
 

 

  

 

Verslag informatiebijeenkomst nieuwbouwplannen 

Durghorstplantsoen fase 2 
 

DATUM   Woensdag 21 april 2021  

TIJDSTIP   19.00 - 20.00  

LOCATIE   Online-bijeenkomst via Zoom  

AANMELDINGEN 32 (exclusief betrokkenen vanuit de organisatie rond het project) 

 

 

 

Inhoud en opzet van de informatieavond  

Woningcorporatie Parteon, gemeente Zaanstad en buurtcentrum de Pelikaan maken een plan voor 

nieuwbouw op het Durghorstplantsoen, op de plek van het voormalig verzorgingshuis. Tijdens de 

avond op woensdag 21 april hebben zij bewoners uit de buurt geïnformeerd over dit plan. Dit 

document is een schriftelijk verslag van deze avond.  

 

Het plan bestaat uit 44 huurwoningen, een nieuw buurtcentrum voor de Pelikaan en een cultuurzaal. 

Parteon zal de woningen gaan verhuren. De Pelikaan gaat de huidige locatie aan de Kervelstraat 

verlaten en verhuist naar de nieuwbouw aan het Durghorstplantsoen. De cultuurzaal zal ruimte gaan 

bieden aan uitvoeringen van culturele organisaties, lokale amateurverenigingen en scholen. 

Daarnaast zullen er ook professionele voorstellingen geprogrammeerd worden die aansluiten bij wat 

er leeft in de buurt. De cultuurzaal gaat beheerd worden door de Pelikaan.  

 

De PowerPointpresentaties van deze bijeenkomst zijn te vinden op: 

https://maaknoord.zaanstad.nl/durghorst  

 
Programma 

 

1 19.00 uur  Welkom door Bas Boeker, programmamanager MAAK.Noord van de gemeente Zaanstad  

2 19.10 uur Aanleiding en achtergrond van de planontwikkeling door Pieter van der Werff, 

projectmanager Parteon 

3 19.20 uur Toelichting op de uitwerking van het plan door architect Roel ten Bras 

4 19.45 uur Toelichting op plannen voor de cultuurzaal door Gerbrand Borgdorff, Theateradvies bv; 

ontwerp, programmering en doelgroepen 

5 19.55 uur Afronding en vervolg door Bas Boeker 

6 20.00 uur Einde van de online-bijeenkomst   

 

 

1. Welkom door Bas Boeker 

Bas Boeker, interim programmamanager MAAK.Noord, opent de bijeenkomst en legt uit dat hij invalt 

voor Marcel Dingemans die helaas even is uitgevallen en daardoor niet aanwezig kan zijn bij deze 

informatieavond. Door de huidige coronamaatregelen zijn we genoodzaakt om deze bijeenkomst 

digitaal te organiseren. Desondanks, of wellicht dankzij deze digitale vorm, is de opkomst wel erg 

groot.  

 

Het is ons niet ontgaan dat, in aanloop naar deze bijeenkomst, er veel commotie is ontstaan rondom 

deze plannen. Van spandoeken tot aan verschillende krantenartikelen die de zorgen en onrust duiden. 

We hebben oog voor uw zorgen. Bas licht het programma van de avond toe en vermeldt daarbij dat dit 

een informatiebijeenkomst is en geen inspraakbijeenkomst. Er wordt wel goed naar u geluisterd en uw 

opmerkingen nemen wij ook mee in het vervolgtraject maar formele inspraak komt op een later 

moment. Vragen die niet direct beantwoord kunnen worden, worden zo goed als mogelijk achteraf 

beantwoord.  

https://maaknoord.zaanstad.nl/durghorst


 

 

  

 
 

Iedereen die zich heeft aangemeld voor deze bijeenkomst sturen wij het schriftelijke verslag toe. Dit 

verslag gaat ook mee richting het gemeentebestuur. 

 

2. Aanleiding en achtergrond van de planontwikkeling door Pieter van der Werff, 

projectmanager Parteon 

Sinds 2010 zijn er al plannen om het verzorgingstehuis aan het Durghorstplantsoen te herontwikkelen. 

Deze plannen liepen meerdere keren op niks uit en de betrokken partijen trokken zich terug. Daarna 

zag Parteon kans op deze plek woningbouw te realiseren en daarmee invulling te geven aan de grote 

vraag naar woningbouw. Voor de invulling van de plint (de ruimte op de begane grond) zijn er toen 

verkennende gesprekken gestart tussen Parteon en buurtcentrum de Pelikaan.  

 

De Pelikaan is al geruime tijd op zoek naar een geschikt nieuw onderkomen omdat de huidige locatie 

wordt gesloopt. Daarnaast is de gemeente Zaanstad voor haar inwoners van Zaanstad-Noord al 

langere tijd op zoek naar een geschikte plek voor een cultuurzaal. De locatie aan het 

Durghorstplantsoen, het centrum van Krommenie, wordt erg geschikt geacht als locatie voor een 

cultuurzaal, een nieuw pand voor de Pelikaan en woningbouw. De woningen zijn vooral bedoeld voor 

senioren om doorstroming op de woningmarkt te faciliteren.  

 

Voorjaar 2020 is er binnen Parteon en bij het college van B&W en de gemeenteraad draagvlak 

gekomen voor deze plannen, waarna de architect aan de slag is gegaan met het uitwerken van de 

plannen. Het toevoegen van voorzieningen (als een buurtcentrum en cultuurzaal) en woningen 

voorziet in een lokale behoefte en verrijkt de buurt. Daarnaast begrijpen we ook dat dit plan een grote 

impact kan hebben op direct omwonenden.  

 

3. Toelichting op de uitwerking van het plan door architect Roel ten Bras 

Roel licht het Ruimtelijk Programma van Eisen (de randvoorwaarden vanuit de gemeente) en de 

massavolumestudie toe van de woningen en buurtcentrum de Pelikaan met cultuurzaal. Dit is de 

eerste stap in de planuitwerking en nog geen architectonisch ontwerp. 

 

Uitgangspunten buurtcentrum en cultuurzaal:  

1. Wens van de Pelikaan is om 730 m2 te realiseren, zoveel mogelijk op de begane grond 

2. De kleedruimten in het Cultuurzaal-deel ook inzetten als multifunctionele ruimten 

2. Technische ruimten t.b.v. klimaatinstallaties in volume opnemen: geen installaties in het zicht 

 

Woningen en bijbehorende functies:  

1. 44 woningen, uitgaande van parkeren op maaiveldniveau, deels binnen de bebouwing, deels op het 

plantsoen 

2. Individuele inpandige berging van 5 m2 per woning 

3. Ontwerpen in modulaire eenheden/maatvoering 

4. Parkeerbalans op basis van de gemeentelijke beleidsnota Parkeren Zaanstad 2016 

 

Het ontwerp houdt rekening met de rooilijn van de glazen kap van de bestaande Durghorst. In het lage 

deel komt de theaterzaal en het buurtcentrum en in het hoger gelegen deel de woningen. Elk gebouw 

kan een eigen kleur krijgen. In het voorgebied worden parkeerplaatsen toegevoegd; het parkeerplein 

en de ontsluitingsweg daarom heen wordt afgemaakt. De overige parkeerplaatsen worden inpandig 

opgelost. Het plein van het voorgebied is meer dan een parkeerplaats en de auto is er te gast. De 

architectuur en de inrichting van de openbare ruimte wordt in de volgende fase nog verder uitgewerkt.  

 

4. Toelichting op plannen voor de cultuurzaal door Gerbrand Borgdorff, Theateradvies bv; 

ontwerp, programmering en doelgroepen 

Gerbrand legt uit dat er een grote behoefte is aan een cultuurzaal, bijvoorbeeld wanneer scholen een 

voorstelling willen opvoeren. Op dit moment hebben scholen uit de omgeving daar geen plek voor. 



 

 

  

 
Gerbrand licht toe dat er naar verschillende varianten is gekeken, maar dat op dit moment de variant 

van 6 meter hoog (i.p.v. 9 meter hoog) het meest realistische scenario is. Het moet een zaal worden 

waar presentaties en voorstellingen gegeven kunnen worden voor max 150 mensen. Het 

buurtcentrum en de cultuurzaal worden aan elkaar verbonden en zijn daardoor flexibel inzetbaar. Zo 

fungeert het buurtcentrum als ontvangstruimte voor de cultuurzaal. Tussendoor wordt de vraag 

gesteld of er ook een buitenterras komt bij de cultuurzaal en het buurtcentrum. Dit is geen harde 

voorwaarde en zal bij de verdere uitwerking worden bekeken.  

Het buurtcentrum de Pelikaan licht toe dat zij per week zo’n 1000 bezoekers uit de omgeving 

ontvangen en daarmee van grote waarde zijn voor de buurt en de onderlinge verbondenheid van 

buurtbewoners. Af en toe is het buurtcentrum ook in het weekend geopend.  

 

5. Afronding en vervolg door Bas Boeker 

Tijdens de informatieavond zijn er verschillende opmerkingen gemaakt die niet een concrete vraag 

betreffen. Deze opmerkingen gaan in op zorgen over de hoogte van de nieuwe bebouwing en de 

afstand tot een aantal direct omwonenden. Daarnaast zijn er zorgen over of het aantal 

parkeerplaatsen toereikend gaat zijn en over de bereikbaarheid van Krommenie en de extra 

verkeersbewegingen die een cultuurcentrum, buurtcentrum en extra woningen met zich meebrengen. 

We nemen deze zorgen en opmerkingen mee in het vervolgtraject.  

 

Na het zomerreces 2021 besluit de Zaanse gemeenteraad of ze geld beschikbaar stelt voor het 

bouwen van de cultuurzaal en het buurtcentrum. Als het besluit positief is, dan zal in de tweede helft 

van 2021 een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld en in procedure worden gebracht. Ook wordt 

een nieuw inrichtingsplan voor het parkeren en groen op het Durghorstplantsoen gemaakt. Daarnaast 

zullen de plannen voor de nieuwbouw door een architect uitgewerkt gaan worden tot een definitief 

ontwerp. Wij houden u hiervan op de hoogte via de website (https://maaknoord.zaanstad.nl/durghorst) 

en via een emailbericht aan het emailadres waarmee u uzelf heeft aangemeld. Daarnaast bieden wij u 

ook de mogelijkheid om direct met ons contact op te nemen via: maaknoord@zaanstad.nl  

 

 

 

  

https://maaknoord.zaanstad.nl/durghorst
mailto:maaknoord@zaanstad.nl


 

 

  

 

Vragen en antwoorden 

 
Algemene vragen 

 
Vraag: Waarom geen onderzoek naar andere geschikte locaties? Bijv. stationsgebied of oude 

bedrijventerreinen aan de Zaan? 

Antwoord: In 2019 is uitgebreid onderzocht wat een geschikte locatie zou kunnen zijn voor een 

cultuurzaal in Zaanstad Noord. Daar is de zoektocht naar een nieuw onderkomen voor de Pelikaan 

vervolgens aan gekoppeld. Dit onderzoeksrapport is in april 2020 besproken in de gemeenteraad. De 

raad heeft er toen mee ingestemd om het Durghorstplantsoen verder te onderzoeken als locatie voor 

de cultuurzaal en de nieuwe Pelikaan (in combinatie met woningbouw). Dat heeft geleid tot het plan 

dat vanavond wordt gepresenteerd. 

 

Vraag: In hoeverre houdt dit ontwerp rekening met het bouwbesluit en bestemmingsplan?  

Antwoord: Alle nieuwbouwplannen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Het bestemmingsplan zal 

moeten worden aangepast om deze ontwikkeling mogelijk te maken. 

 

Vraag: Wie gaat waardevermindering van mijn woning vergoeden? 

Antwoord: Als er sprake is van planschade (dat wil zeggen: als een waardevermindering een direct 

gevolg is van het afwijken van het bestaande bestemmingsplan) dan ontvangt de gedupeerde 

compensatie. 

 

Vraag: Is het totale gebouw van Parteon of van de gemeente? 

Antwoord: Parteon zal in ieder geval eigenaar worden van de woningen. De cultuurzaal wordt 

eigendom van de gemeente; over de eigendomssituatie van de nieuwe Pelikaan wordt nog gesproken 

tussen de Pelikaan, Parteon en de gemeente. 

 

Vraag: Een zaal koppelen aan woningen beperkt het gebruik van de zaal. Harde muziek etc. is dan 

een no-go. Waarom dan toch deze keuze? 

Antwoord: Er is behoefte aan een zaal voor (amateur-) theatervoorstellingen en kleinschalige 

muziekuitvoeringen. De cultuurzaal wordt nadrukkelijk geen popzaal of uitgaansgelegenheid. Geluid 

uit de zaal zal niet in de woningen te horen zijn omdat de zaal en de woningen niet aan elkaar worden 

gekoppeld. De cultuurzaal wordt gekoppeld aan het buurtcentrum. 

 

Vraag: Kunnen we steeds op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen? 

Antwoord: Wij houden u op de hoogte via de website (https://maaknoord.zaanstad.nl/durghorst).  

 

Vraag: Waarom moeten de huisartsen (die er nu zitten), wijken voor een buurthuis en cultuurcentrum? 

Antwoord: De huisarts die nu praktijk houdt in de Durghorst heeft haar ruimte tijdelijk gehuurd van 

Parteon. Er is wel onderzocht of een nieuw gezondheidscentrum kan worden opgenomen in de 

plannen, maar dat is niet haalbaar gebleken. 

 

Vraag: Waarom is er in een eerder stadium geen enquête gehouden om op te halen waar behoefte 

aan is? 

Antwoord: Voor de Cultuurvisie (vastgesteld in 2019) is een uitgebreid traject met stadsgesprekken, 

interviews en online enquêtes uitgevoerd. Hieruit kwam onder meer naar voren dat er grote behoefte 

was aan meer spreiding van het cultuuraanbod. Zo kan cultuur voor iedereen laagdrempelig en 

toegankelijk zijn. In combinatie met de politieke wens om Zaanstad-Noord meer te bieden en de lokale 

verenigingen en scholen te faciliteren is dit verder onderzocht. Bij het onderzoek zijn in totaal ca. 70 

gesprekken gevoerd met allerlei betrokkenen, die leidden tot het ‘Wensbeeld culturele en 

maatschappelijke voorzieningen in Zaanstad Noord’. 

 

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/8450575/1/Rapport_Wensbeeld_maatschappelijke_en_culturele_voorzieningen_Zaanstad_Noord


 

 

  

 
Vraag: Waarom blijft de Pelikaan niet op de huidige locatie? In planvorming moeten prioriteiten 

worden gesteld, die liggen bij het bouwen van woningen. 

Antwoord: Ook op de locatie van de huidige Pelikaan worden straks woningen gebouwd door 

Parteon. Door de verhuizing naar het Durghorstplantsoen kan de Pelikaan gewoon blijven 

functioneren. Door de combinatie met de cultuurzaal te maken wordt de buurthuisfunctie juist 

versterkt. Dankzij deze combinatie kan de Pelikaan een groter aantal m2 gebruiken binnen het 

beschikbare budget. 

 

 

Vragen over parkeren van auto’s/fietsen/brommers 

 

Vraag: Komen er extra parkeerplaatsen? 

Antwoord: Op basis van de Parkeernota Zaanstad 2016 worden per saldo ca. 28 parkeerplaatsen 

toegevoegd t.o.v. de bestaande situatie 

 

Vraag: Volgens de tekening is er plaats voor 70 auto’s, er kunnen 200 bezoekers in de cultuurzaal; 

waar zetten zij hun auto? 

Antwoord: Gelet op de (lokale) doelgroep waarvoor de zaal bedoeld is, is het niet te verwachten dat 

alle bezoekers met de auto komen. Eerder te voet of met de fiets. Daarnaast bezoeken mensen 

meestal niet alleen een voorstelling en zullen er dus per auto meerdere bezoekers aankomen. Er 

wordt nu gerekend met een zaalcapaciteit van ca. 150 personen. Het aantal parkeerplekken voldoet 

aan het parkeerbeleid. 

 

Vraag: Waar worden de fietsen en brommers gestald? 

Antwoord: Deze worden in het ontwerp van de openbare ruimte geïntegreerd. Binnen de bebouwing 

beschikken bewoners over eigen bergingscapaciteit. 

 

Vraag: Kunnen er niet ondergrondse parkeerplaatsen komen? 

Antwoord: Ondergronds parkeren is op deze locatie en op basis van het programma financieel niet 

haalbaar. 

 

Vraag: Hoeveel inpandige parkeerplaatsen komen er? 

Antwoord: Ongeveer de helft van de aanvullende parkeerplaatsen zal inpandig worden opgelost. 

 

Vraag: Wordt de parkeergarage van Dreef ook gebruikt voor het parkeren? 

Antwoord: Parkeren in de parkeergarage is geen onderdeel van dit plan omdat het aantal te 

realiseren parkeerplaatsen voldoet aan de Parkeernota Zaanstad 2016. Dit laat onverlet dat een 

automobilist voor eigen rekening gebruik kan en mag maken van de parkeergarage. 

 

Vraag: Alle bezoekers (clubjes/verenigingen van de Pelikaan) komen niet allemaal op de fiets.  

Antwoord: Gelet op de doelgroep van een buurtcentrum is de verwachting dat het merendeel van de 

bezoekers uit de buurt komt. 

 

 

Vragen over de woningbouw 

 

Vraag: Voor welke doelgroep zijn de woningen bedoeld? 

Antwoord: Vooralsnog zullen de appartementen niet worden gelabeld. De appartementen zijn vooral 

bedoeld voor senioren. Door verhuisbewegingen van eengezinswoningen naar appartementen komen 

eengezinswoningen vrij voor andere doelgroepen. 

 

Vraag: Waarom niet minder woningen? Dan kun je met 1 woonlaag toe. 



 

 

  

 
Antwoord: Gelet op het enorme woningtekort wordt juist gezocht naar uitbreiding van 

woningbouwmogelijkheden. Ook draagt dit bij aan het financieel haalbaar krijgen van het plan. 

 

 

Vragen over het buurtcentrum en de cultuurzaal 

 

Vraag: Komt er een laad- en losruimte aan de slootzijde? 

Antwoord: Volgens de huidige plannen komt er een inpandige laad- en losruimte (om geluidsoverlast 

te voorkomen) die vanaf het Durghorstplantsoen ontsloten wordt. 

 
Vraag: Komt er horeca, vooral gelet op het terras en overlast voor de omgeving? 

Antwoord: De ontvangstruimte van de Pelikaan en de cultuurzaal is binnen. Of een (dag)terras te 

combineren valt met deze functie wordt verder onderzocht. 

 

Vraag: Kunnen groepen ook incidenteel de ruimtes huren? 

Antwoord: Net als bij de huidige Pelikaan is er de mogelijkheid om incidenteel de ruimte te huren. 

Veel van de activiteiten (voorstellingen als de eindmusical van basisschoolleerlingen) in de cultuurzaal 

zijn incidenteel. 

 

Vraag: Waarom wordt de Pelikaan gesloopt? Zo oud is de locatie nog niet. 

Antwoord: De locatie aan de Kervelstraat zal ook worden her-ontwikkeld als woningbouwlocatie om 

het grote woningtekort te beperken en de gewenste doorstroom om gang te brengen. 

 

Vraag: Ontvangt de Pelikaan 1000 mensen per week? 

Antwoord: De huidige Pelikaan ontvangt inderdaad ongeveer 1000 bezoekers per week. 

 

Vraag: Op website van de Pelikaan staat dat afbraak en nieuwbouw jaren gaat duren en dat na de 

zomer de Pelikaan dicht gaat; hoe dan? 

Antwoord: De huidige Pelikaan gaat pas dicht als de nieuwbouw aan het Durghorstplantsoen in 

gebruik kan worden genomen. 

 

Vraag: De kerken lopen leeg en er zijn er 5 in de omgeving; een idee om die in te zetten? Scheelt 

hoop geld en kerken hebben een mooie akoestiek. 

Antwoord: In de praktijk blijkt dat het herbestemmen van kerken tot cultuurzalen minder makkelijk en 

goedkoop is dan het misschien lijkt. In het eerdergenoemde onderzoek (uitgevoerd door dhr. Leferink) 

is een 15-tal locaties onderzocht; alleen aan het Durghorstplantsoen was de gewenste combinatie van 

cultuurzaal en buurthuis mogelijk. 

 

Vraag: Voorstellingen hoef ik niet in m’n achtertuin, waarom niet aan de rand van het dorp? 

Antwoord: Wij denken juist dat de beoogde combinatie van cultuurzaal en nieuwe Pelikaan bij uitstek 

een functie is die centraal in het dorp het best tot haar recht komt. 

 

Vraag: Napraten buiten en wegrijden ‘s avonds geeft overlast. We zijn net de van kroegenoverlast af. 

Hebben jullie daarover nagedacht? 

Antwoord: Een buurtcentrum/cultuurzaal trekt een ander publiek aan dan een kroeg. Napraten kan 

binnen in de foyer. 

 

Vraag: Buurtcentrumfunctie en de theaterzaalfunctie scheiden; buurthuis kan verrijking zijn, maar 

theaterfunctie niet. Is dat een optie? 

Antwoord: Beide functies hebben elkaar nodig – door dubbelgebruik van ruimtes – om tot haalbare 

exploitaties en beheerkosten te komen. 

 

 



 

 

  

 
Vragen over omvang / hoogte / ontwerp 

 

Vraag: Waarom geen Zaanse bouw? 

Antwoord: Het plan betreft een stedenbouwkundige inpassing. De massastudie moet nog 

architectonisch worden uitgewerkt. 

 

Vraag: Wat is de totale hoogte in meters? 

Antwoord: De bebouwing varieert van 3 tot 5 bouwlagen (tot ca. 16,4 meter). 

 

Vraag: Komen er balkons aan de kant van de Lindelaan? 

Antwoord: Een deel van de appartementen zullen een balkon aan de zijde van de Lindelaan krijgen.   

 

Vraag: Wordt de architectuur het ontwerp wat in het biddocument staat of is dat een concept? 

Antwoord: Het huidige ontwerp betreft een stedenbouwkundige inpassing. De massastudie moet nog 

architectonisch worden uitgewerkt. In de presentatie zijn suggesties voor de verschijningsvorm 

toegevoegd. 

 

Vraag: Zit de ingang van buurtcentrum/cultuurzaal aan de Eikelaan? 

Antwoord: De entree van het buurtcentrum/cultuurzaal komt aan de pleinzijde. 

 

 

 


