De nieuwe Centrale Ambachtsschool voor de Zaanstreek
Op het terrein waar IJsclub ‘De Noordpool’ haar jaarlijkse wedstrijden hield kwam het
nieuwe gebouw te staan van de Centrale Ambachtsschool voor de Zaanstreek.

Boven de Westzijde met het terrein van IJsclub ‘De Noordpool’ en onder de Westzijde met
links het terrein waar de Ambachtsschool gebouwd zal worden.

Nieuwbouw
In januari krijgt het bestuur van de Ambachtsschool toestemming van de minister van
Onderwijs om de bouw van de nieuwe school op te dragen aan de Amsterdamse firma N.V.
Aannemingmaatschappij v.h. A.G. Höfte.

Dodelijk ongeval bij de bouw van de nieuwe Ambachtschool
Maandag 23 maart 1931.
Bij de bouw van de nieuwe ambachtschool in de Westzijde heeft een dodelijk ongeluk plaats
gevonden. Eén van de stoomheimachines gleed tijdens het verplaatsen van haar houten
ondersteuning.
De palenkruier S. Heinis (40 jr.) uit Koog a/d Zaan kon niet snel genoeg wegkomen en kwam
onder de stoommachine terecht. Na de berging werd het verbrande lichaam van de
werkman gevonden.
Hij laat een vrouw en 3 kinderen achter. Onder zeer grote belangstelling van collega’s en
leden van de vakbond, werd dhr. Heinis de donderdag na het ongeluk, ter aarde besteld.

De ravage na het omvallen van de heistelling in de Westzijde.

Eerste steen
Maandag 30 mei 1932, vooraf aan de eerste steenlegging was er in het Nutsgebouw aan de
Czaar Peterstraat een bijeenkomst van genodigden.
Na een inleidend woord van de heer Ir. J.P.
Vader vertrok het gezelschap naar het
bouwterrein tussen het Blauwe Pad en de
Schildersbuurt.
In aanwezigheid van de inspecteur van het
nijverheidsonderwijs dhr. G. A. Groote Haar
werd de eerste steen gelegd door J.A. Laan
jr. Hij is de oudste zoon van de heer J.A.
Laan die door een gift in 1917 de eerste
Ambachtsschool mogelijk had gemaakt.

Opening nieuwe Centrale Ambachtsschool voor de Zaanstreek
In 1932 werd de nieuwe school aan de Westzijde in Zaandam geopend. Dit gebouw is naar
plannen van gemeentearchitect J. Schipper opgetrokken in gele baksteen met betonnen en
granieten decoraties. Het gebouw ligt aan Westzijde 213 om een driehoekig binnenplein. De
architectuur is geïnspireerd op de latere periode van de Amsterdamse school en heeft een
hoekige en meer zakelijke vormgeving in plaats van golvende lijnen. Kenmerkend zijn de
grote gevelvlakken met horizontale lijnen en de mooi gedetailleerde raampartijen.
Het gebouw werd voor f 391.648,00
aanbesteed aan de N.V.
Aannemingsmaatschappij voorheen
A.G. Höffte te Amsterdam.
Met de afwerking was een bedrag
van ruim f 80.000,00 gemoeid.
’s Avonds werd het publiek in de
gelegenheid gesteld het gebouw te
bezichtigen.

In 24 lokalen werd daar dagonderwijs gegeven in timmeren, smeden, elektrotechniek,
handtekenen en lijntekenen. Daarnaast een aantal theoretische vakken.
Aan de school was vanaf het begin ook een avondschool verbonden. In dat jaar 1932 telde
de dagschool 321 leerlingen en de avondschool 204 leerlingen.
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