
Steeds vaker dan vroeger is gebouwesthetiek een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp 

van de architect. niet alleen wat vormgeving betreft, maar ook met betrekking tot kleur-

keuze. Kleurvastheid is daarin een belangrijke voorwaarde. Daar zit ook een raakvlak met 

duurzaamheid. Hout bijvoorbeeld kun je in talloze kleuren verven, maar de kleur verliest 

zijn vastheid door erosie en weersinvloeden. aluminium daarentegen behoudt niet alleen 

zijn kwaliteit, maar ook zijn kleur. Ook voor aluminium zijn oneindig veel raL-kleuren mo-

gelijk. De keuze voor de architect is enorm. Steeds vaker wordt er gekozen voor kleurrijk 

design. Steeds strenger worden de eisen met betrekking tot duurzaamheid. aluminium 

verenigt beide uitgangspunten tot een vloeiend geheel: kleurrijk design.
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aLuminium in PraKTiJK 
De kwaliteiten van aluminium worden pas 
zichtbaar als het in de praktijk wordt toegepast. 
Dit uitgangspunt vormt de basis van aluminium 
in Praktijk, dat als label de filosofie van roval 
aluminium ondersteunt, dat wat mooi én 
functioneel is, ook gezien mag worden.  
Driemaal per jaar verschijnt het magazine 
aluminium in Praktijk. elke aflevering kenmerkt 
zich door een thema, dat inspeelt op de 
onbegrensde mogelijkheden van aluminium.

Allure kan het project niet 

ontzegd worden. Allure en 

met behoud van de zaanse 

identiteit, want dat was een 

van de voorwaarden in het 

masterplan. 

De Hermitage/De Tsaar vormt 

de schakel tussen het station en 

de binnenstad van Zaandam. 

architect mattijs rijnboutt van 

architectenbureau rijnboutt bv 

is er op bewonderenswaardige 

wijze in geslaagd om de Zaanse 

geschiedenis te verweven met 

eigentijdse architectuur en he-

dendaags comfort.

De Hermitage/De Tsaar bestaat 

uit de Toren, de Pakhuizen, de 

grachtenhuizen en de Zaag-

tand. De kelder van het indruk-

wekkende complex wordt in  

beslag genomen door een  

parkeergarage van zo’n 930 

plaatsen. Op de begane grond 

en eerste verdieping bevinden 

zich diverse winkels met glazen 

puien voorzien van een ranke 

aluminium profilering en op de 

tweede verdieping een bioscoop 

met zes zalen. aan de buiten-

zijde heerst vooral gezellige be-

drijvigheid door het winkelend  

publiek; de binnenzijde met zijn 

fraaie tuin, die ’s zomers en  

’s winters groen blijft, wordt  

gekenmerkt door rust.

verleden
Karakteristiek voor het oude 

Zaandam zijn de typische houten 

Zaanse huisjes, grachtenpanden 

en de pakhuizen. “De verwijzing 

naar het verleden is ook terug te 

vinden in het ontwerp. De Zaag-

tand, die bestaat uit vijf wonin-

gen, refereert aan de oude  

houten huisjes. De Pakhuizen, die 

vroeger vooral langs de Zaan te 

vinden waren, laten ook niets aan 

de verbeelding over. Het betref-

fen vier robuuste, kleurrijke ge-

bouwen met in totaal 36 koop-

woningen, die met de voorzijde 

aan het water liggen. niet voor 

niets zijn de Pakhuizen deels 

voorzien van balkons en loggia’s. 

Voor de dakafwerking van de 

trap- en puntgevels zijn alumini-

um gemoffelde en gepoedercoate 

muurafdeksystemen toegepast. 
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Opvallend detail is dat het muurafdek- 

systeem bij het linker- en rechterpand speels 

doorgetrokken wordt in de vorm van kolom-

bekleding over het dakterras heen om ver-

volgens weer in de dakrandafwerking over te 

gaan. aluminium is makkelijk vormbaar en 

duurzaam en biedt zodoende voordelen ten 

opzichte van andere materialen. Het is zowel 

een esthetische als een praktische keuze”, 

aldus mattijs rijnboutt. 

dakrandafwerking
Ook voor de elk in eigen groene kleur opge-

trokken grachtenhuizen met in totaal 32 

woningen zijn wit gemoffelde waterslagen 

en in vier soorten groen gemoffelde randaf-

werking voor de loggia’s toegepast. 

De grachtenhuizen en de  

Pakhuizen kijken aan de achter-

zijde uit op de rustieke door  

michael van gessel ontworpen 

binnentuin. aan de voorzijde 

heeft men een prachtig uitzicht 

over de omgeving, dat naarmate 

men hoger woont, steeds in-

drukwekkender wordt. Dat uit-

zicht is optimaal vanuit de  

stoere Toren, die de skyline van  

Zaandam markeert. Hoog in de 

toren ervaar je hoe dichtbij am-

sterdam ligt en aan de andere 

zijde is zelfs de noordzee te zien. 

Het is een markant gebouw, dat 

doet denken aan de eerste  

wolkenkrabbers. Opvallend is de 

enorme klok op de voorgevel. 

mattijs rijnboutt: “De klok hangt 

relatief laag, zoals je ook wel  

zag op de wolkenkrabbers van  

weleer. Praktisch ook, omdat je 

niet ver omhoog hoeft te kijken.”

onderhoudsvrij
De ramen zijn voorzien van alumi-

nium kozijnen en waterslagen. On-

derhoud is een belangrijk aspect. 

“en aluminium is onderhoudsvrij. 

De ramen van de Toren zijn niet 

voorzien van doorvalbeveiliging, 

omdat dit het gevelaanzicht zou 

verstoren. we hebben daarom ge-

kozen voor veiligheidsglas.”

Opvallend aan de Toren is het 

metselwerk, dat zich prima laat 

combineren met de aluminium 

profielen. De verschillende woon-

lagen worden haarscherp ge-

scheiden door betonnen balken. 

Heel bijzonder is de kroon op de 

top, die trapsgewijs het gebouw-

einde markeert als een symboli-

sche kroon op het werk van  

architect mattijs rijnboutt.
“Aluminium is mAkkelijk vormbAAr en duurzAAm”
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