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1. Inleiding

Dit is een verkenning naar de gewenste culturele en maatschappelijke voorzieningen in Zaanstad Noord, 

uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zaanstad. De opdracht is in mei 2019 verstrekt. Bij de 

opdrachtverstrekking waren de aanleidingen om dit wensbeeld te laten opstellen: 

1. De nieuwe Cultuurvisie Zaanstad 2019-2030, met als concrete ambitie: ‘In Zaanstad-Noord willen we de

sociale binding, maatschappelijke kracht en het ondernemerschap benutten.  Eén van onze doelen hier is

het creëren van een voorziening waarin maatschappelijke en culturele activiteiten kunnen worden

gecombineerd.’ Deze verkenning levert concrete voorstellen voor het realiseren van dit doel. De

voorstellen zijn bouwstenen voor het Uitvoeringsprogramma van de Cultuurvisie.

2. De verstedelijkingsopgave van Zaanstad Noord, zoals die vorm krijgt in het programma MAAK.Zaanstad.

De uitkomsten van deze verkenning zijn input voor het Ontwikkelperspectief Zaanstad Noord.

3. Actuele ontwikkelingen rond buurthuis de Pelikaan in Krommenie en de Groote Weiver in Wormerveer.

Deze verkenning levert concrete voorstellen en opties voor alternatieve huisvesting.

4. Uitvoering van de raadsmotie (gemeenteraad 19 juli 2018): “Te onderzoeken hoeveel locaties er in

Zaanstad-Noord zijn om buurtgebonden, ontmoetings- en andere activiteiten te realiseren en om het

culturele aanbod in de Noord te kunnen ondersteunen, en welke, gezien hun huisvestingsproblemen,

ondersteuning van de gemeente behoeven.”

Tijdens de uitvoering van deze verkenning ontstonden nog  twee nieuwe ontwikkelingen: 

5. Buurthuis de Palmboom kondigde in juli 2019 aan de activiteiten per eind 2019 te beëindigen. De

gebruikers vonden weliswaar allen onderdak voor hun activiteiten, maar hierdoor ontstond wel de vraag

of en in welke mate het wegvallen van de Palmboom in nieuwe huisvesting van de Pelikaan zou moeten

worden gecompenseerd.

6. Najaar 2019 ontstond onzekerheid over de vraag of de nieuwe accommodatie van Zaans Toneelhuis

Theatermijn in de nieuwe broedplaats De Hellema wel door zou gaan. Dit beïnvloedde de gesprekken over

het profiel van een Cultureel podium in Zaanstad Noord.

Afbakening. De focus binnen deze verkenning ligt op de culturele en maatschappelijke voorzieningen in 

Zaanstad Noord. De onderwijs- en  gezondheidsvoorzieningen komen aan de orde met het oog op kansen voor 

gedeeld gebruik van gebouwen, maar zijn zelf geen onderwerp van deze verkenning.  

Voor de gemeente is draagvlak voor een mogelijke invulling van culturele voorzieningen in Zaanstad Noord 

belangrijk. Daarom is dit geen bureauonderzoek, maar een als procesmanager uitgevoerde verkenning, die van 

meet af aan is uitgevoerd in samenspraak met de meest betrokken organisaties. Zowel de culturele en 

maatschappelijke organisaties als de vastgoedpartijen en gemeentelijke afdelingen, die een rol spelen bij 

locaties en gebouwen. Mijn rol was om pendelend tussen de gesprekspartners wensen en kennis te 

verzamelen, om wensen te confronteren met kansen en obstakels, om ambities af te zetten tegen 

haalbaarheidsaspecten, en om stap voor stap toe te werken naar voorstellen. Dankzij de meedenkende 

houding van de belangrijkste betrokkenen heeft deze verkenning geleid tot concrete voorstellen en opties. De 

gesprekken en de uitwerking van opties is afgesloten in de eerste week van december 2019. 

Deze verkenning is een rapportage met voorstellen en opties. Besluiten worden genomen door de gemeente 

en de betrokken partijen en organisaties.  

Zaandam, 10 december 2019 

Robert Leferink  
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2. Gevolgde werkwijze 
 

Voor de kernvraag – invulling van de ambitie voor culturele voorzieningen in Zaanstad Noord – bouwt deze 

verkenning voort op het materiaal en de analyse van de  Cultuurvisie Zaanstad 2019-2030.   

Aan de opstelling van de Cultuurvisie was een brede ronde van consultatie en overleg vooraf gegaan. Het 

materiaal uit deze consultatie is het vertrekpunt geweest voor de nadere uitwerking van een wensbeeld in 

Zaanstad Noord. Nadere informatie is verzameld in gesprekken met betrokken mensen en organisaties. 

De selectie van gesprekspartners is als volgt tot stand gekomen. Vanuit de gemeente is een lijst van 

gesprekspartners aangedragen; vooral mensen en organisaties, die input hadden geleverd en wensen kenbaar 

hadden gemaakt in de consultatieronde voor de Cultuurvisie. En daarnaast sleutelorganisaties op het gebied 

van maatschappelijke voorzieningen. Naarmate de gespreksronde vorderde, ontstond een zeker ‘zwaan kleef 

aan’ effect doordat gesprekspartners aanraadden om ook met andere door hen genoemde betrokkenen te 

gaan praten. Een overzicht van de gesprekspartners staat in de bijlage. 

 

Bij de start van de verkenning waren er eigenlijk twee parallelle gesprekrondes. 

Enerzijds een brede inventariserende ronde om zicht te krijgen op vraag en aanbod van bestaande 

maatschappelijke voorzieningen, en op wensen, ambities en achtergronden bij de betrokken organisaties. 

Anderzijds een smalle ronde gesprekken over concrete mogelijke alternatieve huisvesting voor buurthuis De 

Pelikaan en voor de Groote Weiver. Dit waren gesprekken met de direct betrokken partijen, die al snel meer de 

diepte ingingen.  

Naarmate de verkenning vorderde raakten deze twee parallelle gesprekscircuits met elkaar vervlochten, omdat 

een mogelijke combinatie van een nieuw cultuurpodium met nieuwe huisvesting voor De Pelikaan en/of de 

Groote Weiver als rode draad uit de gesprekken naar voren was gekomen.  

 

Al met al zijn circa 70 gesprekken gevoerd: inventariserende gesprekken, vervolggesprekken, 

groepsgesprekken, overleggen en werkbijeenkomsten over concrete opties en locaties.  

Toen de ideeën voor een cultuurpodium/uitvoeringszaal concreter werden, is Theateradvies (Gerbrand 

Borgdorff) aangeschoven als adviseur. 

Het uiteindelijke voorstel voor een cultuurpodium is in hoge mate het resultaat van de kennis, inzichten en 

wensen van de culturele gesprekspartners en hun onderlinge overleg. 

 

De volgorde van werken was als volgt. 

juni 2019 Analyse van het materiaal van de stadsconsultatie van de Cultuurvisie en van 
MAAK.Zaanstad documenten. 

juni – juli 2019 Inventariserende gespreksronde met culturele en maatschappelijke organisaties en 
actieve mensen, vastgoedpartijen. 

augustus. 2019 Aanvullende gesprekken, analyse van vraag en aanbod, wensen en behoeften. 
Opstellen van een lijst van nader te onderzoeken opties (15 opties). 

september 2019 Uitwerking van het profiel van een cultuurpodium/uitvoeringszaal. Nader 
haalbaarheidsonderzoek van de 15 opties d.m.v. informatieverzameling bij 
betrokken partijen en deskundigen. 

oktober 2019 Terugkoppeling van de haalbaarheid van opties naar de betrokkenen, 
vervolggesprekken, groepsgesprekken en werkbijeenkomsten. Trechtering naar 
haalbare opties met draagvlak. Verdieping van het profiel van een cultuurpodium in 
samenspraak met de betrokken organisaties. 

november 2019 Nadere uitwerking en serie besprekingen over de concrete alternatieve 
huisvestingskansen  voor de Pelikaan en voor de Groote Weiver. 

december 2019 Terugkoppeling van de conclusies naar de gesprekspartners. Afronding advies. 
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Bij de start van deze opdracht lag er een duidelijke deadline voor de oplevering van de resultaten: november 

2019. Want aan de  gemeentelijke kant moeten de uitkomsten vanaf december 2019 verwerkt worden in de 

Uitvoeringsagenda van de Cultuurvisie.  

Deze deadline werd in de loop van de verkenning onderstreept door woningcorporatie Parteon voor de te 

maken keuzes over de invulling van de nieuwbouwlocatie aan het Durghorstplantsoen. Parteon was bereid om 

de lopende plantonwikkeling voor deze locatie tijdelijk op te schorten (de tijdelijke bewoning van het 

voormalige verpleeghuis was reeds beëindigd) om gezamenlijk de haalbaarheid te onderzoeken van een 

culturele voorziening, waarna uiterlijk eind november 2019 conclusies zouden moeten getrokken.  

 

In de eerste week van december 2019 zijn de laatste gesprekken gevoerd en is dit advies afgerond met het 

volgende resultaat. 

a. Er ligt een concreet voorstel met draagvlak onder de betrokken partijen voor een nieuw wijkcentrum 

(De Pelikaan) in combinatie met een cultuurpodium aan het Durghorstplantsoen in Krommenie. Dit 

voorstel kan als projectvoorstel verder worden uitgewerkt en besloten. Een wederzijds principebesluit 

door Parteon en gemeente Zaanstad is een eerste stap op korte termijn. 

b. Over de mogelijke alternatieve huisvesting voor de Groote Weiver gaat de discussie nog verder. Bij de 

afronding van dit advies lagen er nog meerdere opties, waarvan huisvesting in het voormalige 

postkantoor in Wormerveer het verst is uitgewerkt. Maar binnen de Groote Weiver leeft een sterke 

wens om helemaal niet verhuizen. Omdat draagvlak essentieel is voor een concreet eindvoorstel, 

wordt in deze rapportage voor de Groote Weiver nog geen eindconclusie getrokken. De resterende 

opties voor de Groote Weiver worden beschreven, met hun in kaart gebrachte kansen en 

belemmeringen. 

c. Er liggen opties voor potentiële uitbreidingsruimte voor maatschappelijke voorzieningen, die in de 

loop van de tijd kunnen worden uitgewerkt en ingevuld als de ruimtebehoefte zou gaan toenemen. 

d. Er is een kans voor een evenementenlocatie (Babbels Live) voor meerdere jaren, maar niet voor een 

definitief beschikbare locatie. 

 

  

2020/1577



6  Wensbeeld culturele en maatschappelijke voorzieningen in Zaanstad Noord. Rapportage  -  December 2019 

 

3. De behoefte in Zaanstad Noord: vraag - aanbod - wensen 
 

3.1 Kwantitatief lijkt er geen tekort aan ruimte voor voorzieningen 

 

Het is geen harde cijfermatige conclusie, want deze verkenning is geen diepgaand onderzoek. En binnen de 

gemeente is nog geen modelmatige prognose, op basis van kengetallen, beschikbaar over de ruimtebehoefte 

voor voorzieningen in de toekomst. Maar op basis van de gesprekken over gebruik van ruimtes en 

bezettingsgraad van accommodaties kan wel worden geconcludeerd, dat er geen direct tekort is aan 

zaalruimte, activiteitenruimte, oefenruimte voor culturele activiteiten, ruimte voor maatschappelijke 

activiteiten  in Zaanstad Noord. Anders gezegd: er is geen direct tekort aan ‘stenen’.  

Naast buurthuizen, De Groote Weiver, aula’s  van scholen, oefenruimtes, kerken, gebouwen van 

zorginstellingen, eigen gebouwtjes van verenigingen, zijn er ook zeker 10 commerciële zalen en ruimtes, die 

voor activiteiten gebruikt worden. En verenigingen en organisaties maken voor hun activiteiten ook gebruik van 

ruimtes buiten Noord, zoals binnen Zaanstad o.a. de Pasveerzaal van Fluxus, de kleine zaal van het Zaantheater 

(en voor incidentele grote uitvoeringen ook de grote zaal), commerciële zalen in Assendelft en Westzaan, en in 

Wormer o.a. de Kaasfabriek en de Stoomhal,  Pook in Oostknollendam. En soms ook de Kunstgreep in 

Oostzaan.   

Er zijn zeker kanttekeningen onder de gebruikers, vooral over de betaalbaarheid van de grotere zalen, zoals het 

Zaantheater, en van de commerciële ruimtes, en over reiskosten, maar daarvoor is het toevoegen van 

zaalcapaciteit geen oplossing.  

Zeker met de komst van het culturele centrum in de Bullekerk, de nieuwe zaal van Theatermijn in broedplaats 

De Hellema1, en de nieuwe (dans)zaal van Fluxus in de Verkadefabriek, ziet de hiërarchie van het culturele 

zalenaanbod in de Zaanstreek er grosso modo niet slecht uit: 

 Instappodia en oefenruimtes in buurthuizen en bij private aanbieders voor wijkgebonden gebruik; 

 Tussenniveau: Theatermijn, Verkadezaal, Kleine zaal ZT + theaters Wormer en Oostzaan; 

 Professioneel niveau: Zaantheater. 

 

Bij buurthuizen lijkt op grond van de gesprekken nog een zekere mate van onderbenutting te bestaan, hoewel 

recent verminderd door sluiting van De Palmboom. En het beeld is uiteenlopend tussen de verschillende 

buurthuizen.2 Ook bij dagactiviteitencentra (Odion) is er nog potentiële capaciteit voor medegebruik in de 

avonden en weekends.  

Bij de constatering van een zekere onderbenutting van buurthuis accommodaties past een kanttekening. De 

verklaring is niet zozeer gebrek aan vraag onder potentiële gebruikers, maar eerder gebrek aan vrijwilligers om 

alles te runnen.3 

 

 
1 Op grond van eerder genomen besluiten is de nieuwe accommodatie van Theatermijn bij de start van deze verkenning als 

gegeven aangenomen. Najaar 2019 ontstonden nieuwe twijfels hierover. Wanneer de zaal van Theatermijn in de Hellema 
niet door zou gaan, verandert het overall beeld van culturele zaalcapaciteit in Zaanstad als geheel. 

2 Bij de buurthuizen neemt Het Blok in Krommenie een bijzondere plaats in. Het is een accommodatie van relatief 

bescheiden omvang. Met zijn structuur als vereniging heeft Het Blok een specifieke achterban. Het Blok huurt zijn 
(kenmerkende) gebouw van de gemeente en heeft een al langer lopende discussie met de gemeente over de vraag of het 
gebouw vanwege zijn slechte staat gesloopt moet worden of gerenoveerd kan worden. Deze discussie/geschil heeft zijn 
eigen beloop en de uitkomst is nog onbekend. In deze verkenning is vooralsnog uitgegaan van continuering van de 
activiteiten van het Blok. 

3 De conclusie uit het onderzoek door Início in 2017 wordt in de gesprekken bevestigd: aantallen vrijwilligers en grote 
belasting door bestuursverantwoordelijkheden remmen een optimaal gebruik van beschikbare ruimtes in buurthuizen. 
Zie: Freek Liebrand, Ina Wernsen, Evaluatie visie en ondersteuning Zaanse buurthuizen, 2017. 
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De constatering, dat er momenteel niet direct een tekort aan ruimtes (‘stenen’) is, betekent echter zeker niet 

dat het aanbod van ruimte voor culturele voorzieningen in Zaanstad Noord op niveau is. Zie § 3.3. 

 

3.2 Maatschappelijke voorzieningen en bevolkingsgroei 

 

Er is geen actueel tekort aan ruimte voor maatschappelijke voorzieningen naar voren gekomen. Toekomstige 

ruimtebehoefte is moeilijk voorspelbaar, want die is afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen, 

ontwikkelingen in de rollen en activiteiten van instellingen, en veranderend gebruik van bestaand 

maatschappelijk en zorgvastgoed. Een doorkijk naar mogelijke uitbreiding van ruimte voor maatschappelijke 

voorzieningen is wel verstandig en is daarom meegenomen in deze verkenning. 

 

Een bijkomende vraag is of de ruimtelijke spreiding van de maatschappelijke voorzieningen aansluit op de grote 

nieuwbouwlocaties. Met andere woorden: liggen de voorzieningen op bereikbare afstand voor de bewoners 

van de toekomstige nieuwe buurten of is er aanleiding voor actieve herlocatie. 

De grote bouwlocaties in Krommenie en Wormerveer zijn vooral transformaties van bestaande bedrijfslocaties. 

In grote lijnen kan worden geconcludeerd, dat de grote bouwlocaties zodanig liggen, dat er geen echte 

noodzaak ontstaat voor herlocatie van voorzieningen.  

 

1. Meneba/Brokking: op loop-/fietsafstand 
van de aanwezige voorzieningen in 
Wormerveer en Westknollendam 

2. Nieuwbouw rond de Zaanbocht, 
gasfabriekterrein, en in Wormer versterken 
het draagvlak voor bestaande 
voorzieningen in zowel Wormerveer als 
Wormer. 

3. Nieuwbouw gasfabriekterrein, Chromos, 
Vlaar versterken het draagvlak voor 
bestaande voorzieningen in Krommenie. 

4. Ontwikkelingen rond het Zuideinde in 
Wormerveer zijn vooralsnog kleinschalig 
van karakter. In de toekomst opnieuw 
bezien? 

 

 

 

3.3 Culturele voorziening in Zaanstad Noord: de behoefte  

 

Uit de gesprekken en consultaties voor de Cultuurvisie was al een duidelijke vraag naar een culturele 

voorziening in Zaanstad Noord naar voren gekomen. Dit wordt bevestigd en geconcretiseerd in deze 

verkenning. Er wordt veel in  Noord georganiseerd; met de amateurkunst, het actief beoefenen, zit het op zich 

wel goed, volgens gesprekspartners.  De opgave is om het zichtbaar te maken. Het aantal  accommodaties lijkt 

op zich voldoende, maar er is wel een uitgesproken behoefte aan een kwalitatieve upgrade. De grootte, 

kwaliteit, en faciliteiten van beschikbare zaaltjes en ruimtes beantwoordt onvoldoende aan de vraag van 

verenigingen en initiatieven. 

De beperkingen van de beschikbare ruimtes en zalen zijn: 

 Ze hebben een beperkte capaciteit  van 100 of minder stoelen. De sprong naar een grotere 

accommodatie, bijv. de kleine zaal van het Zaantheater of de Bullekerk, is groot. In zaalomvang en 

afstand. 

 De buurthuiszalen missen de goede maatvoering en outillage voor uitvoeringen: beperkte hoogte, 

licht/geluid, geen of klein podium.  
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Er bestaat een uitgesproken behoefte aan een uitvoeringszaal in Noord met een semiprofessionele outillage 

(bedienbaar door vrijwilligers), die geschikt is voor uitvoeringen van lokale amateurverenigingen, en die 

voldoende kwaliteitsniveau heeft om kleinschalige producties naar Noord te halen.  

De omvang zou een tussenmaat moeten zijn. Groter dan de theaterzaaltjes van Pook en Kaasfabriek, maar 

kleiner dan de kleine zaal van het Zaantheater. Een tussenmaat, die beantwoordt aan de vraag in Noord en 

tegelijk bruikbaar is voor verenigingen elders uit Zaanstad. En niet in de laatste plaats: een uitvoeringszaal 

moet betaalbaar zijn voor de amateurverenigingen en initiatieven uit de bevolking. 

3.4 Advies: geen separate accommodatie toevoegen, maar combineren met bestaande 

voorzieningen 

De combinatie van de constateringen, 

− dat er enerzijds geen direct tekort is aan ‘stenen’, aan ruimte voor culturele activiteiten,  

− dat er anderzijds een duidelijke behoefte is aan een geoutilleerde uitvoeringszaal, een cultureel podium in 

Noord, 

− en dat voor de Pelikaan en de Groote Weiver sowieso de vraag naar alternatieve huisvesting actueel is, 

leidt tot een duidelijke conclusie en advies: 

Deze conclusie is al vroeg in de verkenning getrokken en terug gekoppeld naar de betrokken gesprekspartners. 

Vanaf september 2019 is de focus gericht geweest op opties, die nieuwe huisvesting voor de Pelikaan en/of de 

Groote Weiver kunnen combineren met een cultuurpodium.  

3.5 Uitvoeringszaal in Zaanstad Noord: wat is dat? 

In samenspraak met de gesprekspartners is het profiel voor een uitvoeringszaal, een cultuurpodium verder 

geconcretiseerd. Gebrand Borgdorff van Theateradvies heeft daarbij geadviseerd, input geleverd voor een 

programma van eisen, en de valkuilen laten zien van stapeling van wensen en ambities. 

Benut de verhuizing van Pelikaan en/of Groote Weiver om binnen hun nieuwe huisvesting invulling 

te geven aan de wensen voor een cultureel podium in Zaanstad Noord.  

Voeg geen solitaire culturele voorziening toe bovenop de bestaande voorzieningen in Zaanstad 

Noord, omdat deze op zich lastig te exploiteren zal zijn en de exploitatie van bestaande podia en 

zalen in Noord en Zaanstad kan ondermijnen. 
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De besprekingen hebben geleid tot dit profiel voor een cultureel podium in Zaanstad Noord. 

 

3.6 Overige vragen en wensen voor voorzieningen 

 

Naast de duidelijke wens voor een cultuurpodium leven er meer vragen vanuit Zaanstad Noord. Uit de 

verkenning komen naar voren: 

 De vraag vanuit Babbels Live naar een structurele evenementenlocatie van voldoende formaat. 

 Een lokaal poppodium, naast de beschikbare oefenruimtes, is gewenst; dit betekent gezien de rol die 

de Groote Weiver nu al vervult: : veilig stellen / uitbouw van de rol van de Groote Weiver op dit punt. 

 Voor 13 – 18 jarigen is er vraag naar ruimte voor activiteiten. Het gaat niet direct of helemaal niet om 

“een gebouw” (Impuls staat immers nog ongebruikt), maar om de vraag welke activiteiten, in welke 

sfeer, door wie en voor wie kunnen worden georganiseerd. Het is een lastige vraag. Aan jongeren van 

deze leeftijd mag geen alcohol geschonken worden. En blowen voor de deur van een buurthuis is ook 

niet fijn. Jongerenwerkers en Raaz zoeken plekken met een sfeer waar deze doelgroep zich thuis  en 

‘eigen’ voelt. 

 Er is behoefte aan broedplaatsen en tijdelijk gebruik van ruimtes op low budget of no budget basis. 

Deze vragen zijn in de verkenning meegenomen.  

En er zijn tussentijds nieuwe vragen opgedoken tijdens de uitvoering van deze verkenning.  

 In de zomer van 2019 maakte buurthuis De Palmboom bekend zijn activiteiten te moeten beëindigen, 

omdat het niet was gelukt om een nieuw bestuur te formeren. De huidige gebruikers hebben nieuw 

onderdak voor hun activiteiten kunnen vinden op uiteenlopende locaties, waaronder De Lorzie en De 

 

Een cultureel podium in Zaanstad Noord – wat is dat? 

 

Grootte: 150 à 160 stoelen / ± 350 staanplaatsen;  

 Tussenmaat tussen Fluxus/Kaasfabriek en Kleine zaal Zaantheater 

 

Kwaliteit: vlakke vloerzaal voor uiteenlopende activiteiten (niet specifiek/uitsluitend cultureel podium): 

 Geluid en licht techniek van goede kwaliteit, maar wel te bedienen door amateurs;  

 Opdeelbare zaal: 3 dagdelen gebruik voor sociaal/maatschappelijk en culturele activiteiten. 

 

Doelgroepen: primair lokale gebruikers; bruikbaar voor anderen: 

 Uitvoeringszaal voor culturele verenigingen, scholen, Fluxus, uitvoeringen Theatermijn, etc. 

 Beschikbaar voor culturele organisaties vanuit  overig Zaanstad (tussenmaat zaal). 

 Bespeelbaar voor gezelschappen in semi professionele sfeer. 

 Beperking: een breed te gebruiken cultureel podium kan niet aan alle specifieke kwaliteitseisen van alle 

gebruikersgroepen voldoen. Stapeling van gebruikseisen leidt tot hoge investeringskosten en mogelijke 

onrendabele exploitatie. Dat betekent bijv. dat de zaal niet voldoet aan de wensen voor grotere 

uitvoeringen van harmonieën en orkesten, waar een zaalgrootte van 200+ stoelen en extra  akoestische 

voorzieningen aan de orde zijn. De (incidentele) grotere orkestuitvoeringen passen beter in kerken en 

Zaantheater. 

Beheer / exploitatie / programmering is een onderwerp van overleg tussen de culturele/maatschappelijke 

organisaties. Meerdere opties zijn verkend. 
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Pelikaan (die nu heel druk bezet is). Maar de vraag kwam op tafel of en in welke mate het wegvallen 

van De Palmboom impact heeft op de omvang van een nieuw buurtcentrum De Pelikaan. 

 In oktober 2019 ontstond bij Theatermijn grote twijfel over de haalbaarheid van de nieuwe 

huisvesting in broedplaats de Hellema. Op dat moment waren de gesprekken over de concretisering 

van een mogelijk cultuurpodium in Zaanstad Noord al gevorderd. De vraag of en hoe Theatermijn 

intensiever gebruik zou kunnen maken van voorzieningen in Noord werd onderdeel van de 

besprekingen. 

Al met al is het volgende palet van vraagstukken verder uitgewerkt. In onderstaand overzicht staan de issues 

met de gekozen oplossingsrichting. Die oplossingsrichtingen zijn per onderwerp op wisselende momenten in de 

gesprekken en overleggen ontstaan. 

issue zoekrichting 
Buurthuizen in Krommenie op de schop: 
sloop/verhuizing Pelikaan en beëindiging 
Palmboom. 

In de nieuwe Pelikaan compensatie voor het wegvallen 
van de Palmboom (maar niet 1 op 1 nodig) 

Groote Weiver: wanneer / waar naartoe verhuizen.  Zoektocht naar een alternatieve locatie, waar de 
Groote Weiver met steun van ZVH al zelf mee 
begonnen was.  

Behoefte aan een geoutilleerde uitvoeringszaal, een 
cultureel podium.  

Onderdeel maken van Nieuwe Pelikaan of Groote 
Weiver. Een eventuele gezamenlijke huisvesting is 
verkend, maar afgevallen wegens uiteenlopende 
doelgroepen, sferen, locatiekenmerken. 

Wens voor een lokaal (kleinschalig) poppodium. Past het best bij de activiteiten van de Groote Weiver 

Sloop Chromos locatie (einde locatie Loads). Tijdelijk gebruik van te slopen gebouwen, zoals 
Meneba. 

Wens voor een structurele evenementenlocatie van 
voldoende formaat voor Babbels Live. 

Zoektocht.  

Activiteiten voor/met jongeren (13 – 18 jaar). Taaie materie. Dit is geen vraag naar meer “stenen”, 
maar naar ruimte voor chillen en activiteiten. 
Sfeer/uitstraling van de Groote Weiver biedt betere 
aansluiting dan buurthuizen. 

Onzekere toekomstige ruimtevraag voor 
maatschappelijke voorzieningen. 

Opties in kaart brengen. 

Mogelijk wegvallen van plan Theatermijn in De 
Hellema. 

Een uitvoeringszaal in Noord kan geen vervanging 
bieden voor de accommodatie in De Hellema, maar 
wel mede gebruikt worden voor uitvoeringen door 
Theatermijn. 
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4. Opties, die verkend zijn 

In deze verkenning zijn de volgende opties onderzocht op haalbaarheid en draagvlak. 

Voor deze opties is informatie verzameld op de volgende aspecten: 

 Locaties, gebouwen: bruikbaarheid, eigenaren en eigen plannen van de eigenaren, gebouw- en 

locatiekenmerken, directe omgeving, milieuaspecten (bodem, geluid), planologische bestemming, 

bereikbaarheid. 

 Doelgroepen en profilering: geschiktheid en passendheid voor de doelgroep, bereikbaarheid voor 

doelgroepen. 

 Beheer en programmering: gebruiksmogelijkheden, exploitatie aspecten, regelgeving. 

 Tijd: wanneer beschikbaar en realiseerbaar, doorlooptijd van planontwikkeling en realisatie. 

 Geld: kostenramingen voor benodigde investeringen, dekkingsmiddelen, exploitatie, risico’s, financiële 

inbreng en rolverdeling van betrokken partijen. 

 Draagvlak en medewerking: enerzijds draagvlak onder de beoogde en culturele hoofd gebruikers, 

anderzijds bereidheid om mee te werken bij de gebouw-/grondeigenaren. 

 

locatie Optie sociaal 
cultureel 
wijkcentrum 
(Pelikaan 
plus) 

Optie 
Groote 
Weiver  
(GW plus) 

Optie 
evenementen- 
locatie 

(al dan niet 
met combi 
GW) 

optie 
extra 
ruimtevraag 
sociaal/ 
maatschapp. 

1. Durghorstplantsoen 
(Parteon) 

    

2. Paintball jungle 
 

    

3. Tufton terrein 
Vlietsend 

    

4. Vlaar / Zaanlandia 
Krommenie 

    

5. gasfabriek terrein 
Krommenie 

    

6. Huidige locatie 
Groote Weiver 

    

7. Schoolgebouwen 
Saendelft, Kromm. 

    

8. Terrein 
Noordsterweg 

    

9. IJsbaan Assendelft 
 

    

10. Omweg Saendelft 
(Forbo strook) 

    

11. Overhoeken 
Saendelft 

    

12. v/h postkantoor 
Wormerveer 

    

13. Bieb Krommenie 
(gedeeltelijk) 

    

14. Trias College 
(gedeeltelijk) 

    

15. Kerk Marktstraat 
Wormerveer 
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Aspecten als ‘locatie’ en ‘doelgroepen’ zijn nogal verschillend voor de Pelikaan als wijkcentrum en de Groote 

Weiver. De Pelikaan moet goed bereikbaar zijn voor hun doelgroepen uit Krommenie, en zeker ook voor 

oudere doelgroepen. Hun ‘zoekcirkel’ voor een nieuwe locatie is tamelijk klein.  

Daarentegen is de ‘zoekcirkel’ van de Groote Weiver veel groter: ergens in Noord Zaanstad (Wormerveer, 

Krommenie, noordkant Saendelft), niet noodzakelijk centraal gelegen, maar wel bereikbaar; liever een 

‘rafelrand’ locatie met ruimte voor de eigen sfeer.  

 

De locaties van de onderzochte opties staan op deze kaart. 

 
 

De informatie voor alle opties is verzameld uit openbare bronnen, door gesprekken met gemeentelijke 

medewerkers over de bij hun beschikbare informatie en door uitzoekwerk van hun kant, door uitzoekwerk en  

informatie van vastgoedmakelaars, eigenaren en huurders, gebruikers van gebouwen. 

 

De intensiteit van het uitzoekwerk was erg verschillend. Wanneer in een vroeg stadium op een cruciaal aspect 

een optie onhaalbaar bleek, is niet verder gegaan met het uitzoeken van overige aspecten. Andersom, 

naarmate de haalbaarheid van een interessante optie groter werd, is meer tijd besteed aan het verdere 

onderzoek en bespreking met de culturele en maatschappelijke sleutelpersonen. Dat geldt met name voor:  

 De optie voor een nieuw wijkcentrum (Pelikaan) & cultuurpodium aan het Durghorstplantsoen. Deze 

optie is op haalbaarheid onderzocht in een proces van uitwerking en beoordeling van meerdere 

modellen met Parteon en gemeentelijke medewerkers, overleggen en groepsgesprekken met bestuur 

van de Pelikaan, Groote Weiver, Fluxus, Theatermijn, Theateradvies (adviseur), overleggen binnen de 

gemeente over kostenramingen en exploitatie. 

 De optie voor verhuizing van de Groote Weiver naar het voormalige postkantoor in Wormerveer, in 

een vorm van gezamenlijk gebruik met de huidige huurder Karin van Kooten dans hotspot. Deze optie 

is nader onderzocht op de noodzakelijke bouwkundige en inrichtingsinvesteringen, samenwerkings- en 

exploitatiemodellen, in gesprekken met mensen van de Groote Weiver, Karin van Kooten, 

Theateradvies. 
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5. De uitkomsten: hoofdlijn 

Het uitzoekwerk en de besprekingen hebben de volgende resultaten opgeleverd. Om te beginnen de hoofdlijn. 

 

Culturele voorzieningen 

 Een lokaal cultureel podium in Zaanstad Noord is mogelijk op de nieuwbouwlocatie 

Durghorstplantsoen, in combinatie met een nieuw en vergroot wijkcentrum De Pelikaan. 

 Er zijn kansen voor alternatieve huisvesting van de Groote Weiver en daarmee voor een lokaal 

poppodium in Zaanstad Noord, maar er is nog geen witte rook.4 

 

Maatschappelijke voorzieningen:  

Toekomstige groeiende ruimtebehoefte voor maatschappelijke voorzieningen kan worden opgevangen door: 

 gedeeltelijke transformatie / medegebruik van de Bieb Krommenie; 

 mogelijk hergebruik van vrijkomende basisscholen, na voltooiing nieuwbouwprogramma; 

 transformatie van bedrijfsgebouwen; 

 eventuele gedeeltelijke functiewijziging gebouwcomplex Trias College. 

 

Evenementen 

 Voor Babbels Live is de Forbo strook een mogelijke optie voor een aantal jaren.  

 Voor de kleinschaliger lokale evenementen (m.u.v. Saendelft) is de Forbo strook te ver uit de buurt. 

Parken en pleinen zijn geëigend voor kleinschalige lokale culturele buitenevenementen. 

 

Lokaal pop podium 

 Dit is geen vraag om een nieuwe functie. Het lokale podium bestaat: bij de Groote Weiver. De vraag 

gaat dus over de continuïteit en eventuele opwaardering van dat podium als onderdeel van de 

alternatieve locatie voor de Groote Weiver. 

 

Jongeren 

 Het gaat vooral om de vraag met welk aanbod en in welke setting jongerenwerkers en organisaties als 

Raaz hun doelgroepen en vooral ook 13 – 18 jarigen kunnen bereiken. Dat gaat niet om de vraag naar 

een nieuw gebouw.  

 De sfeer en uitstraling van de Groote Weiver kan aantrekkelijk zijn voor groepen jongeren. Hoe breed 

die groep is, hangt ook af van de uitstraling die de Groote Weiver in de toekomst voor zichzelf kiest. 

 

Broedplaatsen en tijdelijk gebruik 

 In de huidige vastgoedmarkt (druk op de woningmarkt, transformatie van bedrijfsgebouwen naar 

woningen, vraag naar bedrijfsgebouwen onder ondernemers)  zijn er weinig gebouwen, die een 

eigenaar langere tijd voor low budget of no budget voor tijdelijk gebruik wil verhuren. Maar de markt 

verandert steeds, dus dit is een conclusie voor dit moment. 

 Het meest kansrijk lijkt tijdelijk gebruik van transformatielocaties, zoals Meneba. Bedrijfslocaties, die 

bestemd zijn voor herontwikkeling, maar waar het vanwege de doorlooptijd van de planontwikkeling 

nog enige tijd duurt voor er daadwerkelijk wordt gesloopt/gebouwd.  

 
4 Hierbij hoort de volgende kanttekening. Deze uitkomsten zijn in zekere zin een momentopname, omdat haalbaarheid en 

draagvlak zijn onderzocht op basis van de gegevens en meningen in najaar 2019. In de toekomst kunnen misschien nieuwe 
mogelijkheden ontstaan of meningen verschuiven.  
Maar andersom zit er een beperkte ‘houdbaarheidsdatum’ op de haalbaarheid van het voorstel voor een wijkcentrum & 
cultuurpodium aan het Durghorstplantsoen en op een van de alternatieve opties voor de Groote Weiver. Zie § 6.2 en § 7.2. 
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Schematisch, in de vorm van stoplicht kleuren, zijn de uitkomsten de volgende.  

  

locatie Optie sociaal 
cultureel 
wijkcentrum 
(Pelikaan 
plus) 

Optie 
Groote 
Weiver  
(GW plus) 

Optie 
evenementen- 
locatie 
(al dan niet 
met combi 
GW) 

optie 
extra 
ruimtevraag 
sociaal/ 
maatschapp. 

1. Durghorstplantsoen 
(Parteon) 

    

2. Paintball jungle 
 

    

3. Tufton terrein 
Vlietsend 

    

4. Vlaar / Zaanlandia 
Krommenie 

    

5. gasfabriek terrein 
Krommenie 

    

6. Huidige locatie 
Groote Weiver 

     

7. Schoolgebouwen 
Saendelft, Kromm. 

    

8. Terrein 
Noordsterweg 

    

9. IJsbaan Assendelft 
 

    

10. Omweg Saendelft 
(Forbo strook) 

     

11. Overhoeken 
Saendelft 

    

12. v/h postkantoor 
Wormerveer 

    

13. Bieb Krommenie 
(gedeeltelijk) 

    

14. Trias College 
(gedeeltelijk) 

    

15. Kerk Marktstraat 
Wormerveer 

    

 

 

In de volgende hoofdstukken staat per locatie/gebouw de uitwerking.  
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6. Wijkcentrum (Pelikaan) & Cultuurpodium aan het 
Durghorstplantsoen: voorstel 

 

6.1 Nieuwbouw Durghorstplantsoen 

 

De verkenning heef tot een concreet voorstel geleid voor een wijkcentrum & cultuurpodium aan het 

Durghorstplantsoen op de locatie van het slopen voormalige verzorgingshuis. 

 

  locatie 

 

Voor deze locatie had woningcorporatie Parteon al een bouwplan in voorbereiding voor sociale huurwoningen, 

met in de onderbouw vervangende huisvesting voor De Pelikaan (in kleinere omvang) en een 

huisartsenpraktijk. In gezamenlijk overleg is onderzocht of het mogelijk is een groter wijkcentrum plus een 

cultuurpodium binnen het bouwplan te realiseren. Studie en overleg hebben geleid tot een model voor een 

wijkcentrum & cultuurpodium, waar de betrokken partijen positief over zijn. 

De optie om ook huisvesting voor de Groote Weiver op deze locatie onder te brengen is ook verkend, maar in 

de gesprekken met de betrokken partijen afgevallen vanwege de onderling zeer uiteenlopende doelgroepen 

(wijkcentrum – Groote Weiver) en het risico van overlast vanwege het type activiteiten van de Groote Weiver 

(ook na 12 uur  ’s nachts, ook in de buitenruimte).   
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 voorstel nieuwbouw (model) 

 

6.2 Kernpunten van het model voor nieuwbouw 

 

Het model is het resultaat van inpassing van een groter wijkcentrum plus een cultuurpodium in het 

oorspronkelijke bouwprogramma van Parteon.  Het model bestaat uit een hoofdvolume met 49 sociale 

huurwoningen, huisartsenpraktijk, een wijkcentrum voor Stichting Buurtcentrum De Pelikaan van ± 730 m2, en 

een separaat bouwvolume voor het cultuurpodium/uitvoeringszaal van ± 275 m2. Beide bouwvolumes worden 

in een nader uit te werken vorm met elkaar verbonden vanwege de onderlinge verweven exploitatie en gebruik 

van wijkcentrum en cultuurpodium/uitvoeringszaal. 

De ruimtelijke hoofdkenmerken (bouwenvelop) zijn: 

 Wijkcentrum De Pelikaan op de begane grond en eerste verdieping aan het Durghorstplantsoen; 

 Huisartsenpraktijk naast het wijkcentrum op de begane grond aan het Durghorstplantsoen; 

 Cultuurpodium/uitvoeringszaal als zelfstandig gebouw op de begane grond, intern verbonden met het 

wijkcentrum; 

 Parkeren grotendeels inpandig op de begane grond en in de openbare ruimte van het 

Durghorstplantsoen; 

 Het hoofdvolume heeft vijf standaard bouwlagen. Het cultuurpodium/uitvoeringszaal heeft een 

interne vrije hoogte van 8 meter; 

 De rooilijn van het hoofdvolume en de terug gelegde rooilijn van het cultuurpodium/uitvoeringszaal 

zorgen voor een open zichtlijn en looproute naar de hoofdingang van de bestaande woonbebouwing 

aan het Durghorstplantsoen; 

 De situering van het wijkcentrum en cultuurpodium aan het Durghorstplantsoen kan bij een goede 

inrichting bijdragen aan een levendige openbare ruimte. 
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Het overleg met alle partijen heeft een set met concept afspraken opgeleverd, met de afspraak hierover op 

korte termijn, in januari 2020 bestuurlijk besluiten te nemen.5  

Het voorstel houdt in, dat Parteon de investeerder/opdrachtgever/verhuurder wordt voor het hoofdvolume, 

met daarin opgenomen het wijkcentrum, en de gemeente investeerder/opdrachtgever/verhuurder voor het 

cultuurpodium/uitvoeringszaal.6 

 

6.3 Wijkcentrum & cultuurpodium 

Het voorstel is een wijkcentrum & cultuurpodium met  een multifunctionele opzet. Het Cultuurpodium is een 

apart bouwvolume, omdat daarmee eenvoudig de vereiste hoogte van de zaal kan worden gerealiseerd en 

geluidwerende voorzieningen kunnen worden getroffen. Wijkcentrum en cultuurpodium worden echter wel 

intern met elkaar verbonden en kunnen zowel separaat als in samenhang met elkaar functioneren: 

 Het cultuurpodium is tevens de grote zaal van het wijkcentrum. De zaal van het cultuurpodium moet 

opdeelbaar zijn in twee kleinere zaal ten behoeve van het gebruik door de Pelikaan Dit 

multifunctionele gebruik moet een maximale bezettingsgraad bewerkstelligen, gericht op 7 dagen en  

3 dagdelen gebruik per week. 

 Het cultuurpodium is puur een zaal en gebruikt de centrale faciliteiten van het wijkcentrum: bar, balie, 

foyer. 

 Het cultuurpodium is bestemd voor een brede doelgroep: vlakke vloerzaal. Geschikt voor amateur- en 

semi professionele gezelschappen, schooluitvoeringen, etc. Het programma van eisen (§ 3.5) kan hier 

worden gerealiseerd. 

 

 
5 Wederzijdse bestuurlijke principebesluiten van de gemeente en Parteon in januari 2020 zijn een voorwaarde voor de 
haalbaarheid van dit voorstel voor een wijkcentrum & cultuurpodium. Parteon heeft, om de haalbaarheid van deze optie te 
kunnen onderzoeken, de planontwikkeling van het oorspronkelijke plan voor deze locatie vier maanden, tot eind 2019 
opgeschort. Verder uitstel van de bouwplanontwikkeling ter plaatse van het voormalige verpleeghuis is ongewenst.  
6 De Woningwet verplicht woningcorporaties om hun investeringen in principe te beperken tot sociale huurwoningen, maar 

staat het aan woningcorporaties toe om onder voorwaarden te investeren in buurthuizen. Een breder cultuurpodium is een 
ander type voorziening.  
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Voor de afbouw van het wijkcentrum en voor de bouw en inrichting van het cultuurpodium zijn globale 

kostenramingen gemaakt aan de hand van bij de gemeente beschikbare kengetallen en bij Theateradvies 

beschikbare ervaringscijfers.  

Wanneer als uitgangspunt wordt gehanteerd, dat de bouwkosten van het cultuurpodium als eenmalige 

investering door de gemeente worden gedekt en niet (gedeeltelijk) moeten worden terug verdiend uit de 

verhuur van het cultuurpodium aan gebruikers, hoeven in de tariefstelling van het cultuurpodium alleen de 

variabele en beheerlasten worden doorberekend. Dit levert een gezond uitgangspunt voor betaalbare 

huurprijzen voor amateurverenigingen, scholen, etc. 

Het beheer en de programmering is in eerste aanleg besproken in gezamenlijke besprekingen van De Pelikaan, 

Theatermijn, Groote Weiver, Fluxus, maar die gesprekken zullen nog door moeten gaan. Het ligt voor de hand, 

uit een oogpunt van efficiency, om het fysieke beheer onder te brengen bij de Pelikaan. Maar voor de verdere 

organisatie van het beheer, programmering, verhuur, exploitatie, zijn verschillende modellen de revue 

gepasseerd. Het is aan de betrokken organisaties in Noord zelf om, nadat een bestuurlijk besluit over de 

realisatie van wijkcentrum & cultuurpodium is genomen, om in onderling overleg de organisatie van 

programmering en beheer verder uit werken en daarvoor voorstellen te doen. 
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7. Alternatieve locatie opties voor de Groote Weiver 
 

7.1 Op zoek naar een alternatieve locatie voor de Groote Weiver 

 

De Groot Weiver is gezien de activiteiten en doelgroepen, naar eigen zeggen, het best op zijn plek op een 

‘rafelrand’ locatie. Een plek met voldoende vrijheid voor activiteiten, ook in de buitenruimte. De huidige locatie 

voldoet daar aan. Het liefst blijft de Groote Weiver dan ook zitten op hun huidige locatie aan de Industrieweg in 

Wormerveer.  

Maar ZVH heeft deze voormalige bedrijfslocatie van PWN in het verleden gekocht om te herontwikkelen voor 

woningbouw. Vanwege de stagnerende planontwikkeling in de crisisperiode heeft ZVH de panden verhuurd in 

afwachting van nieuwbouwplannen op een later moment. De Groote Weiver heeft zijn huidige locatie van ZVH 

gehuurd met eind 2023 als einddatum. ZVH bereidt een woningbouwplan voor met een mix van sociale 

huurwoningen en (door een ontwikkelaar te realiseren) vrije sector woningen. De 100 sociale huurwoningen 

zijn onderdeel van de prestatieafspraken met de gemeente met aangenomen realisatie in 2023. ZVH en de 

Groot Weiver waren bij de start van deze verkenning dan ook al in gesprek over verhuisopties. In opdracht van 

ZVH was een bedrijfsmakelaar met de Groote Weiver op pad gegaan om mogelijke alternatieve 

huisvestingsopties in bestaande gebouwen te onderzoeken, maar dit had nog niet tot resultaat geleid. De 

zoektocht is binnen deze verkenning verder voortgezet en verbreed. 

Dit heeft nieuwe alternatieve locaties opgeleverd, die verder onderzocht zijn. Daarbij is  een mogelijk kansrijke 

optie, het voormalige postkantoor in Wormerveer, diepgaander uitgewerkt en besproken. De knoop is echter 

nog niet doorgehakt, en bij het afsluiten van deze verkenning gaat het overleg nog verder, zowel binnen de 

Groote Weiver en tussen de grote Weiver en ander betrokkenen. 

Draagvlak is een cruciaal aspect om definitieve voorstellen te kunnen doen. Anders dan bij het voorstel voor 

een wijkcentrum & cultuurpodium aan het Durghorstplantsoen, is er nog geen sprake van voldoende draagvlak 

voor één dan de resterende alternatieven voor de Groote Weiver. Daarom worden die resterende onderzochte 

alternatieven hier alle drie beschreven. 

 

7.2 Voormalig postkantoor Wormerveer 

 

Het hoofdgebouw van het voormalige postkantoor aan de Wandelweg / Esdoornlaan in Wormerveer is als dans 

hotspot – in opbouw - in gebruik bij Karin van Kooten. Het gebouw bevat meerdere grotere en kleinere 

ruimtes, een grote begane grond, een kelderverdieping  en een kleinere ruimte op de 1e verdieping. Het 

gesprek tussen de Groote Weiver met Karin van Kooten is op gang gekomen, omdat zij kansen ziet om het 

gebouw in een vorm van gezamenlijk gebruik en exploitatie verder te ontwikkelen als culturele hotspot. In een 

model van timesharing zouden zowel de eigen activiteiten van Karin van Kooten (dansen & ontmoeten), de 

activiteiten van de Groote Weiver, een horecafunctie voor beiden, en activiteiten van andere organisaties hier 

een plek kunnen vinden.  

Karin van Kooten heeft haar eigen verbouwing aan het gebouw in oktober 2019 opgeschort tot januari 2020 

om ruimte te bieden aan de gesprekken, die mogelijk tot een aangepaste invulling van het gebouw kunnen 

leiden. Na eerste verkennende contacten zijn de mogelijkheden (met ondersteuning door Theateradvies) 

verder onderzocht: 

 noodzakelijke bouwkundige investeringen: installaties, geluidisolatie, aanpassingen van de indeling, 

toegankelijkheid; 

 kostenraming voor inrichting (geluid/licht) ten behoeve van gebruik door de Groote Weiver; 

 geschiktheid voor uiteenlopende type activiteiten, inpasbaarheid van een mogelijke 

uitvoeringszaal/cultuurpodium, gebruik als poppodium; 
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 verschillende modellen voor vormen van gezamenlijk gebruik en exploitatie.  

 

De resultaten van deze uitwerkingen zijn: 

 Het gebouw is (na aanpassing) geschikt als culturele hotspot en gezamenlijk gebruik. 

 Een cultuurpodium (vlakke vloerzaal) is niet inpasbaar; daarvoor is de oppervlakte van de ruimtes niet 

toereikend en de hoogte te beperkt. 

 Een podium voor popbandjes is prima inpasbaar met een schaalgrootte van een lokaal poppodium. 

 Voor het beoogde gezamenlijke gebruik en het type activiteiten, incl. de horecavoorziening, is een 

aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Evenals vanzelfsprekend benodigde vergunningen. 

 De meerdere ruimtes in het gebouw bieden voor de Groote Weiver ruimtelijk meer 

gebruiksmogelijkheden dan op hun huidige locatie, maar de mate van gebruik is afhankelijk van 

afspraken binnen het timesharing model. 

 Een mogelijke opsplitsing van het gebouw in twee separate accommodaties (kelderverdieping voor de 

Groote Weiver en begane grond voor de dans hotspot) is bouwtechnisch (na aanpassingen) 

waarschijnlijk mogelijk, maar doet volgens de Groote Weiver en Karin van Kooten te veel afbreuk aan 

beider gebruikswensen. 

 De locatie, uitstraling, ruimtes zijn passend voor jongerenactiviteiten. 

 De kosten van bouwkundige aanpassingen en inrichting zijn sterk afhankelijk van het ambitieniveau. 

Dit betekent bij hergebruik van een bestaand gebouw altijd het maken van keuzes. Veiligheid voor 

gebruik door grotere groepen en deugdelijke geluidisolatie zijn cruciaal. 

 

 
 

Vanaf nov. 2019 hebben mensen van de Groote Weiver en Karin van Kooten de kansen en belemmering van 

deze optie besproken. Daarbij gaat het over sfeer, doelgroepen, Inrichting.  Over exploitatie- en 

beheerafspraken, barregime, keukenregime. Over regeling van wederzijdse zekerheden voor langdurig gebruik 

en over risico- en resultaatverdeling. Over cultuurverschillen, die een belemmering kunnen zijn voor 
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gezamenlijk gebruik van een gebouw of inspiratie kunnen zijn voor samenwerking en ontmoeting. De afspraak 

is, dat uiterlijk in januari 2020 de Groote Weiver en Karin van Kooten tot een conclusie komen.7 

Wanneer de uitkomst zou worden, dat de Groote Weiver niet naar deze locatie verhuist, dan kan onder eigen 

exploitatie door Karin van Kooten het gebouw mogelijk toch beschikbaar blijven om te worden gehuurd door 

verenigingen, bandjes en groepen voor uitvoeringen en activiteiten. Een aantrekkelijke toevoeging aan het 

bestaande palet van private zaalruimte. Dit onder voorbehoud van de benodigde vergunningen, e.d. 

7.3 Paintball jungle Wormerveer 

Aan de ‘achterkant’ van station Wormerveer ligt het complex van 

de paintball jungle. 

De Groote Weiver heeft de optie verkend om medegebruiker te 

worden van delen van dit terrein en de (oude) gebouwen. Er zijn 

gesprekken gevoerd tussen de Groote Weiver en de exploitant van 

de paintball jungle, waarbij wederzijds kansen werden gezien voor 

mogelijke samenwerking. Maar deze mogelijkheid is niet verder 

uitgewerkt en geconcretiseerd. De gesprekken van de Groote 

Weiver met de paintball jungle hebben (nog) geen vervolg 

gekregen, omdat voor de Groote Weiver zich heeft gericht op de 

keuze tussen ‘postkantoor’ en ‘niet verhuizen’.  

De haalbaarheid van deze optie kan daarom niet scherp beoordeeld 

worden, maar relevant is: 

 De locatie heeft het karakter van stedelijke ‘rafelrand’ en is aantrekkelijk voor de doelgroep en het 

type activiteiten van de Groote Weiver. 

 De locatie grenst aan Natura 2000 gebied; een eventuele impact op activiteiten of bebouwing is een 

aandachtspunt. 

 Dit is een fiets, loop, OV locatie. De spoorwegovergang is met hekken afgesloten en kan alleen beperkt 

voor auto’s gebruikt worden. Bij intensivering van het spoor is dit een extra aandachtspunt.  

 Deze  optie voor de Groote Weiver conflicteert met ambities van MAAK.Zaanstad, waar een mogelijke 

nieuwe invulling van deze locatie, in combinatie met een eventuele ondertunneling van het spoor 

onderwerp van verkenning is. Dit zou verder moeten worden afgewogen binnen het 

ontwikkelperspectief van MAAK.Noord. 

7 Deze onderlinge procesafspraak tussen de Groote Weiver en Karin van Kooten betekent dat deze optie een 
‘houdbaarheidsdatum’ heeft tot januari 2020. 
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7.4 Optie Groote Weiver: niet verhuizen 

Liever zou de Groote Weiver niet verhuizen, maar 

doorgaan op de huidige locatie. Dat zou neerkomen op 

continuering van het huidige type activiteiten, of 

uitbouw daarvan.  

Voor de realisatie van een algemeen cultuurpodium 

voor brede doelgroepen is deze locatie minder of 

eigenlijk niet geschikt. Zeker niet in vergelijking met 

het Durghorstplantsoen. Zowel vanwege de ligging 

(niet echt centraal of goed bereikbaar), maar vooral 

vanwege het ontbreken van de voorwaarden voor een 

multifunctioneel en intensief gebruik door combinatie 

met maatschappelijke voorzieningen. 

De wens van de Groote Weiver om te blijven zitten is 

“wat als” scenario besproken met locatie eigenaar 

ZVH, want het zou grote impact hebben op de woningbouwplannen.  

De planontwikkeling is nog in een voorbereidend stadium, maar wel schetsmatig verkend. ZVH heeft 

onderzocht wat de impact van handhaven van de Groote Weiver zou zijn en concludeert, dat dit onverenigbaar 

is met de woningbouwplannen  (reductie plancapaciteit, conflicterend met woonmilieu, financiële 

haalbaarheid). Het zou de realisatie van een woonbuurt op deze locatie onmogelijk maken. Daarom is 

handhaven van de Groote Weiver voor ZVH een onbegaanbare weg.  
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8. Ruimte voor groei maatschappelijke voorzieningen

8.1 Bieb Krommenie 

De Bieb staat open voor de vraag om het gebouw van de Bieb in Krommenie mede te gebruiken voor 

maatschappelijke activiteiten, in grotere mate dan nu al het geval is. Het gebouw is eigendom van de Bieb. 

Het gebouw is vanwege de kolommenstructuur niet geschikt om een cultuurpodium/uitvoeringszaal in te 

vestigen. Maar wel zeer geschikt voor maatschappelijke activiteiten, cursussen, e.d.  Indien nodig kan het 

gebouw daarvoor ook bouwkundig worden aangepast, bijvoorbeeld om cursusruimtes in te bouwen. De 

structuur van het gebouw maakt dergelijke aanpassingen relatief eenvoudig.  

8.2 Gedeeltelijke functiewijziging gebouwcomplex Trias College 

Trias College heeft meer ruimte in het gebouwcomplex dan nodig voor het huidige leerlingaantal en het 

volgens de prognoses toekomstige leerlingaantal. 

Er is verkend of een cultuurpodium/uitvoeringszaal mogelijk zou zijn in de separate aula in het bruggebouw 

over de Saendelverlaan, in combinatie met gebruik van de algemene ruimtes en horecafaciliteiten in het 

aangrenzende sportcomplex. De grootte van de aula bleek daarvoor echter te beperkt. 

Een andere opties is om een deel van het complex te herbestemmen voor maatschappelijke voorzieningen. Dat 

is een algemeen idee en nog niet concreet. Het bestuur (OVO) is bereid om hier verder over na te denken. 

Verder overleg en afweging van keuzes valt buiten het bestek van deze verkenning.  
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9. Evenementen locatie (Babbels Live)

De gemeenteraad heeft op 12 nov. 2019 de volgende motie aangenomen: 

Uitvoering van deze motie biedt mogelijk 

kansen op een meerjarige locatie voor 

Babbels Live, ook na de editie 2020. Maar 

daarvoor is verder overleg tussen de 

organisatoren van Babbels Live en de 

Werkgroep ‘Groen Waterrijk’ nodig. De 

Werkgroep leidend is als het gaat om het 

tijdelijk gebruik en invulling van het 

terrein. 
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10. Afgevallen opties

10.1 Tufton locatie, Vlietsend 

Dit op het oog aantrekkelijk gelegen terrein is 

globaal verkend als optie voor een 

evenementenlocatie.  

De grootste blokkade daarvoor is de 

verkeersontsluiting. Vanuit de bebouwde komt is 

de locatie niet voor autoverkeer te ontsluiten. Dit 

zou op de een of andere manier moeten gebeuren 

vanaf de Provincialeweg.  

Bij de huidige stroomfunctie van de 

Provincialeweg wordt dit verkeerskundig als onhaalbaar gezien.  

Dit zou kunnen veranderen als in een verdere toekomst, als gevolg van een nieuwe A8-A9 verbinding, de 

verkeersdruk op dit gedeelte van de Provincialeweg zou afnemen. Maar dan nog zal een  verkeersontsluiting 

waarschijnlijk een lastige en kostbare ingreep zijn.  

Daarnaast is dit terrein particulier eigendom en is sprake van bodemverontreiniging. Gezien de vooralsnog niet 

haalbare verkeersontsluiting zijn deze punten niet meer verdergaand uitgezocht.  

10.2 Vlaar/Zaanlandia/Chromos 

Er is globaal verkend of er aangrijpingspunten punten zijn voor 

culturele voorzieningen, verhuizing van de Groote Weiver, of 

meerjarig tijdelijk gebruik bij de ontwikkellocaties in 

Krommenie. Het zijn locaties in particulier eigendom en van 

woningcorporatie Parteon, die (ook in het perspectief van 

MAAK.Zaanstad) in aanmerking komen voor herontwikkeling 

met woningbouw. In het geval van de Chromos locatie is er 

sprake van concrete planontwikkeling voor woningbouw, 

maar ook bij de andere locatie is geen basis (tijd – geld – 

medewerking) gevonden voor realisatie van 

cultureel/maatschappelijke functies.  

10.3 Gasfabriek terrein Krommenie 

Dit terrein (eigendom gemeente) heeft de 

bestemming woningbouw.  

De verkooptender door is bij de gemeente 

vergevorderd in voorbereiding. De omgeving 

verwacht nu eindelijk een start van 

woningbouw. 
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10.4 Hergebruik van vrijkomende schoolgebouwen 

De bouw van nieuwe bassischolen leidt ertoe, dat een aantal oude schoolgebouwen vrijkomt voor sloop of 

herbestemming. Er is verkend of een tijdelijk schoolgebouw in Saendelft (Kreekrijklaan) of het gebouw van de 

Hoeksteen (Serooskerkestraat) zouden kunnen worden hergebruikt voor culturele activiteiten, in het bijzonder 

als locatie voor de Groote Weiver. 

De onzekerheid over het vrijkomen van de schoolgebouwen is echter te groot om hier verder op door te gaan. 

Het gebouw van de Hoeksteen zou volgens de huidige planningen in 2023 vrij kunnen komen, maar de 

onzekerheid daarover is groot. Voor Saendelft is vooralsnog geen duidelijke prognose voor een einddatum van 

gebruik van het tijdelijke schoolgebouw. 

10.5 Terrein Noordsterweg. 

Dit terrein is verkend voor een eventuele, al dan niet tijdelijke 

evenementenlocatie.  

Dit blijkt geen optie, althans zeker niet in definitieve vorm. Het terrein is een 

potentiële woningbouwlocatie, waarvoor een visie op de toekomstige 

ontwikkeling  zal worden uitgewerkt als onderdeel van MAAK.Zaanstad. 

10.6 IJsbaan Assendelft 

Het idee om de ijsbaanlocatie (na aanpassing) ook te gebruiken voor het jaarlijkse Babbels Live evenement 

heeft geen draagvlak bij de organisatoren van Babbels Live vanwege de ligging, die men te ver afgelegen vindt 

vanuit Krommenie en Wormerveer. 

10.7 Overhoeken Saendelft 

Deze locatie is eerder in beeld geweest als tijdelijke locatie voor Babbels Live en is bij de editie 2019 gebruikt 

als parkeerterrein. Inmiddels is een concept ontwikkelvisie met  woonbestemming in procedure en gebruik als 

evenementenlocatie is daarmee geen optie meer,  althans zeker niet in definitieve vorm. 

10.8 Kerk Marktstraat Wormerveer 

De kerk is inmiddels gekocht door een private partij.  
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Bijlage 

Gesprekspartners Culturele en maatschappelijk voorzieningen 
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Adviespanel Cultuur
Art Zaanstad
Babbels Live
Bieb Zaanstreek
Boulevaart
Broedplaats aan de Zaan
Buurtcentrum de Lorzie
Buurthuis De Palmboom
Buurtcentrum de Pelikaan
Dorpshuis De Noorddam
Evean
de Fabriek
Fluxus
Groote Weiver
Karin van Kooten danshotspot
Kuijs Reinder Kakes
Loads
Muziekvereniging Ons Genoegen
Odion
Parteon
Raaz
Samenwerkende Zaanse Muziekverenigingen
Sociaal wijkteam jongerenwerk
Sportbedrijf Zaanstad
Stadsherstel
Theateradvies
Theatermijn
Trias/Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 
Trias College
Zaantheater
ZVH




