeken wordt is het belangrijk specifiek te 
zijn, door te kijken naar de bereikbaarheid van het bedrijventerrein per weg, per spoor, met het 
openbaar vervoer, per water en de parkeergelegenheid op de locatie. Hierbij hoeft bijvoorbeeld niet 
gekeken worden naar de afstand tot Schiphol, omdat deze afstand tussen locaties binnen de gemeente 
niet erg verschilt. Technische gegevens worden niet meegenomen in dit onderzoek, omdat deze per 
kavel kunnen verschillen, waardoor lastig een beeld van een geheel terreinen gegeven kan worden. 
Cultureel erfgoed kan waardevol zijn voor mensen doordat er door zijzelf of door anderen een bezoek 
aan gebracht kan worden. Ook wordt de waarde van omliggend vastgoed hoger wanneer er binnen 50 
meter afstand cultureel erfgoed aanwezig is. Daarom wordt per terrein gekeken of er cultureel erfgoed 
aanwezig is. 
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4. Binnenstedelijke bedrijventerreinen in Zaanstad 
 
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de verschillende indicatoren die bepaald zijn in hoofdstuk 3, de 
huidige situatie op de binnenstedelijke bedrijventerreinen in beeld gebracht. Hierbij wordt naast het 
gebruik van informatie die via bronnen toegankelijk is, ook veldonderzoek gedaan op de verschillende 
bedrijventerreinen. De bedrijventerreinen zijn bezocht, en er zijn foto’s gemaakt om de terrein ook 
visueel in beeld te krijgen.  
 
Per bedrijventerrein wordt aan het begin een overzicht gegeven van alle indicatoren en hoe deze 
gewaardeerd worden (zie tabel 3). Vervolgens worden deze indicatoren verder uitgewerkt in de 
paragraaf. De tabellen worden later opnieuw gebruikt en aangevuld, nadat er empirisch onderzoek is 
gedaan onder de bewoners en bedrijven. Naast dat er gekeken wordt naar de indicatoren die genoemd 
zijn in hoofdstuk 3, wordt er ook teruggegrepen op hoofdstuk 2. Zo wordt gekeken naar de door Olden 
(2010a, p. 105) genoemde fases van de levenscyclus; introductie, groei, consolidatie en teruggang. De 
door het Centraal Planbureau (2001, p. 22-24) aangedragen vormen van leegstand, worden 
gecombineerd met de indicatoren, om zo te kunnen bepalen of er sprake is van veroudering op de 
verschillende terreinen. 
 
Er is gekozen voor een zestal bedrijventerreinen die voor de gemeente op dit moment het meest 
interessant zijn om te onderzoeken, vooral vanwege de achteruitgang die fysiek op het terrein te zien 
is. De te onderzoeken terreinen zijn: De Hemmes, de Houthavenkade, Kogerveld-Midden, Kogerveld-
Zuid, Mercuriusstraat en de Noordervaartdijk. Voor de Mercuriusstraat en de Noordervaartdijk wordt 
binnenkort een bestemmingsplan opgesteld, waarvoor ideeën over een nieuwe richting nodig zijn. 
 
Tabel 3: Voorbeeld van overzicht terrein 

Indicator Sub indicator  Waardering 

Fase van levenscyclus  Introductie, groei, consolidatie of 
teruggang 

Cultuur-historische waarde  Hoog/midden/laag 

Oppervlakte  hectare 

Leegstand  Ja/nee; veel/weinig 

Belangrijkste sector   

Bereikbaarheid  Goed/redelijk/slecht 

Milieucategorie   

Technische veroudering Onderhoud Goed/redelijk/slecht 

Economische veroudering Werkgelegenheid Groei/stabiel/daling, aantal werknemers 

Maatschappelijke veroudering Hinder Ja/nee 

Ruimtelijke veroudering Inpassing in wijk  

Verouderd?  Ja/gedeeltelijk/nee 

Transformatie? (op basis van 
huidige gegevens) 

 Ja/waarschijnlijk/misschien/nee 

Bron: Eigen bron 
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4.1 Hemmes  

Tabel 4: Overzicht Hemmes 

Indicator Sub indicator  Waardering 

Fase van levenscyclus  Consolidatie/teruggang 

Cultuur-historische waarde  Hoog 

Oppervlakte  6 hectare 

Leegstand  Nee 

Belangrijkste sector  Verhuur van roerende goederen en 
overige zakelijke dienstverlening 

Bereikbaarheid  Redelijk 

Milieucategorie  3.1 

Technische veroudering Onderhoud Slecht 

Economische veroudering Werkgelegenheid Stabiel, 17 werknemers (01-01-2014) 

Maatschappelijke veroudering Hinder Ja, van omliggende bedrijven 

Ruimtelijke veroudering Inpassing in wijk Schiereiland in de Zaan, omliggend 
fabrieken en wonen 

Verouderd?  Ja 

Transformatie? (op basis van 
huidige gegevens) 

 Ja/waarschijnlijk, lastig vanwege 
omliggende bedrijven 

Bron: Eigen bron 

Figuur 7: Hemmes 

 
Bron: Gemeente Zaanstad, 2010 

 
Hemmes is een schiereiland gelegen in de Zaan, en het omvat het adres ‘t Kalf 33 tot en met 37. Op het 
terrein Hemmes  bevinden zich geen woningen, maar deze zijn wel in de nabijheid van het terrein te 
vinden. Het bouwjaar van deze woningen is rond 1900-1950. Er wonen voornamelijk huishoudens met 
een hoog inkomen en kinderen. De naam Hemmes komt van het woord hem-land, wat hetzelfde 
betekent als schiereiland. Er zijn door de eeuwen heen sloten aangelegd in het gebied, voor afwatering. 
Toch is de grond nog steeds drassig, en is het nooit woongebied geweest. De Hemmes was wel een 
goede locatie voor molens. Er ontstaat industrie op de Hemmes in de eerste helft van de twintigste 
eeuw. De locatie heeft op dit moment nog steeds een industriële functie, maar een groot deel van de 
industrie is in de afgelopen jaren verdwenen. Een groot deel van het terrein is leeg, en veel van de oude 
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sloten zijn verdwenen (Gemeente Zaanstad, 2014c). Er zijn ideeën om dit gebeid te transformeren naar 
onder andere woningbouw, waarvoor een ontwikkelplan werd uitgewerkt. Er moet een gemengde 
functie komen met werken, wonen en watergebonden activiteiten en recreatie.  

Erfgoed 

Een belangrijk gebouw wat staat op dit bedrijventerrein, is het scheepswervencomplex van Kramer. Er 
bevinden zich resten van de Kogmeeuw molen en haar bijbehorende molenschuur in dit gebouw 
(figuur…) (Gemeente Zaanstad, 2014c). Deze molen is gebouwd in 1749, en gesloopt in 1909. De molen 
was nog een aantal jaar eigendom van Klaas Honig, de oprichter van het merk Honig (Molen Database, 
2012).  
 
Figuur 8: De Kogmeeuw op de Hemmes 

 
Bron: Molen Database, 2012  
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Figuur 9: Entree Kramer Machinefabriek 

 
Bron: Eigen bron 

Figuur 10: Fietspad, braakliggend terrein op de Hemmes 

 
Bron: Eigen bron 
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Kenmerken terrein 

Oppervlakte bruto: 6 hectare 
Oppervlakte netto: 4,5 hectare 
Niet-terstond uitgeefbaar: 0 hectare 
Leegstand: Er zijn op het adres ’t Kalf 33 tot en met 37, geen leegstaande panden bekend. 
Oppervlakte verouderd: 3,5 hectare 
 

Vestigingen: inclusief sectoren 

Er wordt een lijst gegeven met alle bedrijven gevestigd op dit terrein. In totaal zijn er 8 bedrijven op het 
terrein gevestigd. 
 
Er zijn slechts een aantal bedrijven op dit terrein gevestigd. Het gaat bij de bedrijven om het aantal 
inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel, waarbij het kan voorkomen dat een bedrijf meerdere 
inschrijvingen heeft. Hierdoor zijn er bij alle terreinen minder bedrijven aanwezig dan het aantal 
vestigingen wat genoemd wordt. 
Opvallend is dat op het terrein maar weinig pure industrie aanwezig is, maar ook financiële instellingen 
en verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening aanwezig zijn. 
Aannemingsbedrijf Johan Schol B.V. is een bedrijf wat zich heeft gespecialiseerd in het verplaatsen van 
machines en zware matrialen en bestaat al 110 jaar (Joh. Schol, 2014). Ook Kramer Scheepsmotoren 
V.O.F. is al 95 jaar op de Hemmes gevestigd (Kramer V.O.F., 2014). 
 
Tabel 5: Hemmes: vestigingen, adres, en sector, 2014 

Naam Straat Numm
er 

SBI Sectie 

Kramer Scheepsmotoren 
V.O.F. 

Kalf 33C Industrie 

Dutch Princess, Special 
Sailcharter V.O.F. 

Kalf 33 Vervoer en opslag 

A. Schol Beheer B.V. Kalf 33D Financiële instellingen 

F. Schol Beheer B.V. Kalf 33D Financiële instellingen 

Hemmeland B.V. Kalf 33C Verhuur van en handel in onroerend 
goed 

Verhuurbedrijf Zuideinde 
B.V. 

Kalf 33D Verhuur van roerende goederen en 
overige zakelijke dienstverlening 

Aannemingsbedrijf Johan 
Schol B.V. 

Kalf 33D Verhuur van roerende goederen en 
overige zakelijke dienstverlening 

B.V. Lasbedrijf de Goede Kalf 37 Bouwnijverheid 

Bron: Gemeente Zaanstad 2014f 
 

Werkgelegenheid 

Het aantal werknemers op bedrijventerrein Hemmes is in de periode 2005-2014 nagenoeg gelijk 
gebleven. Hieruit blijkt dus niet dat er problemen zijn op het gebied van bedrijven en werkgelegenheid 
op deze locatie. Wel is een aantal van ongeveer 17 werknemers voor een bedrijventerrein wat aan de 
lage kant. Vergeleken met andere categorie C binnenstedelijke bedrijventerreinen, doet de Hemmes 
het goed, deze categorie C terreinen kennen over het algemeen een daling in het aantal werknemers. 
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Figuur 11: Aantal werkzame personen Hemmes 2005-2014 

 
Bron: Gemeente Zaanstad 2014f 
 

Bestemmingsplan 

Huidig bestemmingsplan: Zaandam-Noord 
Op het gehele gebied rust een bedrijfsbestemming. 
Milieucategorie: Maximaal 3.1 
 

Geluidshinder en geurhinder 

Op de Hemmes wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 decibel, met 5 decibel overschreven. Dit komt 
echter niet door de Hemmes zelf, maar door de nabijheid van industrieterrein “Zetmeelbedrijven de 
Bijenkorf en omstreken”, het terrein waar de fabriek van Tate en Lyle gevestigd is. De fabrieken op de 
Hemmes zelf overschrijden deze grenswaarde niet. De wegen in het bestemmingsplangebied zorgen 
wel voor lawaai. Op sommige geluidsgevoelige bestemmingen in het gebied wordt de 
voorkeursgrenswaarde hierdoor overschreven. Voor de woningen aan ’t Kalf 33c en 33e, zijn geen 
maximaal toelaatbare geluidsniveau’s vastgesteld. Zaanstad wil de geluidsbelasting in de gemeente en 
in dit gebied verminderen en heeft hiervoor het actieplan ‘Omgevingslawaai’ ontwikkeld. Hierin staan 
maatregelen die genomen moeten worden om lawaai van vliegtuigen, treinen, auto’s en industrieën te 
verminderen. Voorbeelden hiervan zijn het beperken van vrachtverkeer door woonwijken en stillere 
wegdekken (Gemeente Zaanstad, 2014c). 
 
In Zaandam-Noord ligt het aantal mensen wat geur ondervindt van bedrijven, 16 procent hoger dan 
gemiddeld in Zaanstad. Dit komt door bedrijven die binnen maar ook buiten het plangebied gelegen 
zijn. Geurcontouren en de acceptabele geurniveau’s worden vastgesteld in de vergunningen van 
bedrijven. Bedrijven in de omgeving die invloed hebben op de geurbeleving van mensen op de 
Hemmes, zijn Cargill Cacao, ADM Cocoa, Tate&Lyle, Duyvis en Best en Dekker (Gemeente Zaanstad, 
2014c). 
 
Ondanks de ideeën die er zijn om het gebied te transformeren naar een gemengde woon- werkfunctie, 
zijn er nog geen directe plannen. De functie die aan het gebied Hemmes gehangen wordt, is dan ook 
een bedrijfsbestemming, de feitelijke situatie. Wanneer er in de toekomst gekozen wordt voor 
transformatie van het gebied, dan moet er goed gekeken worden naar (geur-) hinder van omliggende 
bedrijven. Ook mag een nieuwe woonfunctie het functioneren van omliggende bedrijven niet 
belemmeren (Gemeente Zaanstad, 2014c).  
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Plannen voor de toekomst 

Er zijn plannen voor het opstellen van een bestemmingsplan, specifiek voor de Hemmes. Dit gaat het 
gebied de Hemmes en ’t Kalf 21-27 beslaan. Bedrijven in de omgeving die invloed hebben op het 
plangebied, worden meegenomen (Staatscourant, 2014).  
Vanwege de unieke locatie van het Hemmes, omringd door het water wil Het programma ZaanIJ (2012) 
het landschap zoveel mogelijk behouden wanneer transformatie plaats vindt. Er moet een relatief 
groene en lage invulling gegeven worden aan de nieuwe plannen om zo de buitenranden van het gebied 
te kunnen blijven zien. Het programma ZaanIJ (2012, p. 25) benadrukt het belang om te ontwikkelen 
met een groen en landschappelijk idee. Een gemengd gebied met wonen, werken en watergebonden 
recreatie moet hier ontstaan. Er kunnen tijdelijke functies aan het gebied gegeven worden, om zo het 
gebied wat intensiever te gaan gebruiken. Deze functies moeten wel passen bij het karakter van de 
Hemmes. De Hemmes kan ook een geschikte locatie zijn voor het zelf laten bouwen van woonhuizen 
door particulieren.  
 

Bereikbaarheid 

Afstand tot de snelweg: 2,3 km 
Afstand tot treinstation: 2,0 km 
Afstand tot bus: 400 meter 
Per water: Gelegen aan de Zaan, maar geen kade 
Parkeergelegenheid: Voldoende 
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4.2 Houthavenkade 

Tabel 6: Overzicht Houthavenkade 

Indicator Sub indicator  Waardering 

Fase van levenscyclus  Consolidatie/ teruggang 

Cultuur-historische waarde  Laag 

Oppervlakte  2,7 hectare 

Leegstand  Ja; weinig 

Belangrijkste sector  Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

Bereikbaarheid  Goed/redelijk 

Milieucategorie  3.2 

Technische veroudering Onderhoud Redelijk 

Economische veroudering Werkgelegenheid Daling tot 2008, sindsdien stabiel, 73 
werknemers (01-01-2014) 

Maatschappelijke veroudering Hinder Ja, onder andere door perifere 
bedrijventerreinen Kanaalzone en 
industrie van Amsterdam 

Ruimtelijke veroudering Inpassing in wijk Grotendeels gescheiden van woningen 
door water en provinciale weg 

Verouderd?  Gedeeltelijk 

Transformatie? (op basis van 
huidige gegevens) 

 Waarschijnlijk 

Bron: Eigen bron 

Figuur 12: Houthavenkade 

 
Bron: Gemeente Zaanstad, 2010 

 
Vanaf het midden van de zeventiende eeuw werden langs de Voorzaan (het zuidelijke gedeelte van de 
Zaan), naast de al aanwezige molens, een groot aantal scheepwerven gebouwd. De Zaanse handel was 
vooral gericht op Noord-Europa en niet zoals de meeste gebieden in Nederland, op de koloniale handel. 
Vanwege de Doopsgezinde achtergrond van de Zaanse inwoners wilde men geen wapens op de 
schepen en men voerde daarom op de relatief veilige Oostzee. Op dit moment speelt de scheepbouw 
langs de Zaan geen rol meer (Gemeente Zaanstad, 2014d). Aan de overkant van de Houthavenkade, op 
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het voormalig genoemde William Ponteiland, was van 1876 tot 1992 de houthandel van William Pont 
gevestigd. Ongezaagd hout werd de Oude Haven, het gedeelte tussen de Houthavenkade en het Eiland, 
ingevaren en de balken werden als vlotten vervoerd naar de verschillende zaagmolens langs de Zaan. 
William Pont hield zich alleen bezig met de handel in hout, en verwerkte deze niet (Zaaneiland, 2014). 
Op de Houthavenkade zijn op dit moment vooral bedrijven gevestigd. Waar de Houthavenkade vroeger 
vooral gericht was op de Zaan, is deze nu veel meer gericht op de provinciale weg, aan de zuidwest kant 
van het bedrijventerrein.  
 

Erfgoed 

Een ijzeren scheepvaartgeleidebaken uit 1886 is een rijksmonument op het bedrijventerrein. Deze 
locatie is niet de originele locatie, tot 1997 stond het aan de Hogedijk. Er is ook een houten 
scheepvaartgeleidebaken aan de Spiekeroog te vinden. Deze twee geleidebakens zorgden ervoor dat 
schepen gemakkelijk bij slecht weer en ‘s nachts de sluis in konden varen (Holland Route, 2014). 
De waarde van dit erfgoed wordt door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (2014) als volgt 
omschreven: “Het ijzeren scheepvaartgeleidebaken is van algemeen belang wegens cultuurhistorische 
waarde als gaaf bewaard voorbeeld van een laat 19de-eeuws ijzeren scheepvaartgeleidebaken. Het 
scheepvaartgeleidebaken heeft ensemblewaarde als onderdeel van een stelsel van twee bakens, 
waarvan het tweede staat in de Oude Haven.” 
Naast dit rijksmonument is er een gemeentelijk monument vlak naast het bedrijventerrein te vinden, 
namelijk de houten ophaalbrug “Kattegat”. 
 

Kenmerken terrein 

Oppervlakte bruto: 2,7 hectare 
Oppervlakte netto: 2 hectare 
Niet-terstond uitgeefbaar: 0 hectare 
Leegstand: Op de Houthavenkade staat het pand op nummer 46 leeg. Dit pand was onderdeel van 
Cofely. Dit pand staat al sinds 2008 leeg. Het pand heeft een kantoorfunctie. 
 

Vestigingen: inclusief sectoren 

Er wordt een lijst gegeven met alle bedrijven gevestigd op dit terrein. In totaal zijn er 26 inschrijvingen 
bij de Kamer van Koophandel op dit terrein.  
 
Dit bedrijventerrein kent vooral kleine bedrijven. De bedrijven gericht op auto’s vallen visueel het 
meeste op op het terrein. Daarnaast zijn er veel bedrijven in de sector Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening op het terrein te vinden. Dit is niet een sector die verwacht 
wordt op een bedrijventerrein, maar vanwege de binnenstedelijke ligging van het terrein kunnen ook 
deze bedrijven er voor kiezen zich hier te vestigen.  
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Tabel 7: Houthavenkade: vestigingen, adres, en sector, 2014 

Naam Straat Num
mer 

SBI sectie 

Jowa Recycling B.V. Houthavenkade 3 Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

Jowa Beheer B.V. Houthavenkade 3 Financiële instellingen 

Judith Vonk Houthavenkade 4 Gezondheids- en welzijnszorg 

Jon Fotografie Houthavenkade 8 Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

MKW Diensten Houthavenkade 10b Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

De Klussenzaak Houthavenkade 14 Bouwnijverheid 

De Franse Zaak Houthavenkade 14 Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Wendy Rommers Houthavenkade 15 Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

waterloft.nl Houthavenkade 15 Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

De Volharding Houthavenkade 17 Bouwnijverheid 

G.P. Dubbelman Houthavenkade 18 Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

De Morgenstond Houthavenkade 25 Bouwnijverheid 

Lime Houthavenkade 26 Informatie en communicatie 

DJ Boris Houthavenkade 27 Cultuur, sport en recreatie 

V.O.F. M.S. Engelina Houthavenkade 29 Vervoer en opslag 

P. Langius Houthavenkade 29 Vervoer en opslag 

Carla's markthandel Houthavenkade 30 Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

Blissful Yoga Houthavenkade 32 Cultuur, sport en recreatie 

V.O.F. Scheepv.- en 
Handelsonderneming 
'Engo' 

Houthavenkade 33 Vervoer en opslag 

RijbijRuben Houthavenkade 34 Onderwijs 

Tom Menger Houthavenkade 36a Industrie 

Handelsonderneming 
Bentvelzen & Jacobs 
B.V. 

Houthavenkade 36 Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

Glenn de Koning Houthavenkade 38d Cultuur, sport en recreatie 

Salon. R Houthavenkade 38c Overige dienstverlening 

Cofely West Ned. vest. 
Houthavenkade 
Zaandam 

Houthavenkade 44 Industrie 

Auto Jonker Zaanstad 
B.V. 

Houthavenkade 48 Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

Autoschade K. van 
Oudenaren B.V. 

Houthavenkade 50 Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

Gemeente Zaanstad 2014f 
 
  



 45 

Figuur 13: Autoschade K. Van Oudenaren B.V. 

 
Bron: Eigen bron 
 
Figuur 14: Cofely 

 
Bron: Eigen bron 
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Werkgelegenheid 

De werkgelegenheidsontwikkeling tussen 2005 en 2014 laat een sterkte daling zien tot 2008, waarna 
het aantal werknemers stabiel wordt. Het verschil tussen 2007 en 2008 van 138 werknemers wordt 
gedeeltelijk verklaard door het vertrek van het huidige Cofely, toen GTI Noordwest B.V. genoemd. 
Cofely heeft nog steeds een pand op het terrein wat gebruikt wordt voor opslag en dienstauto’s (zie 
figuur ..) maar heeft bijna alle activiteiten overgezet naar de nieuwe locatie. De daling tussen 2005 en 
2007 is te verklaren door de daling in het aantal werknemers bij GTI Noordwest B.V. in de periode 2005-
2007. De Houthavenkade kent de sterkste daling in het aantal werknemers, van alle categorie C 
binnenstedelijke bedrijventerreinen, wanneer 2005 als referentie wordt genomen. In 1999 waren er 
nog 168 werknemers op het bedrijventerrein. Wanneer dit jaar als referentie was genomen, was er een 
ander beeld ontstaan als wanneer alleen over de lange termijn gekeken werd.  
 
Figuur 15: Aantal werkzame personen Houthavenkade, 2005-2014 

 
Bron: Gemeente Zaanstad 2014f 
 

Bestemmingsplan 

Huidig bestemmingsplan: Oude Haven 
Milieucategorie: Maximaal 3.2 
 

Geluidshinder en geurhinder 

Het bedrijventerrein ligt dicht bij andere perifere bedrijventerreinen aan de Kanaalzone in Zaandam en 
het terrein Westpoort in Amsterdam. Deze terreinen zorgen voor een hogere geluidsbelasting dan 
wettelijk is toegestaan, namelijk 55 decibel op de gevel van woningen en 50 decibel op geluidsgevoelige 
bestemmingen. Er is geen sprake van overschrijding van de geluidsnormen door spoorwegverkeer. 
Langs de provinciale weg wordt een geluidsbelasting van ongeveer 73 decibel gemeten, wat een sterke 
overschrijding is van de maximale geluidsnormen (Gemeente Zaanstad, 2014d).  
 
De geurhinder in het plangebied Oude Haven is hoger dan gemiddeld in Zaanstad, namelijk 68 procent 
van de bewoners ervaart hinder, ten opzichte van 50 procent in geheel Zaanstad (Gemeente Zaanstad, 
2014d). Binnen het plangebied liggen twee bedrijven die deze geurhinder veroorzaken, namelijk een 
autospuitbedrijf en een bedrijf in de levensmiddelenindustrie. Op 100 meter van het plangebied is ook 
een bedrijf te vinden wat geuroverlast veroorzaakt: Exter B.V.  Ook langs de Zaan en over de 
gemeentegrenzen heen, in Amsterdam, zijn geuremitterende bedrijven te vinden. Door al deze 
bedrijven is er in het gebied een 18 procent hogere geurbelasting dan gemiddeld in Zaanstad. Om deze 
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geurbelasting tegen te gaan, worden geurbeperkende maatregelen opgenomen in de 
omgevingsvergunningen, om zo de hinder te verminderen (Gemeente Zaanstad, 2014d).   
 
Binnen het milieuonderzoek is ook gekeken naar de luchtkwaliteit, specifiek gericht op concentraties 
van luchtverontreinigende stoffen. Hieruit blijkt dat nergens binnen het plangebied de grenswaarden 
worden overschreden. Luchtverontreinigende stoffen die onderzocht zijn, zijn stikstofdioxide en fijn 
stof. Verwacht wordt dat in de toekomst er minder luchtverontreinigende stoffen aanwezig zijn, 
waardoor nu geen maatregelen hoeven te worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De 
bodemkwaliteit van de bovengrond op de Houthavenkade wordt als licht verontreinigd beoordeeld. 
Zaanstad heeft in het verleden bepaalde gebieden opgehoogd met vervuild materiaal, waardoor de 
grond verontreinigd is. Dit is ook op de Houthavenkade het geval. Daarnaast is er ook sprake van 
verontreiniging van grond en grondwater door olieproducten. Deze situatie geeft bij het huidige gebruik 
van de locatie, geen problemen. Wanneer er een bestemmingswijzing plaats vindet kan het wel nodig 
zijn een bodemonderzoek uit te voeren en de bodem te saneren. Hierbij moet ook rekening gehouden 
worden met archeologische overblijfselen die in het gebied aanwezig kunnen zijn, van het 
middeleeuwse dorp Oud-Zaenden en de scheepswerven (Gemeente Zaanstad, 2014d). 
 
Aan de Amsterdamse kant, aan de overkant van het Noordzeekanaal, is het bedrijf Chemtura gevestigd, 
wat bij een eventuele ramp, grote schade aan het gebied kan toebrengen. Het bedrijventerrein ligt niet 
binnen het directe risicogebied van het bedrijf Chemtura, maar ligt wel in de gevarenzone wanneer er 
brand uit zou breken en er een giftige wolk zou ontstaan (Gemeente Zaanstad, 2014d). 
 

Plannen voor de toekomst 

Er zijn plannen om in de toekomst de Houthavenkade te transformeren. Hierbij moet een gemengd 
woonwerkgebied ontstaan waarin ongeveer voor 40 tot 60 procent gewoond wordt en voor ongeveer 
40 tot 60 procent gewerkt wordt. Er kunnen in het gebied 120 tot 160 woningen gerealiseerd worden. 
Een gedeelte van de werkgelegenheid op het bedrijventerrein moet behouden blijven en er wordt zelfs 
gestreefd naar uitbreiding van de werkgelegenheid. Duurzaamheid is belangrijk bij de ontwikkelingen 
op de Houthavenkade. Leisure, horeca en wellness lijken interessante en wenselijke functies die de 
boventoon moeten voeren op het terrein. Horeca is een goede aanvulling op de al aanwezige horeca in 
het centrum en kan zorgen voor een overloopgebied tussen Zuiderhout, een grote perifere 
detailhandels locatie en het centrum. Een voorbeeld hiervan kan een hotel met restaurant, 
congresruimtes en wellness activiteiten zijn, zoals fitness en sauna. Een zorghotel met voorzieningen 
die hier op aansluiten, kan ook een optie zijn. Het gebied langs de provinciale weg moet vooral de 
werkfunctie behouden, ook kan hier hoogbouw plaatsvinden. Langs de Zaan en aan de noordkant van 
de Houthavenkade moeten de meer laag gebouwde woningen gesitueerd worden (Gemeente 
Zaanstad, 2014d). 
 
Het programma ZaanIJ (2012, p. 23) benadrukt nogmaals dat de Houthavenkade een verbinding moet 
krijgen met Inverdan, door middel van voorzieningen, wonen en werken. De Zaanse karakteristiek kan 
in het gebied blijven en versterkt worden door een menging van grote ‘woon- en werkfabrieken’ en 
kleine huizen. Bij ontwikkelingen in het gebied, moet rekening gehouden worden met het Masterplan 
Inverdan, omdat het gebied onder dit toetskader valt. Hierin staan de ambitities voor het 
stationsgebied en het centrum. 
 

Bereikbaarheid 

Afstand tot de snelweg: 3,6 km 
Afstand tot treinstation: 1,1 km 
Afstand tot bus: 250 meter 
Per water: Vaarwater met kade, maar niet in gebruik 
Parkeergelegenheid: Regelmatig (minimaal 1 keer per week) geen parkeerplaatsen 
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4.3 Kogerveld-Midden 

Tabel 8: Overzicht Kogerveld-Midden 

Indicator Sub indicator  Waardering 

Fase van levenscyclus  Teruggang 

Cultuur-historische waarde  Laag 

Oppervlakte  7 hectare 

Leegstand  Ja; redelijk veel 

Belangrijkste sector  Gemengd 

Bereikbaarheid  Goed/redelijk 

Milieucategorie  3.1 

Technische veroudering Onderhoud Redelijk 

Economische veroudering Werkgelegenheid Sterke daling, 515 werknemers (01-01-
2014) 

Maatschappelijke veroudering Hinder Ja, onder andere van omliggende 
bedrijven 

Ruimtelijke veroudering Inpassing in wijk Sterke menging met woningen, vooral 
in noordelijk gedeelte 

Verouderd?  Gedeeltelijk 

Transformatie? (op basis van 
huidige gegevens) 

 Misschien (vanwege grote omvang 
lastig) 

Bron: Eigen bron 

Figuur 16: Kogerveld-Midden 

 
Bron: Gemeente Zaanstad, 2010 

 
Het bedrijventerrein Kogerveld-Midden loopt van de A8 in het noorden naar de Willem-Alexanderbrug 
en de Paltrokstraat in zuiden. Het terrein is gelegen tussen twee andere bedrijventerreinen: Kogerveld-
Noord en Kogerveld-Zuid. De straat Oostzijde, parallel gelegen aan de Zaan, had lange tijd de functie 
als bebouwingslint (vanaf de 15e eeuw) waarachter zich in oost-westelijke richting het Zaanse 
slagenlandschap bevond. Er stonden molens, woningen en pakhuizen langs de Zaan. Deze zijn later, in 
de 19e eeuw, vervangen door fabrieken. Deze buurt wordt ook wel de Slachthuisbuurt genoemd, 
vanwege de vroegere aanwezigheid van een slachthuis in de buurt. Deze was geopend van 1935 tot en 
met 1985. Er zijn in de wijk arbeiderswoningen gebouwd voor arbeiders van het slachthuis. Na de oorlog 
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groeit het aantal huizen, komen er steeds meer bedrijven naar de buurt en ontstaan voorzieningen. 
Hierdoor ontstaat een zeer gemengde buurt (Gemeente Zaanstad, 2014c). Op het terrein zijn een ruim 
aantal woningen gevestigd en staan tijdelijke containers voor studenten. Er sprake van leegstand in het 
gebied, in bedrijfsgebouwen en schoolgebouwen (Gemeente Zaanstad, 2010).  
 

Erfgoed 

In het gebied aan de Zaan werd in 1922 BV Zeep- en Parfumerieënfabriek Hilko opgericht. Jarenlang 
was dit de grootste toiletzeepfabriek in Nederland. In 1987 werd de fabriek overgenomen door het 
Engelse Croda (Zaans Industrieel Erfgoed, 1998). Er was een aantal jaar sprake van sloop van het 
gebouw, maar het staat er nog steeds omdat er bezwaren zijn tegen sloop, vanwege het historisch 
industieel karakter van het pand. 
 

Kenmerken terrein 

Oppervlakte bruto: 7 hectare 
Oppervlakte netto: 5,5 hectare 
Niet-terstond uitgeefbaar: 0 hectare 
Leegstand: Op het bedrijventerrein staan negen leegstaande panden, waarvan drie met een productie 
(fabrieks) functie, een sporthal/sportzaal, een kantoor, een opslag/distributie pand, een 
handel/industrie pand, een benzinestation en een wijk/buurtcentrum. De productie (fabrieks) panden 
staan sinds 2009, 2012 en 2013 leeg. Het pand aan de Cornelis van Uitgeeststraat 6, wat sinds 2009 
leeg staat, lijkt vanaf mei 2014 toch weer verhuurd te zijn (Funda, 2014). Ook het pand aan de Dr. H.G. 
Scholtenstraat 5b blijkt reeds verkocht te zijn (Funda, 2014). Het leegstaande handel/distributie pand 
is het voormalige pand van Bouwbedrijf Kakes B.V., met een oppervlakte van bijna 2.600 vierkante 
meter (Funda, 2014). 
 

Vestigingen: inclusief sectoren 

Een complete lijst van de bedrijven is te vinden in bijlage 1. In totaal zijn er 59 bedrijven op het terrein 
gevestigd, wat dus het aantal inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel zijn. Er wordt hier een lijst 
gegeven van de situatie op 1 januari 2014. Media september is echter bekend dat Stichting Welsean en 
Automobielbedrijf Willem Wessel B.V. beiden failliet verklaard zijn (Drimble, 2014). 
 
Met 59 bedrijven is Kogerveld-Midden een redelijk groot bedrijventerrein. Opvallend op het terrein zijn 
de onderwijsinstellingen en de financiële instellingen. Dit zijn niet de sectoren die verwacht worden op 
een bedrijventerrein. Deze sectoren kunnen aanwezig zijn op een bedrijventerrein, maar zijn niet de 
belangrijkste functie op een bedrijventerrein. Naast industriële bedrijvigheid zijn er een flink aantal 
bedrijven uit de sector Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening en 
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s. Aan de Oostzijde en een gedeelte van de Paltrokstraat zijn 
bedrijven gevestigd die zich wel bezig houden met industriële activiteiten. Dit is een wijk waar wonen 
en werken hand in hand gaan. 
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Figuur 17: Oostzijde 

 
Bron: Eigen bron 
 
Figuur 18: Paltrokstraat 

 
Bron: Eigen bron 
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Werkgelegenheid 

Het aantal werknemers op bedrijventerrein Kogerveld-Midden was tot 2010 redelijk stabiel en is vooral 
vanaf het jaar 2010 gedaald. De daling van het aantal werknemers van Stichting Bouwmensen 
Zaanstreek-Waterland, heeft een grote invloed gehad op deze daling. Een aantal andere 
bedrijven/instellingen, zoals ZMLK school ’t Anker en Bouwbedrijf Kakes B.V. zijn in de afgelopen jaren 
van het bedrijventerrein verdwenen. Het Bouwbedrijf Kakes B.V. is in 2013 failliet gegaan. Deze 
bedrijven verklaren voor een groot gedeelte de daling in het aantal werknemers in de periode 2013-
2014. 
 
Figuur 19: Aantal werkzame personen Kogerveld-Midden 2005-2014 

 
Bron: Gemeente Zaanstad 2014f 
 

Bestemmingsplan  

Huidig bestemmingsplan: Zaandam-Noord 
Milieucategorie: Maximaal 3.1 

Geluidshinder en geurhinder 

Deze buurt staat op de planning om in de toekomst getransformeerd te worden naar een buurt met 
een moderner woon- en werkmilieu. Deze plannen zijn nog niet concreet, en zijn daarom nog niet 
opgenomen in het bestemmingsplan Zaandam-Noord. Net als bij de Hemmes, ligt dit terrein in de 
invloedssfeer van het bedrijventerrein “Zetmeelbedrijf de Bijenkorf en omstreken”. Hierdoor kan 
geluidshinder plaatsvinden in het gebied. Er moet een specifiek onderzoek uitgevoerd worden naar de 
akoestiek in het gebied, wanneer de plannen voor transformatie meer concrete vorm krijgen. Bij 
nieuwe ontwikkelingen in een gebied wordt gestreefd om onder de 50 dB voor industrielawaai, 48 dB 
voor wegverkeerslawaai en 55 dB voor railverkeerslawaai te blijven. Hiervan kan afgeweken worden, 
wanneer blijkt dat geluidsreducerende maatregelen niet werken (Gemeente Zaanstad, 2014c). 
 
In het gebied Zaandam-Noord, waar naast Kogerveld-Midden ook de Hemmes en Kogerveld-Zuid onder 
vallen, is 16 procent meer geurhinder dan gemiddeld in Zaanstad. Bij mogelijke transformatie van dit 
gebied, moet ook rekening gehouden wordt met geurhinder, veroorzaakt door omliggende bedrijven. 
Zo kan er sprake zijn van geurhinder door de aanwezigheid van het bedrijf Cargill Cacao, locatie Aurora 
en locatie Jonker, de Zaanlandse Olieraffinaderij B.V. en Tranformatorenfabriek Bika B.V.. Afhankelijk 
van de locatie binnen Kogerveld-Midden, moet onderzoek gedaan worden naar de aanwezigheid van 
geuren veroorzaakt door industrie. Zo wordt bijvoorbeeld aanbevolen dat de afstand van woningen tot 
de Zaanlandse Olieraffinaderij B.V., minstens 300 meter moet zijn, vanwege geuren. Voor 
Transformatorenfabriek Bika B.V. geldt een afstand van 200 meter (Gemeente Zaanstad, 2014c). 
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De strook langs de Zaan kent een matig verontreinigde bovengrond. Wat verder van de Zaan gelegen 
is de bovengrond licht verontreinigd (Zaanatlas, 2014). 

Plannen voor de toekomst 

Verschillende plannen zijn in de afgelopen jaren ontwikkeld om deze locatie op te knappen en te 
transformeren. Zo hebben verschillende projectbureaus, in opdracht van onder andere BAM, 
projectontwerpen gemaakt. Deze ontwerpen zijn onder andere gemaakt door Marco Henssen (2014) 
in 2003 en Urbis Stadsontwerp (2014) in 2004-2005. Het masterplan bestond uit een eigentijdse mix 
van bedrijven, onderwijs en wonen met een opvallende woontoren in de buurt van de cacaofabriek 
Gerkens. Uiteindelijk is in 2009 besloten de plannen niet door te laten gaan, vanwege het te grote risico 
ten gevolge van de economische crisis (Dichtbij, 2009). Er zijn nog steeds ideeën om het gebied te 
transformeren, maar er zijn geen concrete plannen. Het INBO en de TU Delft (2010) geven in een 
analyse aan dat een mix van wonen en werken juist een slecht idee is voor de wijk. De aanwezige 
bedrijven zijn namelijk gericht op andere bedrijven, en niet op consumenten. Wanneer bedrijven zich 
richten op consumenten, kan functiemenging wel kansen bieden. De ondernemers zelf raden 
functiemenging af. Binnen het gebied kan wel wonen en werken aanwezig zijn, maar wel in gescheiden 
gebieden (p. 11). Ook kan door kleinschalige bedrijvigheid toe te voegen, de relatie tussen wonen en 
werken versterkt worden (p. 17).  
 

Bereikbaarheid 

Afstand tot de snelweg: 1,0 km 
Afstand tot treinstation: 450 meter 
Afstand tot bus: 200 meter 
Per water: Wel vaarwater, geen kade 
Parkeergelegenheid: Regelmatig (minimaal 1 keer per week) geen parkeerplaatsen 
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4.4 Kogerveld-Zuid 

Tabel 9: Overzicht Kogerveld-Zuid 

Indicator Sub indicator  Waardering 

Fase van levenscyclus  Teruggang 

Cultuur-historische waarde  Midden 

Oppervlakte  15 hectare 

Leegstand  Ja; weinig 

Belangrijkste sector  Gemengd; onder andere Gezondheids- 
en welzijnszorg en Industrie 

Bereikbaarheid  Goed/redelijk 

Milieucategorie  3.2 

Technische veroudering Onderhoud Redelijk 

Economische veroudering Werkgelegenheid Onstabiel, voornamelijk daling, 345 
werknemers (01-01-2014) 

Maatschappelijke veroudering Hinder Ja, onder andere door Gerkens Cacao 
BV 

Ruimtelijke veroudering Inpassing in wijk Woningen aan de rand van het terrein 

Verouderd?  Gedeeltelijk 

Transformatie? (op basis van 
huidige gegevens) 

 Misschien (vanwege grote omvang 
lastig) 

Bron: Eigen bron 
Figuur 20: Kogerveld-Zuid 

 
Bron: Gemeente Zaanstad, 2010 

 
Bedrijventerrein Kogerveld-Zuid is direct gelegen aan de zuidkant van bedrijventerrein Kogerveld-
Midden. Op het bedrijventerrein Kogerveld-Zuid is de bedrijvigheid kleinschaliger dan op Kogerveld-
Midden. Op het terrein bevinden zich ruim 300 woningen, voornamelijk gebouwd in de jaren ’60 en ’70 
van de vorige eeuw (Gemeente Zaanstad, 2010). 
 

Erfgoed 

Het pand De Witte Olifant is gevestigd aan de Oostzijde 281, en behuisde vroeger de van Hille’s 
Beschuit- en Koekfabrieken. Deze fabriek is in 1901 opgericht door K. Hille uit Koog aan de Zaan. Ruim 
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300 mensen waren werkzaam op deze locatie. Later was verffabriek Mooij B.V. in het pand gevestigd. 
Aan dit pand wordt een woonfunctie gegeven. Het gebouw moet verbouwd of geheel vernieuwd 
worden, waarna toekomstige bewoners zelf de indeling van hun nieuwe woning mogen bepalen. Het 
gebouw bestaat uit drie lagen van elk 900 vierkante meter (Bedrijvige Bij, 2014a). 
 

Kenmerken terrein 

Oppervlakte bruto: 15 hectare 
Oppervlakte netto: 8 hectare 
Niet-terstond uitgeefbaar: 0 hectare 
Leegstand: Op het bedrijventerrein Kogerveld-Zuid staan vier panden leeg, een kantoor, een productie 
(fabrieks) pand, een opslag/distributie pand en een handel/industrie pand. In het handel/industrie pand 
aan de Oostzijde 278, zat vroeger Kan Houtverduurzaming B.V., maar het pand staat al sinds 2007 leeg. 
 

Vestigingen: inclusief sectoren 

Een complete lijst van bedrijven die gevestigd zijn op dit terrein is te vinden in bijlage 1. In totaal zijn er 
126 bedrijven op het terrein gevestigd. 
 
Met 126 bedrijven is Kogerveld-Zuid een groot bedrijventerrein. Net als op Kogerveld-Midden is het 
opvallend dat op Kogerveld-Zuid een heel aantal bedrijven zijn wat niet in een traditionele sector voor 
bedrijventerrein valt. Een vorbeeld hier is de branche gezondheids- en welzijnszorg, zoals Ambulance 
Amsterdam. Daarnaast spelen de sectoren: Groot- en detailhandel; reparatie van auto's, Advisering, 
onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening en Industrie een belangrijke rol op dit 
terrein.  
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Figuur 21: Bedrijvige Bij: De witte olifant (rechts) 

 
Bron: Eigen bron 
 
Figuur 22: Bedrijvige Bij: de Drieling 

 
Bron: Eigen bron 
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Figuur 23: Cornelis van Uitgeeststraat 

 
Bron: Eigen bron 
 

Werkgelegenheid 

Op bedrijventerrein Kogerveld-Zuid is de werkgelegenheid in de periode 2005-2014 met ruim 23 
procent afgenomen. Wanneer nog verder terug gekeken wordt in de tijd, dan blijkt deze daling nog 
sterker te zijn. In 1999 waren namelijk nog 1126 werknemers op het bedrijventerrein. In 2002 was het 
aantal werknemers gedaald tot 789 en dit aantal daalde verder tot 449 werknemers in 2005. Het 
bedrijventerrein heeft zich in de periode 2005-2008 weer licht weten te herstellen, maar sinds 2008 
daalt het aantal werknemers weer. Op basis van de werkgelegenheidsontwikkeling is Kogerveld-Zuid 
een belangrijke kandidaat voor transformatie. Het bedrijventerrein lijkt een structurele achteruitgang 
door te maken.  
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Figuur 24: Aantal werkzame personen Kogerveld-Zuid, 2005-2014

 
Bron: Gemeente Zaanstad 2014f 

Bestemmingsplan  

Huidig bestemmingsplan: Zaandam-Noord en Van Spoorbrug tot Sluis 
Milieucategorie: Maximaal 3.2 
 
Het bedrijventerrein valt onder twee bestemmingsplannen, het gebied ten noorden van de spoorweg 
tussen Zaandam en Purmerend valt onder het bestemmingplan Zaandam-Noord en het gebied ten 
zuiden van de spoorweg valt onder het bestemmingplan Van Spoorbrug tot Sluis.  

Geluidshinder en geurhinder 

Het gedeelte van het bedrijventerrein wat in het bestemmingplan Van Spoorbrug tot Sluis onder 
Kogerveld-Zuid valt, wordt Kleine Glop genoemd. Het enige bedrijf wat geluidshinder veroorzaakt in 
het plangebied is Danisco B.V. Het bedrijf Touwen & Co BV, gevestigd op Kogerveld-Zuid, wordt 
genoemd als bedrijf wat een verhoogd risico geeft voor omwonenden. Er vindt op deze locatie opslag 
plaats van meer dan tien ton aan gevaarlijke stoffen. De opslag van deze stoffen is in de afgelopen jaren 
verbeterd, maar het is belangrijk rekening te houden met dit bedrijf bij eventuele 
transformatieplannen. Ook het bedrijf Pouw Holding BV (nu Texaco Hof van Zaenden) geeft een 
verhoogd risico voor omwonenden. Dit risico bestaat vanwege de verkoop van LPG door het bedrijf 
(Gemeente Zaanstad, 2006).  
 
Geurhinder ontstaat vooral door het bedrijf Gerkens Cacao BV (Cargill B.V.), een bedrijf wat cacaobonen 
verwerkt. Dit bedrijf is gevestigd op het bedrijventerrein Kogerveld-Zuid. Er worden maatregelen 
getroffen om deze geurhinder tegen te gaan (Gemeente Zaanstad, 2006). Er is een ‘Bijzondere Regeling 
Cacao’ opgesteld om de geurhinder terug te dringen (ZaanIJ, 2012, p. 31) 
 
Het terrein heeft langs de Zaan een matig verontreinigde bovengrond. Wat verder van de Zaan af, heeft 
dit terrein een licht verontreinigde bovengrond (Zaanatlas, 2014).  

Plannen voor de toekomst 

Op 2 april 2014 is een informatieavond gehouden voor bewoners, gebruikers, werknemers en 
werkgevers van bedrijventerrein waarbij de menging van deze partijen gehoord werd, over nieuwe 
inrichting van het bedrijventerrein. Er wordt hier vooral gebrainstormd over de inrichting van de 
publieke ruimte op het terrein, om zo het woon- en leefklimaat te kunnen verbeteren. Aan het einde 
van 2014 wil de gemeente starten met het uitvoeren van de verbeteringen (De Zaan Online, 2014) 
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Bereikbaarheid 

Afstand tot de snelweg: 600 meter 
Afstand tot treinstation: 250 meter 
Afstand tot bus: 250 meter 
Per water: Wel vaarwater maar geen kade 
Parkeergelegenheid: Regelmatig (minstens 1 keer per week) geen parkeerplaatsen 
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4.5 Krommenie-Oost  

Tabel 10: Mercuriusstraat 

Indicator Sub indicator  Waardering 

Fase van levenscyclus  Consolidatie 

Cultuur-historische waarde  Midden 

Oppervlakte  5,5 hectare inclusief Noordervaartdijk 

Leegstand  Ja; veel 

Belangrijkste sector  Gemengd; onder andere Groot- en 
detailhandel; reparatie van auto’s 

Bereikbaarheid  Slecht 

Milieucategorie  3.2 

Technische veroudering Onderhoud Redelijk 

Economische veroudering Werkgelegenheid Groei vanaf 2007, met uitzondering van 
2014 wanneer er een daling is, 117 
werknemers (01-01-2014) 

Maatschappelijke veroudering Hinder Niet bekend 

Ruimtelijke veroudering Inpassing in wijk Gelegen aan Nauernasche Vaart, 
woningbouw rondom het terrein 

Verouderd?  Ja/gedeeltelijk 

Transformatie? (op basis van 
huidige gegevens) 

 Misschien 

Bron: Eigen bron 
 
Tabel 11: Noordervaartdijk 

Indicator Sub indicator  Waardering 

Fase van levenscyclus  Consolidatie/teruggang 

Cultuur-historische waarde  Hoog 

Oppervlakte  5,5 hectare inclusief Mercuriusstraat 

Leegstand  Ja; veel 

Belangrijkste sector  Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s, Advisering, onderzoek en 
overige specialistische zakelijke 
dienstverlening, Industrie 

Bereikbaarheid  Redelijk/slecht 

Milieucategorie  3.2 

Technische veroudering Onderhoud Redelijk/slecht 

Economische veroudering Werkgelegenheid Daling tot 2007, daarna redelijk stabiel, 
123 werknemers (01-01-2014) 

Maatschappelijke veroudering Hinder Niet bekend 

Ruimtelijke veroudering Inpassing in wijk Gelegen aan Nauernasche Vaart, 
woningbouw rondom het terrein 

Verouderd?  Ja/gedeeltelijk 

Transformatie? (op basis van 
huidige gegevens) 

 Waarschijnlijk/misschien 

Bron: Eigen bron 
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Figuur 25: Krommenie-Oost 

 
Bron: Provincie Noord-Holland, 2014b 

 
Vanaf de elfde eeuw na Christus werd het gebied Krommenie permanent bewoond door boeren, die 
de grond gebruikte als akkers. Voor deze tijd werd het gebied vooral gebruikt door vissers, jagers, en 
boeren die met vee rondtrokken. Vanaf de zestiende eeuw veranderde de aard van het dorp. De 
zeildoekweverij werd een steeds belangrijkere industrie. In 1628 werd de Nauernasche Vaart 
aangelegd, waardoor ook de zeildoekweverij een impuls kreeg. Door de aanleg van deze Vaart werd 
Krommenie goed bereikbaar voor schepen. In de eeuwen daarna was het noorden van de Zaanstreek, 
en dan vooral Krommenie, de belangrijkste producent van zeildoeken voor schepen in Nederland. Door 
de groei van deze nijverheid, steeg ook het aantal inwoners van Krommenie. De aard van de industrie 
veranderde in de loop van de tijd, zo vestigden zich aan het einde van de negentiende eeuw fabrieken 
die blikken en linoleum produceerden. Deze linoleumindustrie is ontstaan vanwege de zeildoekweverij. 
In 1899 werd in Krommenie de linoleumfabriek opgericht wat nu het huidige Forbo is, al bevindt deze 
zich nu wel net in Assendelft (Gemeente Zaanstad, 2014e).  
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4.5.1. Krommenie-Oost 

Figuur 26: Sloop oude Forbo in 1983 

 
Bron: Gemeentearchief Zaanstad, 2014 
 
Het bedrijventerrein bestaat uit twee delen, namelijk uit het gedeelte Mercuriusstraat en de 
Noordervaartdijk. De Mercuriusstraat is het noordelijke gedeelte van het bedrijventerrein, de 
Noordervaartdijk het zuidelijke gedeelte van het bedrijventerrein (figuur…).  
 

Erfgoed 

De twee bedrijventerrein in Krommenie-Oost kennen een aantal objecten die van cultureel belang zijn. 
Deze objecten zijn vooral gelegen op het bedrijventerrein Noordervaartdijk. 
Het eerste object is het pand van Zaanlandia Blik aan de Vermaningsstraat (figuur..). Dit bedrijf, wat 
blikken produceert en verhandelt, is opgericht in 1907. Naast blikken voor de 
voedingsmiddelenindustrie, produceert het bedrijf bijvoorbeeld ook verfblikken (Zaanlandia, 2014). 
Een andere fabriek met cultuurhistorische waarde, is de fabriek van Vlaar Enveloppen. In 1897 liet 
Cornelis Verwer hier een fabriek bouwen voor de productie van blikken. In het begin van de jaren ’70 
werd de fabriek gekocht door Vlaar, voor de productie van enveloppen (Vlaar, 2014). 
Naast Zaanlandia Blik behuisd de Vermaningsstraat nog een aantal andere waardevolle panden. Het 
belangrijkste gebouw is de Vermaning zelf, het gebouw van de Doopsgezinden. In 1703 werd het pand 
neergezet, nadat het vorige pand in vlammen was opgegaan. Omdat de kerk van de Doopsgezinden 
niet als zodanig herkend mag worden, heeft het de uitstraling van een pakhuis (Doopsgezinde 
Gemeente Krommenie, 2014).  
Niet op het bedrijventerrein, maar wel naast het bedrijventerrein gelegen, is de Noorderhoofdstraat. 
In deze straat is een aantal panden te vinden die een gemeentelijk- of rijksmonument zijn. Deze straat 
is samen met de Zuiderhoofdstraat onderdeel van het historische centrum van Krommenie en van de 
authentieke lintstructuur die te vinden is in de Zaanstreek (Gemeente Zaanstad, 2014e).  
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Figuur 27: Zaanlandia Blik 

 
Bron: Eigen bron 
 
Figuur 28: Pand van Vlaar Enveloppen, gezien vanaf de Noordervaartdijk 

 
Bron: Eigen bron 
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Figuur 29: Pand van Vlaar Enveloppen., ingang 

 
Bron: Eigen bron 
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Figuur 30: Authentieke Zaanse panden aan de Vermaningsstraat 

 
Bron: Eigen bron 
 

Kenmerken terrein 

Oppervlakte bruto: 5,5 hectare 
Niet-terstond uitgeefbaar: 0 hectare 
Leegstand: Op het bedrijventerrein Mercuriusstraat staan acht panden leeg. Op de Mercuriusstraat 2 
(D-E-F-J) staan een aantal opslag/distributiepanden leeg, sinds 2013. Het gaat hier om panden tussen 
de 80 en 240 vierkante meter (Funda, 2014). Op het Visserspad staan een opslag/distributie en een 
handel/industrie pand leeg. Op de Noordervaartdijk staan vijf panden leeg, een kantoor, een industrie 
(fabrieks) pand, twee opslag/distributiepanden en een handel/industriepand. Aan de Noordervaartdijk 
2 staat een pand van ruim 2000 vierkante meter leeg. Dit is het oude pand van Industriële Drukkerij 
Chromos B.V. 
 

Bestemmingsplan 

Huidig bestemmingsplan: Krommenie-Oost 
Milieucategorie: Maximaal 
 
Het bestemmingsplan van geheel Krommenie is vastgesteld in juli 2013. Bij dit plan is besloten het 
gedeelte van het bedrijventerrein Krommenie-Oost uit het bestemmingplan te knippen en hier een 
apart bestemmingplan voor te maken. Het oude bestemmingplan wat rust op dit gebied, het 
bestemmingsplan Krommenie-Oost, is vastgesteld in 1998. Het jaar waarin met met dit 
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bestemmingsplan is begonnen is 1979 (Gemeente Zaanstad, 1998). Het plan Krommenie-Oost is dus 
niet meer up-to-date. Bedrijven die genoemd worden in dit bestemmingplan, bestaan soms niet meer, 
zijn vervangen door bedrijven met andere activiteiten of hebben het productieproces aangepast. Op 
het moment van schrijven wordt er gewerkt aan een nieuwe bestemmingplan voor de twee 
bedrijventerreinen in Krommenie-Oost.  
 

Geluidshinder en geurhinder  

Doordat verschillende bedrijven sinds het schrijven van het bestemmingsplan in 1998, verdwenen zijn 
van de terreinen, is het onmogelijk om de huidige omgevingsbelasting op het gebied van geur, geluid 
en vervuiling van de bedrijven te beschrijven. Hiervoor moet veldonderzoek gedaan worden. 
 

Plannen voor de toekomst 

In 2010 is een gebiedsvisie opgesteld door BRO (2010) voor de twee bedrijventerreinen in Krommenie-
Oost. Deze visie geeft advies voor een mogelijke ontwikkelrichting.  
Het bedrijventerrein is een neerwaartse spiraal terecht gekomen, schrijft het BRO (2010, p. 9). De 
bedrijfspanden zijn niet meer geschikt voor nieuwe eigenaren, hierdoor ontstaat leegstand en 
verpaupering van het gebied. Er is bij het opstellen van de visie veel overleg geweest met verschillende 
stakeholders, onder andere de ondernemers. De belangrijkste uitkomst van de visie is, dat er ruimte is 
voor het realiseren van woon-werk eenheden (BRO, 2010, p. 11). Het bedrijventerrein Mercurius wil 
zich hierbij vooral richten op handel, maar ook dienstverlening of kleine productiebedrijven. Het 
bedrijventerrein Mercurius moet zich volgens het BRO (2010, p. 19) vooral richten op kleinschalige 
bedrijven, waarbij grootschalige bedrijven uitgesloten moeten worden van vestiging. Bedrijven worden 
gevestigd op de begane grond, waarboven gewoond wordt (BRO, 2010, p. 19). Op de Noordervaartdijk 
wordt een onderscheid gemaakt tussen goederengerichte, bezoekgerichte en kennisgerichte bedrijven, 
waarbij goederengerichte bedrijven zich mogen vestigen in het oosten van het terrein, en 
bezoekgerichte bedrijven in het westen van het terrein. Op korte termijn moeten de panden op de 
Noordervaartdijk opgeknapt worden (BRO, 2010, p. 25). 
 
Binnen de gemeente is er weinig animo om de ideeën uit de visie te gebruiken voor het nieuwe 
bestemmingplan, omdat deze combinatie van werken en wonen milieutechnisch niet haalbaar lijken te 
zijn. Er wordt daarnaast geen berekening gegeven van de kosten die gemaakt moeten worden om de 
plannen uit te voeren, en de opbrengsten wanneer het plan uitgevoerd wordt.  

 

4.5.2 Mercuriusstraat 

Mercuriusstraat is het noordelijk gelegen deel van het bedrijventerrein. De bedrijvigheid op dit gedeelte 
van het terrein is kleinschaliger dan op de Noordervaartdijk en zijn van een lichtere milieucategorie. 
 

Vestigingen: inclusief sectoren 

Er wordt een lijst gegeven met alle bedrijven gevestigd op dit terrein. In totaal zijn er 33 bedrijven op 
het terrein gevestigd.  
 
Een groot bedrijf gevestigd op het bedrijventerrein Mercuriusstraat, is Stam & Co Leidingwerken B.V., 
een bedrijf in de sector bouwnijverheid. Dit is interessant, de bouwsector heeft het namelijk moeilijk 
in Zaanstad en dit bedrijf hoort bij een van de grootste bedrijven in de bouwnijverheid in de gemeente. 
Bedrijven in de sector industrie zijn niet sterk vertegenwoordigd op dit terrein. Wel zijn de sectoren 
gezondheids- en welzijnszorg, onderwijs en cultuur en sport en recreatie aanwezig. Aan de ene kant 
moet dus zorgvuldig met dit terrein omgegaan worden, vanwege de aanwezige bouwnijverheid, maar 
is er ook ruimte voor transformatie vanwege bedrijvigheid die niet past bij de aard van een 
bedrijventerrein. 
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Tabel 12: Mercuriusstraat: vestigingen, adres en sector, 2014 

Naam Straat Num
mer 

SBI Sectie 

Allround Service Nielen Hermesstr 2a Bouwnijverheid 

Stam & Co Leidingwerken 
B.V. 

Hermesstr 7 Bouwnijverheid 

Verpalen Auto-Motor-
Service 

Mercuriusstr 1 Groot- en detailhandel; reparatie 
van auto’s 

MB Onderdelen Mercuriusstr 3 Groot- en detailhandel; reparatie 
van auto’s 

Auto Garage Krommenie Mercuriusstr 5 Groot- en detailhandel; reparatie 
van auto’s 

Second Metaals Mercuriusstr 5 Groot- en detailhandel; reparatie 
van auto’s 

Genesis Product 
Development B.V. 

Mercuriusstr 7 Industrie 

Lilly Leyla Beheer B.V. Mercuriusstr 7 Financiële instellingen 

Finenzo Nagelhout 
Krommenie 

Mercuriusstr 8 Financiële instellingen 

Administratiekantoor E.J. 
Nagelhout 

Mercuriusstr 8 Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke 
dienstverlening 

Stichting de Crommenije Mercuriusstr 8 Cultuur, sport en recreatie 

Het Nagelhuis Mercuriusstr 11 Groot- en detailhandel; reparatie 
van auto’s 

Sport en Fitnesscentrum 
Krommenie 

Mercuriusstr 11 Cultuur, sport en recreatie 

Amusement en 
Speelautomaten Tromp 
B.V. 

Mercuriusstr 19 Cultuur, sport en recreatie 

Ranonkel Vormgeving Visserspad 1a Groot- en detailhandel; reparatie 
van auto’s 

Vet, Dijkman & Partners Visserspad 1a Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke 
dienstverlening 

Dancebase Visserspad 1a Onderwijs 

Huib Pieter Rutten Visserspad 1a Gezondheids- en welzijnszorg 

Pro Somatics Visserspad 1a Gezondheids- en welzijnszorg 

Kinderdagverblijf Boefje Visserspad 1a Gezondheids- en welzijnszorg 

Jeugd Theaterschool aan 
de Zaan 

Visserspad 1a Cultuur, sport en recreatie 

HCG Praktijk Visserspad 1a Overige dienstverlening 

Las Montage Assendelft Visserspad 2a Industrie 

De Graaf Visserspad 2a Bouwnijverheid 

Timmerbedrijf M.L. de 
Graaf 

Visserspad 2a Bouwnijverheid 

Fiets Factory Visserspad 2b Groot- en detailhandel; reparatie 
van auto’s 

F.P.S. Klussenbedrijf Visserspad 3 Bouwnijverheid 

DD&A B.V. Visserspad 3a Overige dienstverlening 
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Reals B.V. Visserspad 4a Groot- en detailhandel; reparatie 
van auto’s 

Keurmaat Visserspad 6 Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke 
dienstverlening 

Passie voor Pellets Visserspad 10a Bouwnijverheid 

Slenderstudio Marijke Visserspad 10 Overige dienstverlening 

Rene Spaan Visserspad 11 Groot- en detailhandel; reparatie 
van auto’s 

Bron: Gemeente Zaanstad, 2014f 
 
Figuur 31: Bedrijvencentrum de Grote Visser 

 
Bron: Eigen bron 
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Figuur 32: Visserspad 

 
Bron: Eigen bron 
 
Figuur 33: Visserspad 

 
Bron: Eigen bron 



 69 

Werkgelegenheid 

In 2002 telde het bedrijventerrein nog 195 werknemers, waar dit in 2014 tot 117 werknemers gedaald 
is. Het aantal werknemers groeit sinds het jaar 2008, al is er wel een daling in het aantal werknemers 
te zien in de periode 2013-2014. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van het aantal 
werknemers bij Stam en Co Leidingwerken B.V. en DD&A B.V., wat weer veroorzaakt wordt door de 
crisis in de bouw. Er lijkt de laatste jaren geen sprake te zijn van een vertrek van bedrijven van dit 
bedrijventerrein, wat een positieve ontwikkeling is.  
 

Figuur 34: Aantal werkzame personen Mercuriusstraat, 2005-2014 

 
Bron: Gemeente Zaanstad, 2014f 
 

Bereikbaarheid 

Afstand tot de snelweg: 4,7 km 
Afstand tot treinstation: 2,4 km 
Afstand tot bus: 500 meter 
Per water: Gelegen aan de Nauernasche Vaart, geen kade 
Parkeergelegenheid: Voldoende 
 

5.4.3 Noordervaartdijk 

Noordervaartdijk is het zuidelijk gelegen gedeelte van het bedrijventerrein. 
 

Vestigingen: inclusief sectoren 

Er wordt een lijst gegeven met alle bedrijven gevestigd op dit terrein. In totaal zijn er 22 bedrijven op 
het terrein gevestigd.  
 
Er zijn een aantal grote industriele bedrijven op het terrein gevestigd. Een andere belangrijkste sector 
op dit terrein, is de groot- en detailhandel, reparatie van auto’s. Het bedrijventerrein Noordervaartdijk 
heeft nog een duidelijke industriële functie vergeleken met de andere onderzochtte terreinen. Toch 
zijn ook op dit terrein wel een aantal dienstverlenende en financiële bedrijven aanwezig. 
 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Krommenie-oost 136 114 95 115 112 119 131 139 138 117
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Tabel 13: Noordervaartdijk: vestigingen, adres en sector, 2014 

Naam Straat Nu
mm
er 

SBI sectie 

Klinkenberg Zaanstad B.V. Noordervaartdijk 3 Industrie 

Delta Zaanstad 
Handelsmaatschappij B.V. 

Noordervaartdijk 3 Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

Papiergr.hand/Env.fabr. 
P. Vlaar & Zonen B.V. 

Noordervaartdijk 10 Industrie 

Overmeer Beheer B.V. Noordervaartdijk 10 Financiële instellingen 

Overaa Groningen Beheer 
B.V. 

Noordervaartdijk 10 Financiële instellingen 

Vlaar Holding B.V. Noordervaartdijk 10 Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Connecting, Constr.-
/Techn. Handelsond. B.V. 

Noordervaartdijk 15 Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

EuroScaffold B.V. i.o. Noordervaartdijk 15 Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

MHP V.O.F. Noordervaartdijk 15a Overige dienstverlening 

René Tromp Noordervaartdijk 24a Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

Huizenhoog B.V. Noordervaartdijk 24a Verhuur van en handel in onroerend goed 

Phoenix Accounting Noordervaartdijk 24c Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

De Adviesgroep 
Amsterdam B.V. 

Noordervaartdijk 24g Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Attica Bouwadvies Noordervaartdijk 24g Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Beheersmaatschappij Ir. 
C. Stam B.V. 

Noordervaartdijk 26 Financiële instellingen 

Stam Architecten BNA 
B.V. 

Noordervaartdijk 26 Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Handelsonderneming 
Libre 

Noordervaartdijk 29a Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

M. Barrette Noordervaartdijk 30f Industrie 

Van Tol 
Scheepsier/Schrijnwerk 

Noordervaartdijk 30c Industrie 

By Lia Noordervaartdijk 30d Cultuur, sport en recreatie 

Zaanlandia Bekkers Blik 
B.V. 

Vermaningsstraat 24 Industrie 

Zaanblik Beheer B.V. Vermaningsstraat 24 Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

Bron: Gemeente Zaanstad, 2014f 
 

Werkgelegenheid 

Er is sprake van een daling van het aantal werknemers op bedrijventerrein Noordervaartdijk, vooral in 
de periode 2005-2007. Ook in de jaren daarvoor was er sprake van een daling; in 2002 waren er nog 
387 werknemers op het terrein en 277 werknemers in 2005. De daling in het aantal werknemers in de 
periode 2002-2005 wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de daling in het aantal werknemers bij 
Industriële Drukkerij Chromos B.V. en de Enveloppenfabriek Vlaar. Daarnaast was in 2002 ADO 
Verpakkingen B.V. op het terrein gevestigd, en in 2005 niet meer. Eind 2005 is Industriële Drukkerij 
Chromos B.V. failliet gegaan.  
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Figuur 35: Aantal werkzame personen Noordervaartdijk 2005-2014 

 
Bron: Gemeente Zaanstad, 2014f 

Bereikbaarheid 

Afstand tot de snelweg: 3,8 km 
Afstand tot treinstation: 2 km 
Afstand tot bus: 400 meter 
Per water: Gelegen aan de Nauernasche Vaart, geen kade 
Parkeergelegenheid: Voldoende 
 

 

 

 

 

 

 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Noordervaartdijk 277 226 127 148 142 135 120 112 113 123
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5. Transformatie 
 
In dit hoofdstuk wordt de volgende deelvraag onderzocht: Tot welke functies is transformatie op de 
binnenstedelijke bedrijventerreinen mogelijk? Binnenstedelijke bedrijventerreinen kunnen voor 
omwonenden als zeer storend worden ervaren. Deze terreinen kunnen een grote invloed hebben op 
de woonomgeving van de omwonenden bijvoorbeeld door geluids- en geuroverlast. Wanneer 
bewoners niet tevreden zijn over de woonomgeving, kan het een optie zijn om deze omgeving aan te 
passen om een betere woonomgeving te creëren. Daarnaast kan transformatie ook nodig zijn omdat 
de huidige situatie voor de gevestigde bedrijven niet meer optimaal is. Redenen waarom transformatie 
een oplossing kan zijn voor stedelijke problemen, worden in dit hoofdstuk uiteengezet, waarbij ook 
gekeken wordt naar de procedures rondom transformatie. Daarnaast wordt gekeken naar nieuwe 
functies die op deze terreinen mogelijk kunnen zijn.  
 

5.1 Herstructurering 

Wanneer het aanbod van bedrijventerreinen niet meer aansluit op de vraag naar bedrijventerreinen, 
en verwacht wordt dat dit ook in de toekomst niet op deze manier op elkaar gaat aansluiten, dan kan 
het zinvol zijn deze terreinen op een bepaalde manier aan te passen. Deze bedrijventerreinen moeten 
worden geherstructureerd. Louw et al. (2004) omschrijft het begrip herstructurering als volgt: 
“Herstructurering is een koepelbegrip voor een groot aantal maatregelen die de veroudering van 
bedrijventerreinen moeten tegengaan. Het kan daarbij gaan om eenmalige ingrepen om het 
achterstallig onderhoud weg te werken tot het transformeren van bedrijventerreinen tot 
woninglocaties” (p. 142). Verschillende partijen geven hierbij verschillende invullingen van dit begrip. 
Zo ziet Buck Consultants International vier vormen, namelijk; facelift, revitalisering, herprofilering en 
transformatie. Heidemij-Advies zet herstructurering naast groot onderhoud, revitalisering en 
transformatie. In navolging van Louw et al. (2004) wordt hier gekozen voor de scheiding tussen 
revitalisering, herprofilering en transformatie. Bij revitalisering is het uitgangspunt dat de huidige 
verkaveling behouden moet blijven, zo mogelijk met behoud van de gevestigde bedrijven. Deze vorm 
van herstructurering is vooral van toepassing op terreinen die de eerste fase van veroudering in zijn 
gegaan. Bij herprofilering verandert de economische functie van het terrein. Nieuwe bedrijfspanden 
met een andere economische functie komen in de plaats van de oude bedrijfspanden. De veroudering 
waarbij dit vooral voorkomt is economische veroudering, waarbij ondernemers andere eisen 
ontwikkelen op het gebied van bedrijfsmilieu en bedrijfspanden. Bij transformatie wordt het terrein 
onttrokken aan de voorraad en krijgt het terrein een andere bestemming. Dit gebeurt wanneer 
terreinen niet meer geschikt zijn voor bedrijven, vanwege de ligging van de terreinen of omdat voor 
herprofilering niet genoeg financiële middelen zijn. Door transformatie naar een andere functie kan de 
grond meer waard worden (Louw et al., 2004, p. 142-143). Een probleem wat bij herstructurering, en 
in dit onderzoek specifiek transformatie, komt kijken is het grondeigendom. De gemeente is vaak geen 
eigenaar van de grond, maar heeft hier wel plannen mee. Het kan zijn dat grondeigenaren niet mee 
willen werken, of dat de eigenaren de grond alleen willen verkopen tegen een hoge prijs (RPB, 2008, p. 
12).  
 

Provinciaal Beleid 

De provincie Noord-Holland (2011, p. 48) schrijft in haar Structuurvisie Noord-Holland 2040, dat er goed 
naar huidige locaties gekeken moet worden, voordat nieuwe bedrijventerrein ontwikkeld mogen 
worden. Ook moet opgepast worden dat bedrijventerrein niet te veel kantoorlocaties worden. 
Bedrijven binnen bepaalde sectoren, zoals zware industrie, kunnen namelijk niet gezamenlijk met 
kantoorlocaties op een terrein gevestigd zijn. De provincie zegt over de transformatie van 
bedrijventerreinen: “In plaats van transformatie van binnenstedelijke bedrijventerreinen, waarvoor 
compensatie moet worden gezocht buiten het stedelijk gebied, moet dan ook waar mogelijk gezocht 
worden naar mogelijkheden tot het mengen van wonen en werken.” (Provincie Noord-Holland, 2011, p. 
49) De provincie staat dus niet in alle gevallen positief ten aanzien van transformatie. Herstructurering 
is wel belangrijk bij het opknappen van een bedrijventerrein. Er moet geprobeerd worden de beste 
combinatie te vinden tussen nieuwe en bestaande bedrijventerreinen, ook op financieel vlak. Er moet 
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volgens de provincie meer samenhang plaatsvinden bij de ontwikkeling van de verschillende terreinen 
(Provincie Noord-Holland, 2011, p. 49). 
 

Ladder duurzame verstedelijking 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, is de ladder voor duurzame verstedelijking 
geïntroduceerd. Deze ladder bouwt voort op de SER-ladder maar heeft een kleine verandering 
ondergaan. Deze ladder heeft een wettelijke verankering. De ruimte in stedelijke gebieden moet op 
een optimale manier ingericht worden, waarbij deze ladder een hulpmiddel is. Door middel van het 
doorlopen van drie stappen, moeten gemeenten gemaakte keuzes bij stedelijke ontwikkelingen 
motiveren (figuur…). Het gaat hierbij om alle ruimtelijke en infrastructurele beslissingen. De eerste 
trede vraagt of er regionale behoefte is naar dit plan. Zo nee, dan moet het plan veranderd worden of 
er moet gestopt worden met de procedure. Wanneer er wel regionale behoefte is naar het plan wordt 
doorgegaan naar de tweede vraag. Hierbij moet gekeken worden of deze behoefte op te vangen is in 
het bestaande stedelijke gebied. Wanneer dit niet het geval is dan kan overgegaan worden naar de 
derde trede, wat geen vraag is maar een statement; er moet gezocht worden naar een (in de toekomst) 
multimodaal ontsloten locatie voor de overige regionale behoefte (Ministerie van Infrastructuur en 
milieu, 2012). 
 
Figuur 36: Ladder voor duurzame verstedelijking 

Bron: Ministerie van Infrastructuur en milieu, 2012, p. 3 
 

5.2 Transformatie naar..  

Woningen 

Er lijkt op dit moment een mis-match te zijn op de huizenmarkt in Nederland. Pellenbarg en van Steen 
(2005) zeggen hierover: “the numbers and types of houses and locations wanted do not correspond 
enough with how much, what and where is developed and built” (p. 602). Om voldoende doorstroming 
op de huizenmarkt te krijgen is er een bepaald aanbod van woningen nodig. De vraag naar 
huurwoningen stijgt, maar het doorstroomaanbod stijgt niet even hard mee. Er moeten meer 
huurwoningen op de markt komen om aan de vraag te voldoen. Bij koopwoningen is het omgekeerde 
beeld te zien. Het doorstroomaanbod stijgt, maar de vraag naar koopwoningen stijgt niet even hard 
mee (MEZ, 2013, p. 61). Transformatie kan (bedrijfs-)locaties vrij maken voor woningbouw en hiermee 
helpen de mismatch op de huizenmarkt tegen te gaan. De overheid heeft zich als doel gesteld om in de 
komende jaren, per jaar 80.000 tot 100.000 woningen te realiseren. Ongeveer 25 tot 40 procent hiervan 
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moet in stedelijk gebied komen (RPB, 2008, p. 10). De ligging ten opzichte van de binnenstad is 
belangrijk bij de invulling van de transformatie op het gebied van woningbouw. Zo wordt er dichter bij 
de binnenstad vaak gekozen voor menging van verschillende functies zoals wonen, werken en 
voorzieningen, en wordt er in hogere dichtheden gebouwd, bijvoorbeeld door middel van de bouw van 
appartementen. Bij locaties verder weg van het centrum wordt vaak in lagere dichtheden gebouwd en 
wordt meestal gekozen voor meer monofunctionele wijken waarin weinig andere functies aanwezig 
zijn (RPB, 2008, p. 13). Gemiddeld zijn er in de periode 2001-2005 maar 52.900 woningen bij gekomen. 
Hiervan is gemiddeld 34 procent binnen het stedelijk gebied gerealiseerd (RPB, 2008, p. 37). In de 
periode 2010-2012 zijn er per jaar gemiddeld 60.000 woningen gebouwd en zijn er na het aftrekken 
van sloop, ongeveer 45.000 woningen per jaar bij gekomen. Dit komt niet in de buurt van de 80.000 tot 
100.000 woningen die de overheid wil realiseren per jaar (MEZ, 2013, p. 14). Volgens het onderzoek 
van Pellenbarg en van Steen is er vooral vraag naar eengezinswoningen in landelijke gebieden (p. 595). 
Mullink (2014) geeft juist het tegenovergestelde beeld. Er is volgens hem veel vraag naar kleine 
woningen in stedelijke milieus. Het aantal huishoudens groeit, vooral op het gebied van starters en 
ouderen. Deze hebben behoefte aan kleine betaalbare woningen, in de buurt van voorzieningen, en in 
de buurt van levendigheid van de stad voor de starters. In het aanbod eengezinswoningen wordt op dit 
moment ruim voorzien, maar er is veel vraag naar appartementen. Daarnaast zijn volgens Pellenbarg 
& van Steen, (2005, p. 602) de gevoelens en perceptie van bewoners zijn van belang bij de keuze voor 
een woning. Persoonlijke gevoelens van verbondenheid, waardering en identificatie met een locatie, 
zijn belangrijk. 
 
Een voorbeeld van een stad waar veel transformatie naar woningen heeft plaatsgevonden, is Londen. 
Hier zijn veel voormalige kantoren, fabrieken, scholen en ziekenhuishuizen omgebouwd tot woningen 
(Hamnett & Whitelegg, 2007, p. 106). Deze transformaties van niet-residentieel naar residentiële 
locaties staan in het licht van een meer algemeen proces van een industrieel naar een postindustrieel 
grondgebruik in steden, doordat de professionele en creatieve middenklasse groeit. De achteruitgang 
van de industrie, de groei in de jaren ’80 van het aantal kantoren, en de daaropvolgende achteruitgang 
en het potentieel wat geboden wordt aan eigenaren en ontwikkelaars om gebouwen te transformeren 
van een gebouw met lage huur, naar luxe appartementen, hebben gezorgd voor een groei in het aantal 
transformaties in Londen (Hamnett & Whitelegg, 2007, p. 123). De midden- en hoog-opgeleiden en -
betaalden hebben behoefte aan een centrale woonlocatie en hebben hier ook de financiële middelen 
voor (Hamnett & Whitelegg, 2007, p. 107). Ongewone gebouwen in oude industrie-panden hebben een 
aantrekkingskracht op deze groep mensen. Vooral omgebouwde gebouwen naar loften, zijn een gewild 
vastgoedobject. Deze loften zijn vooral in trek bij hoog opgeleide en hoog betaalde managers en 
professionals. Om deze reden kan het voor Zaanstad een goed idee zijn om loften te creëren, om zo 
hoog opgeleiden naar Zaanstad te trekken of deze te behouden. Daarentegen moet er wel genoeg vraag 
zijn naar dit soort objecten. Daarnaast zijn veel leegstaande kantoren in de afgelopen jaren opgevuld 
met studentenwoningen. Voorbeelden hiervan zijn het ACTA gebouw in Amsterdam, de Bomansplaats 
in Eindhoven en de Archimedeslaan in Utrecht (Platform 31, 2013, p. 7).  
 
Binnen Zaanstad is de verwachting dat er in de periode 2012-2022, 6500 huishoudens bij gaan komen. 
Daarnaast is de verwachting dat er meer 60-plussers, alleenstaanden en stellen zonder kinderen bij 
komen. Landelijk kiezen steeds minder jongeren voor een koopwoning (Gemeente Zaanstad, 2013e, p. 
1). 
 

Functiemenging 

Veel bedrijventerreinen zijn monofunctionele locaties waarbij functiescheiding van groot belang is. De 
VROM-raad (2006, p. 7) pleit voor meer differentiatie, waardoor een meer duurzame, leefbare en 
aantrekkelijke leefomgeving gecreëerd kan worden. Urban Sprawl, waarbij een scheiding is tussen 
woonmilieus en werkmilieus, wordt hierbij zoveel mogelijk voorkomen (Maat, 2013, p. 3) Door 
differentiatie kan volgens de VROM-raad (2006, p. 6) de ruimtelijke kwaliteit van Nederland verbeterd 
worden. De ontwikkeling en herontwikkeling van terreinen moet volgens de VROM-raad (2006) meer 
integraal aangepakt worden, waardoor meer functiemening kan ontstaan. Door milieuzonering is het 
soms lastig om functiemenging te bereiken. Er wordt dan ook door de VROM-raad (2006) aangedragen 
dat de regels voor milieuzonering minder streng moeten worden. Daarnaast moeten bedrijven die geen 
hinder of overlast veroorzaken beter niet gevestigd worden op bedrijventerreinen voor grote bedrijven, 
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die wel hinder of overlast veroorzaken (VROM-raad, 2006, p. 7). Deze functiemenging zorgt voor meer 
leefbaarheid en levendigheid in de stad. Daarnaast is het van sociaal-economisch belang, omdat er 
hierdoor een lokale economie ontstaat, waarin het gemakkelijker wordt voor deeltijders om werk en 
privé te combineren en voor minder mobiele werknemers om een baan te houden of te vinden. De 
werkbestemmingen zijn hierdoor vaker op loop- en fietsafstand, wat het gebruik van de auto tegengaat. 
Daarnaast wordt er door een verdichting van steden, een groter draagvlak gecreëerd voor openbaar 
vervoer en voorzieningen (Maat, 2013, p. 3; VROM-raad, 2006, p. 55) Wanneer het herstructureren van 
woonwijken wordt gecombineerd met het herstructureren van bedrijventerreinen dan geeft dit fysiek 
meer ruimte, er ontstaan meer mogelijkheden voor transformatie en voor de compensatie van de 
kosten met de opbrengsten (VROM-raad, 2006, p. 55). Uiteraard moet wel gekeken worden naar de 
vestigingsplaatsfactoren van bedrijven, en kan functiemenging niet zonder goede redenen toegepast 
worden.  
 
Functiemenging kan ook zeer kleinschalig toegepast worden, namelijk op pandniveau. Hierbij kan 
gedacht worden aan het bestemmen per verdieping. Hierbij kan bijvoorbeeld een bedrijf op de begane 
grond gevestigd zijn, een kantoor op de eerste verdieping, en een woning op de derde verdieping. 
Doordat de ene functie meer geld oplevert dan de andere functie, wordt hierdoor de opbrengst 
gemiddeld hoger, en is de opbrengst van het pand voldoende voor de huidige eigenaars. Hier is echter 
veel flexibiliteit in het bestemmingsplan voor nodig (Doorakkers, 2014). 
 

Maatschappelijke functie 

Door veranderingen in de samenleving verandert ook de vraag naar maatschappelijke voorzieningen. 
Vanwege de digitalisering is internet een belangrijke bron van informatie geworden en zijn onderwijzers 
en dokters niet meer zoals vroeger het enige gezag waar naar geluisterd werd. De welvaart en het 
opleidingsniveau van mensen zijn in de laatste jaren sterk toegenomen, en mensen zijn bereid meer 
geld uit te geven aan voorzieningen die aansluiten bij de persoonlijke voorkeur (Bouwstenen voor 
Sociaal, 2013, p. 13-14). Regionale en lokale economische ontwikkelingen, veranderingen in 
(consumenten) gedrag, (medisch) technologische ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen en 
nieuwe regels, hebben invloed op de vraag naar voorzieningen (p. 20). Bouwstenen voor Sociaal (2013) 
geeft aan dat er de komende tijd binnen maatschappelijke voorzieningen vooral behoefte is aan: 
“zekerheid: voedsel, onderdak, inkomen, veiligheid, sociaal vangnet en zorg voor degenen die het zelf 
niet redden en zelfredzaamheid: preventie, onderwijs, lerende samenleving, werk, ontmoeting en 
uitwisseling (ook digitaal), creativiteit (vergroten oplossend vermogen) en ontspanning 
(ontstressen).”(p. 23) 
Gemeenten krijgen een meer centrale rol als spelverdeler, waardoor de uitvoering komt te liggen bij 
private partijen en particuliere initiatieven. Daarnaast heeft de gemeente alleen een huisvestingstaak 
op het gebied van jeugdzorg, onderwijs en de brandweer (p. 29). Ondanks dat er vraag is naar goede 
maatschappelijke voorzieningen is er minder maatschappelijk vastgoed nodig dan er op dit moment 
beschikbaar is. Verwacht wordt dat er in de komende 10-20 jaar ongeveer 20 miljoen vierkante meter 
aan leegstand vastgoed bij komt door een overschot aan maatschappelijk vastgoed. Daarnaast zijn er 
een groot aantal gebouwen die nog wel nodig zijn, maar financieel gezien niet meer exploitabel zijn (p. 
31). In de zorg wordt verwacht dat in de toekomst vooral vraag is naar vastgoed op centrale locaties. 
Ook wordt multifunctioneel gebruik een belangrijke ontwikkeling (p. 32). 
 

Ouderenvoorzieningen 

Er is vraag naar kleine, betaalbare woningen voor ouderen, dicht bij voorzieningen. Naast dit soort 
woningen voor zelfstandige ouderen, is er ook vraag naar huisvesting van ouderen die zorg nodig 
hebben. Het kabinet Rutte II heeft omvangrijke veranderingen doorgevoerd in het zorgstelsels, 
waardoor de gemeente meer verantwoordelijkheid krijgt op het gebied van zorg (KVK, 2013, p. 13). Op 
het gebied van huisvesting schrijft het KVK hierover het volgende:  “Doordat woningcorporaties onder 
directe aansturing komen van gemeenten en de gemeenten verantwoordelijk worden voor een groot 
deel van de niet medische zorg voor burgers die niet langer volledig zelfstandig kunnen functioneren, 
ontstaat de situatie dat de gemeente ook verantwoordelijk wordt voor ontwikkeling van voldoende 
aangepaste woningen voor mensen die ‘thuis’ zorg willen ontvangen en waarvoor de eigen woning 
daarvoor niet geschikt (te maken) is.” (KVK, 2013, p. 14) Er kan bij ouderenhuisvesting onderscheidt 
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gemaakt worden naar vier vormen, waarbij wonen en zorg gecombineerd wordt. Bij deze vier vormen 
kan weer onderscheidt gemaakt worden naar twee soorten, namelijk intramuraal en extramuraal 
wonen. Bij intramuraal wonen verblijft de persoon binnen een zorginstelling, en bij extramuraal niet. 
Binnen extramuraal wonen wordt onderscheidt gemaakt tussen Verzorgd Wonen, waarbij de ouderen 
gebruik kunnen maken van nabijgelegen zorgvoorzieningen, een voorbeeld hiervan is een 
aanleunwoning. Daarnaast is er Geschikt Wonen, waarbij de oudere woont in een woning die aangepast 
is voor de doelgroep, bijvoorbeeld doordat de woning gelijkvloers is, zonder treden. Binnen intramuraal 
wonen wordt onderscheidt gemaakt tussen Beschut Wonen en Beschermd Wonen, waarbij ouderen 
zwaardere zorg ontvangen bij Beschermd Wonen dan bij Beschut Wonen (KVK, 2013, p. 17). In de 
provincie Noord-Holland is de verwachting dat het tekort aan Geschikt Wonen woningen, tot 2040 blijft 
toenemen. Berekend is dat er tot 2015 minstens 8824 en maximaal 93.755 euro geinvesteerd moet 
worden in deze vormen van wonen in Zaanstad. Tot 2040 liggen deze bedragen tussen 47 miljoen en 
500 miljoen euro. Zaanstad staat hiermee op de twaalfde plaats van steden met de hoogste 
investeringsopgaven in ouderenhuisvesting tot 2040 (KVK, 2013, p. 59-60).  
 

Creatieve functie 

Een locatie heeft potentie om te transformeren naar een creatieve locatie wanneer de volgende 
elementen aanwezig zijn: vraag vanuit de creatieve sector, de aanwezigheid van aansprekend 
industrieel erfgoed en een binnenstedelijke ligging (Schönau & de Bruijne, 2008, p. 29). De twee meest 
bekende voorbeelden van een locatie in Zaanstad waar al transformatie heeft plaatsgevonden zijn de 
voormalige Honigfabriek en de voormalige Verkadefabriek. De voormalige Verkadefabriek geeft nu 
onderdak aan verschillende functies, waaronder winkels, horeca, een grafisch bedrijf, fitness en een 
bibliotheek. Deze bijna 17.000 vierkante meter is in 2006 herbestemd. Bijna alle oude elementen zijn 
geprobeerd te behouden, bijvoorbeeld oude installaties, het interieur en het casco, waardoor een 
milieu ontstaat wat inspirerend kan zijn voor creatieve bedrijven (Het Oversticht, 2010, p. 143). In de 
voormalige Honigfabriek is hier op ingespeeld door de fabriek te transformeren tot broedplaatsen voor 
bedrijven. Deze transformatie wordt uitgevoerd met behulp van Bureau Broedplaatsen uit Amsterdam. 
De eis bij het creëren van deze broedplaatsen is dat tenminste 40 procent beschikbaar gesteld wordt 
als woon/werkruimte of werkruimte voor kunstenaars. Deze moeten als kunstenaars aangesteld zijn 
door de Commissie voor Ateliers en (Woon) Werkpanden Amsterdam. De overige ruimtes in deze 
broedplaatsen, kunnen worden gebruik voor onder andere horeca, expo/projectruimte, sociaal 
maatschappelijke functies en als commerciële ruimte (Amsterdam, 2014).  
 
Op het bedrijventerrein Kogerveld-Midden is daarnaast sinds 2005 in de oude Evert Koningfabriek een 
stichting gevestigd die zichzelf omschrijft als: “Stichting Gedachtegoederen is een vereniging tussen tien 
jonge vormgevers en kunstenaars die onder één dak gedachten omzetten naar tastbare voorstellingen, 
producten en objecten. Een inspirerende manifestatie van creatieve denkbeelden. Een ontmoeting 
tussen fantasie en werkelijkheid, waarbij de diversiteit gevormd wordt door het samenbrengen van 
verschillende disciplines in een gezamenlijke ruimte.” (Stiching Gedachtegoederen, 2014) Op 1 januari 
2014 zijn er nog 6 bedrijven op dit adres gevestigd (Gemeente Zaanstad, 2014f). Op het bedrijventerrein 
Kogerveld-Zuid vestigt zich op dit moment een bedrijfsverzamelgebouw van de Bedrijvige Bij: de 
Drieling gevestigd. Ruim 40 ondernemers vinden onderdak voor hun bedrijf. Het zijn veelal creatieve 
en startende ondernemers.  
 
In Krommenie-Oost, op het bedrijventerrein Mercuriusstraat is bedrijvencentrum De Grote Visser 
gevestigd. Hierin zijn een elftal loodsen gevestigd voor bijvoorbeeld beeldend kunstenaars, en zestien 
ruimtes met een kantoorfunctie. In deze ruimtes zitten onder andere een huisarts, een adviesbureau 
en een kinderdagverblijf (De Grote Visser, 2014). 
 
Er zijn daarentegen ook tegengeluiden op het idee van broedplaatsen. Zo wordt er gezegd dat dit geen 
positieve ontwikkeling is voor het pand, omdat het maar een tijdelijke invulling is. Personen die het 
pand tijdelijk huren, zorgen niet voor een verbetering van de staat van het pand, er is namelijk geen 
noodzaak voor deze personen om in het pand te investeren. Hierdoor verslechtert de kwaliteit van het 
pand (Doorakkers, 2014).  
 



 77 

Groenvoorziening - Duurzaamheid 

Duurzaamheid richt zich vooral op het duurzaam maken van gebouwen, maar ook groenvoorzieningen 
spelen hierbij een belangrijke rol (Chiesura, 2004). Deze groenvoorzieningen zorgen voor een betere 
leefbaarheid van de stad, en maken deze stad duurzamer. Er zijn geen eenduidige indicatoren die een 
duurzame stad kunnen definiëren en deze indicatoren worden soms per stad bepaald. Vaak is een 
onderdeel hiervan milieucriteria, zoals water en energie besparing, afvalrecycling en transport. 
Hiernaast bestaan levenskwaliteit factoren die de definitie van een duurzame stad bepalen. 
Voorbeelden hiervan zijn: de hoeveelheid groene ruimte per inwoner, publieke parken en recreatie 
gebieden. Dit zijn belangrijke factoren om de stad leefbaar, aangenaam en aantrekkelijk te maken voor 
bewoners (Chiesura, 2004, p. 130-131).  
 
Wanneer wordt gefocust op bedrijventerreinen, dan blijkt dat er de laatste jaren steeds meer aandacht 
is voor duurzame bedrijventerreinen (Heeres et al., 2004, p. 985). Wanneer een bedrijventerrein 
behouden moet blijven, maar deze wel ‘groener’ moet worden, dan kan een duurzaam bedrijventerrein 
een optie zijn. Op dit soort terreinen moet het natuurlijke ecosysteem zo dicht mogelijk genaderd 
worden. Hierbij worden energie en hulpbronnen zo optimaal mogelijk gebruikt, en is er geen sprake 
van verspilling en van grote hoeveelheden afval. Bedrijven proberen door middel van samenwerking 
met elkaar de milieu- en economische prestaties te verbeteren. Door het samenwerken kunnen er 
grotere voordelen ontstaan voor bedrijven dan deze bedrijven hadden kunnen bereiken wanneer 
individueel was gewerkt (Heeres et al., 2004, p. 985). 
 

5.2 Procedures 

Vaak is de grond die getransformeerd moet worden, in eigendom van private partijen die meestal 
weinig animo hebben voor het transformeren van de grond. Daarom moeten er eerst stappen 
ondernomen worden voor er tot transformatie kan worden overgegaan (RPB, 2008, p. 14-15). Een 
eerste optie is het verwerven van de grond door de gemeente. Dit kan door minnelijke verwerving, 
waarbij de overheid op basis van vrijwilligheid van de grondeigenaren, komt tot de aankoop van de 
grond. Daarnaast kan de onteigeningswet worden toegepast; waarbij de grondeigenaar recht heeft op 
schadevergoeding, of de wet voorkeursrecht gemeenten; waarbij de gemeente het eerste recht heeft 
op het kopen van de grond. Bij de onteigeningswet spelen wel een aantal voorwaarden; zo moet de 
gemeente voor het gebied een bestemmingsplan of een concreet bouwplan hebben. Ten tweede moet 
door deze onteigening het algemeen belang bediend worden en dit moet niet op een andere manier 
mogelijk zijn. Ten derde mag onteigening pas toegepast worden nadat geprobeerd is op een minnelijke 
wijze tot een overeenkomst te komen. Als laatste is het niet mogelijk om de grond te onteigenen 
wanneer de eigenaar kan aantonen dat hij de plannen die de gemeente heeft, ook zelf kan uitvoeren 
(RPB, 2008, p. 83).  
Een tweede manier waarop de gemeente de transformatie kan realiseren is door de eigenaar van de 
grond te beïnvloeden op de wijze waarop deze het eigendomsrecht gebruikt. Door middel van 
bijvoorbeeld een exploitatieovereenkomst kan overeenstemming bereikt worden over de voorwaarden 
waarop een locatie ontwikkeld gaat worden. Ook kan door de wijziging van het bestemmingsplan het 
gedrag van eigenaren beïnvloed worden. Eigenaren kunnen beïnvloed worden door het verlenen van 
subsidies, vrijstellingen en belastingen. Een probleem bij binnenstedelijke locaties is dat de grond die 
getransformeerd moet worden, in versnipperd eigendom is, waardoor er veel grondverwervingen 
nodig zijn. Dit is een ingewikkelder proces dan bij uitbreidingslocaties, waar vaak minder 
grondverwervingen nodig zijn (RPB, 2008, p. 19).  
 
Nadat de grond verworven is, kan de grond ontwikkeld worden. Ook dit kan op verschillende manier 
gebeuren, afhankelijk van wie in eerste instantie de eigenaar was, en wie de grond nu gaat ontwikkelen 
(RPB, 2008, p. 90). Vier ideaaltypen hierbij zijn: het publiek exploitatiemodel, het gezamenlijke 
exploitatiemodel, het concessiemodel en het privaat exploitatiemodel. Bij het publiek exploitatiemodel 
heeft de gemeente de grond verworven en ontwikkelt deze ook. Vervolgens wordt deze grond bouwrijp 
doorverkocht aan de ontwikkelaar of aan een corporatie. Bij het gezamenlijk exploitatiemodel nemen 
private en publieke partijen samen de grondexploitatie voor hun rekening. Alle betrokken partijen 
brengen hun gronden samen in een gemeenschappelijk rechtspersoon. De gemeente is hierbij 
risicodragend participant, iets waarvoor de gemeente vaak huiverig is, en wat niet vaak voorkomt. Bij 
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het concessiemodel ontwikkelt de private partij het plan met randvoorwaarden van de gemeente. 
Vervolgens wordt deze grond weer aan de gemeente overgedragen. In het privaat exploitatiemodel 
voert de ontwikkelaar, de bouwer of de corporatie de grondexploitatie uit. Vaak voeren deze ook de 
vastgoedexploitatie uit (RPB, 2008, p. 91-93).  
 
In Nederland is het in de praktijk vaak zo dat gemeentes een actief grondbeleid voeren (van der 
Krabben, 2011, p. 5). Dit houdt in dat de gemeente de grond verwerft en de grond ontwikkelt, de grond 
wordt door de gemeente bouwrijp gemaakt en de infrastructuur wordt aangelegd. De kavels worden 
vervolgens verkocht aan projectontwikkelaars. In de meeste Westerse landen gaat dit anders; de 
projectontwikkelaar presenteert een plan aan de gemeente en wanneer deze akkoord gaat verwerft de 
projectontwikkelaar de grond, maakt het bouwrijp en bouwt vervolgens het vastgoed. Voor Nederland 
is het actieve grondbeleid, waarbij de gemeente de grond verwerft en het ontwikkelt, van belang 
geweest bij de uitvoering van het ruimtelijke ordeningsbeleid, vooral bij sociale woningbouw. Ook 
financieel gezien was dit beleid voor Nederland een goede optie. Er kleven echter volgens sommigen 
wel nadelen aan dit beleid, zo kan er een groot financieel risico zijn voor gemeentes. Daarnaast kunnen 
marktpartijen het beleid net zo goed uitvoeren als gemeentes, en kan er doordat de gemeente een 
actieve marktspeler is conflicten ontstaan met het ruimtelijke belang. Als laatste zijn er financieel gezien 
ook andere opties om de kosten voor publieke investeringen te verkrijgen (van der Krabben, 2011, p. 
6). 
 

5.3 Stedelijke herverkaveling 

Een andere manier om problemen op bedrijventerreinen tegen te gaan, is het instrument van stedelijke 
herverkaveling van het Kadaster (2014). Op dit moment wordt een proefprogramma uitgevoerd, waarin 
verschillende projecten zitten. Stedelijke herverkaveling heeft hetzelfde principe als de ruilverkaveling 
in het landelijk gebied, waarbij boeren land ruilde, om minder versnipperd eigendom te hebben. Het 
instrument van stedelijke herverkaveling kan uitgevoerd worden op winkels, bedrijven en 
kantoorpanden. Eigenaren zijn zelf bezig met het ruilen van grond, de gemeente verwerft geen grond 
maar moet deze mogelijkheid aantrekkelijk maken door middel van aanpassingen van de wet en 
bestemmingsplannen. Eigenaren hoeven hierbij het pand niet te verkopen. Een wet voor stedelijke 
herverkaveling is er nog niet. Deze moet 1 januari 2018 in werking treden. Stedelijke herverkaveling 
komt gemakkelijker van de grond bij bedrijventerreinen dan bij winkelstraten, omdat bij winkelstraten 
de locatie een stuk belangrijker is, en er meer emotie is bij winkelpanden (Kadaster, 2014).  
 

5.4 Conclusie 

Wanneer het aanbod van bedrijventerrein niet meer aansluit op de vraag naar bedrijventerrein, kan op 
verschillende manier het terrein aangepakt worden. Dit gaat van kleine aanpassingen door middel van 
revitalisering, naar herprofilering waarbij andere economische functies het pand betrekken, tot 
transformatie waarbij een geheel andere functie zich op de locatie vestigt. Daarbij moeten gemeentes 
keuzes die gemaakt worden op stedelijk gebied, altijd eerst toetsen aan de ladder duurzame 
verstedelijking, om te onderzoeken of er echt vraag is naar dit plan. Een belangrijke nieuwe functie 
waartoe getransformeerd kan worden, zijn woningen. Er is in de komende jaren een grote vraag naar 
woningen, waarbij vooral vraag lijkt te zijn naar woningen voor ouderen en starters. Ook gaat de vraag 
naar ouderenvoorzieningen in de komende jaren steeds meer toenemen, door toenemende vergrijzing. 
Ook krijgt de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van zorg. Een andere nieuwe 
functie kan gevonden worden in broedplaatsen. Er zijn in Zaanstad al een aantal broedplaatsen, en het 
is niet duidelijk of hier in Zaanstad nog meer behoefte aan is. Duurzaamheid, en gericht op de bewoners 
van Zaanstad, de mate van leefbaarheid die ontstaat door de aanwezigheid van groen, recreatie en 
publieke parken, worden steeds belangrijker. Bij functiemenging wordt gekozen voor een menging van 
verschillende functies op een locatie, of zelfs op pandniveau. Hiervoor is een grote flexibiliteit in het 
bestemmingsplan nodig. Wanneer overgegaan wordt tot transformatie, moeten daarnaast een aantal 
stappen doorlopen worden, omdat de grond vaak niet in handen is van de gemeente. Vervolgens moet 
gekeken worden wie de transformatie gaat uitvoeren.  
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6. Mening van bewoners over de leefomgeving en bedrijventerreinen 
 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende deelvraag: Wat is de mening van de bewoners 
van Zaanstad over de leefomgeving en hoe beïnvloedt deze mening de mogelijkheid tot transformatie 
van binnenstedelijke bedrijventerreinen?  
Er wordt in dit hoofdstuk onderzocht wat bewoners vinden van de omgeving waarin gewoond wordt 
en wat volgens de bewoners interessante nieuwe functies zijn voor de binnenstedelijke 
bedrijventerreinen. Dit wordt gedaan aan de hand van een literatuuronderzoek en een empirisch 
onderzoek. Dit hoofdstuk is dan ook opgedeeld in twee gedeeltes. Als eerste wordt aan de hand van 
literatuuronderzoek een korte uiteenzetting over de manier waarop bedrijventerreinen invloed kunnen 
hebben op de beoordeling van de woonomgeving door bewoners. Ook andere indicatoren die de 
mening over de leefomgeving kunnen bepalen, zoals winkelvoorzieningen worden naast 
bedrijventerreinen genoemd, om een referentiekader te hebbenHet is belangrijk om te kijken wat 
belangrijke factoren zijn die de mening over de omgeving bepalen. Ondanks dat er een geur kan hangen 
van een bepaalde industriële activiteit, hoeft dit niet te betekenen dat dit door bewoners als storend 
wordt ervaren. Er wordt vervolgens in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, aan de hand van 
kwantitatief onderzoek, gekeken wat belangrijke indicatoren zijn voor de bewoners van Zaanstad om 
de woonomgeving te waarderen. Er wordt gevraagd in hoeverre er overlast wordt ervaren door de 
aanwezigheid van industriële activiteiten. Omdat door transformatie geprobeerd wordt een beter 
woonmilieu te creëren, moet eerst de huidige situatie in beeld worden gebracht. Zo wordt inzichtelijk 
waar de knelpunten liggen. Ook wordt aan de bewoners gevraagd wat een goede invulling kan zijn voor 
leegstand en verouderde bedrijventerreinen, en of er de mogelijkheid is dat de bewoners zelf op deze 
locaties gaan wonen. 
 

6.1 Literatuuronderzoek 

Leefomgeving 

Het Planbureau van de Leefomgeving (PBL, 2012) onderscheidt drie onderdelen bij het in kaart brengen 
van de leefomgeving, namelijk ruimte, milieu en natuur (PBL, 2012, p. 10). Binnen deze onderdelen 
heeft de overheid zichzelf beleidsdoelen gesteld. De leefomgeving wordt onder andere bepaald door 
factoren die locatie specifiek zijn, maar ook door meer abstracte aspecten, zoals het gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering (PBL, 2012, p. 16). Door de economische crisis is er 
minder vraag op de woningmarkt en vastgoedmarkt waardoor er minder financiële middelen voor 
gebiedsontwikkeling zijn en er minder geïnvesteerd kan worden in de openbare ruimte en de 
infrastructuur. Naast deze negatieve invloeden op gebiedsontwikkeling kan een ander positief effect 
van de economische crisis zijn dat er een minder grote druk is op de ruimte, wat beter is voor de 
kwaliteit van de natuur en het milieu en er minder congestie is. Ook moeten bouwbedrijven zich nu 
meer gaan richten op bestaande bouw, verbetering van woningen en energiebesparing (PBL, 2012, p. 
18). 
Tussen 1998 en 2008 is het aantal mensen wat leefbaarheidsproblemen ondervindt in de wijk in 
Nederland, gedaald van 9 procent naar 6 procent. Van de wijken waar verbetering is opgetreden, is een 
gedeelte geherstructureerd. De publieke ruimte en de woningvoorraad is hierdoor verbeterd. De 
samenstelling van de bevolking kan veranderen door herstructurering. Een belangrijke rol bij de 
beleving van de leefbaarheid van de wijk, wordt ook gespeeld door sociale aspecten, zoals sociale 
interactie tussen bewoners en bevolkingssamenstelling (PBL, 2012, p. 22). Het sociale aspect speelt in 
dit onderzoek geen grote rol. Het gaat in dit onderzoek vooral om ruimtelijke aspecten die de 
waardering van de leefomgeving bepalen. 
 

Bedrijventerreinen en overlast 

Bedrijventerreinen kunnen een negatief effect hebben op de leef- en woonomgeving van bewoners 
vanwege uiteenlopende redenen. Zo toont onderzoek aan dat bedrijventerreinen een negatieve 
invloed kunnen hebben op de huizenprijzen van nabijgelegen woningen. Uit hoofdstuk 3 bleek al dat er 
een hoger gezondheidsrisico is wanneer gewoond wordt in de buurt van een vervuilde omgeving. Deze 
mensen hebben een verhoogd risico op kanker, chronische ziektes en gezondheidsproblemen 
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veroorzaakt door stress (Pukkula & Pönkä, 2001; Vandermoere, 2008; Barnes et al, 2002). Ook wanneer 
bewoners geen gezondsheidsproblemen ondervinden van bedrijvigheid, kan de aanwezigheid van 
bijvoorbeeld stortplaatsen en fabrieken om andere redenen een negatieve invloed hebben (de Vor & 
de Groot, 2010, p. 2). Zo blijkt dat hoe dichter een woning ligt bij een bedrijventerreinen of een snelweg, 
hoe lager de prijs van de woning. Woningen in groene buurten met parken en publieke tuinen, en met 
een lage dichtheid, hebben hogere huizenprijzen. Onderzoek naar de invloed van de nabijheid van 
bedrijventerreinen op huizenprijzen in de Randstad en in Noord-Brabant ondersteunen deze theorie. 
Daarbij komt dat, hoe groter het bedrijventerrein is, hoe meer woningen in de omgeving een negatieve 
invloed ondervinden op de prijs (de Vor & de Groot, 2010, p. 23).  
 
Naast dat bedrijventerreinen een duidelijk meetbaar effect kunnen hebben op bewoners doordat er 
een daling plaatsvindt van huizenprijzen, kan het ook het gevoel van schoonheid van het landschap van 
bewoners verminderen (de Vries et al, 2012). Belangrijke factoren die de schoonheid van een landschap 
verhogen, zijn eenheid en samenhang. De structuur van het landschap is hierbij een onderdeel; is het 
landschap goed georganiseerd en harmonieus of gefragmenteerd? Daarnaast gaat het om specifieke 
elementen die in het landschap te vinden zijn die niet passen in het grotere geheel. Het kan dus gaan 
om specifieke elementen die het landschap rommelig maken, of de structuur van het landschap zelf 
kan rommelig zijn (de Vries et al., 2012, p. 119). De Vries et al. hebben onderzoek gedaan naar de 
verrommeling van het landschap door windturbines, bedrijventerreinen en agrarische bedrijven. 
Hierbij worden aan mensen verschillende foto’s getoond van landschappen met deze functie. Bij 
bedrijventerreinen is gekeken naar afstand tot de observant, aanwezige vegetatie, hoogte, grootte en 
type, zoals een distributiecentrum of een kantorenpark. Bedrijventerreinen blijken bijna altijd een 
negatief effect te hebben op het landschap, behalve wanneer het terrein ver weg ligt (1500 meter) of 
wanneer er genoeg vegetatie aanwezig is (de Vries et al., 2012, p. 125).  
 
Chasco & Le Gallo (2012) maken een combinatie tussen een objectieve benadering van de aanwezigheid 
van industrie op huizenprijzen, en de subjectieve mening van mensen. Er wordt hierbij gefocust op 
geluidshinder en luchtvervuiling, de effecten van deze absolute waarde op huizenprijzen en de 
subjectieve waarneming van geluidshinder en luchtvervuiling op huizenprijzen in Barcelona. Hieruit 
blijkt dat geluidshinder en luchtvervuiling juist een positieve relatie hebben met huizenprijzen. Dit gaat 
tegen de intuïtie in. Bij de perceptie van geluidshinder en luchtvervuiling blijkt dat geluidshinder een 
meer lokaal effect heeft dan luchtvervuiling, dat op een wat hoger ruimtelijk schaalniveau werkt. 
Bewoners van welvarendere buurten zien hun omgeving niet als zwaar vervuild, omdat de perceptie 
van geluidshinder en luchtvervuiling wordt bepaald door het geloof dat in andere gedeeltes van de stad 
de vervuiling nog erger is (Chasco & Le Gallo, 2012, p. 145). Geconcludeerd wordt dat huizenprijzen in 
de stad meer bepaald worden door subjectieve factoren en niet door objectieve meetbare factoren 
zoals luchtvervuiling of geluidshinder. 
 
Wanneer gekeken wordt naar bedrijvigheid in een wijk en functiemenging, dan blijkt dat de 
aanwezigheid van veel banen en grote bedrijven, een negatief effect kan hebben op het oordeel over 
de wijk. Functiemenging blijkt tot op zekere hoogte wel een positief effect te hebben. Een bedrijf op 
tien huishoudens blijkt de beste uitgangspositie te hebben. Daarbij is de bebouwingsdichtheid wel van 
invloed. Hoe lager de dichtheid in de buurt, hoe minder effect er is van functiemenging op een gebied. 
Daarnaast neemt de grootschaligheid van bedrijvigheid af naarmate de dichtheid hoger wordt. Vooral 
kleinschalige bedrijvigheid lijkt een positief effect te hebben op het oordeel over de buurt (VROM, 2004, 
p. 24).  

 

Functiemenging wonen en werken - mobiliteit 

Wanneer mensen kiezen voor een locatie om te wonen, wordt er gekeken naar de bereikbaarheid 
vanuit deze plek, naar bijvoorbeeld het werk of winkels. Wanneer er sprake is van functiemenging 
binnen steden, kunnen de afstanden tussen verschillende functies korter worden. Bewoners zoeken 
daarentegen vaak een woonlocatie uit, op basis van de reisvoorkeuren. Wanneer iemand graag met de 
trein reist, dan wordt waarschijnlijk gezocht naar een locatie dicht bij een station en wanneer iemand 
graag met de auto reist, wordt waarschijnlijk gekozen voor een locatie waarbij voldoende 
parkeergelegenheid is, bijvoorbeeld in een buitenwijk van de stad. Het proberen te mengen van 



 81 

functies om zo automobiliteit te verminderen, heeft dus niet altijd resultaat, omdat mensen dit niet als 
de ideale woonlocatie hoeven te zien (Maat, 2013, p. 7). Gemiddeld leggen mensen in 2008, 22,6 
kilometer af met de auto om bij het werk te komen. Van alle woon-werkverplaatsingen wordt ongeveer 
de helft afgelegd met de auto, een kwart met de fiets, tien procent lopend en rond de zes procent met 
het openbaar vervoer. Over het algemeen kan gezegd worden dat hoe hoger het opleidingsniveau en 
het inkomensniveau is, hoe groter de afstand die afgelegd wordt (Nederland heeft werk, 2014). In 
Zaanstad wordt in 2012 54,8 procent van het woon-werkverkeer afgelegd met de auto, 23 procent met 
de fiets, 2,1 procent lopend en 17,6 procent met trein of bus (Gemeente Zaanstad, 2014a). Er blijken 
hierbij verschillende percentages per vervoersmiddel te zijn tussen de verschillende wijken. Zo kan over 
het algemeen gezegd worden dat, hoe noordelijker in de gemeente, hoe meer gebruik gemaakt wordt 
van de fiets. Hier lijkt dus meer lokaal gewerkt te worden in het noorden van Zaanstad dan in het 
zuidelijke deel van de gemeente. In 2012 werkt 40,8 procent van de Zaankanters in Zaanstad, 30,8 
procent in Amsterdam, 22,8 procent in andere gemeentes en 5,6 procent in verschillende gemeentes 
(Gemeente Zaanstad, 2014a). 
 
Figuur 37: Gebruikt vervoersmiddel voor woon-werkverkeer per wijk, 2012 

 
Bron: Gemeente Zaanstad, 2014a 
 

Voorzieningen 

Bij het vormen van een oordeel over de buurt, is voor mensen de aard van de bebouwing de 
belangrijkste factor. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aanwezigheid van flats of juist vrijstaande 
woningen. Het sociale aspect, zoals de aanwezigheid van een bepaalde bevolkingsgroep in een bepaald 
soort bebouwing of bijvoorbeeld criminaliteit in grootstedelijke gebieden, hangt hiermee samen en het 
is dus niet alleen de bebouwing opzich die invloed heeft (VROM, 2004, p. 9). Wel is zo, dat hoe hoger 
de dichtheid is van de buurt, hoe lager de tevredenheid is van de bewoners over de buurt (VROM, 2004, 
p. 21). De volgende belangrijke factoren zijn de aanwezigheid van groen in de buurt en voorzieningen 
voor kinderen. Het minst belangrijk bij het vellen van een oordeel over de buurt, is hierbij de 
tevredenheid over het openbaar vervoer in de buurt (VROM, 2004, p. 20). Winkelvoorzieningen blijken 
een negatief effect te hebben wanneer deze zeer dichtbij gelegen zijn (50-100 meter van de woning), 
maar wanneer er een afstand is van minstens 200 meter, dan hebben deze een positief effect op het 
oordeel over de buurt (VROM, 2004, p. 23).  
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Uit onderzoek van Verweij (2014) blijkt dat om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te vergroten, 
het hebben van bekende gezichten op straat belangrijk is. Hierdoor kunnen spontane ontmoetingen 
plaatsvinden. Deze ontmoetingen kunnen plaatsvinden wanneer er een menging van verschillende 
functies is in een wijk, bijvoorbeeld wanneer er scholen en (buurt)winkels in een woonwijk gevestigd 
zijn. Door deze toevallige ontmoetingen voelen mensen zich veiliger, voelen zich meer thuis en kunnen 
mensen de situatie beter inschatten. Daarnaast zijn mensen meer geneigd om sociale controle uit te 
oefenen. Wanneer deze publieke omgeving ontbreekt, gaan mensen meer letten op de fysieke en 
sociale omgeving. Hierdoor valt een verloederde omgeving meer op, waarin bijvoorbeeld 
straatmeubilair vernield is en vuil op straat slingert. Mensen krijgen het gevoel dat er geen 
verantwoordelijkheid wordt genomen en krijgen hier een onveilig gevoel bij. “Schoon en heel” zijn 
belangrijke factoren om een veilig gevoel te creëren en de leefbaarheid te verbeteren. Wanneer hier 
aandacht aan besteed wordt door de overheid, voelen bewoners zich serieus genomen en gaan zelf 
ook meer verantwoordelijkheid nemen om de buurt te verbeteren. Hierdoor ontstaat een beter 
leefbare situatie (Verweij, 2014).  
 

Groenvoorzieningen 

Bij groenvoorzieningen zijn de aanwezigheid van parken en plantsoenen vooral belangrijk voor buurten 
met een hoge dichtheid (VROM, 2004, p. 25). Parken en plantsoenen zijn vooral belangrijk voor buurten 
waarin een sterke dichtheid van de gebouwde omgeving is, en veel hoogbouw is. Parken en open 
groene ruimtes zijn belangrijk voor de levenskwaliteit in een stad, zeker met de groeiende urbanisatie 
(Chiesura, 2004, p. 129). Naast dat bomen, groenstroken en parken zorgen voor lucht en water 
zuivering, wind- en geluidfiltering en stabilisering van het microklimaat, hebben deze ook sociale en 
psychologische voordelen, wat de leefbaarheid van een stad verhoogt. Een bezoek aan het park kan 
zorgen voor stressvermindering en geeft een gevoel van rust en kalmte. Daarnaast hebben 
groenvoorzieningen economische voordelen voor een stad. De aanwezigheid van bomen en groen kan 
zorgen voor een vermindering in de kosten van vervuiling, doordat deze de lucht filteren. Daarnaast 
wordt de esthetische, historische en recreatieve waarde van de stad door de aanwezigheid van groen 
en parken, verhoogd, wat de aantrekkelijkheid van de stad ten goede komt. Dit kan ervoor zorgen dat 
een stad belangrijker wordt als een toeristische bestemming, wat werkgelegenheid en andere 
inkomsten op kan leveren. De aanwezigheid van groen en water kan daarnaast ook de huizenprijzen 
laten stijgen, wat zorgt voor meer belastingopbrengsten (Chiesura, 2004, p. 130). De studie van 
Chiesura (2004) geeft aan dat de belangrijkste reden voor mensen om naar een park te gaan is om te 
relaxen, het geeft een gevoel van vrijheid, eenheid met de natuur en geluk. Er zijn wel verschillende 
motieven om naar een park te gaan, tussen verschillende leeftijdsgroepen (Chiesura, 2004, p. 136-137). 
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6.2 Empirisch onderzoek - De situatie in Zaanstad 

In dit empirische gedeelte van het hoofdstuk wordt de literatuur vertaald naar onderzoekbare 
hypotheses, om zo te onderzoeken in hoeverre de theorie toepasbaar is op de situatie in Zaanstad. 
Eerder is in dit hoofdstuk gekeken naar wat bewoners belangrijk vinden in de leefomgeving, en welke 
invloed onder andere bedrijventerreinen hebben op de leefomgeving. Ook wordt teruggegrepen op 
eerdere hoofdstukken. Zo wordt hoofdstuk 5 gebruikt om te onderzoeken welke functies interessant 
kunnen zijn voor Zaanstad wanneer een bedrijventerrein getransformeerd kan worden.  Ook worden 
de in hoofdstuk 4 beschreven bedrijventerreinen extra uitgelicht in dit empirische deel. Uiteindelijk 
moet vooral voor deze wijken onderzocht worden hoe bewoners de buurt waarderen, wat de mening 
is over bedrijventerreinen en of deze overlast veroorzaken, en wat interessante nieuwe functies kunnen 
zijn voor Zaanstad en specifiek de eigen wijk. 
 

6.2.1 Operationalisering 

Methodologie 

Dit onderzoek is vooral een beschrijvend onderzoek, omdat gekeken wordt wat bewoners belangrijk 
vinden in de leefomgeving, en hoe deze door hen gewaardeerd wordt. Daarnaast wordt beschreven 
wat bewoners van industriële bedrijvigheid vinden in de leefomgeving en wat voor hen interessante 
nieuwe functies vinden zijn voor bedrijventerreinen. Er is in dit onderzoek weinig ruimte voor het 
vinden van een verklaring hiervoor. Er wordt niet aan de bewoners gevraagd waarom een bepaalde 
voorziening of aspect belangrijk wordt gevonden voor de leefomgeving, of waarom bewoners een 
bepaalde functie interessant vinden bij transformatie van een bedrijventerrein. Dit is dan ook niet het 
doel van dit onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om een indicatie, een beschrijving te geven van 
de meest gunstige situatie die gecreëerd kan worden op een aantal binnenstedelijke 
bedrijventerreinen. Er kan aan de hand van controlevariabelen bijvoorbeeld wel gekeken worden of er 
verschil zit in antwoorden tussen mensen van verschillende leeftijdscategorien, of met verschillende 
arbeidssituaties.  
Er kan onderscheidt gemaakt worden tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek, waarbij 
kwantitatief onderzoek theorieën toetst aan de hand van data (Bryman, 2012). Bij kwalitatief 
onderzoek wordt meer gekeken naar sociale eenheden, en redenen achter theorieën. Er is hier gekozen 
voor kwantitatief onderzoek, omdat zo ideeën uit de theorie getoetst kunnen worden op de Zaanse 
situatie. Daarnaast kunnen hierdoor meer mensen deelnemen aan het onderzoek. Hierdoor kan een 
beter en betrouwbaarder beeld gegeven worden wat belangrijk is voor de bewoners van Zaanstad. 
Voor het kwantitatief onderzoek is gebruikt gemaakt van het Zaanpanel. Dit is een groep van ruim 2500 
inwoners van Zaanstad die een aantal keer per jaar mee kan doen aan vragenlijsten over verschillende 
onderwerpen met betrekking tot Zaanstad.   
 

Buurten en bedrijventerreinen 

Van een groot gedeelte van de respondenten van het Zaanpanel zijn persoonlijke gegevens bekend, en 
van de meeste respondenten is dan ook bekend in welke wijk de respondent woont. Ook is de 
viercijferige postcode van de respondent bekend. Deze informatie is van belang omdat zo gekeken kan 
worden of bewoners van de verschillende wijken de vragen anders beantwoorden. Zo kan ook gekeken 
worden in welke wijken meer overlast ervaren wordt. Wanneer bewoners van een wijk met een 
bepaald binnenstedelijk bedrijventerrein aangeven veel overlast te ervaren, de woonomgeving negatief 
te waarderen en op een negatieve manier tegen bedrijventerreinen aan te kijken, dat zegt dit iets over 
het binnenstedelijke bedrijventerrein in deze wijk. Hierbij moet wel gecontroleerd worden voor 
verschillende persoonskenmerken. 
In dit onderzoek wordt gekozen voor het gebruik van de wijkindeling, omdat deze iets nauwkeuriger is 
dan de viercijferige postcode. De verschillende wijken worden gegeven, waarna de perifere en 
binnenstedelijke bedrijventerreinen genoemd worden die in een bepaalde wijk gelegen zijn. In de 
bijlage is een kaart te vinden van de verschillende wijken en de bedrijventerreinen. De onderstreepte 
terreinen zijn binnenstedelijke bedrijventerreinen binnen de eerder genoemde categorie C: terreinen 
die in aanmerking komen voor transformatie. 
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1. Zaandam 
11 Zaandam Zuid: Touwslagerstraat, Achtersluispolder 
12 Poelenburg: Vennenbuurt 
13 Pelders/Hoornseveld 
14 Rosmolenwijk: Overtuinen 
15 Kogerveldwijk: Kogerveld-Midden, Kogerveld-Zuid, VVZ 
16 Zaandam Noord (inclusief ’t Kalf): Diederik Sonoyweg, Hemmes, Kogerveld-Noord 

2. Zaandam 
21 Oude Haven: Houthavenkade, Zuiderhout, Hembrugterrein 
22 Zaandam West: Overtuinen, Verkade, Inverdan 
23 Nieuw West: Aris van Broekweg, Westerspoor, Inverdan 

3. Koog aan de Zaan 
31 Oud Koog aan de Zaan: Stationsstraat, Tate&Lyle, Honig, Breedweer 
32 Westerkoog 

4. Zaandijk 
41 Oud Zaandijk: Oud Zaandijk, Stationsstraat 
42 Rooswijk 

5. Wormerveer 
51 Wormerveer (inclusief Westknollendam): Molletjesveer, Noordzaan, Noorderveld, 

Noorddijk, Noordeinde, Krommenieerpad, Zuideinde/Dubbelebuurt, Loders 
Croklaan, PWN 

6. Krommenie 
61 Krommenie Oost: Krommenie Oost, Noordervaartdijk, Bonar Floors 
62 Krommenie West 

7. Assendelft 
71 Assendelft Zuid: Zaandammerweg 
72 Assendelft Noord: Assendelft Noord, Multifunctiestrook Saendelft 

8. Westzaan 
81 Westzaan: Zuideinde/Westzaan, Hoogtij 

 
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat sommige terreinen aan de rand van een bepaalde wijk liggen, 
waardoor het mogelijk kan zijn dat mensen die in de naastgelegen wijk wonen, ook of zelfs meer 
overlast kunnen ervaren dan mensen die in de wijk van het bedrijventerreinen wonen. Ook is het lastig 
wanneer iemand bijvoorbeeld in Wormerveer woonachtig is en overlast ondervindt, van welk 
bedrijventerrein dit afkomstig is. Er moet dus voorzichtig worden omgegaan met het toeschrijven van 
overlast aan een bepaald bedrijventerrein, wanneer iemand in een bepaalde wijk overlast ondervindt.  
 
In dit onderzoek wordt specifiek naar 6 terreinen gekeken die eerder al gedeeltelijk onderzocht zijn: 
Hemmes (16), Houthavenkade (21), Kogerveld Midden (15), Kogerveld Zuid (15), Krommenie Oost 
(Mercuriusstraat) (61) en Noordervaartdijk (61).  
 
Omdat de bewoners misschien niet bekend zijn met de verschillende bedrijventerreinen in Zaanstad en 
het begrip binnenstedelijke bedrijventerrein waarschijnlijk helemaal tot de verbeelding spreekt, is er 
voor gekozen om te spreken van industriële bedrijvigheid, en de menging van wonen en werken. Door 
in de enquête te vragen hoe ver iemand van industriële bedrijvigheid af woont, kan een inschatting 
gemaakt worden in hoeverre iemand in de buurt van binnenstedelijk bedrijventerrein woont. Bij de 
term menging wonen en werken wordt de nadruk gelegd op het feit dat bedrijvigheid in de 
woonomgeving plaatsvindt. 
 

Steekproef 

De doelpopulatie in dit onderzoek zijn alle bewoners van Zaanstad. Het steekproefkader zijn alle 
mensen die ingeschreven staan voor het Zaanpanel. Doordat mensen zich zelf kunnen opgeven voor 
het Zaanpanel, kan de steekproef niet in zijn geheel als representatief voor Zaanstad gezien worden. 
Het is waarschijnlijk dat mensen zich sneller voor het Zaanpanel opgeven, wanneer deze een 
betrokkenheid voelen bij de gemeente of een duidelijke (positieve/negatieve) mening hebben over de 
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gemeente. Ook zijn de mensen in het Zaanpanel, qua leeftijd en geslacht, niet representatief voor 
Zaanstad. Hiervoor wordt een weging uitgevoerd over het bestand.  
 

Toetsing 

Uit de theorie vloeien verschillende ideeën voort hoe de situatie kan zijn in Zaanstad, maar blijven ook 
dingen onduidelijk. Er zijn een elftal hypotheses opgesteld die voortvloeien uit de theorie, en deze 
hypothesen worden getoetst. Er is voor een aantal thema’s gekozen waarbinnen de hypothesen vallen. 
Als eerste wordt onderzocht wat voor bewoners belangrijke aspecten en voorzieningen zijn bij het 
waarderen van de leefomgeving. Hierbij wordt ook onderzocht wat de bewoners op dit moment van 
deze aspecten en voorzieningen vinden. Er wordt er vanuit gegaan dat bedrijventerreinen op een 
bepaalde manier de leefomgeving beïnvloeden, maar er zijn daarnaast ook een heel aantal andere 
dingen die deze leefomgeving ook beïnvloeden. Om te kunnen zien in hoeverre bedrijventerreinen 
invloed hebben op de leefomgeving, moet er ook naar andere factoren gekeken worden om een 
referentiekader te kunnen hebben. Daarnaast kan, wanneer een bepaalde voorziening belangrijk blijkt 
te zijn, dit ook als een interessante nieuwe invulling worden gezien bij transformatie van een 
bedrijventerrein. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre de bewoners overlast ervaren van de 
bedrijventerreinen. Hier wordt heel specifiek gekeken naar de verschillende wijken. Bij het thema 
menging wonen en werken worden een aantal stellingen onderzocht, waarbij ook goed gekeken wordt 
of er verschillen zijn in antwoorden, tussen de verschillende wijken. Er zijn daarnaast een aantal 
stellingen gegeven die in een eerder Zaanpanel ook gegeven zijn. Hierdoor kan gekeken worden of er 
door de tijd heen veranderingen zijn opgetreden in de mening van mensen. Bij gewenste nieuwe 
functies wordt gekeken wat de bewoners aandragen als interessante nieuwe functies voor industriële 
panden. Er is ervoor gekozen om een apart thema te maken voor transformatie naar wonen, omdat dit 
voor de gemeente Zaanstad de belangrijkste te onderzoeken nieuwe functie is.  
 

Hypothesen 

Gewenste- en tevredenheid van leefomgeving  
1. Groenvoorzieningen zijn belangrijk voor de leefomgeving. 
2. Een schone en hele omgeving zijn belangrijk voor de leefomgeving. 
3. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer is niet belangrijk voor de leefomgeving. 
4. Wanneer bewoners een bepaalde vorm van bereikbaarheid belangrijk vinden, dan is de 

tevredenheid over deze vorm van bereikbaarheid ook groter. 
 
Bedrijventerreinen - overlast  

5. De aanwezigheid van industriële bedrijvigheid heeft een negatief effect op de leefomgeving. 
6. De aanwezigheid van industriële bedrijvigheid zorgt voor geuroverlast en geluidsoverlast. 

 
Menging wonen en werken  

7. Functiemenging is prettig omdat het zorgt voor meer levendigheid in de buurt. 
8. Functiemenging is positief omdat zo dichter bij het werk gewoond kan worden.  

 
Gewenste nieuwe functies  

9. Er is vraag naar duurzaamheid en groenvoorzieningen. 
10. Er is vraag naar broedplaatsen voor ZZP-ers. 

 
Transformatie naar woningen 

11. Er is vraag naar woningen, vooral voor jongeren en ouderen. 

 
Operationalisering hypothesen 
De hypothesen worden hier eerst theoretisch verantwoord, waarna een korte uitleg van de aanpak 
wordt gegeven voor het statistisch beantwoorden van de hypothesen. 
 

1. Na aard van de bebouwing wordt groenvoorzieningen genoemd als belangrijkste factor bij het 
waarderen van de buurt. Vooral binnen gebieden met een hoge dichtheid zijn 
groenvoorzieningen als parken en plantsoenen, erg belangrijk (VROM, 2004). De 
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levenskwaliteit binnen het stedelijk milieu kan verhoogd worden door groenvoorzieningen om 
verschillende redenen. Vooral van belang voor de bewoners zijn de sociale en psychologische 
voordelen die groenvoorzieningen geven, zoals stressvermindering (Chiesura, 2004). 
Voor het vaststellen of verwerpen van deze hypothese, wordt de vraag naar hoe belangrijk 
groenvoorzieningen zijn voor de buurt (vraag 1) als belangrijkste vraag beschouwd. Hierbij 
worden de andere voorzieningen waar ook naar gevraagd is (vraag 1), gebruikt als referentie, 
om te zien wat de respondenten geantwoord hebben op de belangrijkheid van de 
verschillende voorzieningen. Vervolgens wordt aan de hand van een t-toets gekeken of de 
gemiddelden per voorziening verschillen. Aan de hand van kruistabellen en een Chi-kwadraat 
toets kan gekeken worden of voor verschillende groepen, anders op deze vraag geantwoord 
is. Als laatste wordt er een regressie-analyse uitgevoerd met als afhankelijke variabele “het 
rapportcijfer voor de woonomgeving” (vraag 5) en als onafhankelijke variabelen de 
tevredenheid voor de verschillende voorzieningen (vraag 2) plus verschillende 
controlevariabelen. Hierdoor kan gekeken worden welke voorziening de meeste invloed heeft 
op het rapportcijfer voor de woonomgeving en dus belangrijk is voor de leefomgeving en de 
waardering hiervan. 

2. Verweij (2014) schrijft dat “schoon en heel” belangrijke factoren zijn om de leefbaarheid in de 
buurt te verbeteren en een veilig gevoel te creëren. Wanneer bewoners het gevoel hebben 
dat de overheid hier aandacht aan besteed, gaan de bewoners hier zelf ook meer aandacht 
aan besteden en zich er verantwoordelijk voor voelen. De leefbaarheid wordt hierdoor 
vergroot. 
De aspecten schoon en heel zijn in de enquête niet letterlijk zo genoemd. Een ‘hele omgeving’ 
is een te vaag begrip. Daarom is er voor gekozen om te vragen of het aspect veiligheid 
belangrijk is, Verweij gaat er in zijn veronderstelling dat schoon en heel belangrijk zijn voor een 
veilig gevoel, namelijk al uit van de belangrijkheid van veiligheid. Er is daarnaast ook gevraagd 
hoe belangrijk een schone omgeving is voor de buurt. Deze vraag (vraag 3) wordt gebruikt om 
de hypothese te onderzoeken. Andere aspecten die door de bewoners op belangrijkheid 
worden gewaardeerd voor de buurt, worden gebruikt als referentie variabelen. Deze 
hypothese wordt op eenzelfde manier onderzocht als hypothese 1, waarbij eerst 
beschrijvende statistiek wordt uitgevoerd. Hierbij wordt daarentegen niet gekeken naar de 
belangrijkheid van voorzieningen, maar naar de belangrijkheid van de verschillende aspecten 
(vraag 3). Aan de hand van een t-toets kunnen de gemiddelden worden vergeleken, en aan de 
hand van kruistabellen wordt onderzocht of er verschillen zijn tussen verschillende groepen 
respondenten. Er wordt een regressie-analyse uitgevoerd met als afhankelijke variabele “het 
rapportcijfer voor de woonomgeving” (vraag 5) en als onafhankelijke variabelen de 
tevredenheid over de verschillende aspecten en verschillende controlevariabelen (vraag 4). 

3. Volgens het onderzoek van VROM (2004) is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer het 
minst belangrijk bij het vellen van een oordeel voer de buurt. In deze hypothese wordt dit 
vertaald als niet belangrijk, en er wordt vergeleken met andere voorzieningen. 
De vraag naar belangrijke voorzieningen in de buurt, wordt bij deze hypothese nogmaals 
aangehaald (vraag 1). De andere voorzieningen worden nogmaals ter referentie aangehaald 
(vraag 1). Nadat de uitkomsten van de vraag beschreven zijn, worden kruistabellen gemaakt 
om te kijken of er verschil is in uitkomst tussen verschillende groepen respondenten. De 
regressieanalyse van hypothese 1 wordt er nogmaals bij gepakt om te zien in hoeverre 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer invloed heeft op de waardering van de 
woonomgeving.  

4. Maat (2013) schrijft dat mensen de woonlocatie uitzoeken op basis van reisvoorkeuren. 
Wanneer iemand graag met de auto reist, wordt bijvoorbeeld gekozen voor een locatie met 
goede parkeergelegenheid of wanneer iemand graag met de trein reist, wordt gezocht naar 
een locatie dicht bij een station.  
Door de conclusie van Maat (2013) kan aangenomen worden dat mensen die een bepaalde 
vorm van bereikbaarheid (met auto, openbaar vervoer en parkeergelegenheid) belangrijk 
vinden, hier ook meer tevreden over zijn (vraag 1, 2). Aan de hand van kruistabellen wordt 
gekeken of er een verband is tussen belangrijkheid van een vorm van bereikbaarheid, met de 
tevredenheid van deze bereikbaarheid. De sterkte en de richting van het verband kan met een 
associatiemaat gemeten worden. Hierbij moet vooral gekeken worden naar mensen die nog 
niet zo lang in Zaanstad wonen (vraag 15), omdat mensen die al langer in Zaanstad wonen, al 
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langer op een bepaald adres kunnen wonen en de situatie aangepast kan zijn op een manier 
die de situatie heeft verslechterd of verbeterd. 

5. Bedrijventerreinen kunnen om verschillende redenen een negatief effect hebben op de 
leefomgeving. Zo zorgen bedrijventerreinen voor dalende huizenprijzen (de Vor & de Groot, 
2010) en kan het gezondheidsrisico’s met zich meebrengen (Pukkula & Pönkä, 2001; 
Vandermoere, 2008; Barnes et al, 2002). Bij deze hypothese wordt meer naar de subjectieve 
kant gekeken, zo schrijven de Vries et al. (2012) over de verrommeling van het landschap die 
bedrijventerreinen veroorzaken.  
Om deze hypothese te kunnen bevestigen of verwerpen, worden er verschillende toetsen 
uitgevoerd. Zo wordt gekeken of bewoners die dichter bij een bedrijventerrein wonen, de 
leefomgeving negatiever waarderen (vraag 5, 6 en 7). Dit wordt onderzocht door kruistabellen 
te maken. Daarnaast wordt in verschillende stellingen (vraag 8, 9) een negatieve of positieve 
lading gegeven aan bedrijven en aan de functiemenging van wonen en werken in Zaanstad. 
Wanneer de bewoners het vooral eens zijn met stellingen met een negatieve lading, dan 
betekent dit dat men industriële bedrijvigheid een negatief aspect vindt binnen de 
leefomgeving. Hierbij moet gekeken worden of er verschillen zijn in antwoord op deze vragen, 
tussen mensen die dichtbij of verder weg van industriële bedrijvigheid wonen. Er wordt op een 
kwalitatieve manier gekeken naar de uitkomsten van de vraag naar de open vraag naar voor- 
en of nadelen van de menging wonen en werken in Zaanstad (vraag 11).  

6. Landelijk ervaart ongeveer 18 procent van de bevolking hinder door geluid van industrie, en 7 
procent ervaart hierdoor zelfs ernstige hinder. Activiteiten die hierbij de meeste overlast 
veroorzaken, zijn bouw- en sloopactiviteiten, laden en lossen en de fabrieken en bedrijven zelf. 
Geurhinder door bedrijven en fabrieken wordt ervaren door 12 procent van de mensen, 
ernstige geurhinder door 6 procent (RIVM, 2004).  
De stelling: “Menging van wonen en werken levert geluids- en stankoverlast” (vraag 8) en de 
vraag naar lawaaihinder en geurhinder wordt hierbij gebruikt (vraag 10). Hierbij kan gekeken 
worden of bewoners die dichterbij industriële bedrijvigheid wonen (vraag 6 en 7) meer 
overlast ervaren dan bewoners die verder weg van industriële bedrijvigheid wonen. Dit wordt 
gedaan aan de hand van een kruistabel. Hierbij kan ook onderscheidt gemaakt worden naar 
wijken in Zaanstad, om te onderzoeken waar de meeste overlast wordt ervaren. Er wordt een 
regressie-analyse uitgevoerd, waarbij het “rapportcijfer voor de woonomgeving” de 
afhankelijke variabele is, en de lawaai- en geurhinder in de afgelopen twaalf maanden de 
onafhankelijke variabelen (vraag 10). Het kan zijn dat de respondenten wel hinder ervaren, 
maar dat dit geen invloed heeft op de waardering van de leefomgeving. Wanneer dit wel 
invloed blijkt te hebben op de waardering van de leefomgeving, kan gekeken worden welke 
vorm van hinder als meest negatief wordt ervaren.  

7. Volgens de VROM-raad (2006) is functiemenging belangrijk voor de levendigheid in een stad. 
Het MEZ (2010) geeft daarnaast aan dat de aard van binnenstedelijke bedrijventerreinen 
steeds meer veranderd is. Er komen steeds meer zorginstellingen, leisure en winkels op 
bedrijventerreinen, wat zorgt voor meer levendigheid op het terrein, omdat hierdoor ook ’s 
avonds mensen op het bedrijventerrein aanwezig zijn.  
De mening van bewoners over functiemenging in relatie tot levendigheid, is gevraagd aan de 
hand van de stelling (vraag 8): “De menging van wonen en werken is prettig vanwege de 
levendigheid die het met zich mee brengt.” Er kan gekeken worden of er anders is geantwoord 
op deze vraag, per wijk in Zaanstad. Dit wordt gedaan aan de hand van een kruistabel. De 
eerder uitgevoerde regressie-analyse bij hypothese 2, kan nogmaals gebruikt worden om de 
invloed van levendigheid op de waardering van de woonomgeving te onderzoeken. 

8. Door functiemenging is het volgens Maat (2006) gemakkelijker om werk en privé te 
combineren, omdat er minder reistijd nodig is. Werknemers kunnen gemakkelijker de fiets 
nemen of lopend naar het werk gaan, in plaats van de auto te nemen.  
Aan de hand van de stelling: “De menging van wonen en werken is prettig omdat het de 
mogelijkheid geeft om dicht bij het werk te wonen”, kan gekeken worden in hoeverre de 
respondenten het met deze hypothese eens zijn. Ook hier kan gekeken worden of er 
bijvoorbeeld verschil te zien is tussen Zaandam en de Zaanse dorpen, omdat eerder onderzoek 
aangaf dat in het noorden van Zaanstad, vaker de fiets genomen wordt dan in Zaandam 
(Gemeente Zaanstad, 2014a).  
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9. Deze hypothese gaat een stap verder dan hypothese 1, waar alleen gesteld werd dat 
groenvoorzieningen belangrijk zijn voor de leefomgeving. Chiesura  (2004) geeft namelijk ook 
aan dat er steeds meer vraag is naar een duurzame stad. Duurzaamheid bestaat hierbij uit 
verschillende factoren, waarbij bij de levenskwaliteit factoren, de hoeveelheid groene ruimte 
per inwoner een voorbeeld is.  
De vraag naar welke functie bedrijfspanden kunnen transformeren (vraag 12, 13), is de 
belangrijkste vraag bij deze hypothese. Hierbij kan gekeken worden hoeveel bewoners 
openbaar groen als interessante nieuwe functie zien. Dit kan worden afgezet worden tegen de 
andere functies in deze vraag. Ook kan gekeken worden hoe belangrijk bewoners 
groenvoorzieningen vinden (vraag 1) en hoe deze gewaardeerd worden (vraag 2). Wanneer 
blijkt dat bewoners groenvoorzieningen belangrijk vinden, maar hier niet tevreden over zijn, 
kan dit betekenen dat er vraag is naar (betere) groenvoorzieningen. Er wordt gekeken of er 
verschillende nieuwe functies worden aangedragen tussen de verschillende wijken en andere 
persoonskenmerken. 

10. Volgens Schönau & de Bruijne (2008) zijn er kansen voor transformatie naar een creatieve 
functie op een bepaalde locatie, wanneer er aansprekend industrieel erfgoed aanwezig is, het 
een binnenstedelijke ligging heeft, en er vraag is vanuit de creatieve sector. De eerste twee 
omstandigheden zijn in Zaanstad aanwezig. Wanneer er ook vraag blijkt te zijn vanuit de 
creatieve sector, dan kan dit een interessante nieuwe functie zijn voor transformatie. Binnen 
Zaanstad is bijvoorbeeld de voormalige Honigfabriek al omgebouwd tot een broedplaats.  
De vraag naar mogelijke invulling van bedrijfspanden, is hierbij de belangrijkste vraag (vraag 
12, 13). De respondenten staan waarschijnlijk niet gelijk aan ‘de creatieve sector’, dus wordt 
gekeken naar de antwoorden van zzp-ers op deze vraag. 

11. Volgens Pellenbarg en van Steen (2005) is er vraag naar meer huurwoningen en 
eengezinswoningen in landelijk gebied. Mullink (2014) geeft aan dat er vraag is naar kleine 
woningen in stedelijke milieus. Het gaat hierbij vooral om kleine betaalbare woningen voor 
jongeren en ouderen. Ook geeft de KVK (2013) aan dat er vraag is naar aangepaste woningen 
voor ouderen. Pellenbarg en van Steen (2005) geven ook aan dat gevoelens en perceptie erg 
belangrijk zijn bij een woonlocatie, het gaat hierbij om gevoelens van verbondenheid, 
waardering en identificatie met een locatie. 
Er is in de enquête niet expliciet een bepaald soort woningen aangegeven als nieuwe functie, 
maar alleen de woonfunctie in het algemeen (vraag 12, 13). Er wordt daarom gekeken welke 
leeftijdscategorieën aangeven een woonfunctie te willen, en welke respondenten aangeven 
zelf te willen verhuizen naar een nieuwe woonlocatie, al dan niet op een voormalig 
bedrijventerrein (vraag 18). Er wordt ook gekeken hoe lang mensen al in Zaanstad wonen, 
omdat eerder werd aangegeven dat gevoelens van verbondenheid en identificatie met een 
locatie belangrijk zijn bij de woonlocatie. Wanneer iemand al langer in Zaanstad woont, wordt 
verwacht dat deze gevoelens sterker zijn. 

 

6.2.2 Kenmerken van het onderzoek 

De enquête is op woensdag 23 april 2014 online gezet. Alle deelnemers van het Zaanpanel zijn via een 
email op de hoogte gesteld van het onderzoek. Vervolgens is op donderdag 1 mei 2014 een reminder 
gestuurd naar de mensen die de enquête nog niet hadden ingevuld. Op maandag 12 mei 2014 is de 
enquête offline gehaald. Er is bijna drie weken de tijd geweest om de enquête in te vullen. Van de 2581 
deelnemers aan het Zaanpanel, hebben 944 mensen de enquête ingevuld. Dit is een respons van 36,5 
procent. Van deze 2581 deelnemers waren 348 personen die voor het eerst aan een Zaanpanel 
meededen. Binnen deze groep heeft 136 respondenten de vragenlijst in zijn geheel ingevuld, wat 
neerkomt op 39 procent. (Zie bijlage voor gehele vragenlijst.) 
 

Kenmerken respondenten 

Er is een weging uitgevoerd over het databestand, naar geslacht en leeftijd (zie bijlage). Voor deze 
weging was 57 procent van de respondenten man, 36 procent vrouw en is het van 7 procent niet 
bekend. Voor leeftijd is er een oververtegenwoordiging van de leeftijdscategorieën van 45 tot en met 
74 jaar oud, vooral in de categorie van 65 tot en met 69 jaar. De leeftijdscategorie van 18 tot en met 44 
jaar blijft ondervertegenwoordigd. Voor de weging van het bestand zijn acht categorieën gemaakt, op 



 89 

basis van leeftijd, namelijk 18 t/m 39 jaar, 40 t/m 49 jaar, 50 t/m 64 jaar en 65 jaar en ouder, en op 
basis van geslacht. De verdeling van de respondenten binnen de enquête, zijn vergeleken met de 
verdeling van de Zaanse bewoners. Aan de hand hiervan wordt een wegingsfactor berekend per groep. 
De groep man 18 tot 39 jaar en vrouw 18 tot 39 jaar, krijgen hierbij een wegingsfactor van 
respectievelijk 2,7 en 4,2. Omdat dit een hoge wegingsfactor is, wordt er voor gekozen deze terug te 
stellen naar een wegingsfactor van 2, zodat er niet teveel waarde gegeven wordt aan een bepaalde 
groep, waar weinig data van beschikbaar is. Vervolgens wordt over deze wegingsfactor een trimfactor 
berekend om het aantal respondenten weer gelijk te krijgen aan het aantal respondenten in het 
originele databestand. Met de eerder genoemde wegingsfactor, zaten er slecht 883 respondenten in 
het bestand, in plaats van 944. Door de wegingsfactor met 1,069 te vermenigvuldigen, wordt het 
werkelijke aantal respondenten weer bereikt. De kenmerken van de respondenten worden beschreven 
nadat het databestand gewogen is, omdat dit de verdeling is die gebruikt wordt bij het beantwoorden 
van de hypotheses. Er wordt in deze analyse gesproken van de populatie, maar hierbij moet rekening 
gehouden worden met het feit dat de dataset, ook na de weging, niet als een geheel representatieve 
afspiegeling van de populatie kan worden gezien. 
 

Algemene kenmerken respondenten 

Van de respondenten die de enquête hebben ingevuld, is 48 procent man en 45 procent vrouw. Zeven 
procent van de respondenten heeft deze vraag niet ingevuld en is het geslacht niet van bekend.  
In het databestand is een zeer groot deel van de respondenten in Nederland geboren. 80,9 procent van 
de respondenten is in Nederland geboren, en van 15,9 procent is dit niet bekend. Slechts 3,2 procent 
van de respondenten is in een ander land dan Nederland geboren. Dit is geen correcte afspiegeling van 
de Zaanse bevolking, hier is namelijk iets minder dan 86 procent van de bevolking in Nederland geboren 
(CBS Statline, 2014). Door de lage vertegenwoordiging van respondenten die geboren zijn in een ander 
land dan Nederland, kunnen hier geen betrouwbare analyses mee worden uitgevoerd. 
Het hoogste percentage respondenten is te vinden in de categorie van 50 tot en met 64 jaar oud. De 
groep jonger dan 39 jaar is wat kleiner dan de groep ouderen, maar dit komt wel overeen met de Zaanse 
bevolking. In Zaanstad wonen meer babyboomers dan jongeren. De gemiddelde leeftijd van de 
respondenten is 52 jaar. 
De grootste vertegenwoordig qua opleiding, is te vinden in het hoger beroepsonderwijs, gevolgd door 
het middelbaar beroepsonderwijs.  
Er is ongeveer een gelijk percentage paar zonder kinderen, als een paar met kinderen, namelijk 36 en 
33 procent. Het aantal alleenstaanden is hier slechts 15 procent, waar deze groep in Zaanstad eigenlijk 
groter is dan paren met of zonder kinderen (Gemeente Zaanstad, 2014a). Het kan zijn dat meerdere 
personen binnen een huishouden dit onderzoek hebben ingevuld. 
 
Figuur 38, Figuur 39, Figuur 40, Figuur 41: Geslacht, Leeftijd, Opleiding en Samenstelling huishouden 
in het onderzoek 
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Bron: Eigen onderzoek 

Arbeid en inkomen van respondenten 

Het grootste deel van de respondenten werkt, namelijk 60 procent. 20 procent van de respondenten is 
met pensioen. Het inkomen van de respondenten valt voornamelijk in de klassen 1800-3050 euro bruto 
en 3050 euro en meer. Ook wil acht procent niet zeggen wat het inkomen is. Bijna de helft van alle 
respondenten heeft een huishouden met twee kostwinners. 
 
Figuur 42, Figuur 43, Figuur 44: Arbeidssituatie, Inkomensklasse en Aantal kostwinners in onderzoek 
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Bron: Eigen onderzoek 

Wonen 

Het grootste gedeelte van de respondenten, namelijk 59 procent, woont in een rij-eengezinswoning. In 
Zaanstad is dit ook de meest voorkomende vorm van wonen. 34 procent van het totaal aantal woningen 
in Zaanstad is een flat of appartement. Slechts 5 procent van het totaal aantal woningen in Zaanstad is 
een vrijstaande woning (CBS Statline, 2014). Mensen die wonen in een vrijstaande woning komen dus 
iets vaker voor in dit onderzoek, en mensen die wonen in een flat/etage/appartementen minder vaak 
dan in de bestaande situatie het geval is. De meeste respondenten in het onderzoek, zeggen dat zijzelf, 
of een ander persoon binnen het huishouden, eigenaar zijn van de woning, namelijk 73 procent. De 
verdeling koopwoning – huurwoning in Zaanstad is in 2012 47 om 43 procent (CBS Statline, 2014). Er is 
een oververtegenwoordiging van het aantal huiseigenaren in dit onderzoek. 
 
Figuur 45, Figuur 46: Woningtype en Eigendomssituatie in het onderzoek 

 
Bron: Eigen onderzoek 
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respondenten, is deze wijk wat ondervertegenwoordigd. De wijk die het sterkst oververtegenwoordigd 
is, is de wijk Zaandam West. Deze wijk telt 7758 inwoners, wat neerkomt op ongeveer 5 procent van 
het totaal aantal inwoners van Zaanstad. De meest ondervertegenwoordigde wijk is de Kogerveldwijk, 
met slechts 1,4 procent van het aantal respondenten. Terwijl 3 procent van het aantal bewoners in 
Zaanstad woonachtig in de Kogerveldwijk. 
 
11 Zaandam Zuid   12 Poelenburg   13 Pelders/Hoornseveld  
14 Rosmolenwijk   15 Kogerveldwijk   16 Zaandam Noord (incl. ’t Kalf) 
21 Oude Haven   22 Zaandam West  23 Nieuw West   
31 Oud Koog aan de Zaan  32 Westerkoog   41 Oud Zaandijk 
42 Rooswijk   51 Wormerveer   61 Krommenie-Oost  
62 Krommenie-West  71 Assendelft Zuid  72 Assendelft Noord 
81 Westzaan     
 
Figuur 47: Inwoners per wijk in het onderzoek, in aantallen 

 
Bron: Eigen onderzoek 
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6.3 Uitkomsten empirisch onderzoek 

Gewenste- en tevredenheid van leefomgeving  

In dit eerste thema wordt onderzocht in hoeverre bewoners van Zaanstad bepaalde voorzieningen en 
aspecten belangrijk vinden in de buurt, en inhoeverre de bewoners hier tevreden over zijn. Daarnaast 
wordt ook gekeken hoe bewoners de woonomgeving waarderen en welke factoren hier invloed op 
hebben. 

6.3.1 Hypothese 1: Groenvoorzieningen zijn belangrijk voor de leefomgeving 

In het onderzoek van de VROM (2004) komt naar voren dat groenvoorzieningen de op een na 
belangrijkste factor is bij de waardering van de leefomgeving, na aard van de bebouwing. Er wordt aan 
de hand van beschrijvende statistiek onderzocht hoe belangrijk groenvoorzieningen zijn voor de 
bewoners van Zaanstad. Als eerste is gekeken naar alle respondenten binnen het onderzoek en hoe 
belangrijk groenvoorzieningen worden gevonden. Dit wordt ter referentie vergeleken met de 
belangrijkheid van andere voorzieningen. In deze hypothese wordt ook nog uitgelegd waarom voor 
bepaalde toetsen wordt gekozen, en welke voorwaarden hierbij komen kijken. In latere hypothesen 
waarbij dezelfde toetsen nogmaals gebruikt worden, wordt dit niet nogmaals uitgelegd. 
 
Bijna 97 procent van de bewoners geeft aan groenvoorzieningen belangrijk of zeer belangrijk te vinden. 
Daarnaast geeft 62,8 procent van alle bewoners aan dat groenvoorzieningen zeer belangrijk zijn. Slechts 
0,3 procent van de bewoners geeft aan deze voorzieningen onbelangrijk of niet zo belangrijk te vinden. 
 
Figuur 48: Belangrijkheid aanwezigheid van groenvoorzieningen in aantallen 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Er wordt een gemiddeld cijfer gegeven aan de belangrijkheid van alle voorzieningen, waarbij een 1 
gegeven wordt aan onbelangrijk, oplopend tot 5 aan zeer belangrijk. Groenvoorzieningen heeft hierbij 
van alle voorzieningen het hoogste gemiddelde met een 4,59. Het gemiddelde van alle voorzieningen, 
is een 3,99. Het gemiddelde van groenvoorzieningen wordt door middel van een t-toets vergeleken met 
het totale gemiddelde. Er wordt er van uitgegaan dat deze aan elkaar gelijk zijn. De nulhypothese is H0: 
µ = 3,99. De uitkomst van de t-toets geeft aan dat de gemiddelden niet aan elkaar gelijk zijn en 
groenvoorzieningen worden belangrijker gevonden dan het gemiddelde van alle voorzieningen (alfa 
95%). Ook van de andere voorzieningen wordt een vergelijking gemaakt met het theoretisch 
gemiddelde en wordt het 95 procent betrouwbaarheidsinterval berekend. Alle voorzieningen, met 
uitzondering van bereikbaarheid met het openbaar vervoer, verschillen significant (alfa 95%) van het 
gemiddelde van alle voorzieningen.  
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Tabel 14: Betrouwbaarheidsinterval voorzieningen 

 95% betrouwbaarheidsinterval 

Groenvoorzieningen*  4,56 4,63 

Winkels*  4,16 4,26 

Basisscholen*  3,46 3,62 

Kinderspeelplaatsen*  3,61 3,76 

Sportvoorzieningen*  3,48 3,61 

Bereikbaarheid met auto  3,97 4,09 

Bereikbaarheid met O.V.*  4,03 4,14 

Parkeergelegenheid*  4,20 4,31 

T-toets. * Significant met een betrouwbaarheid van 99 procent 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Om te testen of groenvoorzieningen echt een hogere score heeft dan de andere voorzieningen, wordt 
de score van groenvoorzieningen vergeleken met de op één-na-hoogste score, parkeergelegenheid. Het 
gemiddelde van groenvoorzieningen wordt door middel van een gepaarde t-toets vergeleken met het 
gemiddelde van parkeergelegenheid. Bij een gepaarde t-toets worden gemiddelden vergeleken, van 
twee groepen die niet onafhankelijk van elkaar zijn. Omdat beide gemiddelde uit dezelfde steekproef 
komen, kan niet gesproken worden van twee onafhankelijke groepen. De nulhypothese van deze 
gepaarde t-toets is H0: µd = 0. De uitkomst van de t-toets geeft aan dat de gemiddelden niet aan elkaar 
gelijk zijn en groenvoorzieningen belangrijker gevonden worden dan parkeergelegenheid.  
 
Er zijn verschillende kruistabellen gemaakt voor de vraag naar belangrijkheid van groenvoorzieningen 
en verschillende kenmerken van respondenten. Hierdoor kan gekeken worden of bepaalde variabelen 
met elkaar samenhangen. Dit wordt gedaan door de absolute celfrequentie te vergelijken met de 
verwachte celfrequentie. Aan de hand van een Chi-kwadraat toets kan onderzocht worden of er een 
statistisch verband is tussen de twee variabelen.  
Omdat een enkeling heeft ingevuld groenvoorzieningen onbelangrijk, niet zo belangrijk of neutraal te 
vinden, is besloten voor de kruistabellen deze categorieën samen te voegen, om zo de celvulling 
voldoende groot te laten zijn. De voorwaarden van een Chi-kwadraat toets zijn namelijk: 
 

1. Alle verwachte celfrequenties moeten groter zijn dan 1. 
2. Van de verwachte celfrequenties mag maximaal 20 procent tussen de 1 en de 5 liggen. 

 
Slechts een enkele persoonskenmerk bleek een verband te hebben met groenvoorzieningen, 
waaronder geslacht. De nulhypothese bij een Chi-kwadraat toets is altijd H0: De variabelen zijn 
statistisch onafhankelijk (er is geen statistisch verband).  
Uit de Chi-kwdraat toets blijkt dat er wel een statistisch verband is tussen de twee variabelen. Vrouwen 
vinden groenvoorzieningen vaker zeer belangrijk dan mannen. Vervolgens geeft de associatiemaat 
Cramer’s V aan hoe sterk dit verband is. Er is gekozen voor de Cramer’s V, omdat de variabele geslacht 
nominaal is, en Kendall’s tau alleen gebruikt wordt wanneer beide variabelen zwak ordinaal zijn. De 
sterkte van het verband is een Cramer’s V van 0,191, wat duidt op een zwak verband. Er is ook een 
significant verband tussen groenvoorzieningen en de verschillende leeftijdscategorieën. In de 
leeftijdscategorie 40 tot en met 49 jaar worden groenvoorzieningen vaker zeer belangrijk gevonden. In 
de leeftijdscategorie tot en met 29 wordt vaker aangegeven dat groenvoorzieningen onbelangrijk zijn, 
of wordt er neutraal tegenover gestaan (Cramer’s V 0,170). De laatste significante persoonskenmerk 
met groenvoorzieningen is huishoudenssamenstelling (Cramer’s V 0,123). Hierbij blijkt dat jongeren die 
nog thuis wonen, dit minder belangrijk vinden dan de overige groepen. Ook alleenstaanden vinden dit 
minder belangrijk dan gezinnen met kinderen en paren zonder kinderen. 
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Figuur 49, Figuur 50: Belangrijkheid groenvoorzieningen per geslacht & belangrijkheid 
groenvoorzieningen per leeftijd 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Vervolgens wordt gekeken of er ruimtelijke verschillen te zien zijn binnen Zaanstad, tussen de 
antwoorden op deze vraag. Er is echter geen statistisch verband tussen groenvoorzieningen en de 
Zaanse wijken en groenvoorzieningen en Zaandam en de Zaanse dorpen. Vervolgens wordt specifiek 
gericht op de wijken waarin de te onderzoeken binnenstedelijke bedrijventerreinen zich bevinden: 
Krommenie-Oost, Kogerveldwijk, Oude Haven en Zaandam Noord. De wijken blijken echter weinig tot 
niets te verschillen van het gemiddelde. Geconcludeerd kan worden dat er geen ruimtelijke verschillen 
te zien zijn op het gebied van de belangrijkheid van groenvoorzieningen. 
 
Omdat Chiesura (2004) aangaf dat groenvoorzieningen vooral belangrijk zijn voor bewoners van 
gebieden met een hoge dichtheid en hoogbouw, wordt gekeken of bewoners van meergezinswoningen 
groenvoorzieningen belangrijk vinden dan bewoners van eengezinswoningen. Dit blijkt niet het geval 
te zijn. De wijk Poelenburg heeft het hoogste percentage meergezinswoningen in Zaanstad, namelijk 
65 procent in 2012 (Gemeente Zaanstad, 2014a). Wanneer naar de wijken afzonderlijk wordt gekeken, 
blijkt inderdaad dat in Poelenburg het hoogste percentage bewoners heeft wat heeft aangeeft deze 
voorzieningen zeer belangrijk te vinden, namelijk 77,8 procent, waar dit gemiddeld 62,8 procent is. 
Echter zoals eerder opgemerkt, is het verschil tussen de Zaanse wijken niet significant. 
 
Er is een regressieanalyse uitgevoerd voor het verband tussen de vraag naar de tevredenheid van de 
respondenten van alle voorzieningen en het rapportcijfer wat gegeven wordt aan de buurt. Hierbij 
wordt gekeken of de tevredenheid van de voorzieningen, terug te zien zijn in het rapportcijfer. Wanneer 
iemand heel tevreden is over de groenvoorzieningen, maar de woonomgeving een erg laag cijfer geeft, 
dan hebben deze groenvoorzieningen maar een kleine rol gespeeld in de waardering van de 
leefomgeving.  
 
Om een multiple regressie uit te kunnen voeren moet aan verschillende vooronderstellingen voldaan 
worden, die hier eenmaal genoemd worden (De Vocht, 2009, SPSS). Ten eerste moeten de variabelen 
interval of ratioschaal zijn. Aan deze vooronderstelling wordt voldaan. Ten tweede moet er een causaal 
verband zijn tussen elke variabele X en Y. Ten derde moeten de residuen normaal verdeeld zijn. Deze 
twee vooronderstellingen worden onderzocht aan de hand van een histogram en een normal 
probability plot. Hieruit blijkt dat de residuen normaal verdeeld zijn. Ook moet gekeken worden of het 
regressiemodel homoscedastisch is. Dit blijkt, na het plotten van een spreidingsdiagram ook het geval 
te zijn, de residuen liggen evenwichtig rond de horizontale nullijn. Ten vierde wordt gekeken naar de 
lineariteit van het regressiemodel door middel van een spreidingsdiagram. Aan deze vooronderstelling 
wordt ook voldaan. Als laatste vooronderstelling voor multiple regressie geldt dat er geen sprake mag 
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zijn van multicollineariteit. Hier blijkt na het uitvoeren van een correlatiematrix, geen sprake van te zijn. 
Aan alle vooronderstellingen voor lineaire regressie, wordt voldaan.  
 
Door middel van een multiple regressieanalyse wordt een lineair regressiemodel gemaakt voor één 
afhankelijke variabele en meerdere onafhankelijke variabelen. Naast dat de tevredenheid over alle 
voorzieningen zijn toegevoegd in dit model, zijn ook een aantal controlevariabelen toegevoegd, 
namelijk nabijheid tot industriële bedrijvigheid, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, woonwijk in 
Zaanstad en woonduur in Zaanstad. Van nabijheid industriële bedrijvigheid, geslacht, opleidingsniveau, 
woonwijk in Zaanstad en woonduur in Zaanstad zijn dummies gemaakt. Bij geslacht is de 
referentiecategorie man, bij opleidingsniveau is dit een lage opleiding, bij woonwijk in Zaanstad is dit 
Zaandam en bij woonduur in Zaanstad is dit een woonduur van minder dan 20 jaar. 
De R van 0.519 geeft de fit van het model op de data aan. Hoe hoger dit getal, hoe sterker de correlatie 
tussen de waargenomen en de voorspelde waarde voor Y. Dit getal ligt altijd tussen de 0 en de 1. De R 
Square is de determinatiecoëfficiënt, wat aangeeft in welke mate de onafhankelijke variabelen de 
afhankelijke variabele verklaren. Dit model heeft een R Square van 0,270, wat betekent dat 27 procent 
van de verschillen in rapportcijfer, wordt verklaard door de verschillen in de antwoorden op de vraag 
naar belangrijkheid van verschillende voorzieningen en de controlevariabelen.  
Het regressiemodel is significant met een betrouwbaarheid van 99 procent. Van alle toegevoegde 
voorzieningen zijn groenvoorzieningen, kinderspeelplaatsen, bereikbaarheid met de auto en 
parkeergelegenheid significant en hebben invloed op de rapportcijfer voor de woonomgeving. 
Groenvoorzieningen heeft hierbij de hoogste regressiecoëfficiënt, namelijk 0,271, wat betekent dat 
wanneer de belangrijkheid van groenvoorzieningen stijgt met 1 (1 tot en met 5 is mogelijk) het 
rapportcijfer voor de woonomgeving stijgt met 0,271 punten. Daarnaast heeft deze variabele met 0,313 
de hoogste gestandaardiseerde coëfficiënt, wat betekent dat deze  variabele relatief het meeste belang 
heeft en de meeste invloed heeft op het rapportcijfer voor de woonomgeving. Dat kinderspeelplaatsen 
invloed hebben op de tevredenheid van de leefomgeving, is opvallend, aangezien dit niet terug komt 
in de onderzochte literatuur. Interessant is dat nabijheid tot industriële bedrijvigheid geen invloed heeft 
op het rapportcijfer voor de woonomgeving. Mensen die aangeven in de nabijheid van industriële 
bedrijvigheid te wonen geven geen hoger of lager rapportcijfer voor de buurt. De Vries et al. (2012) gaf 
aan dat bedrijventerrein voor bewoners altijd een negatief effect heeft op het landschap. Blijkbaar 
hoeft dit niet te betekenen dat de woonomgeving hierdoor minder gewaardeerd wordt. De meeste 
bewoners van Zaanstad, gebruiken de auto om naar het werk te gaan (Gemeente Zaanstad, 2014a). Dat 
de regressie aangeeft dat de bereikbaarheid met de auto en parkeergelegenheid belangrijk zijn voor de 
waardering van de buurt, onderstreept nogmaals dat autogebruik belangrijk is bij de Zaanse bewoners. 
Van de controlevariabelen blijkt de Dummy Wormerveer significant te zijn, wat inhoudt dat ten 
opzichte van de bewoners van Zaandam, er een hoger cijfer gegeven wordt aan de woonomgeving door 
bewoners van de woonplaats Wormerveer. Bewoners van Wormerveer zijn positiever over de 
woonomgeving dan bewoners van Zaandam, wanneer gecontroleerd wordt voor alle variabelen. 
Daarnaast geeft de significante Dummy Hoog opleiding aan dat mensen met een hoge opleiding, een 
hoger cijfer geven aan de woonomgeving dan mensen met een lage opleiding, de referentiecategorie. 
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Tabel 15: Regressieanalyse waardering van de woonomgeving 

 Ongestandaardiseerde 
coëfficiënt 

Gestandaardiseerde 
coëfficiënt 

Constant 4,765***  

Groenvoorzieningen 0,271*** 0,313 

Winkels 0,044 0,047 

Basisscholen 0,051 0,041 

Kinderspeelplaatsen 0,106*** 0,100 

Sportvoorzieningen 0,039 0,035 

Bereikbaarheid met auto 0,097** 0,094 

Bereikbaarheid met OV -0,036 -0,040 

Parkeergelegenheid 0,120*** 0,155 

Nabijheid tot industriële bedrijvigheid 0,010 0,021 

Leeftijd -0,002 -0,024 

Dummy Koog aan de Zaan 0,061 0,020 

Dummy Zaandijk 0,197 0,042 

Dummy Krommenie -0,093 -0,028 

Dummy Wormerveer 0,259*** 0,091 

Dummy Assendelft 0,092 0,031 

Dummy Westzaan 0,066 0,013 

Dummy Midden opleiding 0,028 0,015 

Dummy Hoog opleiding 0,194** 0,106 

Dummy Geslacht 0,026 0,014 

Dummy Woonduur > 20 jaar -0,034 -0,017 

Aantal respondenten 748 

R² 0,270 

Significantieniveau: *** (p<0,01), ** (p<0,05), * (p,0,10) 
Bron: Eigen onderzoek 

Conclusie 

Groenvoorzieningen zijn significant belangrijker voor de leefomgeving dan alle andere voorzieningen. 
Ook blijkt de (on)tevredenheid van groenvoorzieningen de sterkste invloed te hebben op de waardering 
van de woonomgeving, vergeleken met andere voorzieningen. Er kan niet aangetoond worden dat er 
verschil is tussen de belangrijkheid van groenvoorzieningen voor de verschillende woonplaatsen en 
wijken. Wel waarderen de bewoners van Wormerveer over het algemeen de woonomgeving hoger. 
Nabijheid tot industriële bedrijvigheid heeft geen invloed op de waardering van de woonomgeving.  
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6.3.2 Hypothese 2: Een schone en hele omgeving zijn belangrijk voor de leefomgeving. 

Verweij (2014) geeft aan dat een schone en hele omgeving belangrijk zijn voor een wijk, en dat wanneer 
er verrommeling plaats vindt, dit een onveilig gevoel geeft aan bewoners. Als eerste wordt er aan de 
hand van beschrijvende statistiek onderzocht of een schone en veilige omgeving ook belangrijk zijn voor 
de bewoners van Zaanstad. Vervolgens wordt dit vergeleken met andere aspecten die de respondenten 
moesten beoordelen op belangrijkheid.  
 
Meer dan 98 procent van de respondenten geeft aan een schone omgeving belangrijk of zeer belangrijk 
te vinden. Meer dan 97 procent van de respondenten geeft aan een veilige omgeving belangrijk of zeer 
belangrijk te vinden.  Slechts 0,03 procent van de respondenten geeft aan een schone omgeving niet 
zo belangrijk te vinden, en hetzelfde geldt voor een veilige omgeving.  
 
Figuur 51: Belangrijkheid een schone en veilige omgeving, in aantallen 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Het theoretische gemiddelde van alle aspecten is 4,19. Beide variabelen zijn significant niet gelijk aan 
het gemiddelde, en worden belangrijker gevonden dan de aspecten gemiddeld. Het is opvallend dat 
levendigheid zo laag scoort op belangrijkheid, zeker voor jongeren is hier volgens de theorie behoefte 
aan bij de woonomgeving (Mullink, 2014). 
 
Tabel 16: Betrouwbaarheidsinterval aspecten 

 95% betrouwbaarheidsinterval 

Een schone omgeving*  4,57 4,64 

Veiligheid*  4,62 4,69 

Levendigheid*  3,31 3,43 

Rust*  4,06 4,15 

* Significant met een betrouwbaarheid van 99 procent 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Vanwege de weinige respondenten in de antwoordcategorieën onbelangrijk, niet zo belangrijk en 
neutraal, worden deze antwoordcategorieën samengevoegd voor het maken van kruistabellen. Dit is 
nodig om voldoende celvulling te krijgen. Er zijn voor een schone omgeving weinig statistische 
verbanden gevonden. Er is alleen een statistisch verband tussen een schone omgeving en Zaandam en 
Zaanse dorpen, waarbij in Zaandam vaker wordt aangegeven dat het onbelangrijk-neutraal is, en vaker 
zeer belangrijk (Cramer’s V 0,076). Ook wordt in de wijk Kogerveldwijk, ten opzichte van de overige 
wijken, een schone omgeving vaker zeer belangrijk gevonden.  
 
Er zijn een aantal verbanden tussen veiligheid en persoonskenmerken. Zo zijn er verschillen te zien 
tussen de antwoorden die gegeven worden op de vraag naar belangrijkheid van veiligheid, en de 
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leeftijdscategorieën. In de leeftijdscategorie tot en met 29 jaar, wordt vaker aangegeven dat veiligheid 
onbelangrijk-neutraal is. In de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder wordt het vaakst aangegeven dat 
veiligheid zeer belangrijk is (Cramer’s V 0,153). Vrouwen geven vaker aan dat veiligheid zeer belangrijk 
is, ten opzichte van mannen (Cramer’s V 0,104). Deze vinden het vaker onbelangrijk-neutraal, of 
belangrijk. Paren zonder kinderen geven vaker aan dit erg belangrijk te vinden (0,148). Mogelijk heeft 
dit te maken het eerder genoemde verband met leeftijd, een paar zonder kinderen is in ruim 44 procent 
van de gevallen boven de 65 jaar. Gezinnen met kinderen vinden veiligheid ook erg belangrijk, 
belangrijker dan alleenstaanden en anderen. In de wijken Krommenie-Oost en Kogerveldwijk wordt 
veiligheid minder belangrijk gevonden dan in de overige wijken in Zaanstad (Cramer’s V 0,097).  
 
Figuur 52: Belangrijkheid veiligheid per leeftijdscategorie 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Bij het uitvoeren van de regressieanalyse wordt gekeken naar de tevredenheid over verschillende 
aspecten in de buurt, en welke invloed deze hebben op het rapportcijfer voor de buurt. Welk aspect 
heeft het meeste invloed op het rapportcijfer voor de buurt? Dezelfde controlevariabelen als bij de 
regressie van hypothese 1 worden meegenomen bij deze regressie.  
 
Na de uitdraai van het regressiemodel, blijkt er een R te zijn van 0,665. Dit model heeft een vrije hoge 
fit. De determinatiecoëfficiënt, de R Square, is 0,442. Het aandeel verklaarde variantie is 44,2 procent. 
44,2 procent van het rapportcijfer voor de woonomgeving, wordt verklaard door deze vier aspecten en 
de controlevariabelen.  
De vier aspecten in het model zijn significant, waarbij de variabele die het meeste invloed heeft op het 
rapportcijfer voor de woonomgeving  een schone omgeving is, gevolgd door veiligheid. Van alle 
controlevariabelen is slechts Dummy Koog aan de Zaan en Dummy Wormerveer significant. Dit 
betekent dat bewoners van beide wijken, ten opzichte van de bewoners van Zaandam een hoger cijfer 
geven aan de woonomgeving. Eerder was te zien dat de bewoners van Koog aan de Zaan niet een hoger 
cijfer gaven aan de woonomgeving dan bewoners van Zaandam. Blijkbaar zat er in de eerste regressie 
één of een aantal variabelen die het effect van het hogere cijfer van Koog aan de Zaan opvingen. 
Daarom wordt gekeken of bewoners van Koog aan de Zaan anders hebben geantwoord dan bewoners 
van Zaandam, bij de voorzieningen die eerder gebruikt zijn. Over alle voorzieningen, met uitzondering 
van parkeergelegenheid, zijn bewoners van Koog aan de Zaan meer tevreden dan bewoners van 
Zaandam. Niet significant, maar wel opvallend is dat dummy Westzaan, bij deze regressie een negatieve 
coëfficiënt heeft, waar dit bij de eerdere regressie een positieve coëfficiënt was. Bewoners geven een 
lager cijfer voor de buurt, wanneer gecontroleerd wordt voor deze variabelen. Bewoners van Westzaan 
gaven al een lagere waardering voor de verschillende voorzieningen, waardoor Westzaan als aparte 
variabele geen negatieve coëfficiënt had. Nu dit effect weg is, is Westzaan wel negatief.  
In de eerdere regressie was de hoge opleiding, ten opzichte van de lage opleiding, significant. Te 
verwachten is dat van een of meerdere van de aspecten, de bewoners met een hoge opleiding meer 
tevreden zijn dan bewoners met een lage opleiding. Deze aspecten vangen het eerder gevonden effect 
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op. Dit blijkt vooral rust, en in zekere zin veiligheid te zijn. Zoals ook bij de regressieanalyse van 
hypothese 1, is nabijheid tot industriële bedrijvigheid niet significant. 
 
Tabel 17: Regressieanalyse waardering van de woonomgeving 

 Ongestandaardiseerde 
coëfficiënt 

Gestandaardiseerde 
coëfficiënt 

Constant 3,858***  

Levendigheid  0,229*** 0,176 

Rust  0,220*** 0,215 

Een schone omgeving 0,241*** 0,282 

Veiligheid 0,253*** 0,246 

Nabijheid tot industriële bedrijvigheid 0,008 0,018 

Leeftijd 0,002 0,025 

Dummy Koog aan de Zaan 0,215*** 0,070 

Dummy Zaandijk 0,138 0,028 

Dummy Krommenie -0,070 -0,022 

Dummy Wormerveer 0,220*** 0,079 

Dummy Assendelft 0,064 0,022 

Dummy Westzaan -0,124 -0,023 

Dummy Midden opleiding 0,009 0,005 

Dummy Hoog opleiding 0,041 0,022 

Dummy Geslacht 0,035 0,019 

Dummy Woonduur > 20 jaar 0,037 0,018 

Aantal respondenten 861 

R² 0,442 

Significantieniveau: *** (p<0,01), ** (p<0,05), * (p,0,10) 
Bron: Eigen onderzoek 
 

Conclusie 

Van alle aspecten van de leefomgeving, waarnaar gevraagd is aan de respondenten, blijkt een schone 
omgeving de belangrijkste te zijn, gevolgd door veiligheid. Deze aspecten zijn belangrijker dan de 
andere twee aspecten, rust en levendigheid. In de Kogerveldwijk vinden de bewoners een schone 
omgeving erg belangrijk, maar veiligheid vinden de bewoners minder belangrijk dan Zaanstad 
gemiddeld. Ook in Krommenie-Oost wordt veiligheid minder belangrijk gevonden dan in Zaanstad 
gemiddeld. De hypothese is waar, een schone en hele omgeving is belangrijk voor de leefomgeving, 
maar er zijn ruimtelijke verschillen tussen de wijken te zien. 
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6.3.3 Hypothese 3: Bereikbaarheid met het openbaar vervoer is niet belangrijk voor de 

leefomgeving. 

 
Het minst belangrijk bij het vellen van een oordeel over de buurt, is volgens de VROM (2004) de 
tevredenheid over het openbaar vervoer in de buurt. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer is 
eerder aangestipt bij hypothese 1, toen de groenvoorzieningen onderzocht werden op belangrijkheid. 
Sommige toetsen hoeven hierdoor niet nogmaals uitgevoerd te worden, zoals de regressievergelijking. 
Eerst wordt aan de hand van beschrijvende statistiek deze hypothese beschreven. 
 
Het percentage respondenten wat bij deze vraag aangegeven heeft de bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer belangrijk of zeer belangrijk te vinden, is 80,6 procent. Dit percentage is lager dan 
bijvoorbeeld de eerder onderzochte groenvoorzieningen, waar 97 procent dit aangaf. Toch is 80,6 
procent nog een grote meerderheid van de bewoners. Van alle bewoners geeft 4,9 procent aan 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer niet zo belangrijk of onbelangrijk te vinden.  
 
Figuur 53: Belangrijkheid openbaar vervoer, in aantallen 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
De gemiddelde score van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, is een 4,08. Dit gemiddelde 
wordt aan de hand van een t-toets vergeleken met het theoretisch gemiddelde van alle voorzieningen, 
namelijk 3,99. De uitkomst van de toets is dat het gemiddelde van bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer en het theoretisch gemiddelde niet aan elkaar gelijk zijn. Het theoretisch gemiddelde valt alleen 
binnen het betrouwbaarheidsinterval van bereikbaarheid met de auto. 
 
Tabel 18: Betrouwbaarheidsinterval voorzieningen 

 95% betrouwbaarheidsinterval 

Groenvoorzieningen* 4,56 4,63 

Winkels* 4,16 4,26 

Basisscholen* 3,46 3,62 

Kinderspeelplaatsen* 3,61 3,76 

Sportvoorzieningen* 3,48 3,61 

Bereikbaarheid met auto 3,97 4,09 

Bereikbaarheid met O.V.* 4,03 4,14 

Parkeergelegenheid* 4,20 4,31 

* Significant met een betrouwbaarheid van 99 procent 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Belangrijkheid van bereikbaarheid met het openbaar vervoer wordt in kruistabellen afgezet tegen 
verschillende variabelen. Bij het maken van verschillende kruistabellen bleek dat er niet altijd 
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voldoende celvulling was. Er wordt er daarom voor gekozen de antwoordcategorieën onbelangrijk en 
niet zo belangrijk samen te voegen om zo voldoende celvulling te krijgen.  
Er is verschillend geantwoord op de vraag naar bereikbaarheid met het openbaar vervoer, per 
woonplaats (Cramer’s V 0,149). In Zaandam en Koog aan de Zaan wordt bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer belangrijker gevonden dan in de andere woonplaatsen. Van alle woonplaatsen 
vinden bewoners van Westzaan bereikbaarheid met het openbaar vervoer het minst belangrijk. Dit 
komt overeen met het onderzoek van Gemeente Zaanstad (2014a) waar uitkwam dat bewoners van 
Westzaan relatief weinig de trein of de bus paken, maar vaak de (brom)fiets nemen om naar het werk 
te gaan. Hieruit volgt ook dat er een verschil is tussen Zaandam en de Zaanse dorpen, op belangrijkheid 
van het openbaar vervoer. In Zaandam wordt bereikbaarheid met het openbaar vervoer belangrijker 
gevonden dan in de Zaanse dorpen (Cramer’s V 0,177).  
 
Figuur 54: Belangrijkheid bereikbaarheid met het openbaar vervoer per woonplaats 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Ook tussen de wijken onderling zijn verschillen in antwoorden te zien. De wijken Poelenburg en 
Peldersveld scoren hoog bij de antwoordcategorie zeer belangrijk, namelijk 59,3 procent en 51,9 
procent, waar dit gemiddeld op de 33,7 procent ligt. Bewoners van Krommenie-Oost antwoorden vaker 
dan gemiddeld dat bereikbaarheid met het openbaar vervoer belangrijk is, namelijk 64 procent, waar 
46,4 procent gemiddeld is, maar nauwelijks (8 procent) dat het zeer belangrijk is (33 procent 
gemiddeld). In Rooswijk en Westzaan wordt bereikbaarheid met het openbaar vervoer vaker neutraal 
beoordeeld (Cramer’s V 0,209). Eerder bleek al dat voor bewoners van Westzaan bereikbaarheid met 
het openbaar vervoer minder belangrijk is. 
 
Qua persoonskenmerken zijn een flinke verschillen te zien tussen verschillende groepen bewoners. 
Vrouwen vinden bereikbaarheid met openbaar vervoer belangrijk dan mannen (Cramer’s V 0,143). Per 
leeftijdscategorie is er verschil in belangrijkheid van bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 
Jongeren (tot en met 29 jaar) vinden bereikbaarheid met het openbaar vervoer vaker zeer belangrijk, 
namelijk 43,8 geeft dit aan, waar het gemiddeld 34,1 procent is. Jongeren hebben minder vaak de 
beschikking tot een auto en zijn meer afhankelijk van het openbaar vervoer. De leeftijdscategorie 30 
tot en met 39 vindt bereikbaarheid met het openbaar vervoer gemiddeld het minst belangrijk. 
Vervolgens wordt bereikbaarheid met het openbaar vervoer weer belangrijker naarmate de leeftijd 
toeneemt (Cramer’s V 0,134). Dit is in overeenstemming met de uitkomst dat bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer belangrijker is voor mensen die met pensioen zijn (Cramer’s V 0,167). Ook voor 
mensen met een uitkering en huisvrouwen is dit belangrijk. Voor werkenden is bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer een stuk minder belangrijk. Daarnaast blijkt dat hoe meer men verdient, hoe minder 
belangrijk bereikbaarheid met openbaar vervoer wordt (Cramer’s V 0,096). Te verwachten is dat hoe 
minder men verdient, hoe minder vaak men een auto heeft, waardoor men afhankelijk kan zijn van het 
openbaar vervoer. Zo blijkt ook dat bewoners met een huurwoning, bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer een stuk belangrijker vinden dan bewoners met een koopwoning (Cramer’s V 0,192). Bewoners 
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met een koopwoning verdienen over het algemeen meer (Cramer’s V 0,358). Hiermee in 
overeenstemming vinden ook bewoners van een meergezinswoning bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer belangrijker dan bewoners van een eengezinswoning (Cramer’s V 0,122). Voor gezinnen met 
kinderen is bereikbaarheid met het openbaar vervoer minder belangrijk en alleenstaanden vinden 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer het belangrijkst (Cramer’s V 0,094). Lager opgeleiden vinden 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer het belangrijkst, maar opvallen is dat hoger opgeleiden dit 
ook belangrijker vinden dan midden opgeleiden. Verklaring kan zijn dat deze hoog opgeleiden vaker in 
Amsterdam werken, waarbij de trein een belangrijk vervoersmiddel kan zijn wanneer men niet elke dag 
in de file wil staan.  
 
Figuur 55: Belangrijkheid bereikbaarheid met het openbaar vervoer per leeftijdscategorie 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Het regressiemodel dat opgesteld is bij hypothese 1 wordt er hier nogmaal bijgepakt om specifiek te 
kijken naar bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer, is 
niet significant in dit model. Deze variabele levert dan ook geen significante bijdrage aan de verklaring 
van Y, het rapportcijfer voor de woonomgeving. Wanneer deze variabele wel significant was geweest, 
dan had dit betekend dat hoe tevredener bewoners zijn over de bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer, hoe minder tevreden de bewoners zijn over woonomgeving. Dit was een uitkomst geweest 
waar moeilijk een verklaring voor te vinden is.                                                                                                                                                      
 
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

t/m 29 jaar 30 t/m 39 jaar 40 t/m 49 jaar 50 t/m 64 jaar 65 jaar en

ouder

Frequentieverdeling bereikbaarheid met het openbaar vervoer per 

leeftijdscategorie

Zeer belangrijk

Belangrijk

Neutraal

Onbelangrijk



 104 

Tabel 19: Regressieanalyse waardering van de woonomgeving 

 Ongestandaardiseerde 
coëfficiënt 

Gestandaardiseerde 
coëfficiënt 

Constant 4,803***  

Groenvoorzieningen 0,272*** 0,315 

Winkels 0,046 0,048 

Basisscholen 0,052 0,042 

Kinderspeelplaatsen 0,104*** 0,098 

Sportvoorzieningen 0,040 0,036 

Bereikbaarheid met auto 0,097** 0,093 

Bereikbaarheid met OV -0,035 -0,039 

Parkeergelegenheid 0,120*** 0,156 

Leeftijd -0,002 -0,024 

Dummy Koog aan de Zaan 0,058 0,019 

Dummy Krommenie -0,102 -0,030 

Dummy Wormerveer 0,216*** 0,091 

Dummy Assendelft 0,095 0,032 

Dummy Westzaan 0,058 0,011 

Dummy Midden opleiding 0,027 0,014 

Dummy Hoog opleiding 0,192** 0,105 

Dummy Geslacht 0,026 0,014 

Dummy Woonduur > 20 jaar -0,034 -0,017 

Aantal respondenten 748 

R² 0,269 

Significantieniveau: *** (p<0,01), ** (p<0,05), * (p,0,10) 
Bron: Eigen onderzoek 
 

Conclusie 

Er kan niet gezegd worden dat bereikbaarheid met het openbaar vervoer, niet belangrijk is voor de 
leefomgeving, maar dit is afhankelijk van verschillende omstandigheden. Bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer is belangrijker dan het gemiddelde van alle andere voorzieningen. Er is een verschil 
te zien in de belangrijkheid tussen verschillende bewoners met verschillende persoonskenmerken. Zo 
vinden bijvoorbeeld bewoners met een lager inkomen bereikbaarheid met openbaar vervoer 
belangrijker dan bewoners met een hoog inkomen. Ook vinden ouderen en gepensioneerden dit 
belangrijker dan jongeren en werkenden. Ruimtelijk is bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
belangrijker in Zaandam dan in de andere woonplaatsen en dan specifiek in de wijken Poelenburg en 
Peldersveld. In Westzaan wordt bereikbaarheid met het openbaar vervoer het minst belangrijk 
gevonden. Bereikbaarheid is zeker niet de minst belangrijke voorziening voor bewoners van Zaanstad, 
daarom wordt deze hypothese verworpen. 
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6.3.4 Hypothese 4: Wanneer bewoners een bepaalde vorm van bereikbaarheid 

belangrijk vinden, dan is de tevredenheid over deze vorm van bereikbaarheid ook 

groter. 

 
Volgens het onderzoek van Maat (2013) wordt bij het kiezen van een locatie om te wonen, gekeken 
naar bereikbaarheid, op basis van reisvoorkeuren. Zo gaat iemand die graag met openbaar vervoer reist 
waarschijnlijk bij een treinstation wonen, en zoekt iemand die graag met de auto reist, een locatie met 
goede parkeermogelijkheden. Als eerste wordt er aan de hand van beschrijvende statistiek onderzocht 
hoe belangrijk de bepaalde vormen van belangrijkheid zijn. Ook parkeergelegenheid wordt hierbij als 
een vorm van bereikbaarheid gezien. Vervolgens wordt een koppeling gemaakt tussen tevredenheid en 
belangrijkheid van de verschillende vormen van bereikbaarheid. 
 
Van alle vormen van bereikbaarheid, wordt parkeergelegenheid het belangrijkst gevonden. Bij 
tevredenheid over deze vormen van bereikbaarheid, heeft parkeergelegenheid de laagste score, en 
heeft bereikbaarheid met de auto de hoogste score. De gemiddelde score bij tevredenheid, is 3,68. 
Bereikbaarheid met de auto en het openbaar vervoer liggen hier iets boven, en parkeergelegenheid ligt 
hier ruim onder. Omdat de parkeergelegenheid hoog scoort op belangrijkheid, maar de bewoners hier 
minder tevreden over lijken te zijn, lijkt de hypothese niet te kloppen. Er moet gekeken worden of er 
een verband is tussen de belangrijkheid en de tevredenheid over een bepaalde vorm van 
bereikbaarheid. 
 
Figuur 56, Figuur 57: Belangrijkheid bereikbaarheid & Tevredenheid bereikbaarheid 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Tabel 20: Betrouwbaarheidsinterval bereikbaarheid 

 95% betrouwbaarheidsinterval 

 Belangrijkheid Tevredenheid 

Bereikbaarheid met auto 3,97 4,09 3,84 3,96 

Bereikbaarheid met O.V. 4,03 4,14 3,71 3,84 

Parkeergelegenheid 4,20 4,31 3,27 3,42 

Bron: Eigen onderzoek 
 
Aan de hand van kruistabellen wordt gekeken of er een statistisch verband is tussen de belangrijkheid 
en de tevredenheid over een bepaalde vorm van belangrijkheid. Alle drie de kruistabellen blijken 
significant te zijn. Er is dus een significant verband tussen de twee categorale variabelen.  
Opvallend bij bereikbaarheid met de auto, is dat wanneer dit onbelangrijk wordt gevonden, men er ook 
niet ontevreden over is. Wanneer deze vorm van bereikbaarheid belangrijker wordt gevonden, is men 
ook vaker niet zo tevreden of ontevreden. Toch is men ook vaak zeer tevreden wanneer bereikbaarheid 
met de auto belangrijk gevonden wordt, waardoor een zeer zwak positief verband (0,076) ontstaat. 
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Bij bereikbaarheid met het openbaar vervoer is hetzelfde te zien. Hier is wel te zien dat een aantal 
mensen die deze vorm van bereikbaarheid onbelangrijk vinden, hier ook ontevreden over zijn. Echter 
zijn dit maar twee respondenten geweest, waardoor er niet te veel waarde aan gehecht moet worden. 
Omdat de antwoordcategorie zeer tevreden binnen zeer belangrijk, hoger is dan binnen de categorieën 
niet zo tevreden en ontevreden, is er toch een positieve associatiemaat (0,189), wat duidt op een zwak 
positief verband. Dus hoe hoger de belangrijkheid van bereikbaarheid met het openbaar vervoer, hoe 
meer tevreden men hierover is. 
Bij parkeergelegenheid is de ontwikkeling die in het figuur te zien is, ook terug te zien in de negatieve 
associatiemaat van -0,119. Hoe belangrijker parkeergelegenheid wordt gevonden, hoe minder 
tevreden men hier over is. Bijna veertig procent van de mensen die parkeergelegenheid zeer belangrijk 
vindt, is hier niet zo tevreden of ontevreden over. Toch is hier ook het hoogste percentage zeer 
tevreden mensen te vinden.  
 
Tabel 21: Kendall’s tau-b bereikbaarheid 

 Bereikbaarheid auto Bereikbaarheid met 
openbaar vervoer 

Parkeergelegenheid 

Kendall’s tau-b 0,076 0,189 -0,119 

Bron: Eigen onderzoek 
 
Figuur 58, Figuur 59, Figuur 60: Tevredenheid bereikbaarheid met de auto, Tevredenheid 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer, Tevredenheid parkeergelegenheid 

 

 
Bron: Eigen onderzoek 
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Er was graag gekeken naar bewoners die pas sinds kort in Zaanstad wonen, om te zien of deze bewoners 
misschien meer tevreden zijn over de bereikbaarheid, maar slechts 12 respondenten wonen korter dan 
2 jaar in Zaanstad, en 24 respondenten wonen 2 tot 5 jaar in Zaanstad. Helaas is niet gevraagd hoe lang 
de respondenten al op het huidige adres wonen, hierdoor had dit vraagstuk misschien wel beantwoord 
kunnen worden.  
 

Conclusie 

De hypothese moet worden verworpen. Niet bij alle vormen van bereikbaarheid zijn de bewoners meer 
tevreden wanneer deze ook belangrijker gevonden wordt. Wanneer bewoners parkeergelegenheid 
belangrijker vinden, is men hier ook minder tevreden over, wat betekent dat Maat (2013) ongelijk heeft 
in het geval van de gemeente Zaanstad. Het is dus niet zo dat mensen, wanneer een bepaalde vorm 
van bereikbaarheid belangrijk wordt gevonden, hier ook bij de keuze voor een woonlocatie rekening 
mee houden. Het was echter niet mogelijk specifiek te kijken naar bewoners die pas kort op een 
bepaalde locatie wonen. De meeste bewoners wonen al erg lang in Zaanstad, wat kan betekenen dat 
de situatie op het gebied van bereikbaarheid in de loop van de jaren veranderd is.  
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Bedrijventerreinen – Overlast 

In het tweede thema wordt gekeken naar bedrijventerreinen, en in hoeverre deze een negatief effect 
hebben op de leefomgeving en geluids- en geurhinder veroorzaken voor bewoners. Bij deze twee 
deelvragen wordt ook heel specifiek gekeken naar de wijken waarin de eerder onderzochte 
bedrijventerreinen zich bevinden, namelijk Zaandam-Noord, Kogerveldwijk, Oude-Haven en 
Krommenie-Oost. 
 

6.3.5 Hypothese 5: De aanwezigheid van industriële bedrijvigheid heeft een negatief 

effect op de leefomgeving. 

Bedrijventerreinen kunnen om verschillende redenen een negatieve invloed hebben op de 
leefomgeving. Naast dat het duidelijk meetbare effecten kan hebben op de gezondheid van bewoners 
(Pukkula & Pönkä, 2001; Vandermoere, 288; Barnes et al, 2002) en op de huizenprijzen van omliggende 
woningen (De Vor & de Groot, 2010) heeft het ook een negatief effect op de waardering van het 
landschap (De Vries et al, 2012). Wanneer bedrijvigheid ver genoeg van de woning af ligt (meer dan 
1500 meter) of als er genoeg groen is, is het effect een stuk minder (De Vries et al, 2012). Door te 
onderzoeken of bewoners die aangeven dicht bij industriële bedrijvigheid te wonen, een lager 
rapportcijfer voor de woonomgeving geven, kan gekeken worden of industriële bedrijvigheid een 
negatief effect heeft op de leefomgeving. Er blijkt inderdaad dat mensen die dicht bij industriële 
bedrijvigheid wonen, een lager rapportcijfer voor de woonomgeving geven. Bewoners die in de buurt 
van deze bedrijvigheid wonen geven gemiddeld een 7,25, en bewoners die aangeven dit niet te doen, 
gemiddeld een 7,43. Bewoners die niet in de buurt van industriële bedrijvigheid wonen, geven vaker 
een 9 aan de woonomgeving, en mensen die wel in de buurt van industriële bedrijvigheid wonen, geven 
vaker een rapportcijfer 5 aan de woonomgeving (Cramer’s V 0,129).  
 
Figuur 61: Rapportcijfer voor de woonomgeving en dicht bij industriële bedrijvigheid wonen 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Opvallend is dat een aantal bewoners die aangeeft dicht bij industriële bedrijvigheid te wonen, 
vervolgens soms een erg hoog aantal meters invult bij afstand tot industriële bedrijvigheid. Zo geeft 
één persoon 10.000 meter aan, één persoon 5000 meter, drie personen 4000 meter, zes personen 3000 
meter, zes personen 2500 meter en zelfs 28 personen 2000 meter. Waarschijnlijk zijn er een aantal 
mensen die hebben aangegeven niet bij industriële bedrijvigheid in de buurt te wonen, die ook op een 
van deze afstanden van industriële bedrijvigheid woont. Zo is perceptie heel belangrijk bij deze vraag. 
Voor de een is 10.000 meter al (te) dicht bij, waar misschien voor iemand anders 500 meter nog niet 
als dichtbij wordt gezien.  
 
De afstand tot industriële bedrijvigheid wordt in zes categorieën wordt ingedeeld, waarbij het aantal 
meters oploopt, met een zevende categorie, die ‘niet in de buurt van industriële bedrijvigheid’ inhoudt. 
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Het verband van deze variabele met het rapportcijfer voor de woonomgeving is zeer zwak (Kendall’s 
tau-c 0,054). De bewoners zijn wel wat positiever wanneer de afstand tot industriële bedrijvigheid 
groter wordt, maar dit verschil is erg klein.  
 
Er is een aantal stellingen voorgelegd aan de bewoners van Zaanstad. Hieronder vallen een aantal 
positieve en negatieve stellingen. De stellingen met een negatieve lading over de menging wonen 
werken, en bedrijven in woonwijken scoren wat lager dan stellingen met een positieve lading. De 
stelling die het hoogste scoort is de stelling dat het juist de charme is van Zaanstad dat er een duidelijke 
menging van het wonen en werken bestaat. De stelling die aangeeft dat deze bedrijven zorgen voor 
verval en hierdoor een negatieve uitstraling hebben op de buurt, wordt het minst vaak instemmend op 
geantwoord. De Zaanse bevolking lijkt niet negatief ten aanzien van de menging wonen en werken te 
staan. Een aantal stellingen zijn in een eerder Zaanpanel uit 2008, al voorgelegd aan de bewoners van 
Zaanstad. Op de stelling: Het is juist de charme van Zaanstad dat er een duidelijke menging van wonen 
en werken bestaat, was de Zaanse bevolking in 2008 positiever dan in 2014. Ook met de stelling: Het is 
goed dat bedrijven die in woonwijken van Zaanstad zijn gevestigd niet gedwongen worden om te 
verhuizen, was men het in 2008 vaker helemaal mee eens. Op basis van de antwoorden op de stellingen 
lijken de bewoners van Zaanstad wel iets minder positief te staan ten aanzien van de menging wonen 
en werken, dan 6 jaar eerder. Toch gaf in 2008 ook meer bewoners aan sterk in de gaten te houden of 
er iets gevaarlijks gebeurde rond de bedrijvigheid. Dit gevoel van alertheid, is dus minder geworden.  
 
Tabel 22: Betrouwbaarheidsinterval stellingen 

 95% betrouwbaarheidsinterval 

1. Voor Zaanstad is de menging wonen en werken prima, als 
het maar niet in mijn wijk is. 

2,89 3,01 

2. Menging van wonen en werken geeft een grote kans op 
ongelukken. 

3,02 3,15 

3. Het is goed dat bedrijven die in woonwijken van Zaanstad 
zijn gevestigd niet gedwongen worden om te verhuizen. 

3,29 3,42 

4. Het is juist de charme van Zaanstad dat er een duidelijke 
menging van het wonen en werken bestaat. 

3,41 3,53 

5. De in woonwijken gevestigde bedrijven zorgen voor verval. 
Daardoor hebben ze een negatieve uitstraling op de buurt. 

2,88 3,00 

6. Als een bedrijf de buurt verlaat moet de locatie niet worden 
aangeboden aan een nieuw bedrijf. Een nieuw bedrijf moet 
zich voortaan vestigen aan de stadsranden. 

3,29 3,43 

7. Ik houd sterk in de gaten of er iets gevaarlijks gebeurt rond 
de bedrijvigheid bij mij in de buurt. (bijv. opslagplaats of 
fabriek) 

2,83 2,97 

Bron: Eigen onderzoek 
 
Voor de stellingen is vervolgens bekeken of er verschillend geantwoord is door bewoners op 
verschillende afstanden van industriële bedrijvigheid. Op de eerste vraag waarbij gesteld wordt dat de 
menging wonen en werken in Zaanstad prima is, als het maar niet in de eigen wijk is, is vaker 
instemmend geantwoord door mensen die verder weg wonen van industriële bedrijvigheid. Hierbij zijn 
de bewoners vallend onder 0 tot en met 50 meter afstand wat negatiever over de menging van wonen 
werken in de eigen wijk, dan de groep 60 tot en met 100 meter en de groep 150 tot en met 250 meter 
(Kendall’s tau-c 0,203). Misschien ervaart deze groep meer overlast, waardoor er negatiever tegenover 
de menging van wonen en werken gestaan wordt. Deze overlast wordt in de volgende deelvraag 
onderzocht. 
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Figuur 62: Afstand tot industriële bedrijvigheid en het eens zijn met de stelling: Voor Zaanstad is de 
menging van wonen en werken prima, als het maar niet in mijn wijk is 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Er is ook een verband gevonden tussen de stelling: het is juist de charme van Zaanstad dat er een 
duidelijke menging van wonen en werken bestaat, en de afstand tot industriële bedrijvigheid, waarbij 
men hier vaker mee instemt wanneer dichter bij industriële bedrijvigheid wordt gewoond (Kendall’s 
tau-c -0,018). Ook bij de stelling: De in woonwijken gevestigde bedrijven zorgen voor verval. Daardoor 
hebben ze een negatieve invloed op de uitstraling van de buurt blijkt een negatief verband te hebben 
met afstand tot industriële bedrijvigheid, wat betekent dat mensen die in buurt van industriële 
bedrijvigheid wonen, het vaker met deze stelling eens zijn (Kendall’s tau-c -0,009). De stelling: Als een 
bedrijf de buurt verlaat moet de locatie niet worden aangeboden aan een nieuw bedrijf. Een nieuw 
bedrijf moet zich voortaan vestigen aan de stadsranden, heeft een zeer zwak negatief verband met 
afstand tot industriële bedrijvigheid (-0,047). Bewoners die dicht bij industriële bedrijvigheid wonen, 
zijn het vaker met deze stelling eens. De laatste stelling waarbij een significant verband is gevonden, is 
de stelling: Ik houd sterk in de gaten of er iets gevaarlijks gebeurt rond de bedrijvigheid bij mij in de 
buurt (bijv. opslagplaats of fabriek). Hieruit blijkt dat hoe verder weg gewoond wordt van een 
bedrijventerrein, hoe minder men hier mee instemt (-0,055). Dit is een logische uitkomst, hoe minder 
dicht bij men woont, hoe minder men dit in de gaten kan houden. 
 
Er blijkt geen duidelijk negatief of positief gevoel te zijn ten aanzien van industriële bedrijvigheid en 
mengen wonen en werken, bij mensen die dichter bij industriële bedrijvigheid wonen. Deze mensen 
zien welke vaker de charme van Zaanstad hierin, en zijn het er ook minder vaak mee eens dat het prima 
is, als het maar niet in de eigen wijk is. Toch zien deze mensen wel vaker dat het een slechte invloed 
heeft op de buurt, en zien deze bewoners nieuwe bedrijven liever zich aan de stadsranden vestigen. 
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Figuur 63: Afstand tot industriële bedrijvigheid en het eens zijn met de stelling: Als een bedrijf de 
buurt verlaat moet de locatie niet worden aangeboden aan een nieuw bedrijf. Een nieuw bedrijf 
moet zich voortaan vestigen aan de stadsranden 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Alle stellingen zijn vervolgens bekeken op wijkniveau. Door kruistabellen te maken kan gekeken worden 
of er een verband is tussen de stelling en de wijk. De stellingen zijn genummerd, zodat de stelling niet 
herhaald hoeft te worden (zie figuur ..). Alle stellingen blijken hierbij een significant verband te hebben 
met de verschillende wijken. Er wordt hierbij vooral gekeken naar de belangrijkste wijken voor dit 
onderzoek: Krommenie-Oost, Kogerveldwijk, Oude-Haven en Zaandam-Noord. 
 
De stelling die het sterkste verband heeft met de wijk is stelling vijf. Er wordt door bewoners van de 
verschillende wijken, hier verschillend op gereageerd. Bewoners van de wijk Oude-Haven, waarin het 
bedrijventerrein Houthavenkade zich bevindt, reageren iets meer negatief op deze stelling dan 
gemiddeld. Ook door de bewoners van de wijk Rooswijk wordt minder instemmend op deze stelling 
gereageerd. In de wijk Westzaan wordt het meest instemmend op deze stelling geregeageerd. 
Bewoners van Westzaan reageren ook instemmend op de zevende stelling, waar bewoners van 
Rooswijk juist instemmend reageren op de vierde stelling. Bewoners van Westzaan lijken negatiever te 
staan tegenover de menging wonen werken in Zaanstad, en bedrijvigheid in de stad. Er is daarom 
gekeken hoe bewoners van beide wijken geantwoord hebben op de vraag of men dicht bij industriële 
bedrijvigheid woont, en wat de afstand tot deze industriële bedrijvigheid is. Van de 28 bewoners van 
de wijk Westzaan, heeft 15 aangegeven dicht bij industriële bedrijvigheid te wonen, waarna afstanden 
tussen de 0 en de 1000 meter genoemd worden. In de wijk Rooswijk heeft van de 18 bewoners, 7 
mensen aangegeven dicht bij industriële bedrijvigheid te wonen. Er wordt hierna afstanden genoemd 
tussen de 100 en 1500 meter. Omdat hier geen duidelijk verschil tussen zit, worden nog een aantal 
andere wijken nader bekeken. Zo antwoorden bewoners van de wijk Westerkoog instemmend op de 
eerste stelling, en niet instemmend op de vierde stelling. Ook deze wijk is negatief ten aanzien van de 
menging wonen werken en bedrijvigheid. Van de 55 bewoners die in Westerkoog wonen, heeft 15 
mensen aangegeven dicht bij industriële bedrijvigheid te wonen, waarbij afstanden tussen de 50 en 
1500 meter genoemd worden. Zo lijken bewoners uit deze wijk, die meestal niet dicht bij industriële 
bedrijvigheid te wonen, hier toch negatief tegenover te staan. De Kogerveldwijk antwoord daarentegen 
niet instemmend op de tweede stelling en instemmend op de derde stelling, waaruit kan blijken dat 
deze bewoners positief staan ten aanzien van de menging wonen werken en bedrijvigheid. In de 
Kogerveldwijk geven 8 van de 12 bewoners aan dicht bij industriële bedrijvigheid te wonen, waarbij 
afstanden genoemd worden tussen de 100 en 1500 meter. Ondanks dat de meerderheid dicht bij 
industriële bedrijvigheid woont, staat men er toch positief tegenover. In de wijk Oude-Haven wordt ook 
overwegend positief gereageerd op de menging wonen en werken, en bedrijvigheid. Zo wordt er naast 
de vijfde stelling ook niet instemmend gereageerd op de eerste steling. Van de 33 bewoners die 
meedoen aan dit onderzoek, geeft 22 aan dicht bij industriële bedrijvigheid te wonen. De afstanden die 
genoemd worden gaan van 3 tot en met 1000 meter. In Zaandam-Noord wordt op de stellingen 
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gereageerd, zoals het gemiddelde dat doet. Van de 47 bewoners uit deze wijk, geeft 33 personen aan 
dicht bij industriële bedrijvigheid te wonen, met afstanden van 8 tot 3000 meter. In de wijk Krommenie-
Oost wordt wisselend negatiever en positiever gereageerd dan het gemiddelde. Van de 50 bewoners 
geeft 36 aan dicht bij industriële bedrijvigheid te wonen, met afstanden tussen de 20 en 10.000 meter. 
 
Tabel 23: Cramer’s V per stelling 

 Cramer’s 
V 

1. Voor Zaanstad is de menging wonen en werken prima, als het maar niet in mijn wijk 
is. 

0,173** 

2. Menging van wonen en werken geeft een grote kans op ongelukken. 0,181*** 

3. Het is goed dat bedrijven die in woonwijken van Zaanstad zijn gevestigd niet 
gedwongen worden om te verhuizen. 

0,167** 

4. Het is juist de charme van Zaanstad dat er een duidelijke menging van het wonen en 
werken bestaat. 

0,162* 

5. De in woonwijken gevestigde bedrijven zorgen voor verval. Daardoor hebben ze een 
negatieve uitstraling op de buurt. 

0,191*** 

6. Als een bedrijf de buurt verlaat moet de locatie niet worden aangeboden aan een 
nieuw bedrijf. Een nieuw bedrijf moet zich voortaan vestigen aan de stadsranden. 

0,164* 

7. Ik houd sterk in de gaten of er iets gevaarlijks gebeurt rond de bedrijvigheid bij mij in 
de buurt. (bijv. opslagplaats of fabriek) 

0,177** 

Significantieniveau: *** (p<0,01), ** (p<0,05), * (p,0,10) 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Er kan niet gezegd worden dat wijken met of dichtbij industriële bedrijvigheid, positiever of negatiever 
staan ten aanzien van de menging wonen en werken, en bedrijvigheid. Dit komt ook doordat er per wijk 
zo verschillend gereageerd wordt op de vraag naar de afstand tot industriële bedrijvigheid. Nu zijn 
sommige wijken zo groot, dat er inderdaad 2000 meter verschil kan zitten tussen het ene uiteinde van 
de wijk en het andere. Ook is er niet te zien dat de vier wijken waarin zich een binnenstedelijk 
bedrijventerrein bevindt waar in deze studie op gericht wordt, een negatieve houding hebben ten 
aanzien van de menging wonen en werken en bedrijvigheid. Deze wijken neigen meer naar een 
positieve houding.  
 
De verschillen in antwoorden kunnen ook voortkomen uit andere redenen, bijvoorbeeld door leeftijd, 
geslacht of inkomensklasse. Er wordt gekeken of er niet andere redenen zijn die er toe leiden dat 
bewoners positief of negatief staan ten aanzien van de menging wonen en werken en bedrijvigheid. Bij 
de vijfde stelling werd eerder het hoogste verband gevonden met de wijken, en dit is een interessante 
vraag voor het onderzoek om naar te kijken. Wanneer gekeken wordt of er een verband is tussen deze 
stelling, en geslacht, leeftijd, inkomensklasse en arbeidssitutatie, dan blijkt dit bij allen, behalve 
inkomensklasse, zo te zijn. Vrouwen zijn het vaker met deze stelling eens. Bij leeftijd en arbeidssituatie 
kan niet gezegd worden dat er duidelijk een groep is die het vaker met deze stelling eens is. Het is meer 
dat er verschillen te zien zijn in de antwoorden op deze stelling. Het verband is bij alle drie zeer zwak ( 
Cramer’s V respectievelijk 0,109, 0,089 en 0,099). Vervolgens is gekeken naar de eerste stelling. Ook 
hier is een verband te zien tussen de stelling en leeftijd en arbeidssituatie. Bij inkomensklasse en 
geslacht is dit verband er niet. Ook hier is weer sprake van zeer zwakke verbanden (Cramer’s V 
respectievelijk  0,113 en 0,102). De vierde stelling heeft alleen een verband met inkomensklasse, en 
heeft een zwak verband (0,117). Bij de zevende stelling blijkt er alleen een verband te zijn tussen de 
stelling en leeftijdsklasse en arbeid (p=<0,010). De verbanden zijn ook hier zeer zwak, maar liggen wel 
iets hoger (0,163 en 0,140). Hoe ouder men is hoe meer men in de gaten houdt of er iets gevaarlijks 
gebeurt rond de bedrijvigheid in de buurt. Hiermee in overeenstemming geven gepensioneerden aan 
dit beter in de gaten te houden. De andere stellingen hadden geen noemenswaardige uitkomsten. 
 
Als laatste is gekeken wat de bewoners hebben ingevuld bij de open vraag naar voor- en nadelen van 
de menging wonen en werken. Belangrijke voordelen voor de Zaanse bewoners zijn de vermindering 
van het woon-werkverkeer, waardoor minder reiskosten worden gemaakt en ook minder vervuiling is 
van het milieu. Daarnaast zorgt bedrijvigheid voor controle en veiligheid voor beide partijen, zo houden 
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overdag de bedrijven de woonhuizen in de gaten en zorgen de woonhuizen ervoor dat de bedrijven er 
’s avonds niet verlaten bij liggen. Dit gaat criminele praktijken tegen. Ook voelen de bewoners zich door 
de bedrijven ’s avonds veiliger op straat. Daarnaast is een belangrijk voordeel dat bedrijven zorgen voor 
werkgelegenheid. Bewoners zien een versterking van de bedrijvigheid in de stad ook in relatie met 
verbeterde infrastructuur en bereikbaarheid en aandacht voor voorzieningen. Ook wordt gedacht dat 
lokale bedrijven meer betrokken zijn bij de buurt en de wijk, waardoor bijvoorbeeld een wijkvereniging 
of buurtbarbecue door bedrijven gesponsord kan worden. Anderen geven aan geboren te zijn in 
Zaanstad, en niet anders gewend zijn, of dat het de sfeer, authenticiteit en geschiedenis van Zaanstad 
weergeeft. 
 
Nadelen genoemd door de bewoners, zijn bovenal de vervuiling en geur- geluids-overlast. Hier wordt 
in de volgende hypothese verder op in gegaan. Daarnaast wordt vaak aangegeven dat de vrachtwagens 
zorgen voor onveilige situaties, vooral voor kinderen. Er wordt vaak genoemd dat deze vrachtwagens 
zich niet aan de snelheidsrestricties houden. Ook ontstaat er schade aan het wegdek door deze 
vrachtwagens. Ook bedrijven zorgen voor gevaarlijke situaties, doordat er kans is op brand of explosies. 
Er is sprake van lozing van afval, en veel uitstoot van stoffen. Veel groen heeft moeten wijken voor deze 
bedrijven en de bewoners vinden het jammer dat de Zaan niet goed bereikbaar is. Een aantal keer 
wordt de waardevermindering van het huis genoemd, zoals ook de Vor & de Groot (2010) aangaven. 
Het wordt door bewoners als storend gezien dat een vervallen pand naast een mooi authentiek pand 
staat. Ook vinden sommige bewoners het een nadeel dat er bij deze bedrijven vaak alleen banen 
gecreëerd voor mensen met een lage- of midden-opleiding.  
 

Conclusie 

De hypothese “De aanwezigheid van industriële bedrijvigheid heeft een negatief effect op de 
leefomgeving” moet worden verworpen. De Zaanse bewoners staan over het algemeen positief ten 
aanzien van de menging wonen en werken, en bedrijvigheid. Al blijkt uit een aantal stellingen die eerder 
gesteld zijn, deze positieviteit wel iets lager te zijn dan in 2008. Daarnaast wordt ook een wat lager cijfer 
gegeven aan de woonomgeving wanneer men aangeeft in de buurt van industriële bedrijvigheid te 
wonen. Wanneer naar de verschillende stellingen gekeken wordt, blijken bewoners die dichter bij 
industriële bedrijvigheid wonen, niet positiever of negatiever te staan ten aanzien van industriële 
bedrijvigheid en de menging van wonen en werken in Zaanstad.  
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6.3.6 Hypothese 6: De aanwezigheid van industriële bedrijvigheid zorgt voor 

geuroverlast en geluidsoverlast. 

Uit onderzoek van het RIVM (2004) bleek dat bewoners het meest gehinderd worden door het geluid 
wat het wegverkeer veroorzaakt, 29 procent wordt hier ernstig door gehinderd. In Zaanstad blijkt 
ongeveer 10 procent van de bewoners ernstige lawaaihinder van vrachtverkeer te ondervinden. Dit 
percentage is dan wel lager, maar onder wegverkeer vallen ook auto’s, motoren, scooters en dergelijke, 
waardoor het niet helemaal vergelijkbaar is. In Zaanstad ervaart ongeveer een gelijk percentage als 
Nederland lawaaihinder van industrie, landelijk is dit namelijk 7 procent voor ernstige hinder en 18 
procent ervaart hinder. De Zaanse bewoners ervaren wel meer geurhinder, landelijk ervaart 12 procent 
hinder van fabrieken en bedrijven, en 6 procent ervaart ernstige hinder.  
 
Figuur 64: Ondervonden hinder van vrachtverkeer en bedrijven en fabrieken 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Menging van wonen en werken levert geluids- en stankoverlast, is een stelling die voorgelegd is aan de 
bewoners van Zaanstad. De meerderheid van de bewoners is het met deze stelling eens, namelijk 60,3 
procent van de bewoners geeft aan het met deze stelling eens of helemaal eens te zijn. Hoe verder weg 
van industriële bedrijvigheid, hoe minder vaak de bewoners het helemaal met deze stelling eens zijn. 
Uitzondering hierop is de afstand 0 tot 50 meter, waar bewoners het wel vaker met deze stelling eens 
zijn dan bewoners die verder weg van industriële bedrijvigheid wonen. Er is sprake van een negatief 
verband (Kendall’s tau-c -0,062), hoe verder weg van industriële bedrijvigheid, hoe minder men vindt 
dat menging wonen en werken geluids- en stankoverlast veroorzaakt.  
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Figuur 65 Figuur 66: Het eens zijn met de stelling: menging van wonen en werken levert geluids-en 
stankoverlast, in aantallen & Afstand tot industriële bedrijvigheid en het eens zijn met de stelling: 
menging van wonen en werken levert geluids-en stankoverlast 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Om goed te kunnen onderzoeken waar precies de overlast vandaan komt, is het opgesplitst in geur- en 
geluids- overlast van fabrieken en bedrijven en van vrachtverkeer.  Er wordt specifiek gevraagd of er in 
de afgelopen 12 maanden deze vormen van hinder zijn ervaren. Er is hierbij vervolgens onderscheidt 
gemaakt naar afstanden tot industriële bedrijvigheid. Ervaren bewoners die dichter bij industriële 
bedrijvigheid wonen, ook meer overlast? Bij alle vier de soorten van hinder, blijkt dit inderdaad het 
geval te zijn. De bewoners die 0 tot 50 meter van industriële bedrijvigheid wonen, geven het vaakst aan 
ernstige lawaaihinder te ondervinden van vrachtverkeer. Ook van de groep 150 tot en met 250 meter 
geeft twintig procent aan ernstige lawaaihinder te ondervinden. Lawaaihinder van vrachtverkeer kan 
ook ervaren worden omdat men bijvoorbeeld dicht bij een belangrijke drukke weg woont. Het sterkste 
verband tussen hinder en afstand tot industriële bedrijvigheid is die tussen lawaaihinder van bedrijven 
en fabrieken en afstand tot industriële bedrijvigheid. Hier hangt de mate van hinder dus erg samen met 
de afstand tot de bedrijven. Geurhinder van vrachtverkeer wordt door bewoners op de kortste afstand 
tot industriële bedrijvigheid, duidelijk het vaakst als ernstige hinder ervaren, namelijk door bijna 25 
procent van de bewoners in deze groep. De bewoners die 150 tot en met 250 meter van industriële 
bedrijvigheid afwonen ervaren meer geurhinder van vrachtverkeer, dan bewoners die 60 tot en met 
100 meter van de bedrijvigheid af wonen. Ook dit kan veroorzaakt worden doordat bewoners deze 
hinder ervaren omdat de woonomgeving naast een weg met veel vrachtverkeer ligt, en niet zozeer 
naast bedrijvigheid. Geurhinder van bedrijven en fabrieken, wordt niet het meeste ervaren door 
bewoners die zeer dicht bij industriële bedrijvigheid wonen, maar juist door bewoners op een grotere 
afstand. De geur van sommige fabrieken, zoals de cacaofabriek, kan tot zeer ver meegevoerd worden 
in de lucht, waardoor ook bewoners op grotere afstand dit als hinderlijk kunnen ervaren. Chasco & Le 
Gallo (2012) hadden gelijk dat geluidshinder meer lokaal ervaren wordt dan luchtvervuiling. Toch geeft 
het verband nog steeds aan, dat hoe dichter bij de industriële bedrijvigheid gewoond wordt, hoe meer 
geurhinder van bedrijven en fabrieken de bewoners ervaren.  
 
Tabel 24: Kendall’s tau-c per vorm van hinder 

Vormen van hinder Kendall’s tau-c 

Lawaaihinder vrachtverkeer -0,210*** 

Lawaaihinder bedrijven en fabrieken -0,248*** 

Geurhinder vrachtverkeer -0,204***  

Geurhinder bedrijven en fabrieken -0,221*** 

Significantieniveau: *** (p<0,01), ** (p<0,05), * (p,0,10) 
Bron: Eigen onderzoek 
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Figuur 67, Figuur 68, Figuur 69, Figuur 70: Ervaren lawaaihinder van vrachtverkeer, Ervaren 
lawaaihinder van bedrijven en fabrieken, Ervaren geurhinder van vrachtverkeer, Ervaren geurhinder 
van fabrieken en bedrijven 

 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Lawaaihinder van vrachtverkeer wordt door bewoners van Krommenie-Oost, vaker als ernstige hinder 
ervaren dan door alle bewoners gemiddeld en men ervaart minder vaak geen hinder. In de wijk Oude-
Haven ervaart men vaker enigszins hinder, en minder vaak geen hinder. In de Kogerveldwijk geeft meer 
dan de helft aan nauwelijks deze hinder te ervaren, wat opvallend is, omdat er veel kleine bedrijven in 
deze wijk gevestigd zijn, waardoor er ook veel vrachtverkeer aanwezig is (Cramer’s V 0,230). In de wijk 
Krommenie-Oost en Oude-Haven wordt ook vaker lawaaihinder ervaren van fabrieken en bedrijven 
(Cramer’s V 0,194). In Krommenie-Oost en Oude-Haven wordt ook vaker aangegeven dat er enigszins 
geurhinder wordt ondervonden door vrachtverkeer, waardoor hier iets meer hinder wordt 
ondervonden dan in heel Zaanstad (Cramer’s V 0,195). In alle vier de wijken wordt vaker enigszins 
geurhinder ondervonden door bedrijven en fabrieken, waardoor in alle vier de wijken meer geurhinder 
wordt ondervonden dan in Zaanstad in totaal. Oude-Haven ervaart hierbij het meeste hinder van de 
vier wijken (Cramer’s V 0,205). 
 
Van de overige wijken in Zaanstad ervaart de wijk Oud Koog aan de Zaan alle vormen van hinder vaker 
als ernstig dan alle wijken gemiddeld. Er is hier sprake van een ligging aan de A8 en de provinciale weg 
N203, en de aanwezigheid van veel zware bedrijvigheid, zoals Tate & Lyle, Duyvis en ADM Cacao. De 
bewoners van de wijk Oud-Zaandijk, Poelenburg en Westzaan ervaren meer lawaaihinder van 
vrachtverkeer. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de ligging van de eerste twee wijken aan de A8 en 
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de provinciale weg N203. Bewoners van Oud-Zaandijk ervaren ook meer geurhinder van bedrijven en 
fabrieken, waarschijnlijk door de ligging aan de ADM cacaofabriek van Koog aan de Zaan.  
Bewoners van de wijk Assendelft-Zuid ervaren alle vormen van hinder minder dan de andere wijken 
gemiddeld. Bewoners van Krommenie-West en Peldersveld ervaren minder lawaai en geurhinder van 
fabrieken. Beide wijken zijn ook redelijk ver verwijderd van industriële bedrijvigheid ten opzichte van 
de andere wijken. Bewoners van de wijk Nieuw-W est ervaren minder lawaai- en geurhinder van 
vrachtverkeer. Er zijn in deze wijk geen grote bedrijven gevestigd, en blijkbaar hebben de bewoners 
hier geen last van de provinciale weg N203. 
 
Wanneer naar een aantal persoonskenmerken wordt gekeken en de hinder die wordt ondervonden, 
lijken vooral gepensioneerden, huisvrouwen (Cramer’s V 0,072), ouderen (Cramer’s V 0,114) en 
vrouwen (Cramer’s V  0,146) meer geluidshinder te ondervinden van vrachtverkeer. Een reden hiervoor 
kan zijn dat vrouwen en ouderen minder vaak betaald werk hebben dan mannen en bewoners van 
onder de 65, waardoor men vaker thuis is en meer hinder ervaart, ook doordat overdag meer 
vrachtverkeer is dan ’s avonds en ’s nachts. Dit is dezelfde reden als waarom huisvrouwen en 
gepensioneerden meer overlast ervaren.  
Van de jongeren (tot en met 29 jaar) geeft een groot gedeelte aan nooit lawaaihinder te hebben ervaren 
in de afgelopen 12 maanden, van fabrieken en bedrijven (Cramer’s V 0,109).  
Daarnaast blijkt dat hoe lager het inkomen is, hoe vaker er geuroverlast ervaren wordt door 
vrachtverkeer (Cramer’s V 0,145).  Dit kan te maken hebben met de woonbuurt waar deze mensen 
wonen. Wanneer het inkomen hoger is, kan gemakkelijker gekozen worden om te wonen op een locatie 
waar minder overlast ervaren wordt. Ook wordt vaker door vrouwen aangegeven dat er enigszins of 
ernstige geurhinder wordt ervaren door vrachtverkeer (Cramer’s V 0,139). Ook wordt er meer 
geuroverlast van bedrijven en fabrieken ervaren door mensen met een lager inkomen (Cramer’s V 
0,135). Hierbij kan eerder genoemde reden ook hier worden toegepast; mensen met een hoger 
inkomen hebben meer keuze bij het vinden van een woonlocatie. Ook ervaren vrouwen meer 
geuroverlast van bedrijven en fabrieken dan mannen (Cramer’s V 0,118). Interessant om te zien is dat 
gepensioneerden juist minder geuroverlast van bedrijven en fabrieken ervaren dan andere groepen 
(Cramer’s V 0,090), waar door deze mensen eerder wel meer geluidsoverlast werd ervaren door 
vrachtverkeer. Mogelijk is dat deze mensen al langer in Zaanstad wonen, en meer gewend zijn aan de 
geuren in de gemeente. Wanneer gekeken wordt of mensen die langer in Zaanstad wonen, minder 
geuroverlast ervaren van fabrieken en bedrijven, dan blijkt dit inderdaad het geval te zijn (Kendall’s tau-
c -0,088). Meer dan 20 procent geeft aan geen hinder te ondervinden van de geur van bedrijven en 
fabrieken.  
 
Figuur 71: Woonduur en ervaren geuroverlast bedrijven en fabrieken 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Er is gekeken of mensen die aangeven overlast te ervaren op een van de vier vormen, ook de 
woonomgeving lager waarderen. Dit blijkt bij alle vier de vormen van overlast het geval te zijn, al is bij 
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de ene vorm van overlast dit verband wat sterker dan bij de ander. Het sterkste verband is er te zien bij 
geurhinder van vrachtverkeer (Kendall’s tau-c -0,170). Hoe meer geurhinder wordt ervaren, hoe lager 
het cijfer voor de woonomgeving. 37 procent van de mensen die aangeeft ernstige hinder te ervaren, 
geeft een 6 of lager als cijfer. Bij mensen die aangeven geen hinder te ervaren, is dit slechts 10 procent. 
Van deze groep geeft 58,4 procent een 8 of hoger, waar dit bij de groep ernstige hinder, slechts 21,6 
procent is. Het op een na sterkste verband is te zien bij lawaaihinder van vrachtverkeer (Kendall’s tau-
c -0,164), gevolgd door lawaaihinder van bedrijven en fabrieken (Kendall’s tau-c -0,141) en geurhinder 
van bedrijven en fabrieken (Kendall’s tau-c -0,113). 
 
Door middel van een regressie-analyse wordt gekeken in hoeverre deze vormen van hinder echt invloed 
hebben op het rapportcijfer voor de woonomgeving. Hierbij is de referentiecategorie van de dummy 
geen hinder ondervonden en nauwelijks hinder ondervonden. Omdat de residuen niet normaal 
verdeeld bleken te zijn, is er een natuurlijk logaritme van de afhankelijke variabele gemaakt. Ook hier 
is te zien dat wanneer er enigszins of ernstige hinder wordt ondervonden, er een lager cijfer wordt 
gegegeven dan wanneer er nauwelijks of geen hinder wordt ondervonden. Geuroverlast van 
vrachtverkeer heeft de meeste invloed op het rapportcijfer voor de woonomgeving. Alleen geuroverlast 
van bedrijven en fabrieken is niet significant, en heeft geen invloed op het rapportcijfer voor de 
woonomgeving.  
 
Tabel 25: Regressieanalyse waardering van de woonomgeving, met ervaren hinder 

 Ongestandaardiseerde 
coëfficiënt 

Gestandaardiseerde 
coëfficiënt 

Constant  2,014***  

Dummy Lawaai Vrachtverkeer  -0,025** -0,082 

Dummy Lawaai Bedrijven en fabrieken  -0,030** -0,085 

Dummy Geur Vrachtverkeer  -0,031** -0,089 

Dummy Geur Bedrijven en fabrieken  -0,012 -0,042 

Aantal respondenten  944 

R²  0,048 

Significantieniveau: *** (p<0,01), ** (p<0,05), ** (p,0,10) 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Er is gevraagd aan de bewoners of men er weleens over denkt om te gaan verhuizen. Hierbij wordt niet 
een hoger percentage gezien bij mensen die meer geur- of lawaaihinder ervaren. Er is geen verband 
tussen geur- en lawaaioverlast en verhuisgeneigdheid. Wel blijkt dat wanneer doorgevraagd wordt of 
mensen die aangeven te willen verhuizen, dan ook binnen Zaanstad wil verhuizen, mensen die dat niet 
willen, vaker ernstige lawaaihinder van vrachtverkeer ervaren (Cramer’s V 0,143). 
 

Conclusie 

De meeste overlast wordt ervaren door de geur van bedrijven en fabrieken. Hoe dichter er bij 
industriële bedrijvigheid gewoond wordt, hoe meer hinder er ervaren wordt. Hierdoor moet de 
hypothese, dat bedrijventerreinen zorgen voor geuroverlast en geluidsoverlast, worden bevestigd. 
Vooral de mate van geluidshinder van fabrieken en bedrijven is afhankelijk van de afstand tot de 
industriële bedrijvigheid. Wijken die de meeste hinder ervaren zijn Oud Koog aan de Zaan, Krommenie-
Oost en Oude-Haven, wat een interessante uitkomst is voor de bedrijventerreinen Krommenie-Oost en 
Houthavenkade. Ook ervaren bewoners van Krommenie-Oost, Oude-Haven, Kogerveldwijk en 
Zaandam-Noord meer geurhinder van fabrieken en bedrijven dan in Zaanstad gemiddeld. Vooral 
vrouwen lijken meer geur- en lawaaihinder te ervaren, wat als reden kan hebben dat vrouwen minder 
vaak betaald werk hebben en daardoor overdag meer op de woonlocatie te vinden zijn. 
Gepensioneerden ervaren wel meer geluidsoverlast van vrachtverkeer maar ervaren minder 
geurhinder van fabrieken en bedrijven. Ook bewoners die al langer in Zaanstad wonen, ervaren deze 
geurhinder minder. Hoe meer overlast ervaren wordt voor elk van de vier vormen van overlast, hoe 
lager het cijfer is voor de waardering van de woonomgeving, behalve bij geuroverlast van fabrieken en 
bedrijven. Mensen die aangeven er over na te denken te verhuizen geven echter niet vaker aan dat er 
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nu geur- of geluidshinder ervaren wordt. Mensen die aangeven niet binnen Zaanstad te willen 
verhuizen, blijken wel vaker ernstige lawaaihinder van vrachtverkeer te ervaren. 
Zo blijkt dat ondanks dat geurhinder van bedrijven en fabrieken voor veel mensen veel overlast geeft, 
dit geen invloed heeft op hoe de woonomgeving gewaardeerd wordt. Zo lijkt het of deze geurhinder, 
ondanks dat men er vaker last van heeft, weinig invloed heeft op de leefomgeving.  
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Menging wonen en werken 

Het mengen van functies is in verschillende onderzoeken beschreven, maar is er geen eenduidig 
antwoord of dit positief of negatief is voor de buurt, en om welke redenen dit zo is. Enkele aannames 
uit onderzoeken worden daarom in dit thema getoetst op de Zaanse situatie. 
 

6.3.7 Hypothese 7: Functiemenging is prettig omdat het zorgt voor meer levendigheid in 

de buurt. 

Volgens de VROM-raad (2006) zorgt de menging van wonen en werken voor een betere leefbaarheid 
van de buurt, en voor meer levendigheid. Er is hierbij namelijk minder sprake van urban sprawl (Maar, 
2013). Ook Verweij (2014) geeft aan dat door functiemenging meer sociale contacten ontstaan in een 
buurt. Mullink (2014) geeft aan dat vooral jongeren behoefte hebben aan levendigheid op de 
woonlocatie. Wel zegt VROM (2004) dat er niet te veel bedrijven aanwezig moeten zijn in een buurt, 
en 1 bedrijf op 10 woningen een goede verhouding is.  
Om te onderzoeken of de Zaanse bewoners functiemenging prettig vinden omdat dit levendigheid met 
zich meebrengt, is dit in een stelling aan de bewoners voorgelegd. Bijna 37 procent van de 
respondenten geeft aan het met deze stelling eens te zijn, maar slechts vijf procent is het helemaal met 
deze stelling eens.  
 
Figuur 72: Het eens zijn met de stelling: De menging van wonen en werken is prettig vanwege de 
levendigheid die het met zich mee brengt. 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Er zijn bijna geen verschillende antwoorden te zijn gegeven tussen mensen die al dan niet dicht bij 
industriële bedrijvigheid wonen op deze stelling. 
In de wijken Oude-Haven, Rosmolenwijk en Oud Koog aan de Zaan zijn de bewoners het vaker dan 
gemiddeld met deze stelling eens. In Westerkoog, Assendelft-Zuid en Kogerveldwijk zijn minder 
bewoners dan gemiddeld het met deze stelling eens. Bewoners van Krommenie-Oost en Zaandam-
Noord geven ongeveer dezelfde antwoorden als Zaanstad gemiddeld. Er is geen verschil te zien tussen 
wijken met een industrieel karakter, en zonder industrieel karakter.  
 
Vanuit de literatuur wordt verwacht dat vooral jongeren levendigheid willen, en voor een locatie kiezen 
waar het levendig is. Zo schrijft Mullink (2014) dat starters behoefte hebben aan kleine betaalbare 
woningen dicht bij stedelijke milieus, waar levendigheid is. Wanneer naar de empirie wordt gekeken 
dan blijkt dit niet helemaal zo te zijn. Zo is er in de leeftijdscategorie 18 tot en met 29 jaar niemand die 
aangeeft het helemaal eens te zijn met deze stelling. Toch geeft in deze leeftijdscategorie ook niemand 
aan het helemaal met deze stelling oneens te zijn (Cramer’s V 0,091). Een interessante bevinding is dat 
bewoners van een meergezinswoning, het vaker met deze stelling eens zijn dan mensen die wonen in 
een eengezinswoning.  Dit kan komen doordat jongeren vaker in appartementen wonen dan de wat 
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oudere generatie. Wanneer dit getoetst wordt blijkt dat 33 procent van de mensen tot 29 jaar in een 
meergezinswoning woont, maar ook 29 procent van de 65 plussers woont in een meergezinswoning. 
Van de overige leeftijdsgroepen, oplopend van jong naar oud, gaat het om respectievelijk 23, 10 en 12 
procent. Daarnaast blijkt dat mannen het vaker met deze stelling eens zijn dan vrouwen (Cramer’s V 
0,141). 
 
Figuur 73 & Figuur 74: Leeftijdscategorie en het eens zijn met de stelling & Woontype en het eens zijn 
met de stelling 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Getoetst is of mensen die bevestigend antwoorden op deze stelling, meer of minder tevreden zijn met 
de woonomgeving, dus of er er een hoger of lager cijfer wordt gegeven. Mensen die de stelling negatief 
beantwoorden, geven ook een lager rapport cijfer voor de buurt (Kendall’s tau-c 0,092). Zo geeft bijna 
38 procent van de mensen die het helemaal met de stelling oneens zijn, een cijfer van 8 of hoger voor 
de woonomgeving, ten opzichte van 62 procent van de mensen die het helemaal met deze stelling eens 
zijn. Daarnaast geeft van de eerste groep 33 procent een cijfer van een 6 of lager, ten opzichte van 10 
procent van de mensen die het wel helemaal met de stelling eens zijn. Wanneer mensen levendigheid 
door functiemenging prettig vinden, wordt ook de woonomgeving als prettiger ervaren. Dat 
levendigheid een positieve invloed heeft op de woonomgeving bleek ook al uit de regressieanalyse die 
is uitgevoerd bij hypothese 2. Hoe hoger de waardering voor levendigheid, hoe hoger de waardering 
voor de woonomgeving.  
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Figuur 75: Het eens zijn met de stelling en rapportcijfer voor de woonomgeving 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 

Conclusie 

De stelling kan nooit helemaal bevestigend beantwoord worden, omdat niet altijd iedereen het met 
deze stelling eens kan zijn. Toch blijkt de meerderheid van de bevolking het wel met deze stelling eens 
te zijn. Er is hierbij geen verschil te zien tussen bewoners naar afstand van de woning tot industriële 
bedrijvigheid. Ook wanneer naar de wijken afzonderlijk wordt gekeken, blijken bewoners van wijken 
met een industrieel karakter niet anders op deze stellingen gereageerd te hebben. Jongeren 
antwoorden maar iets instemmender op de stelling dan de oudere generaties. Wel blijkt duidelijk dat 
mensen die negatief staan tegenover deze functiemenging en de levendigheid, ook een lager 
rapportcijfer voor de buurt geven.  
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6.3.8 Hypothese 8: Functiemenging is positief omdat zo dichter bij het werk gewoond 

kan worden  

Door functiemenging wordt de afstand tussen werk en wonen minder, waardoor dit gemakkelijk 
gecombineerd kan worden, er minder auto’s nodig zijn en er meer draagvlak komt voor voorzieningen 
(VROM-raad, 2006). Een veronderstelling van Maat (2013) die eerder onderzocht is, dat mensen altijd 
een locatie kiezen op basis van reisvoorkeuren. Dit zou betekenen dat functiemenging om autoverkeer 
te verminderen niet altijd werkt. Al mensen graag met de auto reizen, dan wordt er een locatie gezocht 
waarvandaan gemakkelijk met de auto naar het werk gegaan kan worden, en kiest men niet voor een 
locatie dichterbij, zodat gebruik gemaakt kan worden van de fiets. Deze veronderstelling van Maat 
(2013) bleek echter niet van toepassing op Zaanstad. Daarom wordt hier onderzocht of bewoners 
positief staan ten aanzien van functiemenging en dicht bij het werk wonen. 
 
De hypothese is omgezet in de stelling: Functiemenging is positief omdat zo dichter bij het werk 
gewoond kan worden. Een kleine meederheid van de bewoners is het met deze stelling eens, zo geeft 
55 procent van de bewoners aan het er mee eens, of het helemaal met de stelling eens te zijn. Er kan 
helaas niet onderzocht worden of deze mensen inderdaad in Zaanstad werken of dat hier alleen positief 
tegenover gestaan wordt. Omdat veel van de industriële bedrijvigheid vooral plaats biedt aan mensen 
met een lagere en midden opleiding, is te verwachten dat mensen in deze categoriën, positiever op 
deze stelling reageren. Dit blijkt echter niet het geval te zijn, er is geen verband tussen opleidingsniveau 
(laag, midden, hoog) en deze stelling. Dit is een interessante uitkomst, omdat Zaanstad wil proberen 
om werknemers met een hogere opleiding meer aan de gemeente te binden, omdat nu veel hoog 
opgeleiden in Amsterdam gaan werken. Deze hoogopgeleiden staan echter net zo positief tegenover 
functiemenging en het werken in Zaanstad. Wanneer naar inkomen gekeken wordt, dan blijken vooral 
mensen zonder inkomen negatief te reageren op deze stelling (Cramer’s V 0,131). Dit is een logische 
uitkomst, omdat deze mensen op het moment waarschijnlijk geen positieve ervaringen hebben met 
het vinden van werk. Daarnaast is de categorie met een salaris van meer dan 3500 euro het ook wat 
minder vaak eens met deze stelling. Hieruit blijkt toch dat mensen met een hoger inkomen, het werken 
buiten Zaanstad zoeken en verkiezen. 
 
Figuur 76 & Figuur 77: Het eens zijn met de stelling: Functiemenging is positief omdat zo dichter bij 
het werk gewoond kan worden, in aantallen & Het eens zijn met de stelling, per inkomenscategorie 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Hoe verder weg men van industriële bedrijvigheid af woont, hoe vaker men het met deze stelling eens 
is (Kendall’s tau-c 0,088). Er moet dus wel een zekere vorm van afstand zijn, wil men ook positief staan 
tegenover functiemenging en dicht bij het werk wonen. Mensen die dichtbij industriële bedrijvigheid 
wonen, staan minder positief tegenover de stelling. Er lijkt sprake te zijn van een Not In My Back Yard 
(NIMBY) gevoel. Het negatieve gevoel bij bedrijvigheid blijft overheersen bij mensen die hier dicht bij 
in de buurt wonen.  Er zijn niet veel verschillen te zien tussen de verschillende wijken onderling. Alleen 
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de wijk Westzaan is het minder dan gemiddeld met deze stelling eens. Wanneer naar de verschillende 
woonplaatsen gekeken wordt, blijkt Zaandam gemiddeld geantwoord te hebben. Ook hier valt te zien 
dat vooral mensen in de woonplaats Westzaan negatief staan ten aanzien van deze stelling. Ook 
Krommenie scoort wat lager. Bewoners van de overige woonplaatsen Koog aan de Zaan, Zaandijk, 
Assendelft en Wormerveer zijn het iets vaker wel met de stelling eens.  
 
Vervolgens wordt nog naar een aantal andere persoonkenmerken gekeken. Zo zijn vrouwen het vaker 
met deze stelling eens dan mannen. Vrouwen vinden het prettiger om dicht bij huis te werken, 
waarschijnlijk vanwege de korte reisafstand, waardoor meer tijd besteedt kan worden aan zorg en 
huishouden. Wanneer echter deze veronderstelling getoetst wordt door te kijken of paren en 
alleenstaanden met kinderen het vaker met deze stelling eens zijn, blijkt er geen significant verschil te 
zijn tussen de categoriën. Wanneer toch even naar de (niet-significante) uitkomsten wordt gekeken 
blijken juist alleenstaanden het het vaakst met deze stelling eens te zijn. 
 
Er wordt teruggegrepen op de vragen naar hinder, eerder behandeld in hypothese 6. Er wordt gekeken 
of mensen die het al dan niet met deze stelling eens zijn, ook meer of minder geluids- en geurhinder 
hebben ervaren van vrachtverkeer en bedrijven en fabrieken. Er kan niet gezegd worden dat mensen 
die op deze stelling instemmend hebben beantwoord, ook echt in Zaanstad werken, maar er wordt in 
ieder geval positief gestaan ten aanzien van werken in Zaanstad. Verwacht wordt dat mensen die niet 
instemmend geantwoord hebben, ook vaker hinder hebben ondervonden. Dit blijkt bij alle vier de 
vormen van hinder het geval te zijn (Kendall’s tau-c tussen -0,103 en -0,116). Zo heeft meer dan 70 
procent van alle mensen die het helemaal met deze stelling eens is, geen of nauwelijks lawaaihinder 
van vrachtverkeer ervaren, ten opzichte van 47 procent van de mensen die het helemaal niet met deze 
stelling eens is. Een ander voorbeeld is dat ruim 50 procent van de mensen die het helemaal met deze 
stelling eens is, helemaal geen geluidshinder van fabrieken en bedrijven heeft ervaren, waar dit bij 
mensen die het helemaal niet met deze stelling eens zijn, slechts 17 procent is.  
 

Conclusie 

Bewoners van Zaanstad staan over het algemeen positief ten aanzien van functiemenging omdat er zo 
dicht bij het werk gewoond kan worden. Er is hierin geen verschil tussen laag- midden- en 
hoogopgeleiden. Deze bevinding is interessant, omdat verwacht werd dat juist laag- en 
middenopgeleiden hier positief op antwoorden, aangezien vooral banen voor deze categoriën in 
Zaanstad te vinden zijn. Mensen met een inkomen hoger dan 3500 euro zijn het minder vaak eens met 
de stelling. Bewoners van Westzaan zijn vergeleken met de andere wijken en woonplaatsen, het minder 
vaak met de stelling eens. Bewoners die dicht bij industriële bedrijvigheid wonen zijn ook minder 
positief. Ook hebben bewoners die aangegeven hebben hinder te ondervinden van vrachtverkeer of 
bedrijven en fabrieken, vaker negatief op de stelling geantwoord. Het ondervinden van hinder zorgt 
ervoor dat mensen negatiever staan ten aanzien van functiemenging en het dicht bij het werk wonen. 
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Gewenste nieuwe functie 

Er wordt eerst een algemeen overzicht gegeven van wat de bewoners interessante nieuwe functies 
vinden voor industriële panden, voordat er gekeken worden naar de verschillende hypotheses. Dit 
omdat naast de functies die onderzocht worden in de hypotheses er misschien ook andere interessante 
uitkomsten zijn. 
 
De twee functies die het vaakst genoemd worden als interessante nieuwe functie voor industriële 
panden, zijn broedplaatsfunctie voor startende bedrijven en ZZP-ers, en de woonfunctie. Deze twee 
categoriën zijn bijna twee keer zo groot als de daaropvolgende categorie, een functie voor kinderen en 
jongeren, zoals een kinderspeelplaats. Als vierde volgt de categorie openbaar groen. 25 procent van de 
bewoners geeft dit aan als een interessante nieuwe functie voor industriële panden te zien. De 
opslagfunctie is de minst interessante nieuwe functie, slechts zes procent van de bewoners ziet dit als 
een interessante optie. Daarnaast is er een onderscheidt gemaakt tussen rang 1, 2 en 3. Nadat 
bewoners drie functies hadden gekozen, moesten deze genummerd worden op belangrijkheid. Het kan 
zo zijn dat van alle bewoners een hoog percentage een bepaalde functie heeft ingevuld, maar deze 
functie vervolgens allemaal op de derde plaats hebben gezet, waardoor deze functie wat minder 
belangrijk wordt. Zo heeft behoud van een industriële functie ongeveer eenzelfde respons als 
kantoorfunctie, sportvoorziening, horecafuntie en winkelfunctie, maar wordt deze wel in bijna 60 
procent van de gevallen als belangrijkste functie genoemd, waar dit bij de andere functies tussen de 10 
en 20 procent is. Ook wordt de woonfunctie vaker als eerste genoemd, dan de broedplaatsfunctie. 
 
Figuur 78: Interessante nieuwe functies voor industriële panden, naar rang, in aantallen 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Aangezien in dit onderzoek vier binnenstedelijke bedrijventerreinen centraal staan wordt hier verder 
ingezoomd op de vraag wat bewoners van de wijken waarin deze terreinen liggen inteessante functies 
vinden. Er is gekeken naar de wijken: Kogerveldwijk, Zaandam-Noord, Oude-Haven en Krommenie-
Oost. Er is in de vragenlijst niet specifiek gevraagd naar nieuwe functies in de eigen wijk, maar het geeft 
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aantal functies, die maar weinig bewoners aangaven te willen, buiten beschouwing te laten bij het 
onderzoek naar de vier wijken. Zo wordt de kantoorfunctie, sportvoorzieningen, de winkelfunctie en 
de opslagfunctie niet meer meegenomen in de volgende analyses. Deze vier functies zijn voor Zaanstad 
ook geen functies waar aan gedacht wordt bij transformatie van industriële panden. Zo is er 
bijvoorbeeld door Zaanstad aangegeven dat er geen ruimte is voor meer winkelvoorzieningen.  
Ten eerste zien bewoners van alle vier de wijken de woonfunctie als belangrijkste nieuwe functie. De 
helft van de bewoners van de Kogerveldwijk, geeft aan dat de industriële functie behouden moet 
blijven. De helft van deze groep noemt deze functie ook als belangrijkste nieuwe functie. De bewoners 
van de Kogerveldwijk staan dus positief ten aanzien van de industriële functie nu en voor in de 
toekomst. Horeca vinden maar weinig mensen een interessante nieuwe functie. In de wijk Zaandam-
Noord wordt naast de woonfunctie, ook de broedplaatsfunctie genoemd. Andere functies blijven vrij 
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ver achter, maar toch is behoud van de industriële functie wel een aantal keer als belangrijkste functie 
genoemd. Ook in Oude-Haven zijn de woonfunctie en broedplaatsfunctie het belangrijkst. Hierop volgt 
openbaar groen, al is deze nauwelijks als belangrijkste functie genoemd. De woonfunctie en de 
broedplaatsfunctie zijn ook in Krommenie-Oost het belangrijkst. Het behoud van de industriële functie 
wordt ook hier door bijna 20 procent van de mensen als belangrijkste functie genoemd. Bewoners die 
hebben aangegeven graag een andere functie te zien die niet in het rijtje genoemd werd, hebben 
meestal niet gespecificeerd welke functie dat is. Zo blijven er maar 2 of 3 andere functies per wijk over, 
en kan deze niet goed gebruikt worden voor de analyse. 
In alle wijken is het interessant om te kijken naar de transformatie naar vooral een woonfunctie en tot 
op zekere hoogte de broedplaatsfunctie. Daarnaast kan in de Kogerveldwijk gekeken worden naar 
behoud van de industriële functie en openbaar groen. Gelet op de resultaten is behoud van de 
industriële functie in de andere drie wijken ook een mogelijkheid, al is de behoefte naar deze functie 
wel lager. Bovendien bleek eerder dat er ook veel mensen zijn die niet al te positief staan ten aanzien 
van industriële bedrijvigheid.  
 
Figuur 79, Figuur 80, Figuur 81, Figuur 82: Interessante nieuwe functies in respectievelijk 
Kogerveldwijk, Zaandam-Noord, Oude-Haven en Krommenie-Oost, in aantallen 

 

 
Bron: Eigen onderzoek 
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Er zijn een aantal kleine verschillen te zien tussen bewoners met verschillende arbeidssituaties. Zo is 
het opvallend dat bij de categorie huisvrouw/studerend/anders de woonfunctie relatief laag is en de 
broedplaatsfunctie een stuk hoger. Dit komt vooral doordat huisvrouwen de broedplaatsfunctie een 
interessante nieuwe functie vinden. Of deze vrouwen zien dit als een interessante functie voor anderen, 
of hebben misschien zelf de wens om een bedrijf te starten. De kinderen/jongeren functie is 
waarschijnlijk hoog door de aanwezigheid van jongeren in de categorie, en omdat deze huisvrouwen 
waarschijnlijk zelf kinderen hebben. Daarnaast is opvallend dat naast de werkende bewoners, ook de 
bewoners met een uitkering een redelijk percentage omvat die graag een horecafunctie ziet. Deze 
laatste categorie wil ook vaker dan de andere categoriën de functie openbaar groen. Deze mensen 
hebben mogelijk meer vrije tijd. Als laatste is te zien dat deze categorie een hoog percentage bewoners 
heeft die een broedplaatsfunctie willen. Mogelijkheid is dat mensen met een uitkering een eigen bedrijf 
willen starten. 
 
Figuur 83, Figuur 84, Figuur 85, Figuur 86: Interessante nieuwe functies per categorie, respectievelijk 
Werkend, Huisvrouw/studerend/anders, Gepensioneerd en met Uitkering, in aantallen 

 

 
Bron: Eigen onderzoek 
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opzichte van de andere leeftijdscategoriën vinden maar weinig mensen in deze categorie een 
broedplaatsfunctie interessant, als is het nog steeds de op twee na vaakst genoemde functie. Bewoners 
in de leeftijdscategorie 30 tot en met 39 jaar noemen vaker broedplaats als een interessante nieuwe 
functie, maar een woonfunctie wordt vaker als belangrijkste functie genoemd. Ook in deze categorie 
worden voorzieningen voor kinderen en jongeren redelijk interessant gevonden, al is de verwachting 
dat het hier meer gaat om voorzieningen voor kinderen, waar het bij de 20 tot en met 29 jarigen 
waarschijnlijk meer gericht was op voorzieningen voor jongeren. In de leeftijdscategorie 40 tot en met 
49 jaar zijn de woonfunctie en de broedplaatsfunctie ongeveer gelijk gewenst. Ook de daaropvolgende 
functies zijn ongeveer gelijk gewenst, al is de iets hogere horecafunctie wel opvallend. Een derde van 
deze leeftijdscategorie geeft aan een horecafunctie een interessante nieuwe functie te vinden. Ook 
geeft 16 procent aan dat het belangrijkste is dat de industriële functie behouden blijft. In de 
leeftijdscategorie 50 tot en met 64 jaar steken de functies broedplaats en wonen er ruim bovenuit. In 
de leeftijdscategorie 65 plussers steken ook de functies broedplaats en wonen er bovenuit. Daarnaast 
wordt ook voorzieningen voor jongeren en kinderen genoemd, wat een leuke uitkomst is. Deze ouderen 
denken aan de jongere generatie. Horeca is voor deze ouderen geen interessante nieuwe functie. 
 
Figuur 87, Figuur 88, Figuur 89, Figuur 90, Figuur 91: Interessante nieuwe functie per 
leeftijdscategorie, respectievelijk 18-29 jaar, 30-39 jaar, 40-49 jaar, 50-64 jaar en 65plus, in aantallen 
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Bron: Eigen onderzoek 
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6.3.9 Hypothese 9: Er is vraag naar duurzaamheid en groenvoorzieningen 

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in allerlei facetten van het leven. Duurzaamheid is niet 
eenzijdig te definieren en bestaat uit verschillende factoren (Chiesura, 2004). Een belangrijke 
levenskwaliteit factor voor duurzaamheid is de hoeveelheid groene ruimte per inwoner. Is er in 
Zaanstad ook vraag naar duurzaamheid en specifiek groenvoorzieningen? 
De functie openbaar groen is de op drie na belangrijkste nieuwe functie voor de bewoners. Er is hierbij 
een groot verschil te zien in aantal met de twee belangrijkste nieuwe functies die genoemd worden; 
broedplaatsfunctie voor startende bedrijven en ZZP-ers en een woonfunctie. Openbaar groen wordt 
door ruim 25 procent van de bewoners genoemd als interessante nieuwe functie voor industriële 
panden. 
Van alle respondenten heeft 20 procent van de mannen, en 30 procent van de vrouwen aangegeven 
dat openbaar groen een interessante nieuwe functie is (Cramer’s V 0,116). Qua leeftijd geeft 31 procent 
van de 30 tot 39 jarigen aan dat openbaar groen een interessant nieuwe functie kan zijn, waar dit in de 
leeftijdscategorie 50 tot 59 jarigen slechts 19,4 procent is. Ook de groep 65 plussers heeft een relatief 
laag percentage. Juist de jongere generatie lijkt behoefte te hebben aan openbaar groen (Cramer’s V 
0,100). 
 
De bewoners van de wijk Oud-Zaandijk geven het vaakst aan openbaar groen als interessante nieuwe 
functie te zien, namelijk 40 proent van de bewoners. Deze wijk ligt ingeklemd tussen Rooswijk en de 
Zaan, maar helaas is er van een uitzicht op de Zaan weinig sprake. Daarnaast is er wel sprake van veel 
industrie langs de Zaan. In de naastgelegen wijk Koog aan de Zaan geeft slechts 22,6 procent van de 
bewoners aan openbaar groen een interessante nieuwe functie te vinden, maar hiervan geeft wel 85,7 
procent aan dit de belangrijkste functie te vinden. Slechts 10,5 procent van de bewoners van 
Krommenie-West zien dit als een interessante nieuwe functie. Dit is al een redelijk landelijk gelegen 
wijk. 
 
Er wordt terug gegrepen op de vragen die aan het begin van de vragenlijst gesteld zijn, namelijk hoe 
belangrijk de bewoners groenvoorzieningen vinden, en hoe tevreden men hier over is. Hoe belangrijker 
de bewoners groenvoorzieningen vinden, hoe vaker men openbaar groen aangeeft als een interessante 
nieuwe functie (Cramer’s V 0,146). Daarnaast blijkt dat hoe minder tevreden men over 
groenvoorzieningen is, hoe vaker aangegeven wordt dat openbaar groen een interessante nieuwe 
functie is voor oude bedrijfspanden. Over het algemeen hebben bewoners die aangeven 
groenvoorzieningen zeer belangrijk te vinden, ook een wat meer uitgesproken mening over de 
tevredenheid van groenvoorzieningen. Zo geven deze minder vaak aan hier neutraal tegenover te staan 
en is men ook wat minder vaak tevreden. Bijna 15 procent van de bewoners vindt groenvoorzieningen 
zeer belangrijk, maar is hier niet tevreden over, wat toch een redelijk omvangrijk percentage is. 
 
 
Figuur 92: Tevredenheid over groenvoorzieningen en belangrijkheid van groenvoorzieningen 

 
Bron: Eigen onderzoek 
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Bij de categorie ‘Anders’  konden bewoners zelf een functie aandragen. Hier worden onder andere een 
aantal keer genoemd: een atelier voor kunstenaars, een culturele functie, musea, een buurthuis of een 
pand voor een vereniging. Ook vinden mensen een combinatie van verschillende functies interessant 
voor de toekomst. Op het gebied van groenvoorzieningen en duurzaamheid wordt bijvoorbeeld 
genoemd: urban gardening, groente verbouwen voor voedselbank en overdekt tuinieren. Antwoorden 
in deze richting komen echter maar zeer weinig voor.  
 

Conclusie 

De hypothese wordt noch bevestigd noch verworpen. Groenvoorzieningen, openbaar groen en 
duurzaamheid wordt tot op zekere hoogte wel om gevraagd door de bewoners, maar er zijn functies 
die interessanter kunnen zijn voor transformatie.  
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6.3.10 Hypothese 10: Er is vraag naar broedplaatsen voor ZZP-ers 

Van alle respondenten heeft 61,5 procent aangegeven broedplaatsen voor ZZP-ers en startende 
bedrijven een interessante functie te vinden, waardoor dit de vaakst genoemde functie is. Van de 
bewoners die dit geantwoord hebben, is het voor 38 procent ook de belangrijkste functie. Er kan dus 
inderdaad gezegd worden dat er vraag is naar broedplaatsen voor ZZP-ers en startende bedrijven. Ook 
waar mensen zelf een functie konden aandragen, worden antwoorden in deze trant gegeven, zoals 
ateliers voor kunstenaars, schrijvers en schilders. In de wijk Krommenie-West geeft 82,5 procent van 
de bewoners aan broedplaatsen een interessante functie te vinden. Daarnaast geeft ongeveer 75 
procent van de bewoners van de wijken Koog aan de Zaan en Wormerveer aan dit een interessante 
functie te vinden. De wijken Koog aan de Zaan en Wormerveer zijn beide industriële wijken, waar 
Krommenie-West dit niet is. Krommenie-West grenst echter wel aan bedrijventerrein Molletjesveer. In 
de wijken Assendelft-Noord ziet 45,8 procent van de bewoners dit als een interessante nieuwe functie. 
In deze wijk is het bedrijf Forbo Flooring B.V. gevestigd, maar het is verder niet een hele industriële 
wijk, het is ook niet aan de Zaan gelegen. Daarnaast geeft 57,8 procent van de mensen in Zaandam aan 
dat broedplaatsen voor ZZP-ers een interessante nieuwe functie is. Dit percentage is wat lager dan 
gemiddeld (Cramer’s V 0,134). Rond de Zaan in Zaandam zijn al meerdere van dit soort broedplaatsen 
gevestigd zoals de Bedrijvige Bij: De Drieling en Stichting Gedachtegoederen, zijn er initiatieven zoals 
het Hembrugterrein waar creatieve en innovatieve bedrijven zich moeten gaan vestigen, en ook is hier 
de afstand naar Amsterdam wat korter, waardoor er minder behoefte is naar deze functie. Toch is een 
van de grootste broedplaats in Koog aan de Zaan te vinden: de Honigfabriek, en hebben de bewoners 
van Koog aan de Zaan nog steeds behoefte aan broedplaatsen. In heel Krommenie ziet een groot deel 
van de bewoners deze functie wel zitten, namelijk 74,2 procent van de bewoners. Hier is al 
bedrijvencentrum De Grote Visser gevestigd, en zijn dus al voorzieningen in deze richting te vinden. 
 
De leeftijdsgroep onder de 29 jaar ziet een stuk minder vaak een broedplaats voor bedrijven als een 
interessante nieuwe functie, namelijk 38,8 procent, waar het gemiddeld 61,5 procent is. De andere 
leeftijdsgroepen scoren rond dit gemiddelde, tussen de 57,8 en 65,2 procent (Cramer’s V 0,128). Er is 
ook gekeken of mensen die zelfstandig werken en niet in loondienst zijn, vaker deze functie aandragen 
als interessante nieuwe functie. Eerder werd namelijk door Schönau & de Bruijne (2008) gesteld dat er 
kansen zijn voor transformatie naar een creatieve functie, wanneer er aansprekend industrieel erfgoed 
aanwezig is, het een binnenstedelijke ligging heeft, en er vraag is vanuit de creatieve sector. Vanwege 
dit laatste wordt specifiek gekeken naar mensen die niet in loondienst zijn, hier kunnen namelijk de 
kunstenaars tussen zitten. Er blijkt echter geen significant verschil te zijn tussen de verschillende 
vormen van arbeid, en of mensen deze functie wel of niet interessant vinden. Dit hoeft echter niet te 
betekenen dat er geen vraag is vanuit de creatieve sector. Binnen de bewoners die niet in loondienst 
zijn zit mogelijk een grote groep die wel zelfstandig werkt, maar niet binnen de creatieve sector.  
 

Conclusie 

Er is zeker vraag naar broedplaatsen in de Gemeente Zaanstad, maar er is wel verschil te zien tussen de 
verschillende wijken en woonplaatsen. Zo is er in Zaandam wat minder behoefte aan, waarschijnlijk 
omdat hier al meerdere van dit soort initiatieven lopen. Ook heeft de jongere generatie minder 
behoefte aan broedplaatsen dan de oudere generatie. Ook blijkt dat mensen die niet in loondienst zijn, 
niet vaker een broedplaatsfunctie als een gewenste nieuwe functie zien, dan mensen die wel in 
loondienst zijn. 
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6.3.11 Hypothese 11: Er is vraag naar woningen, vooral voor jongeren en ouderen 

Er zijn verschillende geluiden van waar vraag naar is op de woningmarkt. Dit gaat van 
eengezinswoningen in landelijk gebied (Pellenbarg & van Steen, 2005) tot kleine woningen in stedelijk 
gebied (Mullink, 2014). Aangezien het onderzoek van Mullink (2014) meer recent is, wordt gekeken of 
er in Zaanstad inderdaad ook vraag is naar deze kleine woningen in stedelijk gebied, vooral voor 
ouderen en starters. Eerder werd al opgemerkt dat de woonfunctie door veel mensen wordt genoemd 
als een interessante nieuwe functie, namelijk door 58,5 procent van de bewoners. Door bijna 50 
procent van de mensen die aangeeft dit een interessante functie te vinden, wordt het als belangrijkste 
functie genoemd. Wanneer alleen gekeken wordt naar alle antwoorden, blijkt broedplaatsfunctie de 
meeste steun te krijgen, maar wanneer alleen naar de belangrijkste functie gekeken wordt, dan blijkt 
dit voor de bewoners toch een woonfunctie te zijn. 
 
Van de bewoners van de wijk Poelenburg geeft 81,5 procent aan een woonfunctie een interessante 
nieuwe functie te vinden. Dit is het hoogste percentage in heel Zaanstad. Van deze groep geeft 52,2 
procent aan dit de belangrijste functie te vinden. De wijk die hier op volgt is de wijk Westzaan, waar 
70,4 procent dit een interessante nieuwe functie vindt. 57,9 procent van deze groep vindt dit ook de 
belangrijkste functie. Het laagste percentage is te vinden in de wijk Assendelft-Zuid, waar slechts 43,8 
procent van de bewoners deze functie genoemd heeft. 
 
Het kan interessant zijn om te onderzoeken waarom deze mensen een woonfunctie aangeven, willen 
deze mensen graag zelf verhuizen? Wanneer gekeken wordt of mensen die een woonfunctie aangeven, 
ook vaker aangeven er over na te denken om te verhuizen, blijkt dit percentage slechts iets hoger te 
liggen, maar is er geen significant verschil. Er is ook geen verschil te zien tussen de antwoorden naar de 
vraag of mensen zelf naar een locatie op een voormalig bedrijventerrein zouden verhuizen, tussen 
mensen die wel of geen woonfunctie hebben genoemd. De mensen die een woonfunctie hebben 
genoemd, willen niet vaker ook zelf naar locatie op een voormalig bedrijventerrein verhuizen. Er wordt 
nu dieper ingegaan op de bewoners die hebben aangegeven er wel over na te denken om te gaan 
verhuizen. 
 
Van alle bewoners geeft 46,5 procent aan er wel eens over te denken om te gaan verhuizen. Van deze 
groep geeft 48,7 procent aan dan binnen Zaanstad te willen verhuizen, 23 procent wil dit niet en 28,2 
procent weet het niet. Vervolgens is aan de bewoners die of in Zaanstad willen verhuizen, of dit nog 
niet weten, gevraagd of een locatie op een voormalig industrieterrein voor hen een optie is. 14,7 
procent geeft aan dat dit beslist geen optie is, wat betekent dat dit door 85,3 procent wel overwogen 
wordt. Toch geeft maar 10,1 procent een duidelijke ja op deze vraag, en geeft de overige 75,2 procent 
aan dit eventueel, misschien te overwegen. 
 
Er wordt gekeken naar hoe bewoners van verschillende leeftijden op deze vragen hebben gereageerd, 
omdat vanuit de theorie verwacht wordt dat er vooral vraag is naar woningen voor ouderen en 
jongeren. De leeftijdscategorie 20 tot en met 29 geeft het vaakst aan er over na te denken om te gaan 
verhuizen namelijk 61,2 procent van deze categorie (Cramer’s V 0,213). Slechts 30,2 procent van de 65 
plussers geven aan er over na te denken om te gaan verhuizen. Ook binnen de categorie 40 tot en met 
49 geeft een hoog percentage aan er over na te denken om te gaan verhuizen, namelijk 58,5 procent. 
Ondanks dat het percentage 65 plussers het laagste is, is hier wel het hoogste percentage wat binnen 
Zaanstad zou willen verhuizen, namelijk 56,1 procent. Bij de jongste categorie is dit 50 procent. Geen 
enkele persoon in deze jongste categorie, geeft vervolgens aan beslist wel op een locatie op een 
voormalig industrieterrein te willen, maar toch geeft nog 81 procent aan dit eventueel, misschien te 
overwegen. 12,5 procent van de 65 plussers geeft aan beslist wel op een locatie op een voormalig 
industrieterrein te willen wonen, en 67,9 procent geeft aan dit eventueel, misschien te overwegen. 
Binnen de leeftijdscategeorie 30 tot en met 39 jaar zegt bijna 30 procent dit beslist niet te overwegen. 
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Figuur 93: De overweging om op een voormalig industrieterrein te wonen, per leeftijdscategorie 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Er is daarnaast aan iedereen gevraagd of, wanneer een industrieel pand een woonlocatie wordt, dit 
historische vastgoed behouden moet blijven of dat er nieuwbouw voor in de plaats moet komen. 43,1 
procent geeft aan dat nieuwbouw en historisch vastgoed beide een optie kan zijn, en 47,6 procent ziet 
alleen wat in het behoudt van historisch vastgoed. 4,5 procent van de bewoners voelt alleen iets voor 
nieuwbouw. Binnen de leeftijdscategorie 18 tot en met 29 jaar geeft 12,5 procent aan alleen 
nieuwbouw als een optie te zien. Opvallend is dat 65 jaar en ouder veel mensen nieuwbouw en 
historisch vastgoed als interessante optie zien. Verwacht kon worden dat deze ouderen gehecht zijn 
aan het historisch vastgoed. Aan de andere kant kan in nieuwbouw vaak beter de voorzieningen die 
ouderen nodig hebben gerealiseerd worden. 
 
Figuur 94: Wanneer getransformeerd wordt naar wonen: behoud historisch vastgoed of nieuwbouw? 
Per leeftijdscategorie 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Bewoners die aangaven inderdaad op een voormalig industrieterrein te willen wonen, konden in 
steekwoorden aangeven wat hier volgens hen zo aantrekkelijk aan is. Meest genoemd is hier de mooie 
ligging, vaak aan de Zaan en het historische, bijzondere karakter van de locatie en het pand. Ook geven 
bewoners aan dat het belangrijk is dat er veel ruimte is en dat er de mogelijkheid is om zelf het pand te 
kunnen inrichten. Hierbij is het belangrijk dat er genoeg parkeerfaciliteiten en voorzieningen aanwezig 
zijn. Veel bewoners willen dan wel graag op loopafstand van het centrum wonen. Een aantal, 
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waarschijnlijk oudere bewoners geeft aan dat gelijkvloerse apartementen voor hen interessant zijn. 
Ook zegt een bewoner: “ We willen als we ouder worden graag kleiner wonen. En als we dan in een 
karakteristiek oud fabriekspand terecht kunnen met mooie hoge plafonds en oude elementen dan lijkt 
me dat geweldig”. Toch zijn er ook wat zorgen over de prijs die deze woningen waarschijnlijk krijgen, 
zeker wanneer de woningen gelegen zijn langs de Zaan. Ook zegt een bewoner: “Ik wil niet op vervuilde 
grond wonen waar een meter zand op is gegooid”.  
 
Aan het einde van de vragenlijst was er nog de mogelijkheid tot het geven van opmerkingen, waar 15 
personen aangaven graag seniorenwoningen te zien in Zaanstad, en 10 personen aangaven graag 
starters woningen te zien. Daarnaast gaf een aantal bewoners aan het interessant te vinden om een 
menging van verschillende woonvormen te realiseren, zodat jongeren, ouderen en gezinnen bij elkaar 
wonen en elkaar waar nodig kunnen ondersteunen. Voor veel bewoners is het vooral belangrijk dat de 
woning betaalbaar wordt. Nu zijn veel projecten, bijvoorbeeld zelfbouw projecten, voor veel bewoners 
te duur. 

Conclusie 

Ondanks dat een hoog percentage bewoners aangeeft de woonfunctie een interessante nieuwe functie 
te vinden, geven deze bewoners niet vaker aan te willen verhuizen, of zelf op een voormalig 
bedrijventerrein te willen wonen. Waarom deze mensen toch een woonfunctie een interessante 
nieuwe functie vinden, terwijl deze bewoners er zelf niet willen gaan wonen, is daarom de vraag. Het 
kan zijn dat dit voor mensen de functie is, waar zijzelf het minste last van gaan hebben, en daarom voor 
deze functie gekozen wordt. Wanneer vervolgens gekeken wordt naar mensen die er wel over na 
denken om te gaan verhuizen, blijkt een groot deel het wonen op een voormalig industrieterrein wel 
eventueel, misschien of beslist wel te overwegen. De jongste generatie geeft wel het vaakst aan te 
willen verhuizen, maar staat wel het minst positief ten aanzien van het wonen op een voormalig 
industrieterrein. Van de bewoners van 65 jaar en ouder denkt slechts een kleine gedeelte na over 
verhuizen, maar deze bewoners staan wel positiever dan de jongeren ten aanzien van het verhuizen 
binnen Zaanstad en ten aanzien van het wonen op een voormalig industrieterrein. Er is daarnaast geen 
duidelijke voorkeur voor historisch vastgoed of nieuwbouw, al wordt wel vaker voor alleen historisch 
vastgoed gekozen dan voor alleen nieuwbouw. Ook geven bewoners in de open vraag aan dat de 
aantrekkelijkheid van het wonen op een voormalig industrie terrein, juist het historische karakter is. 
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7. Locatievoorkeuren van bedrijven 
 
Er wordt antwoord gegeven op de deelvraag: Wat zijn belangrijke locatievoorkeuren van bedrijven in 
Zaanstad en hoe beïnvloeden deze locatievoorkeuren de mogelijkheid tot transformatie van 
binnenstedelijke bedrijventerreinen? In dit hoofdstuk wordt eerst een theoretische uiteenzetting 
gegeven van locatievoorkeuren van bedrijven. Vervolgens wordt naar de Zaanse situatie gekeken. Dit 
wordt gedaan door het gebruik van een eerder uitgevoerde  enquête onder de bedrijven in Zaanstad. 
Er wordt onder andere gekeken naar redenen voor vestiging in Zaanstad, tevredenheid over de locatie 
en de omgeving van de locatie, welke problemen er zijn op en rondom het terrein en of bedrijven 
binnenkort willen verhuizen. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen bedrijven op perifere 
bedrijventerreinen, binnenstedelijke terreinen en zzp-ers. 
 

7.1 Theorie 

Bedrijfsverplaatsingen zijn interessant voor het ontwikkelen van theorieën over locatiegedrag van 
bedrijven. Dit locatiegedrag is interessant voor beleid, wat zijn de beste vestigingsplaatsen voor 
bedrijven? Hierbij zijn relocatiekeuzes van bedrijven vaak interessanter dan de locatiekeuze van nieuw 
opgerichte bedrijven. Bij de eerste locatiekeuze van bedrijven spelen vragen over regels, financiering 
of personeel ook een belangrijke rol, waarbij bij relocatie ook de ruimtelijke aspecten een belangrijkere 
rol spelen (Pellenbarg, 2005, p.4). Bedrijfsexterne en –interne ontwikkelingen hebben invloed op de 
keuze tot bedrijfsverplaatsing (Pellenbarg, 2005, p. 22). Veranderingen kunnen plaatsvinden dan wel in 
de ruimtelijke omgeving, dan wel binnen het bedrijf, bijvoorbeeld doordat het productieproces 
veranderd (Pellenbarg, 2005, p. 1). 
 

7.1.1 (Re)locatiegedrag 

Endres en Woods (2006) plaatsen in hun studie locatiegedrag van bedrijven, in drie economische 
stromingen, namelijk neoklassiek, Oostenrijks, en behavioraal. De neoklassieke stroming gaat er van uit 
dat ondernemers altijd proberen de hoogste winst te behalen, alle ondernemers dezelfde kansen en 
gelijke toegang tot ideeën hebben en weloverwogen keuzes maken door het afwegen van de gevolgen, 
aan de hand van voor iedereen toegankelijke informatie (Endres en Woods, 2006,  p. 191 – 192). Binnen 
de Oostenrijkse stroming wordt van de handeling van de entrepreneur uitgegaan, door deze alertheid 
onderscheiden ondernemers zich van anderen. Niet alle ondernemers hebben toegang tot dezelfde 
informatie en kansen, er moet zelf op zoek gegaan worden naar deze kansen (Endres en Woods, 2006, 
p. 193). Binnen de behaviorale stroming wordt er vanuit gegaan dat mensen beslissingen nemen op 
basis van een niet optimaal cognitief proces, mensen zijn rationeel begrensd. De kansen zijn complex, 
onzeker en veranderen snel (Endres en Woods, 2006, p. 195). Risselada et al. (2013) delen 
relocatiefactoren in drie categorieën in, namelijk neoklassiek, behavioraal en institutioneel. Binnen de 
neoklassieke stroming wordt er vanuit gegaan dat wanneer een bedrijf kiest voor relocatie, dit 
voorkomt uit schaalvoordelen. Grote bedrijven hebben ten opzichte van kleine bedrijven lagere 
transactiekosten, waardoor deze harder kunnen groeien, sneller uitbreiden en eerder moeten 
verhuizen. Daarnaast zijn grotere bedrijven minder afhankelijk van de locatie, deze bedrijven hebben 
een grotere afzetmarkt en zijn minder afhankelijk van fysieke nabijheid (Risselada et al., 2013, p. 138). 
De behaviorale stroming gaat er vanuit dat ondernemers een begrensde rationaliteit hebben en niet 
alle kennis hebben bij de keuze voor relocatie. De analyse en toepassing van deze informatie en het 
vermogen van het bedrijf om dit uit te voeren, zijn belangrijk bij de relocatiekeuze. Hoe groter een 
bedrijf is, hoe meer middelen dit bedrijf heeft en hoe ouder het bedrijf is, hoe meer het bedrijf in staat 
is om informatie te verwerken. De institutionele stroming gaat er vanuit dat dat de motivatie voor 
bepaalde acties beïnvloed worden door lokale regels en normen. Bedrijven zijn geworteld in specifieke 
instituties. Een voorbeeld hiervan is dat bedrijven zich aan milieuregels moeten houden en sommige 
bedrijven zich alleen op een bepaalde afstand van woningen mogen vestigen (Risselada et al., 2013, p. 
139).  
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Relocatie 

Er is een verschil tussen locatievoorkeuren van startende bedrijven, en van bedrijven die gaan of willen 
verhuizen (Risselada et al., 2013, p. 136) Bedrijven bevinden zich bij relocatie op een ander moment in 
de levenscyclus van het bedrijf, waardoor er andere wensen zijn. Wanneer een bedrijf besluit te 
verhuizen, heeft de huidige locatie van het bedrijf daar invloed op. Deze relocatie geeft informatie over 
het verschil tussen de originele en de nieuwe locatie, wat laat zien wat belangrijke karakteristieken zijn 
voor verhuizende bedrijven en de ondernemers. Redenen voor relocatie zijn vaak dat er op de huidige 
locatie een capaciteitsprobleem is, er is niet genoeg fysieke ruimte. De vraag groeit en de markt breidt 
zich uit en er moeten aanpassingen gedaan worden om in te spelen op de nieuwe markt (Holl, 2004, p. 
651). De beslissing tot relocatie van een bedrijf wordt niet gemakkelijk genomen, het kost tijd, geld en 
energie en is afhankelijk van de grootte, de structuur, de cultuur van het bedrijf, het type organisatie 
en externe factoren (Risselada et al., 2013, p. 137). Bedrijven besluiten te verhuizen vanwege push-
factoren en pull-factoren, waarbij push-factoren vooral afhankelijk zijn van de oude locatie, en pull-
factoren van de nieuwe locatie. Daarnaast zijn er harde en zachte locatiefactoren, waarbij harde 
locatiefactoren tastbaar zijn en zachte locatiefactoren een voorkeur uitdrukken die kunnen worden 
beargumenteerd door middel van emotionele en culturele waarden, maar niet met rationele 
argumenten (Risselada et al., 2013, p. 138). Relocatievoorkeuren veranderen ook door de tijd heen. Zo 
was er na de Tweede Wereldoorlog een tekort aan vooral laaggeschoolde arbeidskrachten, waardoor 
veel bedrijven vertrokken uit de Randstad en zich vestigde in de meer perifere delen van Nederland, 
waar deze arbeid wel voorhanden was. Nu speelt de factor arbeid binnen Nederland slechts een kleine 
rol (Pellenbarg, 2005, p. 18). 
 

7.1.2 Vormen van nabijheid 

Bedrijven kunnen door in elkaars nabijheid te zijn, in zekere mate kennis uitwisselen. Er zijn 
verschillende vormen van nabijheid te onderscheiden die invloed kunnen hebben op deze uitwisseling. 
Boschma (2005) onderscheidt in zijn studie vijf vormen van nabijheid, namelijk cognitief, 
organisatorisch, sociaal, institutioneel en geografisch. Kennis wordt ontwikkeld in bedrijven en deze 
kennis is plaatsgebonden. Om deze kennis te verkrijgen, is alleen geografische nabijheid niet genoeg. 
Om effectief kennis over te dragen aan andere is ‘absorptive capacity’ nodig, de capaciteit om kennis 
tot je te kunnen nemen. Om nieuwe kennis op te nemen, is er een bepaald kennisniveau vereist, 
oftewel de cognitieve afstand moet niet te ver zijn. Wanneer echter de cognitieve afstand erg klein is, 
dan is er te weinig ruimte om van elkaar te leren en kan er een lock-in ontstaan. Cognitieve nabijheid is 
de eerste vorm van nabijheid (p. 63 – 64). Vervolgens is er de organisatorische nabijheid, er moet 
genoeg capaciteit zijn om de uitwisseling van kennis te coördineren. Er is een overlap tussen cognitieve 
nabijheid en organisatorische nabijheid. Organisatorische nabijheid wordt gedefinieerd als de mate 
waarin relaties worden gedeeld in een organisatorische overeenkomst binnen of tussen organisaties. 
Dit houdt de autonomie en de mate van controle in tijdens een overeenkomst. Wanneer er een te 
kleine organisatorische nabijheid is, is er te weinig flexibiliteit en kan er een lock-in ontstaan (p. 65 – 
66). De derde vorm van nabijheid is sociale nabijheid. Deze vorm van nabijheid wordt gedefinieerd als 
de ingebedde sociale relaties tussen mensen op het microniveau. Deze sociale relaties zijn ingebed 
wanneer er sprake is van vertrouwen, gebaseerd op vriendschap, en nabijheid. Sociale nabijheid zorgt 
voor een socialer en meer open houding van mensen, waardoor kennis uitgewisseld kan worden. Door 
teveel sociale nabijheid kan een te gesloten netwerk ontstaan, waarbij er geen ruimte is voor 
buitenstaanders met nieuwe ideeën. Binnen dit gesloten netwerk kan door een teveel aan vertrouwen, 
weinig innovatie ontstaan (p. 66 – 67). De vierde vorm van nabijheid, institutionele nabijheid, speelt 
zich af op macroniveau. Sociale, organisatorische en institutionele nabijheid zijn sterk met elkaar 
verbonden, omdat de manier waarop relaties werken, sterk afhankelijk is van de institutionele 
omgeving. Instituties zijn een reeks gebruiken, routines en regels, die de relaties en interacties tussen 
individuen en groepen beheersen. Actoren moeten een bepaalde mate van gedeelde instituties hebben 
om kennis uit te kunnen wisselen. Wanneer er een te sterke institutionele nabijheid is, kan het snel 
oppikken van nieuwe ideeën belemmert worden, en kan er niet snel genoeg ingespeeld worden op 
veranderingen (p. 68). De laatste vorm van nabijheid die door Boschma (2005) wordt genoemd, is 
geografische nabijheid. Dit houdt de fysieke en ruimtelijke nabijheid in, in absolute en relatieve zin. 
Geografische nabijheid in combinatie met een andere vorm van nabijheid, kan kennisoverdracht 
stimuleren. Alleen geografische nabijheid is vaak niet afdoende om kennis uit te wisselen, vaak 
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faciliteert deze vorm van nabijheid de interactie, maar het is geen vereiste. Door de groei van 
telecommunicatie kan kennis gemakkelijker uitgewisseld worden zonder dat er sprake is van 
geografische nabijheid. Actoren kunnen ook tijdelijk bij elkaar gebracht worden en er hoeft geen 
permanente co-locatie te zijn (p. 69 – 70).  
 

Specialisatie vs. diversificatie 

In de literatuur over agglomeraties en clusters is er overeenstemming dat de geografische nabijheid en 
co-locatie van bedrijven gunstig is, omdat het concurrentie veroorzaakt, maar ook wederzijds 
vertrouwen, er kan een gespecialiseerd arbeidscluster ontstaan en het faciliteert toevallige kennis 
spillovers. Werknemers verplaatsen tussen bedrijven, en onderhouden het contact met voormalig 
collega’s, waardoor (informeel) kennis uitgewisseld wordt. Er is in de literatuur geen overeenstemming 
in hoeverre spillovers vooral plaats vinden binnen industrieën, of tussen industrieën in de stad 
(Eriksson, 2011, p. 129). Marshall en Jacobs, verschillen hierover duidelijk van mening. Zo zijn er 
localization (specialization) externalities, waarbij voordelen ontstaan in een specifieke industrie en 
diversity externalites, waarbij voordelen ontstaan tussen verschillende industrieën (Beaudry & 
Schiffauerova, 2009, p. 318). Volgens Marshall specialiseert een industrie zich geografisch, omdat door 
deze nabijheid gemakkelijk kennis uitgewisseld kan worden, transport kosten omlaag gaan, en kan 
geschoold personeel gemakkelijk van het ene naar het andere bedrijf overgeplaatst worden. Volgens 
hem kan er geen kennis uitgewisseld worden tussen bedrijven van verschillende sectoren en 
industrieën. Er ontstaat een lokale monopolie, waarbij bedrijven kennis uitwisselen. Dit is volgens 
Marshall beter dan een lokale competitie, waarbij iedereen zijn kennis voor zich houdt (Beaudry & 
Schiffauerova, 2009, p. 319). Jacobs daarentegen gelooft dat diversiteit het belangrijkste is voor 
innovatie, want hoe meer variëteit er is, hoe meer ruimte er is voor het toevoegen van andere goederen 
en diensten. Omdat de grootste diversiteit te vinden is in steden, zijn steden volgens Jacobs de bron 
van innovatie. Ideeën kunnen worden overgenomen, gedeeld, en worden gecombineerd tot nieuwe 
ideeën. Volgens Jacobs is competitie juist erg belangrijk, omdat bedrijven hierdoor gestimuleerd 
worden om te innoveren (Beaudry & Schiffauerova, 2009, p. 319). 
 
In de studie van Duranton en Puga (2001) wordt aangetoond dat gediversifieerde steden vooral 
belangrijk zijn voor bedrijven die aan het begin van de levenscyclus staan en gespecialiseerde steden 
belangrijk zijn voor bedrijven die al verder ontwikkeld zijn. Nieuwe producten worden ontwikkeld in 
gediversifieerde steden, waar bij verschillende activiteiten nieuwe processen worden uitgeprobeerd. 
Wanneer het ideale proces wordt gevonden, wordt overgestapt naar massa productie en wordt 
verhuisd naar gespecialiseerde steden, waar de productiekosten lager zijn (Duranton & Puga, 2001, p. 
1454). Gediversifieerde steden zijn nursery cities, waarbij experimenteren gefaciliteerd wordt 
(Duranton & Puga, 2001, p. 1463). 
 
Er kan bij diversificatie onderscheid gemaakt worden tussen related en unrelated variety. Bij unrelated 
variaty is de kans dat er kennis spillovers plaats vinden minder groot, doordat er problemen zijn in de 
communicatie tussen verschillende type activiteiten. Bij related variety is de kans wel groot dat er 
kennis spillovers plaats vinden, doordat er verschillende, maar elkaar aanvullende kennis beschikbaar 
is, waardoor er radicale innovaties kunnen plaatsvinden. Bedrijven kunnen alleen kennis absorberen, 
implementeren en gebruiken wanneer deze redelijk dicht ligt bij de eigen kennis. Naast geografische 
nabijheid moet er ook een zekere mate van cognitieve nabijheid tussen bedrijven zijn (Eriksson, 2011, 
p. 130).  
 

7.1.3 Problematiek in Zaanstad 

In 2006 werd landelijk 29 procent van de bedrijventerreinen getypeerd als verouderd (de Vor & de 
Groot, 2010, p. 7). In 2012 is het percentage verouderde bedrijventerreinen 28 procent, 56 procent is 
niet verouderd en van 15 procent is de status onbekend. In de provincie Noord-Holland is een groter 
gedeelte verouderd, namelijk 42 procent van het aantal bedrijventerreinen (Arcadis, 2013, p. 32). In 
het convenant bedrijventerreinen, ondertekent in 2009, is besloten dat er ruimte is voor maximaal 
11.015 hectare nieuw bedrijventerrein in de periode 2010-2020 (Olden, 2010b, p. 39). De ruimte moet 
efficiënt en zorgvuldig gepland worden en het herstructureren van bestaande en verouderde 
bedrijventerreinen heeft hierbij voorrang. Bedrijventerreinen moeten worden gerealiseerd naar 
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behoefte en er moet geen groot areaal bedrijventerrein uitgegeven worden voordat er vraag naar is. 
Een groot gedeelte van deze 11.015 hectare is al aanwezig als bouwrijpe grond of is vastgesteld in 
bestemmingsplannen. Nog maar 30 procent van de planningsopgave kan nog ‘naar behoefte’ 
aangelegd worden (Olden, 2010b, p. 41-42). Het duurt gemiddeld acht jaar voor de eerste grond 
uitgegeven wordt, nadat er begonnen is met de bestemmingsplanprocedure. Vanwege onzekerheden 
gaan gemeenten vaak uit van een te hoge vraag naar bedrijventerreinen (Olden, 2010b, p. 47). 
 

Bedrijfsverplaatsingen van en naar Zaanstad 

In de jaren 2010, 2011 en 2012 was er een positief saldo van bedrijfsverplaatsingen in de gemeente, 
meer bedrijven kwamen er bij dan dat er vertrokken. In 2012 ging het hier om 240 verhuizingen naar 
Zaanstad en 228 vertrekkende bedrijven vanuit Zaanstad. Daarbij vertrokken er wel ruim 3200 
arbeidsplaatsen, en kwamen er maar ongeveer 2800 arbeidsplaatsen voor terug. Hierdoor daalt het 
aantal werknemers door bedrijfsverplaatsingen wel. Ook in de periode 2008-2009 was deze 
ontwikkeling negatief, waar in de periode 2010-2011 er wel meer werkgelegenheid bij kwam door 
bedrijfsverplaatsingen (Gemeente Zaanstad, 2012d, p. 5).  
 
De belangrijkste sector qua aantal bedrijfsverplaatsingen van en naar Zaanstad in de periode 2007-
2012, is de Zakelijke dienstverlening. Ruim 25 procent van het aantal verplaatsingen was in deze sector. 
In deze sector vertrokken meer bedrijven dan dat er zich naar Zaanstad verplaatste. Bij de sector 
Vervoer en opslag is de grootste stijging in het aantal vestigingen te zien, wanneer uitgaande worden 
afgetrokken van de inkomende. Qua aantal werknemers was de zakelijke dienstverlening ook de 
belangrijkste sector, waarbij ook hier sprake was van een daling van het aantal werknemers. De sector 
Vervoer en opslag laat hier geen positief werkgelegenheidssaldo zien, maar een negatieve. Een sterk 
positief saldo in werkgelegenheid is in de sector groothandel. De sector industrie laat een licht positief 
saldo zien qua aantal vestigingen, maar verliest veel banen wanneer gekeken wordt naar aantal 
werknemers (Gemeente Zaanstad, 2012d, p. 6).  
 
Van alle bedrijfsverplaatsingen is bijna 70 procent toe te schrijven aan de verplaatsingen van zzp-ers. 
Bedrijven met een klein aantal werknemers zijn een stuk mobieler dan bedrijven met een groot aantal 
werknemers. Doordat zzp-ers vaak een bedrijf aan huis hebben, zijn bedrijfsverplaatsingen vaak een 
gevolg van de verandering van de woonlocatie (Gemeente Zaanstad, 2012d, p. 7). Bijna de helft van 
alle inkomende bedrijven zijn afkomstig uit Amsterdam, waar van de uitgaande bedrijven slechts 30 
procent naar Amsterdam gaat. De meeste vertrekkende bedrijven blijven in de regio (Gemeente 
Zaanstad, 2012d, p. 9). 
 

Tevredenheid Zaanse ondernemers 
In 2013 is een onderzoek gedaan onder verschillende gemeenten, waarbij onder andere werd gekeken 
naar ondernemersvriendelijkheid, lokale belastingen, openbare voorzieningen en regelgeving 
(Lexnova, 2013). Zaanstad krijgt hierbij een rapport cijfer van een 6,2, waar dit in 2010 nog een 6,8 was 
(Lexnova, 2013, p. 2). Op de punten vriendelijkheid en beleefdheid, betrouwbaarheid, begrip voor 
ondernemers en veiligheid scoort de gemeente Zaanstad lager dan de provincie Noord-Holland en 
Nederland gemiddeld. Op deskundigheid scoort de gemeente Zaanstad net iets hoger dan de provincie 
Noord-Holland en Nederland gemiddeld (Lexnova, 2013, p. 4). 
 

7.1.4 Conclusie 

Er bestaan zeer uiteenlopende ideeën over (re)locatievoorkeuren van bedrijven. Zo is er geen 
overeenstemming of alle ondernemers toegang hebben tot dezelfde informatie en of ondernemers 
rationeel begrensd zijn. Ook denken sommige wetenschappers dat grote bedrijven beter informatie 
kunnen verwerken, minder afhankelijk zijn van een locatie en zo mobieler zijn. Redenen voor relocatie 
zijn vaak vanwege capaciteitsproblemen. Bepaalde push- en pullfactoren helpen bij de afweging tot 
relocatie, waarbij pushfactoren betrekking hebben tot de oude locatie, en pullfactoren op de nieuwe 
locatie. Daarnaast bestaan er harde en zachte locatiefactoren om voor een nieuwe locatie te kiezen. 
Door nabijheid bij andere bedrijven, kunnen spill-overs ontstaan, waardoor een bedrijf innovatiever 
kan worden. Er is geen overeenstemming in de literatuur of deze spill-overs het beste ontstaan tussen 
bedrijven in dezelfde industrie, of tussen bedrijven van verschillende industrieën.  
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In Noord-Holland is 42 procent van het areaal bedrijventerreinen verouderd. Er blijven wel meer 
bedrijven bijkomen in Zaanstad, maar het aantal werknemers daalt. Dezelfde trend is te zien in de 
sector industrie. Van alle bedrijfsverplaatsingen van en naar Zaanstad, is 70 procent een zzp-er. Over 
het algemeen zijn ondernemers in Zaanstad minder tevreden dan ondernemers in Noord-Holland en 
Nederlands gemiddeld.  
 

7.2 Empirisch onderzoek – De situatie in Zaanstad 

In dit gedeelte wordt teruggegrepen op een eerder uitgevoerd onderzoek onder bedrijven in Zaanstad, 
waarin onder andere gevraagd is naar locatiekeuze, en tevredenheid van bedrijven over de huidige 
situatie. Dit onderzoek is in 2010 uitgevoerd door de Onderzoek en Statistiek afdeling van de gemeente 
Zaanstad. 
 

7.2.1 Operationalisering 

Methodologie 

Door middel van dit kwantitatieve onderzoek kan een beeld gevormd worden van wat voor de bedrijven 
in Zaanstad belangrijke locatievoorkeuren zijn. Door de grote hoeveelheid bedrijven in het onderzoek 
kan een betrouwbaar beeld gegeven worden van de situatie in Zaanstad. Hierdoor kan een 
betrouwbaarder beeld gegeven worden dan wanneer alleen een aantal interviews worden afgenomen.  
 
Het doel van dit gedeelte van het onderzoek is om te kijken wat belangrijke factoren zijn voor het kiezen 
van een locatie van bedrijven, wat belangrijke aspecten zijn voor bedrijven voor een goede omgeving, 
en waar knelpunten liggen in Zaanstad, specifiek voor bedrijven op de bedrijventerreinen. Hierdoor is 
dit onderzoek vooral een beschrijvend onderzoek. Uit de theorie volgen een klein aantal hypothesen, 
die een eerste aanzet geven voor het empirisch onderzoek. Vervolgens worden een aantal vragen uit 
de enquête geanalyseerd die belangrijk zijn voor dit onderwerp. 
 

Hypothesen 

 
1. Bedrijven zijn op de huidige locatie gevestigd omdat men zo dicht bij andere bedrijven 

gevestigd kan zijn.  
2. Belangrijkste reden voor relocatie van bedrijven is een capaciteitsprobleem, er is niet genoeg 

ruimte op de locatie. 
 

Operationalisering hypothesen 

1. Uit verschillende theorieën blijkt dat bedrijven door op een bepaalde locatie gevestigd te zijn, 
kunnen profiteren van de nabijheid tot andere bedrijven (Boschma, 2006; Eriksson, 2011; 
Beaudry & Schiffauerova, 2009). Door nabijheid tot andere bedrijven kan gemakkelijk kennis 
uitgewisseld worden (Boschma, 2006). Er is in de literatuur geen overeenstemming in 
hoeverre spillovers vooral plaats vinden binnen industrieën, of tussen industrieën in de stad 
(Eriksson, 2011, p. 129). 
Er wordt gekeken naar de vraag waarom gekozen is voor deze locatie in de gemeente 
Zaanstad. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de stelling: Ik zit zo dicht bij bedrijven waarmee 
ik samenwerk. 

2. Uit onderzoek van Risselada et al. (2013) blijkt dat bedrijven naar een andere locatie verhuizen, 
vaak omdat er op de huidige locatie een capaciteitsprobleem is, er is niet genoeg fysieke 
ruimte. 
Er wordt gekeken in hoeverre bedrijven hebben geantwoord dat de huidige locatie niet 
voldoet aan de wensen, omdat er onvoldoende ruimte is op de huidige locatie. Er wordt hierbij 
specifiek gekeken naar bedrijven die aangeven het plan te hebben om in de komende twee 
jaar te gaan verhuizen.  
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Uit deze hypothesen volgen een aantal uitkomsten die voor het geheel van Zaanstad gelden. Daarnaast 
wordt ingezoomd op de zes terreinen die in dit onderzoek van belang zijn, waarbij gekeken wat 
belangrijke locatievoorkeuren zijn van de aanwezige bedrijven op deze terreinen en wat knelpunten 
zijn op deze terreinen. 
 

7.2.2 Kenmerken van het onderzoek 

Van alle bedrijven die hebben meegedaan in het onderzoek, worden alleen de bedrijven meegenomen 
die op een binnenstedelijk bedrijventerrein of op een perifeer bedrijventerrein gevestigd zijn. Het gaat 
in dit onderzoek specifiek over binnenstedelijke bedrijventerreinen, en bedrijven die gevestigd zijn op 
binnenstedelijke bedrijventerreinen, waardoor dit de belangrijkste en meest interessante bedrijven in 
het onderzoek zijn. Deze bedrijven hebben waarschijnlijk andere locatievoorkeuren, en kampen met 
andere problemen op en rondom de locatie, dan bedrijven die op een perifeer bedrijventerrein of niet 
op een bedrijventerrein gevestigd zijn. Bedrijven op perifere bedrijventerreinen worden gebruikt als 
referentiecategorie ten opzichte van bedrijven op binnenstedelijke locaties. Bedrijven die niet op een 
bedrijventerrein gevestigd zijn, worden niet meegenomen in dit onderzoek, dit is een te 
gedifferentieerde groep om goede uitspraken over te kunnen doen. Zoals eerder genoemd is, hebben 
zzp-ers vaak een bedrijf aan huis, waardoor bedrijfsverplaatsingen samenhangen met de verplaatsing 
van de woonlocatie. Daarom is er voor gekozen om een aparte categorie te maken van zzp-ers op de 
bedrijventerreinen. (Zie bijlage 2 voor de gehele vragenlijst.) 
 

Algemene kenmerken bedrijven 

Van alle bedrijven, exclusief zzp-ers, die worden meegenomen in dit onderzoek, is 43 procent gelegen 
op perifere bedrijventerreinen, en 19 procent op binnenstedelijke bedrijventerreinen. De overige 
bedrijven zijn zzp-ers die gevestigd zijn op perifere bedrijventerreinen, of op binnenstedelijke 
bedrijventerreinen. Zzp-ers hebben, vergeleken met de andere categorieën, het laagste percentage 
bedrijven in de sector Industrie. Opvallend is dat perifere bedrijventerreinen een hoog percentage 
bedrijven in Handel, horeca en reparatie hebben. Waarschijnlijk is dit vooral vanwege de aanwezigheid 
van groothandels en reparatiebedrijven, en niet zozeer vanwege de aanwezigheid van horeca. De 
perifere en binnenstedelijke terreinen hebben beide daarnaast een redelijk percentage bedrijven in de 
Vervoer, communicatie en financiële en zakelijke dienstverlening. Dit zijn sectoren die in eerste 
instantie niet bij het karakter van een bedrijventerrein passen. 
 
Figuur 95: Verdeling van bedrijven in het onderzoek 

 
Bron: Eigen onderzoek 
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Figuur 96: Verdeling van bedrijven in het onderzoek, naar sector 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Wanneer naar de oppervlakte van de bedrijven gekeken wordt, is goed te zien dat zzp-ers vaak een 
bedrijf met een kleine oppervlakte hebben, en bedrijven met een klein oppervlakte op perifere 
bedrijventerreinen weinig te vinden zijn. Opvallend is dat nog een redelijk percentage bedrijven op 
perifere bedrijventerreinen onder de categorie 100 tot 250 vierkante meter valt, het gaat hier om bijna 
40 procent van de bedrijven. Bij perifere bedrijventerreinen wordt meer gedacht aan zeer grote kavels. 
Op binnenstedelijke bedrijventerreinen is nog ruim 25 procent van de bedrijven meer dan 1000 
vierkante meter. Verwacht kan worden dat deze bedrijven een sterke invloed hebben op de omgeving 
en de leefomgeving van omwonenden. 
 
Figuur 97: Verdeling van bedrijven in het onderzoek, naar oppervlakte 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
De flexibiliteit van zzp-ers is goed te zien wanneer gekeken wordt naar het jaar waarin bedrijven zich 
op de huidige locatie gevestigd hebben. Bijna 50 procent van de zzp-ers is pas na 2005 gevestigd op de 
huidige locatie. Op binnenstedelijke bedrijventerreinen is 31,7 procent al voor 1980 op de huidige 
locatie gevestigd. Hieruit blijkt dat bedrijven op binnenstedelijke bedrijventerreinen vaak al een lange 
geschiedenis hebben op het terrein, en dat binnenstedelijke bedrijventerreinen al van oudsher bij 
Zaanstad horen. Perifere bedrijventerrein zijn vaak wat recenter ontwikkeld dan binnenstedelijke 
bedrijventerreinen. 
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Figuur 98: Verdeling van bedrijven in het onderzoek, naar vestigingsjaar 

 
Bron: Eigen onderzoek  
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7.3 Uitkomsten empirisch onderzoek 

 

7.3.1 Hypothese 1: Bedrijven zijn op de huidige locatie gevestigd omdat men zo dicht bij 

andere bedrijven gevestigd kan zijn 

 
In dit gedeelte wordt de eerste hypothese bevestigd dan wel verworpen, deze hypothese is: Bedrijven 
zijn op de huidige locatie gevestigd omdat men zo dicht bij andere bedrijven gevestigd kan zijn. 
 
Er zijn verschillende stellingen voorgelegd aan de bedrijven met redenen waarom voor deze locatie in 
Zaanstad gekozen is. Van drie stellingen konden bedrijven aangegeven dat deze op het bedrijf van 
toepassing was. Een stelling hierbij was: Ik zit zo dicht bij bedrijven waarmee ik samenwerk. Van alle 
‘ja’s’ (daarom ben ik gevestigd in Zaanstad) is maar 2 tot 4 procent op deze stelling van toepassing. 
Slechts zeer weinig bedrijven hebben dit als een reden gezien om zich op deze locatie in Zaanstad te 
vestigen. 
 
Bedrijven op perifere en binnenstedelijke bedrijventerreinen geven als belangrijkste reden dat het 
bedrijf van oudsher al op deze locatie te vinden is.  Wanneer gekeken wordt naar de vestigingsdatum 
van bedrijven op binnenstedelijke terreinen, is te zien dat vooral bedrijven van vóór 1980 dit als reden 
geven (Cramer’s V 0,565). Opvallend bij bedrijven op binnenstedelijke bedrijventerreinen is dat slechts 
7 procent van de gegeven antwoorden hoort bij de stelling: ik zit zo dicht bij mijn klanten. Hierbij maakt 
de vestigingsduur van het bedrijf op de huidige locatie geen verschil. Bedrijven in Zaanstad hebben dus 
ook meestal niet voor de huidige locatie gekozen vanwege de nabijheid tot klanten, iets wat eerder wel 
als een reden werd genoemd om specifiek op een binnenstedelijke bedrijventerreinen te vestigen 
(MEZ, 2010). Juist bij perifere bedrijventerreinen blijkt dit een belangrijkere reden te zijn dan bij 
bedrijven op binnenstedelijke locaties. Zoals eerder al genoemd werd combineren zzp-ers de 
werklocatie vaak met de woonlocatie (Gemeente Zaanstad, 2012d). Zzp-ers noemen dan ook als vaakst 
de reden dat hier al gewoond werd. Op de binnenstedelijke bedrijventerreinen blijken vooral recentelijk 
op de huidige locatie gevestigde bedrijven dit als reden te geven (Cramer’s V 0,418). 
 
Waar bewoners van Zaanstad wel gecharmeerd zijn van de bedrijven en de menging van wonen en 
werken, omdat dit hoort bij de sfeer van Zaanstad, kiezen bedrijven amper voor Zaanstad vanwege de 
sfeer die er hangt. Interessant is dat ook weinig bedrijven aangeven voor Zaanstad te hebben gekozen 
omdat het goed betaalbaar is, terwijl verwacht kan worden dat een aantal bedrijven een twijfeling heeft 
gehad tussen Amsterdam en Zaanstad, waarbij Zaanstad een beter betaalbare locatie was. Vaker wordt 
genoemd dat op deze locatie geschikte ruimte gekregen kon worden. De locatie is niet altijd van belang, 
soms is alleen de bedrijfsruimte belangrijk en maakt het niet uit waar deze locatie zich bevindt. Er zijn 
geen verschillen te zien tussen redenen voor de keuze van de huidige locatie, tussen bedrijven op 
binnenstedelijke bedrijventerreinen die al dan niet eerder op een andere locatie gevestigd waren. 
 
Voor bedrijven die gevestigd zijn op de Mercuriusstraat en op Kogerveld-Midden, wordt het vaakst 
genoemd dat de belangrijkste reden voor het kiezen voor deze locatie is, het feit dat de eigenaar er al 
woonde. Op de andere terreinen zijn de antwoorden wisselend. 
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Figuur 99, Figuur 100, Figuur 101: Reden voor vestiging op huidige adres, voor bedrijven op perifere 
bedrijventerreinen en binnenstedelijke bedrijventerreinen en voor zzp-ers 

 
Bron: Eigen onderzoek 
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Conclusie 

De hypothese wordt verworpen, bedrijven hebben zich niet in Zaanstad gevestigd omdat hierdoor kon 
worden samengewerkt met andere bedrijven. De belangrijkste reden voor zzp-ers is om omdat men 
hier al woonde, en voor bedrijven op perifere of binnenstedelijke locaties vooral omdat het bedrijf van 
oudsher op deze locatie gevestigd is. 
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7.3.2 Hypothese 2: Belangrijkste reden voor relocatie van bedrijven is een 

capaciteitsprobleem, er is niet genoeg ruimte op de locatie 

 
In dit gedeelte wordt de tweede hypothese verworpen of bevestigd: Belangrijkste reden voor relocatie 
van bedrijven is een capaciteitsprobleem, er is niet genoeg ruimte op de locatie. 
 
Bedrijven op perifere bedrijventerreinen hebben de grootste wens naar uitbreiding vergeleken met 
bedrijven op binnenstedelijke bedrijventerreinen en zzp-ers, 14,5 procent geeft dit aan. Bedrijven op 
binnenstedelijke bedrijventerreinen hebben deze neiging het minst, 5 procent van de bedrijven geeft 
aan in de komende twee jaar te willen uitbreiden. Hier zit echter ook de grootste groep twijfelaars, 
ruim 21 procent van de bedrijven twijfelt over uitbreiding. Deze bedrijven geven ook het vaakst aan dat 
er ruimte is voor uitbreiding, namelijk 36,7 procent van de bedrijven. Dit geldt voor rond de 30 procent 
van de bedrijven op perifere terreinen en zzp-ers. Het aantal vierkante meters dat bedrijven willen 
uitbreiden verschilt zeer, dit gaat van 20 vierkante meter tot 7000 vierkante meter. Bedrijven op 
binnenstedelijke terreinen willen vaker uitbreiden, of twijfelen over uitbreiding, wanneer na 2005 op 
deze locatie gevestigd is (Cramer’s V 0,426). 
 
Wanneer gevraagd wordt naar de tevredenheid over de huidige locatie, geven zzp-ers het vaakst aan 
tevreden te zijn, 90 procent van de zzp-ers is tevreden over de huidige locatie. Bij bedrijven op perifere 
terreinen is dit 79 procent, en op binnenstedelijke locaties bijna 87 procent. De belangrijkste reden die 
genoemd wordt wanneer bedrijven niet tevreden zijn, is dat er onvoldoende ruimte is op de huidige 
locatie. Dit wordt door ongeveer 50 procent van de bedrijven die niet tevreden zijn, aangegeven als 
reden. Daarnaast zijn bedrijven op binnenstedelijke terrein ontevreden over de kosten en kampen 
bedrijven op perifere terreinen soms met onvoldoende parkeergelegenheid. 
 
Slechts een klein percentage van de bedrijven geeft aan te willen gaan verhuizen in de komende twee 
jaar, op binnenstedelijke bedrijventerreinen is dit maar slechts 1 bedrijf. Van alle bedrijven op perifere 
bedrijventerreinen geeft 10 procent aan de komende twee jaar te willen verhuizen. Van de bedrijven 
die aangeven te willen verhuizen, of die wel willen verhuizen, maar het niet te kunnen, geeft op 
binnenstedelijke terreinen niemand aan graag naar een locatie buiten Zaanstad te willen verhuizen. 
Alle bedrijven op binnenstedelijke locaties die aangaven te willen verhuizen, en dit al dan niet kunnen, 
gaven eerder aan dat de huidige bedrijfsruimte niet voldoet aan de wensen. Van alle bedrijven op 
perifere locaties, geeft slechts 58 procent aan naar een locatie binnen Zaanstad te willen verhuizen. 
Bedrijven op perifere locaties lijken hierdoor minder gebonden aan Zaanstad. 
 

Conclusie 

In het algemeen geven weinig bedrijven aan te willen uitbreiden, dat de bedrijfsruimte niet voldoet of 
te willen verhuizen. Wanneer de bedrijfsruimte niet voldoet, is dit meestal vanwege te weinig 
uitbreidingsruimte. Verwacht kan worden dat weinig uitbreidingsruimte inderdaad een reden kan zijn 
voor relocatie. Dat dit de belangrijkste reden voor relocatie is, kan aan de hand van deze uitkomsten 
niet gezegd worden. In het volgende gedeelte wordt onder andere gekeken in hoeverre bewoners 
tevreden zijn over aspecten in de omgeving van het bedrijf. Wanneer er ontevredenheid is over een 
aspect, kan dit ook een reden zijn tot relocatie. 
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7.3.3 Overige uitkomsten onderzoek 

In deze paragraaf worden een aantal algemene uitkomsten besproken die voortkomen uit het 
databestand en interessant zijn voor dit onderzoek naar transformatie van bedrijventerreinen. 
Wanneer mogelijk wordt onderscheidt gemaakt tussen de verschillende bedrijventerreinen. Dit is soms 
lastig vanwege het lage aantal bedrijven per bedrijventerrein. Zo kunnen er helaas geen uitspraken 
gedaan worden over de Noordervaartdijk, de Houthavenkade en Hemmes, vanwege het enkele bedrijf 
in dit onderzoek. Bij deze terreinen zijn zzp-ers wel samengevoegd met de grotere bedrijven, omdat 
anders weinig respondenten overbleven. Dit moet wel in het achterhoofd gehouden worden bij het 
lezen van de uitkomsten. 
 

Bereikbaarheid 

Bedrijven is gevraagd een cijfer te geven aan de bereikbaarheid van de locatie. De meerderheid is hierbij 
tevreden, ruim 70 procent van alle bedrijven geeft een 7 of hoger. Het enige bedrijf op de 
binnenstedelijke bedrijventerreinen wat aangegeven heeft dat de bereikbaarheid een 1 waard is, is 
gevestigd op de Mercuriusstraat. Bedrijven op dit bedrijventerrein zijn niet erg tevreden over de 
bereikbaarheid. Er is echter geen statistisch verband te zien tussen de terreinen en het cijfer naar 
bereikbaarheid. Er is geen verschil tussen de terreinen. Ook zijn er geen verschillen te zien qua cijfer 
voor bereikbaarheid, tussen bedrijven op binnenstedelijke locaties, op perifere locaties en zzp-ers. 
 
Wanneer vervolgens gevraagd wordt naar bereikbaarheidsknelpunten, blijkt 86 procent van de 
bedrijven deze te ervaren. Dit is vooral het geval op perifere bedrijventerreinen en binnenstedelijke 
bedrijventerreinen, waar 90 en respectievelijk 88 procent van de bedrijven dit ervaart. Zzp-ers ervaren 
dit iets minder, namelijk 80,5 procent van de bedrijven (Cramer’s V 0,126). 
 
Het knelpunt waar bedrijven het meeste last van hebben, is de lange wachttijden voor geopende 
bruggen. Bijna 40 procent van de bedrijven op binnenstedelijke bedrijventerreinen heeft hier last van 
(Cramer’s V 0,194). Voor bedrijven op perifere terreinen en zzp-ers ligt dit aantal op ongeveer 20 
procent van het totaal. Op perifere bedrijventerrein is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
een belangrijk knelpunt voor 29 procent van de bedrijven, waar dit voor bedrijven op binnenstedelijke 
terreinen en zzp-ers respectievelijk 6,8 en 22,2 procent is (Cramer’s V 0,197). Perifere 
bedrijventerreinen liggen vaak meer afgelegen, op locaties waar bewoners van Zaanstad minder vaak 
naar toe gaan dan naar binnenstedelijke locaties, hierdoor is de dichtheid van het openbaar vervoer 
lager. Ook hebben bedrijven op perifere terreinen vaker last van files en verkeerslichten die niet op 
elkaar zijn afgestemd dan bedrijven op binnenstedelijke locaties of zzp-ers (Cramer’s V 0,160 en 
Cramer’s V 0,134). Op binnenstedelijke bedrijventerreinen wordt juist vaker slechte bestrating als 
bereikbaarheidsknelpunt genoemd dan op perifere terreinen, al is dit verschil niet significant. Dit is een 
probleem wat voor kan komen op binnenstedelijke terreinen, onder andere omdat sommige 
binnenstedelijke locaties niet gemaakt zijn voor zwaar vrachtverkeer van bedrijven. Wanneer een 
terrein achteruitgang kent, er leegstand ontstaat, is de drang om bijvoorbeeld kapotte bestrating aan 
te pakken, ook minder dringend. Hierdoor kan nog meer verloedering ontstaan. Ook hebben bedrijven 
op binnenstedelijke terreinen vaker last van onvoldoende parkeergelegenheid. 
 
Op bedrijventerrein Kogerveld-Midden geeft ruim 70 procent van de bedrijven aan overlast te ervaren 
van geopende bruggen. Op de Mercuriusstraat spelen verschillende problemen, namelijk slechte 
bestrating, bereikbaarheid per openbaar vervoer en slechte, onduidelijke of onvoldoende 
bewegwijzering. Op Kogerveld-Zuid worden de minste knelpunten ervaren, 36,8 procent van de 
bedrijven geeft aan geen bereikbaarheidsknelpunten te hebben. Wanneer wordt aangegeven dat deze 
er wel zijn, gaat het vooral om geopende bruggen en onvoldoende parkeergelegenheid. 
 

Omgeving 

Bedrijven is gevraagd ook een cijfer te geven voor de kwaliteit van de omgeving van de locatie van het 
bedrijf. Hier wordt over het algemeen een goed cijfer voor gegeven, 68,7 procent van de bedrijven 
geeft een 7 of hoger. Er zijn geen statistische verschillen tussen bedrijven op perifere of 
binnenstedelijke locaties en zzp-ers. Het enige cijfer 1 wordt nogmaals gegeven op de Mercuriusstraat, 
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bedrijven zijn hier minder tevreden over de kwaliteit van de omgeving dan op andere terreinen 
(Cramer’s V 0,618).  
 
Van alle gegeven aspecten zijn de bedrijven op binnenstedelijke bedrijventerreinen het minst tevreden 
over de onderhoud van wegen en straten en de representativiteit van de omgeving. Bedrijven zijn op 
deze terreinen over het algemeen tevreden over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Dit is 
een van de twee aspecten waarbij er verschil te zien is in tevredenheid, tussen de drie categorie 
bedrijven. Bedrijven op perifere bedrijventerreinen zijn hier namelijk juist ontevreden over (Cramer’s 
V 0,264). Ook zzp-ers zijn niet zo positief als bedrijven op binnenstedelijke terreinen. Ook is er verschil 
te zien tussen de tevredenheid over de bereikbaarheid per schip. De meeste hebben aangegeven dat 
dit niet van toepassing is. Van de bedrijven die hier wel iets hebben ingevuld, zijn diegene op 
binnenstedelijk bedrijventerreinen meestal tevreden, waar bedrijven op perifere terreinen en zzp-ers 
hier meer neutraal tegenover staan (Cramer’s V 0,282). 
 
Bij hypothese 1 werd onderzocht in hoeverre bedrijven voor een bepaalde locatie hebben gekozen 
vanwege de aanwezigheid van andere bedrijven. Dit bleek meestal niet belangrijk te zijn geweest. Hier 
wordt gekeken in hoeverre de bedrijven tevreden zijn over de aanwezigheid van andere bedrijven. 
Ruim 40 procent van de bedrijven in alle drie de categorieën geeft aan hier neutraal tegenover te staan. 
Bij hypothese 2 werd gekeken naar capaciteitsproblemen en uitbreidingsmogelijkheden. Daaruit bleek 
dat weinig bedrijven plannen hebben om uit te breiden. Ook hier geven vooral zzp-ers aan dat 
uitbreidingsmogelijkheden niet van toepassing zijn. Ook is het positief dat een groot deel van de 
bedrijven tevreden of enigszins tevreden is over de parkeermogelijkheden voor klanten. Eerder bleek 
dat onvoldoende parkeergelegenheid wel een bereikbaarheidsknelpunt is. 
 
Op bedrijventerrein Kogerveld-Zuid is 50 procent van de bedrijven ontevreden of enigszins ontevreden 
over de representatieve omgeving. Dit is een hogere ontevredenheid dan op de andere terreinen 
(Cramer’s V 0,452). Ook zijn bedrijven hier iets minder tevreden over de aanwezigheid van andere 
bedrijven, al is dit verschil niet significant. Daarnaast zijn de bedrijven op dit terrein minder tevreden 
over de schone omgeving, 60 procent van de bedrijven is hier ontevreden of enigszins ontevreden over. 
Op de Mercuriusstraat zijn bedrijven minder tevreden over het onderhoud van wegen en straten, al is 
ook hier het verschil met andere terreinen niet significant. Op het terrein Kogerveld-Midden zijn 
bedrijven erg tevreden over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 
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Figuur 102: Tevredenheid per aspect, voor bedrijven op binnenstedelijke bedrijventerreinen

 
Bron: Eigen onderzoek 
 
Net als wat bij het onderzoek onder de bewoners is gebeurd, is hier naast de tevredenheid ook gevraagd 
naar de belangrijkheid van de aspecten. Ook uit deze vraag blijkt weer dat de 
uitbreidingsmogelijkheden tamelijk onbelangrijk worden gevonden.  
 
Belangrijkste aspect voor bedrijven op perifere en binnenstedelijke locaties is de bereikbaarheid per 
auto*. Daarnaast zijn parkeermogelijkheden voor klanten erg belangrijk voor bedrijven, vooral voor 
bedrijven op binnenstedelijke locaties. Voor zzp-ers is dit het belangrijkste ascpect voor de omgeving. 
De bedrijven waren daarnaast ook positief over deze parkeergelegenheid, wat een positieve uitkomst 
is, ondanks dat onvoldoende parkeermogelijkheden wel een bereikbaarheidsknelpunt was. Andere 
aspecten als representativeit van de omgeving, onderhoud wegen en straten zijn ook belangrijk voor 
de verschillende bedrijven. Daarnaast is de aanwezigheid van andere bedrijven en de 
parkeermogelijkheden voor personeel belangrijk voor bedrijven op perifere locaties (Cramer’s V 0,150 
en Cramer’s V 0,169). Voldoende gekwalificeerd personeel is uiteraard voor geen een zzp-er belangrijk, 
maar is dit wel voor 13 procent van de bedrijven op binnenstedelijke bedrijventerreinen (Cramer’s V 
0,198). Niet belangrijk voor bedrijven op binnenstedelijke bedrijventerreinen zijn interessante 
architectuur en mooie gebouwen, ontspanningsmogelijkheden en een hoogwaardig woonmilieu. 
 
Voor bedrijven op bedrijventerrein Kogerveld-Midden is bereikbaarheid met de auto erg belangrijk, 
ruim 71 procent van de bedrijven geeft aan dit belangrijk te vinden. Bedrijven op de Mercuriusstraat 
geven aan dat veiligheid en een representatieve omgeving belangrijk zijn. Voor bedrijven op 
bedrijventerrein Kogerveld-Zuid is het onderhoud van wegen en straten van belang.  
 
 
 
 
 
*Er is hier waarschijnlijk een fout gemaakt in de enquête, hier is plaats van naar bereikbaarheid per schip, gevraagd naar 
bereikbaarheid per auto. 
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Figuur 103: Belangrijkheid van aspecten voor bedrijven op binnenstedelijke bedrijventerreinen 

 
Bron: Eigen onderzoek 
 

Problemen omgeving terrein 

Van verschillende problemen konden bedrijven aangeven hoe vaak deze in de omgeving van het bedrijf 
voorkomen. Bedrijven op binnenstedelijke bedrijventerreinen gaven van bijna alle problemen het 
vaakst aan dat deze vaak voorkomen. Zo hebben bedrijven op deze terreinen meer last van bekladding 
van gebouwen en muren (Cramer’s V 0,286), vernieling van straatmeubilair (Cramer’s V 0,164) en 
kapotte bestrating (Cramer’s V 0,165). Een ander belangrijk probleem op binnenstedelijke terreinen is 
rommel en zwerfvuil op straat. Het meest voorkomende probleem bij bedrijven op perifere 
bedrijventerreinen is langdurig braakliggend terrein. 
 
Op de onderzochte terreinen geeft geen een bedrijf aan nooit problemen te hebben met rommel en 
zwerfvuil op straat. Ook kapotte bestrating komt vaak voor op de terreinen. Opvallend is dat uitval van 
straatverlichting gemiddeld door alle bedrijven niet als een probleem wordt gezien wat vaak of soms 
voorkomt, maar op de Mercuriusstraat geldt dit wel voor 66 procent van de bedrijven.  Ook is er op dit 
terrein vaker sprake van problemen met bekladding van gebouwen en muren (Cramer’s V 0,464). 
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Figuur 104: Problemen in de omgeving van bedrijven op binnenstedelijke bedrijventerreinen

 
Bron: Eigen onderzoek 
 

Conclusie 

Over het algemeen zijn er grote verschillen te zien tussen bedrijven op binnenstedelijke 
bedrijventerreinen, perifere bedrijventerreinen en zzp-ers. Zo noemen bedrijven op binnenstedelijke 
terreinen als bereikbaarheidsknelpunten de lange wachttijden bij geopende bruggen en de slechte 
bestrating. Het onderhoud van wegen en straten wordt ook genoemd als iets waar bedrijven 
ontevreden over zijn bij de kwaliteit van de omgeving. Dit is wel een aspect wat belangrijk is voor 
bedrijven op binnenstedelijke terreinen. Ook zijn bedrijven op deze terreinen negatief over de 
representativiteit van de omgeving, maar vinden dit wel erg belangrijk. Over het algemeen geven 
bedrijven wel een goed cijfer voor de bereikbaarheid en de kwaliteit van de omgeving. Bereikbaarheid 
is ook erg belangrijk voor de bedrijven, bereikbaarheid met de auto voor bedrijven op binnenstedelijke 
terreinen, en bereikbaarheid met het openbaar vervoer voor bedrijven op perifere terreinen. Ook is 
parkeergelegenheid belangrijk, voor de klanten voor bedrijven op binnenstedelijke locaties, en voor het 
personeel op perifere terreinen. Niet belangrijk zijn architectuur en mooie gebouwen, 
ontspanningsmogelijkheden en een hoogwaardig woonmilieu.  
Bijna alle problemen waarnaar gevraagd is komen het vaakst voor op binnenstedelijke 
bedrijventerreinen. Bekladding van muren en gebouwen, vernieling van het straatmeubilair en kapotte 
bestrating komen vaker voor op binnenstedelijke terreinen dan op perifere terreinen en in de omgeving 
van zzp-ers. Daarnaast hebben bedrijven op deze terreinen last van rommel en zwerfvuil op straat. Dit 
is een probleem wat ook op de Mercuriusstraat, Kogerveld-Zuid en Kogerveld-Midden door alle 
bedrijven wordt genoemd als een probleem wat vaak of soms voorkomt. Ook kapotte bestrating komt 
op deze drie terreinen erg vaak voor. Daarnaast kennen de terreinen nog eigen specifieke problemen. 
Op het bedrijventerrein Mercuriusstraat is de bereikbaarheid erg slecht en zijn er een aantal 
bereikbaarheidsknelpunten, zoals slechte bestrating. Ook de kwaliteit van de omgeving is hier slecht. 
Bedrijven geven aan vooral last te hebben van slecht onderhoud van wegen en straten. Het is voor de 
bedrijven wel belangrijk om een veilige en representatieve omgeving te hebben. Belangrijke problemen 
op dit terrein zijn de uitval van straatverlichting en de bekladding van muren en gebouwen. 
Op Kogerveld-Midden is vooral last van lange wachttijden bij openstaande bruggen. Over de 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer zijn bedrijven hier tevreden, en er zijn geen aspecten 
waarover bedrijven op dit terrein erg ontevreden zijn. Bereikbaarheid met de auto is voor bedrijven op 
dit terrein erg belangrijk is, waardoor de lange wachttijden bij bruggen een belangrijk probleem is. 
Op Kogerveld-Zuid zijn bedrijven niet tevreden over de representativiteit van de omgeving en over hoe 
schoon de omgeving is. Belangrijk vinden bedrijven dat de wegen en straten goed onderhouden zijn.  
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8. Transformatie Binnenstedelijke bedrijventerreinen 
 
In dit gedeelte wordt per onderzocht binnenstedelijk bedrijventerreinen alle informatie gebundeld, 
en wordt een advies gegeven aan de gemeente Zaanstad voor de meest gewenste richting.  
 

8.1 Hemmes 

 
Tabel 26: Samenvatting van alle aspecten van de Hemmes 

Indicator Sub indicator  Waardering 

Fase van levenscyclus  Consolidatie/teruggang 

Cultuur-historische waarde  Hoog 

Oppervlakte  6 hectare 

Leegstand  Nee 

Belangrijkste sector  Verhuur van roerende goederen en 
overige zakelijke dienstverlening 

Grootste bedrijf  Aannemingsbedrijf Johan Schol B.V.; 8 
werknemers 

Bereikbaarheid  Redelijk 

Milieucategorie  3.1 

Technische veroudering Onderhoud Slecht  

Economische veroudering Werkgelegenheid Stabiel, 17 werknemers (01-01-2014) 

Maatschappelijke veroudering Hinder Ja, van omliggende bedrijven 

Ruimtelijke veroudering Inpassing in wijk Schiereiland in de Zaan, omliggend 
fabrieken en wonen 

Verouderd?  Ja 

Rapportcijfer woonomgeving Bewoners 7,41 

Overlast Bewoners Meer geuroverlast dan gemiddeld in 
Zaanstad 

Mening ten aanzien van 
bedrijventerreinen 

Bewoners Niet positief/niet negatief 

Transformatie naar Bewoners 1. Woonfunctie 
2. Broedplaatsfunctie 
3. Industriële functie 

Bron: Eigen bron 
 
Hemmes is sinds jaar en dag een bedrijventerrein in Zaanstad. Honderden jaren geleden stonden er 
molens en industrie is al lang aanwezig in het gebied. Het terrein lijkt nu zijn langste tijd gehad te 
hebben. Het is een slecht onderhouden terrein, er is veel braakliggende grond en het gras staat hoog. 
Het heeft een mooie ligging aan de Zaan, wat positief kan zijn, maar ook negatief. Zo is het terrein 
omringd door industrie die ook gelegen is aan de Zaan. Onder andere hierdoor zijn plannen voor 
transformatie, die er eerder waren voor het terrein, niet door gegaan. Deze bedrijven willen niet 
worden tegengewerkt in het productieproces. Toch lijkt dit terrein goede kans te maken op 
transformatie.   
 
Er zijn slechts een klein aantal bedrijven op het terrein gevestigd. Sommige van deze bedrijven zijn 
echter al 100 jaar op deze locatie gevestigd, waardoor voorzichtig met deze bedrijven moet worden 
omgegaan. De werkgelegenheid op het terrein is stabiel en is in 2014 17 werknemers. Vanwege de 
omvang van het terrein, er zijn slechts 8 bedrijven op het terrein gevestigd, waarvan een aantal onder 
dezelfde eigenaar vallen, lijkt transformatie hier een relatief makkelijk proces. Slechts een aantal 
bedrijven moeten worden gestimuleerd om te verhuizen, waarvan vervolgens de grond kan worden 
overgenomen. Om transformatie op een goede manier uit te voeren moeten alle bedrijven verplaatsen, 
gedeeltelijke transformatie is niet mogelijk. Deze unieke locatie vraagt om hoogwaardige activiteiten, 
waar geen industrie in past. Op dit moment is het begin van het schiereiland, de punt van het 
schiereiland, en de zuidkant van het schiereiland in gebruik. Waar bij andere terreinen het een 
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oplossing kan zijn om het bestemmingsplan te verruimen zodat geleidelijk aan andere functies zich op 
het terrein kunnen vestigen, is het beter om voor dit gebied een nieuw, goed plan te ontwikkelen. Om 
nog beter te kunnen inschatten in hoeverre transformatie een gemakkelijk of moeilijk proces is, moet 
in vervolgonderzoek naar grondeigendom worden gekeken. Ook moet, net als waarschijnlijk bij alle 
ander bedrijventerreinen, de grond onderzocht worden op verontreiniging. Waarschijnlijk moet de 
bodem gesaneerd worden. Daarnaast bevat het terrein onder andere overblijfselen van een oude 
molen, het terrein stond vroeger vol met molens en heeft dus een hoge cultuur-historische waarde. 
Hier moet bij transformatie rekening mee worden gehouden. 
 
De wijk Zaandam-Noord, die bekeken werd om de mening van bewoners te onderzoeken, over dit 
bedrijventerrein, bevat ook het bedrijventerrein Diederik Sonoyweg, een terrein waar een aantal grote 
industriële bedrijven gevestigd zijn. Ook deze bedrijven hebben invloed op de woonomgeving van de 
bewoners, en kunnen de mening over bedrijventerreinen beinvloeden. Bewoners van deze wijk ervaren 
meer geuroverlast dan gemiddeld in Zaanstad. Uit de analyse bleek echter dat geuroverlast van 
fabrieken en bedrijven geen invloed heeft op hoe bewoners de woonomgeving waarderen. Toch 
betekent dit niet dat mensen er geen problemen mee hebben. Geuroverlast van vrachtverkeer heeft 
wel invloed op hoe bewoners de woonomgeving waarderen. Het rapportcijfer voor de buurt, gegeven 
door de bewoners is een 7,41, wat een redelijk goed cijfer is. Bewoners zijn dus niet ontevreden. Ook 
zijn de bewoners niet uitgesproken positief of negatief over bedrijventerreinen. Ondanks dat bewoners 
niet ontevreden zijn, kan dit gebied sterk verbeterd worden wanneer transformatie plaatsvindt. 
 
Zeer dicht bij gelegen is de Zaanse Schans, een belangrijke Zaanse toeristische attractie. Wanneer 
bezoekers de Zaanse Schans naderen, ziet men gelijk alle industriële activiteiten, wat geen goed 
visitekaartje is voor Zaanstad. Het terugdringen van bedrijvigheid rondom deze locatie, kan goed zijn 
voor het aanzien en beeld van mensen over Zaanstad en ook voor bewoners. Daarentegen zijn deze 
bedrijven drijvende krachten achter de economie van Zaanstad en kunnen deze niet zomaar verplaatst 
worden. Hierbij bestaat de kans dat bedrijven naar een locatie buiten Zaanstad vertrekken. Bedrijven 
zitten al jaren op en rond de Zaan, en er is niet de verwachting dat deze door middel van een natuurlijk 
proces snel verdwijnen. Er lijkt hier sprake te zijn van een impasse. Ondanks dat omliggende bedrijven 
niet unaniem positief zijn over transformatie van de Hemmes, moet het proces toch nogmaals opgepakt 
worden. Er zijn maar weinig plekken in Zaanstad waar nog zicht is op de Zaan en ook in de enquête 
gaven mensen aan graag op een locatie langs de Zaan te willen wonen. Hierbij moet zeer goed 
gecommuniceerd worden met de omliggende bedrijven over wat transformatie van de Hemmes voor 
hen betekent. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan korting op de huur wanneer deze bedrijven 
besluiten te willen verhuizen naar een andere locatie, waarbij verhuizing naar Hoogtij gestimuleerd 
moet worden. Op Hoogtij zijn nog veel lege kavels te vinden.  
 
Ruimtelijk gezien verbetert de situatie in Zaanstad, wanneer dit terrein getransformeerd wordt. 
Economisch gezien kan het minder goed uitpakken voor Zaanstad. Transformatie voelt voor bedrijven 
vaak als iets wat aan hen opgelegd wordt, en vanuit deze frustratie kan gekozen worden voor een 
locatie buiten Zaanstad.  
 
Tabel 27: Samenvatting redenen voor en tegen transformatie van de Hemmes 

Redenen om over te gaan tot 
transformatie 
 

Slechts weinig bedrijven en lage werkgelegenheid 

Slecht onderhouden 

Bewoners ervaren geuroverlast (maar kan ook van 
andere terreinen afkomstig zijn) 

Woonfunctie is hier gewenst 

Redenen om niet over te gaan tot 
transformatie 

Omliggende bedrijven zullen overlast veroorzaken bij 
nieuwe activiteiten 

Van oudsher industriegebied 

Transformatie mogelijkheid? Ja, geheel 

Bron: Eigen bron 
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8.2 Houthavenkade 
 
Tabel 28: Samenvatting van alle aspecten van de Houthavenkade 

Indicator Sub indicator  Waardering 

Fase van levenscyclus  Consolidatie/ teruggang 

Cultuur-historische waarde  Laag 

Oppervlakte  2,7 hectare 

Leegstand  Ja; weinig 

Belangrijkste sector  Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

Bereikbaarheid  Goed/redelijk 

Milieucategorie  3.2 

Technische veroudering Onderhoud Redelijk 

Economische veroudering Werkgelegenheid Daling tot 2008, sindsdien stabiel, 73 
werknemers (01-01-2014) 

Maatschappelijke veroudering Hinder Ja, onder andere door perifere 
bedrijventerreinen Kanaalzone en 
industrie van Amsterdam 

Ruimtelijke veroudering Inpassing in wijk Grotendeels gescheiden van woningen 
door water en provinciale weg 

Verouderd?  Gedeeltelijk 

Rapportcijfer woonomgeving Bewoners 7,32  

Overlast Bewoners Meeste overlast van alle wijken in 
Zaanstad, qua geur en lawaai 

Mening ten aanzien van 
bedrijventerreinen 

Bewoners Positief 

Transformatie naar Bewoners 1. Woonfunctie 
2. Broedplaatsfunctie 
3. Openbaar groen 

Bron: Eigen bron 
 
Scheepsbouw speelde een belangrijke rol op de Houthavenkade vanaf de zeventiende eeuw. Aan het 
eind van de negentiende eeuw groeide de houtindustrie op en rondom de Houthavenkade. Vandaag 
de dag bepalen bedrijven gericht op auto’s het beeld op de Houthavenkade.  
 
In de wijk Oude-Haven, de wijk waarin dit terrein zich bevindt, wordt de meeste overlast op het gebied 
van geur- en lawaai ervaren van alle wijken in Zaanstad. Onder deze wijk valt echter een zeer langgerekt 
gebied. Dit gebied gaat van het noorden van het centrum  van Zaandam, met onder andere de 
Verkadefabriek, tot het zuiden van Zaandam, met onder ander Zuiderhout en het Hembrugterrein. De 
kanaalzone van Zaanstad maar ook van Amsterdam, bevat veel zware industrie in een hoge 
milieucategorie. Deze bedrijven kunnen tot op redelijk grote afstand overlast veroorzaken. Het hoeft 
dus zeker niet te betekenen dat deze overlast veroorzaakt wordt door bedrijven op de Houthavenkade. 
Het kan zelfs betekenen dat wanneer er meer woningen op de Houthavenkade bijkomen, deze 
bewoners onder slechte omstandigheden komen te wonen. Bewoners geven echter geen hoger of lager 
cijfer dan gemiddeld aan de woonomgeving, en zijn juist erg postief over bedrijventerreinen. Volgens 
de huidige bewoners is dit dus geen slechte woonomgeving. 
 
De Houthavenkade heeft een goede ligging op loopafstand van het centrum van Zaandam en het 
treinstation van Zaandam. Ten zuiden van het terrein ligt het perifere bedrijventerrein Zuiderhout, waar 
onder andere Loods 5 gevestigd is, en IKEA zich gaat vestigen. Vanuit de gemeente is er de wens om 
het centrum van Zaandam te verbinden met Zuiderhout, om zo bezoekers ertoe te stimuleren om beide 
gebieden te bezoeken. Er moet een mix ontstaan van wonen en werken, waarbij vooral sprake moet 
zijn van leisure, horeca en wellness. Er is hierbij geen ruimte voor bedrijven met een hoge 
milieucategorie. Minder dan 10 procent van de buurtbewoners heeft aangegeven nog behoefte te 
hebben aan nieuwe winkelfuncties in de buurt. Dit is geen verrassende uitkomst, er zijn al heel veel 
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winkels in de buurt te vinden. Echter heeft dit gebied een bovenlokale functie, dus moet niet alleen 
gekeken worden waar de lokale bewoners behoefte aan hebben. 
Het is daarnaast de vraag of bezoekers deze doorsteek Inverdan-Zuiderhout gaan gebruiken. Deze route 
moet erg duidelijk en aantrekkelijk zijn voor het winkelend publiek, zeker voor bezoekers die de stad 
niet kennen. Het is niet waarschijnlijk dat het winkelend publiek dat vanuit buiten Zaandam komt, veelal 
naar Zaandam getrokken vanwege de Primark, bijna anderhalve kilometer gaan lopen om spullen voor 
in en om het huis te gaan kopen. Dit zijn verschillende winkelbezoek motieven. Velen hebben daarnaast 
graag de auto tot hun beschikking wanneer woonartikelen en meubels gekocht worden of wanneer een 
bezoek wordt gebracht aan winkels als Praxis of Hornbach. Het is waarschijnlijker dat bezoekers van 
Zuiderhout er voor kiezen ook een bezoek te brengen aan het centrum van Zaandam. Er wordt 
gemakkelijk en gratis geparkeerd in Zuiderhout. De route van Zuiderhout naar het centrum kan 
inderdaad aantrekkelijker gemaakt worden. Of de hele Houthavenkade hiervoor op de schop moet is 
de vraag, zeker in tijden van economische crisis. Dit is namelijk een kostbaar project. Het kan goed zijn 
om meer detailhandel te laten komen op Zuiderhout om zo deze winkelgebieden meer op elkaar aan 
te laten sluiten, voordat de Houthavenkade echt een doorgang kan worden tussen het centrum en 
Zuiderhout. Dit wil de gemeente echter niet op Zuiderhout. Het is niet waarschijnlijk dat wellness, wat 
een gevoel van schoonheid, gezondheid en rust oproept, goed gedijt op een plek als deze. 
 
Resumerend, Houthavenkade kan een doorgang worden tussen Inverdan en Zuiderhout, maar hiervoor 
moet Zuiderhout wel meer te bieden gaan krijgen dan bouwmarkten, Loods 5 en IKEA. Door middel van 
een geleidelijk proces kan de Houthavenkade een steeds minder industrieel karakter krijgen. Wanneer 
een bedrijf vertrekt, bijvoorbeeld Cofely, en er komt een bedrijf voor terug, dan moet deze van een 
lichtere milieucategorie zijn. Gezien het feit dat het terrein niet slecht functioneert, is het niet goed om 
in een klap het hele terrein te transformeren. De ruimtelijke situatie kan verbeteren wanneer hier 
transformatie plaatsvindt, de Houthavenkade is nu een vrij afgelegen plek, ondanks dat het dicht bij 
het centrum van Zaandam ligt. Wanneer je er niet hoeft te zijn, kom je hier ook niet. Economisch gezien 
kan het voor Inverdan en Zuiderhout positief zijn wanneer er tussen beide gebieden een verbinding 
gemaakt wordt.  
 
Tabel 29: Samenvatting redenen voor en tegen transformatie van de Houthavenkade 

Redenen om over te gaan tot 
transformatie 
 

Kan verbinding vormen tussen Inverdan en Zuiderhout 

Bewoners ervaren overlast (maar kan ook van andere 
terreinen afkomstig zijn, wat betekent dat wonen geen 
goede nieuwe functie is) 

Redenen om niet over te gaan tot 
transformatie 

Bedrijventerrein functioneert stabiel 

Bedrijventerrein ligt grotendeels gescheiden van 
woningen 

Transformatie mogelijkheid? Ja 

Bron: Eigen bron 
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8.3 Kogerveld-Midden 

 
Tabel 30: Samenvatting van alle aspecten van Kogerveld-Midden 

Indicator Sub indicator  Waardering 

Fase van levenscyclus  Teruggang 

Cultuur-historische waarde  Laag 

Oppervlakte  7 hectare 

Leegstand  Ja; redelijk veel 

Belangrijkste sector  Gemengd 

Bereikbaarheid  Goed/redelijk 

Milieucategorie  3.1 

Technische veroudering Onderhoud Redelijk 

Economische veroudering Werkgelegenheid Sterke daling, 515 werknemers (01-01-
2014) 

Maatschappelijke veroudering Hinder Ja, onder andere van omliggende 
bedrijven 

Ruimtelijke veroudering Inpassing in wijk Sterke menging met woningen, vooral 
in noordelijk gedeelte 

Verouderd?  Ja 

Rapportcijfer woonomgeving Bewoners 7,25 

Overlast Bewoners Meer geuroverlast van bedrijven en 
fabrieken, maar minder lawaai van 
vrachtverkeer 

Mening ten aanzien van 
bedrijventerreinen 

Bewoners Positief 

Rapportcijfer bereikbaarheid Bedrijven 8,07 

Bereikbaarheidsknelpunten Bedrijven Lange wachttijden bij openstaande 
bruggen. Wel tevreden bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer 

Rapportcijfer kwaliteit 
omgeving 

Bedrijven 6,40 

Staat kwaliteit omgeving Bedrijven Geen aspecten waarover bedrijven 
ontevreden zijn 

Belangrijk kwaliteit omgeving Bedrijven Bereikbaarheid met de auto 

Problemen Bedrijven De openstaande bruggen 

Transformatie naar Bewoners 1. Woonfunctie 
2. Industriële functie 
3. Openbaar groen 

Bron: Eigen bron 
 
Kogerveld-Midden staat in de volksmond vooral bekend als de Slachthuisbuurt, vanwege het slachthuis 
wat tussen 1935 en 1985 in deze buurt gevestigd was. Kogerveld-Midden is een gemengde buurt met 
woningen, bedrijven en voorzieningen.  
 
Langs de Oostzijde, de straat gelegen langs de Zaan, zijn een aantal grote bedrijven gevestigd, zoals 
Hellema Verpakkingen, en tot een aantal jaar geleden Hilko Zeepfabriek. Ook is hier een stichting voor 
kunstenaars gevestigd, een broedplaats, in een oude fabriek. Aan de zuidkant van het terrein zijn 
voornamelijk bedrijven te vinden, en in het noorden van het terrein een heel aantal huizen. Bewoners 
geven aan meer geuroverlast van bedrijven en fabrieken te ervaren, wat waarschijnlijk komt door de 
ligging aan de Zaan, met verschillende grote bedrijven. Dat bewoners aangeven minder lawaai van 
vrachtverkeer te ervaren dan gemiddeld in Zaanstad, is opvallend. Vanwege de sterke menging van 
wonen en werken moet waarschijnlijk toch veel vrachtverkeer de wijk in. Het is waarschijnlijk dat een 
groot gedeelte van de respondenten niet op een van de Kogerveld bedrijventerreinen 
(Boerenjonkerbuurt) woonachtig is, maar meer in de buurt Kogerveld. 
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Er is een teruggang te zien op het bedrijventerrein. Met het schrijven van dit onderzoek zijn er twee 
bedrijven failliet gegaan, wat zorgt voor een daling van 55 werknemers op het terrein. Ook in eerdere 
jaren zijn er veel arbeidsplaatsen verloren gegaan op het terrein. Panden staan leeg, zoals het pand van 
Hilko Zeepfabriek aan de Oostzijde. Deze leegstand geeft een rommelige indruk van het terrein. Het is 
beter voor het terrein wanneer deze leegstaande panden een nieuwe invulling krijgen, of er een nieuw 
pand voor in de plaats komt. Het kan op korte termijn niet mogelijk zijn om het hele terrein te 
transformeren, vanwege de grote omvang. Dit hoeft ook niet, een gemengde wijk kan hier prima op 
zijn plaats zijn, alleen de huidige situatie blijkt niet meer houdbaar te zijn. Er ontstaat teveel leegstand 
en teveel banen gaan verloren. Bewoners zijn positief over de menging van wonen en werken en 
bedrijventerreinen. De op een na belangrijkste nieuwe functie voor bewoners in deze wijk, is om de 
industriële functie te behouden. Eerder onderzoek gaf aan dat de menging wonen en werken niet goed 
is voor deze wijk, omdat de bedrijven die op het terrein gevestigd zijn, gericht zijn op andere bedrijven, 
en niet op bewoners van de wijk. Hierdoor werken de functies wonen en werken elkaar juist tegen, in 
plaats van dat het elkaar versterkt. De menging van wonen en werken moet meer gericht worden op 
de bewoners van de wijk. Er is nog veel industriële bedrijvigheid op het terrein te vinden. De 
bereikbaarheid op het terrein is over het algemeen goed, waardoor dit wel een interessante locatie is 
voor bedrijven. Ook zijn er geen aspecten van de omgeving waarover bedrijven uitgesproken 
ontevreden zijn. 
 
Duidelijk is dat dit bedrijventerrein zich in de fase van teruggang bevindt en er iets moet veranderen. 
Gehele transformatie is vanwege de omvang niet mogelijk. Door middel van een natuurlijk proces, moet 
wanneer bedrijven vertrekken, er bedrijven voor in de plaats komen met een lager miliecategorie, die 
meer gericht zijn op de bewoners en niet op andere bedrijven. Hierbij moeten echter niet de belangen 
van zittende bedrijven over het hoofd gezien worden. 
 
Tabel 31: Samenvatting reden voor en tegen transformatie van Kogerveld-Midden 

Redenen om over te gaan tot 
transformatie 
 

Sterke neergang van terrein: 

Failissementen 

Werkgelegenheid daalt 

Veel leegstand 

Redenen om niet over te gaan tot 
transformatie 

Bewoners zijn tevreden 

Grote omvang van terrein 

Goede bereikbaarheid 

Transformatie mogelijkheid? Ja, gedeeltelijk 

Bron: Eigen bron 
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8.4 Kogerveld-Zuid 

 
Tabel 32: Samenvatting van alle aspecten van Kogerveld-Zuid 

Indicator Sub indicator  Waardering 

Fase van levenscyclus  Teruggang 

Cultuur-historische waarde  Midden 

Oppervlakte  15 hectare 

Leegstand  Ja; weinig 

Belangrijkste sector  Gemengd; onder andere Gezondheids- 
en welzijnszorg en Industrie 

Bereikbaarheid  Goed/redelijk 

Milieucategorie  3.2 

Technische veroudering Onderhoud Redelijk 

Economische veroudering Werkgelegenheid Onstabiel, voornamelijk daling, 345 
werknemers (01-01-2014) 

Maatschappelijke veroudering Hinder Ja, onder andere door Gerkens Cacao 
BV 

Ruimtelijke veroudering Inpassing in wijk Woningen aan de randen van het 
terrein 

Verouderd?  Ja 

Rapportcijfer woonomgeving Bewoners 7,25 

Overlast Bewoners Meer geuroverlast van bedrijven en 
fabrieken, maar minder lawaai van 
vrachtverkeer 

Mening ten aanzien van 
bedrijventerreinen 

Bewoners Positief 

Rapportcijfer bereikbaarheid Bedrijven 7,11 

Bereikbaarheidsknelpunten Bedrijven Het minst van de onderzochte 
terreinen 

Rapportcijfer kwaliteit 
omgeving 

Bedrijven 6,28 

Staat kwaliteit omgeving Bedrijven Ontevreden over representativiteit van 
de omgeving en schone omgeving 

Belangrijk kwaliteit omgeving Bedrijven Goed onderhouden wegen en straten 

Problemen Bedrijven  

Transformatie naar Bewoners 1. Woonfunctie 
2. Industriële functie 
3. Openbaar groen 

Bron: Eigen bron 
 
Vergeleken met bedrijventerrein Kogerveld-Midden bevat Kogerveld-Zuid kleinere bedrijvigheid. Met 
126 bedrijven is het een groot bedrijventerrein. Ook op dit terrein is sprake van teruggang. Waar 15 
jaar geleden nog ruim 1100 personen werkzaam waren op dit terrein, zijn dit er nu nog 345. Woningen 
op het terrein zijn veelal aan de randen gevestigd. 
 
Net als bedrijventerrein Kogerveld-Midden, valt dit terrein onder de Kogerveldwijk. Bewoners zijn 
tevreden over de woonomgeving in deze wijk, ondanks de hogere geuroverlast vanwege bedrijven en 
fabrieken. Recentelijk is er een informatieavond gehouden voor bewoners, waarbij ideeën ingebracht 
konden worden over invulling van de publieke ruimte op het terrein. Uitkomsten hiervan zijn helaas 
niet bekend. De bedrijven zijn tevreden over de bereikbaarheid van de locatie, maar minder over de 
kwaliteit van de omgeving. Bedrijven zijn ontrevreden over de representativiteit van de omgeving, en 
hoe schoon deze omgeving is. 
 
Op het terrein zijn meerdere bedrijven gevestigd in de sector gezondheids- en welzijnszorg, wat 
opvallend is voor een bedrijventerrein.  Deze zijn echter vaak wel aan de rand van het terrein gevestigd. 
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Hierdoor krijgt het bedrijventerrein een gemengd karakter. Eerder werd opgemerkt dat de menging 
wonen en werken goed is wanneer de bedrijven gericht zijn op de bewoners. Binnen de sector 
gezondheids- en welzijnszorg zijn bedrijven gericht op bewoners. Deze bedrijven moeten dan ook niet 
gestimuleerd worden om te verhuizen. Daarentegen is dit terrein nu waarschijnlijk niet de beste locatie 
voor deze bedrijven. 
 
Het project van de oude Hille beschuit- en koekfabriek aan de Oostzijde, waar een woonfunctie aan 
gegeven wordt, kan interessant zijn voor Zaanstad. Hierbij is het de bedoeling dat de toekomstige 
bewoners de indeling van de woning gaan bepalen. Uit de enquête onder de bewoners van Zaanstad 
bleek dat er interesse is in het wonen op een oud industrieterrein, vanwege het karakter van een oud 
industriepand. Graag willen bewoners een woonplek aan de Zaan en velen gaven aan dan graag zelf te 
willen meebeslissen over de indeling. Dit project is dus een schot in de roos. De bewoners geven echter 
wel een aantal keer aan bang te zijn dat dit soort projecten boven hun budget ligt. Aan de ene kant wil 
Zaanstad een hoogwaardig woonmilieu creëren, ook voor mensen die nu er voor kiezen om in 
Amsterdam te gaan wonen. Aan de andere kant moet Zaanstad hierbij echter niet over het hoofd zien 
dat de meesten een appartement van honderdduizenden euro’s niet kunnen betalen. Er kunnen, 
bijvoorbeeld, woningen voor ouderen op de begane grond worden gevestigd, hierboven betaalbare 
woningen en op de bovenste verdieping een aantal penthouses. Er is in Zaanstad namelijk ook vraag 
naar woningen voor ouderen. Wanneer dit pand wordt getransformeerd naar een woonlocatie, moet 
ook de omgeving rondom het pand aangepast worden. Aan de overkant van het pand, aan de Oostzijde 
300, is een industrieel bedrijf gevestigd. Er moet onderzocht worden in hoeverre dit bedrijf overlast 
veroorzaakt voordat overgegaan kan worden tot transformatie. Er wordt gestreefd naar het creëren 
van een beter woonmilieu, en niet naar nieuwe woonlocaties met veel overlast. Bedrijven op het terrein 
geven aan dat de omgeving op dit moment niet schoon of representatief is. Dit betekent dat ook voor 
de bewoners een verbetering van de omgeving nodig is. 
 
Ook hier is de meest waarschijnlijke richting voor het bedrijventerrein, dat de hoogte van de 
milieucategorie omlaag moet. Langzaamaan kan hierdoor een beter leefbaar woonmilieu ontstaan. 
Wanneer een bedrijf verhuist en er een nieuw bedrijf voor terug komt, dan moet deze van een lagere 
milieucategorie zijn. Ook moeten projecten zoals bij de oude Hille fabriek gestimuleerd worden. 
Hierdoor kan een terrein als deze langzaamaan veranderen en ontstaat een levendige en leefbare 
buurt. 
 
Tabel 33: Samenvatting redenen voor en tegen transformatie van Kogerveld-Zuid 

Redenen om over te gaan tot 
transformatie 
 

Sterke neergang van terrein 

Werkgelegenheid daalt 

Mooie locatie voor wonen en authentiek pand aanwezig  

Redenen om niet over te gaan tot 
transformatie 

Bewoners zijn tevreden 

Grote omvang van terrein 

Transformatie mogelijkheid? Ja, gedeeltelijk 

Bron: Eigen bron 
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8.5 Mercuriusstraat 
 
Tabel 34: Samenvatting van alle aspecten van de Mercuriusstraat 

Indicator Sub indicator  Waardering 

Fase van levenscyclus  Consolidatie 

Cultuur-historische waarde  Midden 

Oppervlakte  5,5 hectare inclusief Noordervaartdijk 

Leegstand  Ja; veel 

Belangrijkste sector  Gemengd; onder andere Groot- en 
detailhandel; reparatie van auto’s 

Bereikbaarheid  Slecht 

Milieucategorie  3.2 

Technische veroudering Onderhoud Redelijk 

Economische veroudering Werkgelegenheid Groei vanaf 2007, met uitzondering van 
2014 wanneer er een daling is, 117 
werknemers (01-01-2014) 

Maatschappelijke veroudering Hinder Niet bekend 

Ruimtelijke veroudering Inpassing in wijk Gelegen aan Nauernasche Vaart, 
woningbouw rondom het terrein 

Verouderd?  Ja/gedeeltelijk 

Rapportcijfer woonomgeving Bewoners 7,61 

Overlast Bewoners Meer geur- en lawaaioverlast van 
fabrieken, bedrijven en vrachtverkeer 

Mening ten aanzien van 
bedrijventerreinen 

Bewoners Soms positiever, soms negatiever dan 
gemiddeld 

Rapportcijfer bereikbaarheid Bedrijven 5,51 

Bereikbaarheidsknelpunten Bedrijven Veel: slechte bestrating, bereikbaarheid 
per openbaar vervoer en slechte, 
onduidelijke of onvoldoende 
bewegwijzering 

Rapportcijfer kwaliteit 
omgeving 

Bedrijven 5,56 

Staat kwaliteit omgeving Bedrijven Slecht, onder andere onderhoud van 
wegen en straten 

Belangrijk kwaliteit omgeving Bedrijven Veiligheid en representatieve omgeving 

Problemen Bedrijven Uitval van straatverlichting en de 
bekladding van muren en gebouwen 

Transformatie naar Bewoners 1. Woonfunctie 
2. Broedplaatsfunctie 
3. Industriële functie 

Bron: Eigen bron 
 
Er zijn veel plannen vanuit de gemeente om de situatie op de bedrijventerreinen in Krommenie-Oost 
aan te pakken. Zo is er eerder een visie opgesteld voor dit gebied, maar dit plan heeft uiteindelijk geen 
doorgang vonden. De woon-werkeenheden die gesugereerd worden in het onderzoek, zijn volgens de 
gemeente vanwege milieucontouren niet haalbaar.  
 
Omdat op dit moment een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld wordt voor dit gebied, is een duidelijke 
visie voor dit gebied hard nodig. De huidige situatie op en rondom het terrein is niet positief. De 
bewoners van Krommenie-Oost ervaren veel geur- en lawaaioverlast van fabrieken en bedrijven en 
vrachtverkeer. Op de Mercuriusstraat is weinig tot geen industrie en fabrieken te vinden, maar is er wel 
een sterke menging van bedrijven en wonen, waardoor veel verkeer, zoals vrachterverkeer en klanten 
van bedrijven in dit gebied zijn. Wanneer over het terrein gelopen wordt, valt de verrommeling van het 
terrein op. Woningen en allerlei verschillende bedrijven staan kriskras door elkaar, en van eenheid is 
geen sprake. Dit betekent niet dat de menging van wonen en werken niet goed is, maar eerder werd al 
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gezegd dat verrommeling niet goed is voor de leefomgeving. Qua werkgelegenheid doet de 
Mercuriusstraat het niet slecht, er is zelfs sprake van groei van het aantal werknemers.  
 
Het terrein is qua bereikbaarheid slecht ontsloten. De bedrijven geven een laag cijfer voor de 
bereikbaarheid van het terrein. Al het verkeer moet het terrein via de zuidkant naderen, via de 
Noordervaartdijk, of via de Noorderhoofdstraat. Op de Noorderhoofdstraat zijn een aantal panden 
gevestigd die een hoge cultuur-historische waarde hebben. Ook is hier het oude centrum van 
Krommenie te vinden. De Noordervaartdijk en de Noorderhoofdstraat zijn beide niet berekend op 
vrachtwagens die elkaar passeren. Hierdoor is de Mercuriusstraat een minder goede locatie als 
bedrijventerrein. Bedrijven waarvoor weinig verkeer nodig is, passen het beste op de Mercuriusstraat. 
Bedrijven geven aan dat er een slechte bestrating is, bereikbaarheid met het openbaar vervoer is en er 
slechte, onduidelijke of onvoldoende bewegwijzering is op het terrein. Ook bij de staat van de kwaliteit 
van de omgeving wordt het onderhoud van wegen en straten als een negatief punt gezien. 
Bereikbaarheid en onderhoud zijn belangrijke problemen op de Mercuriusstraat. 
 
Het is belangrijk dat de milieucategorie voor het bedrijventerrein omlaag gaat. Een milieucategorie van 
3.2 is te hoog voor een terrein wat zo gemengd is met woningen. Wanneer een bedrijf van het terrein 
verdwijnt, kan er alleen een terrein met een lagere milieucategorie voor terug komen. Zo moet 
geleidelijk de bedrijvigheid op het terrein minder worden. Initiatieven vanuit de markt voor dit terrein, 
moeten door de gemeente opgemerkt worden en gestimuleerd worden. Hiervoor moet er veel 
flexibiliteit komen in het nieuwe bestemmingsplan. Ook moeten de wegen en straten beter 
onderhouden worden om zo een meer representatieve omgeving te creëeren. 
 
Tabel 35: Samenvatting redenen voor en tegen transformatie van de Mercuriusstraat 

Redenen om over te gaan tot 
transformatie 
 

Verrommeling op terrein 

Slechte bereikbaarheid 

Meer geur- en lawaaioverlast van fabrieken, bedrijven 
en vrachtverkeer dan gemiddeld  

Veel cultureel-historisch vastgoed in omgeving aanwezig 

Redenen om niet over te gaan tot 
transformatie 

De trend is dat de werkgelegenheid stijgt 

Grote omvang van terrein 

Transformatie mogelijkheid? Ja, gedeeltelijk 

Bron: Eigen bron 
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8.6 Noordervaartdijk 

 
Tabel 36: Samenvatting van alle aspecten van de Noordervaartdijk 

Indicator Sub indicator  Waardering 

Fase van levenscyclus  Consolidatie/teruggang 

Cultuur-historische waarde  Hoog 

Oppervlakte  5,5 hectare inclusief Mercuriusstraat 

Leegstand  Ja; veel  

Belangrijkste sector  Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s, Advisering, onderzoek en 
overige specialistische zakelijke 
dienstverlening, Industrie 

Bereikbaarheid  Redelijk/slecht 

Milieucategorie  3.2 

Technische veroudering Onderhoud Redelijk/slecht 

Economische veroudering Werkgelegenheid Daling tot 2007, daarna redelijk stabiel, 
123 werknemers (01-01-2014) 

Maatschappelijke veroudering Hinder Niet bekend 

Ruimtelijke veroudering Inpassing in wijk Gelegen aan Nauernasche Vaart, 
woningbouw rondom het terrein 

Verouderd?  Ja/gedeeltelijk 

Rapportcijfer woonomgeving Bewoners 7,61 

Overlast Bewoners Meer geur- en lawaaioverlast van 
fabrieken, bedrijven en vrachtverkeer 

Mening ten aanzien van 
bedrijventerreinen 

Bewoners Soms positiever, soms negatiever 

Transformatie naar Bewoners 1. Woonfunctie 
2. Broedplaatsfunctie 
3. Industriële functie 

Bron: Eigen bron 
 
Het bedrijventerrein Noordervaartdijk bevat twee straten, de Noordervaartdijk en de Vermaningstraat. 
Het gaat hier om een twintigtal bedrijven, waarbij slechts een klein aantal bedrijven in het oog springt, 
zoals Vlaar Enveloppen, Zaanlandia Blik en Klinkenberg. Grote panden bepalen het beeld van de 
Noordervaartdijk. Het meest in het oog springende pand is dat van Vlaar Enveloppen. De gevel van dit 
pand dateert uit 1897. Dit soort panden geven een gebied uitstraling en karakter. Dit komt echter 
minder goed tot zijn recht wanneer omliggende panden een slechte uitstraling hebben. Eerder werd 
genoemd dat huizenprijzen kunnen stijgen wanneer cultureel erfgoed zich op korte afstand van 
woningen bevinden. Ook vanwege de aanwezigheid van cultureel erfgoed aan de rand van het 
bedrijventerrein, aan de Noorderhoofdstraat, heeft dit gebied potentie om een hoogstaand 
woonmilieu te worden.  
 
Het gebruik van instrumenten om de grond te verwerven is niet aan te raden, bedrijven kiezen graag 
zelf voor relocatie. Echter is dit een van de weinige panden op de onderzochte terreinen, die genoeg 
uitstraling en karakter heeft om te transformeren naar woningen. In de enquête gaven de bewoners 
van Zaanstad aan dat de aantrekkelijkheid van wonen op een oud industrieterrein is, dat het authentiek 
is, karakter heeft en vaak een mooie locatie. De Noordervaartdijk is gelegen aan de Nauernasche Vaart, 
welke helaas wel bedrijventerrein Molletjesveer aan de overkant heeft liggen. Toch heeft dit pand 
genoeg uitstraling om een interessante nieuwe woonlocatie te worden. 
 
Het zou onmogelijk zijn om een woonlocatie te ontwikkelen op de Noordervaartdijk, wanneer de 
overige bedrijven op dezelfde manier blijven voortbestaan. De reden voor transformatie is het 
verbeteren van de ruimtelijke- en economische situatie, en de leefomgeving van bewoners te 
verbeteren. Wanneer slechts een bepaald pand getransformeerd wordt, gebeurt dit niet, de 
leefomgeving van bewoners verbetert niet. Dit hoeft niet te betekenen dat wanneer een pand 
transformeert naar een woonfunctie, gelijk alle industriële activiteiten moeten verdwijnen, maar er 
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moet wel kritisch naar de omgeving gekeken worden. Het is niet aan te raden om in het noorden van 
de Noordervaartdijk een industriële activiteit te hebben, wanneer in het zuiden van deze straat een 
wooncomplex gevestigd is. Zoals eerder ook bij de Mercuriusstraat werd aangehaald moet al het 
verkeer over van het zuiden naar het noorden over de Noordervaartdijk om bij de bedrijven te komen, 
waardoor veel overlast veroorzaakt wordt. 
 
De Noordervaartdijk heeft potentie om een hoogstaand woonmilieu te worden. Er is cultureel-
historisch erfgoed aanwezig, en het centrum van het oude Krommenie is op loopafstand. Deze 
loopafstand kan prettig zijn voor sommige bedrijven en werknemers op binnenstedelijke 
bedrijventerreinen. Toch is dit geen goede locatie voor een bedrijventerrein. Ook voor dit gedeelte van 
het terrein moet in het bestemmingsplan zoveel mogelijk ruimte gecreëerd worden voor de 
mogelijkheid om van de bedrijfsbestemming af te komen, en te transformeren naar een meer stedelijk 
milieu waarin bovenal gewoond wordt.  
 
Tabel 37: Samenvatting redenen voor en tegen transformatie van de Noordervaartdijk 

Redenen om over te gaan tot 
transformatie 
 

Veel leegstand 

Slechte bereikbaarheid 

Interessant pand voor transformatie aanwezig  

Veel cultureel-historisch vastgoed in de omgeving 
aanwezig 

Redenen om niet over te gaan tot 
transformatie 

Aantal grote industriële bedrijven 

 

Transformatie mogelijkheid? Ja, gedeeltelijk 

Bron: Eigen bron 
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9. Conclusie, aanbevelingen gemeente Zaanstad en Discussie 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de eerder gestelde hoofdvraag en worden aanbevelingen 
gedaan aan de gemeente Zaanstad. Daarnaast wordt in de discussie gekeken naar opvallende 
onderzoeksresultaten, waar dingen anders hadden gekund in het onderzoek en worden van hieruit 
aanbevelingen geformuleerd voor toekomstig onderzoek over dit onderwerp. 

9.1 Conclusie 

In dit gedeelte wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag, die luidt: In hoeverre is er de mogelijkheid 
tot transformatie van binnenstedelijke bedrijventerreinen in de gemeente Zaanstad om de ruimtelijk-
economische situatie in de gemeente te kunnen verbeteren? 
 
Zaanstad moet keuzes gaan maken over wat de gewenste richting is van de binnenstedelijke 
bedrijventerreinen en hiervoor moeten strategieën gekozen worden. Een aantal binnenstedelijke 
bedrijventerreinen in Zaanstad kent achteruitgang, de werkgelegenheid loopt terug, er is sprake van 
leegstand en er is sprake van verloedering. Er is sprake van een overschot van bedrijventerreinen in de 
gemeente en de Metropoolregio Amsterdam. Dit onder andere vanwege industrialisatie en zeer 
geringe uitgifte van grond als gevolg van de economische crisis. Daarnaast wil Zaanstad een 
hoogwaardiger woonmilieu creëren, onder andere om meer hoger opgeleiden uit Amsterdam aan te 
trekken. Een verloederd binnenstedelijk bedrijventerrein werkt een hoogwaardig woonmilieu juist 
tegen. Door middel van transformatie kan een binnenstedelijk bedrijventerrein omgevormd worden 
naar een andere functie, wat een positieve invloed kan hebben op de omgeving. Dit onderzoek is 
specifiek gericht op zes binnenstedelijke bedrijventerreinen. Deze zijn in eerste instantie op basis van 
een aantal indicatoren, zoals werkgelegenheid, leegstand, bereikbaarheid, het aantal vestigingen en 
aanwezig erfgoed beschreven.  
 
Omdat door transformatie een locatie verbeterd moet worden, is het belangrijk om duidelijk te hebben 
wat voor bewoners belangrijk is bij de waardering van de omgeving en waar bewoners op het moment 
tevreden dan wel ontevreden over zijn in de woonomgeving. Door middel van enquêtes zijn de 
bewoners van Zaanstad gevraagd naar belangrijke voorzieningen en aspecten in de woonomgeving, de 
waardering van deze voorzieningen en aspecten in de woonomgeving, in hoeverre industriële 
bedrijvigheid de waardering van de woonomgeving beïnvloedt en wat bewoners interessante nieuwe 
functies vinden voor huidige industriële locaties. Vanuit de literatuur komt naar voren dat 
groenvoorzieningen en een schone en hele omgeving (geen schade aan omgeving) belangrijk zijn voor 
bewoners, in de woonomgeving. Dit is ook in de gemeente Zaanstad het geval. De aanwezigheid van 
industriële bedrijvigheid blijkt weinig invloed te hebben op hoe bewoners de woonomgeving te 
ervaren. Bewoners van Zaanstad staan over het algemeen positief ten aanzien van industriële  
bedrijvigheid en de menging van wonen en werken in de gemeente. Er is wel sprake van hinder van 
bedrijven, vooral op het gebied van geuroverlast van bedrijven. In alle vier de wijken waarin de zes 
binnenstedelijke bedrijventerreinen zich bevinden, wordt gemiddeld meer geurhinder van bedrijven 
ervaren. Bewoners die aangeven geuroverlast te ervaren van vrachtverkeer, en/of geluidsoverlast te 
ervaren van bedrijven en vrachtverkeer, geven gemiddeld ook aan de woonomgeving een lager 
rapportcijfer. Qua nieuwe functies voor industriële panden wordt door bewoners vooral een 
woonfunctie en een broedplaatsfunctie genoemd. Groenvoorzieningen, die wel belangrijk worden 
gevonden voor de woonomgeving, wordt in het onderzoek door maar 25 procent van de bewoners als 
interessante nieuwe functie gezien. Broedplaatsen worden vooral als interssante nieuwe functie gezien 
door bewoners buiten de woonplaats Zaandam. In Zaandam lopen al een aantal initiatieven op het 
gebied van broedplaatsen. Ondanks dat veel bewoners een woonfunctie een interessante nieuwe 
functie vinden, zijn er maar weinig bewoners die zelf binnen nu en twee jaar willen verhuizen. Door 
ruim 85 procent van deze mensen die wel wil verhuizen, wordt verhuizing naar een voormalig 
bedrijventerrein niet uitgesloten.  
 
Naast het eigen uitgevoerde onderzoek is ook gebruik gemaakt van een eerder uitgevoerd onderzoek 
om te onderzoeken wat voor bedrijven belangrijke vestigingsvoorwaarden zijn. Naast dat bewoners 
door middel van transformatie meer tevreden kunnen worden over de leefomgeving, moeten de 
belangen van bedrijven niet over het hoofd gezien worden. Voor dit gedeelte van het onderzoek is 
onderscheidt gemaakt tussen zzp-ers, bedrijven op perifere bedrijventerreinen en bedrijven op 
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binnenstedelijke bedrijventerreinen. Zzp-ers geven aan voornamelijk op de huidige locatie gevestigd te 
zijn omdat hier ook al gewoond werd. Bedrijven op binnenstedelijke en perifere bedrijventerreinen zijn 
voornamelijk al van oudsher op de huidige locatie gevestigd. Slechts weinig bedrijven willen uitbreiden, 
maar wanneer voor bedrijven de huidige locatie niet voldoet, dan is dit meestal vanwege te weinig 
uitbreidingsruimte. Bedrijven op binnenstedelijke bedrijventerreinen ervaren in vergelijking met 
bedrijven op perifere bedrijventerreinen en zzp-ers de meeste overlast. Zo is er last van bekladding van 
muren en gebouwen en van vernieling van het straatmeubilair.Qua bereikbaarheid is er sprake van 
lange wachttijden bij geopende bruggen en slechte bestrating.  
 
Door de indicatoren, de mening van bewoners en de mening van bedrijven samen te voegen kan een 
afweging gemaakt worden of er de mogelijkheid is tot transformatie van binnenstedelijke 
bedrijventerreinen in Zaanstad. Alle onderzochte binnenstedelijke bedrijventerreinen komen 
gedeeltelijk of geheel in aanmerking voor transformatie. Mogelijkheden voor transformatie van 
binnenstedelijke bedrijventerreinen zijn er in Zaanstad zeker. Er is immers sprake van achteruitgang, 
waardoor transformatie de ruimtelijke situatie kan verbeteren. Voor het binnenstedelijk 
bedrijventerrein De Hemmes is transformatie het meest interessant. Het is mooi gelegen aan de Zaan 
en mede daardoor een geschikte locatie voor woningbouw. De ruimtelijke situatie in Zaanstad kan 
verbeteren door het transformeren van deze locatie. Economisch gezien kan de situatie in Zaanstad 
verbeteren, wanneer de bedrijven van de huidige locatie verplaatsen naar een locatie die ook voor hen 
gunstiger is, waar het bedrijf kan groeien en geen last heeft van milieucontouren. Transformatie van 
binnenstedelijke bedrijventerreinen kan echter ook negatieve economische gevolgen hebben, namelijk 
wanneer bedrijven besluiten te verplaatsen naar een locatie buiten Zaanstad of buiten de regio. Er zijn 
wel genoeg goede locaties voor bedrijven te vinden in Zaanstad, zoals het aan het Noordzeekanaal 
gelegen Hoogtij, waar nog veel vrije kavels zijn. Zaanstad moet zich gaan verdiepen in geschikte 
manieren om transformatie van binnenstedelijke bedrijventerreinen op een goede manier uit te 
kunnen voeren. 

9.2 Aanbevelingen aan de gemeente Zaanstad 

o Slimme strategieën bedenken om locaties vrij te krijgen 
De gemeente Zaanstad staat voor de keuze welke bedrijventerreinen getransformeerd moeten 
worden. In dit onderzoek is een eerste aanzet gegeven voor transformatiemogelijkheden van de 
terreinen, vooral kijkend naar de staat van de terreinen, en de mening over deze terreinen. Er moeten 
nu door Zaanstad strategieën ontwikkeld worden om deze transformatie mogelijk te maken. Er zijn 
hiervoor eerder in hoofdstuk 8 al een aantal aanbevelingen gedaan. Zo kunnen bedrijventerreinen 
geleidelijk transformeren door wanneer een bedrijf van een terrein vertrekt, hier een bedrijf met een 
lagere milieucategorie voor terug te laten komen. Dit kan mogelijk gemaakt worden in 
omgevingsplannen. Ook kan de gemeente door middel van actief grondbeleid, het aankopen van grond, 
tot transformatie van een gebied overgaan. Het ontbreken van financiële middelden vormt hierbij wel 
een flinke uitdaging. Het is aan de gemeente welke strategie op welk terrein wordt toegepast. De 
gemeente moet slimme strategieën gaan bedenken om locaties vrij te krijgen. 
 

o Kosten baten analyse opstellen 
Voordat er echt een goede afweging gemaakt kan worden of transformatie van een binnenstedelijk 
bedrijventerrein een mogelijkheid is, moet er een berekening gemaakt worden van de uitgaven en 
kosten die komen kijken bij transformatie, en de te verwachten opbrengsten die volgen uit 
transformatie. Bij de kosten moet onder andere rekening gehouden worden met bodemsanering. Op 
veel locaties in Zaanstad is de bodem vervuild en deze moet eerst gesaneerd worden voordat er een 
nieuwe functie in de plaats kan komen van de bedrijvigheid. Dit is zeker belangrijk wanneer er woningen 
komen op deze locaties.  Wat betreft opbrengsten moet behalve directe financiële opbrengsten ook 
meer indirecte opbrengsten, zoals meer werkgelegenheid en betere openbare ruimte in de 
beschouwing worden meegenomen. 
 

o Het bedrijventerrein Hoogtij goed in de markt zetten 
Op dit moment staat nog een groot aantal kavels op het bedrijventerrein Hoogtij leeg, terwijl dit voor 
veel bedrijven die nu op binnenstedelijke terreinen zijn gevestigd een zeer gunstige locatie kan zijn. De 
gemeente moet bedrijven stimuleren om naar Hoogtij te verplaatsen. Dit kan door vanuit de gemeente 
bedrijven actief te wijzen op de voordelen van vestiging op Hoogtij, bijvoorbeeld door middel van een 
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rondleiding op het terrein. Ook kunnen bedrijven door middel van een financiële vergoeding 
gestimuleerd worden om hier (of een ander perifeer terrein) naar toe te verplaatsen. 
 

o Breng focus aan door je te richten op een beperkt aantal terreinen 
De gemeente moet zich nu gaan richten op een beperkt aantal terreinen. Op voorhand lijkt De Hemmes 
het meest kansrijk. Wel is nog nader onderzoek nodig. Is transformatie hier financieel gezien 
realistisch? Is hier procedureel de mogelijkheid tot transformatie en zo ja, hoe? Hoe kunnen de 
bedrijven op deze locatie het best gestimuleerd worden om te vetrekken, liefst naar Hoogtij? Pas 
wanneer deze zaken duidelijk zijn kan de gemeente overgaan tot het transformeren van een 
binnenstedelijk bedrijventerrein. 

9.3 Discussie en onderzoeksaanbevelingen 

Een opvallende uitkomst in het onderzoek was, dat veel bewoners aangaven bij transformatie van 
bedrijfslocaties graag woningen hiervoor in de plaats te zien. Echter bleek vervolgens nog minder dan 
de helft van de bewoners zelf binnen twee jaar te willen verhuizen, en bleek hiervan ongeveer 15 
procent heel graag op zo’n getransformeerde locatie te willen wonen. Bewoners lijken dus niet deze 
functie voor zichzelf te willen. Het is de vraag waarom zoveel bewoners dan toch gekozen hebben voor 
een woonfunctie. Mogelijk kan vervolgonderzoek dit uitwijzen. Interessant was de vraag geweest 
waarom mensen voor een bepaalde nieuwe functie kozen. Het is namelijk ook opvallend dat zoveel 
mensen een broedplaatsfunctie een interessante nieuwe functie vinden, terwijl niet verwacht wordt 
dat alle bewoners die dit hebben aangegeven (61,5 procent) hier ook zelf hun intrek gaan nemen. 
 
Er is in dit onderzoek gewerkt met enquêtes. Hierdoor ontstaat een databestand waar veel informatie 
uit te halen valt. Soms waren er bepaalde onderwerpen graag verder uitgediept, maar was dit niet 
mogelijk met de beschikbare data. Zo kwam er duidelijk uit naar voren dat bewoners bij transformatie 
van bedrijfslocaties geinteresseerd zijn in woningen. Vervolgens bleek uit de open vragen dat veel 
respondenten aangaven graag ouderenwoningen te willen hebben. Het was interessant geweest deze 
mogelijkheid als aparte nieuwe functie op te nemen, zeker met de steeds ouder wordende mens. Nu 
was niet duidelijk aan welk soort woningen precies behoefte is. Ook bleek met de kennis van nu dat 
vragen soms beter anders gesteld hadden kunnen worden. Een ander voorbeeld waarbij achteraf graag 
nog een vraag was toegevoegd, is de vraag hoe lang de bewoner al op een bepaalde locatie woont. Nu 
bleek een zeer groot gedeelte van de bewoners al erg lang in Zaanstad te wonen. Nog geen vier procent 
van de geënquêteerden woont minder dan vijf jaar in Zaanstad. In de enquête is dus gevraagd naar 
wonen in Zaanstad, en niet naar wonen op de huidige locatie. Hierdoor kon hypothese 4, waar gekeken 
werd of bewoners voor een bepaalde locatie kiezen om te wonen vanwege de goede bereikbaarheid 
op deze locatie, niet goed onderzocht worden. Hierdoor kon ook in het algemeen niet gekeken worden 
of mensen die al dan niet lang op een bepaalde locatie wonen meer of minder tevreden zijn over de 
woonomgeving. 
 
De grootste beperking van dit onderzoek is dat de enquête uitgevoerd is op wijkniveau, waardoor het 
bijvoorbeeld lastig te bepalen was of bewoners wel aan het ‘goede’ bedrijventerrein dachten bij de 
beantwoording van de vragen. Daarnaast was het lastig te bepalen of overlast veroorzaakt werd door 
een bepaald bedrijventerrein. Soms zijn er meerdere bedrijventerreinen te vinden in een bepaalde wijk, 
of grenst een wijk aan een bedrijventerrein in een andere wijk. Bij vervolgonderzoek kan beter de 
omgeving op en rondom een bepaald bedrijventerrein bevraagd worden, waarin ook duidelijk gevraagd 
wordt wat de mening is van bewoners over dit specifieke terrein. Ook hadden bepaalde wijken nu maar 
erg weinig respondenten in het onderzoek zitten, bijvoorbeeld in de Kogerveldwijk. Door specifieker 
onderzoek te doen op bepaalde locaties kunnen dit soort problemen sneller gesignaleerd en opgelost 
worden. 
 
Een andere beperking van het onderzoek is dat gebruik gemaakt is van het Zaanpanel, wat niet een 
representatieve afspiegeling is van de Zaanse bevolking. Zo waren ouderen oververtegenwoordigd, en 
waren jongeren ondervertegenwoordigd. Ook zaten er weinig mensen in het onderzoek die niet in 
Nederland geboren zijn. Daarnaast kan verwacht worden dat mensen die in een panel als deze zitten, 
een zekere betrokkenheid voelen bij de gemeente. Ook hierdoor ontstaat een niet representatieve 
afspiegeling van de bewoners.  
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Wanneer dit onderzoek voortgezet wordt kan gekozen worden voor verbreding of verdieping van het 
onderzoek. Bij verbreding kunnen nog meer binnenstedelijke bedrijven worden onderzocht op 
transformatie mogelijkheden. Interessanter is het waarschijnlijk om meer de diepte in te gaan bij een 
of twee terreinen. Hierbij kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de kosten om een terrein te 
transformeren en welke procedures hier precies bij komen kijken. Doordat het onderzoek hierbij 
kleinschaliger wordt, kunnen bewoners en bedrijven op en rondom dat specifieke terrein worden 
geïnterviewd of worden geënquêteerd. Hierdoor kan de eerder genoemde grootste beperking van dit 
onderzoek, ook opgelost worden.  
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Bijlagen 
Bijlage 1 Bedrijven op bedrijventerreinen 
 
Kogerveld-Midden 
 

Naam Straat Num
mer 

SBI sectie 

Habro 
Jonkerplants
oen 2 Bouwnijverheid 

See You Sign 
Jonkerplants
oen 2 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

SVAZ locatie Zaandam Jufferstraat 2 Gezondheids- en welzijnszorg 

Bouwmasters 
Noordhollands Midden B.V. Jufferstraat 3 

Verhuur van roerende goederen en 
overige zakelijke dienstverlening 

Capaciteitsmasters 
Noordhollands Midden B.V. Jufferstraat 3 

Verhuur van roerende goederen en 
overige zakelijke dienstverlening 

Stichting 'Bouwmensen 
Zaanstreek-Waterland' Jufferstraat 3 Onderwijs 

Bouwend Zaanland Jufferstraat 3 Overige dienstverlening 

Stichting Welsaen Jufferstraat 4 
Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Stichting Peutersaen Jufferstraat 4 Gezondheids- en welzijnszorg 

Eric Klarenbeek Oostzijde 355 
Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

M. Dros Oostzijde 355 
Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Victorine Pasman Oostzijde 355 
Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Breg Hanssen Ontwerper Oostzijde 355 
Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Joeke Beenhakker-
Vormgever Oostzijde 355 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Biodanzafabriek Oostzijde 355 Gezondheids- en welzijnszorg 

Automobielbedrijf 
Thorbecke & Vink Oostzijde 374B 

Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

Eme Engel Machinefabriek 
en Engineering B.V. Oostzijde 376 Industrie 

Machinefabriek Engel B.V. Oostzijde 376 Industrie 

Hellema Verpakkingen B.V. Oostzijde 381 Industrie 

Rijbewijsgigant Oostzijde 393 Onderwijs 

Mini Akturen Oostzijde 394 
Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

Kapsalon Ris Oostzijde 394 Overige dienstverlening 

Van Dalsem 
Elektrotechniek B.V. Oostzijde 397B Bouwnijverheid 

Hendriks Beheer B.V. Oostzijde 397B Financiële instellingen 

Amsterdam Business 
Furniture Oostzijde 401 

Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

Sleepdienst Runner Oostzijde 420 Vervoer en opslag 

Duw- en Sleepvaartbedrijf 
Hoetjes Oostzijde 420 Vervoer en opslag 

Sleepdienst Sophia V.O.F. Oostzijde 420 Vervoer en opslag 

Autobedrijf Optimaal Paltrokstraat 4 
Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 
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Akro Paltrokstraat 6 
Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Transformatorenfabriek 
Bika B.V. Paltrokstraat 10 Industrie 

Hamm Beheer B.V. Paltrokstraat 10 Financiële instellingen 

Bram Broerse 
Schoonmakers-
Dienstverlen. B.V. Paltrokstraat 12 

Verhuur van roerende goederen en 
overige zakelijke dienstverlening 

Bram Broerse Oost B.V. Paltrokstraat 12 
Verhuur van roerende goederen en 
overige zakelijke dienstverlening 

Bram Broerse Zuid B.V. Paltrokstraat 12 
Verhuur van roerende goederen en 
overige zakelijke dienstverlening 

Stukadoors & 
Sierpleisterbedrijf van 
Deijzen Paltrokstraat 14 Bouwnijverheid 

Tulpland Paltrokstraat 15A 
Verhuur van roerende goederen en 
overige zakelijke dienstverlening 

FF Dienstverlening Paltrokstraat 15A 
Verhuur van roerende goederen en 
overige zakelijke dienstverlening 

Wellness Studio Zaandam Paltrokstraat 16 Overige dienstverlening 

Automobielbedrijf Willem 
Wessel B.V. Paltrokstraat 17 

Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

Argos Zaandam Paltrokstraat 17 
Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

Garage Paltrok B.V. Paltrokstraat 18 
Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

Fa. Hoorn, de Vos, 
Metselaar en Sturop Paltrokstraat 20 Financiële instellingen 

Assurantiebedrijf Mooij en 
Partners Paltrokstraat 20 Financiële instellingen 

De Pensioendesk Paltrokstraat 20 
Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Oppervlak- en 
Metaalbescherming Schoen 
B.V. Paltrokstraat 31 Industrie 

Techno Coat Beheer B.V. Paltrokstraat 31 Financiële instellingen 

Machinefabriek Holleman 
B.V. Paltrokstraat 35 Industrie 

WPX-Trution B.V. Paltrokstraat 35 
Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

Marcato Media 
Slachthuisstr
aat 4 Informatie en communicatie 

Stretch International 
Slachthuisstr
aat 12 

Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

Julie van der Scheer 
Slachthuisstr
aat 14 Cultuur, sport en recreatie 

Farhoudi Systems 
Innovation B.V. 

Slachthuisstr
aat 23 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Debro 
Slachthuisstr
aat 53 

Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto’s 

De Faam 
Slachthuisstr
aat 65 Onderwijs 

Verburg Organisatieadvies 
Slachthuisstr
aat 67 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 
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Ruspa 
Slachthuisstr
aat 67 Cultuur, sport en recreatie 

Di-Jix Consultance B.V. 

Cornelis van 
Uitgeeststra
at 10 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Di-Jix Administratie Service 
B.V. 

Cornelis van 
Uitgeeststra
at 10 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

 
 
 
Kogerveld-Zuid 
 

Naam straat N
u
m
m
er 

SBI sectie 

Can Krasverwijderen 
B.V. 

Cornelis van 
Uitgeeststraat 1a Industrie 

Jos Belle Design op 
Maat 

Cornelis van 
Uitgeeststraat 1 Industrie 

Job & Go B.V. 
Cornelis van 
Uitgeeststraat 1a Industrie 

Autohandel 'De Ster' 
Cornelis van 
Uitgeeststraat 1 

Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

Qed Technology 
Cornelis van 
Uitgeeststraat 1a 

Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

Be Luxury 
Cornelis van 
Uitgeeststraat 1a 

Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

BG START 
Cornelis van 
Uitgeeststraat 1a 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Rayproductions 
Cornelis van 
Uitgeeststraat 1a 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

WAP 
Bemiddeling/jobhunti
ng en re-integratie 

Cornelis van 
Uitgeeststraat 1a Gezondheids- en welzijnszorg 

Yvonne van Leuffen 
Cornelis van 
Uitgeeststraat 1a Gezondheids- en welzijnszorg 

Verwarm.- en Techn. 
Inst. Mij. Vetim B.V. 

Cornelis van 
Uitgeeststraat 

2
A 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Opl Sportmassage 
Allround 

Cornelis van 
Uitgeeststraat 

2
D Onderwijs 

Yurtlife 
Cornelis van 
Uitgeeststraat 2B Gezondheids- en welzijnszorg 

Autogarage Famillia 
Cornelis van 
Uitgeeststraat 3 

Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

Niwor Machines B.V. 
Cornelis van 
Uitgeeststraat 3 Financiële instellingen 

Hoveniersbedrijf R. 
van Berge 

Cornelis van 
Uitgeeststraat 5 

Verhuur van roerende goederen en 
overige zakelijke dienstverlening 

Bouw- en 
Adviesbureau M. de 
Vries 

Cornelis van 
Uitgeeststraat 7 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 
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Graaf Kunststoffen 
N.V. 

Cornelis van 
Uitgeeststraat 9 Industrie 

Sabina Montage- & 
Onderhoud Heijermansstraat 26 Bouwnijverheid 

Cimen 
Onderhoudstimmerwe
rken Heijermansstraat 30 Bouwnijverheid 

Karabin Klussenbedrijf Heijermansstraat 36 Bouwnijverheid 

Kinderdagverblijf de 
Paradijsvogel Heijermansstraat 74 Gezondheids- en welzijnszorg 

Ambulance 
Amsterdam Heijermansstraat 76 Gezondheids- en welzijnszorg 

Noorderkerk Heijermansstraat 
12

7 Overige dienstverlening 

Protestantse 
Gemeente Heijermansstraat 

12
7 Overige dienstverlening 

Buurtcentrum de Kolk Heijermansstraat 
12

9 Gezondheids- en welzijnszorg 

Stichting BVO Heijermansstraat 
12

9 Gezondheids- en welzijnszorg 

DVZ Zaanstad Beheer 
B.V. Heijermansstraat 

13
3 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Psychotherapie W J 
Geerling Heijermansstraat 

13
3 Gezondheids- en welzijnszorg 

Van Dam Beheer B.V. Heijermansstraat 
13

9 Financiële instellingen 

JK Sportmanagement Heijermansstraat 

14
3
A 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Caroline Eerland Heijermansstraat 
14

7 Onderwijs 

B.M. Klussen en 
Sloopwerken Heijermansstraat 

15
9 Bouwnijverheid 

Detox Platform B.V. Hof van Blois 
1
A 

Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

P.J. Hakker 
Management Beheer 
B.V. Hof van Blois 

1
A 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Ö Uyar Hof van Blois 11 Overige dienstverlening 

Yelveny Hof van Blois 17 Gezondheids- en welzijnszorg 

Glazenwasserij Shine Hof van Blois 53 
Verhuur van roerende goederen en 
overige zakelijke dienstverlening 

ABina B.V. Hof van Blois 71 Bouwnijverheid 

Synergy International 
Business Consultancy Hof van Blois 95 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Sema Zorg B.V. Hof van Blois 95 Gezondheids- en welzijnszorg 

Fem's Business Hof van Holland 44 
Verhuur van roerende goederen en 
overige zakelijke dienstverlening 

Prothese Centrum 
Zaanstad B.V. Hof van Holland 55 Industrie 

Salon Professional Hof van Holland 57 Overige dienstverlening 

S.L.Thé (Tandarts) Hof van Holland 59 Gezondheids- en welzijnszorg 

S.L. The Hof van Holland 59 Gezondheids- en welzijnszorg 
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Photo Design Kempes Hof van Holland 61 
Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Merlin Multidiensten Hof van Holland 
10

5 
Verhuur van roerende goederen en 
overige zakelijke dienstverlening 

El Bazi Timmerbedrijf Hof van Holland 
11

1 Bouwnijverheid 

Drive Safety Rijschool Hof van Zaenden 27 Onderwijs 

Klussenbedrijf Ucar Hof van Zaenden 37 Bouwnijverheid 

OehoeZone Hof van Zaenden 57 Overige dienstverlening 

Groupsbuy Hof van Zaenden 64 
Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

Stg. FluXus, Centrum 
voor de Kunsten 
Zaanstad Hof van Zaenden 65 Overige dienstverlening 

Kindercirkeltje Hof van Zaenden 67 Gezondheids- en welzijnszorg 

CJK Advies B.V. Hof van Zaenden 69 Financiële instellingen 

Stolp Makelaardij Hof van Zaenden 69 
Verhuur van en handel in onroerend 
goed 

Molenaar Reklame 
V.O.F. Hof van Zaenden 

69
A 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Amira Coaching Hof van Zaenden 
15

6 Gezondheids- en welzijnszorg 

Bektas Klussen- en 
Schoonmaakbedrijf Hof van Zaenden 

22
2 Bouwnijverheid 

Cagri Klusjes Hof van Zaenden 
22

8 Bouwnijverheid 

Texaco Hof van 
Zaenden Hof van Zaenden 

23
0 

Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

Biggym Hof van Zaenden 
23
0B Cultuur, sport en recreatie 

Bouwmaat Zaanstad Hof van Zaenden 
23

2 
Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

Autocenter Noordervaldeurstraat 3 
Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

JHPC Group LLP Noordervaldeurstraat 12 Cultuur, sport en recreatie 

Pyromax Noordervaldeurstraat 13 
Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

Bofi World Trade B.V. Noordervaldeurstraat 13 
Verhuur van en handel in onroerend 
goed 

Koicentrum Zaanstad Noordervaldeurstraat 17 
Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

Ster Autobedrijf Noordervaldeurstraat 19 
Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

Decorating Evert 
Bruijnesteijn B.V. Noordervaldeurstraat 

20
A Financiële instellingen 

PLB Holding B.V. Noordervaldeurstraat 
20
A Financiële instellingen 

Garn fotografie Noordervaldeurstraat 
20
B 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Opleiding 
Sportmassage 
Allround Noordervaldeurstraat 

24
A Overige dienstverlening 

Lotgering Scharrel 
Vleeswaren Noordervaldeurstraat 

26
A Industrie 
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Autobedrijf Sari Noordervaldeurstraat 
26
B 

Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

Branes Auto's Noordervaldeurstraat 32 
Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

Autobedrijf de 
Zaanstreek Noordervaldeurstraat 34 

Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

Autoservice Zaandam Noordervaldeurstraat 34 
Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

Huitema Tegels & 
Sanitair Oostzijde 

22
9 

Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

Spreeuw & Benjamins 
Bouwers Oostzijde 

23
1 Bouwnijverheid 

Ras IT Consulting & 
Engineering Oostzijde 

23
7 Informatie en communicatie 

N. Linnekamp Oostzijde 
23

7 Gezondheids- en welzijnszorg 

G. C. Lin Holding B.V. Oostzijde 
24

3 Financiële instellingen 

De Betuwe Oostzijde 
25
0B 

Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

Albert Cuyp Promotie Oostzijde 
25
0B Informatie en communicatie 

Elizabeth Oostzijde 
25
0B Cultuur, sport en recreatie 

SVZ Oostzijde 
25

6 
Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

V.O.F. de Tekst Oostzijde 
26

5 
Verhuur van roerende goederen en 
overige zakelijke dienstverlening 

Attent 
Relatiegeschenken Oostzijde 

27
5
A 

Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

Covalens Oostzijde 
27
7E 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Zwerk5 Oostzijde 
28

7 
Verhuur van roerende goederen en 
overige zakelijke dienstverlening 

Zeilmakerij 'de Zeilerij 
' Oostzijde 

28
9 Industrie 

Paal 15 Oostzijde 
28
9B 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Dutchwaters B.V. Oostzijde 
29

5 
Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Touwen & Co. B.V. Oostzijde 
30

0 Industrie 

Sepp-Art Oostzijde 
30

2 Bouwnijverheid 

Napoleon 
Handelsonderneming Oostzijde 

30
2 

Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

Geldof Film Oostzijde 
30

2 Informatie en communicatie 

Valere Bewind Oostzijde 
30

2 
Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Islant B.V. Oostzijde 
30

2 
Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 
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Matineevoorstellingen Oostzijde 
30

2 
Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Rity Jansen Heijtmajer Oostzijde 
30

2 Cultuur, sport en recreatie 

Art Department Oostzijde 
30

2 Cultuur, sport en recreatie 

Zenon art Oostzijde 
30

2 Cultuur, sport en recreatie 

Paradies Oostzijde 
30

2 Cultuur, sport en recreatie 

Artifex Magnus Oostzijde 
30

2 Cultuur, sport en recreatie 

Fa. J.H. Bleij Oostzijde 
30

7 Industrie 

Betonfabriek 
Vrijenban Zaandam 
B.V. Oostzijde 

31
4 Industrie 

Cargill B.V. Oostzijde 
32

1 Industrie 

Garagebedrijf Rood Oostzijde 
32

8 
Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

Super Auto Oostzijde 
33

0 
Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

Automobielbedrijf 
Thorbecke & Vink Oostzijde 

37
4B 

Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

Eme Engel 
Machinefabriek en 
Engineering B.V. Oostzijde 

37
6 Industrie 

Machinefabriek Engel 
B.V. Oostzijde 

37
6 Industrie 

Yvelaar Elektro Pro Patriastraat 5 Bouwnijverheid 

Nova Stage Support Pro Patriastraat 14 Cultuur, sport en recreatie 

Sranang Giftroom Pro Patriastraat 21 
Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

Bed & Breakfast 
Mister Beans Pro Patriastraat 

25
A 

Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

ExiLine Pro Patriastraat 28 Informatie en communicatie 

Yummed Pro Patriastraat 28 Gezondheids- en welzijnszorg 

ICT Realist Pro Patriastraat 69 Industrie 

STM 
Administratiekantoor Pro Patriastraat 81 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

Educer Pro Patriastraat 89 
Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

IM Koeriers Pro Patriastraat 
10

3 Vervoer en opslag 

Hondenuitlaatservice 
Anubis Pro Patriastraat 

10
9 Overige dienstverlening 
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Bijlage 2: Onderzoek onder bedrijven, uitgevoerd in 2012 
 
Heeft u momenteel personeel in dienst?   
Heeft u momenteel moeite om vacatures te vervullen?   
Waardoor is het moeilijk om nieuw personeel aan te trekken?    Maximaal 3 antwoorden   - Gekwalificeerd 
personeel is niet beschikbaar in de regio 
Waardoor is het moeilijk om nieuw personeel aan te trekken?    Maximaal 3 antwoorden   - Ik kan niet voldoen 
aan de gewenste arbeidsvoorwaarden 
Waardoor is het moeilijk om nieuw personeel aan te trekken?    Maximaal 3 antwoorden   - Gekwalificeerd 
personeel kan vanwege de situatie op de huizenmarkt niet verhuizen naar Zaanstad 
Waardoor is het moeilijk om nieuw personeel aan te trekken?    Maximaal 3 antwoorden   - De bereikbaarheid 
van Zaanstad (auto, openbaar vervoer, fiets) 
Waardoor is het moeilijk om nieuw personeel aan te trekken?    Maximaal 3 antwoorden   - Personeel vindt 
Zaanstad geen aantrekkelijke omgeving om in te wonen en/of te werken 
Waardoor is het moeilijk om nieuw personeel aan te trekken?    Maximaal 3 antwoorden   - De kandidaten 
hebben te weinig affiniteit met mijn branche 
Waardoor is het moeilijk om nieuw personeel aan te trekken?    Maximaal 3 antwoorden   - Het werken in deze 
branche heeft een slecht imago 
Waardoor is het moeilijk om nieuw personeel aan te trekken?    Maximaal 3 antwoorden   - Weet ik niet 
Waardoor is het moeilijk om nieuw personeel aan te trekken?    Maximaal 3 antwoorden   - Anders namelijk: 
Waardoor is het moeilijk om nieuw personeel aan te trekken?    Maximaal 3 antwoorden   - Anders namelijk: 
(Open) 
Waarom is uw bedrijf gevestigd in Zaanstad?     Maximaal 3 antwoorden   - Mijn bedrijf is hier van oudsher 
gevestigd 
Waarom is uw bedrijf gevestigd in Zaanstad?     Maximaal 3 antwoorden   - Ik woonde er al 
Waarom is uw bedrijf gevestigd in Zaanstad?     Maximaal 3 antwoorden   - Ik zit zo dicht bij mijn klanten 
Waarom is uw bedrijf gevestigd in Zaanstad?     Maximaal 3 antwoorden   - Ik zit zo dicht bij bedrijven waarmee ik 
samenwerk 
Waarom is uw bedrijf gevestigd in Zaanstad?     Maximaal 3 antwoorden   - De goede bereikbaarheid 
Waarom is uw bedrijf gevestigd in Zaanstad?     Maximaal 3 antwoorden   - Ik kon er een geschikte bedrijfsruimte 
krijgen 
Waarom is uw bedrijf gevestigd in Zaanstad?     Maximaal 3 antwoorden   - De bedrijfsruimte is er goed 
betaalbaar 
Waarom is uw bedrijf gevestigd in Zaanstad?     Maximaal 3 antwoorden   - Mijn personeel woont er 
Waarom is uw bedrijf gevestigd in Zaanstad?     Maximaal 3 antwoorden   - De sfeer in Zaanstad spreekt mij aan 
Waarom is uw bedrijf gevestigd in Zaanstad?     Maximaal 3 antwoorden   - Het ondernemersklimaat spreekt mij 
aan 
Waarom is uw bedrijf gevestigd in Zaanstad?     Maximaal 3 antwoorden   - Weet ik niet 
Waarom is uw bedrijf gevestigd in Zaanstad?     Maximaal 3 antwoorden   - Anders, namelijk: 
Waarom is uw bedrijf gevestigd in Zaanstad?     Maximaal 3 antwoorden   - Anders, namelijk: (Open) 
Sinds wanneer bent u op uw huidige adres gevestigd? 
Is uw onderneming ooit ergens anders gevestigd geweest?   
Was uw vorige vestigingadres binnen of buiten Zaanstad?   
Was uw vorige vestigingadres binnen of buiten Zaanstad?   - Buiten Zaanstad -> Waar?          Waar?          (Open) 
Woont u zelf in Zaanstad?   
In wat voor soort bedrijfsruimte bent u nu gevestigd?   
In wat voor soort bedrijfsruimte bent u nu gevestigd?   - Anders, namelijk: (Open) 
Wat is de totale vloeroppervlakte van uw bedrijf?   - Kantoorruimte     ->    aantal m²        aantal m²    
Wat is de totale vloeroppervlakte van uw bedrijf?   - Kantoorruimte     ->    aantal m²        aantal m²     (Open) 
Wat is de totale vloeroppervlakte van uw bedrijf?   - Winkelruimte      ->    aantal m²     aantal m²  
Wat is de totale vloeroppervlakte van uw bedrijf?   - Winkelruimte      ->    aantal m²     aantal m²  (Open) 
Wat is de totale vloeroppervlakte van uw bedrijf?   - Werkplaats         ->    aantal m²        aantal m²    
Wat is de totale vloeroppervlakte van uw bedrijf?   - Werkplaats         ->    aantal m²        aantal m²     (Open) 
Wat is de totale vloeroppervlakte van uw bedrijf?   - Opslagruimte      ->    aantal m²         aantal m²     
Wat is de totale vloeroppervlakte van uw bedrijf?   - Opslagruimte      ->    aantal m²         aantal m²      (Open) 
Wat is de totale vloeroppervlakte van uw bedrijf?   - Anders              ->    aantal m²         aantal m²     
Wat is de totale vloeroppervlakte van uw bedrijf?   - Anders              ->    aantal m²         aantal m²      (Open) 
Wilt u uw bedrijfsruimte binnen de komende twee jaar uitbreiden? 
Wilt u uw bedrijfsruimte binnen de komende twee jaar uitbreiden?   - Ja     ->     met hoeveel m² ?        met 
hoeveel m² ?    (Open) 
Heeft u op uw huidige locatie ruimte om uit te breiden?   
Voldoet uw bedrijfsruimte aan uw wensen?   
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Waarom voldoet de huidige bedrijfsruimte niet aan uw wensen?   Maximaal 3 antwoorden   - Onvoldoende 
ruimte op huidige locatie 
Waarom voldoet de huidige bedrijfsruimte niet aan uw wensen?   Maximaal 3 antwoorden   - Slechte kwaliteit 
van de huidige bedrijfsruimte 
Waarom voldoet de huidige bedrijfsruimte niet aan uw wensen?   Maximaal 3 antwoorden   - Slechte kwaliteit 
omgeving 
Waarom voldoet de huidige bedrijfsruimte niet aan uw wensen?   Maximaal 3 antwoorden   - Kosten 
Waarom voldoet de huidige bedrijfsruimte niet aan uw wensen?   Maximaal 3 antwoorden   - Onvoldoende 
parkeergelegenheid 
Waarom voldoet de huidige bedrijfsruimte niet aan uw wensen?   Maximaal 3 antwoorden   - Slechte 
bereikbaarheid voor klanten 
Waarom voldoet de huidige bedrijfsruimte niet aan uw wensen?   Maximaal 3 antwoorden   - Slechte 
bereikbaarheid voor leveranciers 
Waarom voldoet de huidige bedrijfsruimte niet aan uw wensen?   Maximaal 3 antwoorden   - Slechte 
bereikbaarheid voor personeel 
Waarom voldoet de huidige bedrijfsruimte niet aan uw wensen?   Maximaal 3 antwoorden   - Weet ik niet 
Waarom voldoet de huidige bedrijfsruimte niet aan uw wensen?   Maximaal 3 antwoorden   - Anders, namelijk: 
Waarom voldoet de huidige bedrijfsruimte niet aan uw wensen?   Maximaal 3 antwoorden   - Anders, namelijk: 
(Open) 
Bent u van plan om binnen twee jaar met uw bedrijf te verhuizen?   
Wilt u verhuizen naar een plek binnen Zaanstad of erbuiten?   
Wilt u verhuizen naar een plek binnen Zaanstad of erbuiten?   - Buiten Zaanstad     -
>     waarheen?          waarheen?      (Open) 
Waarom overweegt u uw bedrijf buiten Zaanstad te vestigen?    Maximaal 3 antwoorden   - Buiten Zaanstad is 
meer en beter opgeleid personeel beschikbaar 
Waarom overweegt u uw bedrijf buiten Zaanstad te vestigen?    Maximaal 3 antwoorden   - Buiten Zaanstad ben 
ik beter bereikbaar voor mijn klanten 
Waarom overweegt u uw bedrijf buiten Zaanstad te vestigen?    Maximaal 3 antwoorden   - Buiten Zaanstad 
hebben mijn klanten meer parkeermogelijkheden 
Waarom overweegt u uw bedrijf buiten Zaanstad te vestigen?    Maximaal 3 antwoorden   - Buiten Zaanstad ben 
ik beter bereikbaar voor mijn leveranciers 
Waarom overweegt u uw bedrijf buiten Zaanstad te vestigen?    Maximaal 3 antwoorden   - Buiten Zaanstad heb 
ik meer mogelijkheden om te laden en te lossen 
Waarom overweegt u uw bedrijf buiten Zaanstad te vestigen?    Maximaal 3 antwoorden   - Buiten Zaanstad is 
meer aanbod van geschikte bedrijfsruimte 
Waarom overweegt u uw bedrijf buiten Zaanstad te vestigen?    Maximaal 3 antwoorden   - Buiten Zaanstad ligt 
het prijsniveau van bedrijfsruimte lager 
Waarom overweegt u uw bedrijf buiten Zaanstad te vestigen?    Maximaal 3 antwoorden   - Buiten Zaanstad is 
het ondernemingsklimaat beter 
Waarom overweegt u uw bedrijf buiten Zaanstad te vestigen?    Maximaal 3 antwoorden   - Persoonlijke redenen 
Waarom overweegt u uw bedrijf buiten Zaanstad te vestigen?    Maximaal 3 antwoorden   - Weet ik niet 
Waarom overweegt u uw bedrijf buiten Zaanstad te vestigen?    Maximaal 3 antwoorden   - Anders, namelijk: 
Waarom overweegt u uw bedrijf buiten Zaanstad te vestigen?    Maximaal 3 antwoorden   - Anders, namelijk: 
(Open) 
Heeft u investeringsplannen voor uw bedrijf binnen nu en drie jaar?   
Als u investeringsplannen heeft, zal daardoor de personeelsomvang gaan groeien?   
Waarin gaat u de komende drie jaar het meest investeren?   
Waarin gaat u de komende drie jaar het meest investeren?   - Anders namelijk: (Open) 
Hoe goed bent u bereikbaar (klanten, leveranciers, personeel)? Kunt u een rapportcijfer geven? 
Van welke concrete bereikbaarheidsknelpunten binnen Zaanstad ondervindt u last?   Maximaal 3 antwoorden   - 
Ik ervaar geen knelpunten 
Van welke concrete bereikbaarheidsknelpunten binnen Zaanstad ondervindt u last?   Maximaal 3 antwoorden   - 
Slechte, onduidelijke of onvoldoende bewegwijzering 
Van welke concrete bereikbaarheidsknelpunten binnen Zaanstad ondervindt u last?   Maximaal 3 antwoorden   - 
Lange wachttijden bij spoorwegovergangen 
Van welke concrete bereikbaarheidsknelpunten binnen Zaanstad ondervindt u last?   Maximaal 3 antwoorden   - 
Lange wachttijden voor geopende bruggen 
Van welke concrete bereikbaarheidsknelpunten binnen Zaanstad ondervindt u last?   Maximaal 3 antwoorden   - 
Bereikbaarheid per fiets 
Van welke concrete bereikbaarheidsknelpunten binnen Zaanstad ondervindt u last?   Maximaal 3 antwoorden   - 
Bereikbaarheid per openbaar vervoer 
Van welke concrete bereikbaarheidsknelpunten binnen Zaanstad ondervindt u last?   Maximaal 3 antwoorden   - 
Files/congestie 



 185 

Van welke concrete bereikbaarheidsknelpunten binnen Zaanstad ondervindt u last?   Maximaal 3 antwoorden   - 
Te veel verkeerslichten die niet op elkaar zijn afgestemd 
Van welke concrete bereikbaarheidsknelpunten binnen Zaanstad ondervindt u last?   Maximaal 3 antwoorden   - 
Slechte bestrating 
Van welke concrete bereikbaarheidsknelpunten binnen Zaanstad ondervindt u last?   Maximaal 3 antwoorden   - 
Wegwerkzaamheden op de 'route' 
Van welke concrete bereikbaarheidsknelpunten binnen Zaanstad ondervindt u last?   Maximaal 3 antwoorden   - 
Onvoldoende parkeergelegenheid 
Van welke concrete bereikbaarheidsknelpunten binnen Zaanstad ondervindt u last?   Maximaal 3 antwoorden   - 
Weet ik niet 
Van welke concrete bereikbaarheidsknelpunten binnen Zaanstad ondervindt u last?   Maximaal 3 antwoorden   - 
Anders, namelijk: 
Van welke concrete bereikbaarheidsknelpunten binnen Zaanstad ondervindt u last?   Maximaal 3 antwoorden   - 
Anders, namelijk: (Open) 
Wat vindt u van de kwaliteit van de locatie waar u gevestigd bent? Kunt een rapportcijfer geven?   NB: deze vraag 
gaat over de omgeving waarin u gevestigd bent. Niet over uw bedrijfsruimte of pand. 
Hoe tevreden bent u met de onderstaande aspecten in de omgeving van uw bedrijf?   - a. 
Ontspanningsgelegenheden      (cafe's, restaurants, bioscopen) 
Hoe tevreden bent u met de onderstaande aspecten in de omgeving van uw bedrijf?   - b. interessante 
architectuur/mooie gebouwen 
Hoe tevreden bent u met de onderstaande aspecten in de omgeving van uw bedrijf?   - c. Representatieve 
omgeving 
Hoe tevreden bent u met de onderstaande aspecten in de omgeving van uw bedrijf?   - d. Aanwezigheid andere 
bedrijven 
Hoe tevreden bent u met de onderstaande aspecten in de omgeving van uw bedrijf?   - e. Bewegwijzering 
Hoe tevreden bent u met de onderstaande aspecten in de omgeving van uw bedrijf?   - f. Onderhoud 
wegen/straten 
Hoe tevreden bent u met de onderstaande aspecten in de omgeving van uw bedrijf?   - g. Parkeermogelijkheden 
personeel 
Hoe tevreden bent u met de onderstaande aspecten in de omgeving van uw bedrijf?   - h. Parkeermogelijkheden 
klanten 
Hoe tevreden bent u met de onderstaande aspecten in de omgeving van uw bedrijf?   - i. Ruimte voor laden en 
lossen 
Hoe tevreden bent u met de onderstaande aspecten in de omgeving van uw bedrijf?   - j. 
Uitbreidingsmogelijkheden 
Hoe tevreden bent u met de onderstaande aspecten in de omgeving van uw bedrijf?   - k. Schone omgeving 
Hoe tevreden bent u met de onderstaande aspecten in de omgeving van uw bedrijf?   - l. Veiligheid 
Hoe tevreden bent u met de onderstaande aspecten in de omgeving van uw bedrijf?   - m. Bereikbaarheid per 
openbaar vervoer 
Hoe tevreden bent u met de onderstaande aspecten in de omgeving van uw bedrijf?   - n. Bereikbaarheid per 
schip 
Hoe tevreden bent u met de onderstaande aspecten in de omgeving van uw bedrijf?   - o. Hoogwaardig 
woonmilieu 
Hoe tevreden bent u met de onderstaande aspecten in de omgeving van uw bedrijf?   - p. Voldoende 
gekwalificeerd personeel 
Kunt u de voor u belangrijkste aspecten in de omgeving van uw bedrijf aanvinken?     Maximaal drie aspecten   - 
Ontspanningsgelegenheden (cafe's, restaurants, bioscopen) 
Kunt u de voor u belangrijkste aspecten in de omgeving van uw bedrijf aanvinken?     Maximaal drie aspecten   - 
Interessante architectuur/mooie gebouwen 
Kunt u de voor u belangrijkste aspecten in de omgeving van uw bedrijf aanvinken?     Maximaal drie aspecten   - 
Representatieve omgeving 
Kunt u de voor u belangrijkste aspecten in de omgeving van uw bedrijf aanvinken?     Maximaal drie aspecten   - 
Aanwezigheid andere bedrijven 
Kunt u de voor u belangrijkste aspecten in de omgeving van uw bedrijf aanvinken?     Maximaal drie aspecten   - 
Bewegwijzering 
Kunt u de voor u belangrijkste aspecten in de omgeving van uw bedrijf aanvinken?     Maximaal drie aspecten   - 
Onderhoud wegen/straten 
Kunt u de voor u belangrijkste aspecten in de omgeving van uw bedrijf aanvinken?     Maximaal drie aspecten   - 
Parkeermogelijkheden personeel 
Kunt u de voor u belangrijkste aspecten in de omgeving van uw bedrijf aanvinken?     Maximaal drie aspecten   - 
Parkeermogelijkheden klanten 
Kunt u de voor u belangrijkste aspecten in de omgeving van uw bedrijf aanvinken?     Maximaal drie aspecten   - 
Ruimte voor laden en lossen 
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Kunt u de voor u belangrijkste aspecten in de omgeving van uw bedrijf aanvinken?     Maximaal drie aspecten   - 
Uitbreidingsmogelijkheden 
Kunt u de voor u belangrijkste aspecten in de omgeving van uw bedrijf aanvinken?     Maximaal drie aspecten   - 
Schone omgeving 
Kunt u de voor u belangrijkste aspecten in de omgeving van uw bedrijf aanvinken?     Maximaal drie aspecten   - 
Veiligheid 
Kunt u de voor u belangrijkste aspecten in de omgeving van uw bedrijf aanvinken?     Maximaal drie aspecten   - 
Bereikbaarheid per openbaar vervoer 
Kunt u de voor u belangrijkste aspecten in de omgeving van uw bedrijf aanvinken?     Maximaal drie aspecten   - 
Bereikbaarheid per auto 
Kunt u de voor u belangrijkste aspecten in de omgeving van uw bedrijf aanvinken?     Maximaal drie aspecten   - 
Hoogwaardig woonmilieu 
Kunt u de voor u belangrijkste aspecten in de omgeving van uw bedrijf aanvinken?     Maximaal drie aspecten   - 
Voldoende gekwalificeerd personeel 
Hoe vaak komen de onderstaande problemen voor in de omgeving van uw bedrijf? - Criminaliteit 
Hoe vaak komen de onderstaande problemen voor in de omgeving van uw bedrijf? - Bekladding van gebouwen 
en muren 
Hoe vaak komen de onderstaande problemen voor in de omgeving van uw bedrijf? - Rommel en zwerfvuil op 
straat 
Hoe vaak komen de onderstaande problemen voor in de omgeving van uw bedrijf? - Vernieling van straat 
meubilair 
Hoe vaak komen de onderstaande problemen voor in de omgeving van uw bedrijf? - Kapotte bestrating (gaten in 
het asfalt, scheefliggende stoeptegels) 
Hoe vaak komen de onderstaande problemen voor in de omgeving van uw bedrijf? - Ontbrekende of kapotte 
bewegwijzering 
Hoe vaak komen de onderstaande problemen voor in de omgeving van uw bedrijf? - Langdurig braakliggende 
terrein 
Hoe vaak komen de onderstaande problemen voor in de omgeving van uw bedrijf? - Uitval straatverlichting 
Hoe vaak komen de onderstaande problemen voor in de omgeving van uw bedrijf? - Gevoel van onveiligheid 
Bent u gevestigd op een bedrijventerrein? 
Wordt op uw bedrijventerrein aan "parkmanagement" gedaan? 
Zou u bereid zijn mee te betalen aan parkmanagement? 
Bezoekt u de website van de gemeente wel eens?   (http://www.zaanstad.nl of speciaal voor bedrijven: 
www.zaanstad.nl/bedrijven) 
Wanneer heeft u als ondernemer voor het laatst de website van de gemeente bezocht? 
Heeft u de laatste keer op de website van de gemeente gevonden wat u zocht? 
Welk rapportcijfer geeft u de website van de gemeente? 
Welke informatie zouden voor uw bedrijf op de website van de gemeente beschikbaar moeten zijn? (meer dan 
één antwoord mogelijk)   - Contactpersonen voor ondernemers 
Welke informatie zouden voor uw bedrijf op de website van de gemeente beschikbaar moeten zijn? (meer dan 
één antwoord mogelijk)   - Vergunningen aanvragen 
Welke informatie zouden voor uw bedrijf op de website van de gemeente beschikbaar moeten zijn? (meer dan 
één antwoord mogelijk)   - Indienen klachten, meldingen 
Welke informatie zouden voor uw bedrijf op de website van de gemeente beschikbaar moeten zijn? (meer dan 
één antwoord mogelijk)   - Bezwaarschriften indienen 
Welke informatie zouden voor uw bedrijf op de website van de gemeente beschikbaar moeten zijn? (meer dan 
één antwoord mogelijk)   - Beleidsnota's inzien 
Welke informatie zouden voor uw bedrijf op de website van de gemeente beschikbaar moeten zijn? (meer dan 
één antwoord mogelijk)   - Feiten en cijfers (bijv. bevolkingsomvang) 
Welke informatie zouden voor uw bedrijf op de website van de gemeente beschikbaar moeten zijn? (meer dan 
één antwoord mogelijk)   - Nieuwsbrief 
Welke informatie zouden voor uw bedrijf op de website van de gemeente beschikbaar moeten zijn? (meer dan 
één antwoord mogelijk)   - Wegwerkzaamheden 
Welke informatie zouden voor uw bedrijf op de website van de gemeente beschikbaar moeten zijn? (meer dan 
één antwoord mogelijk)   - Bouw/bestemmingsplannen inzien 
Welke informatie zouden voor uw bedrijf op de website van de gemeente beschikbaar moeten zijn? (meer dan 
één antwoord mogelijk)   - Vind dit allemaal niet nodig 
Welke informatie zouden voor uw bedrijf op de website van de gemeente beschikbaar moeten zijn? (meer dan 
één antwoord mogelijk)   - Anders, namelijk... 
Welke informatie zouden voor uw bedrijf op de website van de gemeente beschikbaar moeten zijn? (meer dan 
één antwoord mogelijk)   - Anders, namelijk... (Open) 
Kent u de website van de rijksoverheid "www.antwoordvoorbedrijven.nl"? 
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Heeft u wel eens gehoord van de volgende visies van de gemeente?  - De economische structuurvisie (Stad van 
denkers, durvers en doeners) 
Heeft u wel eens gehoord van de volgende visies van de gemeente?  - Zaans Evenwicht 
Hoe tevreden bent u over de dienstverlening die de gemeente Zaanstad in het algemeen aan ondernemers 
biedt? Kunt u daar een rapportcijfer voor geven?     
Heeft uw bedrijf de laatste twee jaar contact gehad met de gemeente (bijvoorbeeld voor het aanvragen van een 
vergunning)?   
Waarover heeft uw bedrijf de laatste keer contact gehad met de Gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)   - 
Bestemmingsplan 
Waarover heeft uw bedrijf de laatste keer contact gehad met de Gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)   - 
Bouwvergunning, sloopvergunning, projectbesluit 
Waarover heeft uw bedrijf de laatste keer contact gehad met de Gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)   - 
Milieuzaken, milieuvergunning 
Waarover heeft uw bedrijf de laatste keer contact gehad met de Gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)   - 
Een ander soort vergunning 
Waarover heeft uw bedrijf de laatste keer contact gehad met de Gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)   - 
Een controle of inspectie door de gemeente 
Waarover heeft uw bedrijf de laatste keer contact gehad met de Gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)   - 
Grondverkoop, grondaankoop 
Waarover heeft uw bedrijf de laatste keer contact gehad met de Gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)   - 
Vestigingsmogelijkheden 
Waarover heeft uw bedrijf de laatste keer contact gehad met de Gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)   - 
Bemiddeling gesubsidieerde arbeid 
Waarover heeft uw bedrijf de laatste keer contact gehad met de Gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)   - 
Belastingen 
Waarover heeft uw bedrijf de laatste keer contact gehad met de Gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)   - 
Verkeersmaatregelen 
Waarover heeft uw bedrijf de laatste keer contact gehad met de Gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)   - 
Openbare ruimte 
Waarover heeft uw bedrijf de laatste keer contact gehad met de Gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)   - 
Iets anders, namelijk: 
Waarover heeft uw bedrijf de laatste keer contact gehad met de Gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)   - 
Iets anders, namelijk: (Open) 
Hoe tevreden bent u over de dienstverlening bij dit laatste contact? Kunt u daar een rapportcijfer voor geven? 
Op welke manier heeft u contact gehad met de gemeente?   (meerdere antwoorden mogelijk) - Aan de balie 
Op welke manier heeft u contact gehad met de gemeente?   (meerdere antwoorden mogelijk) - Telefonisch 
(14075 of ander nummer) 
Op welke manier heeft u contact gehad met de gemeente?   (meerdere antwoorden mogelijk) - Schriftelijk 
Op welke manier heeft u contact gehad met de gemeente?   (meerdere antwoorden mogelijk) - Digitaal (internet 
en/of email) 
Op welke manier heeft u contact gehad met de gemeente?   (meerdere antwoorden mogelijk) - Afspraak met een 
medewerker 
Op welke manier heeft u contact gehad met de gemeente?   (meerdere antwoorden mogelijk) - Anders, namelijk: 
Op welke manier heeft u contact gehad met de gemeente?   (meerdere antwoorden mogelijk) - Anders, namelijk: 
(Open) 
Kunt u de gemeente een rapportcijfer geven voor... - Nakomen van afspraken 
Kunt u de gemeente een rapportcijfer geven voor... - Snelheid van beantwoorden verzoeken 
Kunt u de gemeente een rapportcijfer geven voor... - Kennisniveau ambtenaren 
Kunt u de gemeente een rapportcijfer geven voor... - Klachtenmogelijkheden 
Kunt u de gemeente een rapportcijfer geven voor... - Begrijpelijkheid taalgebruik 
Kunt u de gemeente een rapportcijfer geven voor... - Telefonische bereikbaarheid 
Kunt u de gemeente een rapportcijfer geven voor... - Klantgerichtheid medewerkers 
Heeft u opmerkingen of suggesties over de dienstverlening van de gemeente aan bedrijven?   Let op: maximaal 
255 tekens. U kunt deze vraag overslaan als u geen opmerkingen heeft. 
Waar zou de gemeente de komende jaren aan moeten werken om het ondernemingsklimaat te verbeteren? 
(maximaal drie antwoorden mogelijk)       - Meer aandacht voor startende bedrijven 
Waar zou de gemeente de komende jaren aan moeten werken om het ondernemingsklimaat te verbeteren? 
(maximaal drie antwoorden mogelijk)       - Het ondersteunen van bedrijven bij het ontwikkelen en invoeren van 
innovaties 
Waar zou de gemeente de komende jaren aan moeten werken om het ondernemingsklimaat te verbeteren? 
(maximaal drie antwoorden mogelijk)       - Het ontwikkelen van meer/betere huisvesting voor kleine 
ondernemingen 
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Waar zou de gemeente de komende jaren aan moeten werken om het ondernemingsklimaat te verbeteren? 
(maximaal drie antwoorden mogelijk)       - Het ontwikkelen van nieuwe kantoorlocaties 
Waar zou de gemeente de komende jaren aan moeten werken om het ondernemingsklimaat te verbeteren? 
(maximaal drie antwoorden mogelijk)       - Regelgeving/vergunningen vereenvoudigen of verbeteren (zo ja, welke 
regels?)     
Waar zou de gemeente de komende jaren aan moeten werken om het ondernemingsklimaat te verbeteren? 
(maximaal drie antwoorden mogelijk)       - Regelgeving/vergunningen vereenvoudigen of verbeteren (zo ja, welke 
regels?)     (Open) 
Waar zou de gemeente de komende jaren aan moeten werken om het ondernemingsklimaat te verbeteren? 
(maximaal drie antwoorden mogelijk)       - Het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsterreinen 
Waar zou de gemeente de komende jaren aan moeten werken om het ondernemingsklimaat te verbeteren? 
(maximaal drie antwoorden mogelijk)       - Beter beheer van bestaande bedrijfsterreinen 
Waar zou de gemeente de komende jaren aan moeten werken om het ondernemingsklimaat te verbeteren? 
(maximaal drie antwoorden mogelijk)       - Dienstverlening door de gemeente verbeteren 
Waar zou de gemeente de komende jaren aan moeten werken om het ondernemingsklimaat te verbeteren? 
(maximaal drie antwoorden mogelijk)       - De parkeergelegenheid verbeteren 
Waar zou de gemeente de komende jaren aan moeten werken om het ondernemingsklimaat te verbeteren? 
(maximaal drie antwoorden mogelijk)       - Het vergroten van de veiligheid op straat of bedrijventerrein 
Waar zou de gemeente de komende jaren aan moeten werken om het ondernemingsklimaat te verbeteren? 
(maximaal drie antwoorden mogelijk)       - Het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte 
Waar zou de gemeente de komende jaren aan moeten werken om het ondernemingsklimaat te verbeteren? 
(maximaal drie antwoorden mogelijk)       - Communicatie door de gemeente verbeteren 
Waar zou de gemeente de komende jaren aan moeten werken om het ondernemingsklimaat te verbeteren? 
(maximaal drie antwoorden mogelijk)       - Het openbaar vervoer verbeteren 
Waar zou de gemeente de komende jaren aan moeten werken om het ondernemingsklimaat te verbeteren? 
(maximaal drie antwoorden mogelijk)       - De doorstroming van het autoverkeer verbeteren 
Waar zou de gemeente de komende jaren aan moeten werken om het ondernemingsklimaat te verbeteren? 
(maximaal drie antwoorden mogelijk)       - Weet ik niet 
Waar zou de gemeente de komende jaren aan moeten werken om het ondernemingsklimaat te verbeteren? 
(maximaal drie antwoorden mogelijk)       - Iets anders, namelijk: 
Waar zou de gemeente de komende jaren aan moeten werken om het ondernemingsklimaat te verbeteren? 
(maximaal drie antwoorden mogelijk)       - Iets anders, namelijk: (Open) 
Heeft u verder nog opmerkingen of suggesties die u ons mee wilt geven?    Let op: maximaal 255 tekens. U kunt 
deze vraag overslaan als u geen opmerkingen heeft.    
Heeft u belangstelling voor de resultaten van het onderzoek? Vul dan hieronder uw e-mail adres in.    Dit adres 
zullen we uitsluitend gebruiken voor het bekend maken van de resultaten van het onderzoek. Dat verwachten 
we tegen de zomer van 2011 te kunnen 
Heeft u belangstelling voor de resultaten van het onderzoek? Vul dan hieronder uw e-mail adres in.    Dit adres 
zullen we uitsluitend gebruiken voor h - Ja, ik wil graag de resultaten zien. Mijn e-mail is: (Open) 
Persoonsgegevens: Identificatienummer 
Persoonsgegevens: Gebruikersnaam 
Persoonsgegevens: Wachtwoord 
Persoonsgegevens: Begonnen 
Persoonsgegevens: Afgerond 
Persoonsgegevens: Aantal sessies 
Persoonsgegevens: Tijdsduur 
Persoonsgegevens: Datum begonnen 
Persoonsgegevens: Datum afgerond 
Persoonsgegevens: Datum aangemaakt 
Persoonsgegevens: IP adres 
Steekproefonderzoek: wijkcode 
Steekproefonderzoek: Huisnummer 
Steekproefonderzoek: Toevoeging Huisnummer 
Steekproefonderzoek: Naam volgens naamgebruik 
Steekproefonderzoek: Postcode 
Steekproefonderzoek: plaatsnaam 
Steekproefonderzoek: A-nummer 
Steekproefonderzoek: Straatnaam 
kvknummer 
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Welkom bij het Zaanpanelonderzoek 'Woonomgeving en transformatie van
bedrijfslokaties'.
 
Zaanstad is van oudsher een gemeente waarin de functies wonen en werken naast elkaar bestaan
en functioneren. Zo is Zaanstad onlosmakelijk verbonden met haar cacaofabrieken en een deel van
de Zaanse inwoners woont daar dichtbij in de buurt. Hierdoor ontstaat een speciaal soort woon- en
leefomgeving in de stad. We willen u graag hierover een aantal vragen stellen. 
 
De vragenlijst is ingedeeld in vier blokken met vragen over uw woonomgeving, uw mening over Zaanstad als
woon-werkstad, uw ideeën over mogelijke nieuwe functies van bedrijfslocaties in Zaanstad en wonen op locatie
Dit onderzoek neemt hooguit 5 tot 10 minuten van uw tijd in beslag. Bij de meeste vragen is slechts één antwoord mogelijk,
bij sommige andere vragen kunt u meerdere antwoorden aankruisen. Dit wordt duidelijk aangegeven.

De vragenlijst staat tot 16 mei a.s. online.
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Hoofdsectie

 Zaanstad is van oudsher een gemeente waarin de functies wonen...
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sectie A: van bedrijfs- naar woonlokatie?
 
Woonomgeving
In dit eerste blok wordt u gevraagd of u bepaalde voorzieningen en aspecten belangrijk
vindt voor uw woonomgeving. Daarna wordt u gevraagd of u over deze voorzieningen en
aspecten in uw buurt tevreden bent.
 

1.  In hoeverre vindt u de aanwezigheid van de volgende voorzieningen belangrijk in uw buurt?

 
 Onbelangrijk 

 Niet zo
belangrijk   Neutraal   Belangrijk 

 Zeer
belangrijk 

 Weet niet /
geen

antwoord 

Groenvoorzieningen            

Winkels           

Basisscholen           

Kinderspeelplaatsen           

Sportvoorzieningen           

Bereikbaarheid met auto           

Bereikbaarheid met openbaar
vervoer           

Parkeergelegenheid           

2.  In hoeverre bent u tevreden over de volgende voorzieningen in uw buurt?

 
 Ontevreden 

 Niet zo
tevreden   Neutraal   Tevreden 

 Zeer
tevreden 

 Weet niet /
geen

antwoord 

Groenvoorzieningen           

Winkels           

Basisscholen           

Kinderspeelplaatsen           

Sportvoorzieningen           

Bereikbaarheid met auto           

Bereikbaarheid met openbaar
vervoer           

Parkeergelegenheid           

3.  In hoeverre vindt u de volgende aspecten belangrijk in uw buurt?

 
 Onbelangrijk 

 Niet zo
belangrijk   Neutraal   Belangrijk 

 Zeer
belangrijk 

 Weet niet /
geen antwoord

Levendigheid           

Rust           

Een schone omgeving           

Veiligheid           

4.  In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten in uw buurt?

 
 Ontevreden 

 Niet zo
tevreden   Neutraal   Tevreden 

 Zeer tevreden
 Weet niet /
geen antwoord

Levendigheid           

Rust           

Een schone omgeving           

Veiligheid           

5.  Wilt u aan de hand van een rapportcijfer (op een schaal van 1 tot en met 10) aangeven hoe tevreden u bent met uw
woonomgeving ?
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Zaanstad als woon-werkstad
Sommige bedrijven in Zaanstad zijn zeer dicht bij woonlocaties gevestigd, waardoor er
een sterke menging is van de woonfunctie en de werkfunctie. 
Het volgende vragenblok gaan over deze menging van wonen en werken in Zaanstad.
 

6.  Woont u dicht bij (industriële) bedrijvigheid?
  Ja

  Nee
   Ga verder met vraag

8. 

7.  Kunt u aangeven op welke afstand - in meters - u (ongeveer) van de (industriële) bedrijvigheid af woont?

  
afstand in meters  

  weet niet / geen antwoord

8.  Wilt u van onderstaande stellingen aangeven in welke mate u het er mee eens of oneens bent?

 
 Helemaal
mee
oneens 

 Mee
oneens 

 Niet
eens/niet
oneens 

 Mee
eens 

 Helemaal
mee eens 

 Weet
niet/geen
antwoord 

De menging van wonen en werken is prettig
vanwege de levendigheid die het met zich mee
brengt. 

         

De menging van wonen en werken is prettig
omdat het de mogelijkheid geeft om dicht bij het
werk te wonen. 

         

Voor Zaanstad is de menging van wonen en
werken prima, als het maar niet in mijn wijk is.           

Menging van wonen en werken levert geluids- en
stankoverlast.           

Menging van wonen en werken geeft een grote
kans op ongelukken.           

9.  Wilt u van onderstaande stellingen aangeven in welke mate u het er mee eens of oneens bent?

 
 Helemaal
mee
oneens 

 Mee
oneens 

 Niet
eens/niet
oneens 

 Mee
eens 

 Helemaal
mee eens 

 Weet
niet/geen
antwoord 

Het is goed dat bedrijven die in woonwijken
van Zaanstad zijn gevestigd niet gedwongen worden
om te verhuizen. 

         

Het is juist de charme van Zaanstad dat er een
duidelijke menging van het wonen en werken
bestaat. 

         

De in woonwijken gevestigde bedrijven zorgen voor
verval. Daardoor hebben ze een negatieve invloed op
de uitstraling van de buurt. 

         

Als een bedrijf de buurt verlaat moet de lokatie niet
worden aangeboden aan een nieuw bedrijf. Een nieuw
bedrijf moet zich voortaan vestigen aan de
stadsranden. 

         

Ik houd sterk in de gaten of er iets gevaarlijks
gebeurt rond de bedrijvigheid bij mij in de buurt
(bijv. opslagplaats of fabriek). 

         

De gemeente is verantwoordelijk voor een veilige
woonomgeving.           

10.  Kunt u aangeven of en in welke mate u in of rond uw woning hinder heeft gehad van lawaai of geuren in de afgelopen
12 maanden?

   Geen hinder
ondervonden   Nauwelijks   Enigszins 

 Ernstige
hinder 

Lawaaihinder van:

Vrachtverkeer       

Bedrijven en fabrieken       

Geurhinder van:

Vrachtverkeer       

Bedrijven en fabrieken       

11.  Ziet u wellicht nog andere voor- en/of nadelen aan de menging van wonen en werken in Zaanstad?
  Nee
Voordelen, nl.  
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Voordelen, nl.  

  

Nadelen, nl.  

 
Transformatie naar nieuwe functies?
De gemeente denkt na over aanpassing van locaties waar bedrijvigheid gevestigd is,
wanneer dit niet meer de meest optimale situatie blijkt te zijn. Een bekend voorbeeld
hiervan is de Honigfabriek. Deze is getransformeerd naar een broedplaats voor bedrijven.
Een ander voorbeeld is de Verkadefabriek, met een inmiddels multifunctionele functie.
Voorbeelden van panden die op dit moment leeg staan of in de toekomst leeg komen te
staan zijn Brokking en Meneba in Wormerveer.
 
De volgende vragen gaan over mogelijke invulling van deze veranderingen.
 

12.  Wat kunnen, volgens u, interessante (nieuwe) functies voor deze panden zijn? U mag er maximaal drie aanvinken.
  (Behoud van) industriële functie
  Kantoorfunctie
  Broedplaatsfunctie voor startende bedrijven, zzp-ers
  Functie voor kinderen/jongeren, zoals een speelplaats of jongerencentrum
  Sportvoorziening
  Horecafunctie
  Winkelfunctie
  Woonfunctie
  Openbaar groen
  Opslagfunctie

  
Anders, namelijk  

13.  Wilt u van deze drie functies een top drie samenstellen?
Het cijfer 1 geeft u aan de meest interessante functie, het cijfer 2 aan de functie die daar op volgt en tot slot het cijfer
3. 

   rangorde 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

14.  Als bedrijfslokaties  zouden veranderen naar woonlocaties, dan is er de keuze of het oude bedrijfsgebouw (vastgoed)
wordt hergebruikt of dat het verdwijnt en er nieuwbouw voor in de plaats komt. Welke van de volgende opties vindt u
als woonlocatie in Zaanstad het beste?

  Nieuwbouw en historisch vastgoed
  Historisch vastgoed
  Nieuwbouw
  Geen
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  Weet niet / geen antwoord

 
Wonen op lokatie
De gemeente is geïnteresseerd of u, wanneer u zou willen verhuizen, het wonen op een
voormalig bedrijventerrein als optie zou overwegen. De volgende vragen gaan over wonen
in Zaanstad en over mogelijke verhuisplannen.
 

15.  Hoe lang woont u al in Zaanstad?
  < 2 jaar
  2 tot 5 jaar
  5 tot 10 jaar
  10 - 20 jaar
  20 jaar of langer

16.  Denkt u er weleens over om te gaan verhuizen?
  Ja

  Nee
   Ga verder met vraag

20. 

17.  Wilt dan binnen Zaanstad verhuizen?
  Ja

  Nee
   Ga verder met vraag

20. 
  Weet ik niet

18.  Zou u het aantrekkelijk vinden om naar een nieuwe woonlocatie op een voormalig bedrijventerrein te verhuizen?

  Beslist niet
   Ga verder met vraag

20. 
  Eventueel, misschien
  Beslist wel

19.  Wilt u in een aantal steekwoorden aangeven wat u daarbij aantrekkelijk vindt?
 

20.  Tot slot.
Als u nog opmerkingen heeft met betrekking tot dit onderwerp, dan kunt u deze hieronder kwijt.
 

 deelname Zaanpanel
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sectie X: Deelname zaanpanel
 
U bent nu bijna aan het einde van dit korte panelonderzoek. Wij willen u hierna nog paar vragen stellen over uw deelname
aan het Zaanpanel.  
 

1.  Wilt u in de toekomst nog deelnemen aan het Zaanpanel?
 

   ja   Ga verder met vraag e-mailadres
   nee  Beëindig vragenlijst
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sectie Y: E-mailadres
 
De volgende vraag gaat over uw huidige e-mailadres. 
 

1.  Uw huidige e-mailadres is  [!EMAIL!]. Wilt u dit aanpassen?
 

  nee, dat is ongewijzigd
   Ga verder met vraag

24. 
  ja

2.  Wat is uw nieuwe e-mailadres?
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sectie Z: Profielvragen
1.  Bij eerder panelonderzoek heeft u uw persoonlijke profiel kunnen invullen. Als u dit wilt bekijken en zou

willen aanpassen, klik dan op antwoordmogelijkheid 'ja'. Als u het profiel wilt overslaan, klik dan op 'nee'. Uw profiel
blijft dan ongewijzigd en u komt aan het einde van de vragenlijst. 
 
Wilt u uw profiel bekijken en eventueel aanpassen? 
  ja

  nee  Beëindig vragenlijst

 
Profielvragen
 
De volgende vragen gaan over uw eigen profiel. Heeft u de vragen al eerder beantwoord, dan vindt
u hier uw antwoorden terug. U kunt ze bekijken en eventueel weer actualiseren.
 

2.  In welke wijk van Zaanstad woont u?
Bent u verhuisd naar een andere wijk of heeft u uw profiel nog niet ingevuld dan kunt u hieronder uw huidige woonwijk
aanvinken.
 
 
  Zaandam Zuid   Westerkoog
  Poelenburg   Oud Zaandijk
  Pelders-/Hoornseveld   Rooswijk
  Rosmolenwijk   Wormerveer (incl. Westknollendam)
  Kogerveldwijk   Krommenie Oost
  Zaandam Noord (incl. 't Kalf)   Krommenie West
  Oude Haven   Assendelft Zuid (ten Z. van de Communicatieweg)
  Zaandam West (ten O. van de spoorlijn)   Assendelft Noord (mn. Saendelft)
  Nieuw West (ten W. van de spoorlijn)   Westzaan
  Oud Koog aan de Zaan   Weet niet

3.  Wat is uw geboortejaar?
 

4.  Wat is uw
geslacht?
 

  man
  vrouw

5.  Wat is de viercijferige postcode van uw woonadres ? 

6.  Wat is het
geboorteland van
uzelf?

  Nederland
  Suriname
  Nederlandse Antillen
  Aruba
  Turkije
  Marokko
  Nederlands Indië
  anders

7.  Wat is het
geboorteland van uw
moeder?

  Nederland
  Suriname
  Nederlandse Antillen
  Aruba
  Turkije
  Marokko
  Nederlands Indië
  anders

8.  Wat is het
geboorteland van uw
vader?

  Nederland
  Suriname
  Nederlandse Antillen
  Aruba
  Turkije
  Marokko
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  Nederlands Indië
  anders

9.  Tot welke van de
volgende
bevolkingsgroepen
rekent u zichzelf?
 

  Nederlands
   Ga verder met vraag

34. 

  Turks
   Ga verder met vraag

34. 

  Surinaams
   Ga verder met vraag

34. 

  Antilliaans/Arubaans
   Ga verder met vraag

34. 

  Marokkaans
   Ga verder met vraag

34. 

  Moluks
   Ga verder met vraag

34. 

  Anders
   Ga verder met vraag

33. 

10.  Indien anders: 

11.  Wat is uw hoogst
voltooide
opleiding?
 

  Geen
   Ga verder met vraag

36. 

  Basisschool/lagere school
   Ga verder met vraag

36. 

  Lager beroepsonderwijs
   Ga verder met vraag

36. 

  (M)ULO/MAVO
   Ga verder met vraag

36. 

  MMS/HBS/HAVO/VWO
   Ga verder met vraag

36. 

  Middelbaar beroepsonderwijs
   Ga verder met vraag

36. 

  Hoger beroepsonderwijs
   Ga verder met vraag

36. 

  Wetenschappelijk onderwijs
   Ga verder met vraag

36. 

  Anders
   Ga verder met vraag

35. 

12.  Indien anders:

13.  Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?
 

14.  Wat is de
samenstelling
van uw
huishouden?
 

  Ik woon alleen
   Ga verder met vraag

39. 

  Ik woon zonder partner, maar met kind(eren)
   Ga verder met vraag

39. 

  Ik woon bij mijn ouder(s), verzorger(s)
   Ga verder met vraag

39. 

  Ik ben gehuwd of samenwonend zonder thuiswonend(e) kind(eren)
   Ga verder met vraag

39. 

  Ik ben gehuwd of samenwonend met thuiswonend(e) kind(eren)
   Ga verder met vraag

39. 

  Anders
   Ga verder met vraag

38. 

15.  Indien anders: 

16.  Welke
(arbeids)situatie
is het meest op u
van toepassing?
 

  In loondienst
   Ga verder met vraag

41. 

  Zelfstandig
   Ga verder met vraag

41. 

Huisvrouw /-man   Ga verder met vraag
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  Huisvrouw /-man
   Ga verder met vraag

41. 

  Scholier/student/stagiair
   Ga verder met vraag

41. 

  Gepensioneerd/VUT/ontvang AOW
   Ga verder met vraag

41. 

  Ontvang bijstandsuitkering
   Ga verder met vraag

41. 

  Ontvang arbeidsongeschiktheidsuitkering
   Ga verder met vraag

41. 

  Ontvang werkloosheidsuitkering
   Ga verder met vraag

41. 

  Anders
   Ga verder met vraag

40. 

17.  Indien anders: 

18.  Kunt u aangeven in welke inkomensklasse het totale netto inkomen van uw huishouden per maand valt?
 

  geen eigen inkomen
  minder dan 1.050 euro
  tussen 1.050 en 1.400 euro
  tussen 1.400 en 1.800 euro
  tussen 1.800 en 3.100 euro
  meer dan 3.100 euro
  weet niet / wil niet zeggen

19.  Hoeveel kostwinners telt uw huishouden?
 

  Geen 
  Eén kostwinner 
  Twee kostwinners 
  Drie of meer kostwinners 

20.  In wat voor soort woning woont u?
 

  Vrijstaande eengezinswoning
  Rijtjes-eengezinswoning
  Flat, etagewoning, appartement
  Woning met winkel of bedrijfsruimte
  Op kamers / onzelfstandige woonruimte
  Woonboot
  Andere woonruimte
  Weet niet / wil niet zeggen

21.  Bent u of een familielid eigenaar van deze woning?
 

  Ja
  Nee
  Weet niet / wil niet zeggen
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Afsluitende pagina
 

Hartelijk dank voor uw medewerking!
 
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met Onderzoek & Statistiek via onderstaand e-mailadres.
De resultaten van dit onderzoek worden zo snel mogelijk op onze website geplaatst.
 
zaanpanel@zaanstad.nl
 
Onderzoek  & Statistiek
Gemeente Zaanstad
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Variabelen
Variabele Beschrijving Waarden

voorz_bel_A In hoeverre vindt u de aanwezigheid van de volgende voorzieningen
belangrijk&n - Groenvoorzieningen

{1,Onbelangrijk}
{2,Niet zo belangrijk}
{3,Neutraal}
{4,Belangrijk}
{5,Zeer belangrijk}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

voorz_bel_B In hoeverre vindt u de aanwezigheid van de volgende voorzieningen
belangrijk&n - Winkels

{1,Onbelangrijk}
{2,Niet zo belangrijk}
{3,Neutraal}
{4,Belangrijk}
{5,Zeer belangrijk}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

voorz_bel_C In hoeverre vindt u de aanwezigheid van de volgende voorzieningen
belangrijk&n - Basisscholen

{1,Onbelangrijk}
{2,Niet zo belangrijk}
{3,Neutraal}
{4,Belangrijk}
{5,Zeer belangrijk}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

voorz_bel_D In hoeverre vindt u de aanwezigheid van de volgende voorzieningen
belangrijk&n - Kinderspeelplaatsen

{1,Onbelangrijk}
{2,Niet zo belangrijk}
{3,Neutraal}
{4,Belangrijk}
{5,Zeer belangrijk}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

voorz_bel_E In hoeverre vindt u de aanwezigheid van de volgende voorzieningen
belangrijk&n - Sportvoorzieningen

{1,Onbelangrijk}
{2,Niet zo belangrijk}
{3,Neutraal}
{4,Belangrijk}
{5,Zeer belangrijk}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

voorz_bel_F In hoeverre vindt u de aanwezigheid van de volgende voorzieningen
belangrijk&n - Bereikbaarheid met auto

{1,Onbelangrijk}
{2,Niet zo belangrijk}
{3,Neutraal}
{4,Belangrijk}
{5,Zeer belangrijk}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

voorz_bel_G In hoeverre vindt u de aanwezigheid van de volgende voorzieningen
belangrijk&n - Bereikbaarheid met openbaar vervoer

{1,Onbelangrijk}
{2,Niet zo belangrijk}
{3,Neutraal}
{4,Belangrijk}
{5,Zeer belangrijk}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

voorz_bel_H In hoeverre vindt u de aanwezigheid van de volgende voorzieningen
belangrijk&n - Parkeergelegenheid

{1,Onbelangrijk}
{2,Niet zo belangrijk}
{3,Neutraal}
{4,Belangrijk}
{5,Zeer belangrijk}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

voorz_tevr_A In hoeverre bent u tevreden over de volgende voorzieningen in uw
buurt? - Groenvoorzieningen

{1,Ontevreden}
{2,Niet zo tevreden}
{3,Neutraal}
{4,Tevreden}
{5,Zeer tevreden}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

voorz_tevr_B In hoeverre bent u tevreden over de volgende voorzieningen in uw
buurt? - Winkels

{1,Ontevreden}
{2,Niet zo tevreden}
{3,Neutraal}
{4,Tevreden}
{5,Zeer tevreden}
{9,Weet niet / geen antwoord}
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voorz_tevr_C In hoeverre bent u tevreden over de volgende voorzieningen in uw
buurt? - Basisscholen

{1,Ontevreden}
{2,Niet zo tevreden}
{3,Neutraal}
{4,Tevreden}
{5,Zeer tevreden}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

voorz_tevr_D In hoeverre bent u tevreden over de volgende voorzieningen in uw
buurt? - Kinderspeelplaatsen

{1,Ontevreden}
{2,Niet zo tevreden}
{3,Neutraal}
{4,Tevreden}
{5,Zeer tevreden}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

voorz_tevr_E In hoeverre bent u tevreden over de volgende voorzieningen in uw
buurt? - Sportvoorzieningen

{1,Ontevreden}
{2,Niet zo tevreden}
{3,Neutraal}
{4,Tevreden}
{5,Zeer tevreden}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

voorz_tevr_F In hoeverre bent u tevreden over de volgende voorzieningen in uw
buurt? - Bereikbaarheid met auto

{1,Ontevreden}
{2,Niet zo tevreden}
{3,Neutraal}
{4,Tevreden}
{5,Zeer tevreden}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

voorz_tevr_G In hoeverre bent u tevreden over de volgende voorzieningen in uw
buurt? - Bereikbaarheid met openbaar vervoer

{1,Ontevreden}
{2,Niet zo tevreden}
{3,Neutraal}
{4,Tevreden}
{5,Zeer tevreden}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

voorz_tevr_H In hoeverre bent u tevreden over de volgende voorzieningen in uw
buurt? - Parkeergelegenheid

{1,Ontevreden}
{2,Niet zo tevreden}
{3,Neutraal}
{4,Tevreden}
{5,Zeer tevreden}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

aspect_bel_A In hoeverre vindt u de volgende aspecten belangrijk in uw buurt? -
Levendigheid

{1,Onbelangrijk}
{2,Niet zo belangrijk}
{3,Neutraal}
{4,Belangrijk}
{5,Zeer belangrijk}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

aspect_bel_B In hoeverre vindt u de volgende aspecten belangrijk in uw buurt? -
Rust

{1,Onbelangrijk}
{2,Niet zo belangrijk}
{3,Neutraal}
{4,Belangrijk}
{5,Zeer belangrijk}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

aspect_bel_C In hoeverre vindt u de volgende aspecten belangrijk in uw buurt? -
Een schone omgeving

{1,Onbelangrijk}
{2,Niet zo belangrijk}
{3,Neutraal}
{4,Belangrijk}
{5,Zeer belangrijk}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

aspect_bel_D In hoeverre vindt u de volgende aspecten belangrijk in uw buurt? -
Veiligheid

{1,Onbelangrijk}
{2,Niet zo belangrijk}
{3,Neutraal}
{4,Belangrijk}
{5,Zeer belangrijk}
{9,Weet niet / geen antwoord}
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aspect_tevr_A In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten in uw buurt?
- Levendigheid

{1,Ontevreden}
{2,Niet zo tevreden}
{3,Neutraal}
{4,Tevreden}
{5,Zeer tevreden}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

aspect_tevr_B In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten in uw buurt?
- Rust

{1,Ontevreden}
{2,Niet zo tevreden}
{3,Neutraal}
{4,Tevreden}
{5,Zeer tevreden}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

aspect_tevr_C In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten in uw buurt?
- Een schone omgeving

{1,Ontevreden}
{2,Niet zo tevreden}
{3,Neutraal}
{4,Tevreden}
{5,Zeer tevreden}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

aspect_tevr_D In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten in uw buurt?
- Veiligheid

{1,Ontevreden}
{2,Niet zo tevreden}
{3,Neutraal}
{4,Tevreden}
{5,Zeer tevreden}
{9,Weet niet / geen antwoord}
 

tevr_open Wilt u aan de hand van een rapportcijfer (op een schaal van 1 tot en
met 10) aangeven hoe tevreden u bent met uw 

 

dichtbij Woont u dicht bij (industriële) bedrijvigheid?  {1,Ja}
{2,Nee}
 

afstand Kunt u aangeven op welke afstand - in meters - u (ongeveer) van de
(industriële) bedrijvigheid af woont? 

{1,afstand in meters}
{2,weet niet / geen antwoord}
 

afstand_1 Kunt u aangeven op welke afstand - in meters - u (ongeveer) van de
(industri&e - afstand in meters (Open)

 

stellingen_I_A Wilt u van onderstaande stellingen aangeven in welke mate u het er
mee eens of - De menging van wonen en werken is pre

{1,Helemaal mee oneens}
{2,Mee oneens}
{3,Niet eens/niet oneens}
{4,Mee eens}
{5,Helemaal mee eens}
{6,Weet niet/geen antwoord}
 

stellingen_I_B Wilt u van onderstaande stellingen aangeven in welke mate u het er
mee eens of - De menging van wonen en werken is pre

{1,Helemaal mee oneens}
{2,Mee oneens}
{3,Niet eens/niet oneens}
{4,Mee eens}
{5,Helemaal mee eens}
{6,Weet niet/geen antwoord}
 

stellingen_I_C Wilt u van onderstaande stellingen aangeven in welke mate u het er
mee eens of - Voor Zaanstad is de menging van wonen

{1,Helemaal mee oneens}
{2,Mee oneens}
{3,Niet eens/niet oneens}
{4,Mee eens}
{5,Helemaal mee eens}
{6,Weet niet/geen antwoord}
 

stellingen_I_D Wilt u van onderstaande stellingen aangeven in welke mate u het er
mee eens of - Menging van wonen en werken levert ge

{1,Helemaal mee oneens}
{2,Mee oneens}
{3,Niet eens/niet oneens}
{4,Mee eens}
{5,Helemaal mee eens}
{6,Weet niet/geen antwoord}
 

stellingen_I_E Wilt u van onderstaande stellingen aangeven in welke mate u het er
mee eens of - Menging van wonen en werken geeft een

{1,Helemaal mee oneens}
{2,Mee oneens}
{3,Niet eens/niet oneens}
{4,Mee eens}
{5,Helemaal mee eens}
{6,Weet niet/geen antwoord}
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stellingen_II_A Wilt u van onderstaande stellingen aangeven in welke mate u het er
mee eens of - Het is goed dat bedrijven die in woon

{1,Helemaal mee oneens}
{2,Mee oneens}
{3,Niet eens/niet oneens}
{4,Mee eens}
{5,Helemaal mee eens}
{6,Weet niet/geen antwoord}
 

stellingen_II_B Wilt u van onderstaande stellingen aangeven in welke mate u het er
mee eens of - Het is juist de charme van Zaanstad d

{1,Helemaal mee oneens}
{2,Mee oneens}
{3,Niet eens/niet oneens}
{4,Mee eens}
{5,Helemaal mee eens}
{6,Weet niet/geen antwoord}
 

stellingen_II_C Wilt u van onderstaande stellingen aangeven in welke mate u het er
mee eens of - De in woonwijken gevestigde bedrijven

{1,Helemaal mee oneens}
{2,Mee oneens}
{3,Niet eens/niet oneens}
{4,Mee eens}
{5,Helemaal mee eens}
{6,Weet niet/geen antwoord}
 

stellingen_II_D Wilt u van onderstaande stellingen aangeven in welke mate u het er
mee eens of - Als een bedrijf de buurt verlaat moet

{1,Helemaal mee oneens}
{2,Mee oneens}
{3,Niet eens/niet oneens}
{4,Mee eens}
{5,Helemaal mee eens}
{6,Weet niet/geen antwoord}
 

stellingen_II_E Wilt u van onderstaande stellingen aangeven in welke mate u het er
mee eens of - Ik houd sterk in de gaten of er iets 

{1,Helemaal mee oneens}
{2,Mee oneens}
{3,Niet eens/niet oneens}
{4,Mee eens}
{5,Helemaal mee eens}
{6,Weet niet/geen antwoord}
 

stellingen_II_F Wilt u van onderstaande stellingen aangeven in welke mate u het er
mee eens of - De gemeente is verantwoordelijk voor 

{1,Helemaal mee oneens}
{2,Mee oneens}
{3,Niet eens/niet oneens}
{4,Mee eens}
{5,Helemaal mee eens}
{6,Weet niet/geen antwoord}
 

hinder_B Kunt u aangeven of en in welke mate u in of rond uw woning hinder
heeft gehad - Vrachtverkeer

{1,Geen hinder ondervonden}
{2,Nauwelijks}
{3,Enigszins}
{4,Ernstige hinder}
 

hinder_C Kunt u aangeven of en in welke mate u in of rond uw woning hinder
heeft gehad - Bedrijven en fabrieken

{1,Geen hinder ondervonden}
{2,Nauwelijks}
{3,Enigszins}
{4,Ernstige hinder}
 

hinder_E Kunt u aangeven of en in welke mate u in of rond uw woning hinder
heeft gehad - Vrachtverkeer

{1,Geen hinder ondervonden}
{2,Nauwelijks}
{3,Enigszins}
{4,Ernstige hinder}
 

hinder_F Kunt u aangeven of en in welke mate u in of rond uw woning hinder
heeft gehad - Bedrijven en fabrieken

{1,Geen hinder ondervonden}
{2,Nauwelijks}
{3,Enigszins}
{4,Ernstige hinder}
 

opmerkWW_A Ziet u wellicht nog andere voor- en/of nadelen aan de menging van
wonen en wer - Nee

{1,Ja}
{0,Nee}
 

opmerkWW_B Ziet u wellicht nog andere voor- en/of nadelen aan de menging van
wonen en wer - Voordelen, nl.

{2,Ja}
{0,Nee}
 

opmerkWW_B1 Ziet u wellicht nog andere voor- en/of nadelen aan de meng -
Voordelen, nl. (Open)

 

opmerkWW_C Ziet u wellicht nog andere voor- en/of nadelen aan de menging van
wonen en wer - Nadelen, nl.

{3,Ja}
{0,Nee}
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opmerkWW_C1 Ziet u wellicht nog andere voor- en/of nadelen aan de meng -
Nadelen, nl. (Open)

 

functies_A Wat kunnen, volgens u, interessante (nieuwe) functies voor deze
panden zi - (Behoud van) industriële functie

{1,Ja}
{0,Nee}
 

functies_B Wat kunnen, volgens u, interessante (nieuwe) functies voor deze
panden zi - Kantoorfunctie

{2,Ja}
{0,Nee}
 

functies_C Wat kunnen, volgens u, interessante (nieuwe) functies voor deze
panden zi - Broedplaatsfunctie voor startend

{3,Ja}
{0,Nee}
 

functies_D Wat kunnen, volgens u, interessante (nieuwe) functies voor deze
panden zi - Functie voor kinderen/jongeren, zoals

{4,Ja}
{0,Nee}
 

functies_E Wat kunnen, volgens u, interessante (nieuwe) functies voor deze
panden zi - Sportvoorziening

{5,Ja}
{0,Nee}
 

functies_F Wat kunnen, volgens u, interessante (nieuwe) functies voor deze
panden zi - Horecafunctie

{6,Ja}
{0,Nee}
 

functies_G Wat kunnen, volgens u, interessante (nieuwe) functies voor deze
panden zi - Winkelfunctie

{7,Ja}
{0,Nee}
 

functies_H Wat kunnen, volgens u, interessante (nieuwe) functies voor deze
panden zi - Woonfunctie

{8,Ja}
{0,Nee}
 

functies_I Wat kunnen, volgens u, interessante (nieuwe) functies voor deze
panden zi - Openbaar groen

{9,Ja}
{0,Nee}
 

functies_J Wat kunnen, volgens u, interessante (nieuwe) functies voor deze
panden zi - Opslagfunctie

{10,Ja}
{0,Nee}
 

functies_K Wat kunnen, volgens u, interessante (nieuwe) functies voor deze
panden zi - Anders, namelijk

{11,Ja}
{0,Nee}
 

functies_K1 Wat kunnen, volgens u, interessante (nieuwe) functies - Anders,
namelijk (Open)

 

rangfunctie_A1 Wilt u van deze drie functies een top drie - (Behoud van) industriële
funct (rangorde) (Open)

 

rangfunctie_B1 Wilt u van deze drie functies een top drie - Kantoorfunctie (rangorde)
(Open)

 

rangfunctie_C1 Wilt u van deze drie functies een top drie - Broedplaatsfunctie voor s
(rangorde) (Open)

 

rangfunctie_D1 Wilt u van deze drie functies een top drie - Functie voor
kinderen/jongeren (rangorde) (Open)

 

rangfunctie_E1 Wilt u van deze drie functies een top drie - Sportvoorziening
(rangorde) (Open)

 

rangfunctie_F1 Wilt u van deze drie functies een top drie - Horecafunctie (rangorde)
(Open)

 

rangfunctie_G1 Wilt u van deze drie functies een top drie - Winkelfunctie (rangorde)
(Open)

 

rangfunctie_H1 Wilt u van deze drie functies een top drie - Woonfunctie (rangorde)
(Open)

 

rangfunctie_I1 Wilt u van deze drie functies een top drie - Openbaar groen
(rangorde) (Open)

 

rangfunctie_J1 Wilt u van deze drie functies een top drie - Opslagfunctie (rangorde)
(Open)

 

rangfunctie_K1 Wilt u van deze drie functies een top drie - Anders, namelijk
(rangorde) (Open)
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opties Als bedrijfslokaties  zouden veranderen naar woonlocaties, dan is er
de keuze of het oude bedrijfsgebouw (vastgoed) wordt hergebruikt
of dat het verdwijnt en er nieuwbouw voor in de plaats komt. Welke
van de volgende opties vindt u als woonlocatie in Zaanstad het
beste? 

{1,Nieuwbouw en historisch
vastgoed}
{2,Historisch vastgoed}
{3,Nieuwbouw}
{4,Geen}
{5,Weet niet / geen antwoord}
 

woonduurZ Hoe lang woont u al in Zaanstad?  {1,< 2 jaar}
{2,2 tot 5 jaar}
{3,5 tot 10 jaar}
{4,10 - 20 jaar}
{5,20 jaar of langer}
 

verhuizen Denkt u er weleens over om te gaan verhuizen?  {1,Ja}
{2,Nee}
 

verh_inZ Wilt dan binnen Zaanstad verhuizen?  {1,Ja}
{2,Nee}
{3,Weet ik niet}
 

verh_bedr Zou u het aantrekkelijk vinden om naar een nieuwe woonlocatie op
een voormalig bedrijventerrein te verhuizen? 

{1,Beslist niet}
{2,Eventueel, misschien}
{3,Beslist wel}
 

stwrd_aantr Wilt u in een aantal steekwoorden aangeven wat u daarbij
aantrekkelijk vindt?   

 

opmerkingen Tot slot. Als u nog opmerkingen heeft met betrekking tot dit
onderwerp, dan kunt u deze hieronder kwijt.   

 

deelname Wilt u in de toekomst nog deelnemen aan het Zaanpanel?   {1, ja}
{0, nee}
 

huidig_email Uw huidige e-mailadres is  [!EMAIL!]. Wilt u dit aanpassen?   {2,nee, dat is ongewijzigd}
{1,ja}
 

nieuw_email Wat is uw nieuwe e-mailadres?  

Z_profiel Bij eerder panelonderzoek heeft u uw persoonlijke profiel kunnen
invullen. Als u dit wilt bekijken en zou willen aanpassen, klik dan op
antwoordmogelijkheid 'ja'. Als u het profiel wilt overslaan, klik dan
op 'nee'. Uw profiel blijft dan ongewijzigd en u komt aan het einde
van de vragenlijst.   Wilt u uw profiel bekijken en
eventueel aanpassen? 

{1,ja}
{2,nee}
 

Z_wijk In welke wijk van Zaanstad woont u? Bent u verhuisd naar een
andere wijk of heeft u uw profiel nog niet ingevuld dan kunt
u hieronder uw huidige woonwijk aanvinken.    

{11,Zaandam Zuid}
{12,Poelenburg}
{13,Pelders-/Hoornseveld}
{14,Rosmolenwijk}
{15,Kogerveldwijk}
{16,Zaandam Noord (incl. 't Kalf)}
{21,Oude Haven}
{22,Zaandam West (ten O. van
de spoorlijn)}
{23,Nieuw West (ten W. van
de spoorlijn)}
{31,Oud Koog aan de Zaan}
{32,Westerkoog}
{41,Oud Zaandijk}
{42,Rooswijk}
{51,Wormerveer (incl.
Westknollendam)}
{61,Krommenie Oost}
{62,Krommenie West}
{71,Assendelft Zuid (ten Z. van
de Communicatieweg)}
{72,Assendelft Noord (mn.
Saendelft)}
{81,Westzaan}
{99,Weet niet}
 

Z_gebjaar Wat is uw geboortejaar?    

Z_geslacht Wat is uw geslacht?   {M,man}
{F,vrouw}
 

v28 Wat is de viercijferige postcode van uw woonadres ?   
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Z_geblandp Wat is het geboorteland van uzelf? {1,Nederland}
{2,Suriname}
{3,Nederlandse Antillen}
{4,Aruba}
{5,Turkije}
{6,Marokko}
{7,Nederlands Indië}
{8,anders}
 

Z_geblandm Wat is het geboorteland van uw moeder? {1,Nederland}
{2,Suriname}
{3,Nederlandse Antillen}
{4,Aruba}
{5,Turkije}
{6,Marokko}
{7,Nederlands Indië}
{8,anders}
 

Z_geblandv Wat is het geboorteland van uw vader? {1,Nederland}
{2,Suriname}
{3,Nederlandse Antillen}
{4,Aruba}
{5,Turkije}
{6,Marokko}
{7,Nederlands Indië}
{8,anders}
 

Z_etni Tot welke van de volgende bevolkingsgroepen rekent u zichzelf?   {1,Nederlands}
{2,Turks}
{3,Surinaams}
{4,Antilliaans/Arubaans}
{5,Marokkaans}
{6,Moluks}
{7,Anders}
 

v33 Indien anders:   

Z_opleid Wat is uw hoogst voltooide opleiding?   {1,Geen}
{2,Basisschool/lagere school}
{3,Lager beroepsonderwijs}
{4,(M)ULO/MAVO}
{5,MMS/HBS/HAVO/VWO}
{6,Middelbaar beroepsonderwijs}
{7,Hoger beroepsonderwijs}
{8,Wetenschappelijk onderwijs}
{9,Anders}
 

v35 Indien anders:  

v36 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?    

Z_samsthh Wat is de samenstelling van uw huishouden?   {1,Ik woon alleen}
{2,Ik woon zonder partner, maar
met kind(eren)}
{3,Ik woon bij mijn ouder(s),
verzorger(s)}
{4,Ik ben gehuwd of
samenwonend zonder
thuiswonend(e) kind(eren)}
{5,Ik ben gehuwd of
samenwonend met
thuiswonend(e) kind(eren)}
{6,Anders}
 

v38 Indien anders:   

Z_arbsit Welke (arbeids)situatie is het meest op u van toepassing?   {1,In loondienst}
{2,Zelfstandig}
{3,Huisvrouw /-man}
{4,Scholier/student/stagiair}
{5,Gepensioneerd/VUT/ontvang
AOW}
{6,Ontvang bijstandsuitkering}
{7,Ontvang
arbeidsongeschiktheidsuitkering}
{8,Ontvang
werkloosheidsuitkering}
{9,Anders}
 

20



v40 Indien anders:   

Z_inkomen Kunt u aangeven in welke inkomensklasse het totale netto inkomen
van uw huishouden per maand valt?  

{1,geen eigen inkomen}
{2,minder dan 1.050 euro}
{3,tussen 1.050 en 1.400 euro}
{4,tussen 1.400 en 1.800 euro}
{5,tussen 1.800 en 3.100 euro}
{6,meer dan 3.100 euro}
{7,weet niet / wil niet zeggen}
 

Z_kostwin Hoeveel kostwinners telt uw huishouden?   {1,Geen }
{2,Eén kostwinner }
{3,Twee kostwinners }
{4,Drie of meer kostwinners }
 

Z_wontype In wat voor soort woning woont u?   {1,Vrijstaande eengezinswoning}
{2,Rijtjes-eengezinswoning}
{3,Flat, etagewoning,
appartement}
{4,Woning met winkel of
bedrijfsruimte}
{5,Op kamers / onzelfstandige
woonruimte}
{6,Woonboot}
{7,Andere woonruimte}
{8,Weet niet / wil niet zeggen}
 

Z_eigenaar Bent u of een familielid eigenaar van deze woning?   {1,Ja}
{2,Nee}
{3,Weet niet / wil niet zeggen}
 

nqid Persoonsgegevens: Identificatienummer  

nqlastn Persoonsgegevens: Achternaam  

nqfirstn Persoonsgegevens: Voornaam  

nqinit Persoonsgegevens: Voorletters  

nqinsert Persoonsgegevens: Tussenvoegsel  

nqgender Persoonsgegevens: Geslacht {M,Man}
{F,Vrouw}
{X,Onbekend}
 

nqemail Persoonsgegevens: E-mailadres  

nqusern Persoonsgegevens: Gebruikersnaam  

nqpwd Persoonsgegevens: Wachtwoord  

nqstart Persoonsgegevens: Begonnen {1,Ja}
{0,Nee}
 

nqcompl Persoonsgegevens: Afgerond {1,Ja}
{0,Nee}
 

nqsess Persoonsgegevens: Aantal sessies  

nqdurat Persoonsgegevens: Tijdsduur  

nqdatsta Persoonsgegevens: Datum begonnen  

nqdatcom Persoonsgegevens: Datum afgerond  

nqdatcre Persoonsgegevens: Datum aangemaakt  

nqipaddr Persoonsgegevens: IP adres  

nq_geblndm profielset: geboorteland moeder  

nq_geblndp profielset: geboorteland persoon  

nq_geblndv profielset: geboorteland vader  

nq_nwlid profielset: nieuwe aanmeldingen Zaanpanel  

nqaanthh profielset: aantal personen huishouden  

nqadr_nw1 profielset: nieuw e-mailadres (aangepast)  
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nqadr_nw2 profielset: nieuw e-mailadres (nieuwe)  

nqage Steekproefonderzoek: Leeftijd  

nqarbeid profielset: arbeidssituatie  

nqCBKDE Steekproefonderzoek: Buurtcode  

nqcbswest Steekproefonderzoek: Etniciteit cbswest  

nqCWKDE Steekproefonderzoek: Wijkcode  

nqeigdom profielset: eigendomssituatie  

nqetni profielset: bevolkingsgroep  

nqgebjr profielset: geboortejaar  

nqHNR Steekproefonderzoek: Huisnummer  

nqHSTOEV Steekproefonderzoek: Toevoeging Huisnummer  

nqinkkl profielset: inkomensklasse  

nqkostwn profielset: aantal kostwinners  

nqnaam Steekproefonderzoek: Naam volgens naamgebruik  

nqopleid profielset: opleiding  

nqpc4 profielset: postcode zaanpanel  

nqPKD Steekproefonderzoek: Postcode  

nqPlaatsnaam Steekproefonderzoek: Plaatsnaam  

nqPRSANR Steekproefonderzoek: A-nummer  

nqprsges Steekproefonderzoek: Geslacht persoon  

nqsamsth profielset: samenstelling huishouden  

nqSTK Steekproefonderzoek: Straatcode  

nqstrnaam Steekproefonderzoek: Straatnaam  

nqwijkzs profielset: wijk in zaanstad  

nqwontyp profielset: woningtype  

22



weging nu op basis van 4 leeftijdscategorieën 
2014
Zaanpanel Transformatie binnenstedelijke terreinen

totaal in % in % verschil 2014
0 65 GBA jan 2014aantal compute weging_gl=1. Na trimfactor *1,06908267
1   m18 - 39 59 6,3% 1   m18 - 39 20.254    17,0% -10,7% 1   m18 - 39 2,71667  if (gesl_lft= 1 ) weging_gl = 2,00000 . 2,138165
2   m40 - 49 90 9,5% 2   m40 - 49 12.109    10,2% -0,6% 2   m40 - 49 1,06474  if (gesl_lft= 2 ) weging_gl = 1,06474 . 1,138295
3   m50 - 64 203 21,5% 3   m50 - 64 14.581    12,2% 9,3% 3   m50 - 64 0,56842  if (gesl_lft= 3 ) weging_gl = 0,56842 . 0,607688
4   m65 + 185 19,6% 4   m65 + 11.483    9,6% 10,0% 4   m65 + 0,49120  if (gesl_lft= 4 ) weging_gl = 0,49120 . 0,525133
5   v18 - 39 38 4,0% 5   v18 - 39 20.188    16,9% -12,9% 5   v18 - 39 4,20425  if (gesl_lft= 5 ) weging_gl = 2,00000 . 2,138165

6   v40 - 49 83 8,8% 6   v40 - 49 12.084    10,1% -1,3% 6   v40 - 49 1,15216  if (gesl_lft= 6 ) weging_gl = 1,15216 . 1,231754
7  v50 - 64 157 16,6% 7  v50 - 64 14.649    12,3% 4,4% 7  v50 - 64 0,73839  if (gesl_lft= 7 ) weging_gl = 0,73839 . 0,789400
8  v65 + 64 6,8% 8  v65 + 13.939    11,7% -4,9% 8  v65 + 1,72358  if (gesl_lft= 8 ) weging_gl = 1,72358 . 1,842650

1,00000 1,00000 1,069083

10,73849 11,4803

saldo-0 944   100,0% totaal 119.287  100,0% 0,0% let op: 
na de wegingsfactor te hebben ingebracht, moet er een terugtim worden aangebracht 

tot man 575   65,4% tot man 58.427    49,0% 16,4% zodat de som na weging van het aantal cases weer op het aantal respondenten komt. 
tot vrouw 304   34,6% tot vrouw 60.860    51,0% -16,4%

879   100,0% 119.287  100,0% 0,0%

1   18 - 39 97    11,0% 1   18 - 39 40.442    33,9% -22,9%
2   40 - 49 173   19,7% 2   40 - 49 24.193    20,3% -0,6%
3   50 - 64 360   41,0% 3   50 - 64 29.230    24,5% 16,5%
4   65+ 249   28,3% 4   65+ 25.422    21,3% 7,0%

879   100,0% 119.287  100,0% 0,0%
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