
Zaandam – Fietsexcursie 
door Vinex wijk Saendelft 

Saendelft is inmiddels een bekende Zaanse 

woonwijk. Maar met welke bedoelingen ontstond 

deze twintig jaar geleden op de tekentafels en 

wat waren de ontwerpideeën? In het kader van 

de Dag van de Architectuur Zaanstad op zondag 

28 juni organiseert de Stichting Babel, met als 

uitgangspunt het jaarthema ‘Wie maakt(e) 

Zaanstad”, lezingen en rondleidingen in deze 
nieuwe Zaanse Vinexwijk.  

Een week na de landelijke Dag van de Architectuur wordt de dag in Zaanstad georganiseerd, 

met als uitgangspunt het jaarthema ‘Wie maakt(e) Zaanstad.’ Op deze zondagmiddag wordt 

in twee sessies een toelichting van circa 20 minuten gegeven door de stedenbouwkundige 

Ted van Galen. Hij vertelt hoe en waarom gekozen is om juist op deze plek in Zaanstad een 

Vinexwijk van 4750 woningen en vele voorzieningen te ontwikkelen. En, wat is dat eigenlijk: 

een Vinexwijk? Daarna licht Ted toe wat de uitgangspunten zijn geweest voor het 

stedenbouwkundig ontwerp. Op welke wijze is dit nieuwe stadsdeel ingebed in het landschap, 

wat waren de uitgangspunten die de architecten meekregen en hoe kwam de thematische 

opzet tot stand. Na deze informatie met natuurlijk gelegenheid om vragen te stellen, volgt 

een fietstocht door de wijk van ongeveer 1,5 uur in groepen van circa 15 mensen. Deze 

rondleidingen zullen verzorgd worden door Ted van Galen (stedenbouwkundige) en Wim 

Klaassen (architect). Na afloop van de tocht kan met de deelnemers kort gesproken wordt 

over hun indrukken van de wijk. Daarbij stellen we elkaar de vraag of een wijk als dit ook nu 

nog op deze wijze tot stand zou kunnen komen. Iedere deelnemer ontvangt een gidsje met 
een samenvatting van het verhaal achter de wijk. 

Start en eindpunt: Centrale plein winkelcentrum De Saen, Kaaikhof 1-34, 1567 JP Assendelft 

1e groep, circa 30 personen 

12.30 u tot 13.00 u – Toelichting op het ontstaan van Saendelft 

13.00 u tot 14.30 u – fietstocht door (een deel) van de wijk 

14.30 u tot 15.00 u – afsluiting rondleiding, uitwisselen ervaringen en eindgesprek 

 

2e groep, circa 30 personen 

15.00 u tot 15.30 u – Toelichting op het ontstaan van Saendelft 

15.30 u tot 17.00 u – fietstocht door (een deel) van de wijk 

17.00 u tot 17.30 u – afsluiting rondleiding, uitwisselen ervaringen en eindgesprek 

 

Inschrijven voor deze middag kunt u via info@stichting-babel.nl. Deelname is gratis. 

Op de middag van 28 juni kunnen belangstellenden zich ook ter plekke aanmelden. 

Meer informatie over Babel is te vinden op www.stichting-babel.nl 
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