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Renovatie en uitbreiding woningbouw Oost-Dorsch
Het jaren zeventig flatgebouw Oost-Dorsch staat aan de rand van Zaandam langs rijksweg A8, geïsoleerd
aan het eind van een lange toegangsweg. Rondom is veel groen, water en weids uitzicht. Het gebouw is aan
groot onderhoud toe; de liften en trappenhuizen voldoen niet meer en de voorzieningen zijn sterk
verouderd, maar de bewoners wonen er graag. Er is ook behoefte aan een woonzorgcentrum, bijkomende
buurtvoorzieningen en extra woningen. De aanpassingen van Oost-Dorsch zijn gericht op het opnemen van
het bestaande gebouw in een nieuwe samenhang en zo de solitaire flat te veranderen in een kleine woonwijk in de groene periferie van Zaandam.
Het bestaande woongebouw bestaat uit twee schijven van zestien woonlagen en daartussen liften en een
trappenhuis. Het geheel is degelijk en technisch naar behoren uitgevoerd maar bezit geen architectonische
verfijning. In de renovatiestudie is de toevoeging van een derde vleugel voorgesteld met nieuwe liften en
een nieuw trappenhuis. De serregevel, de puien aan de balkonkant met glas tot aan de vloer, de afscherming van de galerijen tegen weer en wind en de nieuwe balustraden zijn vernuftig, verfijnd van snit,
toegespitst op comfortabel dagelijks gebruik en optimistisch van uitstraling. Door de herschikking van de
begane grond en toevoeging van gebouwdelen en enkele woongebouwen worden het eendimensionale
karakter en het isolement van Oost-Dorsch doorbroken. Om het project financieel uitvoerbaar te maken
zijn in het plan extra torens met kopappartementen en een halfverdiepte parkeerkelder toegevoegd. Door
de waterzuiveringsinstallatie 300 meter verderop bleef het project bij een haalbaarheidsonderzoek.

Renovation and Expansion Residential Blocks Oost-Dorsch
The apartment building De Oost-Dorsch in Zaandam dates from the Seventies, and was up for a major
overhaul. It is located on a finger of land in the green water-rich periphery between city and country, close
to a large traffic tunnel under a major waterway – an ideal location, but isolated. A very good reason to
propose additional housing, along with the required renovation.
The existing building would become part of a coherent residential area. A new underground parking garage
enhances the feel of urban living in green surroundings. At the joint of the high-rise, a third wing is added
which connects with the present stairs and elevators. After adding a new elevator, the existing ones can
be replaced without inconvenience to the tenants. A residential care centre on the ground floor offers all
necessary services to ensure that residents remain living in this unique location as long as they wish. The
presence of a sewage treatment plant in a radius of 900 feet meant that the project got no further than
this feasibility study.
Huidige situatie, veel groen maar onbestemd en daardoor oninteressant.
Current situation of the drive.
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Project
Function
Location
Client
Original Design
Original Architect
Renovation Design
Total Housing

Renovation and Expansion Study Residential Blocks Oost-Dorsch
Residential
Oost-Dorsch, Zaandam
Rochdale Amsterdam
1969
Architectenbureau Rein H. Fledderus NV
2002
260

Het gebouw is een blik vanger voor automobilisten komend uit Amsterdam.
The building is an eyecatcher for drivers from the motorway.
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De nieuwe woontorens zorgen voor een toegang van het park en de waterkant zonder de locatie ‘vol’ te bouwen. Er wordt een betere aansluiting gecreëerd van het solitaire gebouw op de omgeving met voorzieningen aan het water voor bewoners
en recreanten. Het gebouw ligt verlaten op een landtong, maar biedt door de waterrijke omgeving en het fantastische uitzicht een aanknopingspunt voor een hoogwaardig appartementencomplex in een parkachtige omgeving.
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De extra woontoren maakt bouwfasering mogelijk en biedt ruimte voor de vervanging van liften en de trappen, een royale entree en gestapelde, centrale vides: het gebouw krijgt een gezicht en een hart. De vides worden afgesloten
met vliesgevels waardoor er drie atria ontstaan met elk een eigen wintertuin. Deze ruimtes werken als pleintjes en zorgen voor een nieuwe overgang en ontmoetingsplek tussen de hoofdentree en de galerij.
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