‘Zo ging het met de vernieuwing van de
Gedempte Gracht 1 ook,’ zegt Naomi Buis (28)
in haar trendy modezaak op de Westzijde 2 ,
sinds de renovatie een populaire winkelstraat.
‘Zolang het in aanbouw was vonden wij
Zaankanters het drie keer niks, maar achteraf is
iedereen er trots op. Met het Cultuurcluster 3
precies hetzelfde verhaal. Ik kom daar zowat
iedere week. De Amsterdammers hebben het nu
ook ontdekt, je moet tegenwoordig echt op tijd
kaartjes kopen. Ik woon in Zaanstad Noord, dus
voor mij is het handiger om in het centrum te
blijven als ik de winkel dicht heb. Wat ik het
allerleukst vind is voor de voorstelling even wat
eten op de Rozengracht, 4 met al die
verschillende tentjes. Daar kom ik andere
ondernemers tegen, klanten, vrienden van
vroeger. Dat plein is gewoon mijn huiskamer
geworden.’

‘Max, hou je goed vast’, zegt Paul Berends (36)
tegen zijn zoontje, dat liefst tussen de spijlen
door zou kruipen om dichterbij de schepen in de
sluis 5 te komen. ‘Uitgaan? Geen tijd voor.
Sanne en ik werken allebei in Amsterdam en dan
Max erbij, dat is al reuring genoeg. We wonen
hier nog maar net, appartement aan de
Oostkade. 6 Waar wij echt van genieten is
samen lunchen aan de Zaan, in het zonnetje. Of
met Max naar de poppenkast 7 op de
Rozengracht. Maar het allermooist is ’s ochtends
vroeg mijn trainingsrondje rennen langs de
Burcht en de Prins Hendrikkade 8 , als de nevel
nog boven het water hangt.’

‘Wij kwamen hier eigenlijk voor het Blauwe Huis,
9 zegt Elena Achmatova (49). ‘’Ik ben
afgestudeerd op Monet, leuk om al die plekken
te zien die hij heeft geschilderd. Maar de grote
verrassing was voor ons het nieuwe museum 10
naast het Tsaar Peterhuisje 11 . Wat een
prachtige dependance van de Hermitage! Nog
mooier is dat een topchef uit Sint Petersburg is
aangetrokken voor het museum-restaurant.
Dankzij Ivan Berezutski heeft Stroganoff al een
Michelin-ster, maar let op mijn woorden, daar
komt zeker nog een ster bij! Mijn man heeft me
beloofd dat we hier volgend jaar terugkomen en
dan gaan we elke avond bij Stroganoff eten.’

Tom Dorsett (66) uit Austin, Texas is een paar
dagen geleden met een riviercruiser 12
aangekomen. ‘Vanaf een schip krijg je toch een
heel andere kijk op Nederland. Zoveel water, tot
midden in de stad! Ik logeer met mijn man in het
Inntel 13 , design met een knipoog, daar houden
wij van. Chen heeft een modehuis in Hong Kong,
die loopt nu op het Hembrugterrein rond om
een fotoshoot voor te bereiden. Straks gaan we
op bezoek bij Vanilla en Garp enzo, oude
bekenden opzoeken. En daarna eten in het
Havenkantoor op de sluis 14 , dat schijnt hier de
nieuwe hotspot te zijn, ik ben benieuwd. Het is
hier authentiek en het is trendy. Wij genieten
daar van.’

‘Mijn broer is bevriend met een van de jongens
van C-Jay’, zegt Marieke Stelder (16), ‘zo is het
begonnen. Ik ging mee naar concerten en toen
kwam ik terecht bij een optreden van Den
Dubieus, dat was lachen. De Zaanse Schande! Ik
kan best goed dansen. Ik zit nu in de
podiumgroep bij Juvat met een ander meisje uit
Krommenie. We gaan vaak naar de Burcht 14 ,
dat was vroeger een parkeerterrein maar daar
hebben ze best wel een aardig park van gemaakt.
Op een mooie dag is het daar steendruk want er
loopt nu een soort boulevard langs de Zaan 16 .
Wij zitten altijd bij het open podium 17 waar
elke week dansbattles zijn. Leuk om naar te
kijken, vooral de old skool hiphop. Die jongens
trainen zich suf, maar in de battle moet het er
altijd uitzien alsof het helemaal geen moeite
kost, dat is zo grappig!

