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ISTORIE 
JMUIDEN 

Eigenlijk is het puur toeval dat Umuiden bestaat. Niet gepland en 
onverwacht ontsproten langs de sluizen van het Noordzeekanaal 
groeide Umuiden uit tot de stad met zijn huidige proporties 
Als bijna geen andere gemeente ondervond ze de gevolgen 
van de twee gebeurtenissen die modern Nederland gestalte 
gaven: de aanleg van het Noordzeekanaal en de Tweede 
Wereldoorlog. Umuiden dankt zijn bestaan aan de aanleg 
van het kanaal tussen 1865 en 1876, terwijl de ligging aan 
het kanaal de opkomende stad in het midden van de oorlog 
plaatse. En bijna weer volledig verwoeste. Een bloemlezing 
uit de jonge, maar turbulente geschiedenis van ljmuiden. 

Zoals gezegd, Umuiden is toevallig ontstaan. En eigenlijk is het 
deze toevalligheid die steeds doorschemert. Niemand had kun 
nen vermoeden dat er op de plaats waar eerst duinen waren, 
er enkele jaren later langs de sluizen van het nieuw gegraven 
Noordzeekanaal een stad zou ontstaan met potentie tot 
250.000 inwoners. Onverwachte ontwikkelingen in de geschie
denis stapelden zich steeds op. Steeds was de groei groter dan 

verwacht en moest daar weer op ingespeeld worden. Plannen 
lijken steeds achter de ontwikkelingen aangelopen te hebben, 
waardoor Umuiden het idee wekt dat er een ad-hoc beleid 
gevoerd is. Keuzes zijn gemaakt zonder overduidelijke overall
visie of blik op de toekomst. Het lijkt vooral reageren te zijn 
op ontwikkelingen en daar op m te spelen 

Ook de Tweede Wereldoorlog was een onverwachte ontwikkel 
ing die het stedelijk weefsel van ljmuiden op zijn kop zette. 
Het was Dudok met zijn wederopbouwplan die lijn probeerde 
te krijgen in Umuiden Hij introduceerde daarvoor zijn zoge
naamde anker. Groenstroken op de weggeslagen plaatsen in 
het weefsel 

Maar zoals het de traditie van Umuiden betaamt, ook deze 
structuur boette met het verstrijken van de jaren en vele 
ontwikkelingen weer aan kracht in ljmuiden oogt daardoor 
rommelig en lijkt vol te zitten met paradoxen. 
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Voorgeschiedenis! 
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ontstaan door het Noordzeekanaal 

Buitenplaatsen! de eerste bakermat 
Binnen de grenzenvan het huidige Umuiden bevondenzichvroeger 
vier buitenplaatsen. Plakkersbosch, Velserduln, Velseroog en 
Tolsduin. Geen van deze buitens is bewaard gebleven. Het hele 
gebled rondom Umuiden werd het 'Zegepralent Kennemerland' 
genoemd, het binnenduingebied waar welgestelde 
Amsterdammers sinds de 17de eeuw hun bultenplaatsen lieten 
bouwen. Plakkersbosch bevond zich in het zuidenwesten van 
het huidige Umuiden en is in de eerste helft van de 19de eeuw 
reeds gesloopt. Velserduin lag ten zuiden en bestaat sinds 1890 
niet meer. De andere twee bultenplaatsen Velseroog, ter plaatse 
van het huidige Marktplein, en Tolsduln in het zuldoosten 
vonden hun einde al in de 18de eeuw. Naast de buitenplaatsen 
bevonden zich in de duinen ook een aantal boerderijen. Van 
deze boerderijen Is er ook nog maar één bewaard gebleven aan 
de Zeeweg, de overigen zijn als laatste In de 20e eeuw gesloopt. 
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afb. I inpoldering I} en doorgraven dwinrand ter plaatse van hwldig l}mwiden 

Noordzeekanaall Umuiden's levensader 
I odetweede helftvan de 1 9eeeuwwerd 'ZegepralentKennemerland' 
prijsgegeven aan de vooruitgang. De grootgrondbezitters en 
de agrariërs moesten vanaf 1965 het binnenduingebied delen 
met de dagloners die het Noordzeekanaal aanlegden. De aanleg 
van het Noordzeekanaal had een economische achtergrond; 
de Amsterdamse haven verloor terrein ten opzichte van zijn 
concurrenten Rotterdam en Antwerpen. Een eerdere poging de 
machtspositie van Amsterdam als havenstad te verbeteren was 
op een mislukking uitgelopen; het tussen 1818 en 182 5 gegraven 
Noordhollandsch Kanaal had geen enkele verbetering gebracht. 
De plannen voor het Noordzeekanaal waren niet nieuw, maar 
de problemen met het Noordhollandsch Kanaal maakten ze 
weer actueel. Het Noordzeekanaal is ten delen een inpoldering 
van het steeds uitdijende u. Het overige deel is een doorgraving 
van de duinrand, ter plaatse van het huidige Umuiden. 
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Oud-Umuidenl een idyllisch plaatsje? 

In 1848 publiceerde Sirnon Vissering een artikel in De 
Gids waarin hij een bezoek beschreef aan het fictieve 'V
muiden', havenstad en badplaats aan de monding van een 
nieuw U-kanaal. Drie jaar na het verschijnen van het artikel 
kochten de particuliere exploitanten A.J. Bik en J.W. Arnold 
de Breesaap op, een in cultuur gebrachte duinvallei langs de 
kust waar Visserings U-kanaal in de Noordzee zou uitmonden. 
Bik en Arnold hadden een vooruitziende blik: het 
Noordzeekanaal werd daadwerkelijk gegraven en liep dwars 
door hun Breesaap. Een deel van de Breesaap werd verkocht 
aan de Amsterdamsche Kanaal Maatschappij (AKM). De 
zuidelijke punt van de Breesaap bleef In handen van Bik en 
Arnold. Hier, bij de sluizen van het Noordzeekanaal, werd een 
nieuw woongebled ontwikkeld. Het huidige Oud-Umulden werd 
vanaf 1875 gebouwd. Het was vanaf het begin gepland als 
permanent woongebied en werd ontwikkeld aan de hand van 
een stedenbouwkundig plan. De exploitatie van de bouwgrond 
gebeurde aan de hand van een gridstructuur van het wegennet. 

Een regelmatige gridstructuur maakte uitbreiding naar alle 
kanten - behalve natuurlijk naar de noordkant met de sluizen 
- mogelijk. De invulling van de bouwblokken kan door de 
eenvoudige verhoudingen zeer variabel worden; werden er 
in Umuiden eventueel nog andere pleinen of parken, grotere 
gebouwen als bv. kerken of fabrieken gewenst, dan konden 
de daarvoor aangewezen bouwblokken vrijgehouden worden. 
Bij uitbreiding van Oud·Umulden naar het oosten verloopt 
volgens een zelfde regelmatig stratenpatroon als in het 
oudste gedeelte, met het verschil dat de blokvormen aan de 
zuid·oostzljde aangepast zijn aan de natuurlijke geleding van 
de omliggende duinen. Ook verspringen de bouwblokken 
op een bepaald punt ten opzichte van elkaar. Dit vindt zijn 
oorsprong in de ligging van de eerste kerk van Umuiden 
het gebouw voor Christelijke Belangen. Deze Nederlands 
Hervormde kerk was in 1880 gebouwd ten oosten van de 
Oranjestraat, een behoorlijk eind buiten de bebouwing tot 
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dan toe. Met de doorgang van de kerk bleek de grldstructuur 
niet preeles doorgetrokken kon worden in rechte lijnen. 
G. Feugen maakte een bouwplan voor 'nieuw' Umulden maar 
door aanleg van de Vissershaven in 1896 moest deze aangepast 
worden. De gunstige ligging aan het kanaal stimuleerde een 
snelle opkomst van handel, visserij en industrie; Oud-Umuiden 
ontwikkelde zich in korte tijd tot vissersdorp en havenplaats 
van groot belang. De duinenrij tussen Oud·Umuiden en de 
Vissershaven zou op kosten van de Maatschappij Umuiden 
afgegraven worden, zodat verschillende bedrijven zich in de 
beurt van de haven konden vestigen. De vorm van Umuiden 
werd nu eigenlijk aangepast aan de 'punt' die ontstaan was 
door de schuine ligging van de haven ten opzichte van het 
kanaal, ten behoeve van een goede aan· en afvoerroute naar 
de Noordzee. De geplande uitbreiding van Oud-Umuiden naar 
het zuiden kon door aanleg van een directe spoorlijn met 
de Vissershaven niet doorgaan. Ook het geplande villapark 
aan de oostzijde van Oud-Umuiden vond geen doorgang. 

afb. I eerste ontwikkelingen Oud·l}mu/den 
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De Heide en de Hoogebergl 
van tijdelijkheid naar permanentie 

Elf jaar voor het ontstaan van Oud-Umuiden vestigden zich elders 
in de duinen de eerste bewoners van het tegenwoordige Umuiden; 
de dagloners die tussen 1865 en 1876 het Noordzeekanaal 
aanlegden. Zij vestigden zich op twee plaatsen ten zuiden van 
het toekomstige kanaal; op de Hei of Heide en de Hoogeberg. 
De Heide ontstond op het kruispunt van twee bestaande we
gen; de Zeeweg en de Kerkweg. De Zeeweg vormde van 
oudsher de verbinding tussen Driehuis en Wijk aan Zee, ter
wijl de Kerkweg het dorp Velsen met de Zeeweg verbond. 
De Hoogeberg, de tweede nederzetting van kanaalwerk
ers lag, lag westelijk van de Heide. Deze nederzetting ont
stond in de nabijheid van het oude Wijk aan Zeeërpad, en 
werd na 1 878 als woongebied van belang door de ves
tiging van de Nederlandsche Kunst-Zandsteen Fabriek. 
De Heide en de Hoogeberg hadden in eerste instantie een ti
jdelijk karakter; de dagloners waren enkel en alleen gekomen 
om het Noordzeekanaal aan te leggen. Zij leefden in houten 
keten en rieten hutten en hadden nauwelijks voorzienin
gen. De Heide en de Hoogeberg trokken echter profijt van 
de economische aantrekkingskracht van het nieuwe kanaal. 

Van Velseroord naar Nieuw-Umuidenl van deel naar geheel 
Velsen groeide uitvan een gemeente met 2500 inwoners in 1865 
tot maar liefst elfduizend in 1900. Deze groei concentreerde zich 
bijnavolledig inOud-Umuiden, de HeideendeHoogeberg.ln 1903 
kregen de Heide en de Hoogeberg een nieuwe naam: Velseroord. 
Velseroord kreeg in deze periode verschillende eigen voorzienin
gen, te denken aan scholen, een kerk en een theater- en filmzaal. 
In 1906 trad in de ontwikkeling van Velseroord een belan
grijke verandering op. In dat jaar werden de eerste steden
bouwkundige plannen voor het gebied ontwikkeld. Het 
betrof particuliere plannen, opgesteld door bouwonderne
mers en exploitatiemaatschappijen. Deze kochten in Velse
roord grond op, legden straten aan en bouwden woningen. 
De plannen van bouwondernemers en exploitatiemaatschappi-

jen werden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente. Dat 
gebeurde in het kader van de Woningwet, die in 1901 door het 
Rijk was ingesteld. Deze Woningwet had gevolgen voor de Ned
erlandse stedenbouw. Snel groeiende gemeenten en gemeen
ten met meer dan tienduizend inwoners werden verplicht om 
uitbreidingsplannen op te stellen. In deze plannen werd het 
toekomstige wegennet vastgesteld. Het stond particulieren 
nog altijd vrij om plannen te maken, maar die werden door de 
gemeentelijke overheid wel tegen het licht gehouden. Dat ge
beurde ook met het eerste plan voor Velseroord, ontworpen 
door de bouwaannemers J. Rocker en JJ. Tjaden uit Umuiden. 
De gemeente ging in 1906 met het plan akkoord. In hetzelfde 
jaar keurde de gemeente een tweede particulier plan goed, 
opgesteld door de Amsterdamse makelaars C. Boendermaker 
en H. Boom Wz .. Ditmaal ging het om een plan voor de noor
doostelijke punt van Velseroord, in de bocht van de in 1 883 
aangelegde spoorlijn naar Oud-Umuiden. Een groot deel van 
dit stratenplan is in het huidige Umuiden nog terug te vinden. 

In 1907 ontwikkelde de N.V. Binnenlandsche Exploitatie 
Maatschappij van Onroerende Goederen (de Binnenlandsche) uit 
Haarlem een heel nieuw stratenplan voorhetonontgonnen duinge
bied ten westen van Velseroord. Zo ontstond, op papier, Nieuw 
Umuiden in de volksmond 'Umuiden over de brug' genoemd. 
Het plan van de Binnen landsche liep vooruit op de toekomstige 
ontwikkelingen in Oud-Umuiden. Oud-Umuiden, ingeklemd tus
sen de Noordzee, het kanaal en de spoorlijn, kon de toestroom 
van nieuwe inwoners na 191 0 niet meerverwerken. Nieuwkomers 
moesten worden gehuisvest aan de overzijde van de spoorlijn. 
Het exploitatieplan van de Binnenlandsche voorzag in een we
gennet voor dat gebied. Het plan strekte zich uit van de Juli
anakade tot aan de in 1896 aangelegde Westerbegraafplaats, 
het huidige Marcaniplein en de tegenwoordige Van Leeuw
enstraat. Het toekomstige stratenpatroon had de vorm van 
een kwart cirkel, gevormd door drie parallel lopende straten. 
Ook de Julianabrug, die Oud-Umuiden en Velseroord met 
elkaar verbond, was onderdeel van het plan. De brug werd in 
1907 door de Binnenlandsche aangelegd, en verving de oude 
spoorwegovergang tussen Oud-Umuiden en Nieuw Umuiden. 

~-~- -=-~~- -....tii_ ..... _..........._~-

oor het ontstaan van Oud-IJmulden vestigden z1ch elders !!:V T" --· • In 1006 trad in de O!J~~hQg-va_n.Vels~roord <~eri 
.- • n~de eers_!.~b_elïo~r~ val"l~~~!l~~w~ord_19~ bJmw~en ~~ :___ • l öei!~~~J~:_ vera[lden~g_o~ ' . · 
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afb. I plan van de Binnenlandsche BV. ter uitbreiding ván l)muiden in 1907 
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Uitbreidingsplannen! 1908 en 1921 

Het gemeentelijke uitbreidingsplan van 19081 
de eerste plannen 
Nog voordat de Binnenlandsche grond kon uitgeven voor 
de bebouwing van Nieuw Umuiden kwam de gemeente 
Velsen in 1908 met een eigen uitbreidingsplan, bedoeld voor 
Wijkeroog aan de noordzijde van het kanaal, en voor Nieuw 
Umuiden en Velseroord. In feite legde dit eerste gemeentelijke 
stratenplan In één keer het stratenplan vast voor het gebied 
waarbinnen het toekomstige Umuiden zich zou ontwikkelen. 
De drie particuliere plannen werden in het gemeentelijke 
plan opgenomen, In het westen diende de kwartcirkel van 
de Binnenlandsche als vertrekpunt voor het gemeentelijke 
stratenplan. Het exploitatieplan van de Binnenlandsche werd 
uitgebreid met een netwerk rechte wegen, vergelijkbaar 
met de gridstructuur zoals in Oud-Umuiden aanwezig 
is. In Velseroord werd gekozen voor een stratenpatroon 
dat aansloot op de al bestaande wegen en op de twee 
in 1906 goedgekeurde particuliere exploitatieplannen. 

Het uitbreidingsplan van 1921 1 een illusie? 
Velsen groeide tussen 1900 en 1920 uit tot een gemeente 
met achtentwintigduizend inwoners, waarvan het merendeel 
in Velseroord, Oud-Umuiden en Nieuw Umuiden woonde. Deze 
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enorme bevolkingstoename was het gevolg van de bloeiende 
visserij en industrie. Voor de nieuwe inwoners werden tussen 
1908 en 1920 aan de hand van het gemeentelijk uitbreidingsplan 
hele nieuwe delen van Velseroord en Nieuw Umuiden bebouwd. 
In 1921 was er behoefte aan een nieuw uitbreidingsplan, 
welke werd voorgelegd door ingenieur H.F. de 
Jong, directeur van de Dienst Openbare werken. 
Op dit plan kwamen verschillende kritieken die zich voornamelijk 
richtten op de geplande omvang van toekomstig Velsen. De jong 
ging er vanuit dat de gemeenten in de jaren twintig en dertig een 
enorme groei zou doormaken. Hij baseerde dat idee op de groei 
van de bevolking in eerdere jaren en op het groeiende belang 
van industrie. Volgens De Jong was het besluit om in 1919 de 
noordzijde van de Noordzeekanaal vrij te geven door industriële 
vestiging het startsein voor een explosieve groei van Velsen. 
Het feit dat de bouw van de eerste hoogoven van de Koninklijke 
Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken op dat moment al 
in volle gang was, moet De Jong gesterkt hebben in dat idee. 
De jong kampte echter met één probleem; de omvang van 
de groei bleef in het ongewisse. De Jong nam het zekere 
voor het onzekere en ontwierp een metropool, compleet met 
parken, pleinen en zelfs een vliegveld. Dit nieuwe Velsen 
bood ruimte aan een kwart miljoen inwoners, bijna het 
tienvoudige als er op dat moment in de gemeente woonden. 
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afb.théi uitbreidingsplan voor l)muiden uit 19i1 . In het plan is her toekomstige renpatroon 
beeld hiervan is de laan ten zuiden van het plan, welke duidelijke suggeren om l)muiden steeds verder zuidelijk uit te breiden. 
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Plannen Velseroord en Nieuw Umuidenl een utopie 

Ook de jong nam in Velseroord en Nieuw Umuiden de plannen 
uit het verleden als vertrekpunt. De kwartcirkel van de 
Binnenlandschewerdeenhalvecirkel,hetgemeentelijkstratenplan 
voor Velseroord uit 1908 werd grotendeels overgenomen. 
De Jong koos verder voor overwegend rechte, min of meer 
noord-zuid lopende wegen om een monumentaal stadsbeeld 
creëren, met openbare en kerkelijke gebouwen als esthetisch 
aantrekkelijke accenten op pleinen en verkeersknooppunten. 
De Jongs monumentale stadsbeeld werd op een aantal 
plaatsen gerealiseerd. Het voormalige Kennemerplein met in 
het midden een grote waterpartij is daar een voorbeeld van. 
Het uitbreidingsplan van De Jong werd in 1924 goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, nadat eerst 
twee onderdelen (Velsen-Noord en Driehuis) uit het plan 
waren gelicht. Nadat Velseroord en Nieuw Umuiden in 1926 
officieel waren omgedoopt tot Umuiden, werd het plan van 
De jong tot 1936 nog veertien keer herzien. Verschillende 
wijzigingen werden ter beoordeling voorgelegd aan de 
Vaste Commissie voor Uitbreidingsplannen in Noord
Holland. Dudok, in 1947 één van de architecten van het 
wederopbouwplan van Velsen, was lid van deze commissie. 

In 193 6 werd het plan van De Jong ingrijpend gewijzigd. In 
dat jaar kreeg de nieuwe directeur van de Dienst Openbare 
Werken van Velsen, ingenieur J.A. Verhoef, de opdracht 
om binnen een jaar een alternatief te ontwerpen voor, wat 
bleek, de papieren illusie van De Jong. Verhoef ontwierp 
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een plan dat in een aantal opzichten beter aansloot op 
de bestaande situatie In Velsen dan het plan van De Jong. 
Om te beginnen ontwierp Verhoef geen metropool. Zijn plan 
bood ruimte aan iets meer dan honderdduizend inwoners. 
Die schaalverkleining werd wellicht ingegeven door de 
stagnerende bevolkingsgroei als gevolg van de crisis In de 
jaren dertig, iets dat De jong nooit had kunnen voorzien. In 
het op de industrie georiënteerde Umuiden-Oost (Velseroord) 
was zelfs sprake van een lichte daling van het aantal inwoners. 
Verhoef sneed bovendien een probleem aan dat De Jong had 
laten liggen; het doorgaande verkeer naar Haarlem en Alkmaar. 
Terwijl De Jong het verkeer nog dwars door verschillende 
gemeentedelen had gevoerd, leidde Verhoef het verkeer ter 
hoogte van Driehuis in oostelijke richting de gemeente Velsen 
uit. Oostelijk van het oude dorp Velsen werd het verkeer 
over het kanaal gevoerd, buiten Umuiden-Oost en Velsen
Noord om. Deze beslissing hing samen met de plannen uit 
de jaren dertig voor de aanleg van de VelsertunneL De tunnel 
zou in 1957 daadwerkelijk in gebruik genomen worden. 
De belangrijkste verandering die Verhoef in de plannen voor 
Umulden-Oost en Nieuw Umuiden doorvoerde, was de projectie 
van een nieuwe weg langs het kanaal, de Kanaaldijk. Deze 
diende als verbinding tussen de pont bij het oude dorp Velsen 
en Umulden. Hierdoor werden U muiden-Oost en Nieuw Umuiden 
ontlast. Ook op het gebled van de openbare ruimte en de 
bebouwing had Verhoef andere ideeën dan De Jong. Voor hem 
geen 'overdreven pleinen, plantsoenen en kunstmatige parken'. 
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U MUIOEN 

afb I resterende bebouwing na WO 11 (in zwart verwoeste zones) 

' I afb. I verwoeste zone 
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Umuiden als geheell 
verschillende delen groeien aaneen, totdat.. . 

Het plan van De Jong diende als uitgangspunt voor de stadsuitleg 
en de bebouwingvan U muiden-Oosten Nieuw Umuiden in de jaren 
twintig en dertig. De twee groeiden in deze periode naarelkaartoe. 
Umuiden-Oost breidde zich in deze jaren ook in zuidelijke 
richting uit. De Schildersbuurt en de Bomenbuurt 
werden tot ontwikkeling gebracht, evenals Vogelwijk. 
In 1940 was Umuiden met ruim vijfentwintigduizend inwoners 
uitgegroeid tot het grootste gemeentedeel van Velsen. De 
twee tijdelijke nederzettingen van dagloners, de Heide en 
de Hoogeberg, hadden zich in driekwart eeuw ontwikkeld 
tot een grote, op de industrie georiënteerde gemeenschap. 

Aan de groei van Umuiden kwam in 1940 een abrupt 
einde. Twee jaar nadat het plan van Verhoef was 
goedgekeurd brak de Tweede Wereldoorlog uit. 
Gedurende de Duitse bezetting was een belangrijk deel 
van de gemeente Velsen onderdeel van de 'Atlantikwali ', 
de Duitse verdedigingslinie langs de Franse, Belgische en 
Nederlandse kust. Velsen, door de haven van Umuiden een 
kwetsbare plek in het verdedigingswerk, werd veranderd in 
een 'egelstelling' , bestaand uit bunkers langs de kunst en 
tankgrachten en -muren landinwaarts. Voor de aanleg van deze 
'egelstell ing' werden honderden woningen door de bezetter 
gesloopt. De inwoners van Umuiden werden geëvacueerd. 
De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog waren enorm. Maar 
liefst 3 7 procent van de woningen in Velsen ging tijdens de 
bezetting verloren, waarvan 27 procent voorgoed. Het totale 
aantal woningen in Velsen viel terug van 12.891 in 1940 
toto 9.459 in mei 1945. Grote delen van Umuiden waren 
weggevaagd. De oorlogsschade in Velsen was zo groot, 
dat de vooroorlogse uitbreidingsplannen na de bevrijding 
onbruikbaar waren. Daarom werd in 1947 voor de gemeente 
een heel nieuw wederopbouw- en uitbreidingsplan ontworpen. 
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het wederopbouwplan voor de totale gemeente Velsen van Oudok, Van Tijen en Maaskant 

EIGENZINNIG IJMUIDEN - PARADOXAAL LANDSCHAP IN HAVENGEBIED 
TAGS: TOEVAL- AD-HOC- PARADOX 



De wederopbouw! Dudok, Van Tijen en Maaskant 

Met Dudok, Van Tijen en Maaskant haalde de gemeente Velsen 
drie architecten binnen die vertrouwd waren met de problematiek 
van moderne stedenbouw. Dudok had In het verleden zowel 
voor Hilversum als voor Den Haag uitbreidingsplannen 
ontworpen, terwijl Van Tijen en Maaskant zich tijdens de 
bezetting hadden verdiept in de wederopbouw van Rotterdam. 
Dudoks bijdrage aan de wederopbouw in Velsen beperkte 
zich tot het maken van het plan voor Umuiden. Van Tijen 
ontwierp het basisplan voor heel Velsen en het deelplan 
Velsen-Noord, Maaskant hield zich bezig met de industrie. 
De werkzaamheden van Van Tijen werden In de loop van 
de wederopbouw om gezondheidsredenen overgenomen 
door architect W. Wissing, eveneens werkzaam op 
het Rotterdamse bureau van Van Tijen en Maaskant. 

Voor het wederopbouwplan werden twee algemene 
uitgangspunten geformuleerd, namelijk de te 
verwachten ontwikkeling van de industrie, en de 
wens van Dudok om beëindigingplannen te maken, 
stadsplannen die de natuur intact zouden laten. 
De groei van de industrie bepaalde het aantal inwoners van 
de gemeenten in de nabijheid van het NoordzeekanaaL 
Volgens prognoses zou Umuiden plaats moeten bieden aan 
zevenendertigduizend inwoners, dertig procent meer dan voor 
de 2e Wereldoorlog. Niet alleen de industriële groei bepaalde de 
contouren van het wederopbouwplan, ook het behoud van de 
natuur speelde een rol. Vooral Dudok was zich bewust van de 
frictietussen industriële groei en natuurbehoud. in zijn ogen bood 
Velsen in principe onbeperkte mogelijkheden voor industriële 
vestiging, maar dan riskeerde de gemeente wel het verdere 
verlies van de karakteristieke duingebieden en buitenplaatsen. 
Voor Dudok was deze problematiek niet nieuw. Tijdens het 
ontwerpen van de uitbreidingsplannen voor de gemeente 
Hilversum werd Dudok geconfronteerd met nagenoeg hetzelfde. 
Dudok, Van Tijen en Maaskant kozen voor een ontwikkeling 
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van de industrie 'met mate', en stelden voor de verschillende 
gemeentedelen beëindigingplannen op. Zo voorkwamen 
ze verdere aantasting van de natuur. Bij het opstellen van 
de beëindigingplannen werd rekening gehouden met het 
oorspronkelijke karakter van de gemeentedelen. Velsen-Noord 
werd woongebied voor de werknemers van de industrie aan de 
noordkant van het NoordzeekanaaL Santpoort-Noord, Santpoort
Zuid en Driehuis werden forensendorpen. De tussenliggende 
natuurgebieden dienden als begrenzing van de gemeentedelen. 
Oud-Umuiden had tijdens de bezetting een groot deel van 
zijn oorspronkelijke woonfunctie verloren, en werd nu 
gereserveerd voor de industrie. ljmuiden was de spil van 
het wederopbouwplan. Het werd woongebied en kreeg 
een centrumfunctie voor de omliggende gemeentedelen. 

Naoorlogse stedenbouw! 
Scheiden van functies en de wijkgedachte 
De nadere uitwerking van het wederopbouw- en uitbreidingsplan 
werd geheel bepaald door de stedenbouwkundige opvattingen 
van Dudok en Van Tijen. Hoewel het architectonische oeuvre 
van beide architecten tamelijk uiteenlopende visies verraadt, 
bleken hun ideeën over stedenbouw in Velsen verenigbaar. 
Eén ding hadden de architecten zonder meer gemeen. Zowel 
Dudok als Van Tijen had al eerder uitbreidingsplannen ontworpen 
op basis van de scheiding van de vier stedenbouwkundige 
functies wonen, verken, verkeer en recreatie. Het idee 
om een stad te beschouwen als de compositie van die 
vier functies kwam uit de koker van de CIAM, de Congres 
lnternatlonaux d'Architecture Moderne. Binnen de CIAM 
werd de stedenbouw beschouwd als 'de organisatie van alle 
functies van het collectieve leven in de stad en op het land'. 
Stedenbouw was volgens de CIAM allereerst het logische 
ordenen van woongebieden, wegen, industrie, groenstroken 
en recreatiegebieden. Als lid van de Nederlandse CIAM-groep 
was Van Tijen goed op de hoogte van deze standpunten. 

Ook Dudok hanteerde de vierdeling, maar leerde die 
kennen via de Vaste Commissie voor Uitbreidingsplannen 
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in Noord-Holland. Deze comm1ss1e publiceerde in 1927 de 
'Leidraad bij de samenstelling van uitbreidingsplannen', 
waarin dezelfde vierdeling werd genoemd als een bruikbaar 
handvat bij het maken van stedenbouwkundige plannen. 
Van de vier genoemde functies kreeg wonen in Umuiden de 
meeste aandacht. Centraal daarin stond de wijkgedachte, 
waarvan Van Tijen een voorstander was. Dudok was minder 
enthousiast, maar kon zich in Van Tijens voorliefde wel verenigen. 
De wijkgedachte werd in de jaren dertig ontwikkeld door de 
Amerikaan Clarence Perry. Na de oorlog werd de wijkgedachte 
In Nederland buitengewoon populair. Wijken zouden het 
ideale leefgebied vormen voor de bewoner van de Nederlandse 
stad; overzichtelijk door zijn geringe schaal, goed voor 
het gemeenschapsbesef door de vele sociale en culturele 
voorzieningen. De wijk bood het Individu een vertrouwd 
stadsdeel waarmee hij een sterke betrokkenheid kon voelen, De 
wijken, met een maximale omvang van twintigduizend inwoners, 
zouden op zijn plaats weeropgedeeld worden in kleinere buurten. 
In de toelichting op het wederopbouw- en uitbreidingplan 
formuleerden Dudok en Van Tijen de voorwaarden waaraan een 
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wijk moest voldoen. leder woongebied moest een organische 
structuur bezitten. Die kon worden bereikt door middel van 
een vaste begrenzing en een duidelij ke geleding van de wijk. 
De wijken werden door groenstroken en doorgaande wegen 
gescheiden van terreinen met een andere stedenbouwkundige 
functie, zoals recreatie of industrie. Groenstroken en 
hoofdwegen omsloten de wijken , wijkontsluitingswegen de 
verschillende buurten. Wijken eb buurten werden geleed dooreen 
overzichtelijke groepering van de verschillende woonblokken. 
Zo zou de inzichtelijkheid in de structuur van de wijken en 
buurten vergroot worden. Dudok, Van Tijen en Maaskant 
stelden bovendien verschillende categorieën woningen vast. 
De architecten onderscheidden niet alleen arbeiderswoningen, 
middenstandswoningen en woningen voor de beter gesitueerden, 
maar maakten ook een indeling naar eengezinswoningen, 
etagewoningen en boven- en benedenwoningen. De 
aanwezigheid van een goed voorzieningenpakket in en 
buiten de wijken werd door de architecten als noodzaak 
gezien. De voorzieningen zouden het maatschappelijke, 
sociale en culturele leven in de buurten en wijken stimuleren. 
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Dudok's plannen en filosofie! 
Invoegen en herscheppen 

Gebruikmakend van de twee bressen die door de oorlog 
waren geslagen, ontwierp Dudok voor Umulden een plan met 
een duidelijke samenhang tussen bestaande en toekomstige 
bebouwing. Umuiden kreeg in het wederopbouwplan een 
bestemming als woongebied en als centrum voor de hele 
gemeente Velsen. Als begrenzing voor Umuiden golden 
Oud-Umuiden in het westen, het Noordzeekanaal in het 
noorden, de spoorlijn in het oosten en de geprojecteerde 
Heerenduinweg in het zuiden. Ook het plan voor Umuiden 
was een beëindigingplan; de Heerenduinen In het zuiden 
werden behouden als natuurgebied en recreatiegebied. 
De belangrijkste ingreep van Dudok was de projectie van een 
oost-west lopende hoofdstraat die alle delen van Umuiden met 
elkaar verbond; de Lange Nieuwst raat. Deze hoofdstraat eindigde 
aan het Moerberg- en het Gijzenveltplantsoen, de belangrijkste 
toekomstige groenstrook in Umuiden. Met deze groenstrook 
legde Dudok een verbinding tussen de voor recreatie bestemden 
Heerendulnen in hetzuiden en hetNoordzeekanaal in het noorden. 
Ten westen van de groenstrook moest een tamelijk 
zelfstandige wijk ontstaan, voornamelijk georiënteerd op 
de visserijindustrie in het havengebied; Duinwijk. Aan de 
oostzijde projecteerde Dudok het nieuwe centrum van de 
gemeenten, gevarieerder van bevolklngssamenstelling en 
met de belangrijkste bestuurlijke en culturele instellingen. 
In Oudaks stadsplan is een ankervorm te herkennen, opgebouwd 
uit de lange Nieuwstraat en de groenstrook. In tegenstelling 
tot wat vaak gesuggereerd wordt is deze ontstane vorm geen 
symboliek naar het havenwezen in Umuiden. Het anker is 
ontstaan om strikt pragmatische redenen. Een lange hoofdstraat 
was vereist om de verschillende delen van Umulden met elkaar te 
verbinden. De bres rond de Kennemerlaan die de Duitsers hadden 
geslagen ten behoeve van het schootsveld bepaalde vervolgens 
de richting van het Moerbergplantsoen. Oudaks wens om een 
verbinding te slaan met de Heerenduinen zonder het duingebied 
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aan te tasten en een accurate aansluiting op Duinwijk bepaalden 
de knik in de groenstrook, waardoor de ankervorm ontstond. 
Behalve de groenstrook ontwierp Dudok enkele aangrenzende 
straten aan de Lange Nieuwstraat. Binnen deze woongebieden 
plande Dudok een tamelijk gesloten bebouwing. Het stedelijke 
karakter van Umuiden vereiste een geconcentreerde bebouwing. 
De verkaveling van de woonblokken In de wijken werd door 
Dudok niet vastgelegd. De architecten die vanaf 1947 het 
plan invulden kregen van Dudok in dat opzicht de vrije hand. 

Voorzieningen! Plein 1945 en centra 
Het Plein 1945, aan het begin van de lange Nieuwstraat, werd 
door Dudok gezien als toekomstig 'concentratiepunt van 
gezelligheldsleven'. Hier waren het door - Dudok ontworpen 
- stadhuis en cafés gepland alsmede enkele grote winkels, 
een hotel en een theater. Dudok plaatste dit centrum met 
opzet niet in het hart van Umuiden, maar aan de oostkant. 
Daar lag een centraal knooppunt van regionale wegen, die 
een optimale bereikbaarheid garandeerden, niet alleen 
binnen Umuiden maar ook voor de bewoners van andere 
gemeentedelen. Het stadshart dat Dudok voor ogen stond 
is in realiteit nooit echt van de grond gekomen. Het plein 
1945 kreeg een stadhuis, maar geen cafés, hotel of theater. 
Gezien de centrumfunctie van Umuiden was bepaald 
dat een aantal voorzieningen met een meer dan lokale 
uitstraling in Umuiden moest worden gesitueerd. Behalve 
het stadhuis waren dat een centrum voor medische en 
sociale zorg, een ziekenhuis, een hoofdpostkantoor. 
Onderwijsvoorzieningen voor het westelijke stadsdeel 
werden door Dudok geconcentreerd langs de groenstrook. 
In combinatie met een bibliotheek en een museum voorzag 
Dudok aan de groenstrook het ontstaan van een heel complex 
van culturele voorzieningen. Dit culturele eiland, bedoeld 
om het gemeenschapsleven in Umuiden te stimuleren 
plaatse Dudok in het midden van de groenstrook zodat 
de Lange Nieuwstraat een fraaie afsluiting zou 'krijgen. 
Geheel in de lijn van de wijkgedachte werden kleuterscholen 
midden in de buurten geprojecteerd. Lagere scholen in het 
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oostelijke stadsdeel werden eveneens in de buurten verspreid. 
Winkels en bedrijven werden in Umuiden deels In, deels buiten de 
wijken geprojecteerd. Winkels die in de eerste levensbehoeften 
moesten voorzien werden in de verschillende buurten geplaatst. 
Wanneer deze buurten grensden aan de Lange Nieuwstraat, 
werden ze aan de hoofdstraat zelf geplaatst. Voor het 
westelijke deel van Umuiden werd aan de Planetenweg zo'n 
winkelcentrum geprojecteerd. De belangrijkste winkelgebieden 
in het oostelijke stadsdeel situeerde Dudok aan het Marktplein 
en aan de noordzijde van de Lange Nieuwstraat tussen het 
Plein 1945 en het Marktplein. De Umuidense winkeliers waren 
tegen plaatsing van hun winkels aan één zijde van de Lange 
Nieuwstraat, maar hadden een herbouwplicht Het bestaande 
winkelcentrum aan de Kennemerlaan werd uitgebreid. 
De spreiding van winkelgebieden is één van de grootste 
manco's van Dudoks wederopbouwplan. Umuiden heeft door 
die spreiding nooit een echt winkelcentrum gekregen. Door de 
buurtwinkels aan de Lange Nieuwstraat te plaatsen, kreeg deze 
straat een dubbele functie: winkelgebied en hoofdverkeersweg. 
De aanwezigheid van het autoverkeer maakte het Dudok 
praktisch onmogelijk om winkels aan beide zijden van de 
Lange Nieuwstraat te situeren. Dat zou hebben geleld tot een 
druk voetgangersverkeer over de belangrijkste verkeersweg 
in Umuiden. Dudok werd zodoende gedwongen de winkels 
aan één zijde van de Lange Nieuwstraat de plaatsen. Gevolg: 
een lint van winkels in plaats van een besloten winkelgebied. 
De sportvoorzieningen voor Umuiden werden geconcentreerd 
in Sportpark Schoonenberg. Dudok situeerde het sportcomplex 
oostelijk van de spoorlijn. Zodoende was het ook goed 
bereikbaar voor de inwoners van Driehuis en Santpoort-Noord. 
Het strandbad bij de Zuiderpier, een van de belangrijkste 
vooroorlogse recreatiemogelijkheden in Umuiden, was tijdens 
de bezetting verloren gegaan. Dudok plande de aanleg 
van een nieuw strandbad - de tegenwoordige Umuiderslag 
- ten zuiden van het westelijke industriegebied. Het 
nieuwe strandbad was te bereiken via de Heerenduinweg. 
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Duinwijk en Zeewijkl de laatste uitbreidingen 

Duinwijkl de ultieme wijk 
In het westen van Umuiden plande Dudok een heel nieuw 
woongebied: Duinwijk. Op papier was dit de wijk in optima 
forma. Zonder belemmeringen in de vorm van bestaande 
bebouwing of wegen schetste Dudok een tamelijk zelfstanding 
woongebied ten westen van de groenstrook. De bedoeling 
was dat deze wijk zou worden bewoond door mensen 
die werken in de visserijindustrie in het havengebied. 
Duinwijk was opgezet als een echte wijk met verschillende 
buurten. De wijkontsluitingswegen waren de Heerenduinweg, 
de Planetenweg, de Linnaeusstraat en de Orionweg. De 
woonbuurten konden worden bereikt door de Saturnussstraat 
en de Planetenweg en door een dubbele ontsluitingsweg 
die aan weerszijden van het Pieladenplantsoen liep. 
Uiteindelijk zijn van de oorspronkelijke plannen slechts delen 
gerealiseerd. Het gebied tussen bijvoorbeeld de Saturnusstraat, 
Radarstraat, Planetenweg en Grote Beerstraat Is vrijwel geheel 
volgens de tekeningen gebouwd. Op de meeste andere 
plaatsen stemt Duinwijk niet overeen met Oudaks ontwerp. Dat 
heeft alles te maken met het plan van Dudok in het midden 
van de jaren vij ftig. In die wijziging werd de Planetenweg 
afgebogen naar het zuidwesten, om als belangrijkste 
ontsluitingsweg te dienen voor een nieuw woongebied achter 
Duinwijk; Zeewijk. Dit nieuwe woongebied werd tussen 
1957 en 1961 ontworpen door Dudok en door W. Wissing. 

Zeewijkl de allerlaatste uitbreiding 
In Zeewijk is sprake van een andere stedenbouwkundige opzet 
en bebouwing dan in de rest van Umuiden. Het verkeerssysteem 
wijkt weliswaar niet veel af van dat in een wijk (met een hoofdweg 
en ontsluitingswegen), maar de wegen leiden niet meer naar 
buurten. Aan de ontsluitingswegen liggen kleine ruitvormige 
wegenpatronen die als stempels over Zeewijk verspreid zijn. 
Hier bevindt zich laagbouw. Hoogbouw domineert echter in 
Zeewijk. In de jaren zestig werd het nieuwe plan ingevuld met 
zes· en twaalfhoog flats van Bier en Verschoor, een sterflat 
van Rein K. Fledderus en hoogbouw van het bureau Wissing 
zelf. De hoogbouw levert geen buurten op, maar gestapelde 
flatwoningen temidden van gemeenschappelijk groen. 
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Ontwikkeling havenl dé levensader voor ljmuiden 

Een onverwachte start, vele plannen en 
voor de explosieve groei van Umuiden. De 
Umuiden heeft een rijke geschiedenis die 
heeft geleid tot het Umuiden zoals het nu 

dé reden 
haven van 
uiteindelijk 
bekend is. 

Oorspronkelijk werden er na het gereedkomen van het 
Noordzeekanaal twee pieren aangelegd om de deining 
tegen te houden en zo een gunstige en veilige vluchthaven 
zouden vormen als enige onderbreking in de kust tussen 
Den Helder en Hoek van Holland. De stroming bleek echter 
nog te veel invloed te hebben tussen de pieren, dit in 
tegenstelling tussen meer landinwaarts aan het buitenkanaal 
aan een steiger aan de noordzijde van het kanaal. De 
meeste schepen die van deze voorziening gebruikmaakten 
waren vissersschepen. Het was eigenlijk onvermijdelijk dat 
er op deze manier een bedrijvige handel in vis ontstond. 

In 1885 werd de steiger aan de noordzijde van het buitenkanaal 
gesloopt en vervangen door drie nieuwe steigers aan de 
zuidkant van het buitenkanaal, vlak voor de sluizen. De 
vissersschepen maakten intensief gebruik van deze steigers. 
De aangevoerde vis werd door een particuliere afslager 
afgeslagen, 1 e particuliere visafslag ontstond reeds in 1880 
aan de Kanaalstraat, de 2de in 1886. Door de aanleg van 
een spoorverbinding met Velsen in 1883 werd het vervoer 
van vis naar afzetgebieden vergemakkelijkt, hetgeen een 
enorme impuls is gebleken voor de vishandel in Umuiden. 

Door de enorme toename van vissersschepen in het buitenkanaal 
raakte deze steeds verder verstopt, wat de doorgang van schepen 
van en naar Amsterdam sterk belemmerde. Onder invloed van 
druk van de kant van de visserij en wegens nadelige gevolgen 
die de koopvaardijschepen in deze situatie ondervonden 
besloot het Rijk in 1887 bij Umulden een getijdehaven voor 
vissersschepen aan te leggen. Op 1 juli 18961s de aanleg van de 
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Vissershaven officieel voltooid en opgeleverd. De noordkade van 
deze Vissershaven ging dienst doen als Rijksafslag (sinds 1 juli 
1899) voor de vis en bood plaats aan verschi llende vishallen, de 
huidige Hal kade. De aftakking van de spoorverbinding tot achter 
de hallen gaf een volgende impuls aan de haven. Het station 
vond zijn plek tussen Oud-Umuiden en de vishallen aan de kades. 

In de periode tussen 1902 en 1908 is in de zuidoever 
van het buitenkanaal, ten westen van de Vissershaven, 
een kleine hulphaven aangelegd, welke bestemd 
was als berghaven voor loods- en baggermateriaaL 
Spoedig waren de Vissershaven, de hulphaven en de 
afslagruimten te klein. De vissersvloot die Umuiden als 
thuishaven gebruikte werd steeds groter en vooral door de 
toename van het aantal stoomschepen (trawlers) werd steeds 
meer vis aangevoerd. In 1908 werd door het Rijk een commissie 
Ingesteld om eventuele uitbreidingen van de haven te bekijken. 
Deze commissie kwam met een plan voor uitbreiding van de 
havenwerken. De vissershaven zou verlengd worden met twee 
smalle armen, op de plaats van de hulphaven zou de monding 
komen voor een langwerpige, nieuw aan te leggen haringhaven 
en een aparte berg- en industriehaven. Alternatieven zouden zijn 
om de Vissershaven over de huidige breedte te verlengen en de 
Haringhaven meteen knik naar de Vissershaven te laten afbuigen. 

Door de toename van het aantal stoomtrawlers kwamen er steeds 
meer bedrijven (afnemers en toeleveringsbedrijven) die zich In de 
directeomgevingvandehavenwildenvestigen. Ook kwam na 1901 
de productie van kunstijs op gang. De ijsfabrieken - later koel- en 
vrieshuizen - zochten eveneens vestigingsplaats biJ de havens, 
Ten zuiden van de Vissershaven werd gronden ter beschikking 
gesteld, die in erfpacht werden uitgegeven voor 30 jaar en 
stilzwijgend verlengd met nog eens 30 jaar. Het terrein werd 
door elkaar snijdende straten in rechthoekige bouwblokken 
opgedeeld om tot een zo efficiënt mogelijke indeling te komen. 
Voorwaarde tot vestigen was nog altijd de directe of indirecte 
betrokkenheid bij de visserij of de vis nijverheid. Het rechthoekige 
stratenpatroon wordt doorkruist door de Harlngkade, die is 
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aangelegd (1919) in een periode dat men in de veronderstelling 
was dat de Haringhaven nog een knik zou maken richting 
de Vissershaven. Ten zuiden van de loggerstraat waren er 
oorspronkelijk ook nog drie bouwblokken geprojecteerd, 
die gedurende lange tijd als zogenaamde stakenvelden 
gebruikt werden voor het drogen van netten en staken. 

Uiteindelijk werd in 1914 besloten om de Vissershaven over 
de bestaande breedte te verlengen met 400m. Tegelijkertijd 
werd het besluit genomen om te komen tot de aanleg van 
een nieuwe lighaven voor kolenschepen en zeilvaartuigen. 
De lighaven kwam gedeeltelijk op de plaats van de oude 
hulphaven te liggen die voor het overige deel gedempt 
werd. De lighaven was een eerste aanzet, om later verlengd 
te worden met een stuk haven dat bestemd zou worden 
voor haringschepen. In 1918 kwam zowel de verlenging 
van de Vissershaven, als de aanleg van de lighaven gereed. 
In 1918 werd meteen een begin gemaakt met de vergroting van 
de lighaven tot vorming van een voorhaven en met de aanleg 
van de haringhaven, een in zuidoostelijk lopende verlenging van 
de eigenlijke lighaven. De Haringhaven zou bestemd worden 
voor de haringschepen die veelal tussen twee seizoenen aan de 
kant bleven. In 1920 werden deze werkzaamheden opgeleverd. 

In 1939 werd een begin gemaakt met de aanleg van drie 
scheepshellingen ten zuidwesten van en toegankelijk via de 
lighaven. Als gevolg van het uitbreken van de 2e Wereldoorlog 
zijn deze werken nooit gereed gekomen. Op de plaats waar 
de hellingen aangelegd werden is in 1943 door de Duitse 
bezetter een 'Schnellboot' bunker gebouwd, tegenwoordig 
bekend als de V-bunker. De vele vernielingen hebben het 
havengebied en de vishallen veel schade toegebracht. 

In 1955 is het uiteinde van de Haringhaven verlengd in 
zuidoostelijke richting, parallellopende met de Vissershaven. De 
Haringhaven zou in de loop van de tijd verder verlengd worden. 

HISTORI,E I P.25 
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11 Sluizencomplex Umuiden 
Dé feitelijke reden waarom (Oud-) Umuiden is ontstaan. In 
de loop van de jaren is dit sluizencomplex in omvang flink 
toegenomen. 

21 Voormalig stationsterrein achter de Halkade 
Ontstaan als gevolg van de enorm groeiende vis industrie die 
steeds meer producten kon afzetten op de markt. Gesloten 
in 1983, met daarna een kleine doorstart tussen 1996 en 
1999. Het hoofdstation is inmiddels afgebroken en laat een 
braakliggend terrein achter tussen Oud-Umulden en de rest 
van Umuiden. Deze strook wordt in de toekomst ontwikkeld tot 
bedrijventerrein. 

31 Hoogteverschil van ongeveer 9m tussen Oud-Umuiden en het 
havengebled 
Dit hoogteverschil is ontstaan door een aparte ontwikkeling van 
Oud-Umuiden en het havengebied. Oud-Umuiden is ontstaan 
binnen de hoogtes van de duinen, terwijl de haven is ontstaan 
op de afgravingen van deze duinen om zo dicht mogelijk bij de 
waterpeil te zitten. 

HISTORIE I P.27 

afb. I historische lijnen, gebouwen en invloeden op l}muiden in het heden 

41 Forteiland 
Onderdeel van de Stelling van Amsterdam en later in de 
Tweede Wereldoorlog gebruikt door de bezetters binnen de 
Atlantikwall. 

SI Vuurtorens 
Deze twee vuurtorens zijn essentieel binnen het functioneren 
van de havens. Wanneer ze voor de schipper in het verlengde 
staan, betekent dit dat de goede koers aangehouden wordt. 

61 V-Bunker 
De V-Bunker is in de Tweede Wereldoorlog aangelegd door de 
Duitsers ter verdediging van Umuiden tegen de geall ieerden. 

71 Haringkade 
Deze kade Is ontstaan met de veronderstelling dat de 
Haringhaven zou door zou lopen en af zou buigen langs deze 
kade. De verlenging van de Haringhaven is er echter nooit 
gekomen. 
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HISTORISCHE LIJNEN 

SI Duinstrook Dokweg 
Binnen de eerste plannen van de haven duikt deze strook reeds 
op en valt binnen de grens van het havengebied naar de duinen. 
Later is dit duingebied getransformeerd tot wonen, maar de 
duinstrook is behouden gebleven als bufferzone tussen beide. 
Uiteindelijk begint de bebouwing ook binnen deze strook op 
te komen, maar de middenstrook bestaat nog steeds uit een 
origineel duinlandschap dat doorloopt naar de zuidelijk gelegen 
Heerenduinen. 

91 Moerberg- en Gijzenveltplantsoen 
Op de plaats waar de gaten tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
het stedelijk weefsel van Umuiden zijn geslagen introduceerde 
Dudok in zijn wederopbouwplan een groenstrook. Een 
groenstrook met daarin dienende cultuur /maatschappelijke 
functies, als verbinding tussen de Heerenduinen en het 
NoordzeekanaaL 

1 OI Lange Nieuwstraat 
Belangrijksteonderdeel binnen hetwederopbouwplanvan Dudok 
was de introductie van de Lange Nieuwstaat als hoofdstaat van 
Umuiden. Alle naoorlogse wijken vinden hun verbinding aan 
deze weg, waaraan tevens het belangrijkste winkelcentrum van 
Umulden gelegen is 

111 De Hooge Berg 
De Hooge Berg is één van de eerst bebouwde plaatsen binnen 
de huidige grenzen van Umuiden. Voor de aanleg van het kanaal 
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ontstaan als buitenplaats voor vermogende Amsterdammers. 
Uiteindelijk verdwenen en nu binnen het stedelijk weefsel van 
Nieuw-Umuiden dienst dienend als park met daarin de 
karakteristieke watertoren. 

121 Grenslijn voor- en naoorlogse bebouwing 
De sporen van de Tweede wereldoorlog zijn duidelijk af te lezen 
aan de stedenbouw en architectuur. Vooroorlogse en naoorlogse 
bebouwing vinden hier direct naast elkaar plaats. 

131 Strook maatschappelijke functies plan Dudok 
Naast de introductie van het Moerberg- en Gijzenveltplantsoen 
ontstond er ook een tweede, kleine strook met dienende functies 
tussen de woonwijken. Deze strook verbindt het groen van de 
Heerenduinen met het centraal gelegen Marktplein. 

141 Heerenduinweg 
De Heerenduinweg is onderdeel van het beëindigingplan van 
Dudok. De bebouwing wordt beëindigd door deze weg, zodat 
de duinen ten zuiden van deze weg gespaard blijven tegen 
verdere uitbreiding van Umuiden. 

1 SI Stadhuis Umuiden 
Dit stadhuis, ontworpen door Dudok, is de kern van het 
wederopbouwplan van Umuiden. 

HISTORIE I P.28 
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IMPRESSIE 



Je krijgt geen tweede kans om een eerste indruk achter te 
laten. Zo klinkt de wijsheid. En deze wijsheid gaat eigenlijk 
ook op voor Umuiden. Het eerste bezoek aan deze stad 
graaft zich diep in het geheugen en laat onwisbare indrukken 
en gedachten achter. Indrukken en gedachten die blijven 
spelen in de verdere beschouwing en analyse van Umuiden. 
Wat op viel aan dit eerste bezoek, die waterige eerste indruk, 
was de paradox die over Umuiden heen hing. Een paradox 
die op dat moment nog niet te beschrijven of verklaren was, 
maar die zich wel meester maakte van de lokatie. Veel vragen 
bracht deze paradox voort. Want hoe komt een duinstrook ten 
midden van bebouwing te liggen? Hoe kan een viskraampje 
renderen binnen een industrieel havengebied? En waarom zijn 
enorme hoogteverschil len ontstaan die grenzen opwerpen 
in deze stad? En dit zijn er nog maar enkele van de vele 
vraagtekens waarachter een antwoord plaats moest nemen. 
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Analyse groenstructuren Umuidenl 
groen als verbindende scheiding 
Met betrekking op de groenvoorzieningen in Umuiden is er 
een tweezijdigheid waarneembaar tussen groen binnen de 
bebouwing en omliggend groen, buiten de bebouwde zone van 
Umuiden. Het feit dat Umuiden in essentie een plaats was ter 
vestiging van arbeiders ten behoeve van de (visserlj)industrie 
heeft er toe bijgedragen dat de focus vooral lag op het 
toekennen van zoveel mogelijk compacte woongebieden 
binnen de duinafgravingen, binnen deze bebouwing was 
nagenoeg geen ruimte voor groenvoorzieningen. Met name 
in Oud-Umuiden is oorspronkelijk weinig openbaar groen 
gepland, iets wat tot op heden nog steeds ervaarbaar Is. 

Na de Tweede Wereldoorlog kwam er wel plaats voor groen 
binnen de grenzen van Umulden. Dudok introduceerde in 
zijn wederopbouwplan twee groenstroken (Gijzenvelt- en 
Moerbergplantsoen en Marktplein) die een verbinding moesten 
vormen tussen het weelderig aanwezig groen in de duinen 
ten zuiden van Umuiden en het Noordzeekanaal en tevens 
een scheiding waren tussen verschillende stadsdelen. Deze 
groenstroken werden tevens ingericht met publieke functies om 
verschillende kwaliteiten waarom Umuiden vroeg te combineren. 
Inmiddels moeten we concluderen dat deze groenstroken 
steeds meer aan kwaliteit inleveren. Van een groenstrook die 
naar het Marktplein leidt is inmiddels geen sprake meer, deze 
is dichtgeslibd met bebouwing. Hetzelfde lot staat ook het 
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LEGENDA (biJ afbooldlngl 

Natuurgroen 

D Ingericht groen 

D Restgroen 

-- Verbinding 

-- Hoogteverschil/grens 

- - Infrastructuur 

Gljzenvelt- en Moerbergplantsoen te wachten, bebouwing begint 
hier steeds meer de overhand te krijgen, terwijl het groen van een 
dusdanige teleurstellende kwaliteit is, dat het nauwelijks gebruikt 
wordt. Wat overblijft zijn de versnipperde stukjes restgroen. 

Naast de twee geplande groenstroken zou je kunnen stellen 
dat er een derde groenstrook (aan de Dokweg) is ontstaan 
die het groen van de duinen doortrekt tot ten midden van 
de bebouwing. Deze groenstrook is ontstaan door een 
gescheiden ontwikkeling binnen Umuiden. Aan de ene kant 
de haven die zich een gebied heeft toegeëigend en aan de 
andere kant het wonen. Dit heeft er toe geleid dat er een stuk 
duinen ingekaderd is door infrastructuur en bebouwing. Een 
strook duinen die nooit echt een bestemming heeft gekregen 
behalve enkele sporadische commerciële activiteiten als 
kantoorruimten. In tegenstelling tot de groenstroken in het plan 
van Dudok is deze strook niet dienend, maar enkel scheidend 
te noemen, ondanks twee wegen die de strook doorkruisen. 
Het zijn deze twee wegen die deze groenstrook op hun beurt weer 
onderverdelen. Zo ontstaat er een deel tot aan de Vissershaven, 
een tweede deel dat grenst aan de havenstrook en een 
resterende derde deel dat overloopt in het Heerenduingebied. 
Het voorste gedeelte heeft vooral commerciële bebouwing 
gekregen, het middelste gedeelte kenmerkt zich door enkele 
bebouwing terwijl hier het duinkarakter het beste bewaard 
is gebleven. Het derde deel zet deze duinstrook voort 
maar moet hier samen gaan met verschillende invullingen 
als wonen, recreatie (tenniscentrum) en commercie. 
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1970 heden 
afb. I ontwikkeling groenstrook Pleiaden- en Gijzen veltplantsoen 
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1958 
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1970 heden 

afb. I ancwikkeling groenstrook Marktplein ' 
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heden 

afb. I ontwikkeling groenstrook Dokweg 
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LEGENDA (biJ atbooiding links) 

0 Water tbv. industrie 

0 Recreatief water 

Umuiden-Newcastle lijn (DFDS) 

Umuidense rondvaart 

Pont Umuiden - forteiland 

Analyse waterstructuren Umuidenl gezicht naar het water 
Zonder de aanleg van het Noordzeekanaal had Umuiden nooit 
bestaan. De opkomst van Umuiden is pas aangezweid toen 
het water de juiste voorwaarden had geschept om te komen 
tot een nieuwe plaats. Het waren vooral industriële doeleinden 
die de oevers aan het water in de nieuwe plaats bevolkten. 
En eigenlijk is dat nu nog steeds het geval. Met de aanleg 
van de nieuwste haven komt het water nu op drie plaatsen 
het land binnen, maar dit concentreert zich volledig in het 
industriegebied. De kwaliteit van het water wordt door wonen 
niet gezien of niet benut. Zelfs in het gedeelte waar ljmuiden 
aan het kanaal is ontstaan - Oud-Umuiden - heerst een afkeer 
van het water met de Kanaalstraat die zich afzijdig houdt. 

Toch kan men niet om het kanaal heen, want of je nu wilt of 
niet, het is altijd aanwezig. Altijd dominant In ziJn omgeving, 
enorme grenzen opwerpend. Of de oplossing nu zit in het 
aantrekkelijker maken van het kanaal - of In ruimere zin water 
- voor wonen, of het wonen meer toespitsten op het kanaal 
blijft de vraag. Feit is wel dat hier onbenutte potenties liggen. 

Naast de gegraven wateren bevinden zich rond Umuiden ook 
verschillende natuurlijke wateren , het strand en verschillende 
duinmeren. lntegenstellingtot het kanaal hebben deze recreatieve 
doeleinden. Zo lijkt er een strikte scheiding te zijn tussen 
kunstmatige wateren en natuurlijke wateren en hun gebruik. 

Meer recent blijken er toch verschillende afwijkende gebruiken 
op het kanaal en de haven te ontstaan. Zo wordt het kanaal 
tegenwoordig ook gebruikt door de watertaxi die een verbinding 
vormt tussen Amsterdam en Umuiden. Daarnaast bevindt zich in 
Umu i den de term i na I voorde DFDS-veerdienst Umuiden-Newcastle. 
Zelfs recreatieve (vervoersdiensten) ontstaan op de wateren 
van het kanaal. Zo is er een pont die zorgt voor vervoer tussen 
Umuiden en het forteiland en is er zelfs een heuse Umuidense 
Rondvaart langs verschillende 'hotspots' als de sluizen, de V
bunker, het windmolenpark in de Noordzee en het Forteiland. 
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afb. I functieverdeling l)muiden 
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Functieverdeling! monotone contrasten 
Wanneer gekeken wordt naar de functieverde ling van Umuiden 
zien we dat er over het algemeen genomen een strikte 
scheiding is tussen het wonen en de industrie. Op regionaal 
schaalniveau met ten noorden van het Noordzeekanaal Corus 
en ten zuiden het wonen in Umuiden, en op het schaalniveau 
van Umuiden zelf, met de haven en omliggende industrieën in 
het westen en het wonen voornamelijk geconcentreerd in het 
oosten. De globale scheiding tussen haven en wonen binnen 
Umuiden vindt zijn grensgebied in de duinstrook aan de 
Dokweg. De troebele gebieden, daar waar functies industrie en 
wonen zich mengen, vinden we ter plaatse van deze havenlob 
en in Oud·Umuiden. Hier bevinden zich beide functies naast 
elkaar en functioneren ze ook op die wijze. Tegenover deze 
menging staat het wederopbouwplan van Dudok, dat zich laat 
omschrijven als monotoon. Hier is wonen duidelijk gescheiden 
van industrie, hebben winkelgebieden hun duidelijke plaats 
en zijn groenstructuren ingekaderd binnen het grote plan. 
Als er gekeken wordt naar de plaatsing van commerciële 
functies kan geconstateerd worden dat deze zich in de 
verschillende wijkcent ra bevinden en daardoor ook een rol 
voornamelijk op wijkniveau vervullen. Het winkelgebied rond 
de Lange Nieuwstraat heeft echter een lokale rol voor heel 
Umuiden, terwijl Oud·Umuiden aangewezen is op andere 
wijkcentra bij het ontbreken van eigen commerciële functies. 

Zoals het wederopbouwplan van Dudok betaamt bevinden de 
cultuur/maatschappelijke functies in Umuiden zich vooral rond 
de groenstrook Moerbergplantsoen en Gijzenveltplantsoen. 
Hier bevinden zich geconcentreerd een museum, een 
kerk en een moskee. Naast deze groenstrook heeft ook 
het stadhuis met naast gelegen bibliotheek aandeel in de 
culturele en maatschappelijke voorzieningen in Umuiden. 
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LEG EN DA (biJ afbeelding 20 

0 Vis/water gerelateerde bedrijvigheid 

0 Industrie/overige producerende bedrijvigh. 

D Wonen 

D Commercië le bedrijvigheid 

D Recreatie 

Q Winkelen 

D Belangrijkste groenstructuren 

0 Toerisme 

0 Cultuur/maatschappelijke functies 
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afb. I infrastructuur l)muiden 
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Infrastructuur! grenzen binnen de stad 
Een groot deel van de verkeersbelasting in Umuiden komt terecht 
op drie hoofdwegen, te weten de Kanaaldijk/Dokweg, de Lange 
Nieuwstraat en de Heerenduinweg in het zuiden. De problematiek 
met deze hoofdaders is tweeledig . Eerste knelpunt is het feit dat 
ze zodanig belast worden, dat de verschillende zijdes van een 
straat duidelijk van elkaar gescheiden zijn. Het winkelgebied 
aan de Lange Nieuwstraat kan zich hierdoor slechts aan één 
zijde ontwikkelen en is daardoor automatisch langgerekt. Dit in 
tegenstelling tot de wens om een compact stadshart te creëren 
in het gebied tussen het Marktplein en Plein 1945. Een zelfde 
scheidende werking gaat uit van de Dokweg die de haven en 
Oud-Umuiden afscheid van het zogenaamde Nieuw Umuiden. 
Tweede probleem ten aanzien van de drie hoofdwegen is het 
ontbreken van goede onderlinge verbindingen. ledere ader 
heeft zijn eigen bereik, die nauwelijks samenhangt met die 
van de andere. De Dokweg is de enigste route naar Seaport 
Umuiden en het strand en tevens de ontsluiting van het 
gehele havengebied, de Lange Nieuwstraat - doorlopend in 
de Planetenweg - is de hoofdstraat waarop de verschi llende 
woonbuurten ontsloten worden, terwijl de Heerenduinweg 
de belangrijkste toegangsweg is naar de recreatieplas in 
de duinen en de zuidelijke ontsluiting van enige buurten. 
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BEBOUWD
ONBEBOUWD 

Sociale ruimtel bebouwd vs onbebouwd 
Samenhangend met de morfologie en de Identiteit van de 
verschillende wijken bevindt zich ook de sociale ruimte in die 
diverse wijken. Net zoals het contrast tussen de morfologie in de 
verschillende wijken, vinden we een contrast in sociale ruimte. 
Hierbij is een onderscheid te maken tussen oudere stadsdelen en 
meer recentere stedenbouwkundige opzenen. In Oud-Umuiden 
en het havengebied is er van sociale ruimte, openbare plaatsen 
waar men elkaar kan ontmoeten nauwelijks sprake. Als deze 
plaatsen er al zijn ontstaan ze spontaan, want ontworpen zijn ze 
in deze stadsdelen nauwelijks. De straten zijn puur functioneel 
gehouden om zo snel mogelijk van A naarBte komen, maarnergens 
is ruimte gereserveerd voor bijvoorbeeld pleinen of parken. 

In de latere stedenbouwkundige plannen - waaronder 
het nieuwere gedeelte van Oud-Umuiden, Umuiden-Noord 
en het wederopbouwplan van Dudok - is deze sociale 
ruimte veel consequenter opgenomen in het ontwerp. Het 
nieuwere deel van Oud-Umuiden is eigenlijk een combinatie 
van kleine plannen, maar deze hebben wel sociale ruimte 
in hun plannen opgenomen. IJmuiden-Noord kenmerkt 
zich door een monumentale opzet waarbij lanen elkaar 
kruisen en daar pleinen vormen, omringd door publieke of 
commerciële functies. Oorspronkelijk bevane dit stadsdeel 
nog veel meer monumentale pleinen, maar de belangrijkste 
hiervan hebben de Tweede wereldoorlog niet overleefd. 

Dudok zag het belang van deze verloren sociale ruimte in en 
introduceerde in zij n plan verschillendenieuwepleinen, waaronder 
Plein 1945 bijhetstadhuis en het Marktplein. Dezepleinenworden 
onderling verbonden met de doorlopende Lange Nieuwstraat, 
hetgeen ervoor zorgt dat het centrum langwerpig wordt, in 

EIGENZINNIG IJMUIDEN - PARADOXAAL LANDSCHAP IN HAVENGEBIED 
TAGS GROEN - WATER - FUNCTIES 

plaats van een compacte groepering tussen deze twee pleinen. 

Naast deze twee pleinen introduceerde Dudok - zoals gezegd 
- twee (groen)stroken waarin sociale en culturele functies 
gegroepeerd werden. Dit principe werd ook doorgezet in 
Duin- en Zeewijk. Waar vooral rond de wijkcentra sociale 
ontmoetingsruimte ontstond, vaak in combinatie met groen. 

Naast deze twee pleinen introduceerde Dudok - zoals gezegd 
- twee (groen)stroken waarin sociale en culturele functies 
gegroepeerd werden. Dit principe werd ook doorgezet in 
Duin- en Zeewijk. Waar vooral rond de wijkcentra sociale 
ontmoetingsruimte ontstond, vaak in combinatie met groen. 
De problematiek van het ontbreken van sociale ruimte treffen 
we dus vooral aan bij het havengebied en Oud-Umuiden. 
In de huidige plannen is hier simpelweg geen ruimte voor 
gereserveerd, maar in de nieuwe plannen (voor bijvoorbeeld 
Oud-Umulden) ziet men hiervan het belang inmiddels wel in. 
Naast nieuwe pleinen binnen de bestaande bebouwing 
zouden de kades langs de wateren theoretisch - bij een 
eventuele herontwikkeling - de rol van sociale ruimte op 
zich kunnen nemen. Dit zijn open plaatsen die ingericht 
kunnen worden als ontmoetingsplaatsen en ook bepaalde 
kwaliteiten herbergen die daarvoor gewenst zijn. 
Ontmoetingen op voor Umuiden zeer kenmerkende plaatsen. 

In de filosofie van Dudok zou ook de onbestemde duinstrook aan 
de Dokweg (deels) als sociale ruimte ingericht kunnen worden. 
Deze ingreep zou tevens de grens op kunnen heffen tussen 
wonen en industrie en zo een verbinding kunnen slaan naar de 
kades en nieuwe ontwikkelingen in dit gebied kunnen genereren. 
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FORTEILAND 

Tijdens de aanleg van het 
Noordzeekanaal de nationele regering er 
door militaire kopstukken op gewezen 
dat de kwetsbaarheid van de hoofdstad 
Amsterdam door de komst van het 
kanaal danig vergroot is. Vijandelijke 
schepen kunnen immers door het kanaal 
rechtstreeks doorvaren naar Amsterdam. 
Daarom wordt besloten tot de bouw 
van het fort op de noordoever van het 
NoordzeekanaaL Dat het fort nu op een 
eiland ligt komt door de verschillende 
verbredingen van het kanaal (sinds 1929 
is het fort daadwerkelijk op een eiland 
komen te liggen) en de uitbreidingen 
van het sluizencomplex die in loop van 
de 20e eeuw hebben plaatsgevonden. 
De Frans-Pruisische oorlog van 
1870-1871 en het daarin gebruikte 
moderne, krachtige geschut leidde 
in Nederland tot bezorgdheid om de 

, e1gen verdediging en daardoor werd in 
1874 de Wet tot regeling en voltooing 
van het vestingStelsel (Vestingwet) 
aangenomen, waarin werd bepaald dat 
er een Stelling van Amsterdam gebouwd 
moest worden. Deze stelling bestaat uit 
44 forten die in een ring om Amsterdam 
heen liggen en waarbij het land voor de 
forten onder water gezet kan worden, 
een zogenaamde inundatiestelling. 
Ook het fort Umuiden werd onderdeel 
van deze 'Stelling van Amsterdam'. 

Jaar van totstandkoming: 1880 

Lokatie: monding Noordzeekanaal 

Functie: cultuur, toerisme 

Bijzonderheden: als onderdeel van de 'Stelling van Amsterdam' 
opgenomen op de UNESCO Werelderfgoedlijst 

Eind 1941 besluit het Duitse opperbevel 
tot aanleg van de Atlantikwall langs 
de bezette Europese westkusten van 
Noorwegen tot Zuid-Frankrijk. Het doel 
is in geval van een tweefrontenoorlog 
de geallieerden aan de kust te verslaan. 
Umuiden wordt vanwege zijn haven 
tot "Festung" verklaard. Het Duitse 
begrip Festung is een strategisch 
belangrijk gebied dat maandenlang 
zelfstandig stand moet kunnen 
houden Het forteiland wordt de kern 
van deze Festung ljmuiden. Op het 
eiland worden 37 bunkers gebouwd. 
In drie van deze bunkers staat geschut 
opgesteld gericht op zee met een 
reikwijdte van 18 km. Het eiland wordt 
zwaar verdedigd met mitrailleurs, 
antitankgeschut en granaatwerpers 
Na de tweede Wereldoorlog heeft het 
fort zijn militaire betekenis voorgoed 
verloren. In 1967 wordt het eiland 
voor tweederde afgegraven om ruimte 
te maken voor de scheepvaart Ook 
tweederde van de Duitse bunkers 
verdwijnt hiermee. De geweergalerij en 
de observatiekoepel van het fort worden 
gesloopt omdat ze te hoog uitsteken en 
storen op de havenradar. Het puin wordt 
in de droge gracht gegooid. Het fort is 
niet langer in gebruik en raakt in verval. 

In 1996 ziet men de cultuurhistorische 
waarde in van het fort. De Stelling 

van Amsterdam, en daarmede 
ook het fort, wordt op de 
Werelderfgoedlijst van de Unesco gezet 
Tegenwoordig vervult het eiland 
voornamelijk een toeristische rol. Men 
vindtop hetforte Hand incultu u rhistorisch 
opzicht waardevolle restanten van 
permanente verdedigingswerken uit de 
periode 1880 · 1945. Door de menging 
van Duitse en Nederlandse werken wordt 
deze waarde nog verder verhoogd. Op 
het eiland liggen tien Duitse bunkers als 
restant van de voormalige Atlantikwall. 
Door de geïsoleerde ligging van het 
eiland verkeren deze in goede staat. 
Het fort heeft meer dan honderd 
vertrekken die gebruikt kunnen worden 
voor exposities, lezingen en feesten. 
Verschillende toeristische veerdiensten 
doen dagelijks het forteiland aan en 
vormen onderdeel van een grotere 
toeristische route op het water, waarvan 
bijvoorbeeld ook het sluizencomplex 
en zelfs Corus onderdeel is 
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BUNKERS Jaar van totstandkoming: 1940-1945 

Lokatie V-bunker: oever Haringhaven 
Lokatie Torpedobunker: Kromhoutstraat 
Lokatie overige bunkers: duingebied 

Functie: cultuur, toerisme 

Bijzonderheden: onderdeel van de Atlantikwall 

Aan de oever van de Haringhaven 
situeerde de Duitsers tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een bunker die moest 
voorzien in de bouw en onderhoud 
van schepen tijdens de bezening. 
Een strategische plaats in de linie 
van de Atlantikwall. waarvan ook het 
faneiland deel uitmaakte. en dicht bij 
de monding van het NoordzeekanaaL 
Dienend aan deze V-bunker was een 
nabijgelegen Torpedobunker die, 
zoals de naam al doet vermoeden, 
voorzag in de productie van torpedo's. 

Na de bevrijding van de Tweede 
Wereldoorlog raakte de V-bunker zijn 
functie - logisch gezien - kwijt. En 
eigenlijk heeft hij sindsdien geen rol 
meer gespeeld op programmatisch 
niveau binnen Umuiden. Momenteel 
is de bunker ingesloten door angstige 
hekken met enorme punten en grote 
betonsilo's. Ingeklemd tussen deze 
industrie verpieterd de bunker steeds 
verder, terwijl diverse wapeningsstaal 
angstvallig uit de betonnen kolos steken. 

De verloedering van de bunker is deels 
toe te schrijven aan de ligging van de 
bunker, centraal in een uitbreidend 
havengebied, ver verwijderd van de 
bewoning. Maar deels is dit ook toe te 
schrijven aan het niet onderkennen van 
de kwaliteit en de historische waarde 

van deze V bunker Natuurlijk refereen 
deze bunker niet naar een hoogtepunt 
uit de ljmuidense geschiedenis, maar 
dit gegeven onderstreept misschien 
ook wel het belang van deze bunker. 
Een markant punt binnen het door 
de Tweede Wereldoorlog getroffen 
Nederland Deze plaats zou - in 
combinatie met de verspreidde bunkers 
in het duingebied - kunnen fungeren 
als een centraal informatiepunt over de 
verschrikkelijke oorlog en zijn gevolgen 
voor Umuiden en Nederland. De ligging 
van de bunker zou nu juist aangegrepen 
kunnen worden om ook dit deel van 
het havengebied een impuls te geven, 
anders dan zijn industriële functie. Een 
publiek, culturele plaats waar mensen 
aan het water en in een bijzonder punt 
langs de havenoevers zich kunnen 
verdiepen in de Tweede Wereldoorlog. 
Dit culturele centrum, gericht op 
de oorlog, zal dan in combinatie 
kunnen gaan met het Bunkermuseum 
zoals dat zich nu uitstrekt door de 
kleine bunkers in het duingebied. 
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THALIA 
THEATER EN 
'T WITTE 
THEATER 

In 1890, werd Thalia oorspronkelijk 
gebouwd als oud katholieke kerk 
en was ooit rijk bepleisterd in neo
renaissancestijL Rond de eeuwwisseling 
werd de H. Engelmunduskerk aan de 
Wilhelminakade gebouwd, waardoor 
het kerkbezoek aan de Breesaapstraat 
gestaag begon terug te lopen. Jaren later 
ontstonden er ideeen om van hetgebouw 
een bioscoop en theater te maken. 
In 1919werdditplantenuitvoergebracht. 

Van de pastorie werd een koffiekamer 
gemaakt. De kerkzaal werd een 
bioscoopzaal Van de voorgevel 
maakte men een blikvanger in art 
deco stijl. Enkele jaren later werd er 
een theaterzaal bijgebouwd en werd 
het gebouw omgedoopt tot "Thalia" 
Naast theateruitvoeringen en filmver
toningen werd het etablissement 
tevens gebruikt voor huldigingen, 
toneelvoorstellingen en bijeenkomsten 
Het Thalia theater, met het bijbehorende 
Augusta hotel, vervult een centrale 
rol in het beeld en culturele leven van 
Oud-Umuiden Het gebouw is met zijn 
opvallende gele kleur een welkome 

jaar van totstandkoming Thaliatheater. 1890 
Jaar van totstandkoming 't Witte Theater: begin 20e eeuw 

Lokatie Thaliatheater. Oranjestraat - Breesaapstraat 
Lokatie 't Witte Theater: Koningin Wilhel minakade 

Functie: cultuur, recreatie, commercie 

Bijzonderheden: Thalia theater is het oudste theater van Umuiden, 
voorheen katholieke kerk 

verschijning in het grauwe en aangetaste 
beeld van Oud-Umuiden. Ook het 
interieur heeft nog zijn oorspronkelijke 
uitstraling met art-deco elementen. 
Het gebouw vervult dus niet alleen op 
cultureel niveau een belangrijke rol. 
Ook cultuurhistorisch is het één van 
de lichtpuntjes in Umuiden. Hetzelfde 
geldt eigenlijk ook voor het Thalia 
hotel. Als markeerpunt aan het einde 
van de helling, die de toegang IS van 
Oud-Umuiden, vervult het de rol van 
een blikvanger naar dit stadsdeel vanuit 
Nieuw ljmuiden en het havengebied. 

Het verdwijnen van een dergelijke 
culturele voorziening zou een aderlating 
zijn voor het stedelijke leven in Oud
Umuiden. Dit lijkt daarmee ook niet aan 
de orde. Het Thalia theater is feitelijk de 
enige plaats waar bewoners van (Oud
)ljmuiden binnen de grenzen van hun 
eigen stadsdeel deel kunnen nemen 
aan het sociale en culturele leven 

Waarde H. Engelmunduskerkeencentrale 
plaats inneemt in de 'skyline' van Oud
Umuiden, daar vervult 't Witte Theater 

meer de rol van beëindiging van Oud
Ijmulden Op de verhoogde afgraving van 
dit deel ljmuiden kijkt het in oostelijke 
richting uit over het Noordzeekanaal, 
het sluizencomplex en Nieuw
Umuiden De route naar het strand, het 
havengebied of Oud-Umuiden passeert 
hoe dan ook dit markante theater. 

Programmatisch vervult het een kleine rol 
binnen het theaterwezen in Umuiden. Net 
als bij het Thalia theater speelt ook hier 
de versnippering van deze verschillende 
culturele functies een rol. Er is niet 
echt iets dat ze samen bindt, waardoor 
ze zich sterker kunnen profileren. 
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ZEEHAVEN-EN 
VISSERIJ 

jaar van totstandkoming Zeehaven- en Visserijmuseun: 1994 
jaar van totstandkoming H. Engelmunduskerk· begin 20e eeuw 

lokatie Zeehaven- en Vlsserijmuseum: Havenkade 
lokatie H Engelmuduskerk: Koningin Wil helminakade 

MUSEUM & 
H.ENGELMUNDUS
KERK 

Functie: cultuur, toerisme 

Bijzonderheden: -

In 1989werd een stichting opgericht met 
als doelstelling het historische gebouw 
van 'De Visserijschool', Nederlands 
eerste school voor visserij, te behouden. 
Deze voormalige school werd ingericht 
als maritiem museum en op 26 maart 
1994 geopend. Het museum schetst een 
beeld van historische en hedendaagse 
maritieme activiteiten en de sociaal
economische ontwikkeling in de 
Umond. Daarmee is het een belangrijke 
weerspiegeling en uiteenzetting van 
datgene dat Umuiden tot de huidige 
proporties en welvaart heeft gebracht. 

Ook stedenbouwkundig - als landmark 
- vervult het gebouw een belangrijke 
rol. Net zoals de H. Engelmunduskerk 
de 'skyline' van Oud Umulden siert, 
zo wordt deze rol in Nieuw ljmuiden 
vervult door het Zeehaven- en 
visserijmuseum. Hoewel het gelegen 
is aan de rand van Nieuw-Umuiden, 
profileert het zich voornamelijk naar de 
Dokweg en het havengebied toe. Zijn 
situering op de hoge duinafgraving, aan 
het einde van de Vissershaven en de 
drukke Dokweg, geeft het gebouw een 
prominente plaats rond de samenkomst 
van de drie stadsdelen (Oud-, Nieuw
Ijmulden en het havengebied). 

langs de harde grenzen die Oud
Ijmulden scheiden van de rest van 
de stad is de H. Engelmunduskerk 
gesitueerd. Pontificaal gelegen aan 
de zuidkant van het 'eiland' Oud
Ijmulden is het een heuse landmark. 
Deze situering van een opvallende 
en g'rote kerk aan de rand van een 
stadsdeel komt enigszins opmerkelijk 
over. Het gebouw lijkt hiermee niet 
midden in een stadsdeel te staan, maar 
zich te richten op een onbekende 
plaats. Zeker ook omdat het geloof 
tegenwoordig minder beleeft wordt, en 
kerkgang drastisch gedaald is vervult 
het op sociaal niveau een minder dan 
marginale rol. Waar het oorspronkelijk 
één van de ontmoetingspunten 
binnen Oud-Umuiden was, is het 
nu gedevalueerd tot een mooi 
gebouw zonder echte rol of functie 
De kerk vraagt er dus om, om 
een nieuwe betekenis te krijgen 
binnen de stedenbouwkundige 
opzet van dit deel ljmuiden 
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VISHALLEN & 
DFDS
TERMINAL 

Eigenlijk de bakermat van de 
ljmuidense groei kort nadat visserij 
een belangrijke industrie werd voor 
de stad. Werd eerst de vis afgeslagen 
direct aan het Noordzeekanaal, al 
snel bleek deze daardoor verstopt te 
raken met vissersboten Men besloot 
uit te wijken naar een nieuw te graven 
havenmond, ten zuiden van Oud
ljmuiden. De vishallen kregen een 
prominente plaats aan de noordelijke 
oevers van de Vissershaven, aan de 
- hoe kan het ook. anders - Halkade. 

De vishallen functioneren als waar 
centrum voor de visindustrie. Dit is 
namelijk de plaats waar de boten hun 
vis op het land brengen, waar het 
meteen geveild en verwerkt wordt en 
vervolgens vervoerd naar andere delen 
van het land cq. Europa Het was niet 
verwonderlijk dat het wegverkeer de 
enorme afvoer van vis die ontstond niet 
meer alleen kon verwerken. Het gevolg 
was dat in de onbestemde strook tussen 
Oud-Umuiden en de vishallen plaats 
werd gemaakt voor een treinstation. 

De economische betekenis van de 
vishallen voor Umuiden is onmiskenbaar. 
Maar vanuit architectonisch oogpunt 
heeft de huidige bebouwing van de 
vishallen weinig historische waarde. Dit 
in tegenstelling tot de oorspronkelijke 
halten die de architectuur van eind 
19e eeuw weerspiegelden, maar 
daarvan ontbreekt helaas ieder spoor. 

jaar van totstandkoming Vishallen: 1890 
jaar van totstandkoming DFDS-terminal: 1994 

Lokatie Vishallen: Haringkade 
Lokatie DFDS terminal: Ericssonstraat 

Functie: industrie, cultuur, toerisme 

Bijzonderheden: vishallen zijn de bakermat van Umuidense industrie 

Het gebouw is door zijn enorme 
korrelgrootte en situering van enorme 
invloed op de ruimtelijkheld van deze 
lokatie aan het water Wel beschouwd 
refereert het gebouw op geen enkele 
manier aan de subtiele korrelgrootte uit 
zijn directe omgeving De wand die het 
gebouw opwerpt langs de oevers van de 
Halkade is zeer bepalend voor het beeld 
vanaf zowel het land als het water. 
Over een groot deel van de Halkade 
ontneemt dit gebouw het zicht van op 
het water. Het gebouw zelf is feitelijk 
een overgangsgebied, een schakel in 
het proces van water naar land Het 
heeft nooit gedraaid om de visuele 
relatie tussen land en water, maar puur 
de functionele en economische relatie. 

Het feit dat deze wand de relatie tussen 
Halkade, en op groter schaalniveau 
Oud-Umuiden, en het water ontneemt 
verbijzonderd wel de stedelijke ruimte 
rond het oude havenkantoor, naast de 
vishallen. Dit havenkantoor uit begin 
20e eeuw is vanuit architectonisch 
oogpunt veel authentieker dan de - op 
functionaliteit gerichte - vishallen Maar 
het is vooral de openheid naar het water 
in contrast met de afbakening ter plaatse 
van de vishalten-die de representatieve 
uitstraling van het gebouw binnen 
het havengebied onderstreept. 

Misschien geen uitgesproken 
voorbeeld van cultuurhistorie in 
ljmuiden, maar toch te belangrijk om 

onbeschouwd te laten. Het gebouw 
staat namelijk wel voor nieuwe 
ontwikkelingen binnen het havengebied, 
ontwikkelingen met enorme invloeden. 

In de loop van de jaren kwamen lokale 
autoriteiten en het havenbedrijf tot de 
conclusie dat de visserij niet langer 
floreerde als in het verleden. Dit 
betekent dat er naast visserij langzaam 
nevenactiviteiten slopen in het 
havengebied. Dit waren kleine, veelal 
weinig zeggende activiteiten die weinig 
invloed hadden op hettotalefunctioneren 
van de haven. Maar om werkelijk de 
toekomst van de haven te kunnen 
garanderen en dus de dalende inkomsten 
uit de visserij op te kunnen vangen is 
een internationale veerbootterminal 
bij de kop van de haven verrezen. 

Inmiddels 'sieren' enorme veerboten 
de kades van de Vissershaven terwijl 
overzeese verbindingen worden 
gelegd met Engeland, Schotland en 
Scandinavie. Umuiden speelt door één 
functie ineens internationaal een rol 
De DFDS-terminal in Umuiden verwerkt 
op jaarbasis ongeveer 250 000 mensen 
die aankomen en vertrekken . Dit heeft 
natuurlijk zijn weerslag op Umuiden, en 
met name het gebied rond de Halkade. 
Zoals de 'Structuurvisie Velsen 201 5' 
ook al schetst, zal dit er toe moeten 
leiden dat deze Halkade mogelijkheden 
biedt en gaat inspelen op deze vele 
mensen die Umuiden gaan aandoen. 
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NTWIKKELING 
TRENDS 

Structuurvisie Velsen 20151 eindelijk visie 
In 2005 formuleerde de gemeenteraad van de Velsen (waaronder 
Umuiden valt) een Structuurvisie tot de periode van 201 5 In 
deze visie worden de mogelijkheden en verbeterpunten voor de 
verschillende kernen aangegeven. Een bloemenlezing uit deze 
Structuurvisie over Umuiden. 

Wonen 
Kritiekpunt op het woningaanbod in Umuiden Is vooral 
gericht op onvoldoende differentiatie van woningen. Er 
wordt daarom ook gestreefd naar een rijkere variatie aan 
woningtypologieën. Verschillende delen binnen de stad zijn 
aangewezen als herstructureringslokatie. Hieronder valt 
onder meer het westelijk deel van Oud-Umuiden, maar ook de 
lokatie van het Kennemer Gasthuis en bij de groenstrook langs 
het Moerberg- en Pleiadenplantsoen. Naast herstructurering 
zouden er ook uitbreidingslokaties onderzocht dienen te 
worden. Dit zou dan ten zuiden van de Heerenduinweg 
moeten zijn, en ten westen van Zeewijk. Deze lokaties gaan 
echter allebel ten koste van het waardevolle duingebied. 

Werken 
In het havengebled en het aanliggende bedrijventerrein wordt 
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een revitalisering voor gestaan. De herstructurering van de 
Haringhaven en de aanleg van de Derde Haven bieden ruimte 
om strategische havensectoren en de internationale positie 
verder uit te bouwen. De duinstrook ten oosten langs de Dokweg 
wordt overgegeven aan bedrijven uit de lage milieucategorie, 
omdat deze lokatie zich direct aan het wonen bevindt. 
Bij de herstructurering van het centrum van Umulden gaat het om 
versterking van de centrumfunctie tot een attractief en volwaardig 
winkelcentrum; toevoegen van andere centrumvoorzieningen, 
horeca en versterking van (de kwaliteit van) de woonfunctie. 
Het toerisme wordt voor de gemeente als interessante sector 
bestempeld. Hierin zouden kansen en mogelijkheden liggen voor 
verdere groei. Het strand is aangeduid als toeristische attractie 
nummer één. Maar ook de havens en de visserij mogen zich 
verheugen op de aandachtvan de toerist. Zij kunnen een rol spelen 
bij de versterking van het toeristisch profiel van Umuiden aan Zee. 
Het gebied aan de Halkade en de kop van de haven, tot voor 
kort puur in dienst van de industrie, wordt aangewezen 
als de lokatie om een toeristische trekpleister te worden in 
het havengebied. Met name de Halkade zou dienst moeten 
gaan doen als 'vis'boulevard, terwijl de kop van de haven 
verrijkt zou moeten worden met meer toeristische functies. 
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Groen en water 
De bestaande groenstructuren binnen Umuiden worden 
zoveel mogelijk gerespecteerd (Stadspark, Watertorenpark) 
en waar mogelijk vindt een kwaliteitsslag plaats in combinatie 
met herstructureringsplannen. Vooral het Nationaal Park 
Zuid· Kennemerland vormt een belangrijk uitloopgebied. 

Verkeer en vervoer 
Het huidige centrum van Umuiden wordt doorsneden door 
een drukke verkeersweg die van oost naar west loopt, de 
Lange Nieuwstraat. Dit beïnvloedt de leefbaarheid en het 
winkelklimaat in sterke mate negatief. De randwegstructuur 
heeft ook een belangrijke functie ter ontlasting voor de Lange 
Nieuwstraat. In Umuiden zijn op dit moment maar weinig 
parkeergarages te vinden. Er is tenauwernood nog genoeg 
fysieke ruimte om de auto's op maaiveld te parkeren. De 
nieuwe plannen zullen een veel intensiever grondgebruik laten 
zien, waar minder ruimte is voor het parkeren op maaiveld. 
Het parkeren wordt deels in gebouwde vorm gerealiseerd. 
Indien er inprikkers kunnen worden gerealiseerd vanaf de 
Kanaaldijk en Heerenduinweg is het mogelijk de Lange 
Nieuwstraat in functie omlaag te brengen. Voor de Kanaaldijk 
zijn een drietal opties die in overleg met betrokkenen totstand 
zullen komen. Met de mogelijk nieuwe westelijke randweg om 
Driehuis dient het knooppunt bij de Van Houtenlaan opnieuw 
te worden ingericht. De langzaamverkeer verbinding dient in 
de noordzuid-richting te worden versterkt. Nieuwe 
fietspaden vanuit Umuiden (onder meer aansluitend 
nabij het Maasplantsoen) worden voorzien richting het 
duinengebied en door het duinengebied richting Bloemendaal. 

Voorzieningen 
Centraal staat hier de studie die thans plaatsvindt naar de 
mogelijke herstructurering van het centrum van Umuiden. 
Aan de hand van het opstellen van een structuurplan wordt 
de haalbaarheid bekeken. Stedelijke vernieuwing in het 
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centrum van Umuiden is nodig om de kwaliteit van het 
stedelijk gebied op een hoger peil te brengen. De gemeente 
Velsen zet in op ingrepen in de fysieke leefomgeving in 
samenhang met de sociale, economische en culturele structuur. 

Het centrumgebied van Umuiden moet een echt stadshart 
worden. Het gaat om het vergroten van de aantrekkingskracht 
van het centrumgebied, het vestigen en concentreren van 
centrumvoorzieningen en de versterking van de woonfunctie. Het 
centrum van Umuiden is het centrum van de gemeente Velsen. 
En dat moet uitstraling krijgen. Door een unieke samenloop van 
noodzaak tot sloop en renovatie van sociale woningbouw, een 
nieuw lokaal verkeer en vervoersplan, de roep om een verbeterd 
winkelcentrum én de provinciale woningbouwopgave, is het 
nu de tijd om deze programma's op elkaar af te stemmen. 
De winkels zullen in het nieuwe plan compacter en 
aantrekkelijker worden gesitueerd dan nu het geval is. Gesteld 
kan worden dat het geheel van de ruimtelijke ingrepen 
fysieke condities voor een economische versterking levert. 

De openbare ruimte neemt een belangrijke rol in bij de 
planvorming van het Centrumplan. Het vormt de dagelijkse 
leefomgeving van de vele bewoners en bezoekers van het gebied. 
Op dit moment zijn de culturele -en uitgaansvoorzieningen op 
verschillende plaatsen binnen de gemeente Velsen gesitueerd. 
Hierdoor is sprake van een versnippering van het aanbod 
en van bezoekersstromen. Dit centrum van Umuiden biedt 
kansen om cultuur en horecavoorzieningen te combineren, 
waardoor wederzijds gebruik gestimuleerd kan worden. 
Voorts vindt er onderzoek plaats naar de mogelijkheid om een 
centrum voor kunst en cultuur onder één dak te realiseren. 

Rondom twee pleinen in het centrumgebied kunnen culturele 
-en uitgaansvoorzieningen worden geclusterd. De twee pleinen 
vormen een belangrijke functie voor het centrum. Aan beide 
uiteindenvan hetwinkelgebied moeteen pleinworden ontwikkeld. 
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Toekomst en ontwikkelingen Umuidenl nieuwe accenten 

In /Jmuiden spelen verschillende plannen 
zich af. Nieuwe ontwikkelingen moeten 
afrekenen met de littekens uit het verleden. 
Een paar ontwikkelingen op een rij gezet. 

Oud-ljmuidenl 
oude structuur, nieuwe invulling 
Ter plaatse van de vele commerciële 
invullingen binnen de kavels van Oud
Umuiden zal in de nabije toekomst 
woningbouw verrijzen. Woningbouw in 
de vorm van grondgebonden woningen 
en appartementen. Dit alles aangevuld 
met winkels en horeca voorzieningen. 

"Het Stedenbouwkundige plan en 
beeldkwaliteitplan voor Oud-Umuiden 
betreft de herstructurering van een 
verouderd bedrijventerrein tot een 
aantrekkelijke buurt waar wonen, 
werken en toerisme samen gaan. 
Dit betekent dat door toevoeging 
van een groot aantal woningen een 
divers woningaanbod ontstaat. Er 
wordt een groot aantal belastende 
bedrijven uitgeplaatst, waardoor het 
stratenpatroon zodanig kan worden 
herstelt dat vanuit het binnengebied 
zicht naar het water geboden wordt en 
er (weer) een heldere en overzichtelijke 
structuur van straten, bouwblokken en 
pleintjes ontstaat. Aan de rand van de 
wijk wordt straks in ranke gebouwen 

gewoond met zicht op de haven, het 
kanaal , de duinen en de Noordzee. De 
havenkwaliteiten worden niet alleen 
benutvoor het wonen, ook de toeristische 
potentie van Oud-Umuiden kan worden 
versterkt. Het plan biedt daarom 
ruimte voor bedrijvigheid en horeca. 

Met de bebouwing wordt voortgebouwd 
op de kleine schaal en kenmerken van 
de historische bebouwing van Oud
Umuiden, door pandsgewijs in de 
rooilijn te bouwen. De bouwblokken 
worden gevormd door geschakelde, 
op zich zelf staande gebouwen, een 
kleine korrelgrootte en een grote mate 
van variatie. De afwisseling ontstaat 
in hoogte, breedte, dak(beëindiging), 
gevelindeling en kleurgebruik. Terwijl 
eenheid wordt gezocht in overheersende 
kenmerken zoals verticale ramen, het 
gebruik van baksteen, verbijzondering 
van de entree, het gebruik van erkers 
en balkons en aandacht voor het 
detail. Tegelijkertijd wordt met de 
inrichting van de openbare ruimte een 
no-nonsense, robuuste, vormgeving 
nagestreefd die past bij een havenstad." 



Herinrichting Lange Nieuwstraat 
ljmuiden Centrum! 
zonering en afwisseling 
In de 'Structuurvlsie Velsen 2015' 
Is te lezen dat er behoefte is aan een 
duidelijk centrum ter plaatse van de 
Lange Nieuwstraat. Bureau SLA heeft 
een plan ontwikkeld met de volgende 
omschrijving: 
"Het naoorlogse Umuiden maakt 
deel uit van een grootschalig, door 
Dudok ontworpen stedenbouwkundig 
plan. De meeste bebouwing uit dit 
wederopbouwplan komt uit de periode 
1945-1965 en verkeert in verouderde 
toestand. De gemeente Umuiden en 
woningbedrijf Velsen vroegen om een 
nieuw ontwerp voor een stadshart met 
allure, met grotere woningen en meer 
variatie. Het nieuwe ontwerp beslaat 60 
hectare binnenstad met 3 500 woningen, 
40.000 m2 commerciële ruimte, 20.000 
m2 voorzieningen, een parkeergarage 
voor circa 1.500 auto's, een nieuw 
kunstencentrum en 2 5.000 m2 
scholen. Het nieuwe stedenbouwkundig 
ontwerp combineert 3 ambities: 
1. gebruik bestaande kwaliteiten, 
2. varieer in dichtheid en functie 
3. maak een levendig stadshart 
Het plangebied is verdeeld in 7 
deelgebieden met ieder een eigen 
dichtheid, sfeer en programma. De 
deelgebieden worden met elkaar 
verbonden door de Lange Nieuwstraat, 
de bestaande hoofdstraat van Nieuw 
Umuiden. De polen van de Lange Nieuw 
bestaan uit deelgebieden met lage 
dichtheid, het stadshart bestaat uit een 
drie pleinen, een openbaar winkelgebied 
metondergrondsparkerenenwonlngen." 
Het plan van Bureau SLA voorziet In 
verschillende typologieën woningen 
en verschillende functies binnen het 
hart van Umuiden. Dit alles om het 
stadshart opnieuw te revitaliseren en 
de huidige monotonie te doorbreken. 

e' 41 
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Duinstrook Dokwegl 
stedelijke invulling Venhoevenes 
In 2003 wordt er een prijsvraag 
uitgeschreven voor een meervoudige 
stedenbouwkundige visie voor 
de duinstrook aan de Dokweg, 
het zogenaamde Dokweggebied. 
Venhoevenes wint deze 
besloten prijsvraag en houdt de 
volgende visie na op dit gebied: 
"Het Dokweggebied is momenteel een 
bedrijventerrein aan de vissershaven 
waarin een aantal woonblokken en flats 
staat. Het terrein ligt ingeklemd tussen 
natuurgebieden en havens, tussen stad 
en strand. Door de oude bedrijvigheid 
van de havens aan te vullen met 
woningen, recreatieve en culturele 
functies, kan het Dokweggebied zich 
ontwikkelen tot een echt havenfront. 

In ons voorstel wordt Umuiden weer een 
stad aan de haven. Concentratie van het 
gebouwde programma op de kop van 
de haven versterkt de levendigheid en 
maakt het mogelijk de andere helft van 
het gebied als recreatief duinlandschap 
te ontwikkelen. Bewoners kunnen kiezen 
uit een grote variatie woonkwaliteiten: 
een woning met uitzicht op de duinen 
of op de haven, met de voordeur aan 
een levendige winkelstraat of een 
duinlandschap als achtertuin, of allebei." 

Het plan van Verhoevenes voorziet 
in een stedelijke uitwerking van deze 
duinstrook waarbij het achterstegedeelte 
vrij blijft voor recreatieve doeleinden. De 
identiteitvan deze ingesloten duinstrook 
als geheel gaat op deze manier echter 
wel verloren. Tot op heden is er met 
dit plan nog niets gedaan in aanzien 
van mogelijk uitvoering en realisatie. 

ONTWIKKELINGE 



Haikadel toeristische boulevard 
In de 'Structuurvisie Velsen 201 5' 
wordt als één van de speerpunten de 
opwaardering van de Halkade tot een 
toeristische visboulevard genoemd. 
Gelegen aan de haven, tussen 
Umuiden centrum en de terminal 
van de veerdienst naar Newcastle 
zou dit de plaats bij uitstek zijn om 
de traditionele visindustrie ook voor 
toeristische doeleinden te gebruiken. 
Deze herinrichting van de Halkade 
zou betekenen dat vooral horeca zijn 
intrede zal doen aan deze waterkant. 

Derde havenstrookl Urnendhaven 
Ten westen van het huidige havengebied 
is een nieuwe havenmond gegraven van 
360m lang en 180m breed. Dit gebied 
zal ingericht worden als industriegebied, 
gerelateerd aan havenactiviteiten. De 
nadruk zal echter minder liggen op 
visindustrie, dit in tegenstelling tot 
de Vissershaven en de Haringhaven. 

Voormalig stationsgebiedl 
Umuider Delta 
Ter plaatse van het verdwenen 
treinstation in Umuiden ligt sinds jaar 
en dag een braakliggend terrein. Voor 
dit gebied is een nieuw bedrijventerrein 
gepland dat voorziet in 4 blokken 
bedrijfsunits, te realiseren in evenveel 
fases, genaamd Umuider Delta. 
Uiteindelijk zal deze bijzondere strook 
Umuiden met een rijke geschiedenis 
- na realisatie van dit project- vervallen 
tot een ordinair bedrijventerrein. 
In mijn optiek zou dit gebied beter 
meegenomen moeten worden in de 
plannen van de duinstrook aan de 
Dokweg. Een overkoepelende visie die 
kan voorzien in meer facetten, waarbij 
geschiedenis en kwaliteiten van de 
plaats mee zijn genomen in het ontwerp. 
www.ijmulderdelta.nl 

Moerberg- en Gljzenveltplantsoenl 
gebroken gedachtengoed 
In de filosofie van Dudok is de 
groenstrook aan het Moerbergplantsoen 
en Gijzenveltplantsoen een wezenlijk 
onderdeel in het wederopbouwplan 
van Dudok en wordt het opgevat onder 
de theorie van een 'park system'. Dit 
betekent dat de groenstrook naast 
park/ groen aangewend wordt om 
wijken van elkaar te scheiden en om 
maatschappelijk/ culturelefunctiesonder 
te brengen. Groen meervoudig gebruikt. 
De huidige plannen voor deze 
groenstrook lijken te breken met de tot 
dan toe gehanteerde filosofie. Naast 
de maatschappelijke/culturele functies 
wordt hetgroen nu langzaamverdrongen 
door andere functies, voornamelijk 
wonen. Flats en bouwblokken doen 
hun intrede in deze groenstrook, 
die op deze manier qua proportie 

gehalveerd wordt. Feitelijk is het niet 
alleen wonen 'naast' maatschappelijke/ 
culturele functies, maar op sommige 
plaatsen worden deze functies zelfs 
verdrongen buiten de groenstrook. 
In principe hoeft deze ontwikkeling 
niet direct negatieve gevolgen te 
hebben voor het oorspronkelijke 
gedachtegoed van Dudok. Het groen 
binnen de originele groenstrook had 
niet de kwaliteit en gebruiksintensiteit 
die misschien gewenst was. Deze 
nieuwbouw zou de gebruikswaarde 
van de groenstrook daarmee kunnen 
vergroten. Maar het verdwijnen van 
maatschappelijke functies lijkt wel 
een breuk met de plannen van Dudok. 
Deze worden nu wellicht minder 
geconcentreerd verspreid over Umuiden. 
www.stadsparkijmuiden.nl 
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Generating Dunesl 
Gerrit Rietveld • Prix de Rome ZOOG 
In ZOOG was Umuiden het onderwerp 
van Prix de Rome. Verschil lende 
deelnemers mochten - onafhankelijk 
van bestaande plannen- hun visie geven 
op dit gebied, dat werd omschreven als 
een fascinerend en veelzijdig stukje 
Nederland. Winnaar van deze competitie 
was Gerrit Rietveld met zijn 'Generating 
Dunes' . Voor hem is het landschap in 
en rond Umuiden uitgangspunt voor 
een totaalconcept. De duinen spelen 
daarin de grootste rol van betekenis. Op 
termijn moet het hele gebied uitgroeien 
tot een veelzijd ig duinlandschap, 
waarin alle mogelijkheden ten volle 
zijn benut. De natuurlijke verzanding 
van het Noordzeekanaal gebruikt 
hij als hofleverancier voor nieuwe 
duinpartijen. Deze duinpartijen krijgen 
een ecologische betekenis, maar 
kunnen ook de plaatselijke economie 
verder stimuleren. De duinen brengen 
samenhang in een versnipperd gebied. 
Van toekomstige ontwikkelingen 
maakt Rietveld gebruik om zijn plan te 
versterken:deaanlegvandegrootstesluis 
ter wereld, de bouw van een restwarmte 
centrale bij de hoogovens van Corus 
en de renovatie van de rivierenbuurt in 
Umuiden verlenen zijn plan dynamiek. 
Met de restwarmte is hetjonge duinmeer 
dat na het aanslibben van zand aan de 
zuidelijke pier gevormd is, op te warmen 
tot een dampende 'hotspring'. Umuiden 

wordt daarmee de winterbadplaats 
van Nederland. Bunkers worden privé 
badhuizen met uitzicht over het 
stomende meer, dat omsluiten is door 
duinen en een grote accommodatie, 
waarlangs hetverkeerwordt afgewikkeld. 
De oude scheepsbunker die de Duitsers 
tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben 
gebouwd verandert in een terminal voor 
fast ferry's die recreatieve verbindingen 
onderhouden met bijvoorbeeld 
Amsterdam. De duinlandschap langs 
de nieuwe sluis krijgt een ecologische 
functie als broedplaats van zeevogels. 
Op het sluizencomplex ontstaat een 
paradoxaal landschap waarin de 
bedrijvigheid van binenenvarende 
zeeschepen de achtergrond vormt voor 
het broeden van de stern en de visdief. 
De laatste ingreep bestaat uit het 
introduceren van nieuwe duinen in 
Umuiden zelf, bij de renovatie van de 
Rivierenbuurt. Doorhetzandteinjecteren 
met de uitvinding 'smart-soils' vindt 
er een verharding plaats en ontstaan 
er steeds nieuwe zandmuren, waaruit 
nieuwe woningen zijn te vervaardigen. 
Naast de winnende visie van Rietveld 
waren er nog verschillende visies 
uiteenlopend van een lange pier die 
de zee In gaat en waaraan zich een 
nieuwe landschap kan vormen tot het 
stellen van bakens in de omgeving. 
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Aanloopproject 
In hetaanloopproject 'Live to the Max' zijn twee deelonderzoeken 
uiteengezet . De eerste behelsde een onderzoek naar het 
zogenaamde condominium: woonvormen waarbij een 
gemeenschappelijk belang de co llectieve factor is. Het tweede 
onderzoek was een gebiedsanalyse van het Noordzeekanaal -
tussen Amsterdam en Umuiden - en het omliggende gebied. 
Aan de hand van dit laatste onderzoek is een lokatie naar 
wens gevonden worden, waarbij water vertegenwoordigd 
is. Op deze lokatie moet de heersende stedenbouwkundige 
problematiek geanalyseerd en vertaald worden naar een 
visie/ interventie voor het gebied. Een visie/interventie 
waarbij de lokatie en condominium hand in hand gaan. 

Lokatie: Dokweg-Halkade - IJmuiden 
Op deze lokatie komt Umuiden op zijn grootste schaalniveau 
samen. Maar dit gebeurd zonder dat er directe relaties aan 
gegaan worden. De lokatie aan de Dokweg is feitelijk een 
grensgebied, gelegen tussen drie bebouwde deelgebieden 
van Umuiden, namelij k Oud-Umuiden, Nieuw-Umuiden, 
het havengebied én de duinstrook als landschappelijk, 
scheidend element tussen haven en Nieuw-Umuiden. Het 
geheel rond deze uitgegraven lokatie is op te vatten als een 
collage van stadsdelen. De deelgebieden hebben ieder hun 
eigen ontstaansgeschiedenis, achtergrond en kenmerkende 
morfologie die op zichzelf staand is en geen directe relatie 
aangaat met morfologische eigenschappen van andere gebieden. 
Deze versnippering heeft zijn weerslag op de beleving 
en functioneren van Umuiden. De grenzen tussen de 
stadsdelen zijn duidelijk voelbaar en vormen ook een 
belemmering binnen het functioneren van Umuiden. 
Deze gegevens maken deze lokatie aan de Dokweg-Halkade 
een essentiële in de verdere ontwikkeling van Umuiden. Wat 
is de visie ten aanzien van deze grenzen? Hoe dient hiermee 
om te gaan? En wat kan een herinterpretatie van deze lokatie 
voor effect hebben op het functioneren van ljmuiden, de 
verschillende stadsdelen en de lokatie ten midden hiervan? 
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Aanknopingspunten analyse 

Herwaardering groenstructuren 
Deze groenstroken vormden - zoals we reeds zagen In 
geschiedschrijving van Umulden - een integraal en essentieel 
onderdeel in de wederopbouwfilosofie van Dudok. Zones 
die leeggeruimd waren na verwoestingen in de Tweede 
Wereldoorlog werden aangegrepen om een relatie te leggen 
tussen de kwaliteiten van de Heerenduinen en de stad. Door 
het duingebied op deze manier door te laten dringen tot 
tussen de bebouwing kan het een cruciale rol spelen In de 
opwaardering van het leefniveau in Umuiden. Deze zones 
werden door Dudok aangewend als plaatsen waar openbaar 
groen samen gaat met maatschappelijke en culturele functies. 
De ontwikkelingen in Umuiden hebben echter geleerd dat 
deze kwaliteiten in de loop der jaren weer zijn afgenomen. 
Binnen de grenzen van de huidige bebouwing is men op 
zoek gegaan naar uitbreidingsmogelijkheden en daarvoor 
heeft men deze groenstroken ook aangewezen. Het gevolg 
hiervan Is dat ze daardoor steeds meer verzadigd zijn 
met bebouwing en de kwaliteit en herkenbaarheid van 
het openbaar groen aan het dalen is. Dit geldt met name 
voor de groenstrook Moerberg· en Gijzenveltplantsoen, 
maar ook voor de duinstrook langs de Dokweg. 
Door de groenstroken van Dudok weer te reduceren tot de 
oorspronkelijke kern kunnen deze weer de rol vervullen die 
ze toegedicht was. Verstorende functies worden verwijderd 
uit deze zones en vinden hun onderdak op de nieuwe lokatie. 
De groenstroken worden daardoor beter leesbaar en krijgen 
hun waarde binnen het stedelijk weefsel van Umuiden terug. 

ljmuiden aan het water leggen 
Het zijn vanuit historische ontwikkeling puur de industrie en 
visserij is die zich naar het talrijke water binnen Umuiden richt. 
Water in Umuiden betekent Impliciet dat het gebruikt wordt voor 
transport en winning voor visserij. Er is geen direct en wezenlijk 
ontworpen relatie tussen andere programma's en het water. 
Maar nu de visserij mlnder wordt, de haven langzaam verschuift 
en uitbreidt richting de monding aan de Noordzee ontstaat er 
ruimte en mogelijkheid om het water ook in te zenen in de 
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opwaardering van het leven In Umuiden. Voor de lokatie aan de 
Dokweg-Halkade geldt dit verhaal ontegenzeggelijk. Het waren 
sinds de aanleg van de haven altijd de vishallen die zich richtten 
naar het water. Tegenwoordig vinden we hier sporadische een 
recreatieve functie in de vorm van een visrestaurant, maar de 
overhand blijft de industrie. Maar met de ontwikkeling van 
deze lokatie kan de relatie met het water nog bewuster worden 
aangegaan. Het is dan niet slechts de relatie tussen gebouw en 
water, maar deze relatie kan breder gezien worden. Met het 
verwijderen van de huidige bebouwing vervallen grensgebieden 
tussen Oud-Umuiden, Nleuw-Umuiden en het water. Hierdoor 
ontstaat de mogelijkheid om deze gebieden naar het water 
te richten. De afkering van woongebieden naar het water 
kan worden omgedraaid en aangegrepen worden om juist 
een ontmoeting bij de kwaliteiten van het water te krijgen. 

Creëren publieke en recreatieve waarde 
Wanneer er in het perspeetlef van Umuiden gepraat wordt over 
publieke ruimte worden eigenlijk de groenstructuren in één adem 
genoemd. Een devaluatie van deze stroken is geconstateerd. Dit 
dient dan ook aangegrepen te worden in de herontwikkeling van 
het gebied aan de Dokweg. De duinstrook die onderdeel is van 
de groenstructuren kan hierin een goed aanknopingspunt zijn. 
Maar essentiëler nog is de positionering van deze lokatie tussen 
de drie stadsdelen. Drie stadsdelen waarbij het publieke gebied 
dus maar matig gerepresenteerd is in het stadsdeel zelf. Tel 
daarbij de relatie tussen deze stadsdelen - die nihil is - op. Dit 
zou het te ontwikkelen gebied bij uitstek geschikt maken als 
nieuwe publieke ruimte. Zijn landschappelijke ligging - 6 meter 
lager dan Oud- en Nieuw Umuiden maakt naast infrastructurele 
relaties ook visuele relaties op dit gebied interessant. De 
verschillende stadsdelen zouden zich aan deze lokatie 
kunnen spiegelen en daardoor aan kwaliteit kunnen winnen. 
Naast publieke waarde is ook vanuit recreatief oogpunt de 
lokatie aan de Dokweg-Halkade een samenkomst van diverse 
factoren. Allereerst vind er op deze lokatie een ontmoeting 
plaats tussen het verlengde van de Heerendulnen en de 
Noordzee. Ten tweede is de Dokweg prominent aanwezig op de 
lokatie en voorziet in de verbinding tussen Amsterdam en het 
strand aan de Noordzee. Derde gegeven is de ontwikkeling van 
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de Halkade van een industriële kade naar een meer toeristisch/ 
recreatieve kade. Daarbij komt ook nog de groeiende toestroom 
van mensen vanuit de DFDS-terminal op de kop van de haven. 

Behoud en versterken cultuurhistorische waarden 
Umuiden kent eigenlijk de weelde van een relatief rijke historie 
die nu nog weerspiegelt wordt in diverse gebouwen en 
landmarksin de omgeving. Het grootste probleem is echter dat 
deze cultuurhistorische dragers verspreid en versnipperd liggen 
in het Umuidense landschap. Hierdoor kunnen ze zich niet 
gezamenlijk profileren, waardoor de potentie van deze punten 
onbenut blijft. Het blijven vooral op zich zelfstaande accenten in 
een (ogenschijnlijk) ongeordend stedelijke landschap. Potentiële 
landmarks worden verdrukt in de overheersende industrie 
of woongebieden waar een ad-hoc beleid lijkt te domineren. 
Eigenlijk is het niet eens alleen deze verdrukking en 
onderwaardering van de cultuurhistorie die tekenend zijn 
voor Umulden. Het speelt zich af op een groter schaalniveau. 
Het is daar weer het ad-hoc beleid zoals dat eigenlijk sinds 
de ontwikkeling van Umuiden tot stand is gekomen die voor 
de overheersende versnippering zorgt. Feitelijk is er niets 
mis met deze versnippering, het is immers onderdeel van de 
identiteit van Umuiden, dus negeren kun je hem niet. Maar 
op kleiner schaalniveau heeft het wel zijn consequenties, 
zoals we zien bij de cultuurhistorische gebouwen. 
Er lijkt nergens een overall-visie uitgesproken te zijn, die deze 
accenten verbindt, op elkaar betrekt en daardoor werkelijk 
een relatle legt tussen de accenten onderling en met Umulden. 
Het is deze constatering, deze problematiek, die kansen 
biedt in het verkrijgen van meer samenhang in het gebied. 
Zonder direct aan te tasten in de identiteit van Umuiden. 
Door de cultuurhistorische gebouwen onderdeel te maken 
van een groter netwerk kan deze samenhang wel ontstaan. 
De plekken vormen markeer (eind)punten langs verschillende 
routes die opgespannen worden tussen prominente functies. 

Aansluiten en reageren op ontwikkelingen 
De ontwikkelingen in Umuiden spitsen zich voornamelijk toe op 
het havengebied. Constatering is dat het huidige havengebied 
steeds verder begint te vertroebelen. Visserij lijkt lang niet 
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meer de enigste activiteit in dit havengebied en allerhande 
andere functies vinden hun weg in dit gebied. Op zich is dit 
niet zo'n probleem, maar het gebied begint langzaam maar 
zeker te verloederen. Daarbij komt het gegeven dat een 
derde haven inmiddels is aangelegd. Deze haven zal een 
dusdanige aantrekkingskracht hebben dat de (Interessante) 
bedrijvigheid naar deze Derde Haven zal toetrekken. Hiermee 
raakt de overige invulling van het havengebied nog verder 
achterop. Deze tendens zou gestopt kunnen worden door 
het havengebied prominenter in verband te brengen met de 
andere aangrenzende stadsdelen Oud- en Nieuw Umuiden. 
Het water zal hierin een cruciale rol kunnen spelen. Van het water 
in Umuiden gaan immers (ruimtelijke) kwaliteiten uit die op dit 
moment echter nog onbenut zijn gebleven. Daarnaast speelt het 
water - net als de duinstrook - ook een rol tussen de verschillende 
stadsdelen. Door alle omliggende stadsdelen met op het water te 
betrekken, worden ze automatischook meeropelkaar betrokken. 

Condominium verankert in zijn omgeving 
Zoals aangegeven is het condominium een integraal 
onderdeel van het voortraject. Binnen de bevindingen en 
aanknopingspunten zoals ze hierboven geschetst zijn, kan een 
condominium bijdragen aan de gewenste ontwikkelingen. De 
aanwezigheid van een collectieve functie, die niet alleen zijn 
weerslag heeft op de bewoners van de woongemeenschap, 
maar ook op de omliggende stadsdelen kan een welkome 
verrijking zijn binnen programmatisch Umuiden. 

OPGAVE 
Samenvattend zou uit de aanknopingspunten, zoals ze 
uiteengezet zijn, de volgende ontwerpopgave geformuleerd 
kunnen worden. De herontwikkeling van het gebied aan de 
Dokweg Halkade waarbij de omliggende stadsdelen Oud 
Umuiden, Nieuw-Umuiden en het havengebled meer betrokken 
worden op elkaar. De aanwezige kwaliteiten van het landschap 
en het water kunnen hierbij een essentiële rol vervullen. Het 
begrip condominium kan hierbij een wezenlijk onderdeel 
zijn, om het gebied naast ruimtelijk, ook programmatisch 
te verrijken, voor zowel bewoners, als omwonenden. 
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KARAKTER 
Uit de verschillende analyses blijkt dat de lokatie aan de Dokweg 
Halkade er één is met een dynamische geschiedenis. Er is geen 
andere plek in Umuiden aan tewijzen die aan zoveel veranderingen 
onderhevig is geweest. Binnen de ruim 12 5 jarige geschiedenis 
van Umuiden is dit gebied veranderd van een bufferzone 
tussen Oud-Umuiden en de visindustrie tot een florerend 
treinstation, en weer afgedaald tot een onbestemde restzone. 

De duinafgravingen naar de verschillende niveaus zijn zeer 
bepalend voor de ruimtelijkheid binnen dit deel van umuiden. 
Het leidt tot een ruimte in de stad omgeven door wanden met 
een bepaald hoogteverschil (of een laagteverschil, ter plaatse 
van de havenmonden). Vanuit de lage situatie begeef je je 
in deze ruimte. Vanuit de hogere situatie worden er visuele 
relaties tussen de woongebieden van Oud- en Nieuw Umuiden 
gelegd en tussen het bovengebied en het benedengebied. 

De projectlocatie langs de Dokweg-Halkade is een restruimte 
binnen de duinafgravingen rond het havengebied. Ingesloten 
tussen de ingekapselde duinstrook, de Halkade en hetvoormalige 
stationsterrein resteen driehoekvormig terrein. In eerste instantie 
werd deze ruimte nog doorsneden door een Industriespoor 
naar het havengebied. Langzaam vulde deze ruimte zich met 
bedrijvigheid en later ook toeristische horeca-activiteiten. 

De lokatie is nooitonderdeel geweestvan vooropgezette planning 
of een stedenbouwkundig plan. Simpelweg waar ruimte overbleef 
werd een invulling gezocht die programmatisch aansloot bij de 
wensen op dat moment. In de oriëntatie van de verschillende 
gebouwen is de aanwezigheid van het voormalige stationsterrein 
duidelijk af te lezen. De gebouwen richten zich enkel op de 
Dokweg en de Halkade, de strook achter deze gebouwen -
waar het station en rangeerterrein lag - wordt genegeerd. 
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De analyse en beschouwing op de lokatie ingesloten tussen 
Oud Umuiden. Nieuw-Umuiden en het havengebied leerde, 
dat dit gebied te bestempelen is als een tussengebied tussen 
deze 3 stadsdelen. Het is een drempelgebied dat met geen van 
de omliggende gebieden een directe relatie heeft. Dit wordt 
verder versterkt door de hoogteverschillen die zijn opgeworpen 
tijdens diverse afgravingen om stedelijke invulling te geven in 
het voormalige duingebied. De driehoek vormige lokatie die de 
afgravingen als gevolg heeft blijkt een resultante te zijn van 
verschillende beslissingen in het verleden. Met zijn huidige 
bestemming - zeker na het verdwijnen van het treinstation -
heeft het meer weg van een restgebied. Op het kruispunt langs de 
Dokweg en de Halkade bleek dit een logische invulling te kunnen 
krijgen met enkele commerciële en bedrijfsmatige activiteiten. 
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Maar deze invulling getuigt echter niet van visie op het gebied. 
Het onderkent op geen enkele manier de rol die dit gebied zou 
kunnen spelen voor de drie omliggende stadsdelen. Zijn centrale 
ligging biedt de mogelijkheid- om zonder de eigen identiteit van 
deze plek te ontkennen - de verschillende stadsdelen nu eens 
echt met elkaar in relatie te brengen. De diverse afgravingen 
en het ontstane tussengebied vormen nu een wig die het 
wonen van Oud- en Nieuw-Umuiden en de bedrijvigheid in het 
havengebied werkelijk van elkaar scheidt met een diepe geul. 

Tussen de drie stadsdelen met ieder hun eigen identiteit, 
ontstaan onafhankelijk van de andere gebieden, heeft het 
vierde gebied feitelijk ook zijn eigen identiteit. Zoals eerder 
beschreven is deze lokatie niet toe te schrijven aan één 
van de omliggende gebieden en vormt daarmee een vierde 
autonome eenheid binnen het stedelijk ensemble van Umuiden. 

Welke invulling van dit deelgebied Is dan wel gerechtvaardigd 
op deze lokatie? Terugvallen op een stedelijke invulling van 
het gebied zou autonomie kunnen onderstrepen, maar kan 
het zich daarmee ook conformeren en dienend opstellen 
naar zijn omliggende stadsdelen? Tot op heden zijn we 
in de beschrijving van dit gebied voorbijgegaan aan de 
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duinstrook die ook een prominente rol speelt in het gebied. 
Oorspronkelijk werd deze strook door Dudok opgenomen 
in zijn wederopbouwplan voor Umulden. Niet om zich net als 
de twee andere geïntroduceerde groenstroken op te stellen 
als maatschappelijk en cultureel invulling in combinatie met 
hoogwaardig groen. Nee, deze strook is feitelijk een buffer 
tussen het wonen van Nieuw-Umuiden en de bedrijvigheid in 
het havengebied. Inmiddels is ook deze duinstrook steeds meer 
gecultiveerd en verzadigd met commerciële activiteiten. Zijn 
rol als werkelijke buffer lijkt daarmee langzaam te vervagen. 

Verzadiging groenstructuur 
De verzadiging waaraan de verschillende groenstroken 
steeds vaker onderhevig zijn leidt tot een devaluatie van het 
openbare groen in Umuiden. Verbindende groenstroken die 
het Heerenduingebied binnenlaat in het stedelijk weefsel 
van Umuiden, vervullen deze rol met steeds minder verve. 
Herwaardering van deze groenstroken lijkt een 
aanknopingspunt te zijn in de verbetering van stedelijk 
leven en ruimtelijkheid in Umuiden. Dit betekent dat de 
verzadigende bebouwing uit de groenstroken verwijderd 
moeten worden en elders onderdak moet vinden. 

Daarmee komen we terug op het tussengebied langs de 
Dokweg en Halkade. Om niet te kiezen voor een stedelijke 
invulling, maar voor een voortzetting van een landschappelijke 
invulling zou de gehele structuur van openbaar groen binnen 
Umuiden aan kwaliteit kunnen winnen. De duinstrook die 
vanuit de Heerenduinen tot aan de planlokatie loopt kan een 
vervolg krijgen op deze lokatie. In de filosofie van Dudok 
kan het een centrale plaats worden waarin programma wordt 
opgenomen dat zich - in combinatie met openbaar groen 
- dienend kan opstellen naar zijn omliggende stadsdelen. 
Een landschappelijke invulling van het gebied onderstreept 
de identiteit van de lokatie, waarin hoogteverschillen in het 
landschap doorgezet worden in de nieuwe ontwikkelingen. 
Naast landschap en openbaar groen is het ook programmatisch 
aanvullend op de lokatie en Umuiden in zijn totaliteit. 
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Voortborduren op de filosofie van Dudok, herwaardering 
van zijn ingrepen, maar dit op een manier die geënt is op 
de eigenschappen en kenmerken van deze lokatie. Dat is 
de gekozen methode voor herstructurering van dit gebied 
binnen de organisatie op het schaalniveau van de lokatie 
zelf, de omliggende stadsdelen en Umuiden als geheel. 

Toetsing huidige situatie 
Eerste ingreep in het huidige stedelijke weefsel wordt de 
toetsing van de bestaande bebouwing op de lokatie aan de 
hiervoor beschreven doeleinden. De huidige bebouwing blijkt 
niet te passen in de randvoorwaarden zoals deze geformuleerd 
zijn. Niet op programmatisch niveau (bedrijvigheid in plaats van 
ondersteunende functies), maar ook niet op architectonisch of 
cultuurhistorisch niveau. Besloten is om deze bebouwing dan 
ook te verwijderen. Wat rest zijn de Halkade en de Dokweg als 
gegeven verkeersaders die het gebied doorkruisen en ontsluiten 
en die verbindingen vormen op vooral een groter schaalniveau. 

Om een nieuwe landschappelijke invulling te geven aan dit 
gebied zijn de huidige landschappelijke kenmerken van het 
gebied geanalyseerd. Het blijken vooral de - door afgraving 
- ontstane hoogteverschillen te zijn die bepalend zijn voor 
het landschap. Deze hoogteverschillen zullen aangegrepen 
worden in de totstandkoming van het nieuwe landschappelijke 
plan. Maar voordat daaraan invulling wordt gegeven worden 
deze grenzen zelf versterkt. In De Geul die Oud- en Nieuw 
Umuiden scheidt zijn het damwanden die een rechte wand en 
daarmee en harde grens vormt tussen de woongebieden en 
het lager gelegen tussengebied. Ook de havenmonden, die 
ook gewoon afgravingen zijn in het duingebied, is damwand 
gebruikt om de grenzen op een harde manier vorm te geven. 
Ter plaatse van de vishallen is het een betonnen wand die het 
hoogteverschil tussen de industrie en Oud-llmuiden benadrukt. 
Maar deze grens is niet overal even hard langs de contouren 
van het oudste deel in Umuiden. Daarom wordt het gegeven van 
de damwand overal langs deze (en nieuwe) grenzen toegepast. 
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Hiermee worden de grenzen eenduidig vormgegeven en 
gematerialiseerd, maar ook duidelijker geprofileerd. Er wordt 
niet gekozen voor afzwakking van de grenzen, maar juist voor 
accentuering en versterking hiervan. Harde grenzen die zijn 
ontstaan door afgravingen in het duingebied, worden voortgezet 
in harde grenzen in het nieuw te ontwikkelen landschap. 

De bebouwing die zich op de lokatie bevond - is zeker met 
' het verdwijnen van het treinstation - op een soort van eiland 

komen te liggen. Omgeven door de duinstrook langs de 
Dokweg en het lege - voormalige - stationsterrein vormt het 
een geconcentreerde eenheid. Deze zones worden ook in de 
nieuwe planologie behouden. De verbindingen die deze zones 
in zich hebben worden daarmee voedend voor het nieuwe plan. 
Het voormalige stationsterrein zal voorzien in de verbinding 
tussen 't Witte Theater en de opstapplaats van de watertaxi 
naar Amsterdam en de kop van de haven. Terwijl de duinstrook 
de relatie en verbinding legt tussen Umuiden en de zuidelijk 
gelegen Heerenduinen. Deze verbindingen zullen het gebied 
om zoomen en aansluiting zoeken bij de opzet van het landschap. 

Landschap? Landschap! 
Het creëren van de voortzetting van het landschap binnen 
Umuiden Is een interessant gegeven. Het versterkt de 
verschillende deelgebieden van Umuiden en benadrukt 
daarmee ook de Identiteit van Umuiden. Maar dit landschap 
wordt tegelijk ook ingezet als een verbindend element. Om tot 
deze verbindingen komen worden verschillende ankerpunten 
in de omgeving aangewezen. Gebouwen of functies die een 
belangrijke rol spelen, of kunnen gaan spelen, voor Umuiden. 
Een omschrijving van deze ankerpunten is te lezen bij de 
beschouwing van de cultuurhistorie binnen Umuiden. We 
onderscheiden onder andere de V-bunker, het forteiland, 
de vuurtorens, de kop van de haven, 't Witte Theater en het 
sluizencomplex. Maar ook op het schaalniveau van de te 
ontwikkelen lokatie zijn verschillende ankerpunten aanwezig, 
te weten de H. Engelmunduskerk, de vishallen, het Zeehaven
en Visserijmuseum en het Thalia theater. Er is gezocht naar 
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een netwerk dat deze verschillende functies meer op elkaar 
betrekt en daardoor hun waarde voor Umuiden groter kan 
maken. Een structuur van bruggen, een doorlopende kade die 
Oud-Umuiden omgeeft en accenten bij deze ankerpunten zelf, 
moeten bijdragen aan een versterking van deze elementen. 
Deze verschillende plaatsen worden gematerialiseerd volgens 
steeds hetzelfde principe. Houten accenten zullen een 
samenhang creëren tussen de verschillende ankerpunten en 
geven subtiliteit en verfijning aan een rommelig Umuiden. 

Onderdeel van dit netwerk vormt het landschap langs de 1 

Dokweg-Halkade. Op een laag schaalniveau legt zij rechtstreekse 
verbindingen tussen de H. Engelmunduskerk en het Zeehaven
en Visserijmuseum, tussen de H. Engelmunduskerk en de 
Vissershaven, tussen Nieuw-Umuiden en het culturele hart 
- het Thalia theater - van Oud-Umuiden. Maar tevens versterkt 
zijn ook de positie van de Halkade en de mogelijkheid 
om deze echt te profileren als een toeristische kade langs 
de havens. Naast deze hoofdaders, opgespannen tussen 
de ankerpunten die zowel op dit schaalniveau als op het 
schaalniveau van Umuiden in zijn geheel zijn ingebed, zijn er 
ook secundaire ontsluitingen op genomen in het landschap. 
Als voorzetting van de grenzen zoals ze met de damwanden 
versterkt zijn, zo zullen deze nieuwe verbindingen als het ware 
uitgegraven worden uit dit nieuwe landschappelijke element. 

Dat het landschap binnen Umuiden niet alleen gedijd in de 
aanwezigheid van kwalitatief openbaar groen is eerder al 
uiteengezet. Het zijn ook de programmatische onderdelen 
- geïntegreerd in het landschap - die waarde geven aan het 
gebied. Het gaat hierbij, in tegenstelling tot de ontwikkeling 
binnen de andere groenstructuren in Umuiden, niet om 
bebouwing die daarmee het landschap wegneemt en uitsluit. De 
programma onderdelen zullen de facetten landschap en functies 
combineren zonder daarbij voorbij te gaan aan één van beide. 
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afb. I het verbindende hout geeft een nieuwe implus aan de 
Kop van de Haven 



afb. I fragment netwerk houten accenten flalt Ie--- de lfaven; brv 111 vorfi'IUI een 
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Programma 
Langs de verschillende verbindingen die ontstaan, worden de 
functies gesitueerd. De totstandkoming en uitstraling van deze 
functies gebeurd met dezelfde mlddelen als de verbindende 
en ontsluitende lijnen; als afgravingen/uitsneden uit het 
landschap. De vorm van de volumes wordt bepaald door de 
verbindingen die het landschap doorkruisen en zijn daardoor 
ook direct te herleiden tot dit landschap. Ook in materialisatie 
zal het een voorzetting zijn van de structurerende damwand. 
Naast programmatisch vervullen deze volumes ook ruimtelijk 
een belangrij ke rol voor dit deel van Umuiden. Door wisselend 
zichtvelden te creëren en vervolgens weer af te schermen 
ontstaan geconcentreerde zichtrelaties tussen de verschillende 
stadsdelen. Deze zichtrelaties versterken de samenhang waarna 
gestreefd wordt in de verbindingen die het landschap vorm geven. 

De verschillende routes, de Dokweg en de Halkade bepalen 
vervolgens de invulling van de diverse volumes. De volumes 
die in de strook rond de Dokweg en de Halkade liggen worden 
voornamelijk ingevuld met (maritieme) bedrijvigheid. Zoals 
eerder geschetst wordt de bebouwing uit de huidige duinstrook 
verwijderd. De nieuwe volumes compenseren dit verlies aan 
programma oppervlakte. Maar naast commerciële Invulling zal 
er ook programma worden toegevoegd dat ondersteunend is aan 
het wonen in Oud- en Nieuw U mulden én recreatie/ toerisme. Het 
gaat hierbij om functies die voorzien in cultureel of recreatief 
programma. Zo zal er een theater cq. Cultureel Centrum in 
het plan worden opgenomen, dat tevens als ontmoetingspunt 
functioneert tussen de stadsdelen, maar ook een toeristisch 
informatiepunt herbergt. Een nautisch centrum aan het water 
van de Vissershaven zal programmatisch relatie leggen met 
het water, gericht op recreatieve en toeristische activiteiten 
(pleziervaart en rondvaarten). Op het gebied van recreatie 
wordt er een sportcentrum opgenomen. Daarnaast zullen er 
ook verschillende commerciële functies komen, waarbij gedacht 
moet worden aan winkels, horeca en uitgaansgelegenheden. 
Deze spelen in op zowel de behoeften van de inwoners 
van Umuiden, als de toeristen die deze lokatie aandoen. 
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Terugkomend op de Halkade en de wens die uitgesproken Is 
in de 'Structuurvisie Velsen 2015'. Daarin werd de Halkade 
aangemerkt als een toeristisch punt binnen Umuiden. Op het 
kruispunt tussen water en duinen, het Noordzeekanaal en de 
Heerenduinen, langs de hoofdaanvoerroute van Amsterdam 
naar het U muiderstrand en langs de toegangsweg naar de DFDS· 
terminal, zou hier een enorm draagvlak zijn voor een sterke kade. 
Langs deze Halkade is in het landschap een plein uitgesneden 
dat extra ruimte biedt voor activiteiten langs deze kade en het 
water. Dit plein bevindt zich ook centraal op de opgespannen 
routes tussen oud- en Nieuw Umuiden en zal daardoor in deze 
ontmoeting van beide stadsdelen een belangrijke rol spelen. 
Tevens fungeert het plein als verlengstuk voor het te realiseren, 
aanliggende CultuurCentrum. Ditplein zal op groter schaalniveau 
aanhaken bij de verbijzonderde ankerpunten in Umuiden. 

Grenzen 
Nu de verschillende formele verbindingen zijn vastgelegd 
en de programma onderdelen hun plaats in het landschap 
hebben gekregen, is het het landschap zelf dat nog 
gedefinieerd dient te worden. Zoals eerder beschreven is, 
gaat dit landschap door in de identiteit van het afgegraven 
duinlandschap. Harde grenzen zijn opgeworpen en bepalend 
geworden voor het beeld, de beleving en ruimtelijkheid van 
deze plek. Nieuwe harde grenzen zullen toegevoegd worden 
om het gebied verder te structureren en betekenis te geven. 

Allereerst zijn het verschillende hell ingen die grootschalige 
relaties leggen tussen de stadsdelen onderling en de stadsdelen 
met het water. De verbinding tussen de H. Engelmunduskerk en 
het nautisch centrum in de Vissershaven zal ondersteund worden 
door een hell ing die aanhaakt op de hoogte van Oud-Umuiden 
en zo geleidelijk verdwijnt onder het water oppervlak. Aan de 
Halkade tussen hetculturele centrum, de vishallen en het nautisch 
centrum zal hier de kade verdiept worden en schuin aflopen tot 
in het water. Een natuurlij k hellend vlak ontstaat dat perfect kan 
functioneren als verblijfsgebied langs de oevers van de haven. 
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Aan de kant van de H. Engelmunudskerk is de verbindende zone 
tussen het Noordzeekanaal en de kop van de haven op deze 
manier verbijzonderd met een laaggelegen plein voor deze kerk. 
Tussen de nieuwe massa's die de kerk omgeven, dit 
Jaaggelegen plein en de verbindlngszone ontstaan op 
de helling een landschappelijk balkon. Een ruimte In het 
landschap waar de omliggende gebouwen zich op oriënteren 
en die Indrukwekkende panorama's geeft op de 'skyline' 
van Oud-Umuiden, de verbindingszone en het havengebied. 
Tevens buigt dit stedelijk balkon zich naar het lager gelegen 
plein af om een directe relatie en toegang hiertoe te bieden. 

Het tweede grote gebaar wordt gemaakt tussen het landschap 
en de Dokweg. Deze Dokweg is een drukke weg met zowel 
verkeer voor het havengebied als recreatieverkeer naar het 
strand. Deze drukte zou afgeschermd moeten worden van de 
relatieve rust in het landschap. Het landschap wordt daarom 
zo geplooid, dat het de harde grens van De Geul doortrekt tot 
aan de havenmond. De Dokweg lijkt daarmee ogenschijnlijk 
verdiept te liggen tussen Nieuw-Umuiden en het landschap. 
Binnen deze harde grens worden echter enkele uitzonderingen 
gemaakt om de relatle en voorzetting van de duinstrook langs 
de Dokweg en het landschap de behouden. Op deze plaats 
zullen, in relatie tot aanknopingspunten op de infrastructuur 
van Nieuw-Umulden (de groenstrook naar het Pleiaden- en 
Moerbergplantsoen en de wegen die samenkomen bij het 
Zeehaven- en Visserljmuseum) lnsnedes komen die deze 
grens doorbreken en het duinlandschap binnen laten. 

Het laatste grote gebaar dat wordt gemaakt is in de relatie 
tussen de kop van de haven en het landschap. Op deze lokatie 
versmalt het landschap tot een punt ingeklemd tussen de route 
van Noordzeekanaal naar de kop van de haven en de Halkade 
langs de vishallen. Het landschap opent zich hier door een 
helling naar de bezoekersstroom die vanuit deze kop van de 
haven en DFDS-terminal verwacht wordt en brengt zo dit deel 
van het havengebled in relatle tot het grotere schaalniveau. 
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Gelaagdheid in functioneren 
Door de verschillende bewerkingen van het landschap zijn 
diverse routes ontstaan. Hoofdaders die het gebied doorkruisen 
zijn de Dokweg en de Hal kade, die onmiskenbaar een belangrijke . 
rol spelen in de hoofdontsluiting van het gebied. Als primaire 
ontsluiting binnen het landschap gelden de directe, formele 
routes zoals ze zijn opgespannen tussen de diverse ankerpunten. 1 
Daarnaast zijn secundaire routes te onderscheiden die vooral 
voorzien in de ontsluiting van de programma-onderdelen. Naast 
deze formele routes nodigt het landschap ook uit tot dwalen, 
informele routes. De hellingen vormen het landschap zoals zich 
dat tussen de verschillende massa's bevindt. Als voortzetting van 
de duinstrook kan hier eindeloos gedwaald, maar ook verbleven 
worden, gevoed door de activiteiten uit de diverse functies. 

Rol volumes binnen landschap 
Aanhaken en voortborduren op de filosofie van Dudok 
ten aanzien van de groenstructuren is de kern van dit 
landschappelijke ontwerp. Een filosofie waarbij groen hand in 
hand gaat met programma, zonder hierbij één van beide tekort 
te doen. De volumes die zijn ontstaan door 'uitgravingen' uit het 
landschap zullen zich moeten conformeren naar dit gegeven. 
Feitelijk zouden zijn het landschap waarvan ze onderdeel 
zijn niet mogen innemen. Het landschap zou door moeten 
lopen in de massa, of zelfs geheel door de massa heen, om 
zo min mogelijk beslag te leggen op deze groene, openbare 
ruimte. Het landschap wordt ook binnen de contouren van een 
gebouwmassa het leidende motief voor de organisatie al daar. 
De uitwerking van het centraal gelegen volume zal als voorbeeld 
moeten dienen voor de manier waarop gebouwmassa en 
landschap geïntegreerd zijn. Ingevuld als Cultureel Centrum, 1 

als onderdeel van de verbindende helling tussen Oud- , 
Umuiden en de haven én aan het plein aan de Halkade, zijn ' 
er voldoende aanknopingspunten met het openbare landschap. 

ledere massa, zoals deze in het landschap geplaatst is, speelt 
ook in zijn direct omliggende landschap een rol. Zo zal het 
Culturele Centrum zich niet alleen binnen de gebouwgrenzen 
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profileren. Het zal ook zijn invloed In functioneren en gebruik 
hebben naar het plein dat voor het gebouw ligt en het stedelijk 
balkon tussen de massa en de H. Engelmunduskerk. ledere 
massa zal - afhankelijk van zijn functie - zijn omliggende 
landschap op het gebouw betrekken. Een recreatief gebouw 
zal het landschap aanwenden voor buitensport activiteiten 
en als startpunt naar het duingebied. Het nautisch centrum 
zal het landschap bijvoorbeeld gebruiken als een plaats waar 
onderhoud aan boten in de buitenlucht gedaan kan worden. 
Terwijl een woongemeenschap het openbaar groen ook 
gewoon puur kan gebruiken als verrijking van het woongenot. 

Het zijn dus niet alleen de volumes die iets toevoegen aan het 
landschap. Het gehele landschap is ingericht op een voortzetting 
te kunnen zijn van de diverse programmaonderdelen. Maar ook 
het landschap zelfwordtfunctioneel aangewend. De ruimteonder 
de twee grootste hellingen zal functioneren als parkeergarage. 
De gehele lokatie kan gaan werken als een transferium vanuit 
de bebouwing van Umuiden naar het drukke strand. Auto's 
kunnen hier geparkeerd worden, waarna een snelle verbinding 
over water of het land de mensen binnen no-time aan het strand 
brengt. Maar ook de culturele en commerciele voorzieningen 
zullen moeiteloos gebruikmaken van de parkeergarage. 

Verschillende insnedes in het landschap zullen 
realtie brengen tussen het maaiveld van de hellingen 
en de daaronder gelegen parkeergarage. Maar 
niet alleen deze patio's verrijken het landschap. 
Ook kleinere ingrepen vinden plaats in dit landschap. 
Bijvoorbee ld zithoeken, speelterreinen en sportveldjes zijn 
denkbaar binnen dit landschap. Voornaamste streven is om deze 
plek in Umuiden, waartoe vanuit het wonen de rug toegekeerd 
werd, weer een sociale, openbare ruimte te maken. Een ruimte 
waarin de omliggende stadsdelen zich aan het openbare 
groen kunnen spiegelen. Maar ook, waar ontmoeting tussen 
deze stadsdelen aan het water en groen kan plaatsvinden. 
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PROGRAMMA 
Programmal een culturele ontmoeting 
Het programma binnen het CultuurCluster bestaat uit de 
volgende onderdelen: 

Theater 
U muI denkentverschillende-verspreidde-theatervoorzieningen. 
Dit zijn ihet Thalla Theater in Oud-Umuiden, 't Witte Theater 
op de kop van Oud-Umuiden en het Noordzeekanaal en 
de Stadsschouwburg in het oosten van Umuiden. Deze 
theatervoorzieningen zijn echter van een geringe kwaliteit. Ze 
zijn relatief klein en onzichtbaar en gaan ook weinig relaties aan. 
Vooral het Thalla Theater en 't Witte Theater kunnen profiteren 
van een centraal gelegen nieuw theater. Er kan daardoor 
gezocht worden naar een sterkere onderlinge samenhang 
waarbij de theaters zich samen kunnen profileren als een theater 
rond de grenzen van Oud- en Nieuw-Umuiden aan het water. 
De rol van de twee theaterzalen binnen het gebouw is 
een centrale. Hier presenteren de verschillende culturele 
functies zich. Naast de twee vooraanstaande zalen 
is er ook een Multifunctionele zaal opgenomen. Hier 
kunnen verenigingen repeteren op een centrale plek. 

Theaterbalie 
Uitgifte- en informatiepunt met betrekking 
theater, voorstellingen, boekingen. Deze 
bevindt zich op de grens tussen landschap en 

tot het 
functie 

interieur. 
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VVV met documentatiecentrum 
Het is niet alleen het kruispunt op de verbinding tussen Oud
en Nieuw-Umuiden die tekenend is voor het gebouw. Ook in 
toeristische zin bevindt dit gebouw zich op een strategisch 
punt. Centraal gelegen tussen het centrum van Umuiden en 
het toeristische Umuiderstrand, tussen cultuurhistorische 
elementen, maar ook tussen het duingebied en de Halkade naar 
de DFDS-termlnal en de kop van de haven. Deze gegevens vragen 
om een toeristisch/informatief centrum. De VVV, in combinatie 
met de theaterbalie voorziet in informatie voorziening over de 
omgeving, terwijl het gecombineerde documentatiecentrum en 
expositie/museumruimte de mogelijkheid geeft tot verdieping . 

Het culturele programma is naast het theater en de 
VVV uitgebreid met verschillende culturele onderdelen 

Dans- en muziekschool 
In het verlengde van theaterprogramma Is een dans- en 
muziekschool een logische aanvulling. Op dit moment wordt 
de Torpedobunker- in de nabijheid van de V-bunker- gebruikt 
als repetitieruimte voor bands. Natuurlijk is de geluidsisolatie 
van deze bunker perfect voor een repetitielokaaL Maar het 
sluit niet echt aan op de cultuurhistorische waarde van deze 
bunker. Daarnaast is er in deze bunker weinig tot geen 
interactie mogelijk tussen de diverse repeterende muzikanten. 
Deze interactie is wel mogelijk op een centraal punt binnen 
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Umuiden. Verschillende repetitielokalen - voor verschillende 
groepsomvang - bevinden zich in het culturele gebouw. De 
combinatie met de theaterzalen maaktdaarbij de wegvan repetitie 
naar uitvoering voor een groot publiek aanzienlijk kleiner. 

Kunst- en beeldend centrum 
Naast dans en muziek is kunst een ander facet dat sterker 
vertegenwoordigd zou kunnen worden in Umuiden. In de 
Structuurvisie Velsen 201 5 staat omschreven dat de komst 
van een Kunstcentrum binnen de gemeente een wens is. 
Deze functie zou zich op een centrale, prominente plaats 
binnen Umuiden moeten manifesteren. De lokatie aan 
de Dokweg - Halkade lijkt daarvoor uitermate geschikt. 
Verschillende ateliers waar cursussen binnen verschillende 
beeldende vakken gevolgd kan worden presenteren zich in de 
nabijheid van het water, groen en andere culturele functies. 

Expositieruimte(n) 
In aanvulling op het kunst- en beeldend centrum zijn 
expositieruimten in het programma opgenomen. Deze voorzien 
in de directe expositie van de geproduceerde kunst uit het 
beeldend centrum, maar ook een expositie over de geschiedenis 
van Umuiden gevoed vanuit de VVV en documentatiecentrum. 

Cultureel Centrum 
In dit Culturele Centrum zijn verschillende functies opgenomen 
die in dienst staan van de omliggende stadsdelen en een 
aanvulling vormen op het overige culturele programma. 
Hierbij moet gedacht worden aan vergaderruimtes, 
een Oeugd)cafe, horecagelegenheid en recreatie zalen. 

Foyer 
De meerwaarde van het gebouw zit echter niet puur in de functies 
of de simpele sommatie hiervan. Het is de combinatie van de 
diverse culturele programma-onderdelen met elkaar die voor 
de synergie staat. De verschillende functies delen in principe 
dezelfde belangen, hebben één doelgroep en kunnen delen in 
facilitaire en performance functies. Het is de foyer met de positie 
van de zalen die een centrale rol innemen. Hier kan het culturele 
programma zich presenteren aan- en in het openbare domein, 
maar zich tevens ook terugtrekken binnen hun eigen contouren. 
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In het voortraject is er studie gedaan naar de inhoud 
van het begrip condominium Kort gezegd zou dit 
condominiumconcept inhouden dat er gestreefd wordt naar: 
het creëren van een 'open' en toegankelijke woonvorm, waarin 
de gemeenschappelijke voorziening niet uitsluitend voor de 
bewoners is, maar ook een betekenis heeft voor de omgeving. 
Dit komt er dus op neer dat het wonen verrijkt wordt met 
een functie die gebruikt kan worden door alle deelnemers 
van het wooncollectief, maar ook door mensen uit de (wijde) 
omtrek. In de bestudeerde voorbeelden in het voortraject 
hebben we kunnen constateren dat deze collectieve functie 
er één is die, vaak vanuit financieel oogpunt, niet rendabel 
is voor een individu. Denk aan een manage die ineens wel 
mogelijk wordt wanneer hij voor meerdere mensen van waarde 
is. Of aan het realiseren van collectieve zorgvoorzieningen 

Op een groter schaalniveau verwijst het begrip condominium 
regelmatig naar de 'gated communities' zoals we die in Amerika 
kennen. Daar kopen de betrokkenen voorzieningen, waaronder 
veiligheid, collectief in om hun eigen woongebied te kunnen 
reguleren Deze vorm van een condominium sluit daarmee echter 
ook mensen uit Binnen het 'kleine' collectiefvoorziet het in extra 
voorzieningen, maar binnen het grote collectiefwordt ditjuisteen 
enclave. Daarmee lijkt het voorbij te gaan aan de goede intenties. 

Naast het openbare programma is er ook wonen opgenomen 
in de gebouwmassa. Dit wonen staat dicht bij het culturele 
programma en vloeit daar feitelijk rechtstreeks uit voort én 
draagt er zelfs aan bij. De manier waarop wonen hier gefaciliteerd 
wordt en gekoppeld is aan een programma vormt een nieuwe 
bijdrage aan het wonen in Umuiden Vanuit de historie gezien 
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is het wonen in IJmuiden eigenlijk altijd in dienst ontstaan van 
de industrie van de Hoogovens en de havenactiviteiten Deze 
ontwikkelingen zorgden ervoor dat ljmuiden bijna groeide 
tot een stad van 250 000 inwoners, enkel en alleen omdat de 
industrie en visserij zo floreerde Tegenwoordig kunnen we 
echter stellen dat het lang niet meer deze factoren zijn die 
zorgen voor bewoning in Umuiden Wonen is een autonoom 
onderdeel geworden van het Umuidense stedelijke leven. Het is 
niet zoals bij Duinwijk, de stadsuitbreiding uit de jaren '60, die 
puur ingericht was voor de arbeiders. Het is het wonen met zijn 
eigen specifieke kwaliteiten, los van industriële activiteiten. Door 
wonen te koppelen aan nieuwe programmaonderdelen - anders 
dan industrie/werk - wordt deze autonomie ·benadrukt. Wonen 
komt hiermee in dienst te staan van het wonen zelf: het plezier, 
uitzicht, ontmoeting, saamhorigheid en ruimtelij ke kwaliteiten 
in combinatie met - en verrijkt door - culturele activiteiten. De 
woningen worden daarom ook gedefinieerd als zogenaamde 
cultuurwoningen; muziekwoningen en atelierwoningen. Wonen 
gecombineerd met cultuur, in dienst van het wonen én de cultuur 

'Wonen met muziek' Hoogvliet 
Als referentie voor deze cultuurwoningen geldt de 
woongemeenschapontworpendoor 24h-architecten in Hoogvliet. 
Voor Hoogvliet geldt een soortgelijke problematiek als voor 
Umuiden. Gelegen onder de grauwe rook van de Rotterdamse 
haven stond ook hier het wonen altijd In dienst van de industrie. 
Doormiddel van twee woonprojecten ontwikkeld door WiMBY, 
waarvan deze muziekwoningen van 24H Architecture er één 
is, is getracht deze eenzijdige wooninvulling te verrijken. 

Vrijwel gelijktijdig met de start van de grootschalige 
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herstructurering in Hoogvliet werd in 2001 de Stichting 
Internationale Bouwtentoonstelling Rotterdam-Hoogvliet in het 
leven geroepen. De dagelijkse leiding was in handen van Crimson 
Architectural Hlstorlans en Felix Rotten berg, die met de stichting 
opereerden onder de naam WiMBY! (Welcome into My Backyard!). 
De kleine, onafhankelijke organisatie kreeg de taak om door 
middel van vrije research & development de grootschalige 
herstructurering van het naoorlogse Hoogvliet op een hoger 
peil te brengen en haar internationaal bekendheid te geven. 

De afgelopen zes jaar heeft WiMBY! op basis van een creatieve 
analyse van Hoogvliet een uiteenlopende reeks projecten 
ontwikkeld en gerealiseerd. Daarbij stond de overtuiging 
centraal dat het versterken, vernieuwen en uitbuiten van de 
bestaande karakteristieken en kwaliteiten van Hoogvliet, zowel 
in fysiek als sociaal opzicht, de beste en meest inspirerende 
basis voor de toekomst van deze naoorlogse stad vormt. De 
projecten die WiMBY! ondernam varieerden van experimentele 
gebouwen, kleinschalige projectentot samenwerkingsverbanden 
op het gebied van architectuur, stedenbouw, onderwijs, 
beeldende kunst en sociaal culturele projecten. 

Cohousing is een gezamenlijk initiatief van WiMBY! en 
woningcorporatie Vestia. Het is een vorm van gemeenschappelijk 
wonen waarbij iedere bewoner naast zijn eigen privé-huis 
ook nog eens de luxe heeft van een voorziening die gedeeld 
wordt met de andere bewoners. Hoogvliet is door zijn rustige 
groene omgeving een ideale plek en bovendien ligt de locatie 

(Tarbotstraat) van het Cohousing project vlakbij metrostation 
Zalmplaat. In het Cohousingproject zullen twee afzonderlijke 
projecten ontwikkeld worden namelijk: 'Hof van Heden' en 
'Wonen met Muziek' . Het Hof van Heden project bestaat uit 
een groep toekomstige bewoners die belang hechten aan 
een gezonde en verantwoorde levensstijl, met een gedeelde 
(moes)tuin en/of ontmoetingsruimte. Het project 'Wonen met 
Muziek' richt zich op (professionele) musici, die op elk moment 
van de dag hun vak willen kunnen uitoefenen zonder lawaai van 
buiten en zonder dat de buren klagen. Beide bewonersgroepen 
hebben een belangrijke rol gehad in het samenste llen van de 
afzonderlijke programma's van eisen van hun toekomstige 
woning en de uiteindelijke keuze voor de ontwerpers. De 
bureaus opMAAT (Delft) en 24H Architecture (Rotterdam) zijn 
geselecteerd om in het kader van het Cohousingproject, een 
serie woningen in de Hoogvlietse Tarbotbuurt te ontwerpen. 
24H Architecture heeft een stedelijk concept ontwikkeld dat niet 
alleen uiting geeft aan de gedachte dat een muzikant een individu 
is die een gezamelijke passie heeft met anderen. Het is ook 
een vorm van niewe collectieve ruimte in de hedendaagse stad. 
Speciaal voor de muzikanten zijn er 38 woningen gerealiseerd met 
een muziekruimte. Deze muziekruimtes zijn in een collectieve 
'berg' geplaatst. De lokalen zijn in een cirkel rond deze berg 
gepositioneerd en ontvangen daglicht via een opening in het 
dak. Op deze berg is er ook nog een gemeenschappelijk podium. 
Hier kunnen de muzikanten samen spelen, maar belangrijker 
nog, hier ontstaat de sociale interactie van het wooncollectief. 

:--~~ ..;-itlic~hous1ng--;-s e~n g~z~m l""k .!rl ~t~tl~f. van .WIMBY,!_ert • - - t.t. I H~ pro~e~t ·wonen m.,et MÛz1ek~-ncht ;eh op - -
-~wom~g'?Orporatie,Vestla - (profess1onel~) musiCI ' 
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GEBOUW 
CONCEPT 

Concept! 'uitgraven gebouwmassa' 
Kern van de uitwerking van het gebouwontwerp Is de positie 
van de gebouwmassa In het landschappelijke ontwerp. Dan 
hebben we het niet eens over de plek van dit volume binnen 
de variatie aan hellingen, maar meer de betekenis tussen 
gebouwmassa en landschap. Hoe verenigen zowel openbare 
ruimte als programmaonderdelen deze zich binnen één 
gebouw zonder afbreuk te doen aan één van beide onderdelen. 
Hierbij is de filosofie ten aanzien van Dudoks groenstructuren 
geïnterpreteerd om als basis te fungeren. Deze filosofie, die op 
die manier ook aan de grondslag lag van het stedenbouwkundig 
ontwerp, schrijft een synergie voor tussen gebouw en landschap. 
In Dudoks uitwerking van de groenstroken streefde hij naar 
een samenspel tussen culturele maatschappelijke functies en 
het openbare - hoogwaardige - groen waarin ze ingebed zijn. 

Dit uitgangspunt is aangewend, vertaald en versterkt binnen 
het landschap langs de Dokweg. Het is niet slechts het 
samenspel tussen gebouw en openbare ruimte. Het is een 
gebouw in de openbare ruimte, maar net zo waar is het als 
je spreekt over openbare ruimte binnen de gebouwmassa. 

Gebouwmassa moet hierin een zoveel mogelijk geïntegreerd 
onderdeel zijn van het landschap, terwijl het landschap 
en de openbare ruimte in het gebouw door moeten lopen. 
Hierdoor legt het gebouw een zo minimaal mogelijk beslag 
op de openbare ruimte en vloeien openbaar en privé samen. 

Leidend motlef voor het gebouwontwerp wordt dus de 
continuering van het landschap binnen de gebouwmassa. Het 
gebouw Is onderdeel van de helling die enerzijds aanhaakt op de 
hoogte van de kerk en anderzijds het water van de haven in loopt. 
Met de massa als onderdeel van deze helling is deze 
in essentie horizontaal opgedeeld. Met dien verstande 
dat het landschap als horizontale laag doorloopt 
tussen de massa van het gebouw boven en onder zich. 

Deze route vormt echter niet letterlijk een sec horizontale laag. Dit 
zou immers voorbij gaan aan de landschappelijke kernmerken. 
Het gegeven van de helling waarin het ingebed is, wordt vertaald 
in deze tussenlaag. Het gebouw Is verdeeld in twee verticale 
delen die leder een deel van het landschap continueren, met 
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afb. I derde uitsnede maakt ruimte voor een plein op niveau, de beeïndiging 
van de route met panorama op Oud-l)muiden 
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het extra gegeven dat ze op deze manier een continue route 
vormen. Het onderste deel van deze route verbindt het plein 
voor de massa met het hoger gelegen gedeelte in de helling, 
als een feitelijke continuering van de openbare ruimte voor, 
door en achter het gebouw. Focuspunt van deze helling vormt 
een panorama van Oud-Umuiden met als middelpunt de kerk, 
die zich als decor op de grens van Oud-Umuiden presenteert. 

Het tweede deel van de route sluit naadloos aan op de eerste 
'uitgraving'. Deze helling heeft juist als startpunt de hoogte 
van die helling en loopt vanaf hier verder omhoog, met een 
panorama van het havengebied als dynamische achtergrond. Als 
eindpunt van dit landschappelijke traject vinden we een plein op 
niveau. Een plein dat programmatisch en visueel een beëindiging 
vormt van de ingezette route. Vanaf deze plek ontstaan 
panorama's op het uitgestrekte havengebied en Oud-Umuiden. 
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Deze drie landschappelijke elementen - de twee hellingen 
en het openbare plein - die geschakeld zijn vertalen zich 
middels uitsnedes in de massa in het ontwerp. Daar waar 
de massa uitgesneden, of in de traditie van de lokatie, 
uitgegraven Is, daar bevindt zich het doorlopende landschap. 

Programmatisch is er aansluiting gezocht bij deze doorlopende 
openbare ruimte. De meest openbare functies binnen het theater 
cq. culturele centrum zijn namelijk de twee theaterzalen. Deze 
zalen zijn dé plaats waar cultureel programma zich openbaart 
en presenteert naar de bewoners en bezoekers uit Umuiden. 
Door de functies în de openbare ruimte te leggen worden 
ze wezenlijk onderdeel van de activiteiten in de openbare 
ruimte. De grens tussen presentatie van culturele functies 
en het collectief van Umuiden wordt op deze manier sterk 
gereduceerd. De hellingen van het landschap scheppen ook een 
natuurlijke voorwaarde voor een tribune gericht op het podium. 
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EXTERIEUR 
- uitsned@s u~ gebouw zijn voortzetting landschap 
-vrije zichten op omgeving 
-zalen ondenlftl van d~ landschap 
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CULTUUR 
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cultu,.,.,. centrum, mu~l-functionele zaal 
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PLEIN 
- p;.in op hoogte als beeindlging route 
-samenkomst activiteiten 
-grote panorama's op haven en Oud~Jmulden 
-sfeer Is voortzetting van openbare ruimte In landschap 

--- --.1 
THEATER (LOGISTIEK) 
- horizontale en liefticale verplaatsing ~ m~• 
·vanuit mssa naar exterieure route 
- sfeer. beweging 

afb. I conceptuele opzet route Interieur en exterieur 
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Voortzetting landschap in interieur! 
Tegenover de uitsnedes uit deze massa staat de resterende 
overgebleven massa waarin de programma onderdelen 
ondergebracht zijn. Door de plaatsing van de route bevinden deze 
zich naast, onderen boven het landschap. Dit biedt de mogelijkheid 
tot veelzijdige interacties tussen functies en landschap. 
Net zoals in het exterieur is ook de massa gestructureerd 
door een route die voortvloeit uit het landschap. 
Als een promenade die verschillende culturele 
functies, verschillende sferen doorsnijdt en schakelt. 

Net zoals het landschap binnen de gebouwmassa tot uiting komt 
in hellingen en het openbare plein op niveau, zo spelen deze ook 
een rol in de routing binnen het interieur. Het zijn grote gebaren 
waarmee het landschap doorloopt in de massa, en het zijn ook 
grote gebaren waarmee het vervolgens doorloopt in het interieur. 

Kernpunt van het programma in dit culturele centrum is 
het zoeken van (programmatische) aansluiting met de 
bewoners van Umuiden. Dit gebouw moet voor hen een 
plaats worden om te kijken naar culturele activiteiten, eraan 
deel te nemen, maar ook om elkaar te ontmoeten. Cultuur 
in ontmoeting te brengen met het collectief van Umuiden. 

De positie van de massa ten opzichte van het doorlopende 
landschap met zijn zalen maakt hem bij uitstek geschikt als 
centrale foyer voor deze twee zalen. Vanuit de route die buiten 
begonnen is, waarin de zalen liggen, zal deze doorlopen In het 
interieur en vanuit daar deze zalen uitsluiten. Deze foyer Is echter 
meer dan alleen een centraal punt tussen de zalen. Ook het 
overige culturele programma presenteert zich naar deze foyer. 
Als een opgaande beweging maakt hij tevens plaats voor diverse 
functies. Muzieklokalen, VVV, ateliers, documentatiecentrum 
en exposities verwezen zich met het theaterpubliek. 

Deze 'foyerhelling' is kruisend opgesteld ten opzichte van 
het landschap buiten. Op het snijpunt van beide is de ingang 
van het gebouw gelegen en start de route die doorloopt naar 

boven. Op verschillende plaatsen in het gebouw laten uitsnedes 
in de massieve gevel zichten op Umuiden binnen. Als een 
vertelsel, als een opeenvolging van indrukken vormen zij een 
verhaal over Umuiden. Verder naar boven ontstaat er zicht 
vanuit de interne route zicht op het plein op niveau. Culturele 
uitbundigheid vervaagt hier langzaam in de serene rust van de 
grote expositieruimte. Ook deze is hellend zodat uiteindelijk 
het niveau van het centraal gelegen plein wordt bereikt. 

Met een uitsnede in de massa waait het uitzicht van Oud·Umuiden 
het plein binnen. Op deze plaats komen de interne en externe 
route weer samen. De lus van hellingen is compleet en het traject 
kan nu vervolgd worden. Op naarnieuweervaringen en indrukken. 

Constructie 
De opzet van de gebouwmassa is er één van grote gebaren 
en helderheid. Het landschap is als uitsnede doorgelopen 
In de massa die zich nu slechts nog boven en onder hem 
bevindt. De zaal speelt in het beeld een centrale rol tussen 
de horizontale lagen. Constructief wordt dit ook gevolgd. 
Het zijn de betonnen kolommen die de zaal afbakenen, 
waarop het hoger gelegen deel van het gebouw rust. Via 
betonnen schijven op de kolommen en in de gevel worden 
de overstekken die ontstaan door de uitsnedes opgevangen. 

Materialisatie 
Zoals zichtbaar was in het landschappelijke ontwerp zijn de 
volumes integraal onderdeel van dit landschap. Het zijn de 
geroeste damwand profielen die het landschap binnen Umuiden 
steeds structureerde en dat ook binnen deze voortzetting van dat 
landschap doen. De gevels van deze massa's conformeren zich 
daarmee naar de opbouw en materialisatie van het landschap. 
De 'uitgravingen' in dit landschap laten een ander gezicht van 
de gebouwmassa zien. Daar openbaart zich de ruwe, grijze, 
houten afwerking zoals deze zich ook In de diverse accenten 
bij steigers en rond cultuurhistorische elementen laat zien. 
Dit hout vormt de vloerafwerking van de trappartljen, maar 
loopt tevens door in de wanden en plafond van de uitsnedes. 
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Expositieruimte 

Multi-functionele 
repetitiezaaI 

Theatercafé 

Foyer 
-theaterfoyer 
-dans- en muziekschool 
- kunst en beeldend centl 
- cultureel centrum 
- VW/ documentatieeen 

afb. I route interleur beweegt zich als een paral/ele route In het gebouw ten opzichte van de route in het rt_rieur 
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De materialisatie van de corten stalen gevel is er vooral op 
geënt om gestalte te geven aan het monoliete karakter van de 
massa, zoals hij onderdeel is van het landschap. De insnedes 
vormen de verfijning binnen deze massa. Dit is waar de 
monoliet aangetast wordt en waar zijn binnen naar buiten komt. 
Om geen afbreuk te doen aan monumentaliteit van deze massa 
zal het corten staal geen directe daglichten openingen laten 
zien. Ogenschijnlijk loopt het corten staal overal consequent 
door. Waar toch een opening zit zullen de massieve staalplaten 
afgewisseld worden met geperforeerde staalplaten. Dit doet 
geen afbreuk aan de eenduidige presentatie van de massa, 
maar zorgt wel voor verfijning en lichttoetredlng. De grote 
daglichtopeningen zijn opgenomen in de houten geveldelen. 
Dit Is de plaats waar interieur en landschap samenkomen. Dit 
Is dan ook de plaats dat er door transparantie wisselwerking 
ontstaat tussen beide. Glas en hout vormen hier samen 
de gevelindeling die zich soms opent naar zijn omgeving, 
maar zich verderop misschien ook weer kan sluiten. Deze 
gevelindeling vinden we langs de wand van de foyer aan de 
helling van zaal 1 en rond de gevels van het plein op niveau. 

Om de openheid, maarvooral de openbaarheid van de theaterzalen 
in het openbare domein te benadrukken zijn de gevels hiervan 
van glas. Het landschap loopt zo visueel door in het interieur 
van de zalen, terwijl de voorstellingen in deze zalen zich op 
hun beurt moeiteloos presenteren aan het openbare domein. 

In het interieur is beton het toonaangevende en sfeerbepalende 
materiaal. De uitstraling van dit materiaal beantwoordt 
aan de monoliete en massieve uitstraling van het volume. 
Naast dit beton is het hout dat de hellende vlakken materialiseert. 
Dit hout verschilt echter van het grijze, ruwe hout wat in het 
exterieur te zien Is . Het hout binnen Is fijner van structuur, 
warmer en beantwoordt aan een subtieler gebruik. Zowel binnen 
als buiten is hout dus direct vertaald naar het landschap, maar de 
sfeervan het materiaal maakt de nuance tussen binnen en buiten. 

Verfijning en subtiliteit binnen het interleur komen vooral uit 
de culturele functies. De repetitieruimtes, ateliers en andere 
functies worden uitbundig en soms kleurrijk uitgevoerd. Er 
ontstaat zo een divers beeld van verschillende functies die zich 
proflleren. Dit alles binnen de strakke contouren van het beton. 
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ONTWERP 

ONTWERP I P.121 

afb. I visualisatie vooraanzicht gebouw met plein aan Halkade 
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BEGANE GROND 
1 Multifunctionele zaal 
2 'Tribune' multizaal 
3 Backstage 
4 Toegang zaal 1 
5 Foyer 
6 Lift 
7 Toiletten 
8 Documentatiecentrum 
9 Opslag documentatie 
1 0 Oefenruimte 
11 Kleedruimtes 
12 Danszaal 
1 3 Opslag danszaal 
14 Toegang backstage 
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1 e VIERDIEPIN 
1 Zaal1 
2 Toegang zaal 1 
3 Backstage 
4 Foyer 
5 Toegang zaal 2 
6 Documentatiec 
7 VW 
8 Opslag VW 
9 Toegang backsl 
1 0 Danslokaal 
11 Lift 
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2 Toegang zaal 2 
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4e VERDIEPING 
1 Zaal2 
2 Toegang zaal 2 
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Se VERDI EPING 
I Plein op niveau 
2 Muziekwoning 
3 Atelierwoning 
4 Galerij 
5 Theaterbruggen zaal 2 
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Atelierwoning 
1 Atelier 
2 Patio 
3 Woonkamer 
4 Aanrecht 
S Badkamer 
6 Slaapkamer 
7 Keuken 
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Muziekwoning 
1 Muziekkamer 
2 Patio 
3 Woonkamer 
4 Badkamer 
5 Keuken 
6 Slaapkamer 
7 Berging 
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1 Muziekkamer 
2 Ontvangst 
3 Toilet 
4 Buitenruimte 
5 Patio 
6 Woonkamer - keuken 
7 Slaapkamer 
8 Badkamer 
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! Zaal 2 
2 Foyer 
3 Toiletten 
4 Documentat iecentrum 
5 Kleedruimtes 
6 vw (Theaterbalie 
7 Danszaal 
8 Terras 
9 Atelierwoning 
10 Muziekwoning (2-laags) 
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Doorsnede BB 
I Landschap 
2 Toegang zalen 
3 Foyer met theatercafé 
4 Muziekwoning 
5 Galerij woningen 
6 Techniek zalen 
7 Parkeergarage 
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Doorsnede CC 
1Zaal1 
2 Multifunctionele zaal 
3 Theaterbruggen zaal 1 
4 Toegang zaal 1 
5 Plein op niveau 
6 Materiaalopslag en techniek 
7 Zaal 2 
8 Foyer 
9 Toegang zaal 2 
1 0 Theaterbruggen zaal 2 
11 Opslag en techniek zaal 2 
12 Atelierwoning 
1 3 Parkeergarage 
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Doorsnede DD 
1 Zaall 
2 Multifunctionele zaal 
3 Theaterbruggen 
4 Plein op niveau 
5 Horeca 
6 Atelierwoning 
7 Muziekwoning 
8 Techniek en materiaalopslag 
9 Aniestenfoyer 
I 0 Parkeergarage 
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Deze 'foyerhelhng'ls krUl 
van het landschap bu1ten 
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SAMENVATTING 
IJmuiden is toevallig ontstaan. En eigenlijk is hetdeze toevalligheid 
die steeds doorschemert. Niemand had kunnen vermoeden dat er 
op de plaats waar eerst duinen waren, er enkelejaren later, langs 
de sluizen van het nieuw gegraven Noordzeekanaal een stad 
zou ontstaan met potentie tot 2 50.000 inwoners. Onverwachte 
ontwikkelingen in de geschiedenis stapelden zich steeds op. 
Steeds was de groei groter dan verwacht en daar moest dan weer 
onmiddellijk op ingespeeld worden. Plannen lijken steeds achter 
de ontwikkelingen aangelopen te hebben, waardoor Umuiden 
het idee wekt dat er een ad·hoc beleid gevoerd is. Keuzes 
zijn gemaakt zonder overduidelijke overall-visie of blik op de 
toekomst. Het lijkt vooral reageren te zijn op ontwikkelingen 
en daar dan volgens zo goed mogelijk op in te spelen. 

Ook de Tweede Wereldoorlog was een onverwachte ontwikkeling 
die het stedelijk weefsel van Umuiden op zijn kop zette. Het was 
Dudok met zijn wederopbouwplan die voor het eerst echt lijn 
probeerde te krijgen in Umuiden. Hij introduceerde daarvoor zijn 
zogenaamde anker. Groenstroken op de weggeslagen plaatsen 
in het weefsel moesten de kwaliteit van het wonen verbeteren en 
samenhang creëren in Umuiden. Maar zoals het de traditie van 
Umuiden betaamt, ook deze structuur boette met hetverstrijken 
van de jaren en vele opeenvolgende ontwikkelingen weer aan 
kracht in. Als gevolg van deze ingrepen en ontwikkelingen 
oogt Umuiden rommelig en lijkt vol te zitten met paradoxen, 
harde grenzen en samenkomst van uiteenlopende functies. 

De lokatie aan de Dokweg voldoet aan dit beeld dat heerst over 
Umuiden. Het is feitelijk een grensgebied, gelegen tussen drie 
bebouwde deelgebieden van Umuiden, namelijk Oud-Umuiden, 
Nieuw-Umuiden, het havengebied én de duinstrook als 
landschappelijke, scheidend element tussen haven en Nieuw
Umuiden. Het geheel rond deze uitgegraven lokatie is op te vatten 
als een collage van stadsdelen. De deelgebieden hebben ieder 
hun eigen ontstaansgeschiedenis, achtergrond en kenmerkende 
morfologie die op zichzelf staand is en geen directe relatie 
aangaat met morfologische eigenschappen van andere gebieden. 

Hetgehele gebied Is ontstaan en gestructureerd door afgravingen 
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in de voormalige duinrand. Zo heeft Oud-Umuiden zijn hogere 
ligging te danken aan het minimale afgraven van de duinen, 
net zoals dat in Nieuw-Umuiden het geval is. Het havengebied 
daarentegen is zo laag mogelijk tot aan het waterpeil afgegraven 
om optimaal in dienst te staan van de scheepvaart. Terwijl het 
Noordzeekanaal en de havenmonden vanzelfsprekend tot ver 
onder deze watergrens uitgegraven zijn. Deze afgravingen 
tekenen zich nu af door hoogteverschillen die de harde grenzen 
vormen tussen de aanliggende gebieden en de tussenruimte. 
Deze harde grenzen zijn daarentegen wel zeer kenmerkend 
voor het landschap zoals dat binnen Umuiden ontstaan is. 

De groenstroken zijn ook onderdeel van dit landschap, 
waarvan de duinstrook langs de Dokweg het meest aansluit 
bij het zuidelijk gelegen Heerenduingebied. De verzadiging 
waaraan de verschillende groenstroken binnen Umuiden steeds 
vaker onderhevig zijn, leidt echter tot een devaluatie van het 
openbare groen in Umuiden. Verbindende groenstroken die 
het Heerenduingebied binnenlaat in het stedelijk weefsel van 
Umuiden, vervullen daardoor deze rol met steeds minder 
verve. Herwaardering van deze groenstroken lijkt een 
aanknopingspunt te zijn in de verbetering van de kwaliteit 
van het stedelijk leven en ruimtelijkheid binnen Umuiden. 

Voortborduren op de filosofie van Dudok, herwaardering 
van zijn Ingrepen, maar dit op een manier die geënt is op de 
eigenschappen en kenmerken van de lokatie aan de Dokweg
Halkade. Dat is de gekozen methode voor herstructurering 
van dit gebied binnen de organisatie op het schaalniveau 
van de lokatie zelf, de omliggende stadsdelen en Umuiden 
als geheel. Het landschap wordt ingezet om de kwaliteit van 
de bestaande groenstructuren te versterken en een rol van 
betekenis te gaan spelen tussen de aangrenzende stadsdelen. 
Deze stadsdelen kunnen zich spiegelen aan dit landschap 
en daardoor kwalitatief toenemen. De stadsdelen worden 
door dit landschap op elkaar en het water betrokken en 
kunnen daardoor de gewenste interactie en relaties aangaan. 
Om een nieuwe landschappelijke invulling te geven aan dit 
gebied zijn de huidige landschappelijke kenmerken van het 
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gebied geanalyseerd. Het blijken vooral de - door afgraving 
- ontstane hoogteverschillen te zijn die bepalend zijn voor 
het landschap. Zij zijn bepalend voor de structurering van het 
gebied, creëren bijzondere (zicht)relaties en geven richting aan 
het gebied. Deze hoogteverschillen zullen aangegrepen worden 
in de totstandkoming van het nieuwe landschappelijke plan. 

Langs de verschillende verbindingen die ontstaan, opgespannen 
tussen bestaande ankerpunten uit de omgeving, worden de 
functies gesitueerd. De totstandkoming en uitstraling van deze 
functies gebeurd met dezelfde middelen als de verbindende en 
ontsluitende lijnen; als afgravingen/uitsneden uit het landschap. 
De vorm van de volumes wordt bepaald door de verbindingen die 
het landschapdoorkruisen en zijn daardoorookdirectte herleiden 
tot dit landschap. Ook in materialisatie zal het een voorzetting 
zijn van de structurerende damwand zoals die in de huidige 
situatie binnen Umuiden aanwezig is. Naast programmatisch 
vervullen deze volumes ook ruimtelijk een belangrijke rol voor 
dit deel van Umuiden. Door wisselende zichtvelden te creëren 
en vervolgens weer af te schermen ontstaan geconcentreerde 
zichtrelaties tussen de verschillende stadsdelen. Deze 
zichtrelaties versterken de samenhang waarna gestreefd wordt, 
ingezet met de verbindingen die het landschap vorm geven. 

Kern van de uitwerking van het gebouwontwerp is de positie 
van de gebouwmassa in het landschappelijke ontwerp. 
Dudok positioneerde in zijn groenstroken maatschappelijk 
en culturele functies die aansluiten bij de openbaarheid 
die deze groenstroken kenmerken. Dit gegeven wordt 
verder uitgediept en vertaald naar het gerealiseerde 
landschap. Leidend motief voor het gebouwontwerp is de 
continuering van het landschap binnen de gebouwmassa. 

Het is een gebouw in de openbare ruimte, maar net zo waar 
is het, wanneer je spreekt over openbare ruimte binnen de 
gebouwmassa. Gebouwmassa moet hierin een zoveel mogelijk 
geïntegreerd onderdeelvan het landschap zijn. Terwijl het 
landschap en de openbare ruimte in het gebouw door moeten 
lopen. Hierdoor legt het gebouw een zo minimaal mogelijk beslag 
op de openbare ruimte en vloeien openbaar en privé samen. 
De drie landschappelijke elementen - de twee hellingen en het 
openbare plein -waaraan de massa zich bevindt zijn basis voor 
de bewerking van de gebouwmassa. Deze lopen door in de massa 
en vertalen zich middels uitsnedes in de massa in het ontwerp. 
Daar waar de massa uitgesneden, of in de traditie van de lokatie, 
uitgegraven is, daar bevindt zich het doorlopende landschap. 
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Programmatisch is er aansluiting gezocht bij deze doorlopende 
openbare ruimte. De meest openbare functies binnen het theater 
cq. culturele centrum zijn namelijk de twee theaterzalen. Deze 
zalen zijn dé plaats waar cultureel programma zich presenteert 
in de openbare ruimte. Presenteren naar de bewoners en 
bezoekers uit Umuiden. Door de functies in de openbare ruimte 
te leggen worden ze wezenlijk onderdeel van de activiteiten in 
de openbare ruimte. De grens tussen presentatie van culturele 
functies en het collectief van Umuiden wordt op deze manier 
sterk gereduceerd. Het overige culturele programma is in het 
interieurgeschakeld middels een daardoorlopend landschap. Een 
routing van hellingen in het interieur verbindt de verschillende 
functies en monden uit op een plein op niveau. Op dit plein 
is een panorama op Oud-Umuiden het slotstuk van de routes 
en komen de externe en interne landschappelijke route samen. 

Naast openbare culturele functies is het plein op niveau verrijkt 
met wonen. Wonen in het landschappelijk plan is een autonoom 
onderdeel geworden van het Umuidense stedelijke leven. Het is 
niet zoals bij Duinwijk, de stadsuitbreiding uit de jaren '60, die 
puur ingericht was voor de arbeiders. Het is het wonen met zijn 
eigen specifieke kwaliteiten, los van industriële activiteiten. Door 
wonen te koppelen aan nieuwe programmaonderdelen- anders 
dan industrie/werk - wordt deze autonomie benadrukt. Wonen 
komt hiermee in dienst te staan van het wonen zelf: het plezier, 
uitzicht, ontmoeting, saamhorigheid en ruimtelijke kwaliteiten 
in combinatie met - en verrijkt door - culturele activiteiten. De 
woningen worden daarom ook gedefinieerd als zogenaamde 
cultuurwoningen; muziekwoningen en atelierwoningen. Wonen 
gecombineerd met cultuur, in dienstvan hetwonen én de cultuur. 

Vanuit de verschillende culturele activiteiten en 
cultuurwoningen worden het landschap, het openbare 
eigendom, verrijkt. Het collectief van Umuiden smelt 
samen met de activiteiten in, op en rond het gebouw. 

Het landschap als leidend motief binnen een door industrie 
overheerst Umuiden. De paradox lijkt haast niet groter te 
kunnen. Maar toch is dit landschap volledig ingebed binnen de 
identiteit van Umuiden. De tegenstrijdigheden die opborrelen 
bij een bezoek aan Umuiden sluiten aan bij het landschappelijk 
plan. Het contrast wordt ogenschijnlijk versterkt, terwijl 
het landschap met zijn massa's en verbindingen nieuwe 
relaties legt binnen Umuiden. Relaties waarbij wonen zich 
kan spiegelen naar dit landschap en het water. Waarbij 
cultuur zich kan manifesteren in dit landschap en waar 
ontmoeting in het openbare eigendom kan plaatsvinden. 
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IJMUIDEN 
paradoxaal landschap 

. 
1n havengebied 

ljmuiden is toevallig ontstaan. En eigenlijk is het dezetoevalligheid 
die steeds doorschemert. Niemand had kunnen vermoeden dat er 
op de plaats waar eerst duinen waren, er enkele jaren later, langs 
de sluizen van het nieuw gegraven Noordzeekanaal een stad 
zou ontstaan met potentie tot 250.000 inwoners. Onverwachte 
ontwikkelingen in de geschiedenis stapelden zich steeds op. 
Steeds was de groei groter dan verwacht en daar moest dan weer 
onmiddellijk op ingespeeld worden. Plannen lijken steeds achter 
de ontwikkelingen aangelopen te hebben, waardoor ljmuiden 
het idee wekt dat er een ad-hoc beleid gevoerd is. Keuzes 
zijn gemaakt zonder overduidelijke overall-visie of blik op de 
toekomst. Het lijkt vooral reageren te zijn op ontwikkelingen 
en daar dan volgens zo goed mogelijk op in te spelen. 

Ook de Tweede Wereldoorlog was een onverwachte ontwikkeling 
die het stedelijk weefsel van Umuiden op zijn kop zette. Het was 
Dudok met zijn wederopbouwplan die voor het eerst echt lijn 
probeerde te krijgen in Umuiden. Hij introduceerde daarvoor zijn 
zogenaamde anker. Groenstroken op de weggeslagen plaatsen 
in het weefsel moesten de kwaliteit van het wonen verbeteren en 
samenhang creëren in ljmuiden. Maar zoals het de traditie van 
ljmuiden betaamt, ook deze structuur boette met het verstrijken 
van de jaren en vele opeenvolgende ontwikkelingen weer aan 
kracht in. Als gevolg van deze ingrepen en ontwikkelingen 
oogt Umulden rommelig en lijkt vol te zitten met paradoxen, 
harde grenzen en samenkomst van uiteenlopende functies . 

De lokatle aan de Dokweg voldoet aan dit beeld dat heerst 
over ljmuiden. Het is feitelijk een grensgebied, gelegen tussen 
drie bebouwde deelgebieden van Umuiden, namelijk Oud
ljmuiden, Nieuw-ljmuiden, het havengebied én de duinstrook 
als landschappelijke, scheidend element tussen haven en Nieuw
ljmuiden. Het geheel rond deze uitgegraven lokatie is op te vatten 
als een collage van stadsdelen. De deelgebieden hebben ieder 
hun eigen ontstaansgeschiedenis, achtergrond en kenmerkende 

morfologie die op zichzelf staand is en geen directe relatle 
aangaat met morfologische eigenschappen van andere gebieden. 

Het gehele gebied is ontstaan en gestructureerd door afgravingen 
in de voormalige duinrand. Zo heeft Oud-Umuiden zijn hogere 
ligging te danken aan het minimale afgraven van de duinen, 
net zoals dat in Nieuw-Ijmulden het geval is. Het havengebied 
daarentegen is zo laag mogelijk tot aan het waterpeil afgegraven 
om optimaal in dienst te staan van de scheepvaart. Terwijl het 
Noordzeekanaal en de havenmonden vanzelfsprekend tot ver 
onder deze watergrens uitgegraven zijn. Deze afgravingen 
tekenen zich nu af door hoogteverschillen die de harde grenzen 
vormen tussen de aanliggende gebieden en de tussenruimte. 
Deze harde grenzen zijn daarentegen wel zeer kenmerkend 
voor het landschap zoals dat binnen Umuiden ontstaan is. 

De groenstroken zijn ook onderdeel van dit landschap, 
waarvan de duinstrook langs de Dokweg het meest aansluit 
bij het zuidelijk gelegen Heerenduingebied. De verzadiging 
waaraan de verschillende groenstroken binnen Umuiden steeds 
vaker onderhevig zijn, leidt echter tot een devaluatie van het 
openbare groen in Umuiden. Verbindende groenstroken die 
het Heerenduingebied binnenlaat in het stedelijk weefsel 
van ljmuiden, vervullen daardoor deze rol met steeds minder 
verve. Herwaardering van deze' groenstroken lijkt een 
aanknopingspunt te zijn in de verbetering van de kwaliteit 
van het stedelijk leven en ruimtelijkheid binnen ljmuiden. 
Voortborduren op de filosofie van Dudok, herwaardering van zijn 
Ingrepen, maardit op een manierdie geënt is op de eigenschappen 
en kenmerken van de lokatie aan de Dokweg-Halkade. Dat is de 
gekozen methode voor herstructurering van dit gebied binnen de 
organisatie op het schaalniveau van de lokatie zelf, de omliggende 
stadsdelen en Umuiden als geheel. Het landschap wordt ingezet 
om de kwaliteit van de bestaande groenstructuren te versterken 
en een rol van betekenis te gaan spelen tussen de aangrenzende 
stadsdelen. Deze stadsdelen kunnen zich spiegelen aan dit 
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• 
landschap en daardoor kwalitatief toenemen. De stadsdelen 
worden door dit landschap op elkaar en het water betrokken 
en kunnen daardoor de gewenste Interactie en relaties aangaan. 
Om een nieuwe landschappelijke invulling te geven aan dit 
gebied zijn de huidige landschappelijke kenmerken van het 
gebied geanalyseerd. Het blijken vooral de - door afgraving 
- ontstane hoogteverschillen te zijn die bepalend zijn voor 
het landschap. Zij zijn bepalend voor de structurering van het 
gebied, creëren bijzondere (zicht)relaties en geven richting aan 
het gebied. Deze hoogteverschillen zullen aangegrepen worden 
in de totstandkoming van het nieuwe landschappelijke plan. 

Langs de verschillende verbindingen die ontstaan, opgespannen 
tussen bestaande ankerpunten uit de omgeving, worden de 
functies gesitueerd. De totstandkoming en uitstraling van deze 
functies gebeurd met dezelfde middelen als de verbindende en 
ontsluitende lijnen; als afgravingen/uitsneden uit het landschap. 
De vorm van de volumes wordt bepaald door de verbindingen die 
het landschap doorkruisen en zijn daardoorookdirect te herleiden 
tot dit landschap. Ook in materialisatie zal het een voorzetting 
zijn van de structurerende damwand zoals die in de huidige 
situatie binnen Umuiden aanwezig is. Naast programmatisch 
vervullen deze volumes ook ruimtelijk een belangrijke rol voor 
dit deel van Umuiden. Door wisselende zichtvelden te creëren 
en vervolgens weer af te schermen ontstaan geconcentreerde 
zichtrelaties tussen de verschillende stadsdelen. Deze 
zichtrelaties versterken de samenhang waarna gestreefd wordt, 
ingezet met de verbindingen die het landschap vorm geven. 

Kern van de uitwerking van het gebouwontwerp is de positie 
van de gebouwmassa in het landschappelijke ontwerp. Dudok 
positioneerde in zijn groenstroken maatschappelijk en culturele 
functies die aansluiten bij de openbaarheid die deze groenstroken 
kenmerken.Ditgegevenwordtverderuitgedieptenvertaaldnaarhet 
gerealiseerde lan~schap. Leidend motlefvoor het gebouwontwerp 
is de continuering van het landschap binnen de gebouwmassa. 

Het is een gebouw in de openbare ruimte, maar net zo waar 
is het, wanneer je spreekt over openbare ruimte binnen de 
gebouwmassa. Gebouwmassa moet hierin een zoveel mogelijk 
geïntegreerd onderdeelvan het landschap zijn. Terwijl het 
landschap en de openbare ruimte in het gebouw door moeten 
lopen. Hierdoor legt het gebouw een zo minimaal mogelijk beslag 
op de openbare ruimte en vloeien openbaar en privé samen. 
De drie landschappelijke elementen - de twee hellingen en het 
openbare plein -waaraan de massa zich bevindt zijn basis voor 
de bewerking van de gebouwmassa. Deze lopen door in de massa 
en vertalen zich middels uitsnedes in de massa in het ontwerp. 
Daar waar de massa uitgesneden, of in de traditie van de lokatie, 
uitgegraven is, daar bevindt zich het doorlopende landschap. 

Programmatisch is er aansluiting gezocht bij deze doorlopende 
openbare ruimte. De meest openbare functies binnen het theater 
cq. culturele centrum zijn namelijk de twee theaterzalen. Deze 
zalen zijn dé plaats waar cultureel programma zich presenteert 
in de openbare ruimte. Presenteren naar de bewoners en 
bezoekers uit Umuiden. Door de functies in de openbare ruimte 
te leggen worden ze wezenlijk onderdeel van de activiteiten in 
de openbare ruimte. De grens tussen presentatie van culturele 
functies en het collectief van Umuiden wordt op deze manier 
sterk gereduceerd. Het overige culturele programma is in het 
interieur geschakeld middels een daardoorlopend landschap. Een 
routing van hellingen in het interieur verbindt de verschillende 
functies en monden uit op een plein op niveau. Op dit plein is 
een panorama op Oud-Ijmulden het slotstuk van de routes en 
komen de externe en interne landschappelijke route samen. 

Naast openbare culturele functies is het plein op niveau verrijkt 
met wonen. Wonen in het landschappelijk plan is een autonoom 
onderdeel geworden van het Umuidense stedelijke leven. Het Is 
niet zoals bij Duinwijk, de stadsuitbreiding uit de jaren '60, die 
puur ingericht was voor de arbeiders. Het is het wonen met zijn 
eigen specifieke kwaliteiten, los van industriële activiteiten. Door 
wonen te koppelen aan nieuwe programmaonderdelen - anders 
dan Industrie/werk - wordt deze autonomie benadrukt. Wonen 
komt hiermee in dienst te staan van het wonen zelf: het plezier, 
uitzicht, ontmoeting, saamhorigheld en ruimtelijke kwaliteiten 
in combinatie met - en verrijkt door - culturele activiteiten. De 

woningen worden daarom ook gedefinieerd als zogenaamde 
cultuurwoningen; muziekwoningen en atelierwoningen. Wonen 
gecombineerd met cultuur, in dienst van het wonen én de cultuur. 

Vanuit de verschillende culturele activiteiten en 
cultuurwoningen worden het landschap, het openbare 
eigendom, verrijkt. Het collectief van Umuiden smelt 
samen met de activiteiten In, op en rond het gebouw. 

Het landschap als leidend motief binnen een door industrie 
overheerst Umuiden. De paradox lijkt haast niet groter te kunnen. 
Maar toch is dit landschap volledig ingebed binnen de identiteit 
van Umuiden. De tegenstrijdigheden dieopborrelen bij een bezoek 
aan Umuiden sluiten aan bij het landschappelijk plan. Het contrast 
wordt ogenschijnlijk versterkt, terwijl het landschap met zijn 
massa's en verbindingen nieuwe relaties legt binnen Umuiden. 
Relaties waarbij wonen zich kan spiegelen naar dit landschap en 
het water. Waarbij cultuur zich kan manifesteren in dit landschap 
en waar ontmoeting in het openbare eigendom kan plaatsvinden. 
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