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De opgave
Sport- en cultuurcentrum De Wetering wordt aangepakt zodat het
weer een plek voor en door Loon op Zand wordt. Dé huiskamer
voor de inwoners van Loon met ruimte voor educatieve,
culturele, sociale en sportactiviteiten. Hiermee geeft de WPG
nadere invulling aan Concept 3 uit het rapport 20171009 WPG –
een nieuwe opzet voor De Wetering:
Concept 3. Lokale activiteiten + infocentrum + hostel
Een plek voor verenigingsactiviteiten uit het dorp, met de
voormalige en nieuwe verenigingen. En ruimte voor de trots
van bewoners met oog voor de historie, de natuur en
recreatiemogelijkheden in de directe omgeving.
Om ervoor te zorgen dat de vernieuwde accommodatie optimaal
aansluit bij de eisen en wensen de toekomstige gebruikers is deze
Reisgids, het functioneel Programma van eisen opgesteld. Binnen
vooraf gestelde kaders is dit document opgesteld met input van
alle betrokkenen. Daarmee is het project inhoudelijk
gedefinieerd.
In totaal is de ruimtebehoefte van het nieuwe centrum 4.400m2.
De oppervlakte van het huidige gebouw bedraagt 3.700m2.
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Wat is een Programma van Eisen?
Dit document is het functioneel Programma van eisen voor
het aangepaste Sport- en cultuurcentrum. Om te komen
tot een integraal Programma van eisen dient nog het
Technische Programma van eisen toegevoegd te worden.
Het Programma van Eisen is een verslag van het traject
dat samen met de toekomstige gebouwgebruikers
doorlopen is in de periode van januari – april 2019.
Het document kan worden gebruikt voor terugkoppeling
naar de achterban van betrokken partijen en als
contractstuk voor het ontwerpteam die het ontwerp gaat
maken.
Het kan ook gebruikt worden in het traject waarin de
samenwerking tussen betrokken partijen nader wordt
uitgewerkt.
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Vertrekpunt: de gesprekken
In december 2018 heeft een aantal intakegesprekken
plaatsgevonden met als doel de kaders voor het
Programma van eisen vast te stellen.
Met
1. Projectgroep van gemeente Loon op Zand en
Wetering Plan Groep samen
2. Werkgroep WPG
3. Aantal gebruikers
De resultaten van deze gesprekken zijn op de
volgende pagina’s samengevat. Hiermee is het
speelveld waarbinnen het Programma van eisen moet
blijven bepaald.
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Vertrekpunt Wetering Plan Groep
De visie van de Wetering Plan Groep laat zich als volgt
samenvatten:
• Ontmoeten staat centraal voor alle bewoners en
verenigingen van Loon op Zand
• De Wetering is er voor alle inwoners van alle leeftijden
• De speerpunten zijn: sport, cultuur en educatie
De WPG wenst een uitwerking van het plan volgens
Concept 3 van het rapport WPG – een nieuwe toekomst
voor de Wetering.

“Lokale activiteiten + infocentrum + hostel”
•
•
•
•
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een (huis)kamer
met reuring
herkenbaar en uitnodigend
(t)huis voor verenigingen

Vertrekpunt gebouwgebruikers
•
•
•
•
•
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Zoveel mogelijk ‘dromen’ uit het Dromenlab
realiseren
Een (huis)kamer van/voor/door Loon op
Zand
‘Reuring': altijd zichtbare
mensen/activiteiten
Herkenbaar en uitnodigend: gebouw,
ontvangst, programma
(t)Huis voor verenigingen: faciliteiten en
huurprijzen op orde

Vertrekpunt Gemeente
•

•

•

•
•

8

De ambitie van de gemeente is om een
toekomstbestendig en duurzaam gebouw te
realiseren.
Het Programma van eisen biedt ruimte voor de
maatschappelijke functies en een separate
uitwerking van de commerciële functies en hostel.
Het
aanleggen
van
de
infrastructurele
voorzieningen rondom De Wetering is een
gemeentelijk project en zal passend aan de
nieuwbouw worden uitgevoerd en in afstemming
met de lopende projecten in de openbare ruimte.
Gevels of de hele panden Kloosterstraat
handhaven.
Nieuwe opzet De Wetering binnen de kaders van
het accommodatiebeleid.

Vertrekpunt Gemeente, vervolg
•

•
•
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Nieuwe opzet De Wetering binnen de kaders van
de sport- en beweegnota 2019. Eén van de doelen
uit deze nota is: Zorgen voor een kwalitatief
goede
basisinfrastructuur
van
sporten
beweegaccommodaties en voorzieningen om het
sporten en bewegen voor alle inwoners van Loon
op Zand zo goed mogelijk te faciliteren.
Een beoogde bezetting tenminste: 60% sporthal;
50% cultureel.
Hostel mag niet ten koste gaan van ruimtelijke
behoeftes verenigingen en stichtingen. Concept 2
uit de eerdere studie is leidend en een eventuele
commerciële functie als aanvulling en versterking
is welkom, voor zover de gemeente geen
verantwoordelijkheid of financieel risico draagt
voor deze partij.

Vertrekpunt: Huidige gebouw
Het bestaande gebouw bestaat uit drie delen:
•
•
•
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Sporthal:
blijft
gehandhaafd,
upgrade
voorzieningen (m.n. kleedruimten)
Monumentale panden aan de Kloosterstraat blijven
gehandhaafd, tenminste de gevel en het aanzicht.
De binnenzijde kan worden verbouwd.
Het tussen-gebied wordt gerenoveerd of vervangen
door nieuwbouw

Studie uit 2017 naar de mogelijkheden

De aanpak
STAP 1: KADERS
Het uitwerken van de opgave moet passen binnen de
kaders zoals geformuleerd en vastgesteld door de
gemeente en de stakeholders van de betrokken
organisaties. Hiertoe is in december 2018 een aantal
gesprekken gevoerd waarvan de resultaten beschreven zijn
in het hoofdstuk Vertrekpunt
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STAP 2: VERKENNING
IN november 2018 heeft de WPG een enquête gehouden om
de individuele wensen van verenigingen te inventariseren.
De resultaten zijn vastgelegd in het Gebruikersboek.
Op 28 januari 2019 tijdens een bijeenkomst met alle
toekomstige gebouwgebruikers is informatie gedeeld over
het project en zijn de mensen uitgenodigd om mee te
denken over aandachtspunten voor de aanpassing van het
gebouw. De resultaten zijn beschreven in het hoofdstuk
Verkenning.

De aanpak
STAP 3: Workshop vlekkenplan
Op 19 februari 2019 heeft een delegatie van de
toekomstige gebruikers het huisvestingsconcept voor
het nieuwe gebouw ontwikkeld. De aandachtspunten
van de Verkenning zijn hierin meegenomen.
Daarna is het Ruimteprogramma hieraan toegevoegd.
De resultaten van de workshop zijn opgenomen in de
hoofdstukken Workshop Vlekkenplan en verder.
STAP 4: PRESENTATIE
Op 14 mei zal een plenaire (informatieve)
terugkoppeling aan alle betrokkenen plaatsvinden. De
presentatie wordt een samenvatting op hoofdlijnen
van deze Reisgids
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Verkenning
Tijdens een bijeenkomst op 28 januari 2019 met alle
betrokkenen is nagedacht over aandachtspunten waar
in de ontwikkeling van het Programma van eisen
rekening mee gehouden moet worden.
In 5 groepen is gewerkt aan het aanscherpen van de
aandachtsvelden:
• Sport
• Evenementen
• Zorg en welzijn
• Horeca en informatie
• Cultuur en ontspanning
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De resultaten hiervan,
zie pagina 14 t/m 18, zijn
meegenomen bij de Workshop Vlekkenplan.

Sport
HAL
Geen Tl-balken, dimbaar licht, indirect licht (danszaal)
Met verhoging, dan ook aerobics (alle groepslessen)
Eventueel vergaderruimte
Mooie aankleding, gezelligheid, geen zeil, linoleum strips, kleur en materiaal
Stoelen en tafels achter afscheiding, vloer hard marmoleum
Voetbal, stoelendans, klimwand Eviva, Pilates
Twee isolerende scheidingswanden, ruimte met spiegels en muziek, gordijn ervoor,Spiegels fatsoenlijk afdekken
BUITEN
Waterspeeltuin Kleine binnenspeeltuin voor de jong kinderen
Zo min mogelijk trappen, invalidenlift
Natuur naar voren halen Plekje met heg afgescheiden
Ontdekkend, picknickbankjes, Ijscotent
Parkeerplekken, geen auto’s
Kwiek en Beweegroute, free run route voor jongeren, buitentraining, wandelend, zonder verkeer, Jeux de boules
Verbinding kasteel, kiosk wetering, Niet alleen Wetering, ook eromheen,
Elkaar versterken
OVERIGE PLEKKEN EN IDEEEN
Kookruimte voor kinderen , cupcakes
Hoe vindt LOZ het als wij de locatie huren (liever iets meer faciliteiten). Graag meedenken
Zorg: naschools opvang, dalmomenten invullen (los van andere groepen)
Fantasie, frisse lucht, ramen open
Overleggen met begeleiders
Gezellig druk, gamen voor de jongeren, theaterspelletjes
Wifi
Lockers
Goede afspraken maken
Biljartruimte open en gesloten, 3 biljarten, 60 biljarters, ieder dag ma-vrij 13.00-17.00 uur, op cement, gezellig,
Biljart gebruiken als buffettafels,1 poolbiljart, ca. 50 m2, dart, combineren, huiskamer
Bar, je moet kunnen zitten, zoals nu, horeca altijd beschikbaar
Ruimte om spullen op te bergen
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Evenementen
SFEER
Programmaraad
Exposities
Niet te hoog
Open maar ook gesloten
Mogelijk dat er meerdere activiteiten tegelijk plaatvinden
OMDENKEN
VOORZIENINGEN
Goede technische ruimte en spullen
Efficiënt
Goed beheert
Flexibel podium en tribune
Goed geluid
Goede logistiek, dockingsystem
Flexibele ruimtes voor bewoners
Begane grond + verdieping, evenementen op de begane grond
ROUTING
Algemeen gedeelte (bibliotheek afsluitbaar, routing, logistiek
Voldoende capaciteit horeca/functioneel
Goede toiletruimte
Bonnen-garderobe, bar logisch
Invalidetoilet
Ontvangst, evenementen aanmelden, wijkteam
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Zorg en welzijn
THUISZORG / WIJKVERPLEGING
Moet altijd kunnen werken. Ook bij evenementen (carnaval) etc.
Openingstijden: 7 dgn / 24-24u (thuiszorg, wijkverpleging), Wijk (consult), Thebe
Open/gesloten, Verspreid door het gebouw + kastruimte, ICT goed regelen
SPREEKKAMER/VASTE KAMERS, VOOR
Wijk (consult), Jij, Thuiszorg+ wijkverpleging, Thebe
Rolstoel toegankelijk, Akoestiek
BIBLIOTHEEK
4 m2 eigen gebruik
WERKCAFÉ/ BIBLIOTHEEK/ LUNCHRUIMTE, VOOR
Wijkteam, Rode loper+ , Contour de Twern, Thebe, Consultatie, Jij, Bibliotheek, Thuiszorg +wijkverpleging
Bewegwijzering, Positie functies (kleuren), Duidelijk waar mensen naar toe moeten
Sociale veiligheid
ICT goed regelen
OPEN /GESLOTEN
Wijkteam
Inloop bewoners
Wijk inloophuis
Lichte ondersteuningsvragen
Koffie drinken / ontmoeting→horeca door doelgroepen bv. LVB
ACTIVITEITENRUIMTES JEUGD
Plaats voor de: Seniorenverenigingen, Home team, Vrijwilligers steunpunt
DIENSTEN VOOR INWONERS:
Repair café, Klussendienst, Wasservice, Formulieren brigade, Eetpunt, ANWB automaatje
Bibliotheek en GGD en consultatie bureau:kunnen elkaar versterken, samen in een open ruimte
die ook afgesloten kan worden voor spreekuren, consultatie met ouders en kinderen kunnen doen.
Dat is 1 keer per week 8.00 tot 14.00 uur
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Horeca en informatie
HORECA EN INFORMATIEVOORZIENINGEn
Repair café: veilig gebied, wifi, 1 kast, werkbanken/tafels
BEGANE GROND / VERDIEPING
Lift
ZOMAAR EEN IDEE ..
Shop in shop
ONTVANGST
Drempelloos, Gezellig wachten, Service, Goeie personen, Wijkteam, Sociaal
Fysiek, Open ontvangst
OPEN / GESLOTEN
Open gevel + terras
SPORTHAL
Visueel verbinden
(dames) voetbal competitie
Medisch + bewegen → kwiek & beweeg route
HORECA
Met open podium, Eigen activiteiten
Leestafel
Shop in shop
Volks universiteit
PARKEERDRUK!
Fiets parkeren
Kasteelveld (10x per jaar) en groen houden
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Cultuur en ontspanning
VOORZIENINGEN
Wifi, Makkelijke (lichte) podium delen, Ruimte voor sophia (meer dan 100 man)
Akoestiek, Goede verlichting uitlichten, Uitschuif (trap) stoelen, Toiletten, Microfoon die werkt
Opberg ruimte, Loading dock transportlift
BEGANE GROND / VERDIEPING
Evt verdieping voor muzieklessen, Parkeer garage?
Studieruimte, Vergaderen, Werkplek zzp, Thebe GGD, Echo der Duinen: begane grond
CLUSTEREN
Stenen buiten eruit →bomen, Verbinding maken d.m.v. bibliotheek, Verschuifbare wanden, glazen wanden.
LIFT, grote personen lift, Zorg
SFEER/ UITSTRALING
Licht open, Veel groen, Transparant, Glas, Natuurlijk materiaal, Samenwerking kiosk (terras opdak), Planten
Warme kleuren, Belichting, “Loonse land”, Op dak tuin/terras/blote voeten pad
OPEN/GESLOTEN
Open met mogelijkheid tot afsluiten, Ook geluidsdicht voor de muziek wel goede akoestiek
ONTVANGST
Open met bv. glas wat wel naar buiten kijkt maar niet naar binnen
Samenwerking, Personeel (vrijwilligers), Mooi entree, Uitnodigend, Gastvrij, Hartelijk, Wegwijzers
ZOMAAR EEN IDEE ..
Dakterras, Escape room, Evenementen, Bv. begrafenis, feesten, patience
Optreden/uitvoering theaterzaal met goede/ wisselende belichting/ projectie+ geluidsinstallatie+ goede akoestiek
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EXTRA
Vermaak, Sport, Educatie bieb

Workshop Vlekkenplan
Op 19 februari 2019 vond de Workshop Vlekkenplan
plaats met een kleinere groep waarin zoveel mogelijk
‘clusters van verenigingen’ waren vertegenwoordigd
(zie bijlage 1).
Gezamenlijk hebben we in beeld gebracht wat de
kenmerken zullen zijn van de nieuwe huisvesting.
De workshop bestond uit drie stappen:
1. Motto: kernachtige boodschap
2. Inhoud: doelgroep, kwaliteiten, activiteiten;
3. Vorm: clustering en relaties tussen de clusters (gebouwconcept)
alsmede de sfeer en uitstraling.

Via kaartjes en foto’s ontstaat tijdens de workshop
het gesprek over deze onderwerpen en de keuzes die
gemaakt gaan worden.
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Motto’s
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Leven in de brouwerij
24/7, 365 dagen
Kwaliteit in plaats van kwantiteit
Het staat of valt bij goed beheer (ook veel zelf doen)
Met goed roosteren kunnen we het oplossen
Het grote verschil met nu is …… sfeer
Samen doen waar het kan
Niemand een eigen kamer, wel vaste (gedeelde) plekken
en voldoende bergruimte
Inclusieve samenleving,
toegankelijkheid, bruikbaarheid,
jong/oud, wel/geen beperking,
vraag en aanbod
Samen, verbinden (is een werkwoord)

Workshop Vlekkenplan
Op de volgende pagina’s is het resultaat van deze
workshop weergegeven, te beginnen met het vlekkenplan.
Dit is een layout (geen plattegrond) van de te
onderscheiden gebieden met daarin aangegeven de
activiteiten en kenmerken van het gebied. Tevens is te
zien hoe de relaties tussen de verschillende gebieden zou
moeten worden. Het vlekkenplan is op de plattegrond
geprojecteerd om aan te geven hoe bestaand en nieuw
met elkaar verbonden kunnen worden
Op de pagina’s daarna volgt een toelichting hierop per
gebied.
Voor het vlekkenplan is uitgegaan van Concept 3 “Lokale
activiteiten + infocentrum + hostel” (uit het rapport
2017). In de bijlage is een variant aangegeven voor
Concept 2 ““Lokale activiteiten + infocentrum”
In de bijlagen is het ruimteprogramma opgenomen met de
aantallen, soorten en oppervlaktes per ruimte hierin
aangegeven.
21

Vlekkenplan Concept 3
Lokale activiteiten + Infoplein + Hostel

Feesten

Kamers

Kamers

Kamers

Biljart
Zichtlijn

Hostel

Bar

Koken
en eten

Ontmoeten

Relaxen,
buiten
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Sporten,
Klimwand, dans,
evenementen

Activiteiten
en
ontspanning

Actief,
buiten

Entreegebied
Er is een hoofdentree die goed vindbaar, neutraal,
laagdrempelig en aantrekkelijk is. Vooralsnog wordt voor de
huidige plek gekozen voor de hoofdentree. De gevel bij de
hoofdentree laat zien wat er binnen gebeurt, wie er is. In de
buurt van de entree is ruimte voor kinderwagens en
scootmobiels. Ook is er een kleine garderobe.

Wees welkom!

Iedereen is welkom. Ook voor senioren, jonge kinderen en
mensen met een beperking is er aanbod en is het gebouw
toegankelijk. Mogelijk zullen de activiteiten voor deze
doelgroepen nog uitgebreid worden, zodat het gebouw op die
gebieden de spil van het dorp is.
Er zijn nog andere entrees, zie toelichting
betreffende gebied op de volgende pagina’s.
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bij

het

Ontmoeten
Dit gebied ligt direct achter de hoofdentree. Er is een
laagdrempelige inloop voor en een prettige ontvangst. Het
is een neutraal ogend gebied met deelgebieden als
werkcafé, infoplein en café.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hier is de koffie!
Zorgprofessionals en gemeenteloket hebben hier een
plek voor het eerste contact met de cliënten
(wachtruimte, inloophuis)
Er is een informatiepunt voor IVN/natuurmonumenten,
Heemkundekring/Regionaal Bureau Toerisme
Flexwerken voor iedereen (werkcafé)
De lightversie van de Bibliotheek is hier te vinden. De
boeken zijn aantrekkelijk uitgestald en er zijn een
aantal fijne leesplekken te vinden
Eten en drinken
Speelplek/binnenspeeltuin voor kleine kinderen
Biljarten, zichtbaar aan de rand van het
ontmoetingsgebied
Directe verbinding met buiten, directe zichtlijnen met
sport en andere activiteitenruimten.

Ontmoeten (vervolg)
Vanuit dit gebied moeten veel activiteiten zichtbaar
kunnen zijn.

De sfeer in dit gebied kan niet genoeg aandacht
krijgen. Behalve een natuurlijke uitstraling, licht en
transparant, zijn ook huiselijk, warm en gezellig de
woorden die hierbij passen.
Het gevoel van verbondenheid, “ik mag
hier zijn”, moet te voelen zijn in deze
huiskamer van Loon op Zand.
De verbinding met buiten (terras,
Kasteel-weide) dient beter benut
te worden.
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Bar / café
Op een centraal zichtpunt in het gebouw ligt de bar/
café. Dit is dé plek waar het goed toeven is en waar
je terecht kunt voor een hapje en een drankje.
Vanuit deze plek zijn bijna alle gebieden te overzien:
cultuur, sport en zorg. Zelfs de sporthal want een
groot raam (met gordijn aan sportzijde) zorgt voor
een visuele verbinding tussen het centrale gebied en
de sportzaal. Hierdoor is het mogelijk vanuit deze
plek te kijken naar het sporten.
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Eten
Voor de inwoners is koken als activiteit gewenst,
waarvoor keukenvoorzieningen in of nabij het
ontmoetingsgebied gemaakt moeten worden. Dat kan
zijn in dit gebied, maar het mag ook elders.
Het mooie hoekpand aan de Kloosterstraat zou ruimte
kunnen bieden voor een klein restaurant. Of het wordt
een deel van het gebied Ontmoeten met een apart
karakter en sfeer. Er is in ieder geval een verbinding
binnendoor naar de Wetering.
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Activiteiten en ontspanning
Dit is een echt multifunctioneel gebied. Het is een
verlengstuk van Ontmoeten. Het gebied maakt diverse
activiteiten mogelijk voor een brede doelgroep.
Denk hierbij aan:
• Repaircafé
• Knutselen
• Exposeren
• Kaarten, spelletjes doen
• Lezen (boek, krant, tijdschrift, infomateriaal) dus
relatie met de bibliotheek
Dit gebied wordt ook door kinderen en door de
dagbesteding gebruikt. In de nabijheid is een
verzorgingsruimte voor cliënten van de dagbesteding.
Er is voldoende ruimte voor de kasten voor alle
verenigingen. Het grenst aan het gebied Ontmoeten.
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Muziek-/theaterzaal
In het gebied Activiteiten en ontspanning is ook een
grote muziekoefenruimte / theaterzaal opgenomen.
Vanwege het ruimtebeslag is gekeken of deze muzieken theateractiviteiten alle in de gewijzigde, beter
geoutilleerde sporthal kunnen plaatsvinden. Dit levert
na een korte analyse de volgende knelpunten op:
- Kosten aanpassen van de sporthal m.n. op
akoestisch gebied;
- Veelvuldig ombouwen (o.a. vloerbescherming,
podium) verhoudt zich niet tot snel wisselen tussen
cultuur en sport, wat in de huidige bezetting reeds
nodig zal zijn.
Daarom op dit moment een keuze voor een zaal met
goed akoestische afwerking. Daarmee is het een
ruimte die gesloten is t.o.v. overige bouwdelen en
minder multifunctioneel inzetbaar.
Deze zaal grenst aan het gebied Ontmoeten.
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Feesten
Eigenlijk zijn dit geen aparte ruimten, maar een
gebied dat ontstaat door reeds aanwezige ruimten
gezamenlijk in te zetten voor deze activiteiten. De
feest‘ruimte’ zit dus in de gebieden Ontmoeten en
Activiteiten en ontspanning, aangevuld met de
Muziek-/theaterzaal en sporthal. Als er een feest is
moet het niet zo zijn dat de andere activiteiten daar
last van hebben. Het vraagt dus vooral iets van de
inrichting en kastruimte. De berging van het flexibele
podium en de flexibele tribune liggen in de buurt.
Deze voorzieningen worden gedeeld met Sport.
Het gaat overigens om de kleinere feesten. De grote
gaan naar de sportzaal. Een rechtstreekse doorgang
naar de sportzaal maakt de functionaliteit nog groter.
Activiteiten
zijn:
dorpsfeesten,
verenigingsfestiviteiten,
evenementen,
film,
drama
en
muziekuitvoeringen.
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Kamers
In het gebied Kamers liggen een aantal afsluitbare, te
reserveren ruimtes voor:
- vergaderen
- vertrouwelijke gesprekken
- kantoorwerkzaamheden die concentratie vragen
(het gebied Ontmoeten is soms iets te rumoerig
hiervoor)
- muzieklessen (instrumenten moeten kunnen blijven
staan)
- heemkundekring, zie toelichting Bijlage 2.
Voldoende kastruimte is heel belangrijk om het delen
van ruimtes succesvol te laten zijn. Ook het archief
van de Muzieklessen is hier te vinden.
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Nagedacht moet worden of deze ruimtes per uur
verhuurd kunnen/moeten worden.

Zorgcluster
Het zorgaanbod is groot: Thebe Wijkverpleging, GGD,
Consultatiebureau, Wijkteam Sociaal/fysiek enz.

In het gebied Ontmoeten zijn de medewerkers en de
cliënten te vinden, maar voor zorgactiviteiten gaan zij
naar het gebied Zorg. In het gebied Zorg treffen we de
zorg- en behandelruimtes die door de professionals
gedeeld worden. Dit gebied kan op de verdieping
liggen, maar moet goed bereikbaar zijn (lift) en in de
nabijheid van Kamers liggen.
Voldoende kastruimte is heel belangrijk om het delen
van ruimtes succesvol te laten zijn.
Continuïteit is belangrijk. Er moet ook een avondingang zijn zodat dit gebied altijd bereikbaar is voor
de professionals met avonddienst.
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Sport
De gymzalen blijven, maar krijgen een make-over met als
doel de functionaliteit te vergroten.
• Een raam (balvast, met gordijn) naar het gebied
Ontmoeten zorgt
voor
meer verbinding en
aantrekkelijkheid.
• Een klimwand voor de scholen, de jeugd (ook
naschoolse opvang) en iedereen die wil boulderen
• Een spiegelwand (balvast), podium en dimbaar licht
maken dat de zaal ook gebruikt kan worden voor dans.
Fitness, pilates, steps, kettle bell, et cetera
• Om grote evenementen plaats te laten vinden is nodig:
berging voor beschermingsvloer, flexibele tribune en
podium,
klapstoelen
en
technische
ruimte,
scheidingswand om de zaal te splitsen

Flexibele tribune

Flexibel podium
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Buiten
Aan de zonkant van de Wetering onderscheiden we twee
plekken:
• Een plek voor bewegen, actief zijn. Er is een klimwand
aan de buitenmuur, een beweegtuin, ‘kwiek- en
beweegtoestellen’
• Een plek voor relaxen. Op dit terras kun je gebruik
maken van de catering van de Wetering. Hier staat in
de zomer een ijscotent. Aan de overkant van de straat
(Kasteelweide) staan ook wat picknicktafels voor
recreanten die hun eigen eten en drinken bij zich
hebben. Om de verbinding tussen deze twee plekken
te versterken zou de busbaan omgezet moeten worden
tot een fiets/wandelpad
Het gebied oogt groen en er is zoveel ruimte dat ook het
klapstoelenconcert hier plaats kan vinden.
Om dit alles mogelijk te maken zal het parkeren op deze
plek verplaatst moeten worden. Slechts één parkeerplaats
blijft. Die is voor leveranciers, mindervaliden en
hulpdiensten.
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Buiten

Overdekte buitentribune
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Praktisch

Zonnepanelen op het dak
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Speciale aandacht wordt gevraagd voor een ingenieus
opbergsysteem.
• Bergingen voor grote, niet-aantrekkelijke spullen
zoals klapstoelen, flexibele podiumelementen,
tafels enz.
• Mooie vitrines voor expo, info, boeken enz.
• Afsluitbare persoonlijke kasten en kisten (waar je
ook op kunt zitten)
• Een opbergplek voor de flexibele tribune
• Een plek voor garderobe van grote groepen
(eventueel flexibele stellingen)
En ook voor:
• Een goed gepositioneerd laad- en losperron voor
grotere attributen
• Een technische ruimte voor licht en geluid
• Aandacht voor akoestiek voor alle ruimtes waar
muziek gemaakt zal worden

Gebouwconcept in getallen
Separaat aan deze rapportage is een tabel opgenomen
van de ruimtes en de bijbehorende oppervlaktes. Deze
getallen zijn indicatief en dienen als vertrekpunt voor
het ontwerp.
Uitgangspunt hierbij zijn de vastgestelde kaders, zoals
beschreven in het Hoofdstuk ‘Vertrekpunt’. Er is
daarbij gekeken naar de bezetting o.b.v. de huidige
behoefte van de verenigingen en stichtingen (zoals
geïnventariseerd middels de enquête). Hieruit komt in
de breedte een beeld naar voren met voldoende
bezetting. Alleen de kleinere werkkamers en
vergaderruimte kennen nog een te lage bezetting. De
WPG gaat ervan uit dat m.n. door incidentele
behoefte deze bezetting in de praktijk hoger zal
uitvallen.
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Gebouwconcept in getallen
Ruimteprogramma
Cultureel en zorg
Sport
Hostel
TOTAAL

1.630
1.821
932
4.383

Bezetting
Grote zaal (theaterzaal)
Middenzaal
Vergaderruimte klein / groot
Muziekruimte 1 / muziekruimte 2
Sporthal zaaldeel 1 / zaaldeel 2
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m2
m2
m2
m2 bruto vloeroppervlak

55
66
23
47
61

%
%
% / 31 %
% / 27 %
% / 70 %

Aandachtspunten
Deze onderwerpen zijn belangrijk en hebben meer tijd
nodig. We willen het daar nog over hebben met elkaar. Dit
dient wel tijdens de eerste fase van het ontwerp duidelijk
te zijn, zodat de architect deze keuzes kan meenemen in
het
ontwerp.
•
•

•
•
•
•
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Hoe wordt het beheer geregeld?
Hoe gaan we om het commerciële huurders? Inhoudelijk
past het soms qua inhoud en qua ruimtebehoefte en
horen ze er wel bij, maar De Wetering is in de eerste
plaats een gemeenschapshuis.
Hoe kunnen de activiteiten voor kinderen uitgebreid
worden?
Welke activiteiten kunnen we overdag aanbieden?
Dat de sociaal-culturele activiteiten en de commerciële
verhuur in evenwicht zijn.
Dat we geen plek hebben voor de activiteiten tijdens
het bouwproces. Gezien de benodigde wijzigingen lijkt
het openhouden van De Wetering tijdens de verbouwing
op voorhand niet mogelijk.

Vervolg
Voor de architect is deze Reisgids het vertrekpunt bij
het maken van zijn ontwerp.
Voor de toekomstige gebouwgebruikers is het een bron
om
mee
verder
te
werken.
Vooral
de
aandachtspunten.
Wij van nul25 en MKplus wensen jullie een vruchtbare
samenwerking en een bijpassend prachtig gebouw!

Maurice en Wendie
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Colofon
In opdracht van:

en
De Wetering Plan Groep

nul25
Postbus 2841
3500 GV UTRECHT
www.nul25.nl
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MKplus
www.mkplusadvies.nl

Maurice Koolen
06-11836307
maurice@mkplusadvies.nl
Wendie Hardeman
06 52593429
whardeman@nul25.nl

Bijlage 1:
Workshop Vlekkenplan
De deelnemers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maarten School (gemeente Vastgoed)
René Pagie (gemeente Wijkteam)
Gisela Verduijn (gemeente Wijkinloophuizen)
Yvonne Bosch (Bibliotheek)
Herma Zeebregts (Thebe Wijkverpleging)
Fred van der Velden (WPG)
Sjef Essens (Heemkundekring)
Paul Kuijpers (Infoplein, WPG)
Jan Coenen (Sport, WPG)
Bernadette Essers-Jacobs (SMOL, Sophia’s vereniging)
Hans Beunes (Biljart SBL)
Lian Ligtenberg

De workshop vond plaats onder leiding van Maurice
Koolen en Wendie Hardeman.
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Bijlage 2:
Heemkundekring
De Heemkundekring vraagt een eigen ruimte vanwege
het grote archief aan boeken, prenten en materialen.
Dit staat op gespannen voet met de synergie en
gezamenlijk ruimtegebruik voor het gehele gebouw en
de rol die zij kunnen vervullen als onderdeel van het
Infoplein. Er moet dus verbinding gezocht worden met
overige ruimten:
•
•
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Zichtbaar vanaf het gebied Ontmoeten. Door bv.
een open, visuele verbinding (niet achteraf).
Expositieruimte gewenst in het gebied Ontmoeten.
Dit om de werkzaamheden van de Heemkundekring
meer zichtbaar te maken.

Bijlage 3:
Vlekkenplan Concept 2
Lokale activiteiten + Infoplein

Feesten
Zorg

Sporten,
Klimwand, dans,
evenementen

Activiteiten
en
ontspanning
Kamers
Biljart
Koken
en eten

Bar

Zichtlijn

Ontmoeten

Actief,
buiten
Relaxen,
buiten
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