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Verkoopinformatie
Spooroverbouwing Inverdan

Programma Inverdan betreft een gebiedsontwikkeling
(ca 100 ha) met als doel een vernieuwd kwalitatief
beter centrumgebied voor Zaandam te realiseren, waar
het prettig winkelen, wonen en verblijven is.

ontwikkellocaties (koop dan wel belegging) nog interessant:
●

●

●

Daarnaast worden de bereikbaarheid van het station en het
centrum verbeterd vanuit de bestaande woonwijk
Westerwatering (aan de westkant van het station gelegen).
De ontwikkeling bestaat uit het toevoegen van detailhandel,
diverse type woningen en kantoren op de daarvoor meest
strategische locaties nabij het station.
Voor Inverdan is een Masterplan opgesteld met
Beeldkwaliteitsplan (2003). Het bestemmingsplan dateert
van 2006 en zal in 2016 worden herzien. Genoemde
plannen zijn via de website van de gemeente Zaanstad in te
zien.
Voor het deelgebied de Knoop van Inverdan zijn de volgende

●

Noordschebos
Overbouwing Provincialeweg
Spooroverbouwing
Figaro locatie

In het kort
Locatie: Zaandam
Gebied: Inverdan
Bestemmingsplan: Werken
Oppervlakte: 900 m2
Indicatieve koopsom: N.o.t.k.
Locatie en Bereikbaarheid
De overbouwing van het spoor is gelegen ten zuiden van het
bestaande station Zaandam. Op de overbouwing komt een
nieuwe route voor langzaam verkeer (voetgangers en
fietsers) en stationsgerelateerde winkels. De
spooroverbouwing met de winkels en aanpassing van het

bestaande station wordt gerealiseerd door NS-Stations.
De locatie is prima bereikbaar met het openbaar vervoer
(trein: tegenover de uitgang station Zaandam) en bus:
onder het nieuwe stadhuis naast het station gelegen) dat
zich op één minuut loopafstand bevindt.

Het laden en lossen voor de winkels dient te gebeuren
vanaf de westkant van het spoor (auto) en verder door het
station via de Buiging (te voet) dan wel vanaf de
(toekomstige) Figaro locatie (auto) aan de oostkant van de
winkels en verder via de Buigng (te voet). De winkels zelf
zijn niet per auto bovenlangs bereikbaar (op de Buiging).

Oppervlakte
De oppervlakte van de winkels bedraagt circa 900m2 (bvo),
die door NS-Stations zullen worden geëxploiteerd.

Bestemmingsplan
Er wordt gedacht aan circa 8 à 10 stationsgerelateerde
winkels die door NS-Stations zullen worden geëxploiteerd.

Parkeren
1
Het parkeren kan plaatsvinden in de aanwezige
ondergrondse parkeergarage Hermitage op circa 4 minuten
loopafstand.

Beschikbaarheid
De winkels zullen eind 2016 / begin 2017 beschikbaar zijn.
Indicatieve koopsom
Nader te bepalen en overeen te komen met NS-Stations.

Meer informatie over deze locatie?
Koert-Jan Van Hees voor woningbouwmogelijkheden k.hees@zaanstad.nl
Marlies Romeijnders voor maatschappelijke en culturele initiatiefnemers m.romeijnders@zaanstad.nl
Alwin Westerbeek a.westerbeek@zaanstad.nl

