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• Historische locatie

• 9 unieke kadewoningen 

• 6 aantrekkelijke appartementen

• 2 penthouses

• Inclusief privéparkeerplaats  

• Inclusief (dak)terras 

GROOTS WONEN 
AAN DE ZAAN 

Meer informatie:  www.dewitteolifantzaandam.nl             facebook.com/dewitteolifantzaandam          075-612 64 00             info@krk.nl



Zaanzicht

Wonen op de kade, met de blik gericht op het water. In 
Amsterdam hebben woonconsumenten dat genoegen al 
een tijdje geleden ontdekt. Langs de oevers van het IJ heeft 
bedrijvigheid op veel plekken plaatsgemaakt voor hippe 
wooncomplexen. Bewoners genieten er van een uitzicht 
waar je nooit genoeg van krijgt. Die trend zet zich nu vanaf 
de IJ-oevers door richting de Zaanoevers.

Aan de oostzijde van de Zaan in Zaandam verrijst straks 
een modern woongebouw, met appartementen en 
eengezinswoningen. Elk met een eigen karakter, maar 
allemaal met een robuuste uitstraling. Een uitstraling die 
past bij het stoere, industriële verleden van de locatie. 

De naam, De Witte Olifant, is niet toevallig gekozen. Aan 
het begin van de vorige eeuw was op deze plek de koek- 
en beschuitfabriek Hille gevestigd. Op de beschuitrollen 
stond een olifant afgebeeld, die later ook in een witte 
variant op het pand werd aangebracht. Geen wonder dat 
het fabriekspand in de volksmond al snel De Witte Olifant 
ging heten. 

Binnenkort staat die naam voor groots wonen aan de Zaan. 
De appartementen en eengezinswoningen van De Witte 
Olifant koppelen straks wooncomfort aan een schitterend 
uitzicht over het water. Om toekomstige bewoners 
optimaal van dat Zaanzicht’te laten genieten, krijgt elke 
woning een eigen buitenruimte: vlonder aan het water, 
balkon of dakterras. Wie ziet dat nu niet zitten?

VLONDER AAN HET WATER, 

BALKON OF DAKTERRAS. WIE 

ZIET DAT NU NIET ZITTEN?

Wonen waar je  
nooit genoeg van krijgt...



Historische locatie

9 unieke kadewoningen 

6 aantrekkelijke appartementen

2 penthouses

Inclusief privéparkeerplaats  

Inclusief (dak)terras 

AAN DE OOSTZIJDE VAN DE 

ZAAN VERRIJST STRAKS EEN 

MODERN WOONGEBOUW, 

MET EIGEN KARAKTER

Groots wonen

aan de Zaan 



Het is omstreeks 1900 in Zaandam. Het is een drukte van 

jewelste op de kade langs de Zaan. Schepen meren af en aan en 

werklieden passeren elkaar in versnelde pas. De industrie in de 

Zaanstreek viert hoogtij. Dat is vooral te danken aan de gunstige 

ligging. Zaanse kooplieden kunnen handelsstad Amsterdam snel 

bereiken via de Zaan, de Zuiderzee, vanaf de Noordzee en via het 

IJ. De Zaanstreek is niet voor niets het oudste industriegebied 

van Europa. 

Drassige oevers maken plaats voor stevige, stenen kades. Grote 

loodsen en pakhuizen bepalen het kadebeeld. Tal van gebouwen 

getuigen vandaag nog van die glorieperiode, zoals het beroemde 

Verkadecomplex, pakhuis Zwaardemaker en pakhuis de Phenix. 

Bakkerszoon K. Hille ziet in 1901 ook brood in dit welvarende 

industriegebied. Hij vestigt er een koek- en beschuitfabriek. 

De zaken gaan goed en in de daaropvolgende jaren breidt de 

fabriek snel uit. Op het hoogtepunt van het bedrijf werken er 

ruim driehonderd mensen. 

In de jaren zestig neemt de heer H. de Boer van het Zaansch 

Veem het complex over. Hij gebruikt het voor opslag. Eind 

jaren zeventig gaat verfgroothandel Mooij Verf in het gebouw 

aan de slag. Rond de laatste eeuwwisseling wordt het complex 

eigendom van de huidige eigenaar. 

Maar waarom heet het De Witte Olifant? Nou, die stond op 

de verpakking van de rollen beschuit van Hille. Bovendien is 

het pand na verloop van tijd wit geschilderd. Het gloednieuwe 

wooncomplex De Witte Olifant refereert dus aan het 

roemrijke verleden van deze plek. Binnenkort komen er negen 

kadewoningen, zes appartementen en twee penthouses met 

uitzicht op de Zaan. 

Van werken

GROOTS WONEN
AAN DE ZAAN 

9 KADEWONINGEN, 6 APPARTEMENTEN EN 2 PENTHOUSES
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“Maar 
waarom heet het  

De Witte Olifant?”

naar
wonen
op de 
kade

-LIJN



Kuijs Reinder Kakes Makelaars & Adviseurs

Aan De Witte Olifant klopt alles: de fantastische locatie 

aan de Zaan, de zonligging op het oosten, de variëteit aan 

eengezinswoningen en appartementen met allemaal een eigen 

buitenruimte en de beschikbaarheid van een eigen parkeerplaats. 

Bovendien is elke woning weer anders wat betreft afmetingen en 

indeling. 

Daarmee is dit bijzondere nieuwbouwproject interessant 

voor een brede doelgroep. Stellen, gezinnen met kinderen en 

senioren; iedereen komt hier aan zijn trekken. Er is een ding 

wat alle toekomstige bewoners bindt: de voorliefde voor wonen 

aan vaarwater. Maar welke ras-Zaankanter wordt daar nu niet 

enthousiast van?

Wonen in De Witte Olifant betekent ook ruim wonen in een 

stadse setting. Je zit er heel centraal, met scholen, winkels, 

sportcentrum en ziekenhuis op loopafstand. Het NS-station 

bevindt zich op slechts vijf minuten afstand. Vandaar sta je 

binnen een kwartier op Amsterdam CS. Kan het mooier?

Robert de Joode

Voor elk

wat 
wils



Binnen dertig minuten  
in Amsterdam

De Witte Olifant is ideaal gelegen ten opzichte van de 

uitvalswegen A8 en A10 en het nabijgelegen station. Het is 

daarom dé ideale plek voor mensen die comfortabel willen 

wonen in de nabijheid van Amsterdam. Met de auto of trein ben 

je al binnen dertig minuten in het centrum van Amsterdam.

Wonen aan de Zaan

nabij 
Amsterdam

Vrije tijd en recreatie

Gezellig een avondje uit? Dat kan in het Zaantheater. Van cabaret tot opera en van dans tot musical. Er is voor 

elk wat wils te beleven in dit moderne gebouw aan de Zaan. Bezoek ook eens Het Jagersveld. Je kunt er heerlijk 

fietsen, wandelen en in de zomer is het goed toeven aan een van de strandjes rond de Jagersplas. Dit natuur- en 

recreatiegebied ligt op tien minuten fietsen vanaf De Witte Olifant. 

Stadshart Zaandam 
op fietsafstand

In Zaandam kun je gezellig eten en uitgaan. De keuze uit 

verschillende restaurants en cafés is groot. Voor een drankje 

op het terras ben je op het Damplein aan het juiste adres. 

Gezellig shoppen of nog even snel een boodschap doen? 

Vanaf nieuwbouwproject De Witte Olifant fiets je al binnen tien 

minuten naar het stadshart van Zaandam.



Eenheid in verscheidenheid

Ze beschouwen zich niet als zo maar architecten, als ontwerpers 

van bijvoorbeeld een mooi geveltje. ’Onze kracht en passie uit 

zich in het meedenken,’ zeggen Johan Krol en Steven Brunsmann 

van Nunc Architecten. ’Het geeft ons voldoening wanneer we 

een mooi nieuw gebouw aan de stad kunnen toevoegen.’

Zo'n aanwinst voor de stad moet ook De Witte Olifant worden, 

als het aan beide architecten ligt. Ongeveer vier jaar geleden 

ontdekten’ ze het bestaande oude gebouw en dachten: deze 

locatie leent zich voor herontwikkeling. En: welke partij zou het 

aandurven om hier een nieuw woongebouw neer te zetten, dat 

recht doet aan het rijke Zaanse verleden?” In Friso Bouwgroep 

vonden Johan Krol en Steven Brunsmann die enthousiaste partij. 

  

Vervolgens gingen ze aan de slag met het ontwerp. Het moest 

een robuust gebouw worden, opgetrokken uit stoere bakstenen. 

Zonder overbodige toeters en bellen en in de basis heel simpel. 

Kortom, een bouwwerk dat eer doet aan de plek en huidige De 

Witte Olifant.’ 

Tegelijkertijd streefde het architecten-duo naar eenheid in 

verscheidenheid. ’Als je goed kijkt is de plattegrond van elke 

woning net weer even iets anders. Die dosis eigenzinnigheid 

zorgt ervoor dat elke eengezinswoning en elk appartement in 

de nieuwe Witte Olifant straks een eigen identiteit en uitstraling 

heeft.’

Belangrijke rode draad is het contact met het water. Elke woning 

is zo ontworpen dat de aanwezigheid van de Zaan ten volle 

wordt benut. Vanuit je woonkamer of vanaf je vlonder, balkon, 

of dakterras geniet je van een imposant panorama: de lange 

vrachtschepen die voorbijschuiven, de voortdurend wisselende 

wolkenluchten boven de Zaan.

Wonen op voormalige industriële locaties aan de Zaan bevindt 

zich nog in de kinderschoenen. ’Maar we denken dat er 

voldoende belangstellenden zijn die een pioniersrol willen 

vervullen,’ besluiten Johan Krol en Steven Brunsmann. 

Johan Krol &  
Steven Brunsmann 
Nunc Architecten



Aan de Oostzijde langs de Zaan verrijst een gloednieuw 

wooncomplex: De Witte Olifant. In het pand komen 

eengezinswoningen, met daarnaast appartementen. Er komen 

in totaal negen kadewoningen, zes appartementen en twee 

penthouses. 

 

 

 

 

Vakantiegevoel 

Alle woningen hebben een prachtig uitzicht over de Zaan. 

Kortom dé ideale plek als je comfortabel wilt wonen op een 

bijzondere plek aan het water. Vanuit je woonkamer kijk je 

straks uit over de Zaan. Recreatiebootjes, grote vrachtschepen 

en fanatieke kanoërs varen aan je voorbij. Dit zorgt voor een 

permanent vakantiegevoel. 

 

 

 

 

Verrassend compleet

Een eengezinswoning, appartement of liever een penthouse? In 

De Witte Olifant bepaal jij zelf hoe je wilt wonen. De woningen 

zijn verrassend compleet en beschikken over een eigen 

buitenruimte. Er zijn volop indelingsmogelijkheden, zodat 

je woning straks volledig aan jouw woonwensen voldoet. De 

woningen kenmerken zich door de variatie aan verschillende 

types, maar vooral vanwege het schitterende uitzicht. 

een permanent 
vakantiegevoel 

Royale woningen met 



begane grond

Indicatie bouwnummer E8

1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping kadewoningen
Unieke

• Woonoppervlakte vanaf circa 177 m2

• Ruime woonkamer en keuken 

• Woonkamer en keuken voorzien van vloerverwarming

• Royaal vlonderterras met uitzicht op de Zaan

• Standaard met berging/bijkeuken

• Parkeerplaats op eigen terrein

• Diverse woningindelingen mogelijk

• Wonen over drie verdiepingen

• Royaal dakterras

Volop indelingsmogelijkheden

In De Witte Olifant komen negen kadewoningen. De kadewoning is een zeer 

ruime, comfortabele gezinswoning met volop indelingsmogelijkheden. 

Dit woningtype beschikt over maar liefst vier woonlagen en een 

parkeerplaats op eigen terrein. Op de begane grond komt een royale 

woonkeuken en diverse bergruimten. Iedere kadewoning beschikt over 

een vlonderterras aan de Zaan. Op warme zomeravonden kun je hier 

heerlijk genieten met vrienden en familie. 

De eerste verdieping bestaat uit een grote, open ruimte die je volledig naar 

eigen inzicht kunt indelen. Maak hier bijvoorbeeld een grote woonkamer 

van met een aparte computerhoek voor de kinderen. De gevel bestaat 

hier grotendeels uit ramen, waardoor je een weids uitzicht hebt over het 

water. Op de tweede verdieping komen twee slaapkamers en een luxe 

badkamer. Een vaste trap geeft toegang tot de derde verdieping. Deze 

ruimte is geschikt als extra slaapkamer of te gebruiken als hobby- of 

werkruimte. Vanuit hier heb je tevens toegang tot het riante dakterras 

waar je de hele dag door van de zon kunt genieten. 

Belangrijke 
kenmerken 
op een rij:



1e verdieping

Elk appartementen is anders 

Het gloednieuwe woongebouw telt straks acht appartementen, 

waarvan twee penthouses. Je kunt als toekomstige bewoner kiezen uit 

verschillende afmetingen en indelingen. De appartementen variëren in 

oppervlakte van circa 65 vierkante meter tot circa 113 vierkante meter. 

Goed om te weten: je kunt de auto voor de deur parkeren. 

Volop variatie en keuze

De appartementen kenmerken zich door veel lichtinval en een weids 

uitzicht op de Zaan. De appartementen beschikken allemaal over een 

eigen buitenruimte. Er is keuze uit twee-, drie- en vierkamerwoningen. 

Elk appartement is anders, met een eigen identiteit en uitstraling. Ontdek 

zelf welk type het beste bij jouw woonwensen past. 

appartementen
Aantrekkelijke

Belangrijke 
kenmerken 
op een rij:
• Woonoppervlakte van 65 m2 en 113 m2

• Ruime woonkamer en keuken

• Woonkamer en keuken voorzien van vloerverwarming

• Vlonder, balkon of dakterras met uitzicht op de Zaan

• Parkeerplaats op eigen terrein

Indicatie bouwnummer A3



3e verdieping dakterras 

Exclusief wonen op grote hoogte

Genieten van Zaanse vergezichten? Dat kan straks in optima forma 

in een van de twee penthouses van De Witte Olifant. Deze exclusieve 

appartementen hebben een royaal dakterras waar je prachtig over 

Zaandam uitkijkt. Hier kom je heerlijk tot rust na een dag werken. De 

penthouses beschikken over een zeer ruime woonkamer, met open 

keuken. De luxueuze woningen hebben in totaal een woonoppervlakte 

van ruim 100 m2. De enorme raampartijen zorgen ervoor dat je 

wonen met uitzicht op het water maximaal beleeft. 

penthouses
Royale

Belangrijke 
kenmerken 
op een rij:
• Woonoppervlakte van 100 m2 en 113 m2

• Ruime woonkamer en keuken 

• Woonkamer en keuken voorzien van vloerverwarming

• Royaal dakterras

• Parkeerplaats op eigen terrein

Indicatie bouwnummer A8



je huisBij Frisoplan staat de leefomgeving van mensen centraal: je huis 

is ook je thuis. Je wilt aangenaam wonen en daar helpen we je 

graag bij. We kijken niet alleen naar je huidige behoeften, maar 

we denken ook alvast aan later. De kwaliteit staat daarbij hoog 

in het vaandel. Door onze jarenlange ervaring, stevige basis en 

moderne productiemiddelen ben je verzekerd van een snelle 

oplevering en een goed product. Je kunt rekenen op uitstekende 

kwaliteit en een optimaal eindresultaat. Duurzaamheid en 

wooncomfort zijn daarbij erg belangrijk. Als koper van De 

Witte Olifant heb je daarom veel vrijheid om je woning naar 

eigen inzicht in te delen. Samen kunnen we je woonwensen 

verwezenlijken. 

Frisoplan

is je thuis



Mooij wonen aan de Zaan

Deze brochure is met zorg samengesteld. 
Desondanks kunnen hier geen rechten aan 
ontleend worden. Wij maken een voorbehoud 
ten aanzien van wijzigingen. 

GROOTS WONEN
AAN DE ZAAN 

9 KADEWONINGEN, 6 APPARTEMENTEN EN 2 PENTHOUSES

Kuijs Reinder Kakes

Westzijde 340
1506 GK ZAANDAM
T: 075 - 612 64 00
E: info@krk.nl
W: www.krk.nl 

Frisoplan b.v. 

Pieter Zeemanstraat 9 
8606 JG SNEEK 
T: 0515 - 43 66 66
E: info@frisoplan.nl
W: www.frisoplan.nl 

Meer informatie:  www.dewitteolifantzaandam.nl             facebook.com/dewitteolifantzaandam          075-612 64 00             info@krk.nl
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