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INLEIDING
De gemeente Zaanstad bereidt de nieuwbouw voor van een cultuurcluster met
infrastructurele voorzieningen op de locatie van Figaro, gelegen tegenover het nieuwe
stadhuis aan het Stadhuisplein te Zaandam.
Deze nieuwbouwontwikkelingen vinden plaats in het gebied rondom het station Zaandam
en vormen het nieuwe centrum van Zaanstad onder de programmanaam Inverdan. Met
Inverdan tracht de gemeente de lokale en regionale economie een impuls te geven en
gunstige vestigingsvoorwaarden te bieden en financieel draagkrachtige(re)
bevolkingsgroepen aan de stad te binden.
Het realiseren van een aantal wervende functies, zoals winkels, een bioscoop, het
stadhuis en een cultuurcluster nabij het station Zaandam in combinatie met woningen
draagt daar aan bij.
De ontwikkeling van de locatie Figaro met een cultuurcluster maakt onderdeel uit van het
aantrekkelijker maken van dit gebied rondom het station Zaandam en het centrumgebied
van Zaanstad. De locatie Figaro is gelegen aan de Buiging (zie foto).

Figaro

De Buiging is een ‘opgetilde’ stadsstraat met aan weerszijden vastgoedontwikkeling ter
ondersteuning van de te realiseren en gewenste reuring. De Buiging is de stadsstraat ten
behoeve van langzaam verkeer (fietsers en voetgangers), die vanaf de oostkant van het
spoor kruisingsvrij over de Provincialeweg, de spoorlijn/station en de Houtveldweg
(ontsluitingsweg ten westen van het spoor) wordt gerealiseerd. Aan de oostkant van het
spoor is de Buiging inclusief de vastgoedontwikkelingen zo goed als gereed (zie foto).
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Buiging

Het gedeelte over het spoor en de aansluiting aan de westkant moet nog worden
gerealiseerd. Op de spooroverbouwing tegenover het station komen stationsgerelateerde
winkels in één laag te ontwikkelen door NS Poort Ontwikkeling.

Spooroverbouwing

Figaro
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PROGRAMMA
1. Ruimtelijk kader
De ambitie is een diversiteit en dichtheid van functies te realiseren die past bij een
binnenstedelijk gebied, zoals wonen, werken, winkelen, horeca, bioscoop en alle logistiek
die daarmee samenhangt. Het streven is om zo dicht mogelijk bij een zichtbaar 24-uurs
gebruik van het gebied te komen, waarbij functies het van elkaar overnemen in tijd en
plaats om zo tot een veilig en aantrekkelijk gebied te komen.
Risico’s zijn er ook. Stationslocaties (en busstations) met fietsenstallingen vragen om een
bijzonder doordacht ontwerp en uitwerking van fysieke omgeving en het beheer daarvan,
om (gevoelens van) onveiligheid en vervuiling te voorkomen.
2. Beschikbare documenten
Voor de ontwikkeling van Inverdan is een Masterplan (2003) gemaakt en een
Beeldkwaliteitsplan (2003). Daarnaast is voor de opwaardering van de openbare ruimte in
het nieuwe centrumgebied een PvE Openbare Ruimte Inverdan (versie definitief 5, d.d. 6
april 2004) opgesteld. Dit PvE is opgebouwd met drie kwaliteitsniveaus van Hoogwaardig
stedelijk gebied tot normaal stedelijk gebied. Daarnaast is een Materialenboek Inverdan
opgesteld, dat een uitwerking is van dit PvE Openbare Ruimte. Hierin zijn de materialen
genoemd die worden toegepast in de verschillende kwaliteitsniveau’s.
Bij de ontwikkeling en realisatie van de infrastructurele voorzieningen op de Figaro locatie
zal het PvE Openbare Ruimte deel 1: Hoogwaardig stedelijk gebied leidraad zijn voor de
architecten en ontwerpers van de openbare ruimte en tevens het vertrekpunt voor de
publieke toets van de ontwerpen. Bovendien is ook het Programma van Eisen Zone 1,
Addendum Kiss&Ride platform d.d. 19 november 2004 van toepassing. Daarnaast gelden
uiteraard de normale documenten, zoals NEN-normen en richtlijnen, CROW-eisen en
toepassingen voor wegmaterialen, wegmeubilair en de verkeerstechnische en -kundige
eisen voor verkeersontwerpen.
3. Werkwijze
Dit PvE, onderdeel infrastructurele voorzieningen is een aanvulling op en een detaillering
van het voornoemde Addendum Kiss&Ride platform en van het PvE Openbare Ruimte
(PvE OR, versie 5 van 2004). Indien afwijkende eisen worden gemeld ten opzichte van
het PvE Openbare Ruimte en het Addendum dan is dit aanvullende (nieuwe) onderdeel
bepalend.
Dit PvE zal leidend zijn voor de keuze van de architect eventueel via een Europese
aanbesteding.
Bij het totale ontwerpproces van het cultuurcluster zullen te samen met dit PvE ook alle
betrokken partijen (culturele instellingen) en mogelijk nog later in te schakelen afnemers
van de te realiseren voorzieningen worden betrokken. Bovendien kent Inverdan het
principe van een supervisieteam met een supervisor (Sjoerd Soeters), die ook bij de
keuze van de architect en bij het totale ontwerpproces en de planbeoordeling zal zijn
betrokken.
Het Beeldkwaliteitsplan Inverdan dient als leidraad bij de beoordeling van de
beeldkwaliteit van het ontwerp.
4. Leeswijzer
In de navolgende hoofdstukken worden achtereenvolgens het PvE voor het onderdeel
cultuurcluster en de infrastructurele voorzieningen beschreven.
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In dit PvE is achtereenvolgens aandacht voor:
- de stedenbouwkundige eisen;
- de functionele eisen;
- de technische eisen.
In het onderdeel Infrastructuur worden verschillende niveaus met de volgende termen
aangeduid: maaiveld, laag maaiveld, tussendek, tussen maaiveld, buigingniveau en
Stadhuisplein. Deze termen wijken af van de benamingen en peilnamen van het
Masterplan Inverdan en de reeds gerealiseerde delen van Inverdan.
Voor alle duidelijkheid worden de verschillende niveaus als volgt aangeduid (incl. cijfer):
- maaiveld/laag maaiveld = oorspronkelijk maaiveld = niveau -2;
- tussendek/ tussen maaiveld = tussendek = niveau -1;
- Stadhuisplein/nieuw maaiveld/Buiging = Buigingsniveau = Stadhuisplein = niveau 0.

5. Toevoeging commerciële functies
Er is onderzocht of het cultuurcluster gecombineerd kan worden met commerciële
activiteiten. Het gaat dan om functies die mogelijk risicodragend kunnen zijn in de
exploitatie van het geplande volume (7.500m2 bvo). Uit eerdere onderzoeken is gebleken
dat de opties beperkt zijn. Vanuit de maatschappelijke, culturele en creatieve sector
hebben zich enkele belangstellenden gemeld, maar hun mogelijke bijdrage aan het
cultuurcluster is hoofdzakelijk inhoudelijk/programmatisch van aard en zal niet of
nauwelijks leiden tot vraag naar extra ruimte (m2) en ook niet tot reductie van de
exploitatielasten.
Op grond van het onderzoek wordt overwogen om twee mogelijkheden voor het
realiseren van meer commerciële functies binnen de gegeven oppervlakte van het
Cultuurcluster te onderzoeken.
1. De mogelijkheid van een ‘Poort naar de stad’. Kern binnen deze optie is de
(dag)horecagelegenheid van het Cultuurcluster. Daaromheen of daarin kan een
breed, faciliterend ‘not-for-profit’-winkelconcept worden gerealiseerd;
2. onderzoek naar functie wonen als toevoeging aan het programma (fysiek bovenop
het Cultuurcluster). Daarbij wordt gedacht aan woningen voor jongeren en/of
studenten (b.v. van kunstopleidingen uit Amsterdam).
6. Nieuwe ontwikkeling met betrekking tot de Bieb
In de besluitvorming over het Cultuurcluster, c.q. de opdracht voor het Programma van
Eisen, is uitgegaan van een Leescafé, gekoppeld aan horeca. Tijdens de voorbereidingen
voor het PvE is door de deelnemers de optie van een bibliotheekfunctie als onderdeel van
een multifunctioneel cultuurcluster naar voren gebracht. Werkbezoeken aan andere
gemeenten hebben laten zien dat een bibliotheekfunctie een belangrijke drager kan
vormen binnen een Cultuurcluster. Het is de moeite waard om in de komende fase een
opgeschaald leescafé plus te onderzoeken.
7. Social return on investment
De gemeente Zaanstad voert een actief beleid om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt zoveel mogelijk aan werk(ervaring) of een leerwerktraject te helpen. Eén
van de manieren om dit te doen is door middel van scial return on investment. Social
return is het maken van (al dan niet dwingende) afspraken met betrekking tot
arbeids- en stageplaatsen bij aanbestedingen van diensten, werken en leveringen.
Dit betekent concreet dat bedrijven die in Zaanstad een opdracht voor de gemeente
uitvoeren, een tegenprestatie leveren, waarbij het accent ligt op het terrein van
werkgelegenheid van mensen die een uitkering ontvangen of aan leerlingen die voor hun
opleiding een leerwerkplaats of stageplaats zoeken. Als contracteis hanteert de
gemeente bij aanbestedingen vanaf € 50.000,- een social return percentage van 5% van
de opdrachtwaarde. Door in te schrijven op de opdracht, verklaart de opdrachtnemer aan
deze eis te zullen voldoen.
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CULTUURCLUSTER
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Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen
(PvE) Cultuurcluster Zaanstad

Inleiding
De gemeente Zaanstad herontwikkelt momenteel het gebied rondom het station van
Zaandam. Dit gebied, dat Inverdan heet, moet het nieuwe stadshart van Zaanstad worden.
Het spoor en de provinciale weg vormen nu nog een barrière tussen beide gebieden. Er moet
een verbinding komen tussen de woonwijk die ten westen van het station ligt (Inverdan Nieuw
West) en het centrum. Deze verbinding, De Buiging genoemd, wordt gerealiseerd met een
opgetilde stadsstraat over het spoor en de weg heen. Hiermee wordt de barrièrewerking
verholpen en kan het centrum optimaal profiteren van de mensen die er zijn. Dit verhoogde
maaiveld moet echter wel aantrekkelijk en veilig worden ingevuld. Dat kan worden bereikt
door een goede inrichting van de openbare ruimte en vooral leven in de brouwerij.
Dit leven, deze reuring, hopen de ontwikkelaars te realiseren door het vestigen van openbare
functies, zoals het stadhuis en een cultuurcluster aangevuld met horeca en winkels. Samen
met de treinreizigers moeten de bezoekers van deze functies zorgen voor voldoende
levendigheid in het stadshart.
Het Cultuurcluster zal worden gesitueerd op de locatie naast het station Zaandam en
tegenover het stadhuis, Figaro genaamd.
PvE Cultuurcluster en Infrastructurele voorzieningen Figaro locatie
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Het Cultuurcluster wordt een kwaliteitsrijke verblijfsplek waar bezoekers cultuur consumeren
(muziek, theater, film) en erin participeren (cursussen, workshops, etc.) met aantrekkelijke
horeca, waar ook andere activiteiten plaatsvinden, zoals lezingen en bijeenkomsten.
De realisatie van het Cultuurcluster past binnen het cultuurbeleid van de gemeente Zaanstad.
De gemeente hanteert in haar beleid de volgende speerpunten:
•
Cultuur ‘aan de basis’ voor ieder kind
•
Een gevarieerde lokale culturele infrastructuur
•
Versterking van identiteit en imago
•
Meer ruimte voor dynamiek

Droombeeld – Place to be
Het Cultuurcluster biedt onder één dak aan jong en oud de gelegenheid om actief muziek te
maken, toneel te spelen of op een andere manier met cultuur bezig te zijn of in aanraking te
komen. Een huis dat geheel in het teken staat van cultuur en dat iedereen welkom heet die
cultuur wil proeven en beleven. Er is een poppodium annex muziekzaal, een presentatiezaal,
1
een filmtheater, radio- en tv-studio en horeca bestaande uit een (Lees-)café en een
restaurant. Er zijn ateliers, expositieruimtes, oefenlokalen, werkplekken en vergaderruimten.
Elke beschikbare vierkante meter van het cluster wordt intensief gebruikt, veel ruimtes zijn
multifunctioneel.
Druk bezocht is het politiek café van Zaanradio, elke zaterdag live in de foyer, waar interviews
en discussies worden afgewisseld met optredens van leerlingen of bekende en minder
bekende Zaanse artiesten. Passerend winkelpubliek loopt ongedwongen binnen, luistert met
een kop koffie naar het debat, eet een hapje en ontdekt en passant welke activiteiten en
voorstellingen er nog meer zijn in het Cultuurcluster. Een kaartje voor een film of concert is zo
gekocht.
In samenwerking met professionele kunstinstellingen biedt het Cultuurcluster zoveel
faciliteiten onder één dak dat het voor scholen een uitgelezen mogelijkheid om kinderen
kennis te laten maken met de podiumkunsten. FluXus organiseert er ook spannende
voorstellingen. Ook amateurkunstverenigingen kunnen regelmatig een beroep doen op de
aanwezige faciliteiten. En niet te vergeten de unieke locatie van het Cultuurcluster. Op een
centrale plek in de stad, uitstekend bereikbaar met trein, bus, auto, fiets en te voet. Een
bijzondere en strategische plek om cultuur te beleven.

Functies
Het Cultuurcluster biedt primair onderdak aan de functies cultuureducatie, filmvertoning,
popmuziek, leescafé/bibliotheek en expositie, met het Centrum voor de Kunsten FluXus,
Filmtheater De Fabriek, poppodium DE FLUX en Zaanradio als hoofdgebruikers en
smaakmakers. In geval het leescafé een volwaardige bibliotheek kan worden, zal De Bieb
ook een van de hoofdgebruikers zijn. Er is verder permanent of tijdelijk ruimte voor andere
functies op het gebied van (amateur)-kunstbeoefening, waar jongeren en ouderen hun
talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.
Professionele voorstellingen op het gebied van theater, dans, (pop)muziek en film vormen de
smaakmakers en ook de trekkers van het cluster.
Werk- en studieplekken, vergaderruimtes en een aantrekkelijke horeca maken het geheel
compleet en het Cultuurcluster tot een plek waar mensen elkaar graag ontmoeten.

1

In het droombeeld is nog geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een
volwaardige bibliotheekfunctie.
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Aanpak
Dit PvE is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de beoogde hoofdgebruikers van
het Cultuurcluster en de gemeente Zaanstad. In eerste instantie hebben de hoofdgebruikers
de gelegenheid gekregen hun individuele wensen ten aanzien van de functionele en
ruimtelijke aspecten tot uitdrukking te brengen middels het invullen van het individuele
ruimteprogramma.
Behalve de vereiste ruimten en de afmetingen ervan is opgegeven:
F
de mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik,
F
de oriëntatie in het gebouw
F
de beoogde sfeer
F
de specifieke gebruikerseigen eisen
F
de vloer- en wandafwerkingen
F
andere specifieke afwerkingen of technische eisen
F
de verwachte bezetting van de ruimten
In individuele gesprekken met de gebruikers heeft nog verdieping en nadere specificatie van
de opgegeven wensen plaatsgevonden.
Als aftrap voor het gezamenlijke traject werd met alle betrokken deelnemers gezamenlijk een
bezoek gebracht aan diverse cultuurclusters in den lande.
Vervolgens heeft een drietal ateliersessies plaatsgevonden waarbij achtereenvolgens de
mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik van ruimten en samenwerking binnen het
Cultuurclusterconcept is besproken. Dit heeft geleid tot het concept-PvE en het bijgestelde
concept dat ter accordering het gemeentelijk besluitvormingstraject ingaat.
De voor u liggende rapportage (onderdeel Cultuurcluster) is hiermee een gezamenlijk
document van betrokken partijen.

Waarom een Programma van Eisen (PvE)?
Het doel van het PvE is tweedelig: allereerst is het bedoeld om de bouwopgave zodanig te
definiëren dat het ontwerpteam (architect en adviseurs) een goed inzicht heeft in de aard en
de omvang van het nieuw te realiseren gebouw vanuit de visie van de betrokken organisaties.
Het is echter niet zo gedetailleerd dat het de creatieve inbreng van het ontwerpteam in de
kiem smoort. Het legt een aantal elementaire uitgangspunten vast die borgen dat de
gebruikers hun corebusiness kunnen uitvoeren binnen een bepaald kwaliteitsniveau.
Ten tweede speelt het PvE een belangrijke rol bij de toetsing van het ontwerp gedurende de
verschillende fasen in het ontwerp- en realisatieproces. In een PvE wordt vastgelegd wat de
verwachtingen zijn van de opdrachtgever en de gebruikers. Met andere woorden: het PvE
moet een duidelijke opdracht geven aan de architect en de adviseurs. Binnen die opdracht
kan het ontwerpteam in samenspraak met opdrachtgever en gebruikers de nodige creativiteit
ontplooien. Die creatieve inbreng en het interactieve proces dat in een ontwerpfase gevolgd
wordt kan leiden tot andere inzichten en mogelijk ook tot enige bijstelling van het PvE.
Het PvE is weliswaar leidend voor het ontwerptraject maar het is geen strak keurslijf.
De kennis en ervaring van een ontwerpteam kan bij opdrachtgever en gebruikers zaken aan
het licht brengen waar men nog nooit aan gedacht had. Als dit leidt tot een hogere kwaliteit of
betere functionaliteit en niet tot extra kosten is er niets op tegen om het PvE op die punten
aan te passen.
Een bijkomende rol van het PvE is dat het de opdrachtgever en de gebruikers dwingt om hun
eisen en wensen goed te verwoorden. Door het opschrijven ervan zijn ze zich veel beter
PvE Cultuurcluster en Infrastructurele voorzieningen Figaro locatie
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bewust geworden van wat ze willen en door samen met deskundigen aan het PvE te werken
ontwikkelen ze de kennis die nodig is om een goede rol te spelen in het project.

Welke vragen moeten worden beantwoord in een PvE?
Het Cultuurcluster moet een bijzonder gebouw worden waar een ontmoeting plaatsvindt
tussen publiek en cultuur- en kunstbeoefenaars. Dat is het doel en het uitgangspunt.
Om die ontmoeting mogelijk te maken heb je aan de ene kant een goed gebouw nodig met
allerlei publieksvoorzieningen zoals restaurant, foyer, garderobe, toiletten, horeca, kassa en
parkeerruimte en aan de andere kant allerlei faciliteiten voor de cultuuraanbieders zoals
cursus- en oefenruimten, zalen, kleedkamers, licht, geluid, en laad- en losperrons.
De gewenste programmering van al deze cultuuraanbieders is leidend bij het opstellen van
het PvE.
Een volledig PvE bestaat uit drie delen:
a. Een functioneel programma
b. Een ruimtelijk programma
c. Een technisch programma

Functioneel PvE
Het functionele PvE vloeit direct voort uit de inhoudelijke visie, doelen en activiteiten die de
toekomstige gebruikers voor ogen hebben. Vragen die beantwoord moeten worden zijn onder
meer:
F
Welke partijen zijn als gebruikers (i.c. de hoofdgebruikers) van het gebouw te
beschouwen?
F
Welk aanbod en activiteiten willen zij in (en rond) het gebouw gaan uitvoeren?
F
Wat zijn de interne en externe relaties tussen de verschillende functies die in het
gebouw samen komen?
F
Welke ruimten kunnen multifunctioneel gebruikt worden?
F
Welk karakter (open of gesloten) en sfeer (groot- of kleinschalig) moet het gebouw
uitstralen?
Minimale eisen zijn:
F
Heldere structuur met een duidelijke routing waarbij de loopafstanden van de
gebruikers en bezoekers tot een minimum worden beperkt.
F
Activiteiten met veel bezoekers dienen zo kort mogelijk bij in- en uitgangen gesitueerd
te worden.
F
Gebouwfuncties met een openbare bestemming dienen op een logische, vindbare plek
en indien mogelijk op de bouwlaag van de centrale entree te worden gesitueerd.

Ruimtelijk PvE
Het functioneel PvE vormt de basis voor het ruimtelijk programma.
Als je weet wat voor functies en activiteiten er ontplooid gaan worden en je weet hoeveel
mensen je verwacht, dan kun je ook vaststellen hoeveel ruimte je nodig hebt.
In het ruimtelijk PVE wordt het functionele programma vertaald in vierkante meters voor het
gebouw en de buitenruimte. Inschattingen van de intensiteit van het gebruik en het aantal
gebruikers spelen hierbij een grote rol.
Relevante vragen zijn:
F
Hoeveel vierkante meters zijn er nodig om het activiteitenprogramma te kunnen
uitvoeren?
F
Wat is de exclusieve ruimtebehoefte van elke partner?
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F
F

Hoeveel vierkante meters zijn er beschikbaar voor multifunctioneel gebruik?
Wat is de totaal te realiseren bruto vloeroppervlakte?

Technisch PvE
In het technisch PVE gaat het om de specificatie van de afwerking, inrichting en installaties
(elektriciteit, verwarming, ventilatie) van alle ruimten van het gebouw. Het technisch PvE
maakt geen onderdeel uit van dit PvE. Het Cultuurcluster stelt dermate specifieke eisen aan
veel ruimten dat het technisch PvE door specialisten op het gebied van bouwfysica,
akoestiek, geluid, theatertechniek enz. opgesteld moet worden. Hiervoor zullen adviseurs
aangetrokken worden die samen met de architect het technisch PvE zullen opstellen.
Wel moet minimaal worden voldaan aan een aantal wettelijke voorschriften, richtlijnen en
normen. Voor het ontwerp zijn de volgende richtlijnen (en wet- en regelgeving) van
toepassing:
Stedenbouwkundige randvoorwaarden
Bestemmingsplan
Bouwbesluit.
Gemeentelijke bouwverordening.
Bouwstoffenbesluit.
Arbowet.
Drank- en Horecawet;
Gemeentelijke verordening brandveiligheid.
Bouwprocesbesluit.
Wet Milieubeheer.
Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw
Wet milieubeheer
Voorschriften Waterschappen.
Eisen en richtlijnen van het Heemraadschap en de Provincie betreffende de
waterhuishouding
Verordeningen, bepalingen en voorschriften van de betreffende plaatselijke
nutsbedrijven (gas, water, elektra), alsmede de aansluitvoorwaarden betreffende post,
telefonie, data en CAI
Normen en richtlijnen
Toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimten NEN 1814
Handboek voor Toegankelijkheid (ITS vignet is vereist voor het gebouw)
Veiligheidsbeglazing in gebouwen NEN 3569
Inbraakbeveiliging van gebouwen NEN 5088/5089
Ergonomie NEN 3531
Verlichting EN 12464-1

Stedenbouwkundige randvoorwaarden
Voor de stedenbouwkundige randvoorwaarden wordt verwezen naar het geldende
bestemmingsplan, het Masterplan en het Beeldkwaliteitsplan van Inverdan.

PvE Cultuurcluster en Infrastructurele voorzieningen Figaro locatie
27februari 2014

15

Duurzaamheid
Duurzaamheid heeft betrekking op de milieueffecten die een gebouw teweeg brengt. Dat
begint al bij de locatiekeuze en het ontwerp en eindigt uiteindelijk bij de sloop. Duurzaamheid
strekt zich dus uit over de hele levensduur van het gebouw.
Het Cultuurcluster moet voldoen aan hedendaagse eisen met betrekking tot duurzaamheid.
Ten aanzien van energie wordt de „Trias Energetica zoveel mogelijk aangehouden:
1.
2.
3.

minimalisering energieverbruik;
gebruik duurzame energiebronnen;
efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen.

Daarnaast dient in het ontwerp bijzondere aandacht te worden geschonken aan milieu,
gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde van het complex.
Om het ambitieniveau ten aanzien van duurzaamheid te definiëren wordt gebruik gemaakt
van de zogenoemde GPR-methode of een gelijkwaardige methode bijvoorbeeld BREEAM.
Ten aanzien van het Cultuurcluster streven we een hoog ambitieniveau na: gemiddelde GPRscore 8 op 10 en een score van 9 op 10 voor energiezuinigheid.

Zaanstad klimaatneutraal 2020
Het Europees beleid is erop gericht dat nieuwe gebouwen na 2020 bijna geen of een zeer
lage hoeveelheid energie gebruiken. De energie die nog nodig is, moet in belangrijke mate
afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Dit is vastgelegd in de herziene Europese richtlijn
EPBD uit 2010.
De gemeente wil dat Zaanstad in 2020 een duurzame en klimaatneutrale stad is.
Klimaatneutraal bouwen houdt in dat bij nieuwbouw 100% van de CO2-uitstoot van alle
gebouwgebonden energieverbruik wordt gecompenseerd in de vorm van energiebesparing,
lokale duurzame energieopwekking en/of effectieve inzet van duurzame bronnen.
Uitgangspunt voor het ontwerp is een klimaatneutraal Cultuurcluster mits dit binnen de
beschikbare middelen haalbaar is.
Tijdens het ontwerpproces dient onderzocht te worden:
F
welke maatregelen noodzakelijk zijn om klimaatneutraal te bouwen;
F
welke maatregelen binnen de beschikbare middelen haalbaar zijn;
F
welke aanvullende en/of alternatieve financieringsmiddelen kunnen worden aangewend
als de doelstelling niet binnen het reguliere budget kan worden gerealiseerd.

Onderhoudsarm ontwerpen in relatie tot duurzaam exploiteren
Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met het in de toekomst eenvoudig kunnen
onderhouden en schoonmaken van de bouwkundige en installatietechnische onderdelen.
Uitgangspunten voor een onderhoudsarm ontwerp zijn:
F
de geschiktheid van producten, materialen en afwerkingen die worden toegepast;
F
oorzaken van vervuilingsproblemen voorkomen; aandacht voor vormgeving en
detaillering;
F
de onderhoudsgevoeligheid (d.w.z. storingsgevoeligheid) en onderhoudsbehoefte
van producten, materialen en installaties.
F
toegepaste materialen worden zodanig gekozen dat de kosten voor herstel van
vandalismeschade zoveel mogelijk worden beperkt.
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Verder dient bij het ontwerp rekening te worden gehouden met het volgende:
F
Ontwerp integraal door alle verschillende disciplines van begin af aan bij het proces te
betrekken en deze op basis van gelijkwaardigheid hun kennis en ervaring in het proces
in te laten brengen.
F
De uitvoering zodanig af te stemmen op de gebruiksaspecten dat instandhouding,
onderhoud en beheer eenvoudig en efficiënt zijn uit te voeren en de belasting van het
milieu wordt verminderd.
F
Het gebouw zo ontwerpen, dat het later makkelijk is aan te passen aan de wensen van
(nieuwe) gebruikers. (flexibiliteit)
F
Duurzame technieken toepassen om te besparen op energie- en materiaalgebruik.
F
Er voor zorgen dat het voor gebruikers eenvoudig is om installaties energiezuinig te
gebruiken.
F
Bij het ontwerp kiezen voor duurzame installaties die een minimum aan onderhoud
behoeven.

De gebruikers van het cultuurcluster
Het Cultuurcluster krijgt een aantal vaste gebruikers die ofwel aanbieders van cultuur zijn of
gelegenheid geven tot het beoefenen van culturele activiteiten of een combinatie van beide.
De clustering van diverse gebruikers in één multifunctioneel gebouw biedt kansen om door
samenwerking en gebruikmaking van elkaars kennis en kunde een breder cultuuraanbod te
genereren.
Onderstaand worden de vaste gebruikers en hun activiteiten beschreven.

FluXus, Centrum voor de Kunsten Zaanstad
FluXus wil als centrum voor de kunsten een bijdrage leveren aan het slechten van de
barrières tussen kunst en het algemene publiek, door dit publiek zelf kunst te laten
beoefenen.
FluXus biedt iedere Zaankanter de mogelijkheid om op eigen niveau en op eigen wijze
cultureel actief te zijn. De doelstelling van de organisatie is hierbij het bevorderen van de
kunsteducatie en de amateuristische kunstbeoefening in de regio Zaanstreek/Waterland en al
hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Hiertoe biedt de organisatie onderwijs aan in alle kunstvakken, kunsteducatie en
ondersteuning van het onderwijs en van de amateuristische kunstbeoefening.
De functies van FluXus zijn als volgt samen te vatten:
•
Cursussen en lessen (beeldende kunst, muziek, theater en dans).
•
Muziekensembles en producties van podiumkunsten.
•
Voorstellingen, uitvoeringen en voorspeelavonden van leerlingen en cursisten van
FluXus.
•
Voorstellingen georganiseerd door derden (bijv. de Muziekkamer).
•
Organisatie van het Cultuurmenu met o.a. professionele schoolvoorstellingen en
erfgoedactiviteiten.
•
Binnen en buitenschoolse cultuureducatie met het accent op actieve kunstbeoefening
•
Overige (school)projecten.
•
Exposities beeldende kunst (zowel amateur als professioneel).
•
Repetities en voorstellingen van amateurverenigingen (theatergroepen, orkesten,
koren).
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De organisatie kent vier afdelingen:
•
Muziekschool (opleidingen, cursussen en ensembles).
Spelen met muziek, instrumentaal, zingen, pop- en jazzmuziek, slagwerk en
ensembles, popschool en jazzworkshops
•
Beeldende kunst (cursussen en workshops).
Tekenen, schilderen, beeldhouwen, edelsmeden, keramiek, fotografie en nieuwe
media, textiel en mode, grafische technieken.
•
Podiumkunsten (cursussen in theater, musical en dans).
Kleuter- en peuterdans, urban dance, musicaldans, musical les, theater.
•
Afdeling Onderwijs (alle activiteiten voor, in en met het onderwijs).
Een bijzondere activiteit van FluXus is de community van Respawn, die gericht is op de
doelgroep jongeren. Hier worden workshops gegeven voor talenten die willen rappen, in een
band spelen, theater maken, dansen, musical maken enz. In The Pit (locatie DE FLUX) kan
men laten zien wat er bereikt is.
Een nieuwe activiteit die FluXus wil gaan ontwikkelen in het nieuwe Cultuurcluster is het
WOW Crealab 4Kids. Hier kunnen kinderen onaangekondigd en ongedwongen deelnemen
aan allerlei creatieve activiteiten.
FluXus heeft circa 3.000 cursisten. De muziekcursussen hebben hierin met 1.200 cursisten
het grootste aandeel. De cursisten komen op wekelijkse basis, wat zo’n 80.000 bezoekers per
jaar impliceert. Daarnaast bereikt FluXus jaarlijks circa 30.000 bezoekers met
schoolvoorstellingen, presentaties en overige activiteiten.
De cursusafdelingen vrije tijd van FluXus worden als gevolg van afnemende gemeentelijke
subsidies gereorganiseerd. Er is voor gekozen om de docenten in de afdelingen vrije tijd
buiten de organisatie te plaatsen. Deze gaan verder als zelfstandigen en kunnen in het
Cultuurcluster leslokalen huren om lessen te geven.

Pop & dancepodium DE FLUX
Een middelgroot podium (maximaal 650 bezoekers) dat multifunctioneel te gebruiken is. Na
het sluiten van Pop & Dancepodium De Kade is DE FLUX het nieuwe podium voor iedereen
uit de Zaanstreek en omgeving met een sterke focus op jongeren en nieuw (regionaal) talent.
DE FLUX programmeert wekelijks live muziek en clubnachten voor een breed publiek. Er is
ruimte voor regionale muziek- en popcultuur, nieuw talent, kwaliteit, samenwerking en
verrassende concepten. Combinaties tussen verschillende genres, jong talent,
(inter)nationaal gevestigde namen, makers uit zowel de Zaanstreek als de rest van
Nederland, maar vooral ook een leuke avond uit en mooie dingen zien met veel
enthousiasme en energie. DE FLUX is een open en toegankelijk podium voor allerlei vormen
van live muziek en clubnachten, van akoestisch naar hardstyle en van metal tot hiphop.
DE FLUX omvat de volgende functies:
•
•
•
•

Live muziek optredens (amateur tot professional, (inter)nationaal tot lokaal)
Clubnachten/ dansnachten met DJ’s binnen verschillende genres (techno, dubstep,
hiphop, alternatief, ‘80’s disco)
Door lokale initiatieven georganiseerde culturele evenementen (zoals benefiet
Dance4Life)
Cursussen (licht- en geluidstechniek, DJ, VJ)
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•
•

Presentatieavonden van cursisten van de Popschool
Overige (school)projecten

Daarnaast kan de zaal verhuurd worden als podium of multifunctioneel gebruikt worden
d.m.v. de uitschuifbare tribune.

Filmhuis De Fabriek
Filmhuis De Fabriek wijdt zich aan de beste arthouse van het moment.
Als filmhuis houdt De Fabriek zich bezig met;
•
Vertoning van actuele nationale en internationale kwaliteitsfilms.
•
Kleinschalige podiumactiviteiten en randprogrammering passend bij de thematiek van
filmvoorstellingen (zoals lezingen en workshops).
•
Educatieve schoolprojecten.
De Fabriek heeft momenteel twee filmzalen en een horecavoorziening in een voormalige
jongensschool aan de Zaan. De grote zaal biedt plaats aan 90 toeschouwers en de kleine
zaal aan 63. In de foyer wordt iedere 2 maanden een nieuwe expositie ingericht.
Filmtheater De Fabriek heeft een sterke programmering van bijzondere films en
documentaires met speciale programma's.
De Fabriek organiseert cursussen, (reeksen van) lezingen, debatten, een reeks rond film &
psychiatrie, nagesprekken met regisseurs en acteurs uit de wereld van de Nederlandse
cinema en groots opgezette filmfestivals.
Bovendien geeft De Fabriek cursussen zoals “kijken naar films” en “kijken naar filmmakers”.
Elke maand zijn er speciale programma’s in De Fabriek, waarmee bijzondere films worden
aangevuld en de nodige context wordt geboden.
De Fabriek wil in het nieuwe Cultuurcluster deze speciale projecten in een andere zaal in een
e
sfeervolle ambiance laten plaatsvinden. Hiervoor moet een kleine 3 zaal met een capaciteit
van circa. 35 toeschouwers worden ingericht. Deze zaal wordt niet als traditionele filmzaal
ingericht maar in de sfeer van een loungecafé of salon.
Kinderprogramma’s
Elke zondagmiddag draait er een kinderfilm in De Fabriek. Eens per maand, elke tweede
zondag van de maand, wordt er voorafgaand aan die film een uur lang gezamenlijk
geknutseld in de foyer van het filmtheater. Tijdens de schoolvakanties is er een speciale
kinderfilmweek.
De geplande programmering van De Fabriek is als volgt:
1.
Het filmtheater organiseert door het jaar heen gemiddeld vier plus programma’s (meer
dan alleen filmdraaien) per maand. De frequentie is onregelmatig, aard en omvang
ook. De ene keer is het een ‘meet and greet’, de ander keer een klein festival,
tegenwoordig b.v. ook filmcursussen. Deze activiteiten vinden in meerderheid in de
derde zaal plaats. De plus programma’s vinden overwegend plaats op do. t/m za.,
maar andere dagen zijn niet per se veel slechter qua publieksbereik.
2.

De filmprogrammering is als volgt:
Ma-di-wo: Elke avond een film per zaal.
Donderdag: een middagfilm in 1 zaal plus een avondfilm in 2 zalen.
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Vr. en za.: Elke dag twee avondfilms per zaal.
Zondag: meestal drie films per zaal, waarvan ’s middags 1 kinderfilm met knutselen.
Bezoekaantallen wisselen sterk, in totaal trekt de Fabriek (naast de filmvertoningen i.h.k.v
schoolprojecten) ruim 27.000 betalende bezoekers per jaar.

De Bieb
De toekomstagenda Cultuur gaat er vanuit dat de bibliotheekfunctie in de komende jaren aan
verandering onderhevig is; minder boeken, meer digitale serviceverlening en meer een plek
voor ontmoeting, communicatie en informatie. Uitgangspunt voor de toekomst is handhaving
van twee vestigingen, in Noord en Zuid. De Bieb geeft zelf aan dat de ontwikkeling van het
aantal leden, bezoekers en uitleningen op de middellange termijn ook effect zal hebben op de
overgebleven vestigingen. Mede om die reden lijkt het opportuun om in dit stadium de
mogelijkheid van een bibliotheekfunctie binnen het Cultuurcluster te onderzoeken. Gekeken
moet worden naar een vorm/opzet, die flexibel kan inspelen op de toekomst, naar
samenhang en synergie met andere functies in het gebouw, naar de benodigde m2 en naar
de kosten. In het huidige voorbereidingstraject voor het Cultuurcluster is geen rekening
gehouden met een substantiële bibliotheekfunctie, maar de beoogde opzet en indeling bieden
ruimte en mogelijkheden om in de ontwerpfase alsnog een opschaling naar een
toekomstbestendige bibliotheekfunctie te onderzoeken.

Zaanradio
Zaanradio is onderdeel van de stichting RTVI Zaanstreek. Deze stichting is de officiële lokale
omroep van Zaanstad en Wormerland, die voorziet in nieuws en muziekprogramma’s. Bij de
organisatie werken zo’n 80-100 vrijwilligers. In het Cultuurcluster wil men ook overwegen te
starten met een TV-afdeling. De uitzendingen vinden 24/7 plaats. Ook worden reportages
opgenomen en uitgezonden met behulp van een reportagewagen.

Babel, podium voor vormgeving en kwaliteit
Babel werd in 2003 opgericht door een groep architecten, stedenbouwers en vormgevers,
met als doel elkaar te ontmoeten en lezingen over stedenbouw en architectuur te
organiseren. Het podium richt zich daarbij ook op de toegenomen aandacht voor de Zaanse
identiteit, méér behoefte aan sfeer en uitstraling, en op versterking van het Zaanse imago.
Babel werkt met twee parttime medewerkers en veel vrijwilligers en organiseert jaarlijks
diverse discussie- en salonavonden. Daarnaast vinden er filmavonden, studiereizen, de Dag
van de Architectuur en veel tentoonstellingen plaats. Babel heeft van meet af aan kenbaar
gemaakt gebruik te willen maken van het nieuwe Cultuurcluster.

Horeca
Omdat er nog geen horecaexploitant bekend is vallen we voor dit PvE terug op de notitie
“horeca in cultuurcluster Zaandam” van LAGroup van 5-10-2011. In deze notitie wordt het
horecaconcept beschreven dat het best zou passen bij de doelstellingen van het
Cultuurcluster.
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Functies voor horeca
Het Cultuurcluster kan voorzien in de volgende horecafuncties in willekeurige volgorde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pauze foyer voor voorstellingen FluXus en De Fabriek;
Pre en Afterparty voor bezoekers De Fabriek, DE FLUX en voorstellingen van FluXus;
Leescafé (al dan niet in combinatie met een bibliotheek)
Passantenhoreca voor bezoekers centrumgebied (ontbijt, lunch, tussendoor);
Uitgaanshoreca voor Zaanstad (borrel, diner, club);
‘Kantine’ voor personeel instellingen;
‘Wachtkamer’ voor treinreizigers en ouders van cursisten;
Flexwerkplek voor treinreizigers, leerlingen Regio College en anderen;
Ontmoetingsplek tussen personen (afspraak met koffie e.d.);
Overlegplek voor groepen (vergaderzalen);
Feestelijke plek voor groepen (recepties, feesten, diners, e.d.);
Eventplek voor bedrijven en instellingen (recepties, personeelsfeesten, relatieevenementen, e.d.);
Horeca voor specifieke integrale programmering van het cluster (bijvoorbeeld een door
de instellingen georganiseerd cultureel festival);
Afhankelijk van type horecaondernemer: catering op externe locaties;
Eventueel een combinatie met de ‘Poort naar de Stad”.

Horecaconcept
Wil het voor een horecaondernemer aantrekkelijk zijn om zo’n grootschalige horecagelegenheid te pachten dan moet hij ervan op aan kunnen het alleenrecht in het pand te
hebben. Geen van de hoofdgebruikers zal daarom een eigen horecavoorziening in het pand
exploiteren. Een uitzondering op deze regel geldt voor Poppodium DE FLUX omdat de
horecaopbrengst in hun exploitatie is opgenomen. Dat neemt niet weg dat er afspraken
gemaakt kunnen worden met de horecaexploitant over bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop van
drank of andere constructies waarbij de inkomsten voor DE FLUX zeker gesteld kunnen
worden.
Doelstelling van de horeca is om zowel de individuele clusterbezoekers – bijvoorbeeld aan
het filmhuis – een gevoel van intimiteit en sfeer te geven, passend bij hun ‘uitgevoel’ voor of
na de voorstelling, om tegelijkertijd een praktische voorziening te zijn voor lunchende
medewerkers en passanten en om (soms behoorlijk grote) groepen te kunnen opvangen en
snel van drinken en eventueel eten te kunnen voorzien.
Daarnaast zijn er nog de wensen om mensen die willen flexwerken te faciliteren en om als
horeca zo aantrekkelijk te zijn dat bezoekers specifiek voor de horeca naar het cultuurcluster
komen. Hoe dan ook vergt deze combinatie van doelen een forse schaal, zeker met de
cumulatie van bezoekers bij samenvallende voorstellingen en optredens. In grote lijnen kan
dan gekozen worden voor één hoofdruimte met steunpunten in de verschillende foyers die
het gebouw krijgt.
De hoofdruimte zal bestaan uit het restaurant en het cafégedeelte samen met het Leescafé
op etage 0. Daarbij hoort een horecakeuken inclusief spoel- en afwasruimte en opslagruimten
voor food en non-food artikelen en een ruimte voor afvalcontainers.
In de popzaal dienen meerdere uitgiftepunten te komen voor drank en snacks, afgestemd om
de maximaal 650 bezoekers snel en efficiënt te kunnen bedienen.
Bij de filmzalen van De Fabriek dient een foyer met horecavoorziening te komen evenals bij
de presentatiezaal. Idealiter zouden deze foyers gecombineerd en flexibel gebruikt moeten
kunnen worden.
PvE Cultuurcluster en Infrastructurele voorzieningen Figaro locatie
27februari 2014

21

Lokalisering horeca
Voor de horeca geldt dat zij deel moet uitmaken van en een centrale positie moet innemen in
het Cultuurcluster, gekoppeld aan het openbare entreegebied. Zo ontstaat een interne
‘pleinfunctie’ die als het ware al buiten begint. Een mogelijkheid is om deze interne
pleinfunctie door te laten lopen naar de achtergevel, van waaruit zicht is over het spoor en de
omgeving.
Het restaurantgedeelte en het cafégedeelte moeten elk een eigen sfeer krijgen en gedeeltelijk
middels een vide contact hebben met (de) bovenliggende etage(s). Het cafégedeelte kan een
brasserie-achtig karakter krijgen waar ook kleinere hapjes/gerechten kunnen worden
genuttigd. Het restaurant zal de mogelijkheid bieden om relatief rustig te zitten. Visueel zullen
de ruimten (met name de overgang openbaar entreegebied <-> horeca) in elkaar overlopen.
Het is aan te bevelen wel voorbereidingen te treffen om een fysieke afscheiding mogelijk te
maken. Met name als er te zijner tijd toch verschillen ontstaan tussen de openingstijden van
het cluster en van de horeca.
Om een sterkere relatie te krijgen tussen binnen- en buitenruimte is een terras aan het
pleingedeelte of ter hoogte van het gedeelte van het Leescafé aan te bevelen. Het verhoogt,
zeker in de zomer, de aantrekkingskracht en de sfeer. De capaciteit zal waarschijnlijk beperkt
kunnen of moeten blijven;
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Functioneel Programma van Eisen
Algemeen
Transparantie
Het Cultuurcluster moet zo transparant mogelijk worden ontworpen, naar alle kanten, dus ook
naar de zijkant (wegzijde), achterkant en de spoorzijde. Weliswaar leent de locatie zich daar
niet optimaal voor, maar op die manier zoeken de functies hun contact met de omgeving, wat
ook positief kan uitstralen naar de omgeving toe. Dat wordt per slot van rekening ook beoogd.
Zien en gezien worden is het adagium.
Dit adagium geldt zowel van buiten naar binnen en vice versa, als intern binnen het gebouw.
Ook binnen dienen de activiteiten zoveel mogelijk zichtbaar te zijn voor degenen die zich in
het gebouw bevinden. Ook daar is een zo groot mogelijke transparantie gewenst met heldere
zichtlijnen. Daarom dient de entree uit minstens 2 bouwlagen te bestaan en ook (een
gedeelte van) het restaurant/café. Deze wens wordt nog benadrukt doordat een behoorlijk
aantal activiteiten moet plaatsvinden in akoestisch gesepareerde ruimten omdat ze anders
geluidoverlast zouden veroorzaken. Het is dus zaak om de activiteiten die niet in deze
ruimten plaats vinden zo veel mogelijk zichtbaar te maken voor het publiek en passanten.

Sfeer en uitstraling
Het gebouw moet een warme, uitnodigende, stimulerende, laagdrempelige en uitdagende
uitstraling krijgen met een sterke profilering zowel binnen als buiten en tevens met een
uitnodigende interactie daartussen. Een prettige plek om te komen en te verblijven. Een
gebouw dat achteloze passanten nieuwsgierig maakt.
Het Cultuurcluster dient uit te stralen dat het geen bedrijfsverzamelgebouw is van een aantal
culturele instellingen, maar een symbiose van het culturele leven in het bruisende hart van
Zaanstad.
Er dient ook differentiatie in sfeer te zijn, zowel ‘gesloten’ als ‘open’ en transparante ruimten
in het gebouw waar ‘men’ gezien wil worden, variërend van de intimiteit van een filmzaal voor
60 personen tot de massaliteit van een popconcert van 650 personen.
De entree en de horeca zijn in eerste instantie beeldbepalend voor een uitstraling van
gastvrijheid en gezelligheid (hospitality) en daarmee medebepalend voor het succes van het
Cultuurcluster. Vanuit het heldere horeca-concept dienen de culturele functies nader te
worden ingevuld, waarbij ook rekening wordt gehouden met logistieke eisen.
Daardoor worden passanten naar binnen getrokken, maar dit moet een voortzetting krijgen in
de rest van het gebouw met interessante ontmoetingsplekken en sterke zichten. Sfeer is ook
beleving en in dat kader vinden mensen het prettig als er ramen open kunnen worden gezet.

Moodboard
Om de gewenste sfeer enigszins in beeld te brengen en om de architect een indruk te geven
van de wensen van de gebruikers ten aanzien van het eigen domein, hebben enkele
gebruikers een ‘moodboard’ gemaakt – in sfeerplaatjes geven zij de gewenste kwaliteit en
uitstraling weer. Dit moodboard kan nog worden uitgebreid met de bijdragen van de overige
gebruikers. Het is dus nog een ontwikkeldocument dat als bijlage bij dit PvE is gevoegd.
Uiteindelijk moet in het vervolg van het ontwikkeltraject het moodboard zodanig worden
ontwikkeld dat het de visie van alle gebruikers weergeeft.
Gemeenschappelijke kwaliteit
De gevels en de gemeenschappelijke ruimtes geven de sfeer en kwaliteit van het
cultuurcluster aan. Het is wenselijk dat zowel vanaf de buitenzijde van het gebouw, als vanuit
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de gemeenschappelijke ruimtes, zichtbaar/voelbaar is, dat het gebouw gebruikt wordt door
verschillende gebruikers.
Individuele kwaliteit
Deze gebruikers hebben verschillende activiteiten op verschillende tijdstippen voor
verschillende doelgroepen. De ‘sferen’ en ‘stijlen’ in de ruimtes van de verschillende
gebruikers moeten aan deze activiteiten en doelgroepen worden aangepast: er is sprake van
verschillende ‘domeinen’. In deze domeinen moeten evenwel ook de sfeer en kwaliteit van de
gemeenschappelijke ruimtes en de gevels herkenbaar zijn.
Flexibiliteit van ruimten
Waar mogelijk dienen de indeling van het gebouw en de indeling van de ruimtes flexibel te
zijn, zodat het gebouw in de toekomst gemakkelijk kan worden aangepast aan de wensen en
eisen van nieuwe gebruikers, of de veranderende wensen en eisen van de aanwezige
gebruikers. In dit opzicht moet het gebouw een “modulaire” opzet hebben.

Logistiek en bereikbaarheid
In een groot gebouw als het Cultuurcluster met een diversiteit aan gebruikers is logistiek en
bereikbaarheid van het grootste belang, niet alleen voor de doorstroming maar ook qua sfeer.
Externe bereikbaarheid
Voor het publiek wordt het Cultuurcluster optimaal bereikbaar met het openbaar vervoer. Bus
en trein stoppen als het ware voor de deur. Er komt een grote fietsenstalling op niveau -1, er
zijn taxistandplaatsen en een Kiss&Ride-voorziening op niveau -2. Er dienen enkele
standplaatsen te zijn voor vrachtwagens van bands en de bus van FluXus (Citroen Jumper
verhoogd en verlengd: hoogte 2,153m, lengte 5.358m, gewicht 1600 kg). De bus van
Zaanradio vereist een overdekte parkeerplaats i.v.m. de aanwezige apparatuur. Er dient ook
ruimte te zijn voor het laden en lossen van vrachtwagens i.v.m. bevoorrading van het
Cultuurcluster.
Een parkeergarage (Hermitage) is binnen handbereik en overige parkeervoorzieningen zijn
op grotere afstand beschikbaar. Zowel vanuit de stad als vanuit Nieuw West kan men het
Cultuurcluster te voet bereiken.
Op level -1 moeten voorzieningen getroffen om daar een bruidsauto te kunnen parkeren ten
behoeve van trouwceremonies in het stadhuis.
Voor de aan- en afvoer van goederen en grote transporten voor pop- en theaterzaal, de
horeca, maar ook zware materialen voor beeldhouwen dient er op etage-2 een laad/losperron
gerealiseerd te worden met een goederenlift van voldoende capaciteit die alle niveaus kan
bereiken inclusief een mogelijke machinekamer op de bovenste verdieping of op het dak.
Voor kleinere transporten dient de goederenlift via een hellingbaan bereikbaar te zijn.
Ten behoeve van De Fabriek dient er in verband met nachttransporten een nachtkluis
aanwezig te zijn van minimaal 100 cm x 50 cm.
Interne logistiek
Doordat er veel verschillende disciplines in het Cultuurcluster aanwezig zijn met ieder hun
eigen publiek zal het ook regelmatig voorkomen dat er heel veel mensen gelijktijdig aanwezig
zullen zijn. Om dit in goede banen te leiden dient het gebouw om te beginnen een duidelijke
structuur te hebben. Geen kruip-door-sluip-door gangetjes en geen achteraf kamertjes.
Bij voorkeur liggen alle publieks- en gebruiksruimten aan weerszijde van brede centrale
gangen of pleinen. Door het relatief grote aantal akoestisch afgeschermde ruimten en de
evenzeer gewenste transparantie is ook een omloop of foyers etc. aan de buitengevel een
PvE Cultuurcluster en Infrastructurele voorzieningen Figaro locatie
27februari 2014

24

optie om de logistiek goed te regelen en tegelijk ook de transparantie een dienst te bewijzen.
Er moet van buitenaf zichtbaar zijn dat er activiteit in het Cultuurcluster is.
De grote publiekstrekkers qua massaliteit dienen in ieder geval op etage 0 of 1 gesitueerd te
worden. Daaronder vallen o.a. het restaurant/café, het Leescafé, de filmzalen van De Fabriek,
de presentatiezaal en vooral het poppodium.
Deze dienen vanuit de entreehal goed bereikbaar te zijn middels brede gangen en/of brede
trappen. Vanuit de entreehal zijn de etages 0 t/m 4 bereikbaar met personenliften.
Noodtrappenhuizen als transport/verkeersruimte zijn uit den boze, zij moeten uitsluitend
dienen als vluchtroute.
Vanuit het poppodium moet het publiek na de reguliere sluitingstijd van het Cultuurcluster met
aparte trappen buitenom de taxistandplaatsen, de Kiss&Ride zone en de fietsenstallingen
kunnen bereiken. Deze trappen mogen uitsluitend dienen als uitgang en niet als toegang
bovendien kunnen deze dienen als vluchtroute. Er dient ook goed nagedacht te worden over
de toegang van poppodiumpubliek na sluitingstijd van de rest van het Cultuurcluster.
In dit verband hoort ook tot een goede logistiek dat ruimten, afdelingen of verdiepingen
afsluitbaar zijn als ze niet gebruikt worden. Deze zonering dient in de ontwerpfase bijzondere
aandacht te krijgen. Tegenovergesteld moet het ook mogelijk zijn bepaalde ruimten of
afdelingen te bereiken als het Cultuurcluster formeel dicht is. Zaanradio moet bijvoorbeeld
24/7 bereikbaar zijn. Hiervoor dient een afzonderlijke ingang beschikbaar te zijn of dienen er
technische voorzieningen getroffen te worden dat alleen geaccrediteerde personen het
gebouw kunnen betreden gedurende sluitingstijd.

Algemene voorzieningen
Entree – Ontvangstruimte
De entree dient als ontvangstruimte ruim opgezet te worden en ingericht te worden als
loungeruimte (ontmoetingsruimte) met diverse comfortabele zithoeken. In de entree dient
men tevens kaartjes te kunnen kopen voor theater-, pop-, en filmvoorstellingen al dan niet
2
met een geautomatiseerd systeem. De entree dient te grenzen aan het Leescafé en het
restaurant/café maar wel afsluitbaar te zijn.
De entree dient tevens als inforuimte waar bezoekers informatie kunnen ontvangen over het
programma van het Cultuurcluster. Integratie met functies, die kunnen dienen als ‘Poort naar
de Stad’ (b.v. toeristische info) zou een pré zijn mits dit niet beperkt wordt tot folderrekken. Of
de infofunctie (en eventueel de kaartverkoop) gestalte krijgt middels een entreebalie of via
touchscreens of infozuilen dient in een later stadium door de gebruikers bepaald te worden in
het kader van inrichting en beheer- en exploitatie.
Vanuit de entree (en deels ook de horeca) heeft men middels een vide zicht op de
bovenverdieping(en). Met brede trappen (of de liften) kan men naar boven.

Afmetingen
De entree dient een minimale omvang van 200 m² NvO te hebben om deze functies te
kunnen vervullen.

2

Al dan niet in combinatie met een bibliotheekfunctie
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Transport goederen, personen en data
Goederenlift
Vanaf het laad/losperron op level -2 dient een goederenlift beschikbaar te zijn die alle etages
aandoet en eventueel ook het dak indien daar technische installaties geplaatst worden. Deze
lift dient voldoende capaciteit te hebben om grote en zware stukken te kunnen vervoeren.
Een afmeting van 4 x 5 meter of 3 x 6 meter zou moeten voldoen.

Personenliften
Voorts dient het Cultuurcluster te worden voorzien van minimaal 2 personenliften vanaf de
entreehal tot en met de bovenste verdieping. In deze liften moeten minimaal 10 à 12
personen tegelijkertijd kunnen plaats nemen. De liften moeten voorzien worden van
stopplaatsen programmering.

Data
Het Cultuurcluster dient te worden voorzien van 2 gescheiden WIFI-systemen. Eén openbaar
systeem voor bezoekers en één besloten en beveiligd systeem voor medewerkers van de
instellingen. De horeca zal t.b.v. draadloze bestelsystemen daarnaast een eigen gesloten
WIFI-systeem aanleggen.

Garderobes
Bij het poppodium dient een afgesloten garderoberuimte met baliefunctie te komen voor de
ontvangst en uitgifte van jassen etc. voorzien van deels vaste en deels verrijdbare
garderobestellingen met nummering voor maximaal 700 jassen. Daarnaast een ruimte voor
een aantal lockers voor de waardevolle spullen van bezoekers.
Bij de filmzalen en de presentatiezaal dient een soortgelijke garderobe te komen voor
maximaal 150 jassen.
De verrijdbare garderoberekken kunnen eventueel ook elders in het gebouw worden ingezet
al naar gelang de behoefte.
Bij de vergaderruimten en de verdiepingen met cursusruimten dienen verdeeld over de
verdieping open garderobe nissen te komen telkens voor maximaal 20 jassen. De ruimte
hiervoor dient uit de netto/bruto verhouding te komen. De horeca voorziet in haar eigen
garderobebehoefte.

Sanitaire voorzieningen
Op iedere verdieping dienen sanitaire voorzieningen te komen voor dames, heren en
mindervaliden (MIVA toiletten). De exacte aantallen, de inrichting en de verdeling
dames/heren dienen afgestemd te worden op de aanwezige functies op de verdiepingen.
Voor de verhouding dames/heren toiletten zal in het TPvE een verhouding worden
aangegeven. De toiletgroepen worden zoveel mogelijk bij elkaar gesitueerd om versnippering
te voorkomen en om zo efficiënt mogelijk te kunnen schoonmaken. De toiletten voor de
filmzalen en de theaterzaal dienen bij de foyers van deze zalen te zijn gelegen. Vermenging
met de toiletvoorzieningen voor poppodium DE FLUX dient voorkomen te worden.
De toiletten op level 0 dienen zodanig gesitueerd te worden dat ze goed bereikbaar zijn vanuit
het vergadercentrum en vanuit de entreehal. De wanden dienen tot plafondhoogte te worden
voorzien van tegels. De vloeren dienen naadloos te zijn (gietvloer) en te worden voorzien van
schrobputjes of -gootjes. Spiegels worden vast in de tegelwanden verwerkt. Kranen worden
voorzien van instelbare drukknoppen. De verlichting wordt geschakeld d.m.v.
aanwezigheidsignalering. Met name de toiletgroepen voor poppodium DE FLUX dienen
“hufterproof” te worden uitgevoerd.
PvE Cultuurcluster en Infrastructurele voorzieningen Figaro locatie
27februari 2014

26

Poetskasten
Op iedere verdieping dient ten behoeve van de schoonmaakdienst minimaal 1 poetskast te
komen voorzien van warm en koud stromend water en een uitstortgootsteen. De poetskasten
worden verder voorzien van schappen om schoonmaakmiddelen en voorraden overzichtelijk
te kunnen opslaan. De poetskasten hebben een naadloze vloer en rond de uitstortgootsteen
wordt ruimschoots voorzien in een tegelwand.

Opslag
Ten behoeve van de beheerorganisatie van het Cultuurcluster dient er op een of meerdere
locaties in het gebouw een opslagmogelijkheid te zijn waar beheerdienst materialen of
voorraden kan bewaren.
De gebruikers krijgen hun eigen opslagfaciliteiten binnen hun ruimten.

Afmetingen algemene voorzieningen
Zie Ruimtelijk PvE onder “algemene voorzieningen”.

Werken en vergaderen
Werkplekken, kantoren en vergaderruimten gebruikers
Flexplekken
Verspreid door het gebouw bij voorkeur in de nabijheid van de trappen(huizen) dienen er
flexplekken gecreëerd te worden waar gebruik kan worden gemaakt van de openbare en
gesloten Wifi-verbinding. Deze flexplekken zijn bedoeld voor het personeel van de diverse
instellingen. Als referentie dienen de flexplekken in de gangen van het stadhuis in de vorm
van treinzitjes of in de vorm van werkbladen met barkrukken.
Hiervoor is in totaal circa 30 m² NvO gereserveerd. De eventueel meer benodigde ruimte
hiervoor dient uit de netto/brutofactor (verkeersruimte) te komen. Voor FluXus zijn in totaal 20
werkplekken nodig.
Deze kunnen hier gerealiseerd worden en in de hierna te noemen kantoortuin.

Kantoorruimte gebruikers
Voor de gebruikers dient er een kantoorruimte gerealiseerd te worden op de bovenste
verdieping. De indeling hiervan wordt nog nader bepaald. Deze kantoorruimte is bedoeld als
min of meer vaste werkplek voor een nader aantal te bepalen functies. Daarnaast moet deze
kantoorruimte ook als flexwerkplek te gebruiken zijn buiten de reguliere kantooruren.

Vergaderruimten
In de directe nabijheid van de kantoortuin dient een drietal flexibel in te richten
vergaderruimten te worden gerealiseerd. In principe zijn ze bedoeld voor de gebruikers van
het Cultuurcluster, maar ze kunnen ook gereserveerd worden door derden indien de ruimten
in het vergadercentrum ontoereikend blijken. De vergaderruimten dienen dan ook opgenomen
te worden in een reserveringssysteem.
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Vergadercentrum gemeente
Op level 0 wordt ten behoeve van de gemeente Zaanstad een vergadercentrum gerealiseerd
als opvang van het tekort aan grotere vergaderruimten in het stadhuis3. De exacte indeling zal
in het ontwerptraject worden bepaald, maar uitgangspunt is dat er een aantal vergader/bijeenkomstruimten gecreëerd kan worden voor minimaal 100 personen. Bij grootschaliger
bijeenkomsten tot 400 personen kan afhankelijk van het soort bijeenkomst gebruik gemaakt
worden van de presentatiezaal, het poppodium, de filmzalen en de foyers. Buiten
kantoortijden en bij beschikbaarheid anderszins kunnen de vergaderfaciliteiten ook aan
derden verhuurd worden. Het vergadercentrum dient sfeervol te worden aangekleed en
ingericht. In of bij de vergaderruimten dienen garderobevoorzieningen te worden ingericht.
Eén vergaderruimte van ca. 60 m² NvO dient een bijzondere sfeer uit te stralen. Deze ruimte
e
zal mede gebruikt worden door De Fabriek als 3 filmzaal. De intentie is om deze zaal de
sfeer te geven die het best te omschrijven is als filmsalon met bijvoorbeeld rode pluche
stoelen, houten vloer, sfeerverlichting en andere warme aankleding.
Deze zaal dient voorzien te worden van de mogelijkheden om films op een scherm te
projecteren met een beamer of vanuit de projectieruimte, spots op te hangen en er dient een
goede geluidinstallatie te zijn. Hierdoor is deze zaal ook goed te gebruiken voor presentaties.
Er dient een kleine projectieruimte aanwezig te zijn voor een K2-projector.

Afmetingen werken en vergaderen
Zie Ruimtelijk PvE onder “algemene voorzieningen”.

Horecavoorzieningen
Horeca
Vanuit de entreehal loopt men via het Leescafé het restaurant/café binnen. Het cafégedeelte
staat enerzijds in verbinding met het Leescafé en het restaurant en anderzijds met het
buitenterras. Het horecagedeelte is (gedeeltelijk) 2 lagen hoog voorzien van een vide.

Terras
Het buitenterras dient als blikvanger voor het winkelend publiek en de treinpassagiers die
vanuit het station de stad in lopen. Het terras bevindt zich onder een vaste luifel of een ander
soort overkapping en zou als wintertuin ingericht kunnen worden.

Dakterras
Indien daartoe de mogelijkheid bestaat is de realisatie van een dakterras om daar
bijvoorbeeld films te vertonen of kleine concerten of iets dergelijks te geven een extra
dimensie in de zichtbaarheid en uitstraling van het Cultuurcluster. Voorwaarde is dat het veilig
kan en geen overlast veroorzaakt naar de omgeving.

Café
Het café straalt gastvrijheid en gezelligheid uit door haar ligging en inrichting en staat in half
open verbinding met het restaurant. In het café zijn behalve de gebruikelijke drankjes ook
gebak, kleine hapjes en broodjes verkrijgbaar. In het café moet ook gelegenheid zijn om
elkaar zakelijk te ontmoeten. Een openbare WIFI-verbinding is hiervoor noodzakelijk.

3

Bij toevoeging van een bibliotheekfunctie heeft realisatie op level 0 de voorkeur. Dit zou
betekenen dat de vergaderruimten (mfa’s) verplaatst worden naar elders in het gebouw.
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Restaurant
Het restaurant grenst met een half open verbinding aan het café. In het restaurant moet men
zowel in de zakelijke sfeer als in de uitgaanssfeer rustig kunnen zitten en beiden moeten ook
een andere sfeerbeleving kunnen krijgen. Het restaurant en het café zijn er niet alleen voor
de Cultuurclustergebruikers maar voor iedereen. De menukaart is afhankelijk van de ambities
van de horecaexploitant.

Keuken
De keuken en de bar zijn met elkaar verbonden en dienen zodanig gesitueerd te worden dat
van daaruit zowel het café en het terras als het restaurant bediend kunnen worden. Bij de
situering dient ook rekening te worden gehouden met de aan- en afvoer van goederen en
afval via de goederenlift. De keuken wordt voorzien van de benodigde luchtafzuiginstallaties,
een spoelkeuken, koelcel, magazijn, drankopslag, goederenontvangst, vetopvangput en
afvalberging.

Foyers
Er zijn foyers gepland bij filmhuis De Fabriek en de presentatiezaal. Deze foyers dienen
zodanig gesitueerd en ingericht te worden dat ze flexibel te gebruiken zijn. Klein als het kan
en groter als het moet middels een fysieke of visuele flexibele afscheiding. De foyers dienen
een intieme en relaxte sfeer uit te stralen, een huiskamergevoel met dimbare verlichting.
De foyers worden niet gebruikt door de bezoekers van DE FLUX. Popzaal DE FLUX krijgt een
eigen foyer. De foyers van De Fabriek en de presentatiezaal zijn bereikbaar vanaf de hoogste
zitplaatsen van de filmzalen en de presentatiezaal op level 2. In de foyer van De Fabriek
dienen aansluitingen te komen voor flatscreens en laptops. De horecaexploitant verzorgt de
catering eventueel bijgestaan en in samenwerking met de vrijwilligers van De Fabriek en
FluXus.

Popzaal DE FLUX
DE FLUX krijgt regelmatig grote aantallen bezoekers tot maximaal 650. De horecavoorzieningen in de zaal zelf dienen hierop te worden afgestemd. Dat betekent vrijwel zeker
dat gewerkt gaat worden met biertanks en automatische tapinstallaties. DE FLUX maakt
gebruik van vrijwilligers als horecapersoneel. Dit is de enige uitzondering op het uitgangspunt
dat de horecaexploitant verantwoordelijk is voor het totale horecaconcept in het
Cultuurcluster. De locatie van de biertank(s) dient in een later stadium bepaald te worden in
verband met lengte van de leidingen en de vulmogelijkheden en bij voorkeur in overleg met
de horecaexploitant. Mogelijk leidt dit tot inkoopvoordelen voor beide partijen. Ook de
brouwerij moet tijdig bij het ontwerpproces worden betrokken, gezien de afstand tussen de
opstelplaats van de bier-tankwagen en de popzaal (de ligging van de popzaal is 4
verdiepingen boven maaiveld).
Afgewogen zal worden of het rendabel is ook voor het restaurant en het café gebruik te
maken van tankopslag of dat het beter is daar met fusten te werken. Dit dient door de
horecaexploitant in overleg met de leverancier afgewogen te worden.

Overige horeca
In het Cultuurcluster zal een aantal vergaderruimten komen die op verzoek voorzien moeten
worden van koffie, thee, water enz. Dit is een taak van de horecaexploitant eventueel in
samenspraak met de beheerorganisatie. Verder zullen er op de verdiepingen die geen
permanent bezette horecavoorziening hebben koffiecorners komen ten behoeve van
personeel van de gebruikers en bezoekers/wachtenden al dan niet voorzien van automaten.
Ook deze voorzieningen vallen onder de horecaexploitatie.
PvE Cultuurcluster en Infrastructurele voorzieningen Figaro locatie
27februari 2014

29

Afmetingen horecavoorzieningen
Zie Ruimtelijk PvE onder “horeca” en “algemene voorzieningen”.

Leescafé
In eerste aanzet wordt uitgegaan van een Leescafé, in samenwerking met de
horecaexploitant. Dit Leescafé vormt de schakel tussen entreehal en restaurant/café en is
gelegen in het horecagedeelte. Het is een gezellige en comfortabele plek waar men onder het
genot van een drankje en met uitzicht op het terras kranten en tijdschriften kan lezen.
Het Leescafé is gesitueerd in het horecagedeelte en zal gelijke openingstijden hanteren.
In tweede instantie wordt voorgesteld om ook een opschaling naar een toekomstbestendige
bibliotheekfunctie op de begane grond te onderzoeken.

Afmetingen Leescafé
Zie Ruimtelijk PvE onder “Leescafé”

Filmhuis De Fabriek
De zalen
Filmhuis De Fabriek dient te kunnen beschikken over 2 filmzalen geschikt voor respectievelijk
60 en 90 stoelen in oplopende bioscoopopstelling. De zalen dienen rechthoekig te zijn met 10
à 12 rijen van 8 à 10 stoelen.
Beide zalen dienen voorzien te worden van een podium over de volle breedte van de zaal,
200 cm diep, 40 cm hoog. De zalen zijn 2 bouwlagen hoog. De oplopende vloeren uitvoeren
met tussenbordessen.
De zalen worden naast elkaar gesitueerd en zijn bij voorkeur toegankelijk vanaf boven (level
2) middels sluizen. Op dit level 2 zijn tevens de foyer en de sanitaire voorzieningen
gesitueerd welke multifunctioneel gebruikt worden met de presentatiezaal.
De foyers zijn nader omschreven onder het hoofdstuk Horeca.
De zalen zullen ingericht worden met rode pluche VIP stoelen met enkele “love Seats”. Deze
warme sfeer dient ook in de overige inrichting van de zalen tot uitdrukking te komen door de
toepassing van hout en tapijt.
Onder de stoelen marmoleum. De wanden goed reinigbaar of overschilderbaar.
Akoestiek verdient bijzondere aandacht evenals de geruisloosheid van de klimaatinstallaties.
De zalen dienen voorzien te worden van een lichtdiminstallatie, dolby surround systeem, PAaansluiting en UTP-aansluiting bij het podium, spots op het podium, beamer aan het plafond
te bedienen vanaf de projectieruimte. Projectiedoek met verschuifbare randen.

Projectieruimte
De zalen worden naast elkaar gesitueerd zodat er 1 projectieruimte achterin de zalen kan
worden gerealiseerd die beide zalen kan bedienen. De projectieruimte dient minimaal 250 cm
diep te zijn en toegang te geven tot en zicht te hebben op beide zalen. De projectieruimte
dient ook bereikbaar te zijn vanuit de verkeersruimte en toegankelijk en bereikbaar voor
zwaar materiaal. De projectieruimte wordt ingericht als werkruimte met een harde
vloerafwerking zoals marmoleum en met een klein pantryblok. Er worden 2 projectoren
geplaatst van respectieve 4K en 2K. Voorts wordt er een server geplaatst en dient er 400V
krachtstroom te worden voorzien, UTP-aansluitingen, bediening geluidinstallatie en diverse
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230V aansluitingen en voldoende luchtcirculatie. In of bij de projectieruimte dient een
opslagruimte te komen voor de opslag van film technisch materiaal.

3e zaal
e

De wens van De Fabriek is om een 3 zaal hebben om speciale projecten te kunnen
uitvoeren, zoals discussies, filmbesprekingen, meet & greet enz.
Deze zaal met een vlakke vloer voor ca. 35 zitplaatsen dient de sfeer uit te stralen van een
“salon”, ongedwongen en sfeervol met losse tafeltjes, rode pluche stoelen, houten vloer,
schemerlampen, wandverlichting e.d. De ingang voorzien van een sluis. Elektra-aansluitingen
in de vloer.
In deze zaal worden films vertoond middels een beamer aan het plafond of met een K2projector. Verder is een filmscherm vereist met de mogelijkheid spots op te hangen en PAaansluitingen. Eventueel een kleine pantry/bar in een hoek van de zaal afhankelijk van de
horecavoorzieningen in het pand.
e
Omdat deze 3 zaal tevens gebruikt kan worden als vergaderzaal zal voor deze zaal een
positie moeten woren gevonden naast of in de directe omgeving van het vergadercentrum
(level 0). Deze zaal dient voorzien te worden van een kleine projectieruimte voor een K2projector.

Overige ruimten
Een kantoorruimte voor de directeur van het Filmhuis. Dit kantoor doet tevens dienst als
vergaderruimte, PR-ruimte en opslag van filmposters en andere pr-materialen. De inrichting is
rustig en modern.
Het kantoor staat middels een tussendeur in verbinding met een vrijwilligersruimte die ook
dienst kan doen als vergaderruimte. Deze ruimte wordt voorzien van een klein pantryblok en
wordt rustig en modern ingericht.
Het kantoor en de vrijwilligersruimte worden op dezelfde verdieping gesitueerd als de foyer
(level 2).
De Fabriek dient tevens te beschikken over een kleine kassaruimte met een loket. Deze is
mogelijk te combineren met andere kassafuncties in het Cultuurcluster, maar vooralsnog
wordt ervan uitgegaan dat de kassa op level 2 gesitueerd wordt ter hoogte van de foyer.

Afmetingen De Fabriek
Zie Ruimtelijk PvE onder “ De Fabriek” en “algemene voorzieningen”

Zaanradio
Zaanradio gaat in het Cultuurcluster naast radio-uitzendingen ook tv-uitzendingen verzorgen.
Bij de situering van Zaanradio dient er rekening mee te worden gehouden dat de zender 24/7
in de lucht is en dat personeel daarom altijd toegang moet hebben tot de ruimten van
Zaanradio. Dit houdt in dat Zaanradio of een aparte ingang moet krijgen of dat het sluitplan
c.q. de toegangsbeveiliging van het Cultuurcluster zodanig wordt ingericht dat de
toegankelijkheid van het personeel geborgd is. Dit betekent tevens dat de ruimten van
Zaanradio één afsluitbaar en toegankelijk cluster dienen te vormen. Zaanradio dient uit
logistiek oogpunt zo laag mogelijk in het gebouw te worden gesitueerd. Vooralsnog is
rekening gehouden met level 0.
De reportagewagen van Zaanradio dient op level -2 een afsluitbare en overdekte
parkeerruimte te krijgen vanwege de diefstal- en vochtgevoeligheid van de aanwezige
apparatuur.
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Zaanradio dient te beschikken over een eigen telefooncentrale. Naast de benodigde
technische uitzendfaciliteiten dient elke ruimte voorzien te worden van ICT-aansluitingen en
er dienen enkele krachtstroomaansluitingen op nader te bepalen plaatsen aanwezig te zijn.
Nog niet bekend is waar de uitzendmast van Zaanradio geplaatst wordt. Waarschijnlijk is het
Cultuurcluster te laag en moet een andere locatie worden gezocht zoals bijvoorbeeld de
Rabobank, tenzij er glasvezel kan worden aangelegd.
Zaanradio heeft een mogelijke indeling gemaakt voor haar ruimten. Zie onderstaande
schematische indeling. Belangrijk hierin zijn de onderlinge relaties tussen de diverse ruimten.

Mogelijk indeling ruimten Zaanradio.

Studio’s
Zaanradio dient te beschikken over 2 radiostudio’s. In studio1 zitten presentator, gast en
technicus in één ruimte. Studio2 bestaat uit gescheiden ruimten voor presentatie en techniek.
De scheiding bestaat uit een dubbelglazen wand geplaatst onder een schuine hoek i.v.m.
spiegeling, zodat er wel zicht is maar geen direct geluidcontact.
Voor tv-uitzendingen is er een tv-studio met aangrenzend een techniekruimte tv gescheiden
door een dubbelglazen schuin geplaatste wand. De studio’s zijn bij voorkeur zichtbaar voor
publiek. De studio’s worden geluiddicht afgewerkt. De studio’s stralen een rustige sfeer uit en
zijn voorzien van vloeren waaronder gemakkelijk bekabeling kan worden gelegd..

Redactie
De redactie van radio en tv krijgt de beschikking over een werkruimte waarin 8 werkplekken
zijn gesitueerd. De redactieruimte bevindt zich naast de radiostudio’s.

Multifunctionele ruimte
Voor de ontvangst van gasten, de voorbereiding van gasten, overleg en workshops is er een
multifunctionele ruimte voorzien van een klein pantryblok. De ruimte dient plaats te bieden
aan een tafel met 8 stoelen.
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Overige ruimten
Zaanradio dient te beschikken over een ruimte waar de technische apparatuur voor het
verzorgen van uitzendingen geplaatst kan worden. Deze ruimte dient te worden voorzien van
topkoeling die ter plaatse regelbaar is.
Voorts een opslagruimte voor de opslag van materialen.

Afmetingen Zaanradio
Omdat de ruimten van Zaanradio een zeer compact cluster moeten vormen uit functioneel
oogpunt en uit een oogpunt van toegankelijkheid en afsluitbaarheid wordt rekening gehouden
met een lagere netto/brutofactor (1,3) dan voor de rest van het gebouw (1,4) geldt. Om in de
ruimtestaat toch eenduidig te kunnen rekenen met een factor 1,4 hebben we de netto
vloeroppervlakte met 20 m² gecorrigeerd. Dit is echter rekenkundig en fictief.
Zie Ruimtelijk PvE onder “Zaanradio”.

Poppodium DE FLUX
Het Cultuurcluster krijgt een zaal - met een vlakke vloer en een podium - die wordt gebruikt
door poppodium DE FLUX en die daarnaast voor diverse muziekvoorstellingen of andere
activiteiten gebruikt kan worden. In eerste instantie is die zaal als poppodium en daarnaast
als multifunctionele zaal te gebruiken. In verband met deze multifunctionaliteit zal er een
uitschuifbare tribune voor ca. 160 zitplaatsen worden aangebracht. Hiermee is in de
afmetingen van de zaal rekening gehouden.
DE FLUX programmeert breed. De live muziek kan variëren van jonge bandjes (jongeren
publiek) tot blues avonden (50+ publiek). De feesten/clubnachten zullen meestal een jonger
uitgaanspubliek trekken, maar er zijn ook feesten voor jonge jongeren (tot 16 jaar) en feesten
voor 18+.
Voor diverse subculturen (hiphop, metal, alternatief, dubstep, techno) en diverse
leeftijdsgroepen. Hoewel de focus met live muziek en clubnachten op jongeren ligt, zal er ook
programmering zijn voor specifieke leeftijden. Zoals een bluesavond (vooral 50+),
talentenjacht (jong publiek), FRIS feest (tot 16 jaar) of '90's now (30+).
De brede programmering maakt dat zoveel mogelijk mensen en vooral jongeren uit de
Zaanstreek en omgeving bij DE FLUX kunnen worden bediend. De bezoekersaantallen zullen
hiermee ook behoorlijk variëren. Bij een popconcert van een bekende band of clubnacht
zullen er rond de 650 bezoekers zijn, terwijl er bij een talentenavond of intieme akoestische
avond misschien 100 mensen komen.
De vluchtcapaciteit dient geschikt te zijn voor 750 personen aangezien er ook een behoorlijk
aantal personeelsleden aanwezig zal zijn.
dag
tijd
ma t/m wo 09:00-17:00 (overdag):

do

vr
za
zo

17:00-23:00
09:00-17:00 (overdag):
17:00-23:00 (avond)
17:00-01:00 (avond)
09:00-17:00 (overdag):
20:00-05:00 (avond/nacht)
20:00-05:00 (avond/nacht)
14:00-23:00 (middag & avond)

wat
medewerkers (kantoor en techniek)
evt. verhuur van de zaal (niet structureel)
evt. repetities (bijv. Popschool)
medewerkers (kantoor en techniek)
evt. verhuur van de zaal (niet structureel)
evt. repetities (bijv. Popschool)
evt. programmering
medewerkers (kantoor en techniek)
programmering (live muziek/ clubnacht)
programmering (live muziek/ clubnacht)
evt. zondagmiddag/avond programmering

aantallen

doelgroepen

wisselt
cultureel/ trainingen/ workshops
band + docent/ techniek bandjes, jongeren
wisselt
cultureel/ trainingen/ workshops
band + docent/ techniek bandjes, jongeren
max. 650 bezoekers
wisselt sterk, clubnachten uitgaanspubliek
max. 650 bezoekers
max. 650 bezoekers
max. 650 bezoekers

wisselt sterk, clubnachten uitgaanspubliek
wisselt sterk, clubnachten uitgaanspubliek
wisselt sterk, cultuurliefhebbers

Verwachte programmering DE FLUX
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Zaal met podium en backstage
Voor de functies van DE FLUX is een vlakke zaal nodig die (staan)plaats biedt aan 650
personen op de vloer en op het balkon c.q. entresol. De zaal dient robuust en stijlvol te
worden uitgevoerd. Aangezien deze zaal ook multifunctioneel gebruikt moet kunnen worden,
wordt hij op de kopse kant aan de achterzijde voorzien van een uitschuifbare tribune met
circa 160 theaterstoelen. Op de andere kopse kant (voorzijde) komt een podium van ca. 72m²
NvO, 110 cm. hoog.
Daarachter een backstage ruimte die goed bereikbaar moet zijn vanaf de goederenlift en
voorzien van de benodigde aansluitingen voor de theatertechniek. De vloeren van de zaal,
het podium en de backstage moeten goed reinigbaar en stootvast zijn.
De zaal, die 3 bouwlagen hoog is, is toegankelijk via sluizen. De zaal, het podium en de
backstage worden geluiddicht uitgevoerd. Boven achterin de zaal is een kleine ruimte voor
licht- en geluidregie.
De toegang tot de zaal bevindt zich zo laag mogelijk in het gebouw (voorzien is level 1)
vanwege de grote hoeveelheid publiek die de zaal moet bereiken en vanwege het feit dat er
vanuit het poppodium een aparte nachtuitgang gerealiseerd moet worden naar de
fietsenstallingen (niveau -1) en de taxistandplaatsen en Kiss&Ride zone (niveau -2).
Bij de toegang tot de zaal op level 1 komt een foyer die als typische popruimte moet worden
ingericht. De sanitaire voorzieningen en de garderobe voor de popzaal komen eveneens op
level 1 in verbinding met de foyer en dienen qua uitvoering te worden afgestemd op het
poppodiumpubliek (hufterproof).

Kleedkamers
Backstage naast het podium komen 2 multifunctioneel te gebruiken kleedkamers met douche
en toilet voor de artiesten, die van daaruit door een sluis het podium kunnen betreden. De
douches op de gang situeren. De kleedkamers worden stijlvol en modern ingericht. Indien
mogelijk worden de kleedkamers multifunctioneel gebruikt met de presentatiezaal. Hier dient
rekening mee te worden gehouden bij de situering ervan.

Techniekruimten
Naast het podium komt een techniekruimte waar versterkerrekken, mixers en dimmers staan
opgesteld. Deze ruimte kan worden afgeschermd met een afsluitbaar traliehekwerk. Voor de
opslag van technische apparatuur, kabels, lampen etc. dient wel een afsluitbare ruimte te
worden gerealiseerd. Deze hoeft niet direct naast de zaal te zijn gelegen.

Horeca poppodium
Er zijn voldoende horeca-uitgiftepunten (minimaal 2, mogelijk 3 of 4) in de zaal. De
horecaopslag voor het poppodium bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van de zaal, bij
voorkeur direct achter de bar(s). Er moet drempelloos (ivm steekwagens) met kratten en
eventueel fustjes van en naar de bar kunnen worden gereden.

Overige ruimten
Op level 1 dient in de nabijheid van de popzaal en de foyer een garderobe te komen met
loketfunctie. Deze wordt voorzien van voldoende genummerde kledinghaken.
Buiten de zaal dient een rookruimte te komen die voornamelijk gebruikt zal worden door de
bezoekers van het poppodium maar op andere tijden ook beschikbaar is voor andere
gebruikers. Indien deze volledig inpandig gerealiseerd wordt dient er voldoende afzuiging en
luchtverversing te komen. De rookruimte biedt zicht op het podium van de zaal.
Er dient in de nabijheid van de uitgang/lift een bezinningsruimte annex EHBO-ruimte
gecreëerd te worden voor lastige en oververhitte bezoekers. Deze wordt voorzien van een
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brancard en een AED. Er moet van buitenaf zicht zijn op de in de kamer aanwezige
personen.
Voor de verkoop van kaartjes is een kassafunctie. Nog niet bekend is waar deze zal komen.
De voorkeur heeft de centrale entreeruimte, maar dit kan ook in de foyer zijn.
Voor de popfunctie dient er een productiekantoor te zijn. Dit moet achter of naast de popzaal
zijn gelegen.

Afmetingen popzaal
Zie Ruimtelijk PvE onder “Poppodium”.

FluXus Beeldende Kunst
De afdeling Beeldende Kunst van FluXus biedt een breed scala aan kunstzinnige vorming. De
ruimten die hiervoor nodig zijn dienen zo veel mogelijk als een cluster in het gebouw
gesitueerd te worden. Het dubbelgebruik van lokalen is bij deze afdeling hoog. Voor alle
cursuslokalen geldt dat deze een hoge mate van transparantie vereisen richting
verkeersruimten. Men mag zien wat er gebeurt en in de transparante wanden dienen
mogelijkheden te worden ingebouwd (bijv. vitrines) om werk ten toon te stellen, zodat men
vanuit de verkeersruimten ook de resultaten kan zien.
De volgende ruimten zijn nodig om de activiteiten van deze afdeling te kunnen uitvoeren.

Beeldhouwen – Keramiek
De beeldhouwen/keramiekruimte dient in 2 ruimten verdeeld te kunnen worden middels een
tussenwand. In het onderste deel van de wand naar de verkeersruimte open bergkasten
opnemen met schappen waar keramiekstukken kunnen drogen. Er dient warm/koud water
aanwezig te zijn, een klei-bezinkbak en speciale stofafzuiging. De vloeren dienen goed
reinigbaar te zijn en tegen een stootje te kunnen. De uitstraling mag robuust zijn. Met
betrekking tot beeldhouwen dient rekening te worden gehouden met de geluidsresonantie die
dit met zich meebrengt.

Ovenruimte
Naast het keramieklokaal dient een ruimte te zijn voor het plaatsen van een keramiekoven
met een aansluiting op krachtstroom en warmteafzuiging. De oven moet vast op de vloer
gemonteerd kunnen worden. Ook hier dient de vloer goed reinigbaar te zijn.
In de beeldhouwen/keramiekruimte dient een waarschuwingslamp te komen voor als oven in
gebruik is en een alarm bij oververhitting.

Spuitcabine
Voor het spuiten van keramiek dient een aparte ruimte aanwezig te zijn, bijvoorbeeld naast de
ovenruimte in het keramieklokaal. Er dient warm/koud water aanwezig te zijn en een goede
afzuiging van spuitdampen. Goed reinigbare vloer.

Glazuurruimte
Voor het mengen en bewaren van glazuurmaterialen dient een aparte ruimte aanwezig te zijn.
Deze situeren naast de spuitcabine en de ovenruimte.
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Edelsmeden – Etsen
De ruimte voor edelsmeden/etsen dient evenals de beeldhouwen/keramiekruimte deelbaar te
zijn middels een flexibele wand. In de wand naar de verkeersruimte zoveel mogelijk
transparantie en mogelijkheden voor expositie (vitrines o.i.d.).
In het lokaal dient een chemicaliënbestendige wasbak met warm en koud water te zijn
alsmede een oogdouche. Vloeren en wanden dienen goed reinigbaar te zijn

Zuurkast
Naast de ruimte voor edelsmeden/etsen dient een zuurkast te komen met de nodige
aansluitingen en afzuiging. De vloer dient chemicaliënbestendig en goed reinigbaar te zijn.

Tekenen – Schilderen – Fotografie – Nieuwe media
Een gecombineerde ruimte voor tekenen, schilderen, fotografie en nieuwe media van 110m²
NvO op te splitsen in ruimten van 70m² en 40m² NvO door middel van een flexibele wand. In
de gangwand mogelijkheden opnemen voor expositie.
De ruimte dient de mogelijkheid te hebben om met 15 laptops te werken en er dienen 2 Lcdschermen te kunnen worden geplaatst/opgehangen. Voor het opbergen van de laptops een
inbraakvrije ruimte in het lokaal maken. Er dient een mogelijkheid te zijn om in het lokaal een
fotostudio in te richten met belichting en schermen. Deze ruimte dient goed verduisterbaar te
zijn en afgeschermd te kunnen worden i.v.m. het werken met naaktmodellen.

WOW Crealab 4Kids – tekenen/schilderen
Een gecombineerde ruimte voor creatieve activiteiten voor en met kinderen en reguliere
teken- en schilderlessen in gelijke delen te scheiden door een flexibele wand. Ook hier weer
een transparante wand naar de gangen met expositiemogelijkheden middels open kasten
en/of vitrines. Een wasbak bestand tegen chemicaliën en voorzien van warm/koud stromend
water. De vloer goed reinigbaar. Eén van de ruimten goed verduisterbaar i.v.m. het werken
met naaktmodellen.

Overige ruimten
Opslagruimte cursisten
Nabij de leslokalen een opslagruimte situeren voor materialen en werkstukken van cursisten.

Opslagruimte docenten/materialen
Een opslagruimte waar docenten eigen materialen kunnen opslaan in afsluitbare kasten en
waar lockers voor docenten kunnen staan gelegen centraal tussen de cursuslokalen.

Afmetingen FluXus Beeldende Kunst
Zie Ruimtelijk PvE onder “FluXus Beeldende Kunst”.

FluXus Muziek
De cursusruimten voor muziek moeten ieder specifiek geschikt zijn voor de verschillende
soorten muzieklessen die er gegeven worden. Dat varieert van vioollessen tot slagwerk en
popmuziek met ieder hun eigen akoestische vereisten. Daar dient bijzondere aandacht voor
te zijn. De muziekruimten die geluiddicht moeten zijn dienen zoveel mogelijk geclusterd te
worden binnen het gebouwconcept. De inrichting van de ruimten is robuust, rekening
houdend met de akoestische eisen. Vloeren en wanden geschikt voor vereiste akoestische
eigenschappen.
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Slagwerklokalen
Er dienen twee cursusruimten voor slagwerk te komen. Deze dienen geluiddicht te zijn en
daardoor slechts beperkt transparant. Een zijlicht naast de toegang is voldoende. In de
cursusruimte dienen stellingen te komen voor de opslag van slaginstrumenten. Bijzondere
aandacht voor akoestiek is vereist.

Ensembleruimten
Twee cursusruimten waarvan één voor grote ensembles en harmonieën (80m² NvO) en één
voor kleine ensembles (40m² NvO). Beiden zowel geschikt voor akoestische muziek als voor
popmuziek. Ze dienen geluiddicht te zijn met slechts een zijlicht naast de toegang.

Popstudio’s
Er zijn 3 cursusruimten voor popmuziek voorzien met één controleruimte (1 x 28m² NvO; 2 x
30m² NvO en 1 x 12m² NvO. Deze ruimten dienen geluiddicht te worden uitgevoerd met
slechts een zijlicht naast de toegang. Er dienen de nodige voorzieningen t.b.v.
geluidinstallaties te worden aangebracht.

Algemene lesruimten
Voor cursussen akoestische muziek (piano, viool, gitaar, saxofoon, fluit etc.) aan individuen of
kleine groepjes een 8-tal kleine cursusruimten (20 m² NvO) en een 4-tal grotere
cursusruimten (25 m² NvO). Deze cursuslokalen stellen qua geluidoverdracht lagere eisen
dan de hiervoor genoemde muzieklokalen. Wel dient er bijzondere aandacht te zijn voor de
akoestiek binnen de ruimten. Bijvoorbeeld minimaal één schuine wand en de andere wanden
voorzien van draaibare akoestische panelen of gordijnen. Daglichttoetreding is een vereiste,
de lokalen moeten dus aan een buitengevel gesitueerd worden.

Afmetingen FluXus Muziek
Zie Ruimtelijk PvE onder “FluXus Muziek”.

FluXus Dans
De dansruimten van FluXus dienen voor cursussen ballet, moderne dans en musical. Er
wordt ook muziekgeluid geproduceerd. Hiermee dient akoestisch rekening gehouden te
worden. Vanwege de inspannende activiteiten dienen de ruimten van een goede ventilatie te
worden voorzien.

Dansstudio’s
Er dienen 2 dansstudio’s te komen, rechthoekig, beiden voorzien van een spiegelwand aan
de lange zijde (bij voorkeur mobiel) en in één van de studio’s een vaste balletbarre tegenover
de spiegelwand. In beide ruimten voorzieningen voor een geluidinstallatie en het ophangen
van instelbare theaterspots. Eén van de studio’s uitvoeren met daglicht toetreding, één
zonder daglicht toetreding. Deze ruimten behoeven akoestisch de nodige aandacht. De
vloeren voorzien van een verende sportvloer bijvoorbeeld Pulastic 9 + 4 of vergelijkbare
kwaliteit.

Kleedruimten
Er dienen 2 kleedruimten (dames/heren) te komen die toegang geven tot beide dansstudio’s.
Eventueel multifunctioneel te gebruiken met hierna te noemen Presentatiezaal.

Opslagruimte
Bij de dansstudio’s een opslagruimte te realiseren voor de opslag van theatermateriaal en/of
het plaatsen van lockers.
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Presentatiezaal
FluXus heeft in het huidige gebouw de beschikking over een kleine intieme zaal waar
kleinschalige optredens, uitvoeringen en presentaties kunnen plaatsvinden, de zgn.
“Verkadezaal”. Men hecht er zeer aan dat er een vergelijkbare zaal terugkomt in het nieuwe
Cultuurcluster.
Deze zaal moet voorzien worden van een backstage/zijtoneel. De zaal dient zodanig in het
gebouw gesitueerd te worden dat men ofwel gebruik kan maken van de kleedruimten bij de
Popzaal ofwel van de kleedruimten bij de dansstudio’s. De zaal krijgt een beperkte
theateruitrusting zoals een geluidinstallatie, grid met theaterverlichting en toneeldoek. Voorts
een tribune met een nader te bepalen aantal (100?) theaterstoelen. Of deze zaal als ‘doos in
doos’ geconstrueerd moet worden dient nader te worden onderzocht. Zaal en backstage in
twee bouwlagen uitvoeren.

Afmetingen FluXus Dans
Zie Ruimtelijk PvE onder “FluXus Dans + Presentatiezaal”.

Instrumentenopslag FluXus
FluXus dient te beschikken over een 3-tal ruimten om muziekinstrumenten op te slaan.
Behalve dat deze ruimten afsluitbaar en droog moeten zijn worden er geen bijzondere eisen
aan gesteld. De ruimten dienen voorzien te worden van magazijnstellingen (inrichting).

Opslag muziekonderwijs FluXus
Behalve voor de opslag van instrumenten dient deze ruimte voor het plaatsen van afsluitbare
lockers voor docenten. Hij dient te worden gesitueerd bij de algemene lesruimten muziek. De
verkeersruimte dient breed genoeg te zijn om een vleugel te vervoeren. De opslagruimte
dient voorzien te worden van een dubbele deur, eveneens ten behoeve van een vleugel.

Opslag instrumentenfonds
Deze ruimte dient goed bereikbaar te zijn vanuit de lesruimten muziek.

Opslag instrumenten scholen
Deze ruimte is specifiek bedoeld voor de opslag van instrumenten die op de scholen gebruikt
worden. Daarom dient deze ruimte goed bereikbaar te zijn vanuit de goederenlift. Met
regelmaat worden instrumenten gehaald en gebracht van en naar de scholen.

Afmetingen instrumentenopslag FluXus
Zie Ruimtelijke PvE onder “Instrumentenopslag”.

Babel
Babel geldt niet als hoofdgebruiker, maar wil in het Cultuurcluster graag de beschikking
krijgen over een opslagruimte voor expositiemateriaal en een 2-tal flexwerkplekken. Deze
flexwerkplekken kunnen worden toegevoegd aan de kantoorruimte voor gebruikers of aan de
andere flexplekken die verspreid door het gebouw worden gerealiseerd. De opslagruimte
moet bereikbaar zijn met de goederenlift.
Babel wil 8 à 10 keer per jaar vergaderruimte huren voor haar activiteiten en 5 à 6 keer per
jaar een zaal voor 50 à 100 personen voor evenementen en 2 maal per jaar een filmzaal.
Babel onderzoekt nog de mogelijkheid om een sociëteit op te richten. Men zou dan een
aantal malen per jaar activiteiten willen houden in het café-restaurant.
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Verder wil Babel tentoonstellingen houden in het gebouw b.v. in de entreehal. Het gaat dan
om zuilen of panelen over (voornamelijk) architectuur. Max. 2 à 3 per jaar gedurende
openingstijden.
Babel zou graag de mogelijkheid hebben om een aantal Babel pagina’s te plaatsen in een
digitale info zuil of op schermen met digitale info over de verschillende instellingen die het
Cultuurcluster bewonen.

Afmetingen Babel
Zie Ruimtelijk PvE onder “Babel”.
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Ruimtelijk Programma van Eisen
In het functioneel PvE hebben we reeds de omvang van de ruimten afzonderlijk beschreven
evenals het eventueel multifunctioneel gebruik ervan en de situering. De ruimtevraag (circa
150m2) van een eventuele commerciële functie zoals ‘Poort naar de Stad’ wordt geacht
inbegrepen te zijn in de horecafunctie op de begane grond (Leescafé en restaurant).
In het ruimtelijk PvE vatten we per gebruiker of afdeling de omvang van de ruimten samen
vanuit netto naar bruto vierkante meters. Het totaal kan enigszins afwijken van de som van de
omvang van de individuele ruimten die we in het functioneel genoemd hebben.

Algemene voorzieningen

OMSCHRIJVING RUIMTE

AANTAL
FUNCTIONALITEIT
RUIMTEN

m2
NETTO

DIV.

gebruiksruimte

30

VERGADERRUIMTEN GEBRUIKERS

2

gebruiksruimte

50

KANTOORRUIMTE GEBRUIKERS

1

gebruiksruimte

40

VERGADERCENTRUM GEMEENTE

2

gebruiksruimte

160

ENTREEHAL/ONTVANGSTRUIMTE

1

gebruiksruimte

200

2

horeca

150

3

horeca

30

GARDEROBE FOYER

1

facilitair

25

OPSLAG ALGEMEEN

1

facilitair

40

INFOBALIE/KASSA

1

facilitair

pm

GOEDERENLIFT

1

facilitair

pm

PERSONENLIFTEN

2

facilitair

pm

POETSKASTEN

5

facilitair

50

SANITAIRE VOORZIENINGEN

5

facilitair

250

totaal netto aantal m2

1025

totaal netto aantal m2
bruto/netto factor 1,4

1.025
410
1.435

FLEXPLEKKEN GEBRUIKERS

FOYER
FABRIEK/PRESENTATIEZAAL
PANTRY'S/KOFFIECORNERS

totaal bruto aantal m2
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Horecavoorzieningen
OMSCHRIJVING RUIMTE

AANTAL
FUNCTIONALITEIT
RUIMTEN

m2
NETTO

facilitair

RESTAURANT

1
1
1

publieksruimte

pm
250
400

KEUKEN

1

facilitair

100

OPSLAG

1

facilitair

40

totaal netto aantal m2

790

totaal netto aantal m2

790

bruto/netto factor 1,4

316

BAR
CAFÉ

publieksruimte

totaal bruto aantal m2

1.106

Leescafé
OMSCHRIJVING RUIMTE
LEESCAFÉ/MUZIEKBIBLIOTHEEK

AANTAL
FUNCTIONALITEIT
RUIMTEN

1

m2
NETTO

publieksruimte

60

totaal netto aantal m2

60

totaal netto aantal m2

60

bruto/netto factor 1,4

24
84

totaal bruto aantal m2
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De Fabriek
OMSCHRIJVING RUIMTE

AANTAL
FUNCTIONALITEIT
RUIMTEN

m2
NETTO

FOYER

1

horeca

pm

FILMZAAL 1 (90 VIPstoelen)

1

publieksruimte

130

FILMZAAL 2 (60 VIPstoelen)

1

publieksruimte

90

FILMZAAL 3 (35 zitplaatsen)

1

publieksruimte

60

OPSLAG

1

facilitair

20

PROJECTIERUIMTE

3

facilitair

48

KANTOOR

1

facilitair

40

VRIJWILLIGERSRUIMTE

1

facilitair

40

KASSA

1

facilitair

4

totaal netto aantal m2

432

totaal netto aantal m2

432

bruto/netto factor 1,4

173
605

totaal bruto aantal m2

Zaanradio
OMSCHRIJVING RUIMTE

AANTAL
FUNCTIONALITEIT
RUIMTEN

m2
NETTO

Radio studio 1

1

gebruiksruimte

36

Radio studio 2

2

gebruiksruimte

36

Techniekstraat

1

facilitair

12

Redactie Radio + TV

1

gebruiksruimte

50

Opslag

1

facilitair

12

TV studio

1

gebruiksruimte

24

Techniek TV

1

facilitair

12

multifunctionele ontvangstruimte

1

gebruiksruimte

20

inpandig stalling reportagewagen

1

facilitair

pm

correctie netto/brutofactor 1,3 i.p.v. 1,4

-20
totaal netto aantal m2

182

totaal netto aantal m2

182

bruto/netto factor 1,4

73
255

totaal bruto aantal m2
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Poppodium DE FLUX – Theater/Muziekzaal
OMSCHRIJVING RUIMTE

AANTAL
FUNCTIONALITEIT
RUIMTEN

m2
NETTO

ZAAL inclusief drankuitgiftepunten
en geluidregieruimte

1

publieksruimte

300

OMLOOP/BALKON

1

publieksruimte

125

FOYER

1

publieksruimte

150

BACKSTAGE

1

facilitair

58

PODIUM

1

facilitair

72

WERKPLAATS

1

facilitair

16

TECHNIEK RUIMTE

1

facilitair

15

OPSLAG TECHNIEK

1

facilitair

40

PERSONEELSRUIMTE

1

facilitair

16

ARTIESTENKLEEDKAMER (2
kleedkamers)/met douche (op de
gang!)

2

facilitair

50

PRODUCTIEKANTOOR

1

facilitair

12

AFKOELRUIMTE/EHBO

1

facilitair

8

GARDEROBE

1

facilitair

40

ENTREE KASSA

1

facilitair

6

ROOKRUIMTE

1

publieksruimte

40

OPSLAG EN DRANKKOELING

1

facilitair

37

totaal netto aantal m2

985

totaal netto aantal m2

985

bruto/netto factor 1,4

394

totaal bruto aantal m2
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FluXus Beeldende Kunst
OMSCHRIJVING RUIMTE

AANTAL
FUNCTIONALITEIT
RUIMTEN

m2
NETTO

BEELDHOUWEN/KERAMIEK

1

gebruiksruimte

100

OVENRUIMTE

1

gebruiksruimte

10

Spuitcabine

1

gebruiksruimte

10

glazuurhok

1

gebruiksruimte

5

EDELSMEDEN/ETSEN

1

gebruiksruimte

80

ZUURKAST

1

gebruiksruimte

8

2

gebruiksruimte

110

2

gebruiksruimte

150

1

gebruiksruimte

30

1

facilitair

35

totaal netto aantal m2

538

totaal netto aantal m2

538

bruto/netto factor 1,4

215

totaal bruto aantal m2

753

TEKENEN/SCHILDEREN/FOTOGRAFIE
/NIEUWE MEDIA
CREALAB 4KIDS / teken
schilderlokaal
opslag voor cursisten
OPSLAG docenten / materialen
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FluXus Muziek
OMSCHRIJVING RUIMTE
SLAGWERKLOKAAL

ENSEMBLERUIMTEN (1 van 40 m2 en
1 van 80 m2)
LESRUIMTE ALGEMEEN (8 kleine
lokalen van 20 m2; 4 grote lokalen
van 25 m2)
POPstudio's 1 x 28 m2, 2 x 30 en 1
controleruimte van 12 m2

AANTAL
FUNCTIONALITEIT
RUIMTEN

m2
NETTO

2

gebruiksruimte

50

2

gebruiksruimte

120

13

gebruiksruimte

260

4

gebruiksruimte

100

OPSLAG

zie afzonderlijk blad
totaal netto aantal m2

530

totaal netto aantal m2

530

bruto/netto factor 1,4

212

totaal bruto aantal m2

742

FluXus Dans
OMSCHRIJVING RUIMTE

AANTAL
FUNCTIONALITEIT
RUIMTEN

m2
NETTO

DANSSTUDIO 1

1

gebruiksruimte

100

DANSSTUDIO 2

gebruiksruimte

OPSLAG

1
1
2
1

PRESENTATIEZAAL klein

1

facilitair
gebruiksruimte

100
0
40
35
192

BACKSTAGE/ZIJTONEEL

1

facilitair

50

totaal netto aantal m2
bruto/netto factor 1,4

517
207
724

TOESCHOUWERSRUIMTE
KLEEDRUIMTE

gebruiksruimte
facilitair

totaal bruto aantal m2
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FluXus Instrumentenopslag
OMSCHRIJVING RUIMTE

AANTAL
FUNCTIONALITEIT
RUIMTEN

m2
NETTO

OPSLAG MUZIEKONDERWIJS

1

facilitair

50

OPSLAG INSTRUMENTENFONDS

1

facilitair

50

OPSLAG INSTRUMENTEN SCHOLEN

1

facilitair

60

totaal netto aantal m2

160

totaal netto aantal m2

160

bruto/netto factor 1,4

64

totaal bruto aantal m2

224

Babel
OMSCHRIJVING RUIMTE

AANTAL
FUNCTIONALITEIT
RUIMTEN

m2
NETTO

OPSLAGRUIMTE

1

facilitair

60

FLEXPLEKKEN

2

gebruikersruimte

10

totaal netto aantal m2

70

totaal netto aantal m2

70

bruto/netto factor 1,4

28
98

totaal bruto aantal m2
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TOTAALOVERZICHT RUIMTEPROGRAMMA CULTUURCLUSTER ZAANSTAD
Algemene voorzieningen
totaal netto aantal m2
bruto/netto factor 1,4
totaal bruto aantal m2

1.025
410
1.435

Poppodium/Muziektheater
totaal netto aantal m2
bruto/netto factor 1,4
totaal bruto aantal m2

985
394
1.379

De Fabriek
totaal netto aantal m2
bruto/netto factor 1,4
totaal bruto aantal m2

432
173
605

Zaanradio
totaal netto aantal m2
bruto/netto factor 1,4
totaal bruto aantal m2

182
73
255

Fluxus Beeldende Kunst
totaal netto aantal m2
bruto/netto factor 1,4
totaal bruto aantal m2

538
215
753

De Bieb
totaal netto aantal m2
bruto/netto factor 1,4
totaal bruto aantal m2

60
24
84

Fluxus Dans en Muziekzaal
totaal netto aantal m2
bruto/netto factor 1,4
totaal bruto aantal m2

517
207
724

Horacavoorzieningen
totaal netto aantal m2
bruto/netto factor 1,4
totaal bruto aantal m2

790
316
1.106

Fluxus Muziek
totaal netto aantal m2
bruto/netto factor 1,4
totaal bruto aantal m2

530
212
742

BABEL
totaal netto aantal m2
bruto/netto factor 1,4
totaal bruto aantal m2

70
28
98

Instrumentenopslag
totaal netto aantal m2
bruto/netto factor 1,4
totaal bruto aantal m2

160
64
224

Totaal ruimteprogramma
totaal netto aantal m2
bruto/netto factor 1,4
totaal bruto aantal m2

5.289
2.116
7.405

In het ruimteboek dat als bijlage bij dit PvE hoort worden de eisen die aan de ruimten
gesteld worden nader omschreven. Het gaat dan vooral om multifunctioneel gebruik,
oriëntatie in het gebouw, sfeer en technische voorzieningen.

Bijlagen:
-

Ruimteboek Cultuurcluster Zaanstad

-

Relatieschema

-

Programma van wensen – mood boards
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-

INFRASTRUCTUUR
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Inleiding
De benodigde infrastructuur/openbare ruimte op deze locatie bestaat uit de volgende
onderdelen op de verschillende niveaus:
- Kiss&Ride voorziening;
- Taxistandplaatsen;
- Fietsenstallingen;
- Voorrijden trouwauto;
- Diverse opstelplaatsen voor bevoorrading;
- Fietsverbinding tussen snelfietspad (niveau -2) en fietspad op de Buiging (niveau 0);
- Stijgpunten (trappen, liften, hellingbanen) tussen de drie niveaus.
Ruimtelijke samenhang van de onderdelen:
De infrastructurele voorzieningen bevinden zich op maaiveld (niveau -2) en een nog nader te
ontwerpen en te realiseren ‘tussendek’ (niveau -1) tussen maaiveldhoogte en de aansluitende
Buiging (Stadhuisplein op niveau 0). Deze infrastructurele voorzieningen bevinden zich alle
onder het vanaf Stadhuispleinniveau te realiseren Cultuurcluster, waarvan de hoofdingang
aan het Stadhuisplein (niveau 0) is gelegen. De (taxi)voorzieningen zullen moeten worden
afgestemd op de aanwezigheid van reizigers/toeristen (met koffers e.d.), die via het NSstation Zaandam verder willen reizen en onder andere ook naar Schiphol.
Uitgangspunt is dat op het niveau van het “tussendek” (-1) in ieder geval een representatieve
voorrijdvoorziening met 1 of 2 plaatsen voor een trouwauto dan wel hoogwaardigheidsbezoek
wordt gerealiseerd, met de toe- en uitrit vanaf en naar maaiveld (niveau -2).
Tevens zal op dit tussendekniveau het merendeel van de benodigde fietsenstallingen worden
gerealiseerd. Deze fietsenstalling wordt zowel vanaf het Buigingniveau (niveau 0) als vanaf
het maaiveld (niveau -2) comfortabel met de fiets, rijdend dan wel (trap)lopend, bereikbaar.
Een (kleiner) deel van de fietsenstalling, waaronder de personeelsfietsenstalling zal op het
maaiveld (niveau -2) worden gerealiseerd. Gaandeweg het ontwerptraject zal de meest
doelmatige verhouding moeten worden vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat de
taxistandplaats, Kiss&Ride- en de bevoorradingsvoorziening op niveau -2 worden
gerealiseerd. Indien inpasbaar kunnen de taxi’s eventueel op niveau -1 worden gerealiseerd.
Naast goed bereikbare taxistandplaatsen voor mensen met koffers e.d. kan ook worden
gedacht aan (stations)kluisjes voor het (tijdelijke) opbergen.
De verschillende fietsenstallingen zullen in samenhang met de totale oplossing van de
fietsenproblematiek rondom het station Zaandam moeten worden opgelost. Daarbij zullen de
oplossingen zowel aan de oostkant als westkant integraal moeten worden afgewogen.
Vanaf het naast de locatie aanwezige snelfietspad (langs het spoor niveau -2) moet een
verbinding tot stand worden gebracht met het fietspad op Buigingsniveau/Stadhuisplein
(niveau 0).
Vanaf het tussendek moet een brede, statige vaste trap naar het Stadhuisplein worden
gerealiseerd. Bovendien is een (personen)lift vanaf maaiveld (niveau -2) tot aan het niveau
van het Stadhuisplein (niveau 0) aanwezig met een tussenstop op tussendekniveau (-1).
Deze lift is gecombineerd met een vaste trapverbinding vanaf maaiveld totaan tussendek
(niveau -1).
Deze stijgvoorzieningen vormen in samenhang de belangrijkste verticale voetgangersas van
tussendek (-1) naar Stadhuisplein (0) en van maaiveld (-2) naar Stadhuisplein (0).
Er dient aandacht te worden besteed aan samenhang tussen en openheid en sociale
veiligheid op de verschillende niveaus (-1 en -2). Dit kan mede worden bereikt door een zo
groot mogelijke openheid te creëren met doorkijk en daglichtdoorstraling rondom de
‘statietrap’ tussen Stadhuisplein (niveau 0), tussendekniveau (-1) en niveau -2.
Eisen per onderdeel
Kiss&Ride voorziening
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De Kiss&Ride voorziening (K&R) bestaat uit een opstelgelegenheid voor een zestal auto’s,
die zich buiten de rijroute kunnen opstellen om enige tijd te kunnen stilstaan zonder het
overige verkeer daarbij te belemmeren. Op die stopplaats kunnen (trein)passagiers vrij uit- en
instappen. De K&R is vanaf de Provincialeweg via de Korte Hogendijk parallel aan het
snelfietspad te bereiken.
De K&R wordt op het maaiveld (niveau -2) gerealiseerd en heeft een logische situering
(bereikbaarheid, looproute, zichtbaarheid) ten opzichte van de verticale voetgangersas.
In het plan op maaiveldniveau (-2) moet een aantal (betaald) kortparkeerplaatsen (maximaal
30 minuten) worden gesitueerd ter aanvulling op het Kiss&Ride areaal.
Taxistandplaatsen
Er dient een taxistandplaats voor circa 8 taxi’s te worden gerealiseerd, waarbij rekening moet
worden gehouden met reizigers die aankomen en verder willen reizen via station Zaandam.
Hiervoor gelden vergelijkbare situatie-eisen als voor K&R. Indien op tussendekniveau (-1)
naast de fietsenstallingen nog ruimte kan worden voorzien voor meer dan alleen een
opstelplaats voor de trouwauto komen de taxistandplaatsen eventueel in aanmerking daar te
worden geprojecteerd. In dat geval dient wel de op-/afrit zodanig te worden vormgegeven dat
dalende en stijgende auto’s en taxi’s elkaar niet zullen hinderen en veilig daarvan gebruik
kunnen maken.
Fietsenstallingen
Op de locatie dient een drietal verschillende fietsenstallingen (bewaakte NS-stalling, vrije openbare- stalling en een personeelsstalling voor het stadhuis) te worden gerealiseerd.
Het aantal te stallen fietsen bedraagt circa 2.700 stuks, exclusief het aantal plaatsen in de
personeelsfietsenstalling. Het juiste aantal zal worden bepaald afhankelijk van de integrale
oplossing die rondom het station zowel aan de oostkant als de westkant wordt gerealiseerd.
De aanwezige (dubbele) fietsenrekken op het Noordschebos in de vrije stalling en de NSstalling worden verplaatst en hergebruikt op de nieuwe locatie.
Nadere omschrijving
De NS-stalling (vooralsnog bewaakt en betaald) dient zo dicht mogelijk nabij de toegang
naar het Stadhuisplein te worden gesitueerd op het tussendekniveau (-1; onder het
cultuurcluster). In deze stalling zijn vooralsnog 400 plaatsen voorzien.
Daarbij moet de mogelijkheid aanwezig zijn om een ruimte te realiseren waarin een
fietsenwinkel en een reparatiewerkplaats, bereikbaar vanaf Buigingsniveau (0), kunnen
worden gerealiseerd.
Bovendien dient er een verhuurruimte te zijn voor een x-tal ov-fietsen.
Een combinatie van deze voorzieningen met de eerste winkel op de spooroverbouwing
behoort tot de mogelijkheden.
Een (automatisch) toegangssysteem (fietsautomaat) met een verblijfruimte voor een
beheerder, inclusief de daarvoor benodigde (persoonlijke verzorgings) voorzieningen en
middelen dient aanwezig te zijn nabij de ingang van de stalling.
De vrije -openbare- stalling bestaat vooral uit dubbele fietsenrekken (etagerekken)
geplaatst in het wegdek, die worden verplaatst en hergebruikt vanaf de stalling van het
Noordschebos. Het aantal plaatsen bedraagt circa 2.700 rekken (incl. de circa 400
stallingsplaaten in de NS-stalling). De rekken worden bij voorkeur h.o.h. op 40 cm geplaatst
en zijn tweezijdig benut. Veel van de her te gebruiken rekken (ca. 3 op 5) staan h.o.h. 37,5
cm en de overige herbruikbare en nieuwe rekken op 40 cm.
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Voor het merendeel zullen deze plaatsen op het tussendekniveau (-1) worden voorzien. Deze
stalling moet zowel vanaf het Buigingniveau (0) als vanaf het maaiveld (-2) comfortabel met
de fiets (rijdend dan wel lopend) bereikbaar zijn.
Een (kleiner) deel van de fietsenstalling zal op het maaiveld (-2) worden gerealiseerd.
Gaandeweg het ontwerptraject zal de meest doelmatige verhouding moeten worden
vastgesteld, eveneens in samenhang met de gekozen oplossing aan de westkant van het
station.
Dit aantal en de situering hangt mede af van de bereikbaarheid van de stallingen vanaf de
Buiging (niveau 0) en het snelfietspad langs het spoor (niveau -2) en in samenhang met de
bereikbaarheid van het Stadhuisplein voor de overige verkeersdeelnemers en gebruikers van
de openbare ruimte. Die deelnemers zijn onder andere de gebruikers van het hoofdkantoor
van AH en het kantoor van DHV (Icoon). De voetgangers voor de Icoon lopen vanaf het
Stadhuisplein (niveau 0) via het tussendekniveau (-1) naar een door derden te realiseren
loopbrug parallel aan de Provincialeweg tot aan de Icoon v.v.. Het kantoorpersoneel en
bezoekers van AH zullen vanaf het Stadhuisplein via het tussendek het maaiveld bereiken en
vanaf daar langs het snelfietspad richting AH-kantoor lopen.
Op het maaiveld (-2) dient ruimte te worden geprojecteerd voor een x-tal brommers en
andere niet op de Buiging toegestane voertuigen. Deze ruimte dient benaderbaar te zijn via
de autotoegang voor Kiss&Ride.
Daarnaast dient rekening te worden gehouden met fietsen met afwijkende maten (o.a.
bakfietsen, racefietsen, mamafietsen; totaal ca. 3%), fietsen met bakjes voorop (ca. 15%) en
elektrische fietsen. Fietsen met bakjes voorop nemen in een h.o.h. 37,5 cm variant 2 à 3
fietsparkeerplekken in beslag. Er dient hier een goede oplossing te worden gerealiseerd, om
te voorkomen dat de fietsenstalling inefficiënt wordt gebruikt.
Tijdens het ontwerptraject kan door NS-Stations en de gemeente Zaanstad worden besloten
dat de beide genoemde fietsenstallingen volledig worden samengevoegd tot één stalling met
één (beheer)regime. Bovendien is het niet ondenkbaar dat ook de personeelsfietsenstalling
van de gemeente Zaanstad onderdeel uitmaakt van deze grote gecombineerde
fietsenstalling. In dat geval dient speciale aandacht te worden besteed aan de
toegankelijkheid van dit gedeelte van de stalling, waardoor alleen bevoegden worden
toegelaten (24/7) tot de personeelsafdeling.
De Personeelsfietsenstalling gemeente Zaanstad van de gemeente Zaanstad zal, indien
niet in één grote fietsenstalling voor alle functies wordt voorzien, op maaiveld (-2) moeten
worden gerealiseerd. De voetgangersuitgang voor het personeel dient in ieder geval aan de
noordzijde van de stalling te zijn gesitueerd, aangezien het personeel vanaf die zijde
rechtstreeks de personeelsingang van het stadhuis op maaiveld (-2) kan bereiken. De
toegang(en) dienen te zijn voorzien van een toelating(bewakings)systeem (pasjes) zoals
gebruikt in het stadhuis met automatisch opendraaiende deuren.
De capaciteit van de personeelsfietsenstalling (pf) is in totaal circa 400 fietsen inclusief een
(vrije) voor fietsen met afwijkende maten (circa 100). De daarbij aan te brengen elektrische
oplaadpunten voor de dienstfietsen, privéfietsen en de elektrische (dienst)scooters (totaal 100
stuks) dienen zover mogelijk van de toegang/uitgang te worden gesitueerd. De aanwezige
(dubbele) fietsenrekken in de tijdelijke pf op het Noordschebos zullen worden verhuisd naar
de nieuwe fietsenstalling.
De oppervlakte van de pf bedraagt circa 450m2 bvo (30x15m), waarin de aangegeven
aantallen in rekken (h.o.h. 40 cm) en de overige ‘buiten’ modellen een plaats kunnen vinden.
In de pf is geen ruimte voor brandstofaangedreven voertuigen. Deze voertuigen (brommers,
(benzine)scooters en motoren) dienen buiten naast de muur van het archief (ruimte van circa
7m breed) op niveau -2 te worden opgesteld en afhankelijk van het gebruik van deze ruimte
(misbruik door anderen) afsluitbaar moeten zijn en specifiek kunnen worden gebruikt door het
personeel alleen. Deze ruimte is ook benaderbaar via de autotoegang voor Kiss&Ride.
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Voorrijden trouwauto’s/hoogwaardigheidsbezoek
Voor trouwauto’s en hoogwaardigheidsbezoekers dient op het tussendek (-1) een voorziening
(parkeer-/opstelplaats voor 1 of 2 auto’s) nabij de ‘statie’-trap naar het Stadhuispleinniveau
(0) te worden gerealiseerd. Deze voorziening op de locatie dient middels een hellingbaan
vanaf de Korte Hogendijk goed bereikbaar te zijn. De constructie en bereikbaarheid zullen
daarin op een goede wijze moeten voorzien, zodat daarvan veilig gebruik kan worden
gemaakt. Op de hellingbaan tussen niveau -1 en -2 hoeft geen rekening te worden gehouden
met elkaar ontmoetende auto’s. Deze op-/afrit kan worden gecombineerd met de opgang voor
de fietsers, waarbij aandacht moet worden besteed aan een goed zicht op het voorliggende
weggedeelte zodat er veilig gebruik van kan worden gemaakt.
Voorzieningen t.b.v. het cultuurcluster (opstelplaatsen)
• Opstelplaats reportagewagen Zaanradio (bij voorkeur inpandig/afgesloten ivm aanwezige
apparatuur).
• Opstelplaats voor de bus van Fluxus.
• Opstelplaats voor vrachtwagen van bezoekende popgroep.
• Opstelplaats voor 2 auto’s van leveranciers (o.a. brouwerij) van het cultuurcluster.
• De opstelplaatsen dienen zodanig gesitueerd te zijn dat keermanoeuvres
(achteruitsteken) worden vermeden c.q. buiten het tracé van openbare fiets- en
voetgangersbewegingen plaatsvinden.
• Opstelplaatsen voor maximaal 2 personenauto’s of 1 busje voor bezoekende
popgroepen.
Deze plaatsen dienen onafhankelijk van elkaar (dus ook tegelijkertijd) te kunnen worden
ingenomen en gebruikt.
De opstelplaatsen worden gesitueerd op maaiveld (niveau -2) en dienen zo dicht mogelijk
nabij de goederenlift te worden gesitueerd. Bij de goederenlift dient ook een opstelplaats voor
een vrachtwagen te worden gesitueerd, waarbij de vrachtwagen gebruik kan maken van een
tussenstop van de lift op laadniveau (ca 1,10m boven straatniveau). Tevens dient een trap te
worden aangebracht in de nabijheid van de goederenlift.
Fietsverbinding Buiging-Snelfietspad:
• Verbinding snelfietspad (eventueel via fietsenstalling) met de Buiging moet befietsbaar
zijn voor geoefende fietsers alsmede begaanbaar voor op fietspaden toegestane
gehandicaptenvoertuigen (richtlijnen CROW).
• Verbinding dient te voldoen aan basiseisen wat betreft veiligheid, overzienbaarheid
hoeken en aansluitingen.
• Verbinding dient zodanig te zijn uitgevoerd/vormgegeven dat het bereiken van (te) hoge
(daal)snelheden wordt voorkomen.
Overige stijgpunten:
De centrale verticale hoofdas bestaande uit de lift en trappen, waaronder de “statie” trap van
tussendek (niveau -1) naar Stadhuisplein (niveau 0), dient als een samenhangend stelsel te
worden gevormd. Bij onderling uitwisselend gebruik dient dit logisch en herkenbaar te zijn
vormgegeven. Bijzondere aandacht voor de op-/aantrede verhouding van de trappen en de
daarbij specifieke functie van de “statie” trap, zonder de vlotte begaanbaarheid voor
stationsbezoekers te veronachtzamen.
Binnen het complex dient zonodig een aantal extra stijgpunten te worden gemaakt om bij
beweeglijnen met een verticale en een horizontale component een minimale omloopafstand
te garanderen.
Eventueel worden de liftstijgpunten (goederenlift) voorzien van een trapvoorziening in de
nabijheid.

PvE Cultuurcluster en Infrastructurele voorzieningen Figaro locatie
27februari 2014

52

Samenvatting van alle eisen/criteria mbt de verschillende fietsenstallingen
Aantal fietsparkeerplekken:
• Minimaal 2.700 fietsparkeerplekken (incl. NS-stalling en excl. personeelsfietsenstalling).
• Aantal fietsparkeerplekken in Figaro is afhankelijk van verdeling Oost-West (= 2:1; ca.
2700:1300). Indien de stalling(en) vanaf beide kanten makkelijk en logisch bereikbaar
is(zijn), dan kan een nader te bepalen uitwisseling tussen deze twee stallingen
plaatsvinden.
• Circa 400 plekken in de personeelsfietsenstalling (incl. ruimte voor afwijkende maten).
• De NS-stalling is betaald en bewaakt met daarin vooralsnog 400 plaatsen
• Minimaal 2.300 van de 2.700 fietsparkeerplekken zijn gratis.
Regime:
• De fietsenstalling moet sociaal veilig zijn. In een gebouwde, (gevoelsmatig) afgesloten
voorziening betekent dit menselijk toezicht/regelmatige bewaking.
• Betaalde stallingsplekken dienen kwalitatief duidelijk onderscheidend te zijn van de gratis
stallingsplekken.
• Indien een door NS bewaakte en beveiligde fietsenstalling aanwezig is dan dient deze te
zijn opengesteld voor reizigers vanaf minstens een kwartier voor het begin tot minstens
een kwartier na het einde van de dienstregeling (respectievelijk na de feitelijke aankomst
van de laatste trein), met uitzondering van het nachtnet. Buiten deze tijden dient de
stalling te allen tijde (24/7) benaderbaar te zijn.
• De openbare, vrije stalling dient te allen tijde (24/7) benaderbaar te zijn.
Type fietsparkeerplekken en maatvoering:
• De fietsenstalling (grotendeels) uitvoeren in dubbele fietsenrekken (etagerekken), die
worden verplaatst en hergebruikt van het Noordschebos en de westkant van het station.
• Het fietsparkeersysteem moet voldoen aan het keurmerk ‘Fietsparkeur’ (of gelijkwaardig)
• Hart-op-hartafstand bij etagerekken met hoog-laag parkeren is bij voorkeur 40 cm, omdat
dit voldoende ruimte biedt aan ‘moderne’ fietsen (bijv. met bakjes voorop) en daardoor
uiteindelijk efficiënter is. Minimale h.o.h.-afstand is 37,5 cm, aangezien er hergebruik
plaatsvindt van bestaande rekken.
• Voor de gangpaden worden duidelijk te onderscheiden hoofd- en subroutes gehanteerd:
o Hoofdroutes zijn tussen de in de rekken geplaatste fietsen circa 3,0m breed;
o Subroutes zijn tussen de in de rekken geplaatste fietsen circa 2,0m breed;
o Indien er slechts aan één zijde rekken worden geplaatst, dient het gangpad circa
2,0m te zijn.
• In de stallingsruimte is een vrije hoogte van ten minste 2,85m aanwezig (exclusief de
benodigde ruimte voor leidingen en lichtarmaturen boven de dubbellaagsrekken).
• Voor overige maatvoeringen wordt verwezen naar de ‘Herziene Leidraad Fietsparkeren’
(publicatie 291) van het CROW, het ‘normstellend document meerlaags fietsparkeren’
van de stichting Fietsparkeur en het Ontwerpvoorschrift ‘Bouw en ombouw
fietsenstallingen bij stations’ van Pro-Rail.
• Langs hellingbanen geen etagerekken (eventueel: enkellaags hoog-laag rekken).
• In de stalling zijn voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen aanwezig (ca. 1%).
• De verbinding tussen het fietspad op de Buiging/Stadhuisplein en het snelfietspad via de
fietsenstalling Figaro moet befietsbaar zijn voor geoefende fietsers. (d.w.z. hellingbaan in
combinatie met trap).
• Een deel van de stallingsruimte (en de manier om er te komen) moet geschikt zijn voor
bakfiets, bromfiets/scooter, fietsen met afwijkende maten (minimaal 3%). Indien de
etagerekken niet geschikt zijn voor fietsen met bakjes voorop (ca. 15% van het totaal
aantal fietsen), dient de stallingsgelegenheid voor fietsen met afwijkende maten hierin op
een andere wijze te voorzien (speciale opstelruimte zonder rekken).
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•
•

In de betaalde stalling moet een open gedeelte voor dagstallers en abonnementhouders
aanwezig zijn en een gesloten/beveiligd gedeelte voor alleen abonnementhouders
(toegang met chipknip en/of abonnement).
OV-fiets verhuur aanwezig eventueel in combinatie met fietswerkplaats.

Bereikbaarheid en sociale veiligheid:
• De stalling dient duidelijk herkenbaar te zijn vanuit de omgeving en te passen in het
huidige en gewenste beeld van de omgeving qua bouwstijl, volume en oriëntatie in
combinatie met het daarboven te realiseren cultuurcluster met bijbehorende openbare
ruimte en terras.
• De stalling nodigt uit tot gebruik (trekt mensen de stalling in).
• De (in- en uitgang van de) fietsenstalling moet goed en logisch aansluiten op de
langzaam verkeersroutes (maaiveld en snelfietspad, niveau -2) en de
spooroverbouwing/Stadhuisplein (niveau 0).
• Helling tussen de verdiepingen in en naar de fietsenstalling moet geschikt zijn voor alle
type fietsen en gebruikers (eventueel met fiets aan de hand).
• (Hoofd)ingangen naar de fietsenstalling (op maaiveld (-2) en op buiging (0), met
aansluitende helling) dienen afgestemd te zijn op het soort (alle type fietsen en
gebruikers) en intensiteit (grote aantallen binnen korte tijd, passeermogelijkheden, let op:
mensen met haast!)
• De fietsenstalling moet bruikbaar zijn voor mensen met een beperking/minder validen
(waarborg toegankelijkheid). Zowel in de fietsenstalling als bij de diverse in- en uitgangen.
• De in- en uitgangen van de fietsenstalling (zowel op maaiveld (-2) als op het niveau van
de spooroverbouwing (0) moeten (ook) geschikt zijn voor mensen met een fiets aan de
hand.
• De stallingsplekken op korte loopafstand van het station.
• Goede doorstroming (brede gangpaden bij grootste loopstromen (o.a. hellingbaan)
• Logische en herkenbare indeling.
• Bewegwijzering aanbrengen.
• Ingang personeelsfietsenstalling voor de fietsers op maaiveld (niveau -2) en de uitgang
voor de voetgangers (personeel) aan de noordkant op maaiveldniveau (binnenkomen bij
de personeelsdouches).
Faciliteiten
• Indien er sprake is van menselijk toezicht in de stalling(en), zal hiervoor een speciale
ruimte ingericht moeten worden t.b.v. sanitaire voorzieningen en overige persoonlijke
verzorgingen van de bewaking/toezichthouders.
• In geval er overdag permanent menselijk toezicht aanwezig is kan worden gedacht aan
het realiseren van openbare toiletten met (baby en peuter)verschoningsruimte en
buggyverhuur.
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