Weidevenne is een grote stadsuitbreiding
aan de westkant van Purmerend. Dit plan
bestaat uit verschillende deelgebieden
waaronder de Kanaalzone. Deze zone is
een bijzonder onderdeel van het plangebied omdat deze het gezicht van de wijk

vormt over het kanaal en naar Purmerend.
Daarnaast zal deze zone ook als wandelgebied belangrijk zijn en is het wenselijk dat
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geregeld af en op die manier vormt zich
een open waterfront waarbij een interessante mengverhouding ontstaat die identiteitsvolle contrasten oplevert.
De uitgewerkte gebouwtypes hebben allen

er voldoende variatie is voor een aantrek-

een eigen karakter.

kelijke wandeling. Het is tevens belangrijk

Het grote blok (het pakhuis) met apparte-

dat de relatie (visueel en ruimtelijk) van de

menten, is uitgewerkt als bakstenen doos

achterliggende woonwijk met het water,

op schuine kolommen en een plat dak en

ondanks de randbebouwing, zo groot mo-

heeft een stoere en kloeke uitstraling.

gelijk blijft.

Onder het blok bevinden zich de entree

Binnen het stedenbouwkundig plan zijn

en de bergingen, transparant uitgewerkt,

bovenstaande randvoorwaarden verder

waardoor er nog zicht blijft richting het

uitgewerkt in de vorm van een zich herha-

water. Het middelgrote blok (de fabriek)

lende reeks van 3 verschillende gebouw-

met maisonnettes en grondgebonden wo-

types. Respectievelijk een hoog blok (het

ningen zijn uitgewerkt als een heldere be-

pakhuis) een middelhoog blok (de fabriek)

tonstructuur met een puivulling en expres-

en een laagbouw blok (de woningen).

sieve sheddaken, ook een kloek gebouw

Deze bebouwingsvariatie is langs het

maar expressiever en meer genuanceerd

water een bekend thema in het Noord-

gematerialiseerd.

Hollandse landschap, vooral Zaanstad ontleend zijn belangrijkste identiteit aan de
bebouwde zone langs het water. Op deze
oevers wisselen grote stoere fabriekscomplexen en kleine romantische huisjes elkaar
af. Juist deze afwisseling in korrelgrootte
geeft de Zaan zijn karakteristieke stedelijke uiterlijk. Met deze oevers als referentie wordt er in verschillende korrelgroottes
gebouwd. De korrels wisselen elkaar
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