




�

Inhoud

1. Aanbiedingsbrief	 	 	 	 4

2. Reactie Programma van Eisen	 5

3. Stedenbouwkundige Visie	 	 7

Ruimtelijke Analyse    7
Volume      7
Openbare Ruimte    8
Parkeren      8

4. Schetsontwerp  	 	 10

Vlekkenplan     10
Routing      12
Structuur      14
Duurzaamheid     15
Materialisatie     16

5. Proces      18   

Plan van Aanpak     18   
Planning      19
vergunningen     20

6. Kostenindicatie    21

7. Referentieprojecten   22
   
Gebouwen aan de Zaan   22   
Kantoorconcepten    23
Flexibiliteit      24
Route Architecturale    24

Zaandam,	17	december	2015
projectnummer:	1515

opdrachtgever:	IOI	Loders	Croklaan
contactpersoon:	Chris	Ridderikhof

Carree	Architecten	BNA
projectteam:	Nanine	Carree,	Saša	Radenovic	en	Paul	Carree
Musical	2�
1507	TS	Zaandam
075-6125885
p.carree@carree-architecten.nl
www.carree-architecten.nl



�

Geachte	heer	Ridderikhof,	beste	Chris,

Voor	u	ligt	het	schetsontwerp	voor	het	nieuwe	Europese	hoofdkantoor	
van	Loders	Croklaan	IOI.	Het	bedrijf,	een	autoriteit	op	het	gebied	van	
palmolie,	 is	 tot	 wereldspeler	 uitgegroeid,	 maar	 ontstaan	 vanuit	 de	
Zaanse	traditie:	gedegen,	innovatief	en	ondernemend.

Sterk analytisch vermogen

“Wij voegen met een open blik waarde toe aan de stedelijke 
omgeving, spelend met de ruimte en context. Aan de hand van 
een onderzoekende aanpak en varend op de wensen van de 
gebruiker creëren we intelligente & ruimtelijke oplossingen.” Carree 
architecten

In	het	ontwerp	voor	het	nieuwe	hoofdkantoor	van	Loders	Croklaan	
IOI,	 hebben	 we,	 zoals	 we	 dat	 bij	 de	 andere	 gebouwen	 in	 de	
Zaanstreek	en	elders	altijd	doen,	de	veelheid	aan	factoren	die	een	
rol	 spelen	 in	 de	 aanpak	 van	 een	 opgave	 -	 programma,	 identiteit,	
context	en	historie	-	een	belangrijke	rol	laten	spelen.	Tevens	is	een	
aantal	 karakteristieke	 kenmerken	 uit	 de	 omgeving	 benadrukt.	 Op	
deze	prachtige	locatie	zijn	de	contrasten	van	natuur	en	cultuur,	de	
schaal	van	het	gebouw	 in	zijn	omgeving	en	het	dorpse	en	weidse	
karakter	van	groot	belang.	Het	heeft	geresulteerd	in	een	gebouw	dat	
zich	zowel	in	interieur	en	exterieur	naadloos	voegt	in	zijn	omgeving,	
een	omgeving	van	stoere	en	robuuste	industriële	gebouwen.	Vanuit	
het	 gebouw	 kunnen	 werknemers	 en	 bezoekers	 genieten	 van	 de	
adembenemende	 schoonheid	 van	 de	 omringende	 natuur	 en	 is	 er	
veel	zicht	op	het	innovatieve	karakter	van	het	productieterrein.	Het	
interieur	 laat	 zich	 kenmerken	 door	 transparantie,	 ruimtelijkheid,	
dynamiek	en	synergie.	
Duurzaamheid	is	een	belangrijk	onderwerp	geweest	in	het	ontwerp,	
zowel	op	het	gebied	van	materialisering	als	wat	betreft	energiebesparing.	
Met	de	elementen	uit	de	nabijheid	(wind,	restwarmte,	zon	en	water)	
is	een	aanzet	gedaan	tot	een	energieneutraal	concept.	

Ingebed in het Zaanse DNA

Carree	Architecten	 is	 sinds	199�	 in	de	Zaanstreek	gevestigd.	Dat	
betekent	dat	we	inmiddels	kunnen	putten	uit	onze	stedelijke	studies	
en	 ervaring	 met	 de	 Zaanse	 maar	 ook	 provinciale	 overheden	 en	
adviescommissies.	De	kennis	en	de	 liefde	voor	de	streek	 is	groot.	
Daarmee	weten	we	gebouwen	te	creëren	met	een	eigen	karakter,	die	
passen	op	de	plek	en	waar	mensen	zich	herkennen.	Veel	van	onze	
projecten	zijn	 te	vinden	 langs	de	Zaan:	het	Zaantheater,	Flamingo	
Casino,	Filmtheater	de	Fabriek	en	de	Verkadefabriek.	De	gebouwen	
zijn	ingebed	in	het	Zaans	DNA	en	kennen	een	uitstraling	passend	bij	
het	gebruik.	

1.	Aanbiedingsbrief
Persoonlijk contact

Carree	architecten	kent	een	procesmatige	werkwijze,	waardoor	er	
structuur	wordt	gecreëerd	in	enerzijds	de	ingewikkelde	regelgeving	
en	beleid	en	anderzijds	gedegen	aandacht	 is	voor	de	wensen	van	
de	gebruiker.	Hierbij	is	de	relatie	met	de	opdrachtgever	essentieel.	In	
dialoog	vullen	de	opdrachtgever	en	de	architect	elkaar	goed	aan:	de	
opdrachtgever	als	gebruiksexpert	die	 zijn	wensen	kenbaar	maakt;	
de	architect	als	creatieve	vertaler	van	dat	wensenpakket.	Hierdoor	
ontstaan	functionele	en	ruimtelijke	gebouwen	die	aansluiten	bij	het	
gebruik	nu	en	in	de	toekomst.
Door	de	vele	gebouwen	die	we	in	de	Zaanstreek	hebben	gerealiseerd	
hebben	 we	 al	 meerdere	 keren	 kunnen	 ervaren	 dat	 de	 letterlijke	
nabijheid	van	opdrachtgever,	architect	en	locatie	een	voordeel	is	in	
het	ontwerp-	en	bouwproces.	

Een op maat gemaakt proces

Carree	architecten	ziet	het	aangaan	van	de	juiste	allianties	als	een	
vanzelfsprekendheid	om	met	strategische	partners	uit	ons	netwerk	te	
komen	tot	een	precieze	invulling	van	de	opgave.	Als	netwerkbureau	
zijn	we	flexibel	in	de	keuze	van	samenwerkingspartners.	Dit	zorgt	voor	
een	energiek	 team	die	de	opgave	efficiënt	vormgeeft,	 ieder	vanuit	
zijn	eigen	discipline	en	ondernemersgeest.	Het	resulteert	in	een	op	
maat	gemaakt	proces,	waarin	elke	speler	zijn	verantwoordelijkheid	
neemt.	Carree	architecten	regisseert	de	samenkomst	van	de	juiste	
disciplines,	 waarborgt	 de	 kwaliteit	 en	 destilleert	 te	 allen	 tijde	 de	
vraag	van	de	gebruiker	om	tot	een	ruimtelijke	oplossing	 te	komen	
die	aan	de	wensen	van	de	opdrachtgever	en	de	gebruiker	voldoet.	
Deze	 rol	 hebben	 we	 al	 velen	 malen	 vervuld	 in	 diverse	 projecten.	
Een	 goed	 voorbeeld	 hiervan	 was	 het	 team	 dat	 betrokken	 was	 bij	
de	totstandkoming	en	uitvoering	van	de	restauratie	en	transformatie	
van	de	voormalige	Verkadefabriek	tot	multifunctioneel	gebouw,	een	
Rijksmonument	in	Zaandam.	Onder	onze	leiding	ontstond	een	hechte	
samenwerking	 tussen	 de	 belangrijkste	 gemeentelijke	 disciplines	
zoals	 de	 Brandweer,	 de	 afdeling	 Technische	 Vergunningen,	
de	 diensten	 Monumenten	 (van	 het	 Rijk	 en	 de	 gemeente),	 het	
Procesmanagement,	 de	 projectontwikkelaar,	 en	 een	 selectie	 van	
toekomstige	 gebruikers.	 Het	 via	 korte	 lijnen	 dirigeren	 van	 een	
dynamisch	proces	in	een	complexe	grootstedelijke	opgave	leidde	tot	
een	succesvolle	transformatie	van	de	Verkadefabriek.	

In	de	verschillende	hoofdstukken	gaan	we	dieper	in	op	het	programma,	
de	stedenbouwkundige	inpassing	en	de	vertaling	in	van	het	ontwerp.	
Gevolgd	 door	 een	 uitleg	 van	 het	 proces	 met	 kostenindicatie.	 Het	
voorstel	wordt	afgesloten	met	referenties	van	onze	projecten.	
Wij	hopen	hiermee	een	passend	voorstel	te	doen	voor	de	nieuwbouw	
van	het	Europees	Hoofdkantoor	van	Loders	Croklaan	IOI.

41

We	zien	er	naar	uit	om	op	dinsdag	5	 januari	2016	het	voorstel	 te	
komen	presenteren.	

Mochten	er	voor	die	tijd	nog	vragen	zijn,	dan	kunt	u	uiteraard	contact	
met	ons	opnemen.

Hartelijke	groet,

ir.	Paul	Carree,

Namens	het	team	van		
Carree	Architecten	BNA
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2.	Reactie	PvE
Elke	context	 is	anders	en	elke	vraag	 is	uniek.	 In	de	veelheid	 van	
mogelijkheden	voor	elke	opgave	zoekt	Carree	architecten	altijd	naar	
een	passend	ontwerp.	De	vraag	achter	de	vraag	is	hierbij	van	essen-
tieel	belang	om	tot	de	kern	van	de	uitdaging	te	komen.	De	opdracht-
gever	als	gebruiksexpert	en	de	architect	als	creatieve	denktank	zul-
len	elkaar	als	gesprekspartners	aanvullen.

In	deze	fase	hebben	wij	het	Programma	van	Eisen	als	uitgangspunt	
genomen	voor	de	 ruimtelijke	studie	binnen	het	schetsontwerp.	De	
bestaande	 ruimtebehoefte	 is	 gecombineerd	 met	 de	 wensen	 zoals	
ze	staan	beschreven	in	het	Programma	van	Eisen.	Deze	hebben	wij	
vertaald	in	een	ruimtestaat	en	een	relatieschema.		hebben	wij	inzicht	
gekregen	in	de	omvang	enerzijds	en	de	relaties	tussen	de	verschil-
lende	afdelingen	anderzijds.	Deze	is	vertaald	in	een	relatieschema	
met	 netto	 vloeroppervlakte.	 Daar	 bovenop	 is	 een	 percentage	 van	
�0%	gerekend	voor	indelingsverliezen	verkeersruimte	en	10%	voor	
constructie.	De	 totale	 	bruto	oppervlakte	bedraagt	hierbij	5600	m2	
BVO.

In	het	ontwerp	is	zo	veel	mogelijk	rekening	gehouden	met	de	eisen	
uit	het	PvE,	dat	een	heldere	beschrijving	weergeeft	van	de	wensen	
en	uitstraling	ten	opzichte	van	het	nieuwe	gebouw.	Zo	is	een	van	de	
uitgangspunten	daaruit	“Een	plek	die	je	beleeft,	die	je	raakt	en	sa-
menwerken	en	zinvolle	creatie	bevordert”	vertaald	in	het	gebruik	van	
kantoortuinen	 in	 combinatie	 met	 ruimten	 die	 ontmoeting	 en/of	 an-
dere	specifieke	collectieve	werkzaamheden	stimuleren.	Gangruimte	
wordt	 door	 deze	 collectieve	 ontmoetingsplekken	 op	 verschillende	
verdiepingen	vervangen

We	stellen	ons	voor	dat	er	in	een	volgende	fase	een	extra	slag	zal	
worden	gemaakt	in	het	Programma	van	Eisen.	Met	een	aantal	brain-
stormsessies,	 waarin	 medewerkers	 van	 verschillende	 afdelingen	
vertegenwoordigd	 zijn,	 kan	zo	het	 beste	worden	achterhaald	 kan-
toorconcept/werkvorm	past	bij	het	bedrijf	of	bij	een	afdeling.	Wij	zijn	
gewend	dit	 te	doen	met	een	werkplekconsulent.	Van	een	optelling	
van	ruimten	wordt	er	gewerkt	aan	het	leggen	van	accenten	en	be-
noemen	van	uitgangspunten	die	door	de	gebruikers	gedragen	wordt.	
Dit	alles	wordt	omschreven	in	een	Ruimtelijk	programma	van	Eisen.
De	technische	aspecten	die	daar	aan	gekoppeld	zijn	komen	in	een	
technisch	 ruimteboek.	Het	 ruimteboek	ziet	vooral	 toe	op	de	verta-
ling	van	het	gebruik	van	de	ruimte	naar	(extra)	voorzieningen	in	de	
ruimte.	 	 Een	 voorbeeld	 is	 de	 exacte	 omschrijving	 van	 de	 elektra-
aansluitpunten	die	benodigd	zijn	voor	gebruik	en	 installaties,	kleur	
en	sterkte	van	het	licht.	Dit	Technische	Ruimteboek	is	onderdeel	van	
een	groter	duurzaamheidsconcept	en	installatieopzet.	Hierin	worden	
de	oplossingen	voor	duurzame	verwarming,	koeling	en	ventilatie	be-
schreven	en	de	daarbij	gewenste	prestaties.	Deze	wordt	opgesteld	
door	een	duurzaamheidsadviseur.
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Showboat Wormerveerse	Roeivereniging	(WRV) entree	industrieterrein	LC
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De	 Zaan	 is	 dé	 structuurdrager	 van	 de	 streek.	 Het	 is	 eeuwenlang	
het	middelpunt	geweest	van	het	economische,	sociale	en	culturele	
leven.	 Voor	 de	 industrie	 is	 met	 name	 de	 functie	 als	 transportader	
interessant.	 De	 Zaan	 kent	 vele	 gezichten,	 deze	 zijn	 samengevat	
in	 het	 Ruimteplan	 Zaan	 en	 IJ	 in	 7	 Zanen.	 Het	 nieuwe	 Europese	
hoofdkantoor	 van	 Loders	 Croklaan	 IOI	 is	 gesitueerd	 op	 het	 punt	
waar	de	Wormerzaan	en	de	Waterlandse	Zaan	elkaar	ontmoeten.	
Kenmerkend	voor	deze	 locatie	zijn	de	contrasten	tussen	de	groot-	
en	kleinschalige	bebouwing	en	de	asymmetrie:	bebouwing	aan	de	
westzijde	en	het	weidse	uitzicht	aan	de	oostzijde.

Ruimtelijke Analyse

De	locatie	is	gesitueerd	op	een	stuk	buitendijks	gebied	aan	de	westdijk	
langs	de	Zaan.	Hierlangs	liep	een	wegsloot,	voor	de	ontwatering	van	
het	achtergelegen	gebied.	Bij	 de	omslag	van	wind	naar	 stoom,	 in	
de	20ste	eeuw	breidde	de	fabriekslocatie	uit	naar	de	overkant	van	
de	Zaandijkerweg	ter	plaatse	van	het	huidige	gebouw	de	Engel	en	
maakte	de	molens	plaats	voor	fabrieksgebouwen.	Zo	ontstond	er	een	
ware	fabriekswand	aan	de	Zaan.	Typerend	voor	deze	fabriekswand	
is	de	compacte	en	volledige	bebouwing,	zodat	deze	zowel	vanaf	de	
weg	als	het	water	goed	bereikbaar	was.		De	bebouwing	tussen	de	
dijken	en	het	water	buigt	gedeeltelijk	mee	met	de	bochten	in	de	Zaan.	
Voor	 intern	transport	werd	gebruik	gemaakt	van	de	zwaartekracht.	
De	bebouwing	bestond	daardoor	uit	meerdere	lagen.

Met	 de	 veranderingen	 in	 het	 productieproces	 maakten	 deze	
fabriekspanden	weer	plaats	voor	silo’s.	Door	strengere	veiligheidseisen	
werd	de	Zaandijkerweg	in	1967	afgesloten	voor	doorgaand	verkeer.	
Toen	fabrieksterrein	Dekker	ophield	te	bestaan	is	het	driehoekvormige	
industrieterrein	ontstaan,	dat	geaccentueerd	wordt	door	een	drietal	

�.	Stedenbouwkundige	Visie
ankerpunten,	 de	Adelaar,	 voormalige	 hoofdkantoor	 Dekker	 en	 het	
toekomstige	Europees	hoofdkantoor	van	Loders	Croklaan	IOI.

Door	de	organische	groei	 en	de	 industriële	ontwikkeling	 is	 het	 de	
omgeving	 van	 het	 nieuw	 te	 bouwen	 hoofdkantoor	 van	 Loders	
Croklaan	IOI	te	kenmerken	als	een	contrastrijk	gebied,	waar	natuur	(de	
wespentaille	van	Wormerveer,	verbinding	Guisveld	en	Kalverpolder),	
historische	woonhuizen	en	boerderijen	 (Herderskindpad/	 lagedijk),	
woonwijken	 (Schildersbuurt)	 en	 fabriekspanden	 (Loders	 Croklaan	
IOI)	samenkomen.

Volume

De	locatie	ligt	op	het	kruispunt	van	cultuur	en	natuur	en	van	historie	
en	 toekomst,	 waarmee	 ‘contrast’	 een	 van	 de	 ontwerpthema’s	 is	
geworden.	 Dat	 contrast	 wordt	 tevens	 als	 één	 van	 de	 kenmerken	
genoemd	 in	 het	 Ruimteplan	 Zaan	 en	 IJ	 waarin	 de	 toekomstige	
ontwikkelingen	voor	het	gebied	zijn	geschetst.	Wij	sluiten	daar	dus	
in	het	ontwerp	bij	aan.

Ook	 de	 asymmetrische	 vorm	 van	 de	 Zaan	 ter	 plaatse	 van	 deze	
locatie	is	vertaald	in	het	volume	van	het	toekomstige	hoofdkantoor.	
Daarbij	is	het	volume	geënt	op	de	vroegere	Zaanwand.	Het	gebouw	
is	wat	betreft	typologie	een	kantoor,	maar	sluit	in	zijn	expressie	aan	
bij	de	 fabriekspanden	uit	de	omgeving	die	niet	alleen	 robuust	van	
karakter	zijn,	een	stoere	materialisering	kennen,	maar	tevens	uit	het	
water	lijken	op	te	rijzen.	

Kijkend	naar	de	verschillende	fabriekspanden	en	wanden	langs	de	
Zaan,	valt	op	dat	deze	vier	 tot	zes	 lagen,	oftewel	16	tot	2�	meter,	
hoog	zijn.	De	gevels	zijn	doorgaans	verdeeld	in	drie	elementen:	een	

de	Adelaar

stedenbouwkundig	kruispunt	met	driehoek

fabriekswand	Crok&Laan	1910	 	  bron: gemeentearchief fabriekswand	Wormer Verkadefabriek	Zaandam	met	beschuittoren
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plint	een	middenstuk	en	een	kroon.	 In	de	kroon	 is	 vaak	de	naam	
te	lezen	van	het	gebouw	of	bedrijf.	In	veel	gevallen	wordt	de	kroon	
verbijzonderd	met	een	toren	(Verkade)	en	of	een	andere	verfraaiing	
(De	Adelaar),		waarmee	ze	als	bakens	of	‘landmarks’	worden	gericht	
op	de	Zaan.	Ze	zijn	bepalend	geworden	voor	de	 identiteit	van	het	
gebied.
De	 bakstenen	 gevels	 zijn	 robuust	 en	 de	 ramen	 functioneel	 met	
een	 sterke	 ritmering.	 Dit	 is	 overeenkomstig	 de	 typologie	 van	 een	
kantoorgebouw	 met	 dát	 verschil	 dat	 de	 ramen	 van	 een	 fabriek	
bedoeld	waren	voor	daglichttoetreding	en	bij	een	kantoor	daarnaast	
voor	het	uitzicht.

Programmatisch	 zijn	 er	 drie	 hoofdfuncties	 te	 onderscheiden:	
creative	studio,	bedrijfsrestaurant	en	kantoren	voor	de	verschillende	
afdelingen.
De	keuze	voor	het	centreren	van	de	verschillende	kantoorfuncties	op	
één	locatie	zal	een	bijdrage	leveren	aan	de	samenwerking	onderling.	
Door	daarnaast	buiten	de	hekken	van	het	fabrieksterrein	te	treden	
zal	dit	gebouw	een	plek	zijn	waar	de	klanten	wereldwijd	het	bedrijf	
leren	kennen.
	
Fabriekswand,	compact	en	 flexibel	kantoor,	programma	en	 locatie	
hebben	het	volume	gevormd.

Openbare ruimte

De	huidige	verlaten	openbare	ruimte	in	de	vorm	van	een	Y-splitsing	
krijgt	een	nieuwe	impuls	door	de	toevoeging	van	het	nieuwe	Europese	
Hoofdkantoor	 van	 Loders	 Croklaan	 IOI.	 Daar	 waar	 de	 zuidzijde	
voorheen	een	achteruitgang	was	van	het	industrieterrein,	wordt	deze	
zuidzijde	nu	hét	gezicht	van	het	bedrijf.	
Het	hekwerk	rondom	de	parkeerplaats	wordt	weggehaald,	waardoor	
het	zicht	op	de	silo’s	van	de	fabriekslocatie	en	daarmee	het	karakter	
van	het	terrein	wordt	getoond.	

Aan	de	voorzijde	van	het	hoofdkantoor	ontstaat	een	plein.	Dit	wordt	
begrensd	door	de	industriële	silo’s	enerzijds	en	de	bebouwing	aan	
de	west-	en	oostzijde	anderzijds.	De	populieren	in	de	Soendastraat	
geven	een	groene	uitstraling	aan	de	straat.	Daarnaast	accentueert	
deze	 bomenrij	 de	 ronding	 en	 de	 overgang	 van	 de	 Lagedijk	 in	 de	
Soendastraat.	 Door	 de	 verlenging	 van	 de	 huidige	 parkeerplaats,	
wordt	er	een	scheiding	gemaakt	tussen	passerende	vervoersstromen,	
zoals	 fietsers,	 automobilisten	 en	 vrachtwagens	 voor	 Pielkenrood	
Vaten	en	mensen	die	in	de	omgeving	verblijven,	te	noemen	de	buren	
aan	de	Zaandijkerweg	en	de	medewerkers	en	bezoekers	van	Loders	
Croklaan	IOI.

Het	 ontstane	 plein	 wordt	 grotendeels	 ingericht	 als	 parkeerplaats.	

kantoren

creative studio

bedrijfs-
restaurant

kennismaking & 
ontmoeting

+ +

kantoren

creative studio

bedrijfs-
restaurant

kennismaking & 
ontmoeting

+ +

=

Bestaande	 groenstructuren	 blijven	 gehandhaafd	 en	 worden	 op	
sommige	plekken	geïntensiveerd,	waardoor	de	parkeergelegenheid	
een	uiterst	groen	karakter	heeft.
Op	de	kruising	met	de	Lagedijk,	Zaandijkerweg	en	de	Soendastraat	
ontstaat	 een	 zogenoemd	 ‘postzegelpark’	 met	 een	 	 fijnmazige	
groenstructuur	 in	 een	 ontspannen	 sfeer.	 Een	 groene	 zone	 die	 de	
bezoekers	begeleidt	naar	de	entree	van	het	gebouw.

Parkeren

Momenteel	 heeft	 het	 bedrijfsterrein	 Loders	 Croklaan	 IOI	 twee	
parkeerterreinen.	 Bij	 het	 hoofdgebouw	 op	 het	 terrein	 (1�0	 stuks)	
en	aan	de	Soendastraat	op	het	driehoekige	perceel	 tegenover	de	
te	 onderzoeken	 locatie	 (�6	 stuks).	 Dit	 tweede	 parkeerterrein	 kan	
deels	gebruikt	worden	voor	het	parkeren	voor	het	nieuw	te	bouwen	
hoofdkantoor.	 De	 supermarkt	 had	 geen	 eigen	 parkeerterrein.	 Er	
werd	geparkeerd	 in	de	Soendastraat	 (�2	parkeerplaatsen).	Bij	het	
wegvallen	 van	 de	 supermarkt	 worden	 deze	 parkeerplaatsen	 nog	
nauwelijks	gebruikt,	omdat	er	weinig	functies	zijn	ontsloten	aan	de	
Soendastraat.	

In	 de	 parkeernota	 van	 Zaanstad	 wordt	 de	 locatie	 beschreven	 als	
‘matig	stedelijke	zone	B’.	De	eis	voor	een	kantoor	zonder	baliefunctie	
is	1,2	parkeerplaats/100	m2	BVO.	Bij	een	gebouw	van	5600	m2	BVO	
zijn	er	67	parkeerplaatsen	nodig.	

Er	 zijn	 reeds	 �2	 parkeerplaatsen	 aanwezig	 in	 de	 strook	 langs	 de	
Soendastraat.	 Er	 zijn	 dan	 25	 parkeerplaatsen	 nodig.	 Door	 het	
opnieuw	 inrichten	 van	 de	 parkeerplaats,	 worden	 de	 huidige	 �6	
parkeerplaatsen	 uitgebreid	 tot	 79	 parkeerplaatsen.	 Eventueel	 zou	
de	strook	evenwijdig	aan	de	silo’s	en	de	Soendastraat	nog	ingericht	
kunnen	worden	als	afgesloten	parkeerterrein.

fabriekswand:
volgen	van	de	rooilijn
rijzend	uit	het	water

structuur
compacte	kantoorgebouwen

programma gedifferntiëerde	Zaanwand



9

referenties	postzegelpark	met	een	fijnmazige	natuur	in	een	industriële	omgeving

Y-splitsing:	Soendastraat,	Zaandijkerweg	en	Lagedijk

situatie	1:500
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�.	Schetsontwerp
De	 pleinzijde	 heeft	 een	 dorps	 industrieel	 karakter,	 dit	 staat	 in	
schril	contrast	met	het	weidse	uitzicht	vanaf	de	waterkant	over	de	
Kalverpolder.	Het	gebouw	ligt	op	het	snijvlak	van	traditie	en	innovatie.	
De	rijke	historie	en	toekomst	van	het	bedrijf	en	de	streek	komen	hier	
prachtig	samen.
Aan	het	industriële	plein	leidt	het	groen	de	bezoeker	via	een	grote	
glazen	opening	het	gebouw	 in:	van	een	 robuust	gebouw,	stapt	de	
bezoeker	/	werknemer	in	een	transparant	interieur.	De	veelzijdigheid	
van	 de	 locatie	 sluit	 aan	 bij	 de	 routing	 die	 door	 het	 gebouw	 heen	
slingert.	Deze	voert	 langs	 kantoren	en	 vertelt	 het	 verhaal	 van	het	
bedrijf	en	de	omgeving.	

Vlekkenplan

Vanuit	het	relatieschema	hebben	de	afdelingen	een	plek	gekregen	
langs	deze	route.	De	functies	die	veel	bezoekers	ontvangen	en	een	link	
hebben	met	de	productielocatie	zijn	op	de	onderste	lagen	gesitueerd,	
zoals	de	 locatiemanagers	en	 innovation.	Sales	&	Marketing	 liggen	
centraal	in	het	gebouw,	omdat	die	met	veel	verschillende	afdelingen	
intensief	samenwerken.	
Het	restaurant	is	de	grootste	ontmoetingsfunctie	van	het	bedrijf.	Deze	
ligt	in	het	hart	van	het	gebouw	en	maakt	een	dynamische	beweging	
vanaf	 de	 eerste	 verdieping	 naar	 de	 tweede	 verdieping.	 Hierdoor	
ontstaat	een	panoramisch	uitzicht	met	verschillende	hoekjes,	waar	
zowel	groepen	als	individuen	een	plekje	weten	te	vinden.	Dit	is	een	
onderdeel	van	de	programmatische	invulling	van	de	route.



11

�.	Schetsontwerp

ict

ict

begane	grond eerste	verdieping

derde	verdieping

tweede	verdieping

ict

ict

ict

vierde	verdieping

eerste	verdieping

vlekkenplan	1:500
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Routing

Bij	 het	 binnenstappen	 van	 het	 gebouw,	 betreed	 je	 de	 wereld	 van	
Loders	Croklaan	IOI	(IOI).	Door	de	groene	wand	vang	je	enkele	glim-
pen	op	van	de	conceptkeuken,	waar	medewerkers	en	gasten	bezig	
zijn	met	de	bereiding	van	producten.	Het	atrium	geeft	een	doorzicht	
van	het	gebouw	en	toont	de	dynamiek	van	het	bedrijf.	
De	entreehal	bestaat	uit	verschillende	zones.	De	centraal	gelegen	
balie	 springt	 direct	 in	 het	 oog.	Aan	de	 linkerzijde	 ligt	 de	 lobby	als	
wachtzone	en	entreezone	van	de	creative	studio.	Op	de	diagonale	
lijn	ligt	de	ontvangstruimte	die	zowel	voor	de	creative	studio	als	an-
dere	werknemers	kan	worden	gebruikt.	Het	geeft	een	sprankelend	
doorzicht	op	de	zaan,	vanwaar	klanten	een	boottocht	kunnen	ma-
ken.

Een	opvallend	element	in	de	entreehal	is	de	trap,	deze	leidt	je	naar	
een	lichte	laan.	Deze	laan	toont	de	bezoeker,	samen	met	de	palmen	
in	de	entreezone,	de	geschiedenis	en	herkomst	van	het	product	en	
het	bedrijf.	Aan	het	einde	opent	zich	een	panoramisch	uitzicht	over	
de	Zaan,	waar	het	Noordhollandse	landschap	zich	openbaart	in	het	
karakteristieke	slagenlandschap	met	de	molens.

De	route	wordt	vervolgd	in	noordelijke	richting.	Het	bedrijfsrestaurant	
verbindt	de	geschiedenis	met	het	hedendaagse	fabrieksterrein.	Een	
brede	 trap	als	koffiehoek,	een	ontspannen	plek	waar	de	persoon-
lijke	 touch	van	het	bedrijf	 tot	uiting	komt.	Vanaf	het	dakterras	ont-
staat	er	een	indrukwekkend	uitzicht	over	de	productielocatie.	In	de	
noordwesthoek	is	de	vergaderruimte	gesitueerd.	Hier	staat	innovatie	
voorop	met	een	focus	op	het	huidige	fabrieksterrein,	omgeven	met	
de	groene	uitstraling	van	het	dakterras	en	met	helder	weer	zicht	op	
de	duinen.

1.	entree	begeleid	door	groen 2.	receptie	en	doorzicht	atrium

�.	het	bedrijfslaantje �.	restaurant	met	koffiehoek
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5.	atrium	vanaf	de	tweede	verdieping 6.	vergaderruimte	met	uitzicht	op	fabrieksterrein	en	dakterras
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Structuur

De	onderste	drie	 lagen	 tonen	het	openbare	karakter	van	het	bed-
rijf	in	een	representatieve	en	ruimtelijke	routing.	Gecombineerd	met	
optimaal	 ingerichte	kantoorruimten.	De	bovenste	 lagen	zijn	geheel	
ingericht	al	kantoor	met	als	doel	de	interne	communicatie	en	samen-
werking	 te	versterken.	Zicht,	 circulatie,	afzondering	én	ontmoeting	
worden	georganiseerd,	gedoseerd	en	gerangschikt	in	een	heldere,	
efficiënte	 zonering	 met	 een	 variatie	 in	 open	 en	 gesloten	 kantoor-
ruimten.	Plattegronden	met	een	kolommenstructuur	van	7,2	m,	een	
optimale	maat	voor	constructie	en	functie.	Die	ruimte	faciliteert	voor	
mogelijke	toekomstige	veranderingen	in	organisatievorm	en	samen-
werkingsverbanden.	De	kernen	zijn	zo	geplaatst	dat	ze	de	kantoren	
bedienen	en	er	veilig	gevlucht	kan	worden	bij	brand.	De	twee	kernen	
zijn	verbonden	met	een	verkeersruimte,	die	ruim	van	opzet	is.	Hier	
is	plek	voor	 informele	ontmoetingen	 tussen	de	werknemers.	Verti-
caal	worden	ze	verbonden	met	een	atrium.	De	stiltewerkplekken	en	
vergaderruimtes	zorgen	voor	een	buffer	tussen	de	dynamische	ver-
keersruimte	en	de	rust	van	de	werkplekken.	Binnen	het	grid	kunnen	
zowel	kantoorcellen	als	kantoortuinen	gerealiseerd	worden.		

grid	en	draagstructuur kernen	voor	de	stabiliteit atrium	en	zone	voor	
ontmoeting

vergaderplekken	en	
stilteplek	als	intermediair	
tussen	ontmoeting	en	
werkplekken

de	kantoorzone	is	
variërend	indeelbaar	in	
kantoorcellen	en	-tuinen

atrium	met	informele	ontmoeting referenties	kantoren	en	onmoetingszones
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Duurzaamheid

In	de	duurzame	doorsnede	is	het	principe	van	het	installatieconcept	
geïllustreerd.	In	eerste	instantie	is	het	energiegebruik	zo	veel	moge-
lijk	beperkt	door	de	positionering	van	het	gebouw	en	de	hoge	isola-
tiewaarden.	Het	dakterras	wordt	uitgevoerd	als	grasdak,	een	natuur-
lijke	isolatie.	Aan	de	zuidzijde	is	een	brise	soleil	geïntroduceerd	van	
zonnepanelen.	Deze	houdt	bij	hoge	zonnestand	(zomers)	de	warmte	
buiten,	terwijl	die	‘s	winters	de	kantoorruimten	verwarmd.	

In	het	 installatieconcept	wordt	gebruik	gemaakt	van	de	elementen	
in	de	omgeving.	Restwarmte	van	de	fabriek	wordt	gebruikt	voor	de	
verwarming.	Dit	is	afdoende	wanneer	de	massastroom	7,2-	8	kg/sec	
bedraagt.	Hiermee	kan	een	verwarmingsvermogen	gehaald	worden	
tussen	de	1��-200	KW.	De	aanvoertemperatuur	van	ca	�0	graden	
C	vanuit	de	fabriek	is	te	laag	om	hiermee	te	kunnen	koelen	middels	
adiabatisch-	of	absorptiekoelsysteem.	Deze	systemen	werken	met	
een	watertemperatuur	tussen	de	50-90	graden	C.	Het	voordeel	van	
deze	systemen	is	dat	ze	deze	vrijwel	zonder	hulpenergie	het	gebouw	

kunnen	koelen.	Wel	kan	het	Zaanwater	hierin	een	rol	spelen.
Wind	en	zon	wekken	energie	op	voor	de	gebouwgebonden	elektric-
teit.
Voor	 het	 efficiënte	 gebruik	 van	 energie	 is	 het	 belangrijk	 dat	 de	
duurzaamheidsambitie	 zichtbaar	wordt	 in	 het	 gebouw.	Dit	 gebeurt	
deels	door	de	elementen	te	 laten	zien	 in	de	gevel,	maar	ook	door	
infoschermen	van	geleverde	energie	en	het	gebruik	van	regenwa-
ter	voor	toiletten.	Hiermee	is	Loders	Croklaan	een	voorbeeldfunctie	
voor	bezoekers	en	werknemers.
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Materialisatie

De	keuze	van	de	baksteen	gevel	is	ingegeven	vanuit	de	traditie	van	
fabrieksgebouwen	aan	de	Zaan:	robuuste	volumes	oprijzend	uit	het	
water.		De	gevel	is	verdeeld	in	�	elementen:	een,	plint	een	midden-
stuk	en	een	kroon.	De	negge	en	detaillering	in	het	metselwerk,	met	
name	in	de	kroon,	zorgen	voor	de	plasticiteit	van	de	gevel.	

De	robuustheid	wordt	geaccentueerd	door	een	aantal	ingrepen	die	
aansluiten	op	de	beleving	van	het	 interieur	en	de	stedenbouwkun-
dige	context.	Vanaf	de	pleinzijde	is	dit	het	uitstekende	volume,	deze	
benadrukt	de	verticaliteit	van	de	fabrieksarchitectuur	en	de	stedelijke	
sfeer	van	het	plein.	Vanaf	de	Lagedijk	springt	de	brise	soleil	 in	het	
zicht,	naast	het	duurzame	karakter	zorgt	de	schaduwwerking	voor	
een	levendig	beeld.		Aan	de	Zaanzijde		openbaart	de	Zaan	zich	met	
een	grote	glaspartij.	Andersom	geeft	het	de	voorbijvarende	schepen	
een	doorzicht	in	het	bedrijf.	
Het	 verticale	 element	 is	 een	 moderne	 toren,	 een	 baken	 voor	 de	
scheepsvaart.	Daar	waar	die	vroeger	diende	als	wateropslagvat	voor	
de	sprinkler,	heeft	hij	nu	een	functie	in	het	duurzaamheidsconcept.

Het	groene	dakterras	is	een	mooie	aanvulling	bij	de	roodbruine	bak-
steen.	Het	biedt	comfort,	draagt	bij	aan	het	duurzaamheidsconcept	
en	past	bij	de	uitstraling	van	het	bedrijf:	de	verwerking	van	een	natuur-
product.	Groen	is	de	verbinding	van	het	plein	richting	entreehal	naar	
het	 dakterras.	 Het	 interieur	 is	 warm,	 professioneel	 en	 functioneel.	
Medewerkers	van	zowel	de	productielocatie	als	kantoor	zullen	zich	
hier	op	hun	gemak	voelen.		
In	 de	 kantoortuinen	 worden	 informele	 ontmoetingsplekken	 inger-
icht	 met	 onderscheidende	 kleuren.	 Hierdoor	 ontstaan	 er,	 zonder	
fysieke	 scheidingen,	 verschillende	 sferen	 en	 onderscheidt	 tussen	
verkeersstromen	en	verblijfsplekken.

differentiatie	in	metselwerk spelen	met	de	diepte	van	de	negge accenten gevarieerde	raampopeningen

referenties	metsewerk

fabrieksgebouw
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5.	Proces
Om	te	komen	tot	het	realiseren	van	de	nieuwbouw	van	het	kantoor	
van	Loders	Croklaan	 IOI	 is	 een	gestroomlijnd	 proces	 van	belang.	
In	dit	hoofdstuk	geven	we	onze	visie	op	het	proces	en	planning.	De	
fasen	staan	omschreven	in	het	Plan	van	Aanpak

Plan van Aanpak

1. initiatieffase

Na	de	architectenselectie	zal	er	een	projectteam	worden	opgesteld	
met	 een	 installatie-/duurzaamheidsadviseur.	 Samen	 met	 de	 op-
drachtgever	wordt	er	gekozen	voor	een	proces.	Hiervoor	zijn	twee	
opties:

traditioneel proces: 

Na	de	omgevingsvergunning	wordt	een	technisch	ontwerp	uitgewerkt,	
waarna	deze	wordt	aanbesteed.	Hierbij	ligt	er	een	sterke	scheiding	
tussen	de	ontwerpende	 fase	en	de	uitvoering.	Voorkeur	heeft	een	
meervoudig	 onderhandse	 aanbesteding,	 waarbij	 een	 onderscheid	
wordt	gemaakt	in	een	bouwkundige	en	installatietechnische	aanne-
mer	 (afhankelijk	 van	het	 installatieconcept	 eventueel	 een	 splitsing	
tussen	een	elektrotechnische	en	werktuigbouwkundige	aannemer).	
Door	 5	 aannemers	 uit	 te	 nodigen	 ontstaat	 er	 een	 overzichtelijke	
marktwerking.	 En	 kunnen	 aannemers	 gekozen	 worden	 waarmee	
Loders	Croklaan	of	de	adviseurss	al	een	positieve	ervaring	hebben.	

design & build: 

Nadat	de	programmatische	en	stedenbouwkundige	 randvoorwaar-
den	 zijn	 vertaald	 in	 een	 schetsontwerp	 wordt	 met	 een	 concurren-
tiegerichte	dialoog	een	marktpartij	gecontracteerd.	Ook	dit	gebeurt	
meervoudig	 onderhands	 (�-5	 marktpartijen),	 waarbij	 ervaring,	 uit-
voeringskennis	 en	het	 netwerk	wordt	 ingezet	met	 het	 ontwerp	als	
uitgangspunt.
De	 aannemende	 partij	 wordt	 geselecteerd	 op	 basis	 van	 de	ARW	
2012	procedure	van	concurrentiegerichte	dialoog.	De	concurrentie-
gerichte	dialoog	kent	geen	gunningsplicht,	waardoor	 je	uiteindelijk	
de	vrijheid	behoudt	om	niet	te	gunnen	bij	tegenvallende	aanbeste-
dingsresultaten.
Hierbij	 wordt	 in	 een	 vroeg	 stadium	 de	 ontwerpende	 partij	 gekop-
peld	 aan	 een	 marktpartij,	 die	 de	 verantwoordelijkheid	 draagt	 voor	
het	gehele	proces	van	definitief	 ontwerp	 tot	 realisatie.	De	concur-
rentiegerichte	dialoog	maakt	het	mogelijk	om	in	dialoog	met	de	aan	
de	aanbesteding	deelnemende	partijen	een	uitwerking	te	geven	aan	
het	ontwerp.	Zodat	er	een	goed	onderling	gevoel	wordt	ontwikkeld	
bij	de	gewenste	werkwijze	en	de	beoogde	kwaliteit.	Bovendien	ont-
staat	voor	de	marktpartijen	een	veel	betrouwbaarder	beeld	van	de	

opgave,	waardoor	een	scherpere	prijs	en	de	overname	van	de	uit-
werkings-,	 prijs-,	 ontwerp-	 en	 constructierisico’s	 en	 uitvoeringsrisi-
co’s	kan	ontstaan.
Dit	 kan	uitgebreid	worden	met	 “maintanance”,	 onderhoud,	waarbij	
de	 totale	 levenscycluskosten,	 investerings-en	 onderhoudskosten	
gevraagd	kunnen	worden.	

Voordeel	van	het	traditioneel	proces	is	dat	het	een	groeiend	proces	
is,	waarmee	in	de	fasen	tot	aan	de	indiening	“vrij”	kan	worden	ge-
schoven	met	programma	en	wensen.	De	opdrachtgever	heeft	een	
grotere	 invloed	 op	 het	 ontwerp-en	 uitvoeringsproces.	 Op	 het	 mo-
ment	van	aanbesteding	kan	de	dan	geldende	marktconforme	prijs	
worden	aangevraagd,	afhankelijk	van	de	economische	ontwikkeling	
heeft	dit	een	voordelig-dan	wel	nadelig	effect	op	de	prijs.
Het	nadeel	is	dat	de	ervaring	van	de	aannemer	niet	vroegtijdig	in	het	
proces	kan	worden	ingezet.	Het	risico	ligt		volledig	bij	de	opdracht-
gever.	Door	de	gelijktijdige	ondertekening		van	alle	benodigde	over-
eenkomsten	met	alle	betrokken	partijen	wordt	bij	Design&Build	een	
naadloos	en	waterdicht	systeem	gegarandeerd,	waarbij	de	ontwikke-
lingsrisico’s	ofwel	zijn	overgedragen,	dan	wel	volledig	zijn	afgedekt.	
Daar	staat	tegenover	dat	bij	een	traditioneel	proces	de	opdrachtge-
ver	het	project	op	elk	moment	gedurende	de	ontwerpfase	wil	 kan	
beëindigen	of	wijzigen.	Dit	is	aan	te	bevelen	als	er	nog	onzekerheid	
is	over	de	de	definitieve	budgetverstrekking.

Om	ontwikkelingsrisico’s	te	beheersen	kan	bij	design&	build	gebruik	
gemaakt	 worden	 van	 het	 ontwikkelingsmodel	 Secure	 Contracting,	
een	 strikt	 fasegewijs	 ontwikkelingsmodel,	 waarbij	 alle	 activiteiten	
geïntergreeerd	plaatsvinden	in	iedere	fase	en	waarbij	de	volgende	
fase	pas	kan	worden	gestart	als	alle	planonderdelen	van	een	fase	
integraal	zijn	goedgekeurd,	dit	heeft	gevolgen	voor	de	planning	van	
de	ontwerpfasen.	De	risico’s	van	het	VO	en	D	worden	bij	de	markt-
partijen	gelegd	en	deze	zullen	dan	ook	invloed	op	deze	fasen	willen	
cq	moeten	hebben.	Het	 leidende	principe	 is	dat	het	 finale	 investe-
ringsbesluit	pas	in	een	laat	stadium	wordt	genomen	en	er	tot	dat	mo-
ment	altijd	een	weg	terug	bestaat	of	een	afbreekmogelijkheid	zonder	
zware	financiële	consequenties	of	claims	van	marktpartijen.

In	zowel	een	traditioneel	proces	als	design&build	is	het	van	belang	
dat	het	programma	van	eisen	wordt	aangescherpt	en	de	installatie-
uitgangspunten	 worden	 gedefinieerd,	 zoals	 omschreven	 in	 hoofd-
stuk	2.	

Deze	fase	wordt	afgerond	met	een	eerste	besluitmoment,	waarin	het	
proces	wordt	vastgelegd	en	de	het	programma	is	gedefinieerd.

2. Voorontwerp of voorlopig ontwerp (VO)

Hierin	wordt	een	ruimtelijk	plan	gemaakt	op	het	programma	van	ei-
sen.	Dit	volgt	in	ons	geval	op	aanbieding	en	gekozen	ontwerp	aan-
gevuld	met	de	nieuwe	inzichten	op	het	programma.	Het	plan	geeft	
het	ruimtelijk	ontwerp	in	hoofdlijnen	weer	en	wordt	getoetst	aan	het	
programma	en	afgestemd	op	het	budget.	

Dit	deel	wordt	afgesloten	met	een	tweede	besluitmoment.	Het	Voor-
lopig	 ontwerp	 wordt	 ingediend	 als	 vooroverleg	 bij	 de	 gemeente.	
Wordt	er	gekozen	voor	een	design	&	build	constructie,	start	de	aan-
besteding	afgerond	met	een	gunningsbesluit.

3. Definitief ontwerp (DO)

In	het	DO	wordt	het	plan	verder	uitgewerkt	en	getoetst	aan	alle	eisen	
uit	 andere	 verder	disciplines,	 constructie,	 installaties	maar	ook	de	
regelgeving	en	de	uitkomsten	van	het	vooroverleg.	Ook	deze	ronde	
wordt	afgerond	met	een	 terugkoppeling	naar	het	PvE	en	het	bud-
get.	

Hierop	volgt	een	derde	beslismoment.	

Hierna	 volgen	 twee	 richtingen	 enerzijds	 naar	 het	 gemeentelijke	
goedkeuringsproces	en	anderzijds	het	verder	verfijnen	van	het	tech-
nisch	ontwerp.	Deze	processen	lopen	deels	parallel.

4a. Definitief ontwerp-plus (DO+)

In	het	eerste	deel	zal	het	definitief	ontwerp	worden	aangevuld	met	de	
diverse	deelonderzoeken	vereist	door	de	overheden	voor	het	verkrij-
gen	van	het	projectbesluit.	Deze	worden	verwerkt	in	een	ruimtelijke	
onderbouwing.
Hierop	volgt	de	aanvraag	van	het	projectbesluit,	een	uitgebreide	om-
gevingsvergunningsprocedure.	De	doorlooptijd	is	maatgevend	zijn	in	
de	planning,	zie	het	kopje	vergunningen.

4b. Technisch Ontwerp (TO)

Na	de	eerste	toetsingen	door	de	gemeente	en	een	zicht	op	positief	
resultaat	wordt	het	TO	opgestart.	Hierin	wordt	het	plan	 in	kwaliteit	
vastgelegd	richting	de	uitvoering.
Wanneer	gekozen	is	voor	een	design&	build	procedure,	komt	deze	
fase	te	vervallen.

Hierop	volgt	een	vierde	beslismoment.
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Definitief Ontwerp

concurrentiegerichte
dialoog

gunning

Omgevingsvergunning Uitvoering

Technisch Ontwerp Voorbereiding

verlenging zienswijze
DO+

onherroepelijk

1 2 3 4 5 6

13 weken

6 weken13 weken

26 weken

20 weken 12 weken

jan ‘16 mrt ‘16 okt ‘16 dec ‘16

mrt ‘17 aug ‘17

nov ‘17 jan‘18juli ‘16

juli ‘16 okt ‘16

Ruimtelijk	PvE
Technische	Ruimteboek
PvE	installaties
samenstellen	projectteam
introductie	supervisie
locatie	vaststellen
budget	samenstellen

•
•
•
•
•
•
•

stedenbouwkundige	inpassing
ruimtelijke	vertaling	PvE	in	gebouwvorm,	
routing	en	materialisatie
stichtingskostenraming
presentatie	vooroverleg

•
•

•
•

constructieconcept
uitwerken	VO
installatieconcept
toetsing	eisen	omg.verg.
elementenbergoting

•
•
•
•
•

onderzoeken	tbv	
omgevingsvergunning
ruimtelijke	onderbouwing
vaststellen	materialisatie	exterieur	
en	detaillering
uitwerken	DO	tot	indieningsgereed

•

•
•

•

materialisatie	interieur
ruimtestaten
bestekstekeningen
bestek
besteksbegroting

•
•
•
•
•

aanbesteding
prijsonderhandeling
planning
werktekeningen

•
•
•
•

Planning
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5. Voorbereidingsfase

Traditioneel	 is	dit	een	meervoudig	onderhandse	aanbesteding,	ge-
volgd	 door	 prijs-en	 contractonderhandelingen.	 Bij	 design&	 build	
houdt	dit	in,	het	uitvoeringsgereed	maken	van	het	ontwerp	met	bij-
behorende	planning.

Hierop	volgt	het	vijfde	beslismoment.

6. Uitvoeringsfase

Tijdens	de	bouwfase	wordt	met	bouwvergaderingen	het	proces	en	
de	 kwaliteit	 in	 de	gaten	gehouden.	Deze	wordt	 afgerond	met	een	
opleveringsbesluit.

Vergunningen

De	percelen	vallen	onder	het	bestemmingsplan	“Oud-Zaandijk”,	dit	
plan	 is	 vastgesteld	 op	 6	 oktober	 2009.	 In	 het	 vigerende	 bestem-
mingsplan	geldt	op	deze	locatie	de	bestemming	bedrijven	categorie	
�.1	L.v.B.	(lijst	van	bedrijfstypen)	en	daarnaast	ook	een	supermarkt.	
De	maximale	bouwhoogte	is	9	m.	en	de	goothoogte	�	m.	Het	plan	
kent	een	grotere	gebouwhoogte	dan	toegestaan,	er	zal	een	herzie-
ning	van	het	bestemmingsplan	ingediend	moeten	worden.	Dit	bete-
kent	een	uitgebreide	procedure	van	de	omgevingsvergunning	van	
minimaal	26	weken	met	een	uitloop	van	6	weken	maar	bij	beroep	
zelfs	tot	de	hoge	raad	kan	het	langer	dan	een	jaar	in	beslag	nemen.

Er	 zullen	 verschillende	 onderzoeken	 moeten	 worden	 verricht,	 te	
denken	valt	aan:	milieu,	verkeer,	akoestiek,	luchtkwaliteit,	quick	scan	
externe	veiligheid,	bodemonderzoek	en	quickscan	natuur.

Daarnaast	 is	 er	 een	 watervergunning	 nodig	 van	 het	 Hoogheem-
raadschap	ten	behoeve	van	de	aanpassingen	in	de	waterkering	en	
eventuele	gebruik	 van	het	oppervlaktewater	binnen	het	 installatie-
concept.

Om	dit	proces	zo	kort	mogelijk	te	houden	wordt	er	geadviseerd	een	
vooroverleg	in	te	dienen.	Dit	is	een	informele,	informatieve	fase	die	
vooraf	kan	gaan	aan	een	formele	aanvraag	van	een	omgevingsver-
gunning.	Het	vooroverleg	is	bedoeld	om	complexe	aanvragen	voor	
te	bespreken.	In	het	vooroverleg	laat	de	gemeente	niet	alleen	weten	
of	zij	het	plan	wenselijk	vindt	en	welke	onderzoeken	op	het	gebied	
van	milieu	er	nodig	worden	geacht.
Daarnaast	valt	het	gebied	onder	Zaan	en	 IJ.	Er	 is	een	supervisie-
team	aangesteld	die	de	kwaliteit,	ontwikkeling	en	uitstraling	van	het	
gebied	bewaakt.	Ten	grondslag	ligt	het	document:	Ruimteplan	Zaan	
en	IJ,	opgesteld	door	Palmbout	Urban	Landscape	in	oktober	2010.		

Dit	is	een	stedenbouwkundige	verkenning	naar	de	ontwikkelingsmo-
gelijkheden	van	de	gebieden	 langs	de	Zaan	en	het	 IJ	en	naar	de	
mogelijkheden	om	de	relatie	tussen	Zaanstad	en	Amsterdam	te	ver-
sterken.	Het	is	geen	kant	en	klare	blauwdruk,	maar	eerder	een	ruim-
telijke	strategie,	die	 inspeelt	op	onzekerheid	en	dynamiek.	Het	su-
pervisieteam	kijkt	of	deze	ontwikkeling	past	in	een	groter	geheel	van	
Zaan	en	IJ.	Ook	dit	wordt	meegenomen	in	het	vooroverleg,	waarbij	
wordt		verkregen	of	het	plan	kansrijk		en	vergunbaar	is.	Hieraan	is	
geen	termijn	verbonden.	

Daarnaast	is	het	verstandig	om	de	omliggende	panden	vroegtijdig	in	
het	proces	te	betrekken.	Door	het	gesprek	aan	te	gaan	en	te	luiste-
ren	naar	de	wensen	en	ze	op	de	hoogte	te	houden	van	de	plannen,	
worden	ze	meegenomen	in	het	proces.
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6.	Kostenindicatie

Pagina 1 file:///W:/1515 IOI loders selectie/1515 Stichtingskosten 1.xls

Carree Architecten BNA

Musical 23

1507 TS  Zaandam

075 670 06 95  075 612 58 85

fax 075 612 54 88

info@carree-architecten.nl

www.carree-architecten.nl 

Project: Werk 1515 Kantoorgebouw

Nieuwbouw kantoor I.O.I Loders Croklaan €/m2 excl BTW

Wormerveer 5.900,00 m2 1.525,12

Opdrachtgever: I.O.I. Loders Croklaan Europa 20.500,00 m3 438,94

P.O.Box1520 AA Wormerveer

Datum: 12-17-2015

Paragraaf Omschrijving Hoevheelheid Ehd € / Ehd Totaal €

01.01.00 KOSTEN BOUWTERREIN

verwervingskosten 1,00 pst PM

notariskosten 1,00 % PM

makelaarskosten 1,20 % PM

overdrachtsbelasting 6,00 % PM

bouwrijpmaken pst PM

Totaal ,00

02.02.00 BOUWKOSTEN

bouwkundige kosten 5.900,00 m2 950,00 5.605.000,00

werktuigbouwkundige kosten 5.900,00 m2 200,00 1.180.000,00

elektrotechnische kosten 5.900,00 m2 100,00 590.000,00

duurzaamheid 5.900,00 pst 50,00 295.000,00

kosten voorzieningen terreinen 2.800,00 m2 70,00 196.000,00

beschoeiing damwand 67,00 m1 1.700,00 113.900,00

Totaal 7.979.900,00

03.01.00 INRICHTINGSKOSTEN

inrichtingskosten gebouw kantoor 4.800,00 m2 55,00 264.000,00

inrichtingskosten gebouw laboratorium/restaurant 700,00 m2 150,00 105.000,00

inrichtingskosten terrein 1,00 pst 25.000,00 25.000,00

Totaal 394.000,00

04.01.00 BIJKOMENDE KOSTEN

projectmanagement PM pst ,00

architectenhonorarium 1,0 pst 225.000,00 225.000,00

constructeur 1,0 pst 35.000,00 35.000,00

adviseur installaties 1,0 pst 58.800,00 58.800,00

adviseur duurzaamheid, brand en bouwfysica 1,0 pst 11.500,00 11.500,00

toezicht 50,0 wk 1.800,00 90.000,00

bouwkostendeskundige 1,0 pst 9.000,00 9.000,00

Totaal 429.300,00

heffingen leges 1,00 pst 195.000,00 195.000,00

verzekeringen pst PM

financieringskosten pst PM

Totaal excl. BTW 21 % 8.998.200,00

Onvoorzien 15 % 1.349.730,00

Totaal excl.BTW 10.347.930,00

BTW 21% 21,00 % 2.173.065,30

Totaal incl. BTW21 % 12.520.995,30
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Zaantheater

Filmtheater	de	Fabriek Verkadefabriek	

Flamingo	Casino

Basisschool	de	Piramide

gebouwen aan de Zaan 

Langs	de	Zaan	zijn	er	verschillende	projecten	gerealiseerd.	Bij	het	Zaantheater(7000m2)	stroomt	het	water	letterlijk	onder	het	
gebouw	door.	Tijdens	de	pauze	dient	de	stad	als	decor	voor	het	uitgaanspubliek.	De	foyer	met	verspringende	balkons	is	een	plek	
van	zien	en	gezien	worden.	Hiermee	is	een	publieke	ambiance	ontstaan	langs	de	Zaan,	een	rivier	die	tot	dan	toe	vooral	functio-
neel	werd	gebruikt.	Vorige	week	nog	werd	het	water	ingezet	als	onderdeel	van	een	theatervoorstelling.
Aan	de	andere	kant	van	het	sluizencomplex	ligt	het	Flamingo	Casino	(�700	m2).	Het	voormalige	winkelpand	was	in	verval	ge-
raakt.	Het	staalskelet	en	de	betonvloeren	zijn	behouden,	de	rest	van	het	gebouw	is	gestript.	Het	casco	heeft	een	nieuwe	invulling	
gekregen	met	aan	de	Zaanzijde	een	restaurant,	die	middels	een	grote	glazen	pui	een	visueel	verbonden	is	met	de	sluis.
	Bij	de	transformatie	van	de	Verkadefabriek	(18.0000	m2)	is	de	relatie	met	de	Zaan	versterkt	door	de	introductie	van	nieuwe	ge-
velopeningen	en	de	positionering	van	ontmoetingsruimten	aan	de	Zaan.	Bij	filmtheater	de	Fabriek,	wordt	het	gebouw	ontsloten	
vanaf	de	Zaan,	waar	het	gebouw	is	uitgebreid	met	een	terras,	die	aansluit	aan	het	restaurant.

7.	Referentieprojecten
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kantoor	Floramedia

Urbano	Studio’s

kantoor	en	showroom	Silent	Gliss

kantoor	PDZ

werkplekconcept	Kleinhandel

Kantoorconcepten

In	 de	 Verkadefabriek	 is	 een	 mooie	 staalkaart	 te	 zien	 van	
draagstructuren.	Steeds	werd	er	gezocht	naar	grotere	over-
spanningen,	zodat	vrij	 indeelbare	vloeren	ontstonden.	Deze	
zijn	ideaal	voor	de	nieuwe	bedrijven	die	zich	daar	hebben	ge-
vestigd	na	de	transformatie.	
Bij	Floramedia	is	in	deze	open	structuur	een	kantoortuin	ge-
creëerd	met	 lage	kasten.	 In	het	midden	van	de	ruimte	 loopt	
een	 groenstraat,	 die	 de	 functie	 van	 het	 bedrijf	 accentueert.	
In	de	smalle	vleugel	bevinden	zich	de	kleinere	kantoren	en	
vergaderruimtes.	De	tijd	heeft	bewezen	dat	de	veranderingen	
in	de	bedrijfssamenstelling	goed	kunnen	worden	opgevangen	
binnen	dit	concept.	
Een	goed	voorbeeld	van	een	gebouw	met	een	sterk	grid	is	het	
Groothandelsgebouw	in	Rotterdam.	In	de	oude	fietsenstalling	
is	 een	 nieuwe	 co-working	 place	 gecreëerd	 	 voor	 creatieve	
bouwers,	vernieuwende	geesten	en	doorzetters;	bedrijven	of	
zelfstandigen.	In	Kleinhandel	(5000m2)staat	de	dynamiek	en	
de	ontmoeting	 tussen	deze	start-up	bedrijven	centraal.	Hel-
dere	basisplattegronden	gecombineerd	met	 creatieve	 interi-
eurelementen	faciliteren	deze	doelgroep.t.
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Studenten	Informatie	Centrum

Portiersloge	Loders	Croklaan

Basisschool	de	Piramide

flexibiliteit

Ruimte	bieden	voor	verandering	en	meervoudig	gebruik	geeft	een	impuls	voor	de	toekomstbestendigheid	van	de	
gebouwen.	
Bij	basisschool	de	Piramide	(�000m2)	accentueert	een	ellipsvormig	volume	de	ligging	van	het	hart.	Deze	ge-
meenschappelijke	ruimte	is	flexibel	inzetbaar.	Zo	wordt	het	speellokaal	een	podium	bij	vieringen.	Deze	ruimte	is	
met	een	atrium	gelinkt	aan	de	bovenverdieping	met	een	mediatheek.	Deze	ruimte	kan	door	zijn	verrijdbare	meu-
bilair	gebruikt	worden	voor	verschillende	doeleinden.	De	brede	gangen,	zorgen	voor	extra	les-	en	speelruimte	op	
de	gang	waar	kinderen	zelfstandig	kunnen	werken.
In	het	Studenten	Informatie	Centrum	van	de	Universiteit	van	Amsterdam	zijn	verplaatsbare	interieurelementen	
ontworpen.	Tijdens	de	start	van	het	semester	bezoeken	grote	getale	nieuwe	studenten	dit	centrum.	Het	meubilair	
wordt	dan	aan	de	kant	geschoven.	Tijdens	de	rest	van	het	jaar	straalt	het	interieur	een	uitnodigende	sfeer	uit.			
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Zaantheater

Route Archicteur

Een	gebouw	is	een	vistekaartje	voor	een	bedrijf	of	functie.	
Het	is	geen	opstapeling	van	ruimten,	maar	een	ervaring,	
waar	verschillende	activiteiten	aan	elkaar	worden	gekoppeld.	
In	het	Zaantehater	is	deze	stroming	gedirigeerd	binnen	een	
‘route	architecturale.	De	entreehal	is	een	transitiepunt,	waar	
de	bezoeker	zijn	dagelijkse	beslommeringen	achterlaat	en	
zich	klaar	maakt	voor	een	avondje	uit.	Vanuit	een	omsloten	
ruimte	opent	zich	de	foyer.	Hier	wordt	vanaf	verschillende	
niveaus	het	water	ervaren.
Het	open	binnenplein	van	Verkade	is	de	drager	van	het	
project.	De	sloop	van	het	dak	heeft	gezorgd	voor	overzicht	
in	de	gegroeide	structuur	van	de	fabriek.	Vanuit	hier	worden	
zowel	horizontaal	als	verticaal	de	verschillende	bedrijven	
ontsloten.	Het	binnenplein	heeft	hiermee	een	duidelijke	plek	
verworven	in	de	stedelijke	beleving	van	Zaanstad

Verkadefabriek


