
Tijdelijke invulling Stationsplein Zaandam (westzijde)
De overdekte fietsenstalling is open en de fiet-
senrekken op het Stationsplein in Zaandam zijn 
weg. Daardoor is op het Stationsplein een leeg-
te ontstaan. Het gaat nog wel vijf jaar of langer 
duren voor we het plein echt aan kunnen pak-
ken en misschien nieuwe gebouwen gaan neer-
zetten. Maar vijf jaar is natuurlijk lang. Voldoende 
reden, dus om voor die tijdelijke periode te zor-
gen dat we het Stationsplein mooi inrichten.

Hoe mooi zou het zijn om te zorgen dat deze 
ruimte een meer parkachtig karakter krijgt? 
Een plek waar wat te zien is? Waar je in de zo-

Bestaande situatie
mer niet wegbrandt maar verkoeling vindt? 
Waar kinderen kunnen spelen? Waar je kunt 
wachten in het groen voor of na een stadsbe-
zoek, of na een reis met het openbaar vervoer.  
En … een park waar je even kunt ontspannen en 
de dynamiek van het stationsgebied beleeft?

Voor het Stationsplein zijn twee ontwerpen ge-
maakt. Deze hebben we Parkstroken en Parkheu-
vels genoemd. U kunt een keuze maken voor het 
ontwerp dat u het mooiste vindt. 



Legenda

Handhaven boom

Heesters

Moeras verlaagd, met betonnen zit rand

Bloemmengsel met bloembollen, 
wilde grassen en betonnen bank element.
Gebakken klinkers

Betonklinkers

Het Stationsplein bestaat uit een afwisseling tus-
sen wandelpaden en perken met verschillen-
de planten en bloemen. Het is een combinatie 
tussen een park met paden en een plein met 
groen. Kinderen kunnen hier spelen en ieder-
een kan hier heerlijk wandelen.

Iedere strook met planten en bloemen is weer 
anders. De wilde bloemen kiezen we op kleur 
en op het moment dat ze bloeien. Zo is het hele 
jaar door wat te zien en te doen. 

Groene inrichting

• gras met wilde bloemenmengsel

• houten vlonder paden door grasvelden
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De wilde grassen zorgen ervoor, dat ook in de 
winter de perken groen blijven. De heesters zor-
gen weer voor prachtige bloesems in het voor-
jaar. ’s Avonds verlichten we de heesters door 
de spotverlichting die we in de grond hebben 
aangebracht.

De perken liggen op dezelfde hoogte als de 
straat. Aan de randen plaatsen we een
dubbele rij verticaal geplaatste straatstenen. 
Hierdoor ontstaat een strakke overgang tussen
groen en stenen.

Tussen de stroken loopt af en toe een pad, 
zodat een speels effect ontstaat. 

Op sommige plekken plaatsen we betonnen 
zitjes. Die komen aan de zijkant van de groe-
ne perken. Hierdoor is het niet nodig om nog 
bankjes te plaatsen. 

Waar word jij warm van?



Legenda

Handhaven boom

Heesters

Moeras verlaagd, met betonnen zit rand

Bloemmengsel met bloembollen, 
wilde grassen en betonnen bank element.

Gebakken klinkers

Betonklinkers
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We maken een groen park, waardoor een aan-
tal smalle paden loopt. De paden vormen ver-
bindingen met logische looproutes. Langs deze 
paden plaatsen we op verschillende plekken 
betonnen zitjes. Hierdoor is het niet nodig om 
bankjes te plaatsen. Vanaf deze zitjes kijk je uit 
op kleurrijke bloemenvelden.

Groene inrichting

• gras met wilde bloemenmengsel

• houten vlonder paden door grasvelden

In de grotere groene perken maken we heuvels 
van maximaal 1 meter hoog,  waar we grassen 
en bloemen planten. 

Zo zorgen we voor de sociale veiligheid, maar 
ook voor beslotenheid. Dit ontwerp zorgt er-
voor, dat er een groene wereld ontstaat. Een 
wereld waar je even tot rust kunt komen in het 
altijd drukke stationsgebied.

We planten heesters in groepjes aan. Het bla-
derdek van deze heesters begint pas vanaf een 
bepaalde hoogte, zodat je mooie doorkijkjes 
houdt onder de bomen. ’s Avonds verlichten 
we de heesters door de spotverlichting die we 
in de grond hebben aangebracht.

Waar word jij warm van?


