
SANDER LAP: “Wanneer je in Oost-
zijderpark komt wonen, heb je de 
rijkdom van een huis in de stad 
met de dynamiek die daarbij hoort. 
Maar dan in combinatie met groen 

en gezond wonen. Hier heb je echt nog de ruimte. Je 
bent in 25 minuten in Amsterdam, maar net zo snel 
vaar je met je bootje het open achterland in. We 
maken er een levendige, natuurrijke wijk van. De Ja-
cob Israël de Haanstraat, met Meiboom als fraaie 
entree, is daar een essentieel onderdeel van. Deze 
groene loper wordt het hart van dit gebied.”

OZP: Waarom precies deze 
keuze?
SL: “De parkachtige Jacob Israël 
de Haanstraat biedt ruimte en 
verbindt de publieke functies. 
Een plek om koffie te drinken, te 
eten bij de gezellige restaurants, 
samen een workshop te volgen 
of te werken bij de bedrijven die 
er gevestigd zijn. De geveltuinen 
en terrassen zorgen voor gezel-
ligheid en geven de groene wijk 
extra identiteit. De Jacob Israël 
de Haanstraat verbindt tevens 
het station met de haven, als 
een markering van de overgang 
tussen het Oostzijderpark en de 

Je staat er misschien niet altijd bij stil, maar 
waar je ook woont: die plek is door iemand 
ontworpen. Van de parkeergarage tot aan de 
route die je neemt naar de supermarkt en de 
bomen in de buurt; iemand heeft het bedacht. 
Sander Lap is het brein achter Oostzijderpark. 
Wat is zijn visie voor deze wijk? En hoe ziet het er 
rondom Meiboom uit?

S

Stedenbouwkundige 
Sander Lap aan het woord

WIE IS SANDER LAP? 
Stedenbouwkundige Sander werkte acht jaar bij een 
internationaal ontwerpbureau en was het brein achter 
grote stadsparken in Madrid en New York. Inmiddels 
heeft hij alweer tien jaar zijn eigen bureau en is daar-
mee erg succesvol, hij won verschillende prestigieuze 
prijzen. Het ontwerpen zat er bij Sander als kind al in, 
vanaf de middelbare school ontstond het idee om 
geen huizen, maar de buitenomgeving te ontwerpen. 
Hij is ‘gefascineerd door het idee dat zijn ontwerp kan 
bepalen hoe mensen omgaan met hun omgeving’. 
Naast zijn werk als stedenbouwkundige, geeft hij les 
aan verschillende academies.

“JE WOONT HIER 
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bijzondere woningen, met ruimte voor mensen die 
thuis werken of een atelier aan huis hebben. In dit 
bouwblok komt er sowieso plek om samen met je 

buren wat te ondernemen. Een plek voor 
doeners en makers. Lekker rustig thuis 
werken met het zonnetje in je werkkamer, 
met openslaande deuren naar de straat.”

OZP: Wat voor woningen komen er 
naast Meiboom?
SL: “Er komen huizen voor iedereen. Van 
familievriendelijke woningen met een tuin 
tot bereikbare appartementen en luxe 
suites. Door verschillende woningen en 
ruimtes aan te bieden, krijg je een goede 
mix en dynamiek.”

OZP: Hoe zorg je ervoor dat er sociale 
verbinding ontstaat?
SL: “Het lijkt me mooi als bewoners met 
elkaar in gesprek gaan en op een aantal 
manieren wordt daar ruimte voor gebo-
den. Zo zijn er speeltuinen voor kinderen, 
speciale plekken voor jongeren en voor-
zieningen voor bijvoorbeeld een buurtver-
eniging. Het idee is om verbindingen met 
elkaar te stimuleren, zodat de inwoners 
met elkaar de wijk levend maken.”

OZP: Waar ben je het meest trots op bij 
Oostzijderpark?
SL: “Het effect van ons ontwerp beperkt zich wat 
mij betreft niet alleen tot deze wijk, maar is een 
bredere visie op Zaandam. Je hebt als inwoner van 
deze mooie stad behoefte aan bijzondere plekken. 
Dat gaat verder dan alleen een huis met een tuintje 
neerzetten. Je wilt je thuis voelen in de wijk waar 
je woont, gezellig een praatje kunnen maken met 
de buren. We wilden een groene buurt met sociale 
cohesie en dat gaat het zeker worden.” 

Over 
L A P 
L A N D S C A P E  & 
U R B A N  D E S I G N

LAP is een ontwerpbureau met 
een multidisciplinair team en 
het motto ‘We Believe in Trees’. 
Van interieur tot architectuur 
en complete woonwijken: ze 
doen het allemaal. Het team 
bestaat uit steden bouwkundigen, 
landschaps architecten, reguliere 
architecten, transformatie- 
architecten en planologen. Door 
alle disciplines bij elkaar te 
zetten, creëren ze rijke, unieke 
ontwerpen.

OZP: En dan hebben we het nog niet eens over 
het water gehad. 
SL: “Zeker, de haven is het knooppunt voor recrea-
tie. Hier begin je met je hardlooproute of ga je juist 
ontspannen met een bootje het water op. Of relax 
er met een glas wijn op een van de terrassen.”

OZP: Hoe komt Oostzijderpark eruit te zien?
SL: “Het wordt een levendige plek. De openba-
re ruimte zit zo in elkaar dat ontmoetingen met 
omwonenden worden gestimuleerd. In het eerste 
blok komen bijvoorbeeld horecavoorzieningen en 

“ Je eigen terras, 
groene boulevards en 
parken om de hoek: in 
Oostzijderpark heb je 
overal groen

”

omliggende wijken. Het is dus geen gewone straat, 
maar met recht een parklaan te noemen. We plan-
ten een uitgekiende mix van bomen aan. Bomen 
bieden veel voordelen. Ze leveren niet alleen zuur-
stof, maar kondigen ook de seizoenen aan, vergro-
ten je woongenot, filteren de fijnstof uit de lucht en 
faciliteren het fijne achtergrondgeluid van vogeltjes 
en ritselende bladeren. Bomen zijn dus logischerwij-
ze goed voor de mentale en fysieke gezondheid."

OZP: Welke bomen komen er rondom Meiboom?
SL: “We hebben gekozen voor een bijzondere mix 
van bomen die ervoor zorgt dat je het hele jaar 
door geniet van groen. Zo komen er magnolia’s 
die in de bloeitijd roze bloemen zo groot als tulpen 
hebben. Daarnaast staan er zachtgroene moeras-
cypressen die in de herfst 
prachtig oranje en rood 
kleuren. En we  hebben ge-
kozen voor een rode esdoorn. 
Deze bomen zijn het hele jaar 
door groen en als ze genoeg 
zon krijgen, hebben ze in het 
najaar een schitterend vuur-
rood blad. Daarnaast willen 
we geelkleurende iepen 
plaatsen. Het mooie van deze 
combinatie van bomen is dat 
ze na een jaar of vijf al lekker 
van  formaat zijn. Daarnaast 
is er rondom het gebouw veel 

“ De Jacob Israël 
de Haanstraat is, 
met Meiboom, de 
fraaie entree van 
de wijk

”

gras te vinden, waarbij we hebben gekozen voor 
een mix tussen grassen en kruiden, zodat er ook 
veel bloemen in het gras komen.”

OZP: Hoe is het om straks in Meiboom te wonen?
SL: “Door de markante punt ligt Meiboom prachtig 
in de zon. De entree van het gebouw ligt aan de 
Jacob Israël de Haanstraat. Dit is het hart van het 
gebied en een fijne, groene laan met een extra 
breed trottoir als  toegang naar het station. Met 
daarlangs nog een brede bomenrand. Direct om 
Meiboom zijn bovendien speelplekken en autoluwe 
straten te vinden. Rustige plekken waar kinderen 
zorgeloos kunnen spelen.”  

OZP: Is er nog meer natuur in de wijk te vinden?
SL: “Oostzijderpark ligt vlakbij 
twee grote parken. Valdeur-
sloot aan de noordzijde en 
aan de zuidkant het Burge-
meester in ’t Veldpark. Via een 
bootje of de fiets ben je al 
snel bij recreatieplas Jagers-
veld of een paar minuten 
extra fietsen en je staat in het 
Hollandse polderlandschap. 
Ook komen er collectieve 
tuinen. Samen met de groene 
boulevards en je eigen terras-
tuin heb je zo overal groen.”

Magnolia's hebben in 
de bloeitijd bloemen zo 
groot als tulpen.

Deze esdoorn heeft in het 
najaar een vuurrood blad
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