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De Molenaer

Dit is de kans 
om vandaag je 

woning van morgen 
te kopen.



BKZ biedt hier woningen aan 
midden in het karakteristieke 
Zaanse veenweidegebied.  
Omgeven door water, 
ligt misschien wel 
een van de 
mooiste dorpen
van Nederland: 
het pittoreske 
Westzaan. Sinds 
1974 een dorp binnen 
de gemeente Zaanstad 
en tot 1811 deel uitmakend 
van één van de oudere 
nederzettingen in de streek.

Het rustieke dorp heeft een bonte mengeling van groene, houten huizen met fraaie gevels en 

draaiende molens. Daarachter, in het door sloten en vaarten doorsneden veengebied, slingeren 

lange lintdorpen zich door het oude slagenlandschap. In het lintdorp Westzaan zijn aan het Zuideinde 

schitterende woningen en appartementen gebouwd. Aan de buitenkant volledig passend binnen de 

traditionele Zaanse omgeving; aan de binnenzijde voorzien van alle gemakken en comfort die de 

hedendaagse bewoner wenst.

Locatie
Zaanstad strekt zich uit over een gebied van circa 

8.302 hectare, in een rijk waterland. De gemeente telt 

zo’n 141.000 inwoners, van wie er ruim 4.500 in West-

zaan wonen. 

Het schilderachtige dorp loopt van onder Wormerveer 

tot aan de oude zeedijk langs het Noordzeekanaal. 

Grote steden als Amsterdam en Haarlem 

zijn in de buurt. Westzaan is met 

de auto goed bereikbaar via de 

provinciale wegen N515 en N246, 

evenals de A8. 

Voor fietsers is er een uitgebreid route- 

netwerk, waardoor u met de fiets in 

tien minuten bij NS-station Zaandam 

bent. Daarnaast ligt Schiphol naast de deur, 

een van ’s werelds grootste luchthavens, en in 20 

minuten autorijden zit u op het strand.

Voorzieningen
Westzaan is overzichtelijk en heeft alle voorzieningen 

die nodig zijn om prettig te kunnen leven, van huis-

artsen en een woon-zorgcomplex voor ouderen tot 

basisscholen en kinderopvang.

Ook zijn er voldoende winkelmogelijkheden en is er op 

sport- en recreatiegebied van alles te doen. Omdat 

de omgeving van Westzaan uit oud-Hollandse 

dorpjes, slingerende weggetjes en 

monumentale stolpboerderijen, be-

staat, kunt u overal heerlijk fietsen en 

wandelen. Heeft u behoefte aan nog 

meer voorzieningen op het gebied van 

onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, 

winkels en recreatie? In de naburige, 

grotere steden als Zaandam, Haarlem 

en Amsterdam zijn hiervoor alle faciliteiten 

aanwezig. Kortom, in Westzaan heeft u alle rust en 

ruimte om te wonen, te werken, en volop te genieten!

Westzaan
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Binnen deze oud Hollandse en groene omgeving 

hebben Mulleners en Mulleners Architecten uit  

Amsterdam woningen ontworpen in samenhang met 

de rustieke omgeving van Westzaan. Ze passen perfect 

binnen de historische context van de Zaanstreek door 

de eigenschappen die zo kenmerkend voor de Zaanse 

bouwstijl zijn: schuine daken, veel hout en alles in de 

oorspronkelijke Zaanse kleuren, zoals oud Zaans 

grijsblauw, oud Zaans grijsgroen, oud Zaans grijsgeel 

en wit. Dit alles vormt een mooie combinatie met de 

antracieten keramische dakpannen.

De wijk doet denken aan het verleden, maar oogt 

tegelijk modern en comfortabel. Overal in en rondom 

De Molenaer vindt u water en heel veel groen. Landelijk 

dus, maar toch ook zo dichtbij alle voorzieningen die u 

nodig heeft om prettig te kunnen leven.

De architectuur van de 
Molenaer kenmerkt zich 
door veel variatie. 

De architectuur van De Molenaer kenmerkt zich door veel variatie. Zowel qua bouwvormen, alsook met 

kleuren en materialen. Het plan kent 7 verschillende woningtypen, waaronder eengezinswoningen, 

twee-onder-één-kappers en vrijstaande woningen, alle grenzend aan het water. Het paarsrode 

metselwerk wordt speels afgewisseld met houtwerk, uitgevoerd in diverse frisse tinten. Al met al 

levert dit een levendig straatbeeld op met vrolijke en frisse kleuren. Een aangename ambiance voor 

eigentijds woonplezier.

De wijk doet denken aan het 
verleden, maar oogt tegelijk 
modern en comfortabel. 
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Plattegronden

Appartementen / beneden-/bovenwoningen 

Appartementen
Voor- en zijaanzicht

beneden-/bovenwoningen
Voor- en zijaanzicht

Zowel het appartementencomplex als de beneden 

bovenwoningen zijn ontworpen in de traditionele 

Zaanse stijl. Schuine daken, veel hout en alles in 

de oorspronkelijke Zaanse kleuren zoals oud Zaans 

grijsblauw, oud Zaans grijsgroen, oud Zaans grijs-

geel en wit. Dit alles vormt een mooie combinatie 

met de antracieten keramische dakpannen. Van buiten 

hebben de woningen enkele oorspronkelijke en oud-

Zaanse kenmerken. De voorzieningen en materialen 

zijn modern, luxueus, kwalitatief  hoogwaardig en 

voldoen volledig aan de eisen die wij tegenwoordig 

stellen aan comfortabel woongenot. Heerlijk wonen 

is het hier, voor iedereen, jong en oud, starters én 

gevorderden op de woningmarkt!
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Plattegronden

89

48

Benedenwoningen
Begane grond
Bouwnr. 89 en gespiegeld bouwnr. 52

Oppverlakte: 58m2

Benedenwoningen
Begane grond
Bouwnr. 48, 87 en gespiegeld bouwnr. 50

Oppverlakte: 58m2
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Plattegronden

71

Appartementen
1e verdieping
Bouwnr. 71

Oppverlakte: 73m2

Appartementen
2e verdieping
Bouwnr. 71

Oppverlakte: 73m2
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Plattegronden

72

73

Appartementen
1e verdieping
Bouwnr. 72 en 73

Oppverlakte: 87m2

Appartementen
2e verdieping
Bouwnr. 72 en 73

Oppverlakte: 87m2
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Plattegronden

74

Appartementen
1e verdieping
Bouwnr. 74

Oppverlakte: 87m2

Appartementen
2e verdieping
Bouwnr. 74

Oppverlakte: 87m2

bkz | de molenaer 017



Plattegronden

75

Appartementen
1e verdieping
Bouwnr. 75

Oppverlakte: 87m2

Appartementen
2e verdieping
Bouwnr. 75

Oppverlakte: 87m2
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Plattegronden

Eengezinswoningen

Type A
Gevelaanzicht

Type F
Gevelaanzicht

Type G
Gevelaanzicht

A.

Schitterende semi vrijstaande woningen met puntdak, 

tweeverdiepingen, een garage, een royale woonkamer, 

naar keuze een open of  separate keuken en vijf  royale 

slaapkamers. Een heerlijk ruime woning met een 

karakteristieke Zaanse uitstraling.

F.

Comfortabele tussen- of  zijwoning, met drie verdie-

pingen, een grote woonkamer met open keuken, twee 

royale slaapkamers en een ruime werkruimte op de 

tweede verdieping. De zijwoningen hebben een garage/

berging aan de linker- of  rechterzijde, met puntdak. 

Prettige woning met traditionele Zaanse uitstraling door 

hellend dak en voornamelijk houten bouw. 

G.

Comfortabele woning, bestaande uit drie woonlagen, 

een grote woonkamer met open keuken, vier 

royale slaapkamers. Een heerlijke woning met een 

karakteristiek Zaanse uitstraling.

Er is keuze uit verschillende eengezinswoningen:  
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Plattegronden

Eengezinswoningen
Begane grond
Woningtype: A

Bouwnummer: 83

Oppverlakte: 153m2

Eengezinswoningen
1e verdieping
Woningtype: A

Bouwnummer: 83

Oppverlakte: 153m2
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Plattegronden

Eengezinswoningen
2e verdieping
Woningtype: A

Bouwnummer: 83

Oppverlakte: 153m2
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Plattegronden

Eengezinswoningen
Begane grond
Woningtype: F

Bouwnummer: 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Oppverlakte: 99 - 108m2

Eengezinswoningen
1e verdieping
Woningtype: F

Bouwnummer: 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Oppverlakte: 99 - 108m2

bkz | de molenaer 027



Plattegronden

Eengezinswoningen
2e verdieping
Woningtype: F

Bouwnummer: 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Oppverlakte: 99 - 108m2
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Plattegronden

Eengezinswoningen
Begane grond
Woningtype: G

Bouwnummer: 86

Oppverlakte: 149m2

Eengezinswoningen
1e verdieping
Woningtype: G

Bouwnummer: 86

Oppverlakte: 149m2
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Plattegronden

Eengezinswoningen
2e verdieping
Woningtype: G

Bouwnummer: 86

Oppverlakte: 149m2
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BKZ

Betaalbare Koopwoningen Zaanstad is een 
BV waarvan alle aandelen in eigendom zijn 
van de gemeente Zaanstad. 

In 2005 is Betaalbare 
Koopwoningen Zaanstad b.v. 
(BKZ) in het leven geroepen 
om de verkoop van sociale 
koopwoningen in Zaanstad 
te bevorderen. Inmiddels 
is BKZ breder en biedt 
het mensen met een lager 
inkomen, waarvan de 
verwachting is dat het 
inkomen gaat stijgen, de 
mogelijkheid om een eigen 
huis te kopen.

Rekenvoorbeeld BKZ Instap

Door koper betaald
€117.600 (80%)

Canon
min. 3,1% (€1953) P/JR

Koopsom
€117.600 (80%)

Erfpachtwaarde
€147.000 (70%)

Erfpacht 
€63.000 

Grond
€63.000 (30%)

Lening 
€29.400 (20%)

4 tranches €7.350 
(voor afname tranche moet 
inkomen ca. €2000 stijgen)

v.o.n.
€210.000

100%

Voor een betaalbare prijs wonen in de gemeente 

Zaanstad? Dat kan nu. Kopers betalen via BKZ 

Instap een percentage van de erfpachtwaarde van 

de woning. Het overige percentage van de 

erfpachtwaarde wordt omgezet in een 

lening (rentevrij) aan BKZ. Over 

de grondwaarde wordt een 

erfpachtcanon (=huur van de 

grond) in rekening gebracht 

met een basis canon van 

3,1%. Afhankelijk van de 

inkomensontwikkeling kan er 

sprake zijn van een hogere erfpacht (tot max 6,5%) 

en bijkoop van delen van de woning. Doelgroep zijn 

kopers met een inkomen tussen €33.0000 en €43.000. 

Dit doen we door koopwoningen aan te bieden 

voor een prijs die in verhouding is met het 

inkomen. Gerealiseerde meerwaarde 

bij verkoop wordt procentueel 

verdeeld tussen verkoper en 

BKZ. Indien er sprake is van 

overprijzing wordt dit omgezet 

in een hoger aandeel voor de 

koper.
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contact

Kuijs Reinder Kakes

Westzijde 340

1506 GK Zaandam

Tel. (075) 612 64 00

zaandam@krk.nl

Fris Woningmakelaars Zaandam B.V.

Westzijde 83

1506 GA Zaandam

Tel. (075) 655 50 90

zaandam@friswonen.nl

www.betaalbarekoopwoningen.nl A
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