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1.

Inleiding

De gemeente Uithoorn is van plan een multifunctionele accommodatie (MFA) in de wijk Thamerdal te
ontwikkelen naast de basisschool Het Duet. Deze MFA zal onder andere een buurthuisfunctie, een gymzaal
en ruimten voor de huidige maatschappelijke huurders uit 'De Bovenboog' huisvesten.
Dit Programma van Eisen is geschreven door bbn adviseurs in opdracht van de gemeente Uithoorn en is
samengesteld naar aanleiding van diverse gesprekken met de betrokkenen.

1.1.

Doel Programma van Eisen

1.1.1.

Design & Build Programma van Eisen

Voor u ligt het Programma van Eisen (PvE). Het doel van dit PvE is om de functionele, ruimtelijke en
technische uitgangspunten voor het project te beschrijven, die de opdrachtgever en de betrokken
gebruikers voor ogen hebben. Het PvE dient als kader waarbinnen marktpartijen worden uitgenodigd om
een aanbieding te doen. Daarna dient het PvE als contractdocument en toetsingskader voor een
opdrachtnemer om op basis van een Design & Build-project het nieuwe MFA te ontwikkelen.

1.2.

Leeswijzer

Dit PvE beschrijft de algemene gegevens van het project. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de
gebruikers en hun functionele eisen en de relaties tussen de functies en ruimten. Daarna worden de
overige relevante aspecten beschreven met betrekking tot beheer, techniek en exploitatie en worden de
technische kwaliteitseisen benoemd. Vervolgens worden de technische eisen ten aanzien van de installaties
beschreven en worden enkele uitgangspunten beschreven bij ontwerp van de installaties. Ten slotte
worden de in- en externe randvoorwaarden bij het project beschreven.
De bijlagen zoals weergegeven in de inhoudsopgave ondersteunen het PvE, waaronder een ruimtestaat,
ruimte eisen tabel en een afwerkstaat.
Alles wat in dit PvE wordt beschreven moet worden gelezen als eis. Wanneer zaken als wens zijn bedoeld of
als overweging, wordt dit expliciet aangegeven, bijvoorbeeld met de formulering 'bij voorkeur' of 'ter
overweging'. Alles wat in dit PvE wordt beschreven, is een verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer,
tenzij in de tekst bij een specifiek onderdeel expliciet staat aangegeven dat het de verantwoordelijkheid
van de opdrachtgever of van een derde betreft.
Bij tegenstrijdigheid in de eisen:
▪ binnen het PvE;
▪ tussen het PvE en de bijlagen;
▪ tussen het PvE en externe documenten;
geldt altijd de zwaarste eis.
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2.

Projectdefinitie

2.1.

Missie en visie project

2.1.1.

Missie en visie

Met het realiseren van een MFA wil de gemeente de volgen maatschappelijke effecten realiseren:
▪ inwoners participeren in de samenleving;
▪ inwoners zijn zelfredzaam;
▪ inwoners komen niet terecht in zorgwekkende of onveilige situaties;
▪ Uithoorn is een fijne en veilige plek om te leven;
▪ Uithoorn heeft een aanbod van sport, beweging en cultuur;
▪ verblijven en ontmoeten in een aantrekkelijke woonomgeving (versterken cohesie in de wijk).
De MFA is voor kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. De vaste huurders in het gebouw leveren een
bijdrage om de bovenstaande effecten te realiseren. Allereerst de samenwerking tussen de partijen die
binnen de MFA gehuisvest worden, de multi inzetbaarheid van het buurtcentrum, de gymzaal en de
vergaderzalen/spreekkamers. Door functies te verbinden wordt de synergie vergroot. Denk hierbij aan
onder andere de samenwerking tussen de MFA en basisschool Het Duet.
2.1.2.

Projectorganisatie

De gemeente heeft bbn adviseurs gevraagd het PvE voor de nieuwbouw van de MFA op te stellen. De
gemeente en de gebruikers nemen door een Projectgroep in dit proces actief deel.

2.2.

Projectomvang

De MFA bestaat uit 3 delen:
▪ een gymzaal met kleedruimten en bergingen met een bvo van circa 570 m²;
▪ een buurtkamer met toiletten en een entree met een bvo van circa 140 m²;
▪ een verzamelruimte voor maatschappelijke bedrijven met een bvo van circa 470 m².
In totaal komt het bvo daarmee op circa 1.200 m², gebaseerd op de gebruikers zoals omschreven in dit PvE.
Naast de MFA behoort ook de uitbreiding van het schoolplein bij de opdracht. Gezien de beperkte
bouwplot worden alle functies, behalve de gymzaal, tweelaags uitgevoerd. Daarbij is het van belang dat er
geen achterkant ontstaat en de en de buurtkamer georiënteerd is richting het schoolplein.

2.3.

Beoogd beheer

MFA Thamerdal blijft eigendom van de gemeente. Het eigenaarsdeel van het onderhoud zal door de
gemeente Uithoorn uitgevoerd blijven worden. De gemeente voert het dagelijks onderhoud voor de
gymzaal en bijbehorende ruimten uit (bergingen, kleedkamers e.d.).
Het dagelijks onderhoud van de overige ruimten binnen MFA Thamerdal wordt door de betreffende
huurders uitgevoerd.
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2.4.

Bestaande situatie

2.4.1.

Huidige situatie

In de huidige situatie is de oude school 'De Bovenboog' in gebruik voor de maatschappelijke huurders en de
als gymzaal voor de school. De gymzaal voldoet echter niet aan de eisen van deze tijd. De huurders hebben
hier hun eigen werkruimten, er wordt geen gezamenlijk gebruik gemaakt van ruimten. Er is geen
buurtkamer in de wijk. Uit een studie van de wijk Thamerdal is gebleken dat er behoefte is aan deze MFA.

2.5.

Programmasamenwerking

Het gaat om een MFA die verdeeld is over een aantal functies:
▪ buurtkamer (voor en of door bewoners);
▪ algemene voorziening in het kader van Wmo;
▪ speelplein;
▪ interactieve gymzaal;
▪ kantoorruimten en gedeelde ruimten.
Dit betekent dat er veel partijen betrokken zijn bij de nieuwbouw, hoewel de gemeente de opdrachtgever
van het volledige gebouw is.

2.6.

Kadergegevens

2.6.1.

Budget

Er wordt een budget meegegeven aan de inschrijvers. Dit budget wordt vastgelegd in de
aanbestedingsleidraad.
2.6.2.

Planning

Er wordt een planning meegegeven aan de inschrijvers. Deze planning wordt vastgelegd in de
aanbestedingsleidraad.

2.7.

Kwaliteitsniveau

Bij het opstellen van het PvE is uitgegaan van een 'basis' kwaliteitsniveau. Dit betekent dat het gebouw
moet voldoen aan het Bouwbesluit. Voor de kwaliteit van de gevel en uitstraling naar de omgeving is
bijlage 3 'Gekozen sfeerimpressie' bijgevoegd. Met betrekking tot duurzaamheid wordt een
energieneutraal gebouw gevraagd. Zie ook het hoofdstuk Duurzaamheid voor meer informatie hierover.
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3.

Gebruikersprofiel

3.1.

Inleiding gebruikersprofiel

Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van de huisvesting door de bezoekers en medewerkers. Er zijn
verschillende gebruikers die zich in het MFA gaan huisvesten. Het is echter mogelijk dat in de periode tot
aan de bouw gebruikers zullen wijzigen. Zoals nu bekend betreft het de volgende gebruikers:
▪ Voedselbank
▪ Kleur is kracht
▪ Mama Coelia
▪ Wegwijs
▪ Vluchtelingenwerk
▪ Uithoorn voor Elkaar
▪ Brijder
▪
▪

Gebruiker gymzaal: onder andere basisschool Het Duet
Huurder buurtkamer: nog onbekend (Ons Tweede Thuis)

Het uitgangspunt van de MFA is dat ruimten zo flexibel mogelijk worden gebruikt. De wensen en
gebruikstijden van de gebruikers zijn geïnventariseerd. Daarbij is gekeken naar een zo efficiënt mogelijke
indeling. Eerst wordt iedere toekomstige gebruiker van de MFA kort omschreven. Vervolgens wordt
ingegaan op de gebruikstijden en bezetting waardoor het gebruik van de MFA van deze verschillende
gebruikers duidelijk wordt.

3.2.

Gebruikers

3.2.1.

Voedselbank

De Voedselbank helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. De Voedselbank werkt
hierbij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Vanaf deze vestiging worden circa 50
huishoudens voorzien van Voedselbank pakketten. Eenmaal per week worden deze pakketten
gedistribueerd.
3.2.2.

Kleur is Kracht

Kleur is Kracht is een praktijk voor kunstzinnige therapie en beeldende coaching en zal dit in de MFA vanuit
een eigen lokaal gaan uitoefenen.
3.2.3.

Mama Coelia

Mama Coelia biedt muziekbelevingslessen/workshops aan voor groepen en individueel. De muziekactiviteiten zijn binnen maar ook buiten schooltijd. Er komen:
▪ peutergroepen
▪ kinderdagverblijven
▪ basisschoolgroepen
▪ speciaal basisonderwijsgroepen
▪ mensen met een beperking uit onder andere Ons Tweede Thuis
▪ (eenzame) ouderen met dementie
▪ muzikale (kinder)feestjes/workshops
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▪

individuele muziekbeleving voor jong tot oud gericht op onder andere het versterken van
zelfvertrouwen/algeheel welbevinden.

3.2.4.

Wegwijs

Wegwijs biedt coaching en trainingen aan gericht op het versterken van leerprestaties en zelfvertrouwen
van leerlingen met:
▪ leermoeilijkheden
▪ ASS
▪ AD(H)D
▪ hoogbegaafdheid
▪ concentratieproblemen
▪ gedragsproblemen
▪ dyslexie.
In de MFA wordt dit vooral in een van de lokalen uitgeoefend.
3.2.5.

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingen die in de gemeente komen wonen, worden begeleid door de vrijwilligers van
Vluchtelingenwerk. Zij bieden begeleiding bij de asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Ook
geven zij voorlichting over en met vluchtelingen. Vluchtelingenwerk betreedt een eigen ruimte en maakt
ook gebruik van gezamenlijke spreekkamers.
3.2.6.

Uithoorn voor Elkaar

Bij Uithoorn voor Elkaar kunnen de inwoners van Uithoorn terecht voor al hun vragen en ideeën op het
gebied van welzijn. Vijf organisaties werken samen op het gebied van welzijn voor hulp, adviezen en
ondersteuning. Het gaat om de navolgende organisaties die ook een plek krijgen in de MFA.
▪ Videt
Videt is een maatschappelijke organisatie die zich richt op de ontwikkeling van de inwoners van de
gemeente door de pijlers Sport, Cultuur, Welzijn en Educatie. In de MFA maakt Videt gebruik van
flexplekken en vergaderkamers.
▪ MEE Amstel en Zaan
MEE Amstel en Zaan is een bedrijf dat de zelfredzaamheid wil vergroten van iedereen die minder
vanzelfsprekend een plek in de samenleving vindt. MEE ondersteunt mensen met een (vermoeden van een)
beperking, bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van
autisme. Daarnaast zijn zij er ook voor hun netwerk, opdrachtgevers en samenwerkingspartners. In de MFA
maken zij met name gebruik van flexplekken en vergaderruimten.
▪ Participe
Participe is een maatschappelijk bedrijf dat onder andere een concrete, effectieve uitwerking geeft aan de
Wmo en gemeenten adviseert in de wijze waarop de toegang tot ondersteuning kan worden
georganiseerd. Ze werken dagelijks aan het stimuleren van 'eigen kracht' en het losmaken van kracht en
talenten in de samenleving. In de MFA maakt Participe met name gebruik van de flexwerkplekken.
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▪ Mantelzorg & Meer
Mantelzorg & Meer biedt ondersteuning, advies, informatie, training en vervangende mantelzorg. Het
aanbod is gericht op mantelzorgers van volwassenen en kinderen die wonen in de thuissituatie of
intramuraal. Het gaat om mensen met een functiebeperking, chronisch zieken, mensen met dementie of
mensen met psychiatrische problematiek.
▪ Tympaan-de Baat
Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie in de regio De Ronde Venen. Zij brengen mensen bij elkaar,
bieden mantelzorgondersteuning, organiseren sociaal culturele activiteiten en helpen zoeken naar passend
vrijwilligerswerk. Samen met vrijwilligers bieden ze hulp en ondersteuning. Iedere inwoner, bewonersgroep
en organisatie kan bij hen terecht met vragen en wensen over het uitvoeren van maatschappelijke ideeën
en activiteiten.
3.2.7.

Brijder WEB Amstelland (BA)

BA is specialist in verslavingszorg. BA richt zich op het voorkomen en behandelen van verslaving met
bijkomende problematiek en op het verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten. In de MFA wordt
met name gebruik gemaakt van de vergaderkamers en een speciaal ingerichte medische spreekkamer.
3.2.8.

Het Duet

Het Duet is een basisschool en kinderopvang in de wijk Thamerdal. De school bevindt zich naast de locatie
van de MFA. Leerlingen van Het Duet maken gebruik van de interactieve sportruimte en het speelplein. Ook
andere gebruikers maken gebruik van de gymzaal, waaronder sportvereniging VDO.

3.3.

Werkproces

3.3.1.

Werkproces gebruikers

In een aantal workshops met de verschillende gebruikers is besproken wat het werkproces is en hoe dit in
de huidige situatie ruimtelijk wordt ingevuld. Vervolgens is gekeken naar de nieuwe situatie, waarin een zo
flexibel mogelijke indeling voor ogen is.
Er wordt zoveel mogelijk gezamenlijk gebruik gemaakt van de vergaderkamers, spreekkamers en
werkplekken. Er zijn geen vaste werkplekken voor de verschillende gebruikers. Vergaderkamers en
spreekkamers kunnen door iedere gebruiker worden gereserveerd. Op deze manier wordt het gebouw zo
efficiënt mogelijk gebruikt. Voor enkele gebruikers is het noodzakelijk om een specifieke ruimte te
ontwerpen. Deze worden specifiek benoemd onder de functionele eisen.

3.4.

Gebruikstijden

Het gebouw wordt zo efficiënt en flexibel mogelijk gebruikt. Er zal een onderverdeling in gebruikstijden zijn
tussen de buurtkamer, de gymzaal, de spreekkamers/lokalen en het 'kantoordeel'. De gymzaal heeft een
aparte toegang en kan afgesloten worden van de rest van de MFA. De buurtkamer en de rest van de MFA
hebben dezelfde entree. Vanuit deze entree zijn beide door een eigen deur bereikbaar en afsluitbaar.

3.5.

Bezetting

De bezetting van de huurders is geanalyseerd en dit is verwerkt in een rooster op basis waarvan de
ruimtebehoefte bepaald is. Het rooster is als bijlage 1 bijgevoegd.
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3.6.

Gelijktijdigheid

Het uitgangspunt voor de MFA is dat de huurders ruimten met elkaar delen. Bij het opstellen van het
programma is gekeken naar de gelijktijdigheid van werkzaamheden. Hier is onder andere het aantal
werkplekken en vergaderruimten in de ruimtestaat op gebaseerd. Vergaderruimten en flexplekken worden
door meerdere organisaties op verschillende momenten gebruikt. Vergaderkamers en lokalen kunnen
worden gereserveerd door de verschillende gebruikers. Zie bijlage 1 voor het bezettingsrooster dat als
uitgangspunt is gebruikt voor de ruimtestaat.
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4.

Algemene ruimtelijke eisen

4.1.

Locatie

De MFA wordt gesitueerd in de wijk Thamerdal, naast basisschool 'Het Duet' aan de Kuyperlaan in
Uithoorn.

4.2.

Stedenbouwkundige eisen

De stedenbouwkundige eisen staan beschreven in het vigerende bestemmingsplan. Deze is recentelijk
onherroepelijk geworden.
Het bouwvlak is 1.500m2, waarvan slechts 800m2 mag worden bebouwd. Wel is er conform artikel 7, lid 1,
een afwijkingsbevoegdheid van 10%, waarmee het totale bebouwde oppervlak op maximaal 880 m2 komt.
De voorbeeld kavelinrichting in onderstaand figuur geeft in het rood het bebouwingsvlak weer. Ten zuiden
daarvan is het parkeren gesitueerd. De uitbreiding van het schoolplein is in het oranje weergegeven. De
stippellijn geeft de kaders van het project aan.

Voorbeeld kavelinrichting

4.3.

Gewenste uitstraling

4.3.1.

Uitstraling buiten

Door de buurt is een keuze gemaakt voor de sfeerimpressie van het gebouw. De gekozen sfeerimpressie is
"Natuurlijk & Groen". Deze is opgenomen in bijlage 2. Het gebouw heeft een alzijdige uitstraling. De 2
gevels die het minst 'open' zijn, zijn bij voorkeur richting de sloot en het schoolplein gericht. Dit laatste in
verband met de functie van het schoolplein. Er kan dan gebruik worden gemaakt van de gevel voor
bijvoorbeeld balspellen of een boulderwand. In het ontwerp moet de inkijk richting de flat aan de oostzijde
kan worden geminimaliseerd.

10355 Nieuwbouw MFA te Uithoorn
Programma van Eisen 7 februari 2019

pagina 14 van 61
bbn adviseurs

4.3.2.

Uitstraling binnen

De sfeerimpressie 'Natuurlijk & Groen' die gekozen is voor het gebouw, wordt doorgetrokken naar binnen.
Met name in de buurtkamer is een groene en duurzame uitstraling gewenst, met natuurlijke materialen als
hout, riet en planten. Het gebruik van hout als constructiemateriaal wordt hierbij positief beoordeeld. De
sfeer is informeel, zoals in een huiskamer.
De inrichting is open, informeel en heeft een verbindend thema. Dit thema komt in de verschillende
ruimten op verschillende wijze terug, maar schept wel verbinding. Voorbeelden van gewenste
sfeerimpressies in het gebouw zijn opgenomen in bijlage 3. In de vervolgfase zal dit uitgewerkt moeten
worden in overleg met de gebruikers.

4.4.

Gebouwconcept

Het gebouw is compact opgezet en bestaat uit 2 verdiepingen. Het gebouw bestaat uit 2 'delen'; de
gymzaal met bijbehorende ruimten en de maatschappelijke functies met buurtkamer. Deze functies
hebben allebei een eigen entree.
De hoofdentree van het gebouw is de entree voor de maatschappelijke functies. Deze entree komt uit in de
buurtkamer. Voor bezoekers is hier een duidelijke plek waar men zich kan melden. Daarnaast is er een
bellentableau met camera. Het bellentableau kan worden doorgezet naar diverse telefoons om te spreken
en te openen, wanneer de buurtkamer gesloten is. In verband met de controle over in- en uitgaande
bezoekers is de toegang van alle maatschappelijke functies via de entreehal.
Aan de buurtkamer grenst een bijbehorend buitenterras. Dit terras is rechtstreeks te bereiken met een
ruime buitendeur rechtstreeks vanuit de buurtkamer.
Er dient rekening te worden gehouden met de volgende relaties tussen functies:
▪ alle maatschappelijke functies liggen achter de entreehal in verband met de veiligheid en controle over
bezoekers;
▪ de grote lokalen zijn bij elkaar geplaatst en bij voorkeur op de begane grond in verband met de grote
groepen bezoekers;
▪ het grote lokaal voor Kleur is Kracht grenst aan de buurtkamer, waarbij de mogelijkheid bestaat om een
deel van de buurtkamer bij het lokaal te betrekken;
▪ er dient een brede verbinding mogelijk te zijn tussen de buurtkamer en de gymzaal, bijvoorbeeld door
openslaande deuren;
▪ de bergruimten zijn nabij de entree van de gymzaal geplaatst, zodat via deze entree de aan- en afvoer
van goederen plaats kan vinden;
▪ spreekkamers liggen nabij de lift en het trappenhuis en waar mogelijk op de begane grond;
▪ de flexwerkplekken en de pantry liggen in een aparte zone (afsluitbaar).
▪ De techniek mag eventueel op het dak worden geplaatst, maar dient volledig uit het zicht te zijn
onttrokken.

4.5.

Ruimtebehoefte

Voor een gedetailleerd inzicht in de ruimtebehoefte verwijzen wij u naar de ruimtestaat in bijlage 4. De
ruimtestaat geeft onder andere het noodzakelijke functioneel nuttig oppervlak (fno) per ruimte weer. In
bijlage 5 is de ruimte eisen tabel opgenomen. Hierin staan de specifieke technische eisen per ruimte, waar
de ruimte minimaal aan moet voldoen. In bijlage 6 is de ruimte afwerkstaat opgenomen waarin de eisen
aan vloerafwerking, wandafwerking en plafondafwerking per ruimte inzichtelijk worden gemaakt.
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4.6.

Inrichting buitenruimte

Zoals aangegeven in paragraaf 4.2. hoort bij de omvang van het project tevens een stuk inrichting van de
buitenruimte. Inschrijver dient een voorstel voor de inrichting van de buitenruimte te doen op basis
waarvan binnen het project in overleg met de gebruikers de definitieve inrichting wordt bepaald.
Voor de inrichting van de buitenruimte worden de volgende uitgangspunten meegenomen:
▪ Uitbreiding van het schoolplein van de naastgelegen basisschool Het Duet, voor de school en de
buursport (Videt). Het schoolplein wordt hiermee dubbel gebruikt.
▪ Inrichting buitenruimte met ideeën uit de ideeënlijst voor de buitenruimte (bijlage 7). Gedacht wordt
aan onder andere een moestuin, een klimwand (boulderwand) en picknicktafels.
▪ Een zettingsvrij terras van 40 m², gelegen aan de buurtkamer, met zicht op het schoolplein, en bij
voorkeur op een zonnige locatie in de middag.
▪ 10 parkeerplaatsen
▪ 20 'nietjes' ten behoeve van fietsparkeren
▪ 2 oplaadpunten voor elektrische fietsen
▪ Een overdekte, afsluitbare ruimte van 12 m² voor vuilcontainers, met een natuurlijke en groene
uitstraling, welke bereikbaar is voor de vrachtwagens van de afval reinigingsdienst.
▪ Een opstelplaats voor de vrachtauto van de voedselbank, dicht bij de expeditie ingang. Deze
opstelplaats kan de rest van de week beschikbaar zijn als parkeerplaatsen.
▪ De aansluiting op de openbare straat wordt meegenomen.
▪ Eventuele erfscheidingen, anders dan de bestaande erfafscheidingen worden meegenomen.
De inrichting en verlichting van het buitenterrein wordt gerealiseerd conform LIOR, kwaliteitsklasse B.
Bij de terreinverlichting wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de sociale veiligheid rond MFA
Thamerdal en op het parkeerterrein.
Bij het realiseren van de inrichting buitenruimte worden de bestaande bomen zoveel mogelijk behouden en
is er aandacht voor de waterhuishouding rond de bomen (in overleg met Waterned) en voor de druk op de
boomwortels.
In bijlage 11 is een demarcatielijst opgenomen voor de openbare ruimte.
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5.

Functionele eisen

De beschrijvingen in dit hoofdstuk zijn bedoeld om de juiste voorstelling te kunnen maken van ieder soort
(speciale) ruimte. Wij gaan in op de functie en het gebruik die belangrijk zijn voor de eigenschappen van de
ruimte. Kwalitatieve en technische eisen voor alle ruimten komen later in dit PvE aan de orde en staan
tevens in de ruimte-eisentabel.
De volgende functies worden beschreven:
▪ (hoofd)entree
▪ sportruimte
▪ kleedruimten
▪ toestellenbergingen
▪ buurtkamer
▪ vergader- en spreekkamers
▪ spreekkamer medische functie
▪ lokalen
▪ flexplekken
▪ belcel
▪ bergruimte
▪ toiletten

5.1.

Hoofdentree

De hoofdentree van het gebouw is de entree voor de maatschappelijke functies. Deze entree komt uit in de
buurtkamer. Voor bezoekers is hier een duidelijke plek waar men zich kan melden. Daarnaast is er een
bellentableau met camera. Het bellentableau kan worden doorgezet naar diverse telefoons om te spreken
en te openen, wanneer de buurtkamer gesloten is. In verband met de controle over in- en uitgaande
bezoekers liggen alle maatschappelijke functies achter de entreehal.
Aan de buitenzijde komt een roostervloer waar bezoekers grof vuil van hun schoenen kunnen kloppen/
lopen. De afmeting is circa 2 x 2 m met een maaswijdte van ≤ 20 mm. In de tochtvrije toegang en/of de
entreehal komt een schoonloopmat die vlak met de omliggende vloer wordt afgewerkt.

5.2.

Entree gymzaal

De tweede entree van het gebouw is de entree naar de gymzaal. De aan- en afvoer van goederen gaat
tevens via deze entree. Daarom bevinden de bergruimten zich dicht bij deze entree.

5.3.

Gymzaal

De gymzaal heeft afmetingen van 16.8 x 16,8 (=282 m² bruto) en een vrije hoogte van 5 meter en een
inrichting conform het separaat opgestelde 'Ambitiedocument Beweegruimte Uithoorn' van Scherp advies
(bijlage 8) en voldoet verder aan de eisen van KVLO (bijlage 9).
Alle afwerkingen en installaties in de gymzaal dienen bestand te zijn tegen mechanische beschadigingen.
De gymzaal is geschikt voor incidentele evenementen, in combinatie met de buurtkamer, bijvoorbeeld een
toneelvoorstelling van de school of een rommelmarkt. Hiervoor zijn voldoende brede vluchtdeuren naar
buiten opgenomen en is de verbinding tussen buurtkamer en door middel van minimaal 1 dubbele deur,
geschikt voor gecombineerd gebruik.
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5.4.

Kleedruimten

Het gebouw bevat één kleedruimte voor heren en één kleedruimte voor dames. Deze zijn bereikbaar vanuit
de verkeersruimte vanaf de gymzaalentree. Deze verkeersruimte is tevens bereikbaar vanuit de
buurtkamer. De kleedruimten en wasruimten voldoen minimaal aan de eisen, van de KVLO (bijlage 9).
Inkijk in de kleedruimte is niet mogelijk. De wastafel in de kleed-/doucheruimte is via een droog
vloergedeelte bereikbaar vanuit het kleedgedeelte. Verder gelden de volgende eisen voor de kleedruimten:
▪ obstakels, zoals banken, op een logische plek situeren en/of in 1 lijn plaatsen;
▪ het oppervlak van de kleedruimten is circa 25 m2. De breedte van een kleedruimte is minimaal 3 m en
maximaal 4,0 m en de vrije hoogte minimaal 2,6 m;
▪ in de kleedruimte is tenminste 10 m banklengte noodzakelijk zodat er 30 zitplaatsen zijn en bij voorkeur
meer. De banken met een minimale zitdiepte van 400 mm (van het zitvlak c.q. de zitting ofwel de
planken) zijn vrij van de vloer gemonteerd op 470 mm boven vloerpeil;
▪ het kledinghaakframe is aaneengesloten met de zitbanken. Per persoon zijn kledinghaken aanwezig op
zowel 1,4 m als op 1,8 m boven vloerpeil, waarvan de haken met de open zijde richting de wanden
worden gericht (ook speciaal afgeronde veiligheidshaken die binnen het stalenframe vallen, zijn
toegestaan);
▪ de kleedkamers en doucheruimten zijn rolstoeltoegankelijk en voldoen aan de eisen ITS;
▪ de deuren naar de wedstrijdruimte hebben minimaal 1,1 m vrije doorgang;
▪ de kleedruimten zijn voorzien van 1 vandaalbestendige wastafel, met koud water waarvan de
bovenkant minimaal 0,8 m boven de vloer ligt. Boven de wastafel komt centraal een langwerpige
spiegel vanaf 1 tot 2 m te hangen, die is opgenomen in het tegelwerk. Tevens is er een
vandaalbestendige kraan bij deze wastafel aanwezig waarmee ook grote bidons kunnen worden
gevuld;
▪ Alle kranen en douches in de kleedruimten en toiletten zijn zelfsluitend en voorzien van sensor.
▪ de wand achter de wastafel is voorzien van tegelwerk van vloer tot plafond, over de volledige breedte
van de wastafels;
▪ het afschot van de vloer van de kleedruimte bedraagt minimaal 10 mm/m1 waardoor het water richting
de afvoeren wordt geleid. Een roestvrij stalen goot is hiervoor een geschikte oplossing;
▪ de vloer in de kleedruimten is voorzien van gietvloersysteem (R10), afgewerkt met een sanitaire plint;
▪ de kleedruimte en de bereikbaarheid is drempelloos, conform KVLO;
▪ alle kozijnen in de kleed-/doucheruimten worden vrij van de vloer gehouden en/of voorzien van
neuten;
▪ deuren zijn massief en stomp en voorzien van een kunststof coating;
▪ de deuren in de kleedruimten zijn voorzien van zware deurdrangers (Dorma T93 of soortgelijk) in
combinatie met stevige stalen driehoekige deurstopper/deurvanger die hoog en deugdelijk op de
wanden worden gemonteerd;
▪ de kleedruimten zijn van de buitenzijde met een pasje te openen en/of afsluitbaar;
▪ vast aan de wand zijn metalen afvalbakken gemonteerd. Deze kunnen goed worden geledigd.
Doucheruimten zijn gesitueerd naast de kleedruimten en alleen via de kleedruimten bereikbaar. In de
doucheruimte is een 'afdroogzone' opgenomen die in ruime mate is afgeschermd van het douchegedeelte
en hierdoor 'droog' blijft.
De hieronder volgende eisen gelden specifiek voor de doucheruimten:
▪ de doucheruimte heeft een directe verbinding met de kleedruimte met een brede vrije doorgang van in
verband met rolstoelen;
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vanuit de doucheruimte mag er geen water de kleedruimte in vloeien. Dit kan worden gerealiseerd met
een roestvrijstalen goot;
het oppervlak van alle doucheruimten bedraagt conform KLVO minimaal 15 m² inclusief 1 toilet;
de doucheruimte bevat 5 douchepunten (op een hoogte van minimaal 2,2 m), waarvan er geen
besloten zijn.
de doucheruimte bevat 10 handdoekhaken op een hoogte van 1,4 m, naast een degelijke
klemconstructie voor het opbergen van een 'vloertrekker';
de doucheruimte bevat 1 lage voetenbak (voor EHBO);
de doucheruimten zijn voorzien van een slangwartelkraan ten behoeve van schoonmaakwerkzaamheden. Deze positioneren onder de wastafel in de kleedruimte;
de vrije hoogte in de doucheruimte is minimaal 2,4 m;
douchekoppen zijn vandaalbestendig en met sensor uitgevoerd, om waterverspilling te voorkomen;
in de doucheruimten zijn de bedieningselementen (drukknoppen/kranen) gepositioneerd op een
hoogte tussen 1,1 tot 1,4 m en minimaal 0,5 m uit de inwendige hoek;
in de doucheruimten is 1 opklapbaar douchezitje op 470 mm boven de doucheruimtevloer aanwezig
met aan beiden zijden een opklapbare steun. Deze steunen zijn bevestigd op een hoogte van 250 tot
300 mm boven de zitting en 300 mm uit het hart van de zitting;
boven dit zitje wordt een vaste douchekop gepositioneerd;
ter plaatse van de douches word minimaal 1 doucheput gerealiseerd;
de vloer ligt op afschot naar de doucheput of de afvoergoot (afschot 10 mm/m1);
plafonds vandaal- en vochtbestendig uit te voeren;
de vloer bestaat uit antisliptegels of een gietvloersysteem (R11);
de doucheruimte- en de toiletwanden tot het plafond betegelen.

5.5.

Toestellenbergingen

De toestellenbergingen grenzen aan de gymzaal. In bijlage 9 staan specifieke minimale eisen van het KVLO
benoemd. De toestellenbergingen zijn bereikbaar met zowel een loopdeur (nabij de kastenwand) als een
segmentdeur.
De netto doorgang van de segmentdeur is minimaal 4 m breed en 2,5 m hoog, de loopdeur heeft een vrije
netto doorgang van 1 m. De inwendige vrije hoogte in de berging is minimaal 3 m.
De ruimten zijn af te sluiten met een obstakelvrij, elektrisch bedienbare, horizontaal gelede segmentdeur.
De aansluiting aan de wedstrijdruimte met de wand is volledig vlak.
Het sleutelsysteem van de segmentdeuren is bedienbaar vanuit de wedstrijdruimte én vanuit deze
bergingen. Aan de zijde van de hal of zaal is dit volledig verzonken in de wand naast de deur. Bediening is
zodanig dat een knop of sleutel niet permanent moet worden vastgehouden voor opening of sluiting ervan.
Deze elektronische sloten zijn eveneens opgenomen in het overall sluitsysteem c.q. sleutelsysteem.
Aan alle korte zijden van de bergingen zijn over de volledige breedte vaste, getimmerde bouwkundige,
afsluitbare kasten opgenomen, welke in delen afsluitbaar zijn. De minimale maten hiervan zijn 1.000 mm
breed, 750 mm diep en 2.300 mm hoog. Ze zijn voorzien van 4 schappen onder een hoek van 100 graden en
massief uitgevoerd. De kasten aan 1 zijde van de kleinste berging zijn mechanisch geventileerd (voor
bokshandschoenen, scheenwreefbeschermers en dergelijke).
De gekozen sportvloer (enkel de toplaag) in de sportruimte (5.1) is drempelvrij doorgelegd in de
toestellenbergingen.
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5.6.

Buurtkamer

De buurtkamer is een ruimte voor de buurt, bijvoorbeeld in de vorm van een buurteetcafé. De buurtkamer
heeft een open transparante uitstraling door het gebruik van veel glas in de gevel.
Via een transparante deur komt men vanuit de entree in de buurtkamer. Vanuit de buurtkamer zijn
openslaande terrasdeuren naar het buitenterras. De buurtkamer is door middel van 1 of meer dubbele
deuren verbonden met de gymzaal ten behoeve van gecombineerd gebruik.
De buurtkamer bevat, binnen de aangegeven vierkante meters, een professionele keuken (inductie fornuis
en oven op elektra) en een aangrenzende voorraadkast van 8 m2 die afsluitbaar is.
Voor deze professionele keuken dient een stelpost te worden opgenomen van € 20.000,--. Deze wordt in
een latere fase met de gebruikers uitgewerkt. De keuken staat in open verbinding met de buurtkamer.
Tevens bevat de buurtkamer een bar/balie, waar na kinderbedtijd (en kantooruren) zwak alcoholische
dranken mogen worden geschonken. Er wordt eenmaal per week uitgifte van voedselpakketten gedaan
door de Voedselbank.
Ook is een deel van de buurtkamer door middel van een schuifwand af te zonderen en te gebruiken in
combinatie met het lokaal van Kleur is Kracht en evt. andere lokalen.
Ten behoeve van gebruik van laptops zijn 10 dubbele wcd op goed bereikbare plaatsen beschikbaar en is
het wifi signaal van voldoende sterkte. Deze plaatsen worden afgestemd op het interieur ontwerp.
De invulling van deze ruimte dient in overleg met de gebruikers definitief te worden gemaakt.

5.7.

Vergader- en spreekkamers

Alle vergaderruimten zijn ook spreekkamers en moeten dus afzonderlijk van het 'kantoren deel' bereikbaar
zijn. De vergader- en spreekkamers bevinden zich achter de entreehal. Er dient controle te zijn over in- en
uitgaande bezoekers. Akoestische privacy is essentieel in deze ruimten. De ruimten stralen een zekere
veiligheid en geborgenheid uit en zijn uitnodigend. Alle vergader- en spreekkamers hebben daglicht en de
mogelijkheid om te luchten. Een deel van de wand is zo uitgevoerd dat er audiovisuele instructies en
presentaties mogelijk zijn. Ten behoeve van gebruik van laptops zijn 2 dubbele wcd op goed bereikbare
plaatsen beschikbaar en is het wifi signaal van voldoende sterkte. Deze plaatsen worden afgestemd op het
interieur ontwerp.

5.8.

Spreekkamer medische functie

Brijder wenst een medische spreekkamer voor een verslavingsarts. Privacy is hier essentieel. Als
uitgangspunt voor de eisen aan deze spreekkamer is het document 'De spreekkamer en de aangrenzende
onderzoeksruimte' als bijlage 10 bijgevoegd.
Gewenst is een rechthoekige kamer van circa 3 m bij 6,5 m. De kamer bevat een wastafel. Het liefst aan de
'korte zijde' van de kamer en niet achter de deur. De precieze uitwerking van de kamer dient in goed
overleg met Brijder te worden afgestemd. Ten behoeve van gebruik van laptops zijn 2 dubbele wcd's op
goed bereikbare plaatsen beschikbaar en is het wifi signaal van voldoende sterkte. Deze plaatsen worden
afgestemd op het interieur ontwerp.
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5.9.

Lokalen

Het gebouw bevat 3 lokalen voor verschillende functies. Deze lokalen hebben een 'hoofdgebruiker' waar de
eisen betrekking op hebben. De insteek is echter om de lokalen zo flexibel mogelijk te gebruiken. Ten
behoeve van gebruik van laptops zijn 2 dubbele wcd's op goed bereikbare plaatsen beschikbaar en is het
wifi signaal van voldoende sterkte. Deze plaatsen worden afgestemd op het interieur ontwerp.
Lokaal Wegwijs
Voor de werkzaamheden van Wegwijs is een lokaal van ongeveer 25 m² nodig. De ruimte dient weinig
prikkels te geven in verband met de doelgroep. In deze ruimte wordt bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding
gegeven waarbij kinderen tussendoor ook moeten kunnen 'rennen' of spelen.
Lokaal Kleur is Kracht
Voor de werkzaamheden van Kleur is Kracht is een lokaal van ongeveer 30 m² nodig. Er zijn activiteiten
waarbij een grotere ruimte gewenst is. Het lokaal grenst aan de buurtkamer, waarbij de mogelijkheid
bestaat om een deel van de buurtkamer bij het lokaal te betrekken. Het lokaal bevat een waterpunt.
Lokaal Mama Coelia
Voor de werkzaamheden van Mama Coelia is een lokaal van ongeveer 45 m² nodig. Via dit lokaal is de
bergruimte van Mama Coelia van ongeveer 15 m² bereikbaar. Bij voorkeur bevindt dit lokaal zich op de
begane grond in de buurt van de buurtkamer. In het lokaal bevindt zich een klein keukenblok met kraan. In
dit lokaal moet het licht dimbaar zijn. Het lokaal moet geluidsisolerend zijn door middel van een doos-indoos constructie. Uitgangspunt is een maximale bezetting van 45 personen.
In onderstaande afbeelding is een concept indeling van het lokaal geschetst. De bergruimte van ca. 15 m²
kan afgesloten worden van het lokaal, zodat de muziekinstallatie opgeborgen kan worden.

Schets lokaal Mama Coelia

5.10. Flexplekken
Er zijn 15 werkplekken benodigd die gebruikt kunnen worden door alle organisaties. Deze flexwerkplekken
zijn bij elkaar geplaatst in 1 open ruimte die kan worden afgesloten. Naast de werkplekken moeten er ook
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enkele kasten voor opbergruimte worden geplaatst. Er moeten aansluitpunten voor een basis pantry
worden meegenomen in het cluster van de flexwerkplekken.

5.11. Belcel
Op basis van het aantal werkplekken zijn 2 belcellen benodigd. Een belcel is een kleine ruimte waarin kan
worden gebeld zonder dat anderen worden gestoord. De belcel is goed geïsoleerd en bevat eventueel een
kruk en een tafeltje om aantekeningen te maken tijdens het gesprek. De belcellen nabij de flexplekken
situeren.

5.12. Bergruimten
Ten behoeve van de organisaties zijn er een aantal soorten bergruimten noodzakelijk. De bijzondere
ruimten zijn benoemd.
Bergruimte Voedselbank
Ten behoeve van het voedsel van de voedselbank is een bergruimte van circa 30 m² noodzakelijk. Hierin
worden onder ander 3 dubbeldeurs vries- en koelcellen geplaatst waar wandcontactdozen (wcd's) voor
moeten worden meegenomen. De ruimte is drempelloos en heeft een gladde vloer. De ruimte bevindt zich
op de begane grond nabij de entree van de gymzaal en in directe verbinding met de buurtkamer waarbij de
verbinding zo kort mogelijk is. De ruimte heeft geen ramen en moet kunnen worden afgesloten.
Bergruimte Videt
Ten behoeve van de activiteiten die Videt onderneemt is een bergruimte gewenst van circa 20 m² ten
behoeve van sport en spel. Deze bergruimte dient te grenzen aan de buitengevel en is te bereiken met een
auto.
Bergruimte Mama Coelia
Ten behoeve van de activiteiten van Mama Coelia is er een opslagruimte gewenst van circa 15 m² die
grenst aan het lokaal van Mama Coelia. Deze opslagruimte bevat onder andere muziekinstrumenten.

5.13. Toiletten
Per verdieping 1 algemene toiletgroep met 1 herentoilet, 1 damestoilet en1 miva-toilet. De algemene
toiletgroep op de begane grond is toegankelijk vanuit de buurtkamer. De algemene toiletgroep op de
eerste verdieping plaatsen in de zone van de spreekkamers. Eventuele urinoirs zijn voorzien van infrarood
sensor.
De toiletten in de kleedruimten hoeven niet rolstoeltoegankelijk te zijn.
Boven iedere wastafel komt een spiegel. Per toilet is er een ruimte van minimaal 1 x 2,4 m (inclusief 1,2 m
voorportaal). De ruimte voor de wastafels bedraagt 0,8 x 0,8 m exclusief loopruimte. Wandtegels zijn over
de volledige wandhoogte aangebracht. De vloeren zijn uitgevoerd als gietvloer/gesloten vloersysteem (R10)
met een holle plint van 50 tot 100 mm. Plafonds zijn vandaal- en vochtbestendig uitgevoerd en mogen door
bezoekers niet te openen zijn.
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6.

Huisvesting

6.1.

Toegankelijkheid

6.1.1.

ITS toegankelijkheid

De toegankelijkheid van het gebouw moet voldoen aan het internationaal toegankelijkheidssymbool (ITS
totaal). Het keurmerk toegankelijkheid wordt door de inschrijver aangetoond in de ontwerpfase en bij
oplevering.
6.1.2.

Algemene toegankelijkheidseisen

Enkele toegankelijkheidseisen voor het gebouw in het algemeen, voor zover nog niet geborgd door ITS:
▪ de toegang bestemt voor rolstoelgebruikers bevindt zich zo dicht mogelijk bij liftvoorziening(en);
▪ niveauverschillen leveren geen belemmering op voor rolstoelgebruikers en/of slechtzienden en zijn
duidelijk gemarkeerd (met behulp van tactiele en/of kleurinformatie);
▪ de breedte van gangen (en trappen) zijn overeenkomstig het Bouwbesluit, rekening houdend met het
aantal gebruikers, verkeersruimten en vluchtcapaciteit. Aan het einde van zo'n gang is de mogelijkheid
om te keren in een draaicirkel van 1.50 m;
▪ per bouwlaag zijn er verhuisramen in de gevel of eenvoudig te demonteren gevelelementen, zodanig
dat een vrije doorgang kan worden gecreëerd;
▪ de voor opslag bestemde ruimten en technische ruimten zodanig in het gebouw positioneren dat
zonder overlast voor gebruikers een efficiënte aan- en afvoer plaats kan vinden;
▪ de afmetingen van doorgangen naar voor opslag bestemde ruimten en technische ruimten zijn
gerelateerd aan de afmetingen van de aan te voeren goederen. (Denk ook aan verplaatsbare
systeemwanden, indien toegepast.)

6.2.

Logistiek

6.2.1.

Interne logistiek

In het gebouw zijn 2 hoofd verkeersstromen:
▪

verkeersstroom naar de maatschappelijke functies
Via de hoofdentree komen bezoekers in de buurtkamer. Hier melden ze zich en ze worden verwezen,
opgehaald of gebracht naar de desbetreffende ruimte. Wanneer de buurtkamer gesloten is, bellen
bezoekers aan via een videodeurbel;

▪

verkeersstroom naar de gymzaal/aan- en afvoer goederen
Via een tweede entree komen bezoekers van de gymzaal bij de kleedruimten en de gymzaal zelf.
Daarnaast vindt de aan- en afvoer van goederen plaats via deze entree. De bergruimten liggen dicht bij
deze entree, zodat de verbinding met buiten zo kort mogelijk is. Wanneer de entree gesloten is, bellen
bezoekers aan via een videodeurbel waarvan de ontvanger in de gymzaal is gepositioneerd;

De gymzaal staat wel in verbinding met de buurtkamer, waardoor alles via de hoofdentree te bereiken is.
Deze verbinding kan worden afgesloten.
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6.3.

Clustering/gebouwzones

Gebouwzones zijn bedoeld om bepaalde delen van het gebouw afzonderlijk te kunnen openstellen of afsluiten.
Elke zone is in principe individueel te gebruiken. Het is tevens mogelijk zones in combinatie te gebruiken.
Hierbij rekening houden met de afsluitbaarheid en de schakeling van de installaties en het alarmsysteem.
De verschillende zones worden elke voorzien van tussenbemetering. Afleesbaar en volledig geïntegreerd op
GBS om het energieverbruik af te kunnen lezen.
Het gebouw bevat globaal gezien 3 clusters:
▪ Buurtkamer
▪ gymzaal/sportruimte
▪ multifunctionele accommodatie.
Er is een separate entree voor de gymzaal. Echter, de meeste bezoekers betreden het gebouw via de
hoofdentree. De hoofdentree geeft toegang tot de buurtkamer en tot de lift en het trappenhuis voor de
toegang naar de spreekkamers en andere maatschappelijke functies.
De gymzaal en kleedkamers zijn vrij toegankelijk vanaf de eigen entree. De toegang naar de gymzaal vanuit
de buurtkamer is afsluitbaar en de gebouwdelen zijn individueel te gebruiken. Hierbij rekening houden met
afsluitbaarheid en de schakeling van de installaties en het alarmsysteem.
6.3.1.

Toegangsbeheer

In de voorgaande paragrafen is gesproken over de controle van bezoekers. De maatschappelijke functies
zijn alleen toegankelijk via aanmelden bij een bezoekerspunt in de buurtkamer. Of, wanneer deze gesloten
is, een bellentableau met camera bij de entreehal die in verbinding staat met de verschillende partijen.
Voor de gebruikers is er een digitaal sleutelsysteem (druppel/badge), waarbij de toegang per persoon kan
worden ingesteld voor alle ruimten.

6.4.

Veiligheid

6.4.1.

Gebruiksveiligheid

Het gebouw moet gebruiksveilig zijn voor publiek en medewerkers en voldoen aan de actuele Arbo-eisen.
In het bijzonder moet aandacht worden besteed aan:
▪ een goed binnenklimaat (ventilatie, daglicht, geen geluidhinder, luchtvochtigheid);
▪ hygiëne eisen (keuken);
▪ daar waar nodig gescheiden vuilwater/vet- afvoer, afzuiging (keuken);
▪ zijlichten naast deuren;
▪ slipvrije vloeren (wel goed schoon te maken);
▪ afsluitbare ruimten;
▪ zicht op binnenkomende bezoekers;
▪ diefstalpreventie;
▪ duidelijke vluchtwegen;
▪ bereikbaarheid EHBO-middelen;
▪ bereikbaarheid blusmiddelen;
▪ aanwezigheid AED;
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▪

voorziening voor BHV portofoons in alle verblijfsruimtes.

6.4.2.

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid zegt iets over omgeving en gedrag van mensen. De voorwaarden voor sociale veiligheid
kunnen door het gebouw worden ondersteund. Dit kan preventief (tegengaan van onveiligheid) en
scheppend (organiseren van betrokkenheid). Preventieve aandachtspunten zijn in ieder geval:
▪ vanaf de openbare weg zichtbare en verlichtte entree;
▪ overzichtelijkheid (vermijden van nissen, verborgen hoeken en dergelijke);
▪ bevorderen van goede verlichting en een helder onderscheid tussen openbare en private ruimten;
▪ zichtlijnen vanuit het gebouw en de omgeving en het ontbreken van onoverzichtelijke
schuilmogelijkheden;
▪ vermijden van nissen, doodlopende gangen en onoverzichtelijke sprongen en hoeken;
▪ vandalismebestendige materialen en het voorkomen van opklimpunten en dergelijke;
▪ parkeerplaatsen zijn veilig bereikbaar, ook in de avond;
▪ logische routing door het gebouw;
▪ aanwezigheid van iemand in de buurtkamer voor ontvangst bezoekers;
▪ bellentableau met camera voor bezoekers bij gesloten buurtkamer;
▪ afsluitbare kleedkamers om diefstal van achtergebleven eigendommen van de sporters te voorkomen.
Daarnaast is de zorg voor preventieve maatregelen tegen de gevolgen van vandalisme, zoals het gebruik
van vandalismebestendige materialen, het voorkomen van opklimpunten en dergelijke, noodzakelijk.
Sociale veiligheid in het gebouw
Voor de sociale veiligheid in de spreekkamers dient aandacht te worden geschonken aan de volgende
punten:
▪ de opstelling van de meubels ten opzichte van de entreedeur (wie komt er binnen?);
▪ daglicht en uitzicht;
▪ looplijn naar gespreksplek;
▪ een vluchtroute bij een agressieve patiënt.
6.4.3.

Inbraakveiligheid

Het aantal in- en externe toegangen naar de diverse delen van het gebouw dient te worden
geoptimaliseerd, zodanig dat een overzichtelijk geheel ontstaat en de inbraakveiligheid wordt bevorderd.
Het gebouw moet worden voorzien van een inbraakbeveiligingssysteem dat voor gedeelten van het
gebouw separaat moet kunnen worden uitgeschakeld. Overige aspecten die hierbij een rol spelen zijn
onder andere:
▪ hang- en sluitwerk
▪ inbraakalarm
▪ verlichting buitenterrein
▪ veiligheidsglas.
De inbraakbeveiliging moet worden afgestemd op de openingstijden van gebouwdelen. Toegang kan per
persoon kan worden ingesteld voor alle ruimten. Een en ander uit te werken in een doordacht sleutelplan
in samenhang met het toegangsbeheersysteem. De wettelijke eisen en de verzekeringsvoorwaarden met
betrekking tot inbraakwering zijn van toepassing.
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6.4.4.

Brandveiligheid

Het gebouw voldoet voor wat betreft de (brand)veiligheid aan alle wettelijke eisen en richtlijnen. De
belangrijkste brandveiligheidseisen komen kort samengevat op het volgende neer (niet limitatief):
▪ brandcompartimentering en brandwerendheid scheiding tussen compartimenten;
▪ brandveiligheidsklasse van toe te passen materialen en bekleding van de (hoofd)draagconstructie;
▪ noodverlichting;
▪ vluchtwegaanduiding;
▪ ter plaatse van de nooduitgangen buiten het gebouw ruimte vrijhouden voor vluchten;
▪ eventuele brandmeld- en ontruimingsinstallatie;
▪ brandhydranten;
▪ Groene noodknoppen worden voorzien van akoestisch signaal om misbruik te voorkomen.

6.5.

Flexibiliteit

6.5.1.

Flexibiliteit algemeen

De ontwikkelingen gaan sneller dan de levensduur van de huisvesting. De indeling van het gebouw is
afgestemd op de huidige huurders. Het kan voorkomen dat er wisseling van huurders plaats gaat vinden of
dat de functie van het gebouw wijzigt. Het is dan ook te verwachten dat in de toekomst aanpassingen
noodzakelijk zijn. Daarom is het van belang aandacht te besteden aan de flexibiliteit met als doel een
gebouw te realiseren dat langdurig in staat is om huisvesting te bieden of aan andere mogelijke gebruiksvormen. De eisen voor de flexibiliteit van het gebouw en de gebouwdelen gaan in op indeelbaarheid,
aanpasbaarheid (de uitbreidbaarheid en inkrimpbaarheid). De flexibiliteit met betrekking tot het gebruik is
al beschreven in eerdere paragrafen.
6.5.2.

Flexibiliteit indeelbaarheid

Door het gebouw flexibel indeelbaar te maken kunnen toekomstige wensen (andere functie en dergelijke)
makkelijk vervuld worden in het huidige gebouw zonder hoge investeringskosten. Om dit mogelijk te
maken zijn de volgende voorzieningen noodzakelijk bij het bouwen (voor zover de eisen per ruimtefunctie
dat toelaten):
▪ vaste en gangbare stramienmaten met goede aansluitmogelijkheden van binnenwanden op de gevel;
▪ voorkeursmaten voor overspanningen van een veelvoud van 0,6 m uitgaan (moduulmaat);
▪ optimale kolommenstructuur ten behoeve van flexibele invulling met verplaatsbare wanden (gips- of
kalkzandsteen) zodat op een zo groot mogelijk aantal plaatsen de optie bestaat om, indien dit na
ingebruikname van het gebouw gewenst is, bestaande binnenwanden te verwijderen, dan wel nieuwe
te plaatsen, waarbij de vloeren vlak doorlopen;
▪ trappenhuizen, liftschachten en sanitairgroepen als constructieve wanden, ook stabiliteitswanden;
▪ uniforme detailleringen;
▪ bouwkundige en installatietechnische voorzieningen in het gebouw zo autonoom mogelijk ontwerpen
van de draagconstructie;
▪ verplaatsbare scheidingswanden (systeemwanden) met standaard gevelaansluitingen;
▪ voldoende fijnmazige bedienings- en aansluitmogelijkheden in de vorm van bijvoorbeeld vloer- en/of
wandgoten (een en ander ter voorkoming van snoeren over de grond);
▪ goede bereikbaarheid van alle apparatuur boven de verlaagde plafonds.
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6.5.3.

Flexibele aanpasbaarheid

Door het gebouw flexibel te maken (functieverandering of uitbreiding), wordt de levensduur van het
gebouw vergroot. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om bij het bouwen rekening te houden met
de volgende voorzieningen (voor zover de eisen per ruimtefunctie dat toelaten):
▪ uniformiteit in detailleringen;
▪ uitbreidbaarheid, zowel in verticale als in horizontale richting (aandachtspunt hierbij is het
architectonisch ontwerp dat hierin moet voorzien);
▪ afsplitsbaarheid van gebouwdelen;
▪ vervangbaarheid van bouwdelen en onderdelen en afwerkingen;
▪ eenvoudige aanpasbaarheid van leidingen stelsels;
▪ mogelijkheden voor nieuwe sparingen;
▪ Mogelijkheid om de installaties naar het dak te verplaatsen ten behoeve van uitbreiding in de
toekomst.
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7.

Duurzaamheid

Het uitgangspunt voor de nieuwbouw is een energieneutraal gebouw. De volgende specifieke onderwerpen
moeten worden meegenomen in het ontwerp:
▪ het gebouw dient aardgasloos te zijn;
▪ duurzaam verwarmingssysteem;
▪ zonnepanelen en/of warmtepompen;
▪ luchtbehandelingssysteem CO2-gestuurd met warmteterugwinning;
▪ temperatuur per ruimte in te stellen;
▪ hardhout mag enkel worden toegepast met een erkend keurmerk;
▪ duurzame dakbedekking;
▪ het onderzoeken van de mogelijkheid naar regenwaterbuffer op het dak.
In de volgende paragrafen wordt specifieker ingegaan op circulair bouwen en duurzaamheid. In hoofdstuk
11 worden de technische aspecten hiervan meegenomen.

7.1.

Bouwen

7.1.1.

Circulair bouwen

Het gebouw is zodanig gedefinieerd dat het gedurende de gebruiksperiode een minimaal beslag legt op
bouwstoffen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Het materiaalgebruik is over de hele levensduur van het bouwwerk geoptimaliseerd. Hiermee wordt bedoeld dat
materialen hergebruikt kunnen worden (remontabel). De milieubelasting van bouwmaterialen dient waar
mogelijk verder te worden beperkt door compact te bouwen (beperk het aantal wanden, hoeken en
materiaal intensieve afwerkingen) en het materiaalverlies te beperken dat tijdens de bouw en als gevolg
van onderhoud nodig is. De detaillering is zodanig dat vervanging van gebouwonderdelen mogelijk is en de
te verwijderen materialen herbruikbaar zijn. De materialen worden zodanig vastgelegd, dat deze zonder
veel moeite in Madaster ingevoerd kunnen worden (compatible met Madaster). De bouw reduceert zoveel
mogelijk CO2-emissies, zowel in de productie- en bouwfase als in de gebruiksfase.

7.2.

Gezondheid

Gezondheid is een belangrijk thema binnen ieder gebouw. De opdrachtgever wil een 'gezond' gebouw met
veel daglicht, ruimtelijkheid, veel contact met buiten en tegelijk een goed thermisch comfort en hoge mate
van individuele beïnvloeding van het comfort. Denk aan (beperkt) te openen ramen, individuele
regelbaarheid temperatuur en dergelijke, conform paragraaf 8.3.2.

7.3.

Energiegebruik

Het uitgangspunt voor de MFA is Energieneutraal. Dit wordt verder uitgewerkt in paragraaf 11.2.

7.4.

Onderhoud

In het kader van duurzaamheid vindt de gemeente het belangrijk dat het gebouw onderhoudsarm wordt
ontworpen.
De keuze voor de te gebruiken materialen en installaties wordt mede bepaald door de kosten die met het
onderhoud gemoeid zijn. Uitgangspunt zijn onderhoudsarme en onderhoudsvriendelijke materialen en
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onderdelen met een lange levensduur. Detaillering en positionering van de gebouwonderdelen zijn zodanig
dat dagelijks en periodiek onderhoud en vervanging tegen minimale kosten zijn uit te voeren.
In het algemeen geldt dat voor materialen en constructie zowel interieur als exterieur 'krasvast' en
'vandalismebestendig' materiaal wordt toegepast. Alle onderdelen van de installatie zijn van een
standaardtype. Daar waar meerdere materialen elkaar ontmoeten, bestaat een gelijkwaardigheid in de
levensduur van diverse materialen. Voortijdige vervanging van het ene materiaal of uitgesteld onderhoud
aan het andere materiaal is tot een minimum beperkt. Het grootste deel van de onderhoudskosten wordt
veroorzaakt door een beperkt aantal activiteiten, waaronder het vervangen en repareren van platte daken,
schilderwerken, be- en herstraten van terreinen en het vervangen van vloerbedekkingen. Deze activiteiten
zijn beperkt en eenvoudig uitvoerbaar.
Onderhoudscontracten worden na oplevering door de gebruiker(s)/beheerder(s) afgesloten. De adviseurs
stellen tijdens de ontwerpfase informatie beschikbaar om de onderhoudskosten na ingebruikname in te
schatten en een onderhoudsplanning voor te bereiden. Afhankelijk van de resultaten kunnen dan
alternatieve materiaalkeuzes worden gemaakt.
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