
De gemeente wil het zuidoostelijk deel van 
het centrum (Zuiddijk, Burcht, Klauwershoek 
en de Peperstraat) aantrekkelijker maken. 
Dat gebied moet als verlengstuk van de 
Gedempte Gracht een prettige plek worden 
om te winkelen en verblijven. Met de 
eigenaar van de meeste woningen, Accres 
Real Estate, heeft de gemeente voor de 
Peperstraat een plan opgesteld. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd de 
Peperstraat ingericht om de auto ruim baan 
richting centrum te geven. De Beatrixflat 
was een van de eerste hoge gebouwen 
tijdens de wederopbouw. In het nieuwe plan 
is de auto nog slechts te gast en vangt een 
grote ondergrondse parkeergarage bij de 
kruising met de H. Gerhardstraat (illustratie) 
de centrumbezoekers op. Zo’n 530 woningen 

De Peperstraat wordt ingrijpend vernieuwd met honderden extra woningen en meer groen

De ingrijpende vernieuwing van de Peperstraat met honderden extra 
woningen en veel groen kan op de steun van de gemeenteraad rekenen. 
Of de sloop van de Beatrixflat daarvoor nodig is, wordt hier en daar 
betwijfeld. Ronduit kiespijn hebben de raadsleden van de omgang met 
de huurders van de te slopen woningen. 
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flankeren een groene openbare ruimte waar 
het prettig wonen en slenteren is.  
Om dat mogelijk te maken worden 
122 woningen gesloopt, waaronder de 
Beatrixflat. De sloop van de flat is volgens 
het college nodig om de plannen betaalbaar 
te houden. De communicatie met de 
huurders over de (sloop)plannen ging vanaf 
het eerste moment in 2019 mis. (zie kader) 

De ruimtelijke ideeën voor het gebied spreken 
alle partijen erg aan. “Het wordt weer een 
levendig gebied met veel woningen”, aldus 
PVV-fractievoorzitter Peter van Haasen.  
“Er is extra ruimte om te parkeren in de on-
dergrondse parkeergarage”, noemt woord-
voerder Khaan Kük van DENK. “Met nieuwe 
gasloze woningen en een groene openbare 
ruimte die is ingericht op het klimaat van ex-
treme buien en hitte, bereiken we meer dere 
doelen”, constateert CDA-fractievoorzitter 
Marc Wit. De sloop van de woningen langs 
de Peperstraat stuit niet op verzet.  

Make-over Peperstraat

Dat ligt anders in het geval van de 
Beatrixflat. “Wij zien dit als erfgoed”, 
zegt tegenstander Hans Kuyper van 
ROSA. “De Beatrixflat vertelt het verhaal 
van de wederopbouw onder de sociaal-
democraten. Maar de PvdA gaat niet voor 
haar eigen erfgoed staan. Ja, we moeten 
appartementen bouwen als deel van de 
financiering. Zoek alleen wat verder of je dat 
elders in het plan kunt compenseren met 
wellicht hoogbouw.” Ook Kük heeft niet het 
gevoel dat de opties die sloop voorkomen, 
uitgeput zijn. “Al vraag ik me ook af of 
renovatie nu nog zin heeft als onderhoud is 
achtergebleven.”

PVV en CDA zullen de sloop van de flat niet 
dwarsbomen. Wit: “Voor het CDA wel onder 
de voorwaarde dat een deel van de gevel is 
terug te zien in de nieuwbouw. Dan krijgt het 
juist ook extra aandacht.” 
Mogelijk neemt de raad 14 oktober een 
besluit over de ruimtelijke plannen voor de 
Peperstraat en de sloop van de Beatrixflat.

OMGANG MET HUURDERS 

“Vertrekken uit je woning, zeker als 
je daar niet voor kiest, is ingrijpend 
in een mensenleven”, zegt Hans 
Kuyper. “Dat hadden ontwikkelaar en 
gemeente beter moeten aanvoelen. 
Wanneer leert de gemeente daar echt 
iets van? Mensen worden uiteindelijk 
bozer en dan is communicatie 
onmogelijk. Als overheid moet je 
naast je inwoners gaan staan.” De 
regel dat de projectontwikkelaar 
verantwoordelijk is voor het goed 
informeren van burgers, is al vreemd, 
vindt Peter van Haasen. “Die heeft 
er zelf belang bij. Eigenlijk is een 
onafhankelijk communicatiebureau 
nodig.” Marc Wit stelt dat gemeente 
en projectontwikkelaar voor enkele 
tientallen huurders met vast contract 
die willen terugkeren, maatwerk 
moeten leveren. “Mogelijk binnen 
iets minder vierkante meters, maar 
dan wel in een nieuwe woning op een 
fantastische plek.” Khaan Kük heeft 
er vooralsnog een hard hoofd in. 
“Zaanstad zou zich hiertoe wel moreel 
verplicht moeten voelen.” Kuyper 
denkt wel dat de gemeente harder gaat 
lopen om iets goed te maken.

Stimulans voor hergebruik kleding
Een afgedankte spijkerbroek wordt de 
grondstof voor een nieuwe. Zo kan de 
afvalberg van niet meer gedragen kleding 
slinken. Mede daarom wil de gemeente 
bij uitzondering een innovatief bedrijf in 
de Zaanstreek met 4 ton een duwtje in de 
rug geven. 

De productie van een kledingstuk is erg 
vervuilend. Daarbij wordt veel water en 
chemicaliën gebruikt. Er is bovendien heel 
veel kleding op de markt. Volgens een 
onderzoek blijft gemiddeld een op de drie 
kledingstukken in de kast ongebruikt hangen. 
Meer dan de helft van het afgedankte textiel 
wordt als restafval verbrand en dat zorgt 

voor CO2-uitstoot. Terwijl met vervezeling 
van oud textiel grondstof voor nieuwe 
kleding kan worden gemaakt.  
Zaanstad is al langer met bedrijven in de 
textielketen bezig met verduurzaming. De 
vraag naar textiel als grondstof (circulair) 
groeit. Textiles2Textiles, een bedrijf in 
ontwikkeling van Wieland Textiles uit 
Wormerveer en IT-bedrijf Retail Experts, wil 
de technologie versneld verbeteren. 
Het Rijk en provincie springen bij. Zaanstad 
wil een lening van 2 ton verstrekken en voor 
hetzelfde bedrag tijdelijk aandeelhouder 
worden. Donderdag 14 oktober besluit de 
raad hierover. Zaanstad ziet de steun als een 
impuls voor de lokale economie en hoopt 

bovendien dat inwoners nog meer textiel 
apart inleveren in de kledingcontainers. 

“Recycling van textiel is een relatieve quick 
win”, zegt fractievoorzitter Melchior 
Mattens van de Partij voor de Dieren. 
“Kledingproductie is enorm vervuilend, het is 
gemakkelijker dan elektronica en er is enorm 
veel kleding in omloop. Ook het overgrote 
deel in kledingwinkels belandt uiteindelijk op 
de afvalhoop.” Hij is positief over dit voorstel 
van het college. “Hier wordt wel een stap 
gezet die de technologie een sprong vooruit 
helpt om de keten van product als nieuwe 
grondstof te kunnen sluiten. De risico’s voor 
de gemeente blijven beperkt tot vier ton.”
Ook VVD-woordvoerder Tjeerd Rienstra 
ziet de consumptielust onder met name 
jongeren en realiseert zich hoeveel kleding 
er in omloop is. “Als van dat restproduct 
nieuwe kleding kan worden gemaakt, is 
dat alleen maar positief. Het businessplan 
ziet er ook goed uit. Het valt me wel op dat 
zich geen investeerders met risicokapitaal 
hebben gemeld. In dat licht begrijp ik 
eigenlijk ook niet dat Zaanstad risico neemt 
en voor twee ton in aandelen gaat. Ik 
verwacht geen hoog rendement. Ik zie deze 
steun vooral als een welbestede subsidie 
uit het duurzaamheidsbudget, een betere 
bestemming dan weer een rapport of sessie 
over duurzaamheid.”Inzameling van oude kleding loont, omdat deze grondstof is voor nieuwe kleren. Foto Bart Homburg
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