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Inleiding

Het  Meneba terrein in Wormerveer zal de komende 
jaren getransformeerd worden van grootschalig 
fabriekscomplex naar een nieuw inspirerend woon- en 
werkgebied gelegen op de grens van de metropoolregio 
Amsterdam en het natuurgebied Wormer- en Jisperveld: 
het Zaankwartier.

In oktober 2019 zijn in een Anterieure overeenkomst 
tussen gemeente en ontwikkelaar afspraken vastgelegd 
voor het ontwikkelen van het terrein op basis van het 
Masterplan Meneba. In het Masterplan worden de 
ontwerpkaders beschreven voor de transformatie naar 
een nieuwe wijk om te wonen, te werken en te recreëren. 

Het in het Masterplan (september 2019) opgenomen 
programma bestaat uit 622 woningen en 7.400 m2 aan 
voorzieningen, kantoorruimte, horeca en mogelijk ook 
een supermarkt. Een aantal herkenbare onderdelen, 
waaronder de Oude en Nieuwe Vlijt, blijven behouden en 
krijgen een nieuwe bestemming.  

In de Cultuurhistorische verkenning Meneba (CHV) 
(Erfgoed Zaanstad, juni 2020) is de ontwikkelgeschiedenis 
van de locatie beschreven en zijn de cultuurhistorische 
waarden geformuleerd. 
Het Beeldkwaliteitsplan (BKP) (oktober 2020) benoemt de 
kwaliteitskaders waar het plan aan moet voldoen op het 
gebied van cultuurhistorie, massa, architectuur, openbare 
ruimte, materialen en kleuren.

De aanbevelingen vanuit het CHV en het BKP zijn het 
uitgangspunt geweest voor de verdere uitwerking 
van de stedenbouwkundige uitgangspunten en 
vormgeving van de bouwvolumes zoals omschreven 
in dit Stedenbouwkundig Plan. Daarnaast zijn vanuit 
buitenruimte, mobiliteit, klimaatadaptatie/duurzaamheid 
en bodem/waterhuishouding de uitgangspunten verder 

uitgewerkt met als basis het Masterplan.
In dit Stedenbouw Plan worden de uitgangspunten 
voor het Zaankwartier beschreven voor wat betreft de 
stedenbouwkundig ruimtelijke uitwerking, mobiliteit, 
bodem en waterhuishouding en duurzaamheid.
De inrichting van de buitenruimte wordt separaat 
beschreven in resp. het VO Inrichtingsplan en DO 
Inrichtingsplan.
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Masterplan
Cultuurhistorische Verkenning

Beeldkwaliteitsplan
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Masterplan

Het plan voor het Zaankwartier is gericht op de 
transformatie van een karakteristiek industrieel gebied 
naar een levendig woongebied. De imposante industriële 
fabrieksgebouwen en de unieke ligging aan de Zaan met 
het achterliggende polderlandschap vormen de unieke 
kwaliteiten die als inspiratie hebben gediend voor het 
ontwerp van het plangebied.

Het Masterplan biedt een ruimtelijk model waarin het
industrieel erfgoed een nieuwe bestemming krijgt en 
waarbij de stedelijke wanden worden getransformeerd tot 
rustige woongebieden. Het binnendijks gebied, de groene 
zoom, heeft een ander karakter met lage vrijstaande 
woongebouwen in een groene, autoluwe setting.
Beide werelden komen samen in het hart van het 
plangebied, het centrale plein dat verleden en heden met 
elkaar verbindt.

De Noorddijk is een doorlopend dijklichaam dat als 
verbindend element aanwezig blijft in het plan. De 
Noorddijk loopt van Noord naar Zuid door het plan en 
verbindt daarmee het plangebied met de doorlopende 
route langs te Zaan. 

De relatie met het water is voelbaar aanwezig door
nieuwe bouwvolumes en uitsnedes dusdanig te
positioneren waardoor verschillende zichten op de Zaan
mogelijk worden gemaakt.
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Motto voor ontwikkeling (BKP/CHV)

In ruim 100 jaar groeide het Meneba terrein uit van 
een reeks molens aan de Zaan tot een indrukwekkend 
ensemble van bedrijfsgebouwen. Het resultaat is een 
fascinerend geheel van plug in add on architectuur 
waarbij alle tijdslagen in elkaar overgaan. Zowel het 
gehele complex als de afzonderlijke panden zijn 
opgebouwd uit elementen van diverse schaal en 
uitstraling. Tegelijkertijd hebben de verschillende 
gebouwen ook gemeenschappelijke kenmerken waardoor 
het complex afleesbaar is als één geheel.  Zo is een 
organisch gegroeid geheel ontstaan dat het terrein zijn 
unieke kwaliteit en identiteit geeft.

Uitgangspunt is dat deze karakteristieke sfeer, identiteit 
en herkenbaarheid blijven bestaan. 
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horizontaal-verticaal

Meneba

groot-klein

open-gesloten

donker-licht-hard-zacht

industriële accenten

verbindende elementen

Meneba

beeldmerk, belettering

Meneba

buitenruimte

Principes voor behoud contrast en diversiteit (BKP)

Daar waar in de tijdslagen de verschillen tussen de diverse 
generaties bebouwing worden beschreven zijn er ook 
veel overeenkomsten in de gebouwen te zien zoals de 
toepassing van materialen, kleuren en gevelindeling. Juist 
deze gemeenschappelijke kenmerken bieden continuïteit. 
Door ze opnieuw toe te passen in de architectuur van 
de nieuwe bebouwing wordt een herkenbaar beeld 
gecreëerd.

Zo vormen zowel de gebiedskwaliteiten van de 
verschillende tijdslagen als de beeldkwaliteit van 
de huidige bebouwing het uitgangspunt voor de 
ontwikkeling van het Zaankwartier. 
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Stedenbouwkundig plan
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Plankaart
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Volumes en massa’s

A

U

B

C

D

K

E

L

F

G

H

J

P

Q

S

R

N

O

Commercieel/horeca

Sociale huur 198

Koopappartementen 62

Koopwoningen transformatie 74

Betaalbare koop

Beleggers huur

Eenheden

66

166

Eengezinswoningen 104

670Totaal

Blok A Silo Amerika (functie 

nader in te vullen) 

Zorgwoningen  42

1.304 m²

Parkeerhub blok O met 

commercieel begane grond 

(functie nader in te vullen)

487 m²blok N

2883 m² Totaal

Parkeerhub blok U 

Commercieel/gemengd

blok L begane grond

 blok M

467 m² 

625 m² 
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Profielen

12.30 m13.40 m13.20 m8.90 m58.20 m12.50 m2.50 m29.65 m4.00 m29.30 m9.20 m32.75 m 6.90 m

 A-A’ Totaalaanzicht vanaf Noorddijk
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Profielen

48.50 m50.00 m 8.50 m9.00 m8.97 m 26.93 m31.90 m10.85 m51.00 m
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Profielen



Meneba, Wormerveer | mecanoo architecten 15

Profielen
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Materialisatie en kleurgebruik

voorbeeld  bestaande en nieuwe (nader te 
bepalen) accentkleuren

bestaande materialen en kleuren nieuwe materialen en kleuren
Kleur- en textuurgebruik

Kleur- en textuurgebruik

Kleur- en textuurgebruikKleur- en textuurgebruik

Kleur- en textuurgebruik
De verscheidenheid aan gebruikte materialen, kleuren 
en stijlen typeert het huidige industriecomplex. 
Veelgebruikte materialen zijn hout, baksteen, staal, beton, 
plaatmateriaal. De kleurstelling binnen het complex is 
gerelateerd aan de gebruikte materialen: rood/bruin 
(baksteen) en wit/grijs met her en der wat accentkleuren.
Iedere periode heeft eigen architectuur/ uitstraling, maar 
er is toch een eenheid binnen de verscheidenheid van 
het complex. Materialen als baksteen en beton worden in 
verschillende tijdsperiodes toegepast.

In het CHV en BKP is als uitgangspunt geformuleerd 
om de bestaande gebruik van materialen en kleuren 
ook in de nieuwbouw toe te passen zodat continuïteit 
en herkenbaarheid zijn gewaarborgd. Dit heeft per 
deelgebied geleid tot de volgende uitgangspunten:

Silo’s (industriële strip zuidzijde)
• grote vlakken met een lichte kleurstelling
• verschil in geleding per gebouw (horizontaal,verticaal 

of raster)
• verschil in materiaal plint versus hoofdvolume
• afwijkende opbouwen

Rondom de Vlijt (industriële strip midden en centraal 
plein)
• grote diversiteit aan materialen zowel tussen de 

panden onderling als in de individuele panden
• grote diversiteit in uitwerking van de verschillende 

onderdelen

Pakhuizen (industriële strip noordzijde)
• sobere uitstraling
• minder diversiteit aan materialen
• baksteen hoofdmateriaal
• meer samenhang tussen de gebouwen, subtiele 

verschillen

Groene zoom
• per gebouw verschillend materiaalgebruik

In alle deelgebieden is het beperkt toepassen van 
accentkleuren mogelijk. Met name de specials lenen zich 
vioor het toepassen van accentkleuren, maar accenten 
kunnen ook op grotere gebouwen voorkomen.
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Materialisatie en kleurgebruik

Silo’s Rondom de Vlijt Pakhuizen
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Materialisatie en kleurgebruik
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Zichtlijnen

De verwevenheid van de verschillende onderdelen van 
het plan onderling en de relatie met het omringende 
landschap zijn in het Masterplan als belangrijk 
uitgangspunt geformuleerd.

De positionering van de nieuwe bebouwing is 
dusdanig dat er zichtlijnen en doorkijken ontstaan op 
alle belangrijke onderdelen van het plan. Bestaande 
kwaliteiten zoals de imposante industriële bebouwing en 
de unieke ligging aan de Zaan worden zo behouden en 
versterkt.

De relatie met het water is voelbaar aanwezig door nieuwe 
bouwvolumes en uitsnedes dusdanig te positioneren dat 
verschillende uitzichten op de Zaan mogelijk zijn. Vanaf de 
Noorddijk is er steeds zicht op de Zaan, soms via bredere 
pleinachtige ruimtes dan weer via smalle openingen 
tussen de bebouwing. Een centraal gelegen lange zichtlijn 
rijgt de verschillende deelgebieden aaneen: de groene 
zoom is hier via het centrale plein en het poortgebouw 
verbonden met de Zaan

De te handhaven monumentale fabrieksgebouwen 
hebben een prominente plek in het nieuwe plan. Ze zijn 
zo gepositioneerd dat de zichtbaarheid optimaal is.

Zicht op de Zaan 

Zicht op te behouden gebouwen
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Specials

In het CHV worden de twee belangrijke karakteristieken 
van de huidige bebouwing beschreven:
- De bouwvolumes zijn opgebouwd zijn uit weer diverse
kleinere volumes waarbij een organisch gegroeide 
uitstraling is ontstaan.
- Kleinschaligheid van enkele pandjes die verschil tussen 
de kleinschaligheid en grootschaligheid goed tot
uiting te laten komen.

In het BKP zijn deze karakteristieken vertaald naar 
‘specials’, gebouwen/elementen die opvallen door 
de schaal, bijzondere functie of materialisering. Het 
zijn accenten en/of kleine dissonanten die het plan 
verlevendigen.
Het is van belang dat de specials in alle deelgebieden 
voorkomen en gelijkmatig verspreid liggen in het gebied.

Onderzocht zal worden of een aantal van deze 
bestaande specials (of onderdelen daarvan) op basis 
van bouwkundige en/of financiële haalbaarheid kunnen 
worden gehandhaafd en ingepast in het plan. Naast de 
bestaande specials kunnen er ook een aantal nieuwe 
specials als een nieuwe laag worden toegevoegd. 

Voorbeelden van specials:

• Bestaande kleinschalige bebouwing: droogtoren, 
waterstofgashuisje.

• Restanten van oude bebouwing: bruggen, 
overkapping.

• Bebouwing groene zoom: bijzondere dakopbouw 
of erker ten behoeve van extra woon/werkruimte of 
toegang tot dakterras.

• Bebouwing industriële strip: extra bouwlaag of 
dakopbouw met bijzondere bijzondere functie.

• Nieuwe kleinschalige bebouwing: nutsgebouwtjes, 
fietsenberging.

• Speelelementen: klim/speelelement

Nadere uitwerking en afstemming van de specials vindt 
plaatst in de uitwerking van de gebouwen en openbare 
ruimte.



Meneba, Wormerveer | mecanoo architecten 21

bruggen

restanten overkapping
droogtoren

opbouw

opbouwen op het dak
nutsgebouwtje
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Privézones

Groene zoom: margezones 1m voor de woning voor 
planten/bankjes, verschil in bestratingsmateriaal

Industriële strip: privézone appartementen (terrassen), 
verschil in bestratingsmateriaal

privé buitenruimte appartementen

privé buitenruimte laagbouwwoningen
openbaar toegankelijk

privé buitenruimte horeca (terras)
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Begrenzingszonering 

openbare (toegankelijke) ruimte

private ruimte
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Kabels en leidingen(excl. warmtenet)

Het ontwerp van het nutstracé is in 
overeenstemming met de bovengrondse inrichting 
en houdt rekening met de locatie van toekomstige 
bomen.

HWA
DWA

Nutstracé
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Trafo’s

In het gebied zijn vijf trafo’s nodig. Deze worden zoveel 
mogelijk inpandig gesitueerd. Voorstel is om in iedere 
parkeerhub twee trafo’s op te nemen. De vijfde trafo 
wordt in de openbare ruimte gerealiseerd. Voorwaarde is 
dat deze als ‘special’ wordt uitgevoerd met een bijzondere 
bekleding.

Locaties trafo’s
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Windhinder

Om te bepalen wat het te verwachten windklimaat in 
het plangebied zal zijn is een windhinderonderzoek 
uitgevoerd (CFD-onderzoek windhinder en windgevaar 
bouwplan ‘Meneba’  Royal Haskoning DHV 28-07-2021). 
Op basis van het stedenbouwkundig plan waarbij 
zowel bebouwing als beplanting zijn meegenomen is 
berekend welke windsnelheden te verwachten zijn in de 
openbare ruimte. Omdat niet alle plekken in de openbare 
ruimte op dezelfde wijze worden gebruikt is er een 
onderscheid gemaakt tussen de  categorieën ‘langdurig 
zitten’, ‘slenteren’en ‘doorlopen’. Bij de beoordeling 
van het windklimaat is rekening gehouden met deze 
activiteitsklassen. Ook is er een onderscheid gemaakt 
tussen windhinder en windgevaar. Een beperkt risico 
op windgevaar is alleen toelaatbaar in de categorie 
‘doorlopen’ en voor de overige gebieden niet toegestaan.

Op basis van toetsing van de berekende resultaten kan 
voor wat betreft de windhinder geconcludeerd worden 
dat voor de gebieden die de activiteitsklasse ‘slenteren’ 
krijgen geen problemen zijn te verwachten. Wel zijn er 
enkele gebieden tussen de hoogbouw waar een hogere 
hinderkans te verwachten van ‘matig’ tot ‘slecht’. Deze 
gebieden vallen echter buiten de slenterroutes in het 
plan.

De pleinen in het centrale deel van het plangebied 
(Nieuwe Vlijtplein en Ketelhuisplein) bevinden zich in een 
relatief beschut gebied met een ‘goed’ windklimaat voor 
‘langdurig zitten’. Het gebied aan de oever van de Zaan 
valt grotendeels in de klasse A en B, waarbij het centrale 
deel een ‘goed’windklimaat krijgt voor ‘langdurig zitten’, 
terwijl de zijkanten van het gebied een  ‘matig’  krijgen.

Voor wat betreft windgevaar zijn er enkele locaties
met een beperkt risico. Dit is vooral aanwezig op kleine 
gebieden tussen de doorgangenvan de hoogbouw B en 

C of aan een gebouwhoek van blok A. Een beperkte risico 
op windgevaar is toegestaan voor doorloopgebieden.

Gebruikscategorieën binnen het plangebied: rode rechthoeken ‘langdurig zitten’, paarse stippelllijnen ‘slenteren’, 
overig ‘doorlopen’ (CFD-onderzoek windhinder en windgevaar bouwplan ‘Meneba’  Royal Haskoning DHV 28-07-2021).
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Windhinder

Gebieden met kans op windhinder (CFD-onderzoek windhinder en windgevaar bouwplan ‘Meneba’  
Royal Haskoning DHV 28-07-2021).

Gebieden met kans op windgevaar (CFD-onderzoek windhinder en windgevaar bouwplan ‘Meneba’  
Royal Haskoning DHV 28-07-2021).

Criteria windhinder (CFD-onderzoek windhinder en windgevaar bouwplan ‘Meneba’  Royal 
Haskoning DHV 28-07-2021).

Criteria windgevaar (CFD-onderzoek windhinder en windgevaar bouwplan ‘Meneba’  Royal 
Haskoning DHV 28-07-2021).
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Zicht op de Oude Vlijt vanaf de Noorddijk ter hoogte van gebouw C
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Zicht op het poortgebouw en de Zaan vanuit de groene zoom
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Mobiliteit
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Mobiliteit

Mobiliteitsconcept Zaankwartier
De uitgangspunten met betrekking tot verkeer, mobiliteit 
en parkeren zijn omschreven in het Mobiliteitsconcept 
Meneba (Rebel maart 2021). De ambitie is om op deze 
locatie een leefbaar gebied te ontwikkelen, waarin de 
menselijke maat centraal staat. 

Doorgaand verkeer in het Zaankwartier wordt 
ontmoedigd. Met de introductie van eenrichtingverkeer 
voor gemotoriseerd verkeer op de Noorddijk wordt 
het hart van het gebied autoluw. De Noorddijk is voor 
autoverkeer alleen toegankelijk vanaf de noordzijde. Voor 
fietsers blijft de dijk van beide zijden bereikbaar. 
Zo ontstaat een groot aaneengesloten verblijfsgebied 
dat overal toegankelijk is voor voetgangers en fietsers. 
De Noorddijk wordt ingericht als ‘shared space’ waarbij 
de ruimte van gevel tot gevel wordt ingericht als plein 
waarbij de rijbaan alleen wordt gemarkeerd door een 
afwijkend klinkerverband.

De verbindingsweg langs de rand van het gebied, de 
binnenlus, krijgt de kwaliteit van een fietsstraat (auto te 
gast). Deze weg is éénrichtingsverkeer voor noodzakelijk 
zwaar vrachtverkeer (bv verhuiswagen, afvalinzameling 
etc), met de auto is de weg van beide kanten bereikbaar. 
Vanaf de binnenlus worden de parkerenhoven in de 
laagbouw ontsloten. 

Het Zaankwartier is een aantrekkelijk gebied voor fietsers. 
Het autoluwe karakter biedt veilige routes van en naar de 
woningen. Daarnaast is het plangebied via de Noorddijk 
goed aangesloten het treinstation en het centrum van 
Wormerveer. De Noordijk is onderdeel van de recreatieve 
fietsroute langs de Zaan.

Het plan bevat ruimte voor extra fietsparkeren. Het 
stimuleren van het fietsgebruik kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan het reduceren van het autogebruik.

Voor de potentiele aansluiting van het Zaankwartier  op 
het openbaar busvervoer (zowel over land als over het 
water) zijn goed bereikbare halteplaatsen gereserveerd.  

Parkeren
Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk verkeer aan 
de rand van het verblijfsgebied in geconcentreerde 
parkeervoorzieningen af te vangen. Twee parkeergarages 
bij de toegangen naar het gebied gaan als mobiliteitshubs 
fungeren en worden ook ingezet voor deelmobiliteit. 
De overige parkeerbehoefte wordt gerealiseerd binnen 
de woonblokken, voornamelijk in de laagbouw in de de 
groene zoom. 
Voor bezoekersparkeren worden parkeerplekken in 
de openbare ruimte aangelegd en indien nodig in de 
parkeervoorzieningen. 

Logistiek verkeer
Het Zaankwartier wordt voor een groot gedeelte autoluw 
of autovrij. Toegang tot dit gebied voor afvalinzameling, 
leveringen/pakketdiensten en verhuiswagens is echter 
wenselijk. Pakketjes worden zoveel mogelijk op een 
centraal punt (bijvoorbeeld in de parkeerhub) opgehaald. 
Voor overige leveringen zijn de Noorddijk en de binnenlus 
toegankelijk. Het shared space concept biedt voldoende 
mogelijkheden om het laden en lossen op informele wijze 
plaats te laten vinden. Verhuiswagens reserveren een plek 
op de parkeerplaatsen.

Vanzelfsprekend is het gebied toegankelijk voor alle nood- 
en hulpdiensten. 

Afval
In de industriële strip zal het afval worden verzameld in 
ondergrondse containers voor gescheiden afval. 
Bij de laagbouwwoningen in de groene zoom wordt het 
afval gescheiden verzameld in mini-containers die eens 
per week geleegd op een centrale aanbiedplaats langs de 
binnenlus. 
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Verkeerscirculatie

één richting auto’s/groot transport/
afvalwagens

twee richtingen auto’s - één richting 
groot transport/afvalwagens

twee richtingen auto’s/groot 
transport/afvalwagens
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Parkeren

In het Mobiliteitsplan Meneba (22-11-2021 Rebel/RHDHV) 
zijn onderstaande cijfers gehanteerd met betrekking tot 
het parkeren. Een toelichting op deze cijfers is te vinden in 
de tabellen uit het Mobiliteitsconcept Meneba (zie Bijlage 
II).

Op de volgende pagina’s is te zien hoe de benodigde 
parkeerplaatsen zijn verdeeld in het plan.

Het definitieve aantal parkeerplaatsen zal worden bepaald 
aan de hand van het definitieve programma.

Parkeren auto’s

wonen (incl. bezoekers)     696,3

voorzieningen/commercieel    97,3

totale parkeerbehoefte volgens norm  793,6

correctie deelmobiliteit     - 160

totale parkeerbehoefte na correctie   634 pp

Parkeren fietsen

wonen (in gebouwen)     2429

voorzieningen (in openbare ruimte)   98

bezoekers (in openbare ruimte)   356

totale parkeerbehoefte volgens norm  2883
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Parkeren fietsen
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Brandweer
Ten aanzien van de bereikbaarheid worden voor de 
brandweer in de Handreiking Bluswatervoorziening en 
Bereikbaarheid 2019 de volgende eisen gesteld:

De afstand van de opstelplaats tot de incidentlocatie
is aan een functioneel maximum gebonden. De eerste
inzet zal in de regel plaatsvinden met een straal
van 60 m, de maximale inzetdiepte. Voor een
eengezinswoning is de verwachting dat 20 m
straal binnen voldoende zal zijn. Daarom mag er
een maximale afstand zijn van 40 m tussen de
opstelplaats en een eengezinswoning. Voor andere
bouwwerktypen wordt er een maximale afstand van
10 m aangehouden, waarna er 50 m rest aan
inzetdiepte.

In het Zaankwartier zijn alle eengezinswoningen zowel 
binnen zowel een straal als een loopafstand van 40 m 
bereikbaar. Voor de appartementen geldt dat overal de 
entree van het gebouw bereikbaar is binnen zowel een 
straal als een loopafstand van 10 m.

Op erftoegangswegen (de wegen binnen het
verblijfsgebied) dient voldoende ruimte te zijn om
hulpdienstvoertuigen doorgang te kunnen geven,
waardoor een minimale berijdbare breedte van
4.50 meter nodig is. De wegbreedtes in het plangebied 
voldoen hieraan. Tevens wordt voldaan aan de eisen voor 
doodlopende toegangswegen.

De Zaan dient bij voorkeur op meerdere plekken 
toegankelijk te zijn voor de brandweer . Het doel hiervan 
is:
1. Bestrijden van een eventuele plasbrand (bijv. van 

benzine) op de Zaan;
2. Bestrijden van een eventuele brand op een vaartuig 

(zoals een cruiseschip of binnenvaartschip);
3. Voorkoming van brandoverslag, van de branden 

genoemd bij de punten 1 en 2, naar gebouwen op de 
oever; 

4. Secundaire) bluswatervoorziening ter bestrijding 
van brand verder in het plangebied of de omgeving 
daarvan.

 
Aan de gestelde eisen wordt op hoofdlijnen voldaan 
(zie kaart p. 34), de precieze inpassing zal in het VO 
Inrichtingsplan nader worden onderzocht.

Politie en ambulances
De toegankelijkheid voor de brandweer waarborgt ook de 
toegankelijkheid voor overige hulp-en nooddiensten.

Nood- en hulpdiensten
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Nood- en hulpdiensten
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,

Bodem en waterhuishouding
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Peilmaten

De peilmaten van het terrein zullen op de volgende wijze 
worden aangepast:

• Het streefpeil van de Zaan is NAP - 0.50. In extreme 
neerslagsituaties kan het waterpeil in de Zaan echter 
stijgen tot NAP 0.00. Dit is een tijdelijke stijging totdat 
de gemalen het peil weer naar de streefhoogte hebben 
gebracht. Het buitendijks gebied (industriële strip) 
wordt in dit verband opgehoogd naar van NAP 0.00 
naar NAP +0.50.

• De Noorddijk wordt naar NAP +0.30 verhoogd in 
verband met aansluiting op verhoogd buitendijks 
gebied.

• Het binnendijks gebied (groene zoom en centraal 
plein) wordt ten behoeve van de aansluiting op de 
Noorddijk opgehoogd. Om aan te sluiten bij het 
bestaande waterpeil van de watergang (NAP -1.04) 
rondom het gebied wordt dit uitgevoerd in twee zones 
waarbij de peilhoogte trapsgewijs afloopt richting de 
watergang.

De precieze peilhoogtes en de overgangen tussen de 
verschillende peilhoogtes worden nader uitgewerkt in het 
VO Inrichtingsplan.

De aangegeven peilmaten voor de bebouwing zijn 
indicatief.
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Oppervlaktewater bestaand en nieuw

Bestaande waterstructuur (2499.14 m2 )

Verwijderd water (481.55 m2 )

In het plan verdwijnt een deel van het wateroppervlak. 
Dit verlies wordt gecompenseerd door de verbreding 
van de watergang aan de zuidzijde van het plangebied. 
Voorwaarde voor uitbreiding van het water is dat er 
voldoende ruimte blijft voor de bestaande bomenrij langs 
de Vlasblomweg. Dit zal nader worden onderzocht in de 
boomeffectrapportage voor het gebied. Nieuw water (449.98 m2 ) 

3.50 m
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Afwatering

Het hemelwater wordt in de openbare ruimte zoveel 
mogelijk via het maaiveld afgevoerd. De verharding 
watert, waar mogelijk, af richting het openbaar groen. 

In de groene zoom watert alle neerslag af via de groene 
vlakken. Om dit zo optimaal mogelijk te laten verlopen 
worden de groene velden in de groene zoom 10cm tot 
20 cm verlaagd ten opzichte van de verharding waarbij 
er een geleidelijk verloop is tussen het peil van de 
verharding en het 10cm lager gelegen groen. Vanaf het 
groen stroomt het water, gebruik makend van het flauwe 
verloop van het terrein, richting de watergang aan de 
buitenzijde van het plangebied. Ook het water van het 
Nieuwe Vlijtplein en het Ketelplein watert via verholen 
goten af richting de watergang. 
Het water van de laagbouw in de groene zoom en de 
gebouwen L, M, N, K en O wordt via een ondergronds 
HWA-stelsel opgevangen en richting watergang 
getransporteerd.

Het regenwater van de gebouwen in de industriële strip 
wateren af richting de Zaan. Per gebouw zal een HWA 
leiding worden aangelegd die het dakwater transporteerd 
naar de Zaan. De preciese uitwerking hiervan volgt bij de 
uitwerking van de afzonderlijke gebouwen.
Ook het water in de openbare ruimte in dit deel van 
het plan watert af op de Zaan.Enkel op plekken waar 
de Noorddijk niet goed richting de Zaan kan afwateren 
worden kolken opgenomen die middels een HWA-stelsel 
afwateren op de Zaan (dit wordt nog onderzocht en is nog 
niet op de ondergrondse infra opgenomen). 
Het openbaar groen in deze strip biedt ook ruimte voor 
waterinfiltratie maar wordt niet verdiept aangelegd. 

De afwateringsonderzoek loopt nog in relatie tot 
infiltratiecapaciteit en mogelijkheid van het koppelen van 
dakwater.
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Principeuitwerking afwatering

Afwatering

Kolken

Openbaar groen niet verdiept

Openbaar groen 10cm verdiept

Openbaar groen 20cm verdiept

Verholen goot evt. open goot

Koppeling ondergronds n.t.b.

Afwateringsrichting maaiveld

Halfverharding
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Oevers binnendijks gebied 

Om de aansluiting van het plangebied op de bestaande 
peilmaat van de watergang te kunnen maken zijn 
aanpassingen aan de bestaande oevers nodig. Voor wat 
betreft de uitvoering van deze oevers wordt in de WIORZ 
aangegeven:

• Voor de taluds boven water, voor zover ze aan de 
gemeente Zaanstad worden overgedragen geen 
steilere helling dan 1:3 toepassen. Waar 1:3 niet 
mogelijk is mag alleen in overleg met de gemeente 
Zaanstad een steiler talud worden toegepast. Tussen 
bovenkant talud en verharding minimaal een vlakke 
(gras)berm van 0,75 m breedte maken.

• Waar oeverbescherming nodig is, deze bij voorkeur 
uitvoeren als Zaanse beschoeiing (beschoeiing met 
een groene berm en een standaard onderwatertalud, 
zie WIORZ)

Om de hoogteverschillen goed op te kunnen vangen 
wordt een combinatie van natuurlijke oevers en 
beschoeiingen wordt voorgesteld zoals aangegeven 
op de tekeningen op p. 46 en 47. De overgang tussen 
de verschillende beschoeiingen en oevers wordt nader 
uitgewerkt in het definitief inrichtingsplan.
Indien de locatie Steigerstad wordt ontwikkeld kan de 
sloot wellicht worden verlegd waarmee er meer ruimte 
ontstaat voor een goede uitwerking van de oever.

Onderhoud watergang
In het Masterplan is aangegeven dat het gewenst is 
om een groene bufferzone te laten ontstaan tussen het 
plangebied en de bedrijvenzone. Om de oevers te kunnen 
beplanten is het noodzakelijk dat het onderhoud van de 
watergang vanaf het water zal plaatsvinden. Hiervoor 
moet rekening worden gehouden met de volgende 
randvoorwaarden:

• Met betrekking tot de waterlopen is het onder 
voorwaarde mogelijk om de waterlopen te verdiepen 
tot 1 meter waterdiepte (met een bodembreedte van 3 
meter) zodat varend onderhoud mogelijk is.

• Voor varend onderhoud is een minimale waterbreedte 
nodig van 6 meter. Hiervoor zijn aan de westzijde van 
het plangebied enige aanpassingen nodig, namelijk 
het rechttrekken van de oevers aan de Meneba zijde.

• Er moet ook worden bekeken of de oevers/
beschoeiingen/damwanden aan de overzijde van 
Meneba de grotere waterdiepte aankunnen zonder 
instabiel of onderloops te worden.

• Bij een eventuele brug dient rekening te worden 
gehouden met de doorvaarhoogte van de 
onderhoudsboot.

6 m
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Beschoeiingen oevers binnendijks gebied 

lage beschoeiing (circa 30-40 cm)

hoge beschoeiing ( circa 70 cm)



mecanoo architecten | Meneba, Wormerveer46

P +0,30 P +0,40

5,1

P -1,04
P -0,54

1:3

Exact bodemprofiel onbekend

P +0,41
P +0,00

11,0

Exact bodemprofiel onbekend

P -1,04 P -0,84
1:3 P +0,10

P +0,00

17,2 11,0 3,0

Exact bodemprofiel onbekend

P -1,04 P -1,04
1:17 P +0,001:3

P -0,94

Exact bodemprofiel onbekend

P -1,04

P +0,20 P +0,20

Doorsnede Groene Zoom water-01 Doorsnede Groene Zoom water-02

Doorsnede Groene Zoom water-03 Doorsnede Groene Zoom water-04

noord
Schem

a:

87

65
4

3

2
1

Doorsnedes oevers binnendijks



Meneba, Wormerveer | mecanoo architecten 47

P +0,00

17,2 11,0 3,0

Exact bodemprofiel onbekend

P -1,04 P -1,04
1:17 P +0,001:3

P -0,94

Exact bodemprofiel onbekend

P -1,04

P +0,20 P +0,20

P +0,00
1:10

8,2 11,0

P -1,04

Exact bodemprofiel onbekend

P -1,04

P +0,001:6

5,8 5,0 2,1

P -0,70

Exact bodemprofiel onbekend

P -1,04

P +0,20

P +0,00 P +0,21 P +0,21

3,6 2,1 4,8 1,4

Exact bodemprofiel onbekend

1:3 P +0,00 P +0,211:3

2,9 11,0

Exact bodemprofiel onbekend

P -0,58P -1,04

P +0,10

Doorsnede Groene Zoom water-03 Doorsnede Groene Zoom water-04

Doorsnede Groene Zoom water-05 Doorsnede Groene Zoom water-06

Doorsnede Groene Zoom water-07 Doorsnede Groene Zoom water-08

noord
Schem

a:

87

65
4

3

2
1



mecanoo architecten | Meneba, Wormerveer48

en

Duurzaamheid
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Duurzaamheid

Algemeen
In het Zaankwartier wordt gestreefd naar het bouwen 
van een duurzame, klimaatbestendige en gezonde wijk 
met als doel een aantrekkelijke en toekomstbestendige 
leefomgeving voor mens en dier. Richtlijnen daarvoor 
zijn in het ‘Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie 2021-
2026’ en ‘Handreiking klimaatbestendige nieuwbouw 
Metropoolregio Amsterdam’ opgenomen. Deze 
richtlijnen zijn richtinggevend bij de uitwerking van de 
klimaatmaatregelen. 

In de Startnotitie Duurzaamheidsambities Meneba 
(Mandel (Humble), 27 november 2020) zijn de 
uitgangspunten aangegeven ten aanzien van circulair 
bouwen, energie en klimaatadaptatie. Om dit te bereiken 
worden een aantal maatregelen voorgesteld op het 
gebied van:

• Biodiversiteit  - flora en fauna
• Klimaatadaptatie
• Energie
• Circulair bouwen

De geformuleerde ambities moeten vanaf een vroeg 
stadium (globaal) opgepakt en uitgewerkt worden 
zodat dit in een later stadium niet de haalbaarheid (op 
bijvoorbeeld bouwtechniek) in de weg staat. 
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Biodiversiteit - flora en fauna

Natuurinclusief bouwen
Natuurinclusief bouwen draagt bij aan het vergroten 
van de biodiversiteit. Met het nemen van maatregelen 
in zowel de openbare ruimte als in de bebouwing 
kunnen met vaak betrekkelijke simpele middelen de 
stedelijke flora en fauna een aangenaam leefklimaat 
worden geboden. Tegelijkertijd draagt dit ook bij aan 
het leefklimaat voor de toekomstige bewoners van het 
gebied.

Voor wat betreft de bebouwing wordt het aanbrengen 
van  een aantal natuurinclusieve voorzieningen 
voorgesteld. Daarnaast is het van belang dat er in de 
directe omgeving van het gebouw en in de openbare 
ruimte een diversiteit in groene inrichting aan te brengen 
die er voor zorgt dat er verschillende ecologische waarden 
in het gebied aanwezig zijn. Er kunnen bijvoorbeeld 
verblijfplaatsen voor vleermuizen en gierzwaluwen in de 
gebouwen worden gemaakt, waarbij tegelijkertijd het 
omliggende gebied voor deze soorten wordt ingericht als 
een aangename biotoop. 
Bij de gebouwmaatregelen dient rekening te worden 
gehouden met de noord-zuid-oost-west oriëntatie.

De deelgebieden in het Zaankwartier hebben een 
verschillend karakter, dit biedt de mogelijkheid om  de 
gewenste diversiteit in groen aan te brengen. Door 
samenhang aan te brengen kunnen ecologische 
verbindingen zowel binnen het Zaankwartier als met het 
gebied daarbuiten worden gemaakt.

Met de transformatie van industrieel complex naar 
woonwijk neemt de oppervlakte van het groen aanzienlijk 
toe en wordt het groen meer verspreid over de locatie. 
Dit biedt kansen voor de vergroting van de ecologische 
waarden in het gebied.

Maatregelen fauna
Voor wat betreft de fauna in het gebied zijn de volgende 
maatregelen benoemd:

• Vanuit het activiteitenplan (ontheffingaanvraag 
Wet natuurbescherming) is het verplicht om vier 
kraamverblijfplaatsen voor gewone dwergvleermuis 
te realiseren. Dit moeten verblijfplaatsen zijn met een 
minimale grootte van 1 m2.

• Vanuit het activiteitenplan is het verplicht om minimaal 
8 zomerpaarverblijfplaatsen te creëren voor de 
gewone en ruige dwergvleermuis. Dit kan met het 
inbouwen van kasten, maar ook door het realiseren 
van een vleermuisvriendelijke spouwmuur. De wens is 
natuurlijk om zo mogelijk meer plaatsen te creëren.

• In het activiteitenplan is een kast voor slechtvalk op 
gebouw C voorzien.

• De zwarte roodstaart en gierzwaluw zijn soorten 
die zijn waargenomen in en boven het terrein van 
Meneba Wormerveer. De zwarte roodstaart houdt 
van een stenige omgeving en broedt niet voor 
niets al op het terrein. De aanbeveling is om voor 
deze soorten geschikte kasten in te bouwen (www.
checklistgroenbouwen.nl/maatregelen/maatr-
details).Daarnaast zijn er ook kasten voor koolmees 
en pimpelmees die ingebouwd kunnen worden, 
bijvoorbeeld in een groene gevel. - De aanleg van 
bruine daken (variant van een groen dak) is goed voor 
zwarte roodstaart.

• Realisatie schelpendak voor broedplaatsen van 
scholekster en of visdief.

• Het aanbrengen van enkele inmetselstenen in de gevel 
voor de huismus.

• Ruimte voor vleermuis in de kademuur.
• Elk diersoort kent zijn eigen, specifieke eisen aan 

de leefomgeving. Daarin is het van meerwaarde 
om diversiteit te hebben in de omgeving zodat er 

een diversiteit van soorten kan zijn. Deze diversiteit 
kan bereikt worden door ruigte van kruidenrijke 
grasvelden, struikgewas en boomgroepen of 
struwelen. Het verhoogt zowel de biodiversiteit als 
foerageermogelijkheden, zie ook maatregelen flora.

• Vleermuizen gebruiken de groenstructuren om te 
navigeren naar de grote groengebieden veelal gelegen 
buiten de stad. Deze structuren dienen aan een aantal 
eisen te voldoen. Zo dient er maximaal 15m tussen 
boomtoppen te zitten en verlichting aangepast te zijn 
op vleermuizen.

• Groene daken bieden een voedingsplek voor bloemen, 
insecten en vervolgens voor vogels/vleermuizen.

• Eén van de gebouwen in de groene zoom zal een 
groene gevel krijgen. De groengevel draagt niet alleen 
bij aan de natuurlijke uitstraling, maar vergroot ook de 
biodiversiteit en draagt bij in de voedselvoorziening 
primair voor insecten en secundair voor vogels en 
vleermuizen. Een groengevel heeft ook veel voordelen 
voor het woonklimaat: het vangt CO2 af, verbetert de 
luchtkwaliteit, vermindert hittestress in de omgeving 
en werkt isolerend op gebouwniveau. 
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Maatregelen flora
Het Zaankwartier bestaat uit verschillende deelgebieden.
Het centrumgebied, de Noorddijk en de industriële 
strip hebben met dichte bebouwing een relatief stenige 
inrichting en een meer stedelijk karakter. De bebouwing 
in de groene zoom daarentegen is laag en wordt omringd 
door een groene openbare ruimte. Dit contrast biedt de 
mogelijkheid om verschillende ecologische waarden in 
het gebied aan te brengen.

De groene zoom kent door zijn groene inrichting de 
hoogste ecologische waarde binnen het plangebied:

• In de groene zones tussen de woonblokken en 
langs de watergang wordt ingezet op inheemse en 
tevens waterminnende  boomsoorten en heesters 
zoals els, wilg, es, populier, aalbes, Gelderse roos, 
viltroos en dergelijke. Ze verrijken de natuur doordat 
er een biologische diversiteit wordt toegepast die 
bijdraagt aan leefgemeenschappen en ecosystemen 
van kleine zoogdieren, insecten en vogels. De 
struiken bieden schuil-en foerageermogelijkheden 
aan kleine zoogdieren, bomen dragen bij aan het 
foerageergebied voor vogels en vleermuizen.

• Er worden inheemse kruidenrijke vegetaties 
toegepast die niet alleeen de esthetische waarde 
van de woonomgeving vergroten maar ook 
biologische diversiteit voor de daarbij horende 
leefgemeenschappen bieden. De bloemen trekken 
insecten en bieden naast de vruchtdragende soorten 
ook eten voor kleine zoogdieren en vogels. 

• De watergang krijgt waar mogelijk natuurvriendelijke 
oevers waarbij de overgang van water naar 
land geleidelijk plaats vindt. Dit zorgt voor een 
variatie in waterdiepten waardoor verschillende 
groeiomstandigheden ontstaan voor een diversiteit 
aan oeverplanten, waterplanten en diersoorten 

kan ontstaan en is gunstig voor de ecologische 
waterkwaliteit.

Het centrumgebied, de Noorddijk en industriële strip 
hebben wat betreft de flora een meer gecultiveerde 
uitstraling:

• Diverse uitheemse en inheemse boomsoorten zijn 
geselecteerd met het oog op de meerwaarde die ze 
vormen voor de ecologie en tegelijkertijd passend 
binnen het industriële karakter van het gebied. 
Soorten als de Tilia henryana, Sorbus discolor, 
Amelanchier rotundifolia, Hamamelis x intermedia zijn 
zowel prachtig en opvallend in hun bloemendracht, 
herfstkleur en/of groeistructuur maar vormen ook 
een meerwaarde voor bijen, insecten en vogels in 
voedselvoorziening. 

• De vaste beplanting is gemêleerd en soortenrijk. 
Inheemse soorten worden afgewisseld met 
waardevolle drachtplanten en prachtplanten. Ze 
bieden schuilgelegenheid voor kleine zoogdieren en 
zijn een voedselbron voor bijen en insecten.

Ten behoeve van de bescherming van flora- en fauna zal 
een Activiteitenplan worden opgesteld.

De maatregelen flora en fauna worden nader uitgewerkt 
en toegelicht in het voorlopig ontwerp  inrichtingsplan.

Groene netwerken
In het plangebied zijn drie typen ecologische 
natuurstructuren te onderscheiden:

• Bomenrijen (voor bijvoorbeeld vleermuizen en diverse 
stadsvogels)

• Aaneengesloten bodembedekkende beplanting (egel, 
marterachtigen en insecten)

• Water/moerasverbindingen (ruisvoorn, bittervoorn, 
kleine watersalamander en groene kikker)

Voor de groeninrichting wordt zoveel mogelijk 
uitgegaan van aaneengesloten structuren of kleine 
onderbrekingen opgevolgd door grote groenvakken 
met een minimale afmeting van één meter breed en 
drie meter lang. In de  industriële strip en langs de 
Noorddijk vormen zogenaamde stepping stones van 
groenvakken  de verbinding met het aaneengesloten 
groen in de groene zoom. 

De bomen langs de watergang in de groene zoom en 
de boomrijen door het Zwaankwartier vormen zoveel 
mogelijk een aaneengesloten bomenstructuur. 

Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht op de omgeving: 
groene bermen Ned Benedictweg, groen/blauwe zone 
bedrijventerrein, Noordsterpark, Zaan en Jisperveld.



mecanoo architecten | Meneba, Wormerveer52

aa
ne

en
ge

sl
ot

en
 b

oo
m

kr
on

en

ve
rs

ch
ei

de
nh

ei
d 

ve
ge

ta
tie

na
tu

ur
vr

ie
nd

el
ijk

e 
oe

ve
rs

 

Schets groenstructuren

do
or

w
aa

db
aa

rh
ei

d 
ge

bi
ed

gr
oe

n 
aa

ns
lu

ite
n 

op
 o

m
ge

vi
ng

di
ve

rs
e 

vl
ee

rm
ui

sr
ou

te
s



Meneba, Wormerveer | mecanoo architecten 53

Klimaatadaptatie

Klimaatverandering leidt tot meer hittegolven, vaker 
extreme neerslag, meer droogte perioden en grotere 
kans op wateroverlast. Het is de intentie om water 
langer vast te houden. Er zal worden bekeken welke 
gebieden hiervoor geschikt zijn en welke maatregelen 
mogelijke zijn rekening houdend met de bodemge-
steldheid (K-waarde onderzoek), ruimtelijke kwaliteit 
en identiteit.Hiertoe worden de volgende voorstellen 
gedaan die in het definitief ontwerpnader zullen 
worden uitgewerkt:

• In de groene zoom worden de groenvakken verdiept 
met 10 tot 15 cm. Dit is ten behoeve van de water-
infiltratie en het verplaatsen van oppervlakte-
water richting de sloot. De groenvakken vormen de 
plekken waar het regenwater wordt verzameld en 
wordt doorgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt 
van het “natuurlijke” maaiveld verloop. Voor het 
centrumgebied worden mogelijkheden onderzocht 
om middels halfverharding het nieuwe Vlijtplein 
tevens als infiltratieplek in te richten.

• Al het hemelwater wordt middels een gescheiden 
hemelwatersysteem naar het oppervlaktewater 
gebracht. 

• De verharding watert zoveel mogelijk af op het 
groen. Om ervoor te zorgen dat overtollig water 
geen overlast veroorzaakt worden drains langs de 
verhardingen opgenomen (centrum en industriële 
strip).

• In het plan verdwijnt een deel van het wateropper-
vlak. Dit verlies wordt gecompenseerd door de 
verbreding van de watergang aan de zuidzijde van 
het plangebied. Voorwaarde voor uitbreiding van 
het water is dat er voldoende ruimte blijft voor de 

bestaande bomenrij langs de Vlasblomweg. Dit zal 
nader worden onderzocht in de boomeffectrappor-
tage voor het gebied.

• Ten opzichte van de huidige situatie neemt het 
aandeel onverhard opppervlak toe wat gunstig is 
voor de waterinfiltratie;

• In het Masterplan is aangegeven dat vanwege 
hittestress en het creëren van een aangenaam 
verblijfsklimaat in de openbare ruimte de inpassing 
van voldoende bomen noodzakelijk is. Ten minste 
20% van de buitenruimte dient bedekt te zijn met 
de kroonprojectie van bomen, rekening houdend 
met bomen die tot volledige wasdom zijn gekomen. 
Bij de situering van bomen wordt rekening 
gehouden met de bezonningssituatie. 

• De verharding gaat uit van lichte tinten. Alle drie de 
typen stenen zijn van lichtgrijs beton of gemeleerd 
in grijstint (cobbles). Hierdoor zal er minder hitte 
geabsorbeerd worden wat voorkomt dat de 
temperatuur tijdens warme dagen nog meer stijgt. 

• Met het aanleggen van groene daken blijft het in de 
zomer koeler en kan water beter opgevangen en 
afgevoerd worden. Er moet onderzocht worden hoe 
dit in combinatie met pv panelen uitgewerkt kan 
worden tot een haalbaar ontwerp.

• Eén van de gebouwen in de groene zoom krijgt een 
groene gevel. 

Het Menebaterrein is één van de pilots in de gemeen-
telijke ontwerp richtlijn voor klimaatadaptatie.



mecanoo architecten | Meneba, Wormerveer54



Meneba, Wormerveer | mecanoo architecten 55

Schaduwwerking openbare ruimte
Volgens het bomenbeleidsplan 2020-2050 dient 
het Zaankwartier gemiddeld een canopy van 
minimaal 20% te hebben in de openbare ruimte 
(binnen de wijk) en 30% canopy op verblijf-
plaatsen. 

De  klimaatroutes dienen een dekking van 30% 
te hebben. De klimaatroutes zijn schaduwrijke 
verbindingen, gericht op het langzaam verkeer 
(fietsen en lopen). Klimaatroutes verbinden 
de woonwijken met de verblijfsplekken, zoals 
scholen, sport- en speelplekken, winkelcentra en 
overige voorzieningen in de stad. De aangegeven 
routes en verblijfsplekken in het Zaankwartier 
hebben een dekking van boven de 30%.

Bodembedekking 11,374.25 m2  
(37% van de openbare ruimte)

Openbare ruimte: 29120.82 m2
Bedekking gebouw: 20,251.27 m2

Klimaatroutes
Mogelijke toekomstige route supermarkt
Verblijfsplekken en speelplekken
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Oppervlakte verharding bestaand en nieuwOppervlakte groen bestaand en nieuw

Verharding nieuw: 17525.95 m2    
(35.5 %)

Bebouwd gebied nieuw: 20292.44 m2    
(41.1 %)

Verharding bestaand: 25789 m2      
(52.2 %)

Bebouwd gebied: 16764 m2   
(33.7 %)

Groen bestaand: 6956.22 m2     
(14.1%)

Groen nieuw: 10028.46 m2     
(20.3 %)



Meneba, Wormerveer | mecanoo architecten 57

Energie

BENG
Behoudens de transformatie gebouwen worden alle 
kavels volgens de richtlijnen Bijna Energie Neutrale 
Gebouwen opgeleverd:
• Om aan de BENG-eisen te voldoen wordt er 

gebruik gemaakt van zoveel mogelijk duurzame 
energiebronnen.

• In het plangebied wordt onderzoek verricht naar 
een optimale balans tussen Geo-& Aquathermie. 
Thermische Energie uit oppervlakte water van de Zaan 
biedt een innovatieve oplossing om in de energievraag 
te voorzien en gebruik te maken van de lokale 
ruimtelijke kwaliteiten van het gebied. Capaciteit 
van de WKO wordt inzichtelijk aan de hand van het 
onderzoek naar het beste energieconcept.

• Zonne-energie wordt hoofddrager van de Duurzame 
Energieopwekking door volwassenheid van de 
techniek. Daken worden optimaal benut voor de 
opwekking van zonne-energie. 

• Vanuit de in de AO gestelde EPC norm van 0,2 wordt 
er in het gebied gestreefd naar een energieprestatie 
die beter is dan de nieuwe BENG-norm. Hiermee wordt 
er tevens geanticipeerd op de doorlooptijd van de 
gebiedsontwikkeling en de CO2-reductie ambitie van 
gemeente Zaanstad

• In het plangebied wordt onderzoek verricht naar de 
mogelijkheid om een smart-grid ecocsysteem op 
te zetten. Hiermee wordt Meneba een grotendeels 
zelfvoorzienend decentraal energiegebied. 
Overcapaciteit van duurzame opwekking wordt 
zo veel als mogelijk efficiënt opgeslagen middels 
batterijsystemen.

• Meneba is een kansrijke buurt voor aansluiting 
op het warmtenet van Zaanstad. Ambitie is om te 
kwantificeren of de aansluiting op het warmtenet leidt 
tot de meest kosteneffectieve invulling van alle energie 
gerelateerde ambities.

PV panelen en groene daken
Voor wat betreft de toepassing van PV panelen wordt een 
quickscan uitgevoerd waarbij een voorlopige inschatting 
kan worden gegeven van de benodigde capaciteit 
aan dakoppervlak.  De precieze invulling hiervan zal 
per kavel nader worden bekeken in VO fase van het 
gebouwontwerp.

Op basis van de getallen van de quickscan is het mogelijk 
om de restcapaciteit aan dakoppervlak te berekenen. Per 
gebouw wordt in een latere fase onderzocht in hoeverre 
het wenselijk cq. noodzakelijk is om deze restcapaciteit 
te benutten voor de aanleg van een groen dak. Dit zal 
in samenhang met de retentiecapaciteit in de openbare 
ruimte worden bekeken. Een eventuele combinatie 
van groene daken met pv panelen zal nader worden 
onderzocht.

Circulair bouwen

• Van de bestaande gebouwen wordt een deel gesloopt 
en er zullen casco’s blijven staan voor transformatie. 
Uit de sloopfase van de gebouwen zullen materialen 
komen die door  verschillende vooronderzoeken in 
kaart moeten worden gebracht. Hier ligt een kans 
om in te zetten op hergebruik van materialen en een 
ambitie om het ontstane “sloopafval” binnen het eigen 
project te hergebruiken. In de materiaalpaspoorten 
kunnen de gebruikte bouwmaterialen van de 
gebouwen worden vastgelegd, denk hierbij onder 
andere aan de hoeveelheid en de herbruikbaarheid 
van de verschillende materialen. 

• Ook voor de openbare ruimte geldt dat ‘sloopafval’ 
indien mogelijk kan worden hergebruikt. Er zal een 
inventarisatie worden gedaan met betrekking tot het 
hergebruik van de betonplaten (‘stelconplaten’) in het 
gebied.

• Naast de sloop is er een kans bij de bouw om in te 
zetten op een ontwerpmethodiek die gericht is op 
het behoud van functionele waarde. Dit kan worden 
gedaan door materialen met gerecyclede content toe 
te passen, materialen zo veel als technisch haalbaar her 
te gebruiken, materialen met een lage milieu-impact te 
gebruiken en droogbouw (demontabele) systemen te 
gebruiken waar mogelijk.

• Het industrieel erfgoed wordt hoogwaardig 
getransformeerd naar nieuwe functies waarmee de 
culturele waarde en het imago gewaarborgd worden. 
Het hergebruik van de verschillende bouwdelen 
wordt vertaald naar milieubaten in de vorm van 
CO2-besparing en milieubaten in het algemeen. 
Deze worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van 
de rekenmethode NEN:EN15804 Milieuprestatie Van 
Bouwwerken
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Bijlagen
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6

3. Parkeerbalans (fiets) en ontwerp (1/2)

Uitgangspunten en aannames
• In het MPvE is bij het opstellen van de fietsparkeerbalans uitgegaan van CROW-

fietsparkeerkencijfers uit 2019 (bijlage 1 MPvE p.60 rechtertabel) en van een
indicatief programma. Voor de berekening van de fietsparkeerbalans in dit
mobiliteitsconcept zijn twee aanpassingen gedaan.

• Ten eerste is de fietsparkeerbalans gecorrigeerd voor de aanpassing in het
programma (670 (excl. zorgwoningen) ipv 622 woningen).

• Ten tweede is voor Meneba uitgegaan van de 'Haagse' norm van de bouwbrief.
Het Bouwbesluit stelt een individuele berging [dus geen fietsberging maar
berging] verplicht. In sommige gemeentes wordt ruimte geboden voor een
gelijkwaardige in de vorm van een gemeenschappelijke fietsenstalling in
combinatie met een inpandige berging. In de gemeente Zaanstad wordt
hiervoor de zogenaamde Haagse bouwbrief gehanteerd. Hierin wordt uitgegaan
van een collectieve fietsenstalling als alternatief voor individuele bergingen. In
de Haagse bouwbrief is aangegeven hoeveel fiets parkeerplaatsen gerealiseerd
moeten worden per type woning.

• Voor het overige fietsparkeren wordt gebruik gemaakt van de CROW-
fietsparkeerkencijfers uit 2019. Deze cijfers bevatten naast een bewonersnorm
ook een norm voor bezoekers.

• Conclusie: rekening houdend met de hierboven genoemde uitgangspunten
resulteert dit in 2883 fietsparkeerplaatsen. Uitgesplitst in 2429 fietsparkeer-
plaatsen voor woningen, 356 fietsparkeerplaatsen voor bezoekers en 98
fietsparkeerplaatsen voor voorzieningen. Dit aantal ligt fors hoger dan het aantal
fietsparkeerplaatsen uit het MPvE.

• Op sheet 7 is het fietsparkeren gevisualiseerd voor Meneba.

Bijlage I  Tabellen parkeerbalans fiets en auto

bron: Mobiliteitsplan Meneba (Rebel/RHDHV 22-11-2021)
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Parkeerbalans voor stedenbouwkundig plan

aanwezigheids% bewoners 50 60 100 60 60 70
woningen bezoek 50 60 100 60 60 70

Blok oppervlak type woning aantal norm p-vraag ochtend middag avond zat mid zat avond zon mid Zaans beleid
Blok B soc huur 61 huur app sociaal 106 0.4 42.4 21.2 25.4 42.4 25.4 25.4 29.7 vastgesteld in 2016 met daarbij:

bezoekers 106 0.3 31.8 15.9 19.1 31.8 19.1 19.1 22.3 p-normen CROW 317
Blok C huur 59 huur app goedkoop 71 0.6 42.6 21.3 25.6 42.6 25.6 25.6 29.8 aanwezigheids% CROW 182

huur 66 huur app midden 77 1 77 38.5 46.2 77.0 46.2 46.2 53.9 Stedelijke Zone B
huur 106 huur app duur 18 1.2 21.6 10.8 13.0 21.6 13.0 13.0 15.1

bezoekers 166 0.3 49.8 24.9 29.9 49.8 29.9 29.9 34.9 dubbelgebruik
Blok D koop 117 koop app duur 21 1.2 25.2 21 21 21 21 21 21 geen dubbelgebruik bij geel gemarkeerde woningen

bezoekers 21 0.3 6.3 3.2 3.8 6.3 3.8 3.8 4.4
Blok E koop 114 koop app midden 42 1 42 21.0 25.2 42.0 25.2 25.2 29.4 Aanpassingen tov beleid Zaanstad

bezoekers 42 0.3 12.6 6.3 7.6 12.6 7.6 7.6 8.8 * norm sociale huur appartementen uit CROW 381
Blok F koop 57 koop app goedkoop 6 0.6 3.6 1.8 2.2 3.6 2.2 2.2 2.5 Deze norm past beter bij de type woning dan de norm voor sociale huur woning

koop 126 koop app duur 41 1.2 49.2 41 41 41 41 41 41 Deze norm is ook toegepast bij oa Zaanse Helden
bezoekers 47 0.3 14.1 7.1 8.5 14.1 8.5 8.5 9.9

Blok G BKZ 58 starterswoning 30 0.5 15 7.5 9.0 15.0 9.0 9.0 10.5 * BKZ-woningen zijn starterswoningen. Echte een paar m2 groter dan in beleid is opgenomen
BKZ 61 starterswoning 30 0.5 15 7.5 9.0 15.0 9.0 9.0 10.5 Echter de doelgroep en hun mobiliteit veranderd niet.

bezoekers 60 0.3 18 9.0 10.8 18.0 10.8 10.8 12.6 Dus norm starterswoning toegepast. 
Blok H sociaal 63 huur app sociaal 53 0.4 21.2 10.6 12.7 21.2 12.7 12.7 14.8

bezoekers 53 0.3 15.9 8.0 9.5 15.9 9.5 9.5 11.1 * Bij horeca uitgegaan van cafe/bar
Blok J sociaal 63 huur app sociaal 39 0.4 15.6 7.8 9.4 15.6 9.4 9.4 10.9

bezoekers 39 0.3 11.7 5.9 7.0 11.7 7.0 7.0 8.2 * norm niet-zelfstandige zorg gebaseerd op kamerverhuur niet-zelfstandig
Blok K beheerder huur midden 1 1 1 0.5 0.6 1.0 0.6 0.6 0.7 betreft units zonder eigen adres e.d.

bezoekers 1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Blok L koop 95 koop app midden 32 1 32 32 32 32 32 32 32 * hotel 3* is de norm uit CROW 317

bezoekers 32 0.3 9.6 4.8 5.8 9.6 5.8 5.8 6.7
Blok P ggb 111 koop huis grondgeb 26 1 26 26 26 26 26 26 26 * Inzet 40 deelauto's overwegingen:

bezoekers 26 0.3 7.8 3.9 4.7 7.8 4.7 4.7 5.5 parkeerregime op straat
Blok Q ggb 111 koop huis grondgeb 26 1 26 26 26 26 26 26 26 bewoners krijgen geen vergunning voor op straat

bezoekers 26 0.3 7.8 3.9 4.7 7.8 4.7 4.7 5.5 bewoners verplicht parkeren in de hub dmv parkeerrecht
Blok R ggb 111 koop huis grondgeb 14 1 14 14 14 14 14 14 14 parkeerrecht is duur voor bewoners sociale huur en goedkope appartementen

bezoekers 14 0.3 4.2 2.1 2.5 4.2 2.5 2.5 2.9 fietsafstand naar station Wormerveer is 5 minuten
Blok S ggb 111 koop huis grondgeb 20 1 20 20 20 20 20 20 20 fietspad is vrijliggend op veilige route langs het water 

bezoekers 20 0.3 6 3.0 3.6 6.0 3.6 3.6 4.2 vanaf station snel in Amsterdam, Schiphol, Bijlmer, Duivendrecht
Blok T ggb 111 koop huis grondgeb 18 1 18 18 18 18 18 18 18 verwachting is dat 70% van de bewoners qua werk gericht is op Amsterdam (gebied ten zuiden van Zaanstad)

bezoekers 18 0.3 5.4 2.7 3.2 5.4 3.2 3.2 3.8 De overige 30% is meer gericht op het noorden
Totaal bew + bez 708.7 447.2 497.0 696.3 497.0 497.0 546.8

reistijd vanaf NS Wormerveer naar:
bezoekers 671 0.3 201.3 100.7 120.8 201.3 120.8 120.8 140.9 Amsterdam Bijlmer 41 minuten
zit al in de totaaltabel opgenomen Amsterdam Centraal 21 minuten

Duivendrecht 35 minuten
ochtend middag avond zat mid zat avond zon mid Schiphol 29 minuten

horeca (cafe/bar) 626 m2 4 25.0 7.5 10.0 22.5 18.8 25.0 11.3 hierdoor verwachting dat de forenzen veelal op de fiets naar het station gaat
kinderdagverblijf 700 m2 1 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 voor overige reizen is een deelauto dan een goed en betaalbaar vervoersmiddel
kantoor bedrijfsverz. 600 m2 1.1 6.6 6.6 6.6 0.3 0.3 0.0 0.0
medische voorzien 467 m2 2 9.3 9.3 9.3 2.8 1.4 0.5 0.5 1 deelauto vervangt 5 reguliere auto's 
kantoor bedrijfsverz. 487 m2 1.1 5.4 5.4 5.4 0.3 0.3 0.0 0.0 Oftewel, ieder deelauto vervangt 4 parkeerplaatsen
hotel 3* 150 kmrs 4.2 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 inzet 40 deelauto's vervangt 160 parkeerplaatsen
niet-zelfst zorg 42 kmrs 0.2 8.4 4.2 5.0 8.4 5.0 5.0 5.9
totaal voorziening 124.7 103.0 106.4 97.3 88.8 93.5 80.6 Bij het opstellen van het MPvE was het uitgangspunt van de gemeente nog dat

er geen parkeerregime in de wijk zou komen
Totaal Meneba 833.4 550.2 603.3 793.6 585.8 590.5 627.4 In het MPvE daardoor al wel deelauto's opgenomen maar met een klein aandeel

In de nadere uitwerking van de plannen en de eis dat bewoners op eigen terrein staan, werd de noodzaak van een regime inzichtelijk
reductie obv inzet 40 deelauto's -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 Door het regime en de bijkomende kosten voor vooral de bewoners vann sociale huur en BKZ-starterswoningen, zijn alternatieve vormen van mobiliteit van groot belang.

673.4 390.2 443.3 633.6 425.8 430.5 467.4

bron: Royal Haskoning DHV 21-09-2021
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Bijlage II  Schaduwdiagrammen

21 maart 10.00

sun studies - bezonningsstudie

21 maart 13.00

Site plan - sun studies - bezonningsstudie

21 maart 17.00

Site plan - sun studies - bezonningsstudie

Plekken die op de zon liggen
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21 juni 10.00

sun studies - bezonningsstudie

21 juni 13.00

Site plan - sun studies - bezonningsstudie

21 juni 17.00

Site plan - sun studies - bezonningsstudie

Plekken die op de zon liggen


