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lntroductie 

Het Hembrugterrein is gelegen op de tweesprong tussen het Noordzeekanaal en de Zaan in 
. het verlengde van Zaandam. Op dit, ruim 43 hectaren tellende, terrein vond de productie 
en ops lag van munitie plaats. Meer dan een eeuw vormde dit relatief kleine gebied de kern 
waar de defensie van Nederland op gebaseerd was. Bij het vertrekken van Eurometaal in 
2003 is het Hembrugterrein officieel buiten gebruik. Met hek, camera en bewaking blijft het 
terrein voor het publiek afgesloten en ontoegankelijk. De ruim 120 gebouwen die er nag op 
staan vormen op het moment het decor voor verval en natuur. 
Het terrein dat bekend stand als 'het secreet van Holland' (geheim van Holland) is door 
zijn status van geheimhouding en verscholen ligging een onderbelicht en onbekend terrein. 
Hierdoor is het verleidelijk het werkelijke karakter van dit gebied over het hoofd te zien en 
als niet bestaand te beschouwen. 
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Doelstelling 

In deze publicatie wordt het Hembrugterrein geanalyseerd met het oog op zijn verleden, 
zijn ontwikkelingen en mogelijke potenties voor de toekomst. De doelstelling is om vanuit 
verschillende perspectieven het terrein te benadering om zo een heldere perceptie 
en orientatie over het Hembrugterrein en zijn omgeving te krijgen, dat daaruit weer 
aanknopingspunten biedt voor de verdere ontwerpopgave. 

Opbouw publicatie 

In het eerste hoofdstuk wordt het Hembrugterrein ge·lntroduceerd. Het verleden en 
heden komen aan bod en wordt zowel met tekst en beeld uiteengezet. Vervolgens wordt 
er uitgezoomd en word de omgeving random het terrein geanalyseerd. Telkens staat 
het Hembrugterrein centraal bij de verschillende analyses. Hieruit komen vervolgens 
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randvoorwaarden die als tools kunnen 
dienen voor het komende ontwerpproces. 
Vervolgens warden de actoren aangehaald 
die op het moment betrokken zijn of 
belang hebben bij de toekomst van het 
Hembrugterrein. Hier warden hun belangen, 
visies en overtuiging opgesomd. 

Met de kennis die is opgedaan in de 
voorgaande drie hoofdstukken wordt er een 
SWOT- analyse uitgevoerd. Hieruit kunnen 
randvoorwaardenuitwordengecondenseerd, 
die belangrijk zijn bij de herontwikkeling 
van het terrein . Randvoorwaarden met 
betrekking tot commerciele, economische 
en maatschappelijke kwaliteiten. 

Gekozen is voor deze manier van analyseren, 
om op deze manier een gefundeerde 
aanbeveling aan te kunnen dragen die als 
kader dient bij het volgende hoofdstuk. 
Uiteindelijk warden deze bevindingen uit de 
commerciele en architectonische analyses 
namelijk samengenomen en vormt dit de 
visie over hetgebied. Deze visie zal dan oak de 
insteek zijn voor het verdere ontwerpproces. 
De aanbevelingen en uitspraken die hier 
warden gedaan, kunnen als fundering 
dienen voor het concept en het uiteindelijke 
masterplan voor herontwikkeling van het 
Hembrugterrein. 
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Stelling van Amsterdam 

De stelling van Amsterdam was een verdedigingslinie dat in de 19de eeuw werd aangelegd 
random Amsterdam. Deze linie bestaat uit een kring van verdedigingswerken op een 
afstand van ongeveer 30 kilometer van het centrum van Amsterdam . Deze 135 kilometer 
lange barriere is aangelegd van 1880 tot 1920 en diende als bescherming voor het gebied 
dat hierdoor ingesloten wordt. De linie bestaat uit inundatiegebieden, forten, batterijen, 
dammen, duikers, kaden, weten en beplantingen. 
Primair was de Stelling van Amsterdam een waterlinie . In geval van een vijandelijke aanval 
konden op deze wijze grote delen van het gebied rond Amsterdam onder water worden 
gezet. De torten werden gesitueerd op plaatsen waar de waterlinie wordt doorkruist door 
dijken, wegen, of spoorlijnen om ook die doorgangen ontoegankelijke te kunnen maken. 

De stelling van Amsterdam moest dienen als laatste redding en zou het langste stand houden 
van alle verdedigingswerken in Nederland. Hierdoor werd Amsterdam vrijwel onbereikbaar 
en zou het gebied in tijden van oorlog betrekkelijk veilig zijn. Ze heeft haar belofte echter 
nooit hoeven waar te ma ken . 
Tijdens de voorbereiding van de aanleg van de fortificaties bleek echter al dat de plannen 
door de technische ontwikkeling ingehaald waren en bij het uitbreken van de Eerste 
wereldoorlog was het principe van een permanente stelling al achterhaald . 

De militaire status van de stelling werd in 1963 opgeheven en in 1996 is de gehele Stelling 
van Amsterdam opgenomen op de UNESCO werelderfgoedlijst. Veel torten hebben 
tegenwoordig een commerciele of publieke functie gekregen. (Voor een geheel overzicht 
van de forten en huidige functie wordt verwezen naar Bijlage 1.1) 

15 



16 

Ontstaan van het Hembrugterrein 

1840 
Voorde aanleg van het Noordzeekanaal lag er bij de Voorzaan 
(de voormalige naam voor de zaan) een buitendijks gebied 
in het IJ . Het terrein heette 'de Hem.' Dit verwijst naar Ham 
wat duidt op een buitendijkse aangeslibde landtong. 

1865 
Tijdens de aanleg van het Noordzeekanaal in 1865, werd het 
terrein bedijkt en werd het zo een binnenpolder. Hierdoor 
ontstaat de hoek die vandaag nog steeds te herkennen is 
op de tweesprong tussen het Noordzeekanaal en de Zaan. 
Tot 1895 was deze hoek een depot voor de bagger uit het 
Noordzeekanaal. 

1875 
In 1875 werd de spoorlijn Amsterdam-Zaandam aangelegd 
met een spoorbrug tussen de Nieuwe Zee haven en de Hem. 
De naam van de brug werd bepaald door het naastgelegen 
gebied 'de Hem.' Sinds 1983 is de Hembrug afgebroken en 
rijden de treinen door de Hemtunnel tussen de stations van 
Zaandam en Amsterdam-Sloterdijk. 

1887 
Delft was van oudsher een stad van arsenalen en 
wapensmederijen. De daarbij komende uitstekende 
bereikbaarheid en strategische ligging zorgden er dan ook 
voor dat deze stad ruim 200 jaar de leverancier was van 
Lants Bussekruit. De stijgende vraag naar oorlogsmaterieel 
halverwege de 19e eeuw gaf een nieuwe impuls aan de 
wapenproductie in Delft. De industriele revolutie en de 
exponentiele ontwikkeling in militaire technologie zorgden 
voor een verwachte schaalvergroting . In 1887 onderging 
het gehele bedrijf een reorganisatie en kreeg de naam van 
Artillerie lnrichtingen (Al). 
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1889 
De introductie van nieuwe modeJJen wapens 
in 1889 maakten het nodig dat er nieuwe 
machines en een ongekende uitbreiding zou 
komen. Dit was de kans om zich te hervestigen 
in de inmiddeJs aangeJegde stelling van 
Amsterdam, om zo een strategische Jocatie te 
verkrijgen die ook ten tijde van een vijandelijke 
aanvaJ in productie kon bJijven. Het nieuw te 
vinden terrein moest weJ voJdoen aan enkeJe 
randvoorwaarden. Het terrein moest een 
gunstige Jigging hebben aan een spoorJijn 
en bevaarbaar water. Daarnaast moest er 
voJdoende mogelijkheid zijn tot uitbreiding. 
Het toenmaJige 'hemveJd' voJdeed aan de 
gesteJde randvoorwaarden en zo ontstond 
het Hembrugterrein. Het terrein waar in het 
grootste geheim meer dan honderd jaar Jang 
munitie werd vervaardigd, expJosief materiaaJ 
werd opgesJagen en wapens werden getest. 



L _ 
Opdeling Hembrugterrein 1895-2009 

1895 linen werk 

Het gehele terrein werd opgedeeld in drie gebieden. In de zuidwestelijke hoek was er een 
metaalfabriek voor de productie van gereedschapswerktuigen en speelgoed. Later zullen 
hier ook landbouwmachines warden geproduceerd. In de zuidoostelijke hoek was de 
Artillerie lnrichtingen gevestigd. Vanaf 1895 began hier de bouw van een munitiefabriek, 
werkplaatsen en magazijns. Het terrein ten noorden van het Artillerie-terrein we rd bestemd 
voor hetAlgemeen Verdedigingspark van de Stelling, het late re Defensieterrein. Op dit terrein 
voerde Defensie testen uit op de munitie en werden militairen geleerd met de munitie om 
te gaan. De onderlinge scheiding tussen de drie verschillende terreinen was groat. Hek en 
water voorkwamen dat men op andere delen van het terrein kon komen. 

1915 
Pas rond 1915 werden op het gedeelte van defensie de eerste gebouwen geplaatst. Dit gebied 
was in zijn geheel beschikbaar gesteld voor het testen van, het experimenteren met en de 
opslag van munitie. In de Zuidwestelijke hoek van het terrein was de Hembrug Machinerie 
gevestigd. Hier werden auto-onderdelen en andere producten vervaardigd. 

Zones 

CJ Artillerie lnrichtingen 

CJ Defensieterrein 

Ll Munitieproductie 
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Periode 1895-1901 
De, in 1895 gestarte, bouw van de Artillerie 
lnrichtingen op het Hembrugterrein zijn 
afgerond en de verhuizing van de productiekern 
vindt plaats. Defensie en de metaalfabriek 
zouden pas later komen. 
De eerste jaren was de productie laag en zeer 
kleinschalig. Dit kwam doordat oak Delft nag 
in werking was. 



Ontwikkeling 

- nieuwe bebouwing 
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Periode 1901-1920 
Rand 1910 kwam Defensie op het noordelijk 
deel van het Hembrugterrein. Voor het testen 
van en vaardig warden in de geproduceerde 
munitie, werden er bunkers, wallen, 
magazijns en laboratoria opgezet. De Artillerie 
lnrichtingen kende maar een geringe expansie, 
door het heersende antimilitarisme. 



Ontwikkeling 

- nieuwe bebouwing 

- bestaand bebouwing 
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Periode 1920-1940 
In deze periode kende de Artillerie een grote 
groei, door de politieke dreigingen die een 
andere defensiepolitiek als gevolg had. Door 
deze stijging in productie en de verandering 
in defensiepolitiek groeide ook het terrein van 
defensie in het noordelijk deel van terrein. 
Er kwamen meerdere productiehallen en 
verspreide opslagvoorzieningen. Ook de 
metaalfabriek aan de westzijde kende een 
groei. Zij ging nu ook landbouwmachines en 
gereedschappen produceren. 



j -Zaandam 1920-1940 Hembrugterrein, 
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Ontwikkeling 

- nieuwe bebouwing 

- bestaand bebouwmg 

25 



26 

Periode 1940-1945 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het 
Hembrugterrein overgenomen door de 
Duitsers. Waardoor de geproduceerde munitie 
rechtstreeks in handen van de Duitsers viel. 
Toenmalig directeur Den Hollander slaagde 
erin door ontmanteling het personeelsbestand 
terug te brengen; Waren er ruim 7000 mensen 
in 1940 in dienst, in 1943 waren dit er nog maar 
1700. In deze periode stand de ontwikkeling 
op het terrein dan ook vrijwel stil. 



Ontwikkeling 

- nieuwe bebouwing 

- bestaand bebouwing 
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Periode 1940-1960 
De afname in de vraag naar munitie 

leidde ertoe dat eind jaren 'SO er een 
samenwerkingsverband werden aangegaan 
met het Duitse Dynamit Nobel. Een nieuwe 
en gemoderniseerde wijze van fabricage was 
gewenst en werden er ge·investeerd in het 
Hembrugterrein. Panden werden vervangen 

en er kwam een grote nieuwe fabricagehal, 
wat het gehele proces zou vergemakkelijken. 



\ 1945-196D - \ . Zaandam Hembrugterre1n, 
!rgf'n wcrk 

Ontwikkeling 
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d bebouwing - bestaan 
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Periode 1960-1996 
Ook al kende het terrein nog een kortstondige 
opleving, doordat de militaire munitie werd 
ondergebracht in het bedrijf Eurometaal, was 
al snel de negatieve tendens weer ingezet. 
Groei op het terrein is dan ook nauwelijks waar 
te nemen . Uiteindelijk verliet Eurometaal in 
1996 het Hembrugterrein. 
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Sluiten van het Hembrugterrein 

1950 
Het personeel dat werkzaam was op het 
Hembrugterrein had een grate fluctuatie 
tijdens zijn bestaan. In zijn hoogtijdagen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog waren meer 
dan 7000 mensen werkzaam op het terrein . 
Aan het eind van de jaren 1950 nam de vraag 
naar munitie af. De licentieverkoop van een 
nieuw wapen aan de Verenigde Staten en de 
voortijdige stopzetting van de praductie van 
de 50" munitie leidden tot grate tegenslagen 
voor het gehele terrein. Ten slotte bleek de 
behoefte aan munitie voor Nederland te 
klein . 

1960 
De afname in vraag naar munitie leidde 
ertoe dat de Nederlandse regering eind 
1960 de productie van de munitie onder te 
brengen in twee afzonderlijke bedrijven en 
een samenwerkingsverband aan te gaan met 
het Duitse Dynamit Nobel. 

1970 
Begin 1970 werd de praductie van de 
militaire munitie ondergebracht in het 
bedrijf Eurometaal wat nog even voor een 
flinke groei zorgde. Na deze kortstondige 
explosieve groei began het langdurige verval 
van het bedrijf en het terrein . Defensie verliet 
uiteindelijk het Hembrugterrein in 2000. 
Eurometaal verliet het Hembrugterrein in 
2003. 



33 



34 

Huidige activiteiten 

Door het vertrek van Eurometaal in 2003 hadden oak de laatste gebouwen hun voormalige 
functie verloren. Hiermee began de officiele leegstand van het Hembrugterrein. Enkele 
gebouwen (Ml-MS) aan de westzijde van hetterrein zijn inmiddels gesloopt en naastgelegen 
afbeelding geeft weer welke gebouwen er vandaag de dag nag op het terrein staan. Om 
kraak en verval zo veel mogelijk te voorkomen is een gedeelte van het terrein al na enkele 
maanden na het vertrek van Eurometaal al weer door verschillende partijen in gebruik 
genomen. Doordat het ministerie van Financien geen winst mag maken op het gebied, 
is de huur slechts kostendekkend, wat het gebied dan oak aantrekkelijk maakt voor veel 
verschillende partijen. 

Vrijwel alle huidige activiteiten zitten gevestigd op de zuidoostelijke hoek van het gebied en 
warden door hekken afgesloten van het overige gebied. Ontsluiting vindt dan oak plaats via 
de hemkade, dat gelegen is aan de zuidzijde van het gebied. Doordat er to ch een aanzienlijk 
aantal vestigingen zijn, blijkt dat ondanks zijn verloren functie en isolatie het terrein toch 
een dynamische ontwikkeling kent waarbij het gebied een potentiele vestigingslocatie is . 
Op de volgende pagina staat de afbeelding met a lie gebouwen die momenteel een tijdelijke 
herbestemming kennen: 

1. 
De brandweer heeft hier zijn opslagvan wagens en oud materieel in de uiterste zuidoostelijke 
hoek. 

2. 
Een kermisexploitant maakt gebruik van de grate hallen als tijdelijke opslagplaats van de 
verschillende attracties. 

3. 
Daarnaast zit in de voormalige bedrijfschool van Eurometaal tegenwoordig een 
techniekopleiding voor metaalbewerking en elektrotechniek. 

4. 

Kunstenaar Carl Koning heeft er zijn atelier en in 2005 heeft oak Stichting Vrij Glas intrek 
gedaan in een van de panden. Beiden experimenteren met de verschillende mogelijkheden 
op hun specifieke creatieve aspect en hebben op dit terrein oak a lie vrijheid daarvoor. 



~ . Zaandam 2009 Hembrugterre1n, 
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- huidige bebouwing 
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5. 
In het oude directiegebouwvan het Hembrugterrein aan het Noordzeekanaal zit sinds enkele 
jaren Taets Art Gallery gevestigd. Deze galerie met moderne kunst biedt ook de mogelijkheid 
tot het geven van zakelijke bijeenkomsten, feesten en het volgen van seminars. 

6. 
Sinds enkele maanden zit aan de oostkant naast de Taets Art Gallery een reclamebureau 

gevestigd. 

7. 
In het oude hoofdkantoor van Eurometaal zit nu het bewakingsteam. Hier bevindt zich de 
hoofdentree, de parkeerplaats en is het archief opgeslagen wat nog beschikbaar was over 
het Hembrugterrein. 

8. 
Tevens dient het Hembrugterrein voor het opnemen van films en series. Het decor van 
verval, de grate beschikbare vrije ruimte en lage huurkosten bieden een uitgelezen locatie 
voor verschillende opnames. Programma's als Lotte, Baantjer, Grijpstra & de Gier hebben 
allemaal gebruik gemaakt van dit terrein als decor. In de grootste hal met een oppervlak van 
meer dan 5000 vierkant meter warden momenteel enkele kinderseries voor Nickelodeon 
opgenomen. 

9. 
Aan de uiterste oostzijde van het terrein staat nog een rij oude arbeiderswoningen. Deze 
huizenrij, wordt ook wel naar de opdrachtgever genoemd; 'houtwippersrijtje.' Deze huizenrij 
staat wel op het terrein, maar heeft zijn ontsluiting aan de kadezijde waardoor toegang tot 
het terrein onmogelijk is gemaakt. 

10. 
De Stichting Mobiele Artillerie heeft een tiental gebouwen langs de Zaan aan de oostzijde 
van het gebied ingenomen. Deze stichting zet zich in voor het behoud en herstel van militaire 
voertuigen. Zij gebruiken de verschillende panden als opslag en werkruimte. 



Huidge staat 

- gebouwen in gebruik 

- leegstaande gebouwen 
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gebouw bouwjaar omschrijving 

1 1991 Centrale draaierij voorzien van chemische baden 

8 1899 Wapendepot 
14 1911 Magazijn 
29 1900 Controlegebouw en Hulzenfabriek 
41 1895 Bureelgebouw 
43 1896 Magazijn 
46 1895 Werkplaats 
56 1896 Afdak voor gietkasten 
57 1896 Werkplaats en Sasgebouw (samenstelling van buizen) 
69 1904 Munitiemagazijn 
75 1895 Woning le machinist en Gebouw Technische Dienst 
76 1940 Woning 
77 1901 Watermeter 
85 1905 Bergplaats tot munitie en munitiemagazijn 
91 1910 werkplaats en zuiveringsinstallatie 
103 1915 Sasgebouw en vuurwerkerij 
104 1994 Beproefruimte munitie 
105 1915 Privaatgebouw 
106 1914 Buskruitmagazijn 

38 107 1914 Magazijn voor sprinstoffenmonsters 
108 1914 Magazijn voor springstoffen 
112 1917 Persgebouw kardoeshulzen 
131 1917 Sasgebouw en berg- en werkruimte van de tuinopzichter 
133 1919 Samenstelling mitrailleurs 
135 1920 Wagenmakerij 
136 1021 Transformatorruimte 
137 1921 Opslagplaats wagenmakerij 
138 1916 Schaftlokaal 
150 1016 Watermeterput en hoofdingang 
155 1917 Harderij 
162 1918 Springkuil voor het beproeven van granaten 
167 1916 Werkplaats en Kleurderij 
168 1916 Gebouw voor samenstellen mitrailleurs 
176 1917 Waslokaal en mitrailleurafdeeling 
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Hembrugterrein, Zaandam 2009, gebouwnummers 
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gebouw bouwjaar omschrijving 
191 1918 Beproeving gasmaskers 

197 1918 Laboratoria en herscholing 

200 1897 Brand pomp 
201 1899 Brand pomp 
202 1928 Brandpomp bij gebouw 197 

203 1928 Brandput in kanaal 
204 1928 Brandput in kanaal 
205 1928 Brandput in zijkanaal G 
218 1927 Ketelcentrale 
269 1929 Controle onderdelen munitie 
270 1929 Proevenloods 
272 1930 Gebouw loodazide 
273 1930 Watermeterput bij gebouw 
274 1929 Trotylgieterij 
275 1929 Gasmaskergebouw en leerschool 
281 1930 Autogarage en Centraal Magazijn 
290 1931 Affuitenwerkplaats 
294 1932 Perserij kardoeshulzen en hulzenfabriek 
301 1934 Springstoffen magazijn 

40 309 1935 Verw. Mag 
318 1935 Magazijn Sectorpark en munitiemagazijn 
320 1936 Geschutfabriek 
322 1937 ondergrondse hulppost en draaierij kardoeshulzen 
325 1937 Transformatorruimte 
326 1937 Schaftgebouw 
330 1937 Persgebouw kardoezen en hulzenfabriek 
333 1938 Bankschroevenafdeling en soldeerwerkplaats 
336 1938 Affuitenwerkplaats en geschutsrevisiewerkplaats 
341 1938 Expeditie 
342 1937 Magazijn voor messing en projectieldraaierij 
379 1938 Carbidinstallatie en glas en verfmagazijn 
380 1938 Transformatorruimte 
382 1939 Hoofdpost en ondergrondse hulppost 
407 1951 Gloeiovengebouw en hulzenfabriek 



gebouw bouwjaar omschrijving 

408 1951 Was en kleedlokaal 

413 1951 Witgieterij en magazijn 

414 1951 Magazijn en ravosopslag 

415 1951 Samenstelling van granaten 

416 1951 Vulwerkplaats 

417 1951 lichtsasperserij 

418 1951 Trotylperserij 

419 1951 waslokaal 

420 1951 Samenstellen schokbuizen . 

421 1952 Waslokaal en magazijn 

422 1953 Rijwielstalling en autogarage 

425 1955 Geschutsrevisiewerkplaats en kanonnenloods 

427 1957 Ondergrondse commandopost en marine loads 

428 1957 Beproeving projectielbuizen 

429 1957 Was- en kleedlokalen en samenstellen kleine kogels 

430 1958 Samenstellen en vullen kleine hulzen en kardoeszakken .. 

431 1959 Ondergrondse schuiltunnels 

432 1958 Smeltgebouw hexogeenhoudende springstoffen 

433 1961 Lorriegarage 

435 1965 Onbekend 41 
436 1969 persen 

437 1970 keuringsdienst grate hulzen 

441 1970 portiersloge 

500 1972 magazijn munitie 

501 1974 persen 

504 1981 nieuwe hoofdkantoor 

505 1978 hulzenfabriek 

506 1978 hoogspanningsruimte 

509 1978 Onbekend 

510 1980 Traforuimte 

511 1980 Bomletfabriek 

512 1981 Romneyloods en opslag 

513 1982 afdak voor gebouw 407 

514 1982 Traforuimte 

515 1986 toilet en schaftlokaal 
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Natuur 

Voordat de Artillerie lnrichtingen zich ging vestigen op het Hembrugterrein, was dit 
buitendijkse gebied de locatie waar de bagger, dat uit het Noordzeekanaal werd gehaald, 
geloosd werd. Dit is oak de reden dat het terrein een 50 cm hoger ligt dan omliggend 
gebied. De rijke klei die de bagger bevat zou een rijke ondergrond bieden voor het loofbos 
dat hier begin 1900 in het noordelijk deel van het gebied werd aangelegd. Dit loofbos werd 
aangelegd rand de gebouwen voor opslag en bewerking van zeer explosief materiaal. De 
aanplant van dit bas was dan ook voornamelijk functioneel. Bij een eventuele explosie zou 
dit de schokgolven breken en als buffer voor het omliggende gebied dienen. Dit bos heeft 
zijn functie nooit hoeven dienen en heeft zich in de afgelopen honderd jaar dan ook kunnen 
ontwikkelen tot een volwaardig bos. De bagger met zijn klei bood een rijke ondergrond voor 
het ontstane bas. In een omgeving van overwegend veenweidegebied is dit kleibos dan oak 
zeer bijzonder. Een onderzoek dat in 2000 werd uitgevoerd naar de natuurwaarden van het 
Hembrugterrein gaf de volgende conclusie: 

" ... in de loop van de decennia is hier een waardevo/ en in Nederland ze/dzaam ecosysteem 
tot ontwikkefing gekomen. [ ... ] Dit type k/eibos is het alleszins waard om behouden te b/ijven 
op grand van relatieve duurzaamheid van het ecosysteem, de gevarieerde bosstructuur, 
de rijke zangvoge/bevo/king en de aanwezigheid van een duurzame reigerskolonie van 
behoor/ijke omvang." 

In de periode dat het Hembrugterrein nag in gebruik was, werd bodembeplanting 
zoveel mogelijk vermeden. De reden hiervoor was om bij eventuele brand uitbreiding 
ervan te vermoeilijken. Na vertrek van de laatste bedrijven, ontstaat er geleidelijk een 
bodembegroeiing van gras, struikgewas en varens. Wat opvalt, is dat de begroeiing op het 
moment dient als een geluidsbuffer voor de omliggende industriele gebieden. De dichte 
be planting maakt het terrein een relatief rustig gebied. Dit heeft ertoe geleid dat dit terrein 
een broedgebied vormt voor een grote gevarieerde broedvogelbevolking. Denkende aan de 
boomvalk, de ransuil, de reiger, de buizerd en de ijsvogel. Sinds 1934 vinden de reigers hier 
een broedplaats wat zelfs geleid heeft dat in 1975 er 338 broedparen aanwezig waren op 
het Hembrugterrein. Ondanks de grate diversiteit in aanwezige beplanting en vogels komen 
er in het gebied geen bedreigde of zeldzame planten voor. 



Natuur 

- figging van Kleibos 
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'\ . dom 2009, locotie Klelbos Hembrugterrein, Zaan 
Eieen wf:':k 
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Verontreiniging 
Ondanks de rustgevende en exponentiele 
bosschage het niet doet vermoeden, is het 
gehele gebied schadelijk verontreinigd. De 
jarenlange productie van munitie en het testen 
ervan heeft geleid tot een problematische 
bodemvervuiling. Het gaat hier om load, zink, 
teer, mosterdgas en, door het ingezette verval 
van de gebouwen, asbest. De kosten voor deze 
bodemsanering zijn geschat op 35 miljoen. 
Doordat er nag geen invulling is gegeven aan 
de toekomstige ontwikkeling van het gebied 
en er nag onderhandeling plaatsvindt over 
verkoop van het gebied is het onbekend wie 
deze sanering op zich zal moeten nemen. 
Enerzijds bestaat de overtuiging dat de kosten 
voor grondsanering bij de veroorzaker ervan 
liggen (Ministerie van Defensie), anderzijds 
bestaat de overtuiging dat de toekomstige 
eigenaar de verantwoordelijkheid hiervoor 
moet dragen. Meer hierover in het hoofdstuk 
Betrokken Actoren. 



Hembrugterrein, Zaandam 2009, locatie Verontreiniging 
T:tg n werk 

Verontreiniging 

Lichte grondvervuiling 

- Zware grondvervuiling 
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lmpressie van het Hembrugterrein 

Op de volgende pagina's volgt een visuele 
impressie van het Hembrugterrein. Aan de 
hand van deze foto's kan een goed beeld 
warden gevormd van de aanwezige steer 
en uitstraling van het terrein en wellicht de 
potentiele kwaliteiten voor de toekomst. 
Aangezien het vrijwel onmogelijk is om 
alle gebouwen van het terrein visueel te 
ondersteunen zijn enkel de belangrijkste 
gebouwen, paden en delen van het terrein 
opgesomd. 

Bestemmingsplan Hembrugterrein 

Eind 2005 is er een Masterplan uitgekomen 
waarin Zaandam in samenwerking met 
de Provincie Noord-Holland hun visie 
presenteren over de Kanaalzone. 

Het Hembrugterrein heeft momenteel 
19 werknemers. Dit aantal zal volgens 
het bestemmingsplan in 2015 op 12.00 
werknemers liggen. Het terrein zal voor 
Zaa nstad ee n nieuw soort vestigingslocatie 
moeten gaan vormen. Dit zal niet enkel 
bijdragen aan de uitstraling van de 
gemeente, maar oak aan de vitaliteit 
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so 

en uitstraling van de zone langs het 
Noordzeekanaal. Het Hembrugterrein 
heeft nu voor de toekomst een 
bestemming gekregen waar wonen, 
werken, natuur en cultuur samengaan. 
In de nabije toekomst zal hetterrein ruimte 
moeten bieden aan ondernemingen 
in de creatieve sector. Denkende aan 
ontwerpbureaus,a rchitecten, kunstenaars 
etc. De monumentale gebouwen moeten 
als kwaliteit warden beschouwd en 
zijn volgens het bestemmingsplan 
zeer geschikte locaties voor creatieve 
functies. 
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Betekenis lmpressie-afbeeldingen: 

1 Gebouw 336 1938 affuitenwerkplaats 

2 Gebouw 336 1938 affuitenwerkplaats 

3 Gebouw 336 1938 affuitenwerkplaats 

4 Stoomleiding 1910 

5 Gebouw 85 1905 munitie opslag 

6 Gebouw 85 1905 munitie opslag 

7 Gebouw 85 1905 munitie opslag 

8 Gebouw419 1951 was- en kleedlokaal 

9 Gebouw419 1951 was- en kleedlokaal 

10 Gebouw 429 1956 munitiefabriek 

11 Gebouw 429 1956 munitiefabriek 

12 Gebouw 429 1956 munitiefabriek 

13 Gebouw 135 1920 wagenmakerij +garage 

14 Gebouw 135 1920 wagenmakerij +garage 

15 Gebouw 336 1938 affuitenwerkplaats 

16 Gebouw 112 1917 hulzenfabriek 

17 Gebouw 41 1911 hoofdgebouw 

18 Overzicht foto gebied 

19 Gebouw 269 1929 munitie magazijn 

20 Gebouw 269 1929 munitie magazijn 
68 21Gebouw25 1911 samenstellen kogels 

22 Gebouw 155 1917 harderij 
23 Gebouw 155 1917 harderij 

24 Gebouw 316 1936 waslokaal 

25 Gebouw 316 1936 waslokaal 

26 Stoomleiding 1910 
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OM GEVING 

72 

lnfrastructuur 

Het Hembrugterrein kent een complete en diverse infrastructuur in zijn directe omgeving. 
Door zijn insluiting door water, weg en spoor is het ge'isoleerde gebied wel een bereikbaar 
gebied . 

Het Hembrugterrein is gelegen op de tweesprong tussen het Noordzeekanaal en de Zaan in 
het verlengde van Zaandam. Door deze insluiting van water aan twee zijden is het terrein 
via het water een optimaal bereikbare locatie. Sinds 1998 vaart de snelboot als verbinding 
tussen Amsterdam en IJmuiden. Met zijn SOkm/u wordt deze afstand in slechts 30 minuten 
afgelegd. De snelboot gaat nu nag het Hembrugterrein voorbij, maar zou een optionele 
aansluiting kunnen vinden met het Hembrugterrein. Het terrein is op deze wijze in zeven 
minuten te bereiken metals opstappunt het Centraal station in Amsterdam. 

De snelweg AlO die als ringweg random Amsterdam ligt, gaat in het noorden over op de A8 
en loo pt naar Zaandam. Deze vindt aansluiting op de N203 die door Zaandam loo pt en zo oak 
aan de westzijde van het Hembrugterrein ligt . Deze heldere en snelle verkeersverbinding 
zorgt ervoor dat het terrein met gemotoriseerd verkeer uitstekend bereikbaar is. Vanuit het 
Centrum van Amsterdam is het Hembrugterrein 10 minuten te bereiken. 

Door het afbreken van de laatste Hembrug in 1983 loopt er een tunnel op onder het Kanaal 
door. De treinen lopen nu door deze tunnel. Bij het Centraal station van Zaandam komt 
de trein weer uit de tunnel. Dit station ligt een 1,5 kilometer noordelijker van het terrein. 
Bussen vertrekken van het station en stoppen oak op de zuidwestelijke hoek van het 
Hembrugterrein. 



Noordzeekanaal 2009 I f Ei
6
en wr>rk , n rastructuur 

lnfrastructuur 

- Snelwegen 

Hoofdwegen 

- Spoorwegen 
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Watertaxi al 2009, Vaarroute l\loordzeekana 
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Functies 

Een groot deel van de noordelijke en zuidelijke oevers van het Noordzee Kanaal zijn 
voor industrie bestemd. Ook al is er geleidelijk een ontwikkeling waar te nemen, waarbij 
Amsterdam de oude havens actief bij de stad wil betrekken, bepaalt nog steeds de industrie 
en bedrijvigheid het karakter. 
Het Hembrugterrein is omringd door dit industriele landschap. Aan de oostzijde is er 
een afvalverwerking, aan de zuidzijde beginnen de havens en aan de westzijde zit er 
een bedrijventerrein van Zaandam. Het Hembrugterrein ligt wel in het verlengde van de 
woningbouw van Zaandam. In de uiterlijke Noordoostelijke hoek van het terrein staan ze lfs 
al enkele woonhuizen. Wat duidelijk zichtbaar is, is dat het Hembrugterrein op deze locatie 
als een enclave fungeert. Een onbestemd gebied tussen een omgeving van industrie aan 
de oost- west- en zuidzijde en wonen aan de noordzijde. Volledig afgescheiden door deze 
omgeving door weg en water. 

Achter de dominerende strip van wonen en industrie begint natuur en landbouw pas haar 
gezicht te tonen. Het Hembrugterrein als enclave met een eigen kleibos, maakt daarom het 
terrein tot een intrigerend aspect in zijn omgeving. 



Noordzeekanaal 2009, Functiediagram 
f igftn wrrk 
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Milieufactoren 

Het Hembrugterrein ligt in een industriele omgeving en niet te ver van de luchthaven 
Schiphol af. Deze omgevingsfactoren hebben effect op de mogelijkheden op de eventuele 
herontwikkeling op het terrein . Met het oog op veiligheid, overlast en milieu zijn enkele 
voorschriften bepalend wat in de toekomst wel en nfet kan met het Hembrugterrein. 

Op basis van de Wetgeluidshinderwordt rond industrieterreinen een geluidszone vastgesteld. 
(groene lijn). Deze zone geeft het gebied aan waar binnen een hogere geluidbelasting dan 
50 dB optreedt. Buiten deze zone mag de geluidbelasting dan ook niet hoger zijn dan de 50 
dB. Door het vaststellen van deze zone, geef je duidelijkheid over de eventuele toekomstige 
uitbreidingsmogelijkheden en wordt er tevens geprobeerd een grens te stellen aan de 
oprukkende woningbouw. 

De aanvliegroute van Schiphol is aangegeven met de blauwe zone ring. Deze zone ring verbiedt 
wonen in dit gebied. Een uitzondering wordt gemaakt op bebouwing die een verklaring 
van geen bezwaar hebben afgegeven. Daarbuiten is nog een overgangsgebied aangegeven. 
{rode lijn) in dit gebied mag gebouwd worden, maar worden er wel eisen aan de maximale 
hoogte van de eventuele bebouwing. Naarmate men dichter bij Schiphol komt, wordt deze 
hoogte lager, maar rondom het gebied geldt een maximale hoogte van 150 meter. 

Voor het Hembrug houden deze beperkingen in dater wel woningen mogen komen, echter 
dat er het risico wordt gelopen dat de geluidsbelasting tot 50 dB kan oplopen. Dit is geen 
probleem, mits er een verklaring van geen bezwaar wordt afgegeven. De beperkingen 
opgelegd door de aanvliegroutes van Schiphol raken het gebied en hebben dus geen invloed 
op de herontwikkeling van het Hembrugterrein. 
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Onbebouwd +Grid 

Wanneer er een negatief van het plangebied wordt 
gegenereerd, wordt de bestaande structuur van het terrein 
overzichtelijk. Wat nu opvalt, is dat de bebouwing vooral aan 
de oostelijke en zuidelijke zijde van het terrein is geplaatst, 
waardoor er een duidelijke verdeling in het gebied wordt 
gemaakt. De noordwestelijke hoek is een onbebouwd deel 
met veel bebossing, terwijl de zuidwestelijke hoek juist veel 
bebouwing kent. Natuurlijk heeft dit als reden de continue 
aan- en afvoer van materieel en producten. 
Wanneer er gekeken wordt naar de orientatie van de 
gebouwen is het volgende op te merken. Vanuit functioneel 
oogpunt zijn de gebouwen op het water georienteerd. 
Wanneer er orientatielijnen over de bestaande structuur 
warden aangegeven, is deze strikte orientatie nag duidelijker 
te visualiseren. De wijze van plaatsing van gebouwen 
heeft naast de benodigde ligging aan het kanaal nag een 
achterliggende strategische reden. 

De productie en het testen van munitie was niet geheel 
zonder risico. Door de toepassing van veel explosiemateriaal 
en katalysatoren, zoals trotyl, was er altijd een hoogste 
paraatheid van explosiegevaar. Bij het ontwerp en situering 
van de gebouwen vormde dit een uitgangspunt. Oak hadden 
veel gebouwen een zogenaamd plofdak of plofwand. Dit 
was een element in de constructie van het gebouw dat 
zwakker was dan de andere elementen. Bij explosie zou 
vervolgens het betreffende plofelement als eerste warden 
weggeblazen . Hierdoor werd de druk op de overige 
constructie verminderd en zou er een minimale schade zijn. 
Deze plofdaken en plofwanden waren alien gericht op het 
noorden. Zodat passeren aan de noordzijde van een gebouw 
zoveel mogelijk werd voorkomen en er ruimte was aan de 
noordzijde om bij eventuele explosie oak in deze richting te 
kunnen exploderen. 
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Productielijnen 

Het terrein kende een strikte scheiding, waarbij 
er verschillende zones zijn ontstaan. Er waren 

meerdere zones die elk een geheel eigen functie 
kenden. In de afbeelding hiernaast zijn deze zones 
in kaart gebracht: 

1 Affuitenproductie 
2 Personeelsvoorzieningen 
3 Hulzenproductie 
4 Kantoorvoorzieningen 

5 Granaat- en munitieproductie 
6 Projectieldraaierij 
7 Technische Leerschool en schietbaan 
8 Militaire afdeling 
9 Opslag en Testgebied 

De zones hadden het middengebied (zone 9) als 
gemeenschappelijke zone, waar de geproduceerde 

munitie en apparatuur werd getest. De 
productiezones kenden een geringe afhankelijkheid, 
waardoor ze onafhankelijk van elkaar konden 

functioneren. De zware productie van de affuiten 
was aan de westzijde van het terrein geplaatst, 
zodat deze eenvoudig getransporteerd konden 
worden . 



t 

Hembrugterrein 2009, Productiesectoren 
E•l!l'n werk 
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Gebouwfuncties 

De verschillende functies die een gebouw op het 
Hembrugterrein kan hebben is als volgt: 

1 Producerende functie; fabrieken etc 
2 Samenstellende functie; Werkplaatsen etc. 
3 Opslagfunctie; loodsen etc 
4 Ondersteunende functie; Kantoren etc 
5 Experimenterende functie; Bunkers, 

loodsen etc. 

Zoals in de afbeelding hiernaast waar te nemen 
is, kent vrijwel elke zone minimaal een gebouw 
met bovengenoemde functie. Zo blijkt de 
onafhankelijkheid van elkaar. Dit is uiteraard oak uit 
veiligheidsoverwegingen zo opgezet. Op het eerste 
oog lijkt de locatie van elk gebouw binnen de zone 
willekeurig. Wanneer naar de vervolgafbeelding op 
de volgende pagina wordt gekeken, blijkt echter het 
tegendeel. 



Gebouwfuncties 

- Ondersteunende functies 

[=::J Samenstellende functies 

- Opslagfuncties 

- Producerende functies 

- Experimenterende functies 
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Structuur & Orientatie 

Wanneer gekeken wordt naar de compositie 
van de bebouwing lijkt deze loodrecht 
georienteerd op de kades te zijn . Wanneer de 
type functie van elke gebouw gevisualiseerd 
wordt, blijkt er een cirkelvormige hierarchie te 
zijn. In de buitenste cirkel (aan de waterkant) 
bevinden zich vrijwel alle sociale en zakelijke 
functies. Hierbij moet gedacht warden aan de 
kantoren, kantines, kleed- en waslokalen en 
stallingen. In de cirkel daarbinnen bevinden 
zich die gebouwen die dienden voor de 
productie en samenstelling van de munitie en 
wapens. 

Wanneer we ons meer naar het middelpunt 
van de cirkel verplaatsen, blijkt er een baan 
te zijn waar alle opslag van de geproduceerde 
munitie en wapens zijn geplaatst. De binnenste 
cirkel diende als testgebied van de opgeslagen 
munitie en wapens. 

Nu opnieuw naar de gehele compositie van de 
bebouwing wordt gekeken blijken deze niet 
naar buiten te zijn georienteerd, maar juist 
naar bfnnen. De gebouwen die een mate van 
explosierisico liepen, alle opslaggebouwen 
en enkele productiegebouwen, kenden 
zogenaamde plofwanden die gericht waren 
op het binnengebied waar de tests werden 
uitgevoerd. 



Hembrugterrein 2009, Structuur en organisatie 
(1gen wr-rk 
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Toegankelijkheid 

Het Hembrugterrein is omgeven door een 
diversiteit aan infrastructuur. Aan de oost
en zuidzijde bevinden zich de Zaan en het 
Noordzeekanaal. Aan de noordzijde van het 
terrein ligt de N516. Deze weg komt vanaf de 
oostkant de Zaan over en krijgt een T- splitsing 
met de N203. De N516 ligt een stuk hoger 
en geeft daardoor geen optie tot toegang tot 
het Hembrugterrein. De, van noord naar zuid 
gelegen, N203 eindigt bij de pontovergang in 
de zuidwestelijke hoek van het terrein. Deze 
weg ligt wel op gelijk niveau met het terrein en 
in deze hoek bevindt zich momenteel oak de 
entree van het terrein en de afslag voor de, om 
het terrein liggende, hemkade. 
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Tijdelijkheid 

Nadat een gebied zijn functie verloren heeft, belandt een locatie in een tussenfase waarbij 
toekomst onbekend is. Deze tussenfase, waarbij de betreffende locatie zich tussen voormalig 
functioneren en potentiele herbestemming bevindt, wordt ook wel als een pauzelandschap 
aangeduid. Pauze duidt hier op een onderbreking of rust, waarin de energie en kwaliteit 
hervonden kan worden om hierna een gewenste ontwikkeling te vervolgen. Voordat 
toekomst en herontwikkeling namelijk bepaald zijn, is het betreffende gebouw onderworpen 
aan verschillende mogelijke scenario's. Ongeacht de lengte van het pauzelandschap is er 
na zijn gebruiksperiode 6f de mogelijkheid dat de leegstand blijft tot de toekomst van het 
betreffende gebouw is bepaald, 6f dater een tijdelijke herbestemming komt. 

In de volgende fase, waar de toekomst van het gebouw is bepaald, zijn er drie verschillende 
scenario's. Na de leegstand of tijdelijke herbestemming in het industriele pauzelandschap 
wordt het gebouw als nog gesloopt. Dit kan bepaald zijn door een overmatige vervuiling, het 
huidige verval, de economische haalbaarheid of het falen van het vinden van een gepaste 
nieuwe functie. 

Bij een volgend scenario wordt er tijdens de leegstand of tijdelijke herbestemming gedurende 
het industriele pauzelandschap ingezien dat het betreffende gebouw zoveel kwaliteiten en 
potenties bevat dat het gebouw heroverwogen wordt en als monument wordt verklaard. 
Hiermee doel ik op een dergelijk monument dat een verdere functie niet meer gewenst is 
en dat het gebouw na renovatie als statisch element blijft staan. 

Als derde scenario is dater in het industriele pauzelandschap is bepaald dat herbestemming 
gewenst is. Wellicht heeft de tijdelijke herbestemming de betrokken partijen in laten zien wat 
de aanwezige functionele en esthetische kwaliteiten zijn. De potentiele ontwikkeling geeft 
een blikverandering en is er een voortzetting van de tijdelijke herbestemming of invulling 
van een nieuwe functie gewenst voor de uiteindelijke herontwikkeling. Bij dit scenario kan 
het betreffende gebouw natuurlijk ook een monument zijn, maar bestaat wel de vrijheid om 
te grijpen om de herontwikkeling te optimaliseren. 
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SWOT-ANALYSE 

94 

De SWOT-analyse is een methode dat intern de sterktes en zwaktes en extern de kansen en 
bedreigingen analyseert. De uitkomsten van deze analyse bieden vervolgens een fundering 
waarop de strategie wordt bepaald. 
Hieronder is eerst een SWOT opgesteld. Van het Hembrugterrein en zijn omgeving worden 
de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen in kaart gebracht. Na deze opsomming wordt 
er een confrontatiematrix opgesteld. De belangrijkste aspecten uit de SWOT worden met 
elkaar op de volgende wijze geconfronteerd; 

Opportunities vs. Strength; 
wanneer er sprake is van zowel een kans als een sterkte, dan hoort daar het offensief als 
strategische keuze bij. De kansen en sterktes worden in dit geval uitgebuit. 

Threats vs. Strength; 
de bijbehorende strategie is hier het defensief. De sterktes worden benadrukt en de 
concurrentie wordt nauwlettend in de gaten gehouden. 

Opportunities vs. Weakness; 
Bij deze confrontatie wordt schoon schip gemaakt. Zwakten moeten worden omgebogen en 
verbeterd. 

Threats vs. Weakness; 
Dit is het negatieve aspect van de analyse. De te voeren strategie is overleving. Confrontatie 
en verandering zijn hier gewenst en wellicht genoodzaakt. 

Strength (sterke punten) Intern 
Complete omgeving van een diverse infrastructuur; 
Ligging in de nabijheid van Amsterdam; 
Markant cultuur- historisch industrieel erfgoed; 
Divers karakter van begroeiing en bebouwing; 
Ge'isoleerde ligging van het terrein; 
Locatie aan het Noordzee Kanaal; 
Potentiele vrije ruimte op het Hembrugterrein; 
Huidige mystieke imago van het terrein; 



Weakness (zwakke punten) Intern 
Benodigde grondsanering; 
Verval en ontoegankelijkheid van het terrein en zijn gebouwen; 
Psychische barriere met betrekking tot afstand; 
Gebied keert de rug naar het Noordzeekanaal; 
Omvang van het gebied met betrekking tot herbestemming; 

Opportunities (kansen) Extern 
Aandacht voor industrieel erfgoed; 
Hembrugterrein als verlenging van industrieel erfgoed langs de Zaan; 
Toekomstvisie van Zaandam m.b.t. aansluiting met het Noordzeekanaal te vinden; 
Imago van Zaandam m.b.t. visie over gewenste groei in toerisme en 
ondernemerschap; 
Aansluiting zoeken met ontwikkel ing Amsterdam en Noordelijke IJ-oevers; 
Eenvoudige aansluiting op bestaande omliggende divers infrastructuur; 
Ontwikkeling met betrekking tot alternatieve biologische grondsanering; 
Aansluiting met de gewenste stimulatie van Zaandam als Creatieve Stad; 
Maatschappelijk ontwikkeling waarin historie weer als kwaliteit wordt gezien; 
Ontevredenheid over de huidige situatie van kunstenaars; 

Threats (Bedreigingen) Extern 
Concurrentie van soortgelijke ontwikkeling op NDSM; 
Veel actoren betrokken bij de toekomst van het Hembrugterrein; 
Strikte regelgeving random monumenten en mogel ijke bestemming en 
ontwikkeling; 
Geen structure le samenwerking tussen betrokken actoren; 
Geluid- en stankoverlast van omliggende gebieden; 
Omgeven door industrieterreinen 
KLM vliegroutes overlap pen deels het gebied; 

95 



96 

Sterkten 

Hembrugterrein 

Zwakten 

l> ~ Gl ~ s '°' I 
;:::> Vl ro DJ c c 
ro n ~ DJ 

DJ ::J -· .., DJ Vl 0... .., ro .., ,..... ,..... -· ::J ro ::J CT vi ro Otl 
DJ DJ Vl ..:: n :::i ro !:!. 77 !:!. ,..... DJ 0 ro ro -· DJ DJ < < 3 Vl -0 .., ::J 
ro ,..... -0 Vl 

,..... 
ro DJ ~ ro ro 

()Q Vl ()Q -· < .., 
~ 0 il)" .:: ::J .., 

0 

"' l> ro 
::J 0... < ~ ro 3 ~ 0... DJ Vl 
Vl ::J 0 Vl ::J 
DJ "' ::J 

,..... 7 
N ~ ,..... ~ ro ::J DJ ro DJ DJ ~ 0... - · 

DJ 0... :::!. ::J - · "' ::J 0... ;o "' 3 < 
()Q DJ - · ro DJ 

3 ,...,. = ::J 
::J 

()Q 

Hoe maken we geEruik van 

srerkte x om in re spelen op 
kans y? 

Hoe versterken 

we zwakte l< 

om in te spelen 
op kans y? 

0 n 3 :;JJ 
0 ro 

()Q ::J ()Q 
ro n ro 
< ro c oQ"" .., 

ro ::J .., 
ro < 

0... ::J :J 0 !:! . ()Q 
0 ro .., .., 

< 0 
::J DJ ::J 
0... ::J 0... 
c 7 0 
Vl ro 3 ,..... .., ,..... 

3 ro z ,..... 
0 ro 0 ::J .., 

Vl .., s c 
ro 3 
::J ro ro ::J 
::J ,..... 

ro 
::J 

Hoe maken we 

gebwlk van sterkte 

x om bedreig1ng v 
of re weren? 

Hoe verste1 ken 
we zwakte >< 

om bedreiging y 
of te we1en? 

Bovenstaande matrix laat zien op welke wijze de verschillende aspecten met elkaar geconfronteerd 
moeten warden. 



Sterkten 

Zwakten 

Ligging nabii Amsterdam 
Ma-rka-nt industrieel erfgoed 
Potentiele vriie ruimte Rembrugterrein 
Divers karakter van groen en 
hPhnuwin!! 
Huidig mvstiek imago Hembrugterrein 
Benoaigde grondsanerin!! 
Psychische 5arriere toegang gebied 

Omvang van het terrein 

K'~nsPn 

)> G) :E s:: 
- IDQJDJ 

ro- :E ~ ~ ..., ro c-vi 
::i ::i - : n 
DJ Ill ::T" 
~. ,..,. ::!:DJ 
ID - · Ill "O 
< 3 ..... "O 
ID DJOID 

C7Q C7Q :::!. == 
..., o ro ~ 
0 < DJ ID 
::i DJ iilo 
~ ::i ;;><"" ::i 

~ ~ :E ~ 
ID DJ ~ -· 
-, :Ji ;:;: "' -· a_ ID ;;><"" 

DJ -· ID ,....,. :: 
::i 

C7Q 

3 ::i 
DJ 
Ill 

C7Q 

§~ 
" Q_ ~ -· D C7Q 
:J ID 
lu 0 
u ::i 

~~ 
3 ~ 
~ ::i 
D :;r-

t ~ 
::i 

RPdrPi!!in!!Pn 

ID ,..,. 
ID ..., ..., 
ID 
::i 
ID 
::i 

- 3 ~ 
0 C7Q 
::i ID c -
3~ 
ID ~. 
::i ::i 
ro- C7Q 

::i a 
< ::i 
DJ Q_ 
::i 0 

z 
0 
Vl 

s:: 

3 

~--~-

1 
6 

4 

2 5.. l 
7 

8 10 
q 

Bovenstaande matrix geeft de belangrijkste aspecten van de SWOT-analyse weer en word en de 
meest cruciale confrontaties als peiler meegenomen in de aan te nemen strategie. De gevonden 
stellingen geven vervolgens de aandachtspunten van het plangebied aan . Dit vormt vervolgens 
de strategie die aan gehouden wordt met betrekking tot verdere analyse. 
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Opportunities vs. Strength; 

1 Hoe maken we gebruik van het markante industriele erfgoed om in te spelen op het 
gewenste imago van Zaandam als creatieve stad? 
Het authentieke karakter van het Hembrugterrein en zijn potenties kunnen bijdragen aan het 
gewenste imago van Zaandam. Zaandam wil een nieuwe impuls genereren met het opzetten 
en uitbreiden van de creatieve sector. Het Hembrugterrein voldoet aan de uitgangspunten 
die Zaandam stelt aan het ontwikkelingsgebied. 
• Bij ontwikkeling moet het authentieke en markante karakter worden behouden; 
• Er is een actieve rol gewenst vanuit stad en provincie om rondom regelgeving zoveel 
mogelijk ontwikkelingsvrijheid te hebben; 

2 Hoe kan de huidige mystiek als instrument worden in gezet ingezet ten aanzien van 
de maatschappelijke ontwikkeling met betrekking tot historische bebouwing? 
Waar vroeger oude gebouwen al snel als last werden gezien, is er nu een tendens 
waarneembaar, waarbij pan den met historische waarden tegenwoordig positief gewaardeerd 
worden. Het Hembrugterrein kan door zijn rijke historie en authentiek karakter inspelen op 
deze tendens. 
• Laat de huidige mystiek ook bij de herbestemming als onderdeel worden gezien van 
de markante historische bebouwing; 

3 Hoe maken we gebruik van de sterkte van de Jigging nabij Amsterdam om in te 
spelen op de kansrijke huidige ontevredenheid van kunstenaars in Amsterdam? 
Uit onderzoek blijkt dat kunstenaars in de Randstad een moeilijk bestaan hebben en het 
Hembrugterrein is vanuit infrastructureel oogpunt een goede uitwijkmogelijkheid. 
• Laat er een voordeel bestaan voor kunstenaars uit de creatieve sector om zich te 
vestigen op het Hem brugterrein; 
• Genereer een eenvoudige infrastructurele bereikbaarheid van en naar het 
Hembrugterrein; 
• Er moet een situatie worden gerealiseerd waarbij de kunstenaars gezamenlijk 
zelfstandig financieel en commercieel kunnen voortbestaan; 



Threats vs. Strength; 

4 Hoe kan het aanwezige groen op het terrein warden gebruikt om de ongunstige 
ligging ervan af te weren? 
Als een enclave ligt het Hembrugterrein temidden van zware industrie en een bedrijventerrein. 
Ondanks deze ongunstige ligging biedt het gebied, door zijn unieke kleibebossing, een rijke 
diversiteit aan natuur wat een veel potentie heeft voor toekomstig gebruik. 
• De huidige bosschage moet zoveel mogelijk behouden blijven en warden benut; 
• Bij eventuele herontwikkeling moeten de negatieve aspecten van de omliggende 
industrie zoveel mogelijk warden afgeweerd door ingrepen op het terrein; 

5 Hoe maken we gebruik van de huidige mystiek en zijn authentieke markante 
geschiedenis om de concurrentie met het NDSM terrein af te weren? 
Ondanks dat het Hembrugterrein en het NDSM-terrein een vergelijkbare ontwikkeling 
doormaken, kan het Hembrugterrein door zijn markante historie zich als een individueel 
en eigenzinnig gebied ontwikkelen, zonder de concurrentie met het NDSM-terrein aan te 
gaan. 

• Het Hembrugterrein moet met het oog op wonen en werken een uniek concept 
zijn; 
• Samenwerkingsverbanden tussen het Hembrugterrein en het NDSM-terrein moeten 
nader warden onderzocht; 

6 Hoe maken we gebruik van de potentiele vrije ruimte van het Hembrugterrein om 
de beperkingen random monumenten af te weren? 
De strikte regelgeving random monumenten maakt herontwikkeling en herbestemming tot 
een uitdaging. Door de omvang en aanwezige ruimte van het Hembrugterrein is er echter 
enige vrijheid in de wijze van herontwikkeling en bijbehorende ontwerpopgave. 
• Onderzoek doen welke vrije ruimte als bebouwingskavel kan/mag dienen en wat 
regelgeving random de monumenten zijn; 
• Laat de eventuele nieuwbouw een aanvulling zijn en geen aanval zijn op de bestaande 
identiteit; 
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Opportunities vs. Weakness; 

7 Hoe kan de genoodzaakte grondsanering en zijn kosten ingezet warden als een kans 
om in te spelen op alternatieve saneringsmogelijkheden? 
De grondsanering vormt een van de grootste obstakels tot mogelijke herontwikkeling van het 
Hembrugterrein. De doorbraak op het gebied van alternatieve grondsanering met behulp 
van micro-organismen, kan nieuwe mogelijkheden brengen op het gebied van ontwikkeling 
en onderhandeling. 
• Grondsanering van het Hembrugterrein is genoodzaakt; 
• Grondsanering en zo ook de ontwikkeling zullen gefaseerd moeten gebeuren; 

8 Hoe versterken we de zwakte van de aanwezige psychische barriere van het 
Hembrugterrein om in te spelen op de kansen waar historie weer als kwaliteit wordt 
gezien? 
Ook al ligt het Hembrugterrein op korte reisafstand van Amsterdam, is er duidelijk 
een psychologische afstand die het Hembrugterrein ontoegankelijk maakt. Door de 
maatschappelijke herwaarderingvan historische pan den kan het Hembrugterrein een nieuwe 
potentiele impuls krijgen en zo wellicht in het zicht van Amsterdams publiek komen. 
• Zorg voor een snelle bereikbaarheid tussen het Hembrugterrein en Amsterdam; 
• Er is een proactieve impuls en promotie ten aanzien van een bezoek aan het 

Hembrugterrein gewenst; 
• Laat verblijf op het Hembrugterrein kwantitatief de moeite waard zijn; 

9 Hoe kan de omvang van het Hembrugterrein warden ingezet om in te spelen op de 
huidige ontevredenheid van kunstenaars in Amsterdam? 
De potentiele vrije ruimte geeft de mogelijkheid tot een veelzijdige ontwikkeling. l'Jaast 
herbestemming zijn er ook eventuele nieuwbouwprojecten en evenementen mogelijk. 
• Laat op korte termijn activiteit ontstaan op het Hembrugterrein wat attractief voor 

kunstenaars is; 



Threats vs. Weakness; 

10 Hoe kan de psychische barriere warden ingezet om de ongunstige ligging tussen 
industrieterreinen af te kunnen weren? 
Ondanks dat de psychische barriere mede wordt bepaald door de ligging temidden van 
industrie, kan dit tevens tot een sterkte warden omgeturnd. Er moet niet getracht warden 
om deze enclave uit de industrie te trekken, maar juist zijn ge'lsoleerde ligging als een 
kwaliteit te beschouwen. 
• Zorg voor voldoende activiteit en attractiviteit op het Hembrugterrein om de 

psychische afstand te overbruggen; 
• Het Hembrugterrein kan zich juist op de huidige wijze als authentieke speciale 

enclave in de toekomst blijven profileren door zijn psychische barriere; 
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Conclusie SWOT-analyse. 
De SWOT-analyse is een sterkte-zwakte-benadering, waarbij zowel de negatieve als positieve 
aspecten van het Hembrugterrein met elkaar warden geconfronteerd. Door dit te doen, 
kwamen er tien peiler naar voren die als strategie dienen naar de herbestemming van het 
Hembrugterrein. 

Dit is de strategie die als fundering dient met betrekking tot de herbestemming en 
herontwikkeling van het terrein. Aan deze analyse liggen voornamelijk commerciele, 
economische, juridische en maatschappelijke aspecten ten grondslag, waardoor enkel een 
ontwikkelingsstrategie bepaald kan warden en geen ontwerpstrategie. De peilers die uit de 
SWOT-analyse zijn gecondenseerd zijn de volgende: 

• Hoe maken we gebruik van het markante industriele erfgoed om in te spelen op het 
gewenste imago van Zaandam als creatieve stad? 
• Hoe kan de huidige mystiek als instrument warden in gezet ingezet ten aanzien van 
de maatschappelijke ontwikkeling met betrekking tot historische bebouwing? 
• Hoe maken we gebruik van de sterkte van de ligging nabij Amsterdam om in te 
spelen op de kansrijke huidige ontevredenheid van kunstenaars in Amsterdam? 
• Hoe kan het aanwezige groen op het terrein warden gebruikt om de ongunstige 
ligging ervan af te weren? 
• Hoe maken we gebruik van de huidige mystiek en zijn authentieke markante 
geschiedenis om de concurrentie met het NDSM terrein af te weren? 
• Hoe maken we gebruik van de potentiele vrije ruimte van het Hembrugterrein om 
de beperkingen random monumenten af te weren? 
• Hoe kan de genoodzaakte grondsanering en zijn kosten ingezet warden als een kans 
om in te spelen op alternatieve saneringsmogelijkheden en gebiedsontwikkeling? 
• Hoe versterken we de zwakte van de aanwezige psychische barriere van het 
Hembrugterrein om in te spelen op de kansen waar historie weer als kwaliteit wordt 
gezien? 
• Hoe kan de omvang van het Hembrugterrein warden ingezet om in te spelen op de 
huidige ontevredenheid van kunstenaars in Amsterdam? 
Hoe kan de psychische barriere warden ingezet om de ongunstige ligging tussen 
industrieterreinen af te kunnen weren? 
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ledereen is het uiteraard mee eens dat de bestemming van het Hembrugterrein een positieve 
werking moet hebben op het terrein zelf en zijn omgeving. Om dit te bereiken zullen er 
veel actoren betrokken zijn bij de (her) ontwikkeling van een plangebied. Apperloo (2003) 
maakt een onderverdeling tussen stakeholders die direct en indirect betrokken zijn. Direct 
wil zeggen dat stakeholders zeggenschap hebben en invloed uit kunnen oefenen. Indirect 
betekent wel invloed, maar weinig tot geen zeggenschap: 

Omdat er bij dit terrein op het huidige moment geen actieve herbestemming of 
herontwikkeling plaatsvindt, zijn het aantal betrokken partijen momenteel aanzienlijk 
minder. De partijen die nu stakeholders zijn van het Hembrugterrein zijn Domeinen, de 
gemeente Zaandam, de Provincie Noord-Holland en de gevestigde bedrijven. De tijdelijke 
onbepaaldheid van het Hembrugterrein, moet eerst warden omgezet naar een concreet 
plan voor de toekomst met betrekking tot economische, juridische en sociale aspecten. Elke 
betrokken partij heeft natuurlijk een eigen visie en overtuiging. Dit bemoeilijkt het gehele 
proces van ontwikkeling. De betreffende betrokken actoren warden hieronder opgesomd. 
Tevens warden hier hun belangen en visie uiteengezet. 

Domeinen. 
Domeinen is de dienst van Ministerie van Financien die alle vrijkomende terreinen en 
gebouwen van het rijk beheert. Domeinen vertegenwoordigen de Sta at als eigenaar van alle 
onroerende en roerende zaken. Doordat het Hembrugterrein in handen van de overheid 
is mag er geen financiele winst warden behaald uit het gebied. Hierdoor zijn huren enkel 
bepaald door de gemaakt kosten, maar kost het Hembrugterrein Domeinen elk jaar ruim 
700.000 euro. Het ministerie van Financien wil het gebied graag verkopen voor 9,5 miljoen 
aan ge·interesseerden. Deze prijs lijkt redelijk gezien de 43 hectaren die het terrein telt, 
echter heeft Domeinen tot op heden het standpunt dat de kosten van de bodemsanering in 
de grondexploitatie van het terrein moet warden opgenomen. Deze kosten warden geschat 
op 35 miljoen, waardoor aankoop opeens minder aantrekkelijk lijkt. 



Gemeente Zaandam. 
Zaandam zou graag het terrein over willen nemen, maar heeft hier niet de financiele 
middelen voor. Omdat dit terrein wel onder de gemeente Zaandam valt, heeft Zaandam 
wel enige zeggenschap in de ontwikkeling van het terrein. Daarnaast heeft Zaandam enkele 
panden op het Hembrugterrein aangewezen tot Gemeentelijk monument . Het betreft 
dan de belangrijkste panden met lokale en/of regionale betekenis. Het gaat hier meestal 
om jongere monumenten na 1850 met een industrieel karakter. Het beleid wat gevoerd 
wordt voor deze monumenten verschilt per gemeente. Door het benoemen van deze 
Gemeentelijke monumenten kan in ieder geval toekomstig eigenaar van het terrein niet 
zonder de medewerking van de Gemeente. 
Zaandam zou graag willen dat dit verborgen gebied weer een verbinding aangaat met de 
rest van de stad . De Zaanstreek heeft behoefte aan meer werkgelegenheid. Maar bovenal 
is er volgens Zaandam behoefte aan een nieuw type werkgelegenheid. Een creatief milieu 
waar wonen en werken gecombineerd zou warden, zou een perfecte invulling geven aan 
deze vraag. Zaandam heeft duidelijk voor ogen dat het Hembrugterrein de economische en 
stedelijke kwaliteit van de stad kan stimuleren. 

Provincie Noord-Holland. 
De meest potentiele partij die het terrein zou kunnen overnemen van Domeinen is de 
Provincie Noord-Holland. Ook zij zien het Hembrugterrein als een aanwinstvoor de provincie . 
Waar zij eerst de overtuiging hadden dat het Hembrugterrein een 'gewoon' bedrijventerrein 
zou moeten warden, heerst er nu een overtuiging waarbij toekomstige bestemming wel 
in goede harmonie zou moeten samengaan met het aanwezige culturele erfgoed. Na veel 
samenwerking zie je dat de ontwikkeling van het terrein een waardegerichte benadering 
gaat krijgen in plaats van de, eerder heersende, belangengerichte benadering. Toch heeft 
de provincie de overtuiging dat het gebied een bedrijventerrein moet zijn en geen last mag 
ondervinden van eventuele woningbouw. 

Gevestigde bedrijven 
Ondanks de matige voortgang met betrekking tot herontwikkeling zijn er enkele bedrijven 
gevestigd op hetterrein . Denkende aan Taets Gallery, het reclamebureau en de bedrijfsschool. 
Deze huren de locatie momenteel van domeinen. Zij hebben door hun positie als hurende 
geen zeggenschap over de herontwikkeling van het Hembrugterrein. Toch hebben zij baat 
bij ontwikkeling. Denkende aan sociale veiligheid, cross-selling en stijging van het aantal 
bezoekers. 
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Tot voor kort was er n6g een betrokken ge"interesseerd in het gebied. Het ministerie van 
Justitie had haar oog laten vallen op het gebied om er een gevangenis te vestigen. Echter is 
zowel Domeinen als provincie Noord-Holland van mening dat dit het karakter en potentie 
van het gebied niet ten goede zal komen . 
Tot vandaag de dag zijn er geen besluiten genomen met betrekking tot de herbestemming 
van het Hembrugterrein. Waarschijnlijk zal er eerst een overeenkomst moeten worden 
bereikt over de grondsanering en zijn kosten, voordat verdere ontwikkeling vorm kan gaan 
nemen. Aangezien het Ministerie van Defensie de voormalige gebruiker is, zouden hier de 
kosten van de bodemverontreiniging op verhaald moeten worden. 

De actoren die invloed hebben op de ontwikkeling en herbestemming van het terrein zijn 
als volgt: 

POSITIE DOMEINEN GEMEENTE PROVINCIE 

Ge'lnteresseerd in aankoop 

Optreden als makelaar Aankoop financieel Aankoop financieel 
& niet haalbaar op wel haalbaar op 
Toezichthouder korte termijn, zonder korte termijn zonder 



De belangen van elke stakeholder wordt hieronder opgesomd. Blokhuis en Schaefer (2006) 
geven in tabelvorm een overzicht van betrokken partijen en hun belangen. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen immateriele en materiele belangen, voor de belangrijkste 
stakeholders: 

Overheid/provincie 

Gevestigde bedrijven 

Toekomstige 
Ondernemer/ 
ontwikkelaar 

Toekomstige private 
investeerders 

- Werkgelegenhei 
- Vitaliteit stadseconomie 
- Ruimtelijke kwaliteit 
- Milieukwaliteit 
- lntensief ruimtegebruik 
- Duurzaam beheer 
- Imago stad/gemeente 

- lntensief ruimtegebruik 
- Duurzaam beheer 

- Verbetering kwaliteit 
bed rijfsomgevi ng 
- Duurzaam beheer 
- Kwaliteitsborg op termijn 
- Verbetering Imago 
- Sociale veiligheid 

- Verbetering kwaliteit -
bedrijgsomgeving 
- Duurzaam beter 

exploitatie 
- lnvesteringen uit bedrijven 
- Opbrengsten OZB stijgen 
- Grondprijzen in gebied en 
omgeving stijgen 
- Verrijking diversiteit 

- Stijging waarde onroerend goed 
en kavel 
- Besparing kosten als gevogl van 
beter functioneren 
-Kostenbesparing door beter 
beheer 

-Indirect via eigen bedrijf 

- Rendement 
- Bouwcapaciteit 
- Winst 
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CONCLUSIE 
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De peilers uit het SWOT-model over en de 
analyse van het Hembrugterrein hebben de 
volgende randvoorwaarden en aanbevelingen 
bepaald. 

Zaandam wil een impuls geven aan de 
creatieve ontwikkeling in haar stad. Het 
Hembrugterrein vormt door haar markante 
historie, huidige locatie, aanwezige 
infrastructuur en omvang een potentiele 
locatie voor herontwikkeling van de creatieve 
sector. Er is een proactieve rol vanuit stad en 
provincie gewenst om ontwikkeling op het 
terrein zo snel mogelijk te genereren. Door 
de omvang, verontreiniging, huidige status 
en monumentaliteit van het plangebied is 
herontwikkeling in fasering vanuit financieel 
en maatschappelijk oogpunt aanbevolen en 
zelfs niet te vermijden. 

De gebouwen die nu nag op het 
Hembrugterrein staan, vormen het decor 
voor het spel van de natuur. Dit moet 
niet vergeten warden en als een kwaliteit 
warden beschouwd. Door de omvang van 
het terrein is er veel vrijheid met betrekking 
tot nieuwbouw en uitbreiding. Echter, moet 
het huidige karakter van het terrein centraal 
staan en zal er een studie verricht moeten 
warden in welke mate nieuwbouw gepast is. 

Voordat enige herontwikkeling kan 
plaatsvinden, is grondsanering noodzakelijk. 
Alternatieve grondsanering in de vorm 
van fytoremediatieve extractie kan een 
oplossing voor de aanwezige monumenten 
op het terrein en de potentiele ontwikkeling 
gewenst is. 

De huidige bosschage dient als barriere en 
buffer tegen nadelige invloeden die omliggend 
industrieterrein op het plangebied hebben. 
Tevens vindt een diversiteit aan diersoorten 
hier hun thuis. Dit is de reden dat het groen 
op het plangebied zoveel mogelijk moet 
warden behouden en andere vormen van 
bufferwerking tegen omliggende industrie 
onderzocht moet warden. 

De markante bebouwing en rijke bosschage 
maken het Hembrugterrein een unicum 
in zijn omgeving. Als een enclave ligt het 
Hembrugterrein ge"isoleerd tussen industrie 
en aan het water. Dit gegeven moet dan ook 
als potentiele drager beschouwd warden. 

Het Hembrugterrein kan inspelen op de vraag 
die vanuit de creatieve sector momenteel 
ontstaat en kan met een aansluitend concept 
zich potentieel ontwikkelen voor deze 
doelgroep, zonder te willen concurreren met 
het vergelijkbare NDSM-terrein. Authenticiteit 
en originaliteit zijn twee peilers die bij dit, aan 
te nemen, concept centraal moet staan om te 
kunnen slagen. Eventuele samenwerking met 
NDSM hoeft niet uitgesloten te warden. 

De psychische en fysieke barriere van het gebied 
bemoeilijken echter elke totstandkoming van 
samenwerkingsverbanden. lnfrastructureel, 
commercieel en economisch moet dan 
ook ingespeeld warden op het huidige 
fragiele netwerk tussen Hembrugterrein 
en Amsterdam. Deze zal op korte termijn 
moeten warden versterkt. Tevens moeten er 
voldoende activiteiten en attractiviteit zijn 
om de reisafstand voor zowel bewoner als 



lndustrieel Pauzelcindschap 

Ti"deli.ke Herbestemmin Herbestemmin 

Ti"deli"ke Herbestemmin Monument 

Ti deli"ke Herbestemmin Sloe 

Eurometaal 

stand Sloe 

stand Monument 

stand Herbestemmin 

bezoeker te compenseren. Er kan gedacht 
warden aan activiteiten die als aanvulling op 
de creatieve ontwikkeling het plangebied tot 
een uitje maken. 
Ten behoeve van de huidige vraag, de 
recente maatschappelijke ontwikkeling en 
economisch profijt is ontwikkeling op korte 
termijn gewenst. De kostenbeperking, 
imagopromotie, toekomstige ontwikkeling 
en de faseringstrategie hebben profijt dat 
op korte termijn het plangebied al zijn eerste 
gebruikers kan verwelkomen. 
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De werkelijke uitdaging zit dan ook in het 
ontwerpen van de tijdelijke herbestemming 
in het industriele pauzelandschap. Hiervan 
moet een strategie warden opgesteld, dat de 
onvoorspelbare ontwikkeling van dit terrein 
moet weergeven. In deze strategie moeten alle 
eerdergenoemde potenties van het Hembrug 
warden meegenomen. Dit zal namelijk een van 
de dragers moeten warden die de koers zullen 
bepalen voor de toekomst. 
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E1gcn 1:.•erk 



De totstandkoming van de publicatie 'Analyse Hembrug' zou niet op deze wijze mogelijk 
zijn geweest zonder de medewerking van velen. Mijn dank gaat in het bijzonder naar de 
volgende personen; 

Patrick van Riel, Regionale directie Domeinen West te Leiden 
Voor zijn bemiddeling tussen mij en onderstaande personen. 

Peter Kruit, Portier en bewaker van het Hembrugterrein te Zaandam 
Voor zijn bereidheid tot rondleiding op het terrein en enthousiasmerende attitude tijdens 
deze rondleiding. 

Ors. J, van Spengen, senior Beleidsmedewerker van de Directie Domeinen 
Voor het mogelijk maken om inzage te krijgen in de benodigde archiefstukken over het 
Hembrugterrein. 
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Oprichting van de affuitmakerij in Delft (Later Artillerie lnrichtingen) 

Start aanleg van het Noordzeekanaal 

Opening van het Noordzeekanaal 

Bouw van de Hembrug over het Noordzeekanaal 

Begin gemaakt met de aanleg van de Stelling van Amsterdam 

Reorganisatie van de affuitmakerij en invoering van een nieuw model wapen 

Verhuizing van het bedrijf naar het Hembrugterrein 

De Artillerie lnrichtingen worden een Staatsbedrijf 

Aanvang van de Eerste Wereldoorlog 

Einde van de Eerste wereldoorlog 

Afronding van de Stelling van Amsterdam 
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Aanvang van de Tweede Wereldoorlog 
Hoogtijdagen Artillerie lnrichtingen op het terrein met 5000 werknemers 
Overname van het Hembrugterrein door de Duitsers 
Einde van de Tweede Wereldoorlog 

Staatsbedrijf wordt een Naamloze Vennootschap 

de NV wordt Eurometaal (70% staat en 30% Dynamit Nobel) 

Aanleg en open ing van de Hemtunnel 

Plaatsing van de Stelling van Amsterdam op de UNESCO Werelderfgoedlijst 

Defensie verlaat het Hembrugterrein 

Sluiting van Eurometaal 

2030 ? 
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Bijlage 1.2 
Fort Eigenaar Functie 

Fort bij Edam Staatsbosbeheer Wijnhandel, natuurgebi 

Fort bij Kwadijk Prive Zakelijk 

Fort benoorden Purmerend J. Bart BV Wijnhandel, restaurant 

Fort aan de Nekkerweg Provincie N-H Opslag 

Fort aan de Middenweg Natuurmonumenten Natuurgebied 

Fort aan de Jisperweg Natuurmonumenten Natuurgebied 

Fort bij Spijkerboor Natuurmonumenten Natuurgebied 

Fort bij Marken-Binnen Staatsbosbeheer Natuurgebied 

Fort bij Krommeniedijk Landschap N-H Natuurgebied 

Fort aan de Ham Ministerie v. Defensie Defensiemuseum 

Fort bij Veldhuis Landschap N-H Luchtoorlogmuseum 

Fort aan de St. Aagtendijk Landschap N-H Schietvereniging 

Fort Zuidwijkermeer Landschap N-H Natuurgebied 

Fort bij Velsen Prive Opslag 

Fort bij IJmuiden Rijkswaterstaat O pleid i ngscentru m 

Fort benoorden Spaarndam Recreatie N-H Geen 

Fort bezuiden Spaarndam Recreatie N-H Kinderopvang 

Fort bij Penningsveer Stichting Fort P'veer Recreatie 

Fort bij de Liebrug Recreatie N-H Ops lag 

Fort aan de Liede Rijkswaterstaat Opslag 
128 Fort bij Vijfhuizen Provincie N-H Kunstfort 

Fort bij Hoofddorp Gemeente H'meer Sportsch uttersveren igi 

Fort bij Aalsmeer Gemeente H'meer Educatief centrum 

Fort bij Kudelstaart Ministerie v. Defensie Jachthaven 

Fort de Kwakel Prive Horeca, woningen 

Fort bij Uithoorn Staatsbosbeheer Natuur 

Fort bij Waver-Amstel Natuurmonumenten Wijnopslag, natuur 

Fort in de Botshol Natuurmonumenten Natuur 

Fort aan de Winkel Min . van Defensie Camping 

Fort bij Abcoude Gemeente Abcoude Natuur en visvijver 

Fort bij Nigtevecht Natuurmonumenten Natuur 

Fort bij Hinderdam Natuurmonumenten Natuurterrein 

Fort Uitermeer Provincie N-H Opslag en kantoor 

Fort Ossenmarkt, Weesp Gemeente Weesp Muziekschool 

Vesting Muiden Gemeente Muiden jeugdwerk 

Diemerdam Provincie N-H Paardenstal 

Vuurtoreneiland Durgerdam Rijkswaterstaat Vuurtoren, woning 

Fort aan het Pampus Stichting Pampus Evenementen, sport 



Type monument 
Provincaal 
Provinciaal 
Provinciaal 
Provinciaal 
Provinciaal 
Provinciaal 
Provinciaal 
Provinciaal 
Provinciaal 
Provinciaal 
Provinciaal 
Provinciaal 
Provinciaal 
Rijk 
Provinciaal 
Provinciaal 
Provinciaal 
Provinciaal 
Provi nciaal 
Provinciaal 
Provinciaal 
Provinciaal 
Provinciaal 
Rijk 
Provinciaal 
Rijk 
Rijk 
Rijk 
Rijk 
Rijk 
Rijk 
Rijk 
Rijk 
Rijk 
Rijk 
Provinciaal 
Provinciaal 
Rijk 
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Bijlage 1.3 
Visie Zaandam* 

Het Hembrugterrein is een strategisch gelegen voormalig defensieterrein van circa 48 
hectare op de kruising van de Zaan en het Noordzeekanaal. Ooit washier de munitiefabriek 
van Eurometaal gevestigd. Het terrein vormde het militaire hart van de Stelling van 
Amsterdam. 

Door het beeindigen van de Koude Oorlog is de behoefte aan munitieproductie hier 
vervallen . Op het voormalige militaire terrein staat een groat aantal rijks- en gemeentelijke 
monumenten. Veel gebouwen staan leeg of warden tijdelijk gebruikt, bijvoorbeeld als 
expositieruimte en kunstuitleen voor bedrijven. Verder blijft Tetrix (voorheen Hembrug 
Beroepsopleidingen) voorlopig ook op het terrein aanwezig. Steeds meer bedrijven uit 
vooral de creatieve sector willen zich vestigen op het Hembrugterrein. De eerste stappen op 
weg naar herbenutting van de monumentale panden. 

Toekomst van het Hembrugterrein 
Het Hembrugterrein heeft qua Jigging ten opzichte van de stad en qua bereikbaarheid 
potentie. De grootste kracht van het terrein is echter de unieke sfeer die voortkomt uit de 
bijzondere geschiedenis en de landschappelijke en ecologische waarden. Bij herontwikkeling 
zou het terrein het eigen karakter, dat een ideaal vestigingsklimaat voor de creatieve sector 
biedt, moeten behouden. Vanuit haar streven om de economische basis van Zaanstad breder 
en meer divers te ma ken, stimuleert de gemeente de komst van creatieve bedrijvigheid naar 
dit gebied. 

Ontwikkelingskansen 
Het Hembrugterrein levert voor Zaanstad een nieuw soort vestigingslocatie, die niet alleen 
bijdraagt aan de uitstraling van de gemeente, maar ook aan de vitaliteit en diversiteit van 
de Kanaalzone en de Zaanoevers. Hierdoor ontstaat een hoogwaardig gemengd terrein voor 
werken, wonen, natuur en cultuur. Zaanstad werkt samen met partners, zoals de provincie 
Noord-Holland en gemeente Amsterdam, aan het geschikt maken van het Hembrugterrein 
voor een soort bedrijvigheid waar de gemeente veel van verwacht: ondernemingen in de 
creatieve sector (kunst, media, reclame, ontwerpbureaus, architecten, enzovoort). Veel van 
de monumentale gebouwen op het terrein zijn daar zeer geschikte locaties voor. Het gebied 
is oak een uitstekende locatie voor startende bedrijven en kleinschalige ambachtelijke 
bedrijven. Zaanstad denkt dan aan starters die elders in de gemeente zijn gevestigd en 



willen uitbreiden. De creatieve industrie geeft aan behoefte te hebben aan ambachtelijke 
bedrijven op steenworpafstand. 

Opgave 
Tevens wordt onderzocht in hoeverre de ontwikkeling van woningen kansen biedt. Het 
gebied is namelijk heel aantrekkelijk, maar kent tegelijkertijd de nodige beperkingen als 
woonlocatie. Door het jarenlange gebruik als militair complex, niet toegankelijk voor het 
publiek, is het terrein slecht ontsloten, ernstig vervuild en ontbreken er nutsvoorzieningen. 
De staat van onderhoud van de monumentale gebouwen vraagt bovendien om forse 
investeringen. Al met al een hele opgave. Zaanstad doet echter a lies wat in haar vermogen 
ligt om de ontwikkelkansen voorop te laten staan omdat het Hembrugterrein uniek in zijn 
soort is. 

* http://www.zaa nstad.n l/sv /kanaalzoneh p/hem brugterrei n/ 
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Bijlage 1.4 
Visie Noord-Holland* 

Het Rijk heeft een Stuurgroep Hembrugterrein samengesteld waaraan de de gemeente 
Zaanstad deelneemt. Op verzoek van Zaanstad stapt nu ook de provincie Noord-Holland 
in de Stuurgroep. Voor het Hembrugterrein wordt een visie over de herontwikkeling van 
het gebied en een economisch verantwoorde exploitatie van dit havengebied opgesteld . 
Uitgegaan wordt van het gedeeltelijk bestemmen van het terrein voor ongeveer 400 
woningen. 

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland nemen deel vaan de Stuurgroep 
Hembrugterrein onder de volgende voorwaarden : 
• De reeds gevestigde of het toekomstig te vestigen (ook kadegebonden) 
bedrijfsleven mag geen beperkingen ondervinden van de eventuele woningbouw op het 
hembrugterrein. 
• Zaanstad moet kunnen aantonen dat een andere functie dan bedrijventerrein vanuit 
milieuoogpunt mogelijk is. 
• Het Hembrugterrein moet bruikbaar blijven als bedrijventerrein. Eventueel verl ies 
aan hectaren bedrijventerein als gevolg van functiewijziging, moet warden meegenomen in 
de zoekopgave naar bedrijventerrein in de regio Waterland\Zaanstad. 
• Gezocht moet warden naar een goede samenhang met de functie cultuurbehoud. 
• Resultaten warden ter goedkeuring voorgelegd aan GS en Provinciale Staten, 
inclusief een eventuele noodzakelijke streekplanaanpassing. In het huidige streekplan 
Noord-Holland Zuid staat dat het Hembrugterrein bestemd blijft als bedrijvenlocatie. Voor 
eventuele woningbouw is daarom een aanpassing van het streekplan nodig. 

* http://www. noord- holland. n l/thema/nieuws/archief /persbe richten/2004/kwartaal 1/ 
hembrugterrein.asp?thema=home&ComponentlD=71985&SourcePagelD=74351 
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Langs de Zaan 
Hetoorspron ke lijke Ii ntdorp 
Zaandam heeft met de 
Zaan een rijk assortiment 
van historische fabrieken, 
pakhuizen en woningen . 
Beginnend bij Wormerveer 
staan er langs de zaan 
tientallen interessante 
panden die bijdragen aan 
het imago van het gehele 
gebied. Deze panden 
staan vanuit functionaliteit 
vrijwel allemaal direct aan 
de Zaan. De meeste van 
deze panden hebben hun 
huidige functie verloren en 
zijn herbestemd. Hieronder 
is een impressie te zien van 
de panden die de Zaan rijk 
is . 135 




