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PROLOOG 

Hoe groen iemand leeft of wil leven, is niet aan de ontwerper 

om te bepalen. Dat is aan een ieder persoonlijk. Velen willen 

best, zolang het geen moeite of geld kost. 'Met hetzelfde 

gemak gooi je het in afvalbak' is om die reden ook een 

slechte slogan. Want het kost namelijk meer moeite om het 

in de afvalbak drie meter verder te gooien, dan het ter plekke 

uit je handen te laten vallen. Nu is er gelukkig nog zoiets als 

fatsoensnormen, maar getuige het zwerfafval wordt die 

helaas nog weleens met voeten getreden. Moeite doen is niet 

erg, als er ook bewustwording is waarom iets moeite moet 

kosten. En de openbare ruimte waar dit gebeurt, is anoniem, 

dus komt de bewustwording van vervuilen niet, omdat 

iedereen zijn eigen straatje schoonhoudt, maar dat stuk 

straat is van niemand. Daarom is het goed sommige delen 

van de openbare ruimte collectief te maken, waardoor de 

verantwoordelijkheid bij de bewoner ligt. In de wijk Almere 

Hout noord is door woningcorporatie Vestia het wijkschap 

ontwikkeld. Naar eigen zeggen is dit een organisatorisch 

platform voor ontwikkeling, realisatie en beheer van de 

wijk1
• 

Deze organisatie bestaat uit de corporatie, de bewoners 

en de middenstand, allen belanghebbenden in de wijk. Zij 

zijn gezamenlijk verantwoordelijk en vervullen collectieve 

wensen. Daarmee krijgen de gebruikers zeggenschap over 

hun wijk en voelen zij zich meer betrokken. Dit is in mijn ogen 

hoe een wijkcondominium moet functioneren. 

Het gevaar van een condominium is buitensluiting van 

andersgestemden en mensen die niet binnen de collectieve 
1« www.kei-centrum.nl 
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wens passen. Bovendien moet de openbare ruimte openbaar 

blijven. Anders ligt buitensluiting en capsulevorming op de 

loer. De ontwerper draagt de verantwoordelijkheid bij het 

ontwikkelen van een condominium om deze niet af te sluiten 

en in zichzelf te keren. Want wat blijft er van de openbare 

ruimte over als er allemaal capsules zijn? 

Metditprojecthebikgetrachteencondominiumteontwerpen 

dat zowel een common interest heeft, de ecologische 

levensstijl en gezamenlijk ook een verantwoordelijkheid 

draagt voor de omgeving, het natuurbeheer. Zo wordt een 

condominium een sociale structuur binnen het netwerk. 

Om terug te komen op het beter omgaan met het 

milieu, heb je als ontwerper, vind ik, de mogelijkheid en 

verantwoordelijkheid om anderen door middel van jouw 

architectuur onbewust beter met zijn of haar omgeving om 

te laten gaan. Door meer te richten op de energieconsumptie 

van een gebouw en deze door de voor handen zijnde 

techniek te nivelleren of zelfs om te draaien, nemen wij 

die verantwoordelijkheid. En zeker in dit project, waar ik 

een autarkische woongemeenschap heb ontworpen, is het 

belang van groen extra aan de orde. 

Ik heb getracht in dit project me meer op blauwe dan groene 

energie te richten. De watervlakken in het masterplan zijn 

bij uitstek geschikt om binnen de condominiumopgave te 

dienen als alternatieve energiebron, hetzij als verwarming of 

verkoeling hetzij voor het reinigen van afvalwater. « 

Frank Hettema, december 2009 
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HET CONDOMINIUM 

In februari 2008 startte het afstudeeratelier 'Live to the 

max'. Een atelier waar in de opdrachtomschrijving niet 

direct duidelijk werd waar het atelier naartoe zou gaan. Er 

werd gesproken over het individu versus het collectief en 

leefstijlarrangementen die de sociale en dus de gebouwde 

omgeving zijn vorm geven. Deze universele woorden dienden 

samen met de plek opgepakt te worden, verschoven en in 

elkaar gepast om zo een glokaal woonconcept te creëren. 

De eerste bijeenkomst was iedereen verwachtingsvol. Nu 

wordt alles duidelijk. Maar na het atelieronderzoek is maar 

een ding duidelijk geworden. Er is geen unaniem antwoord. 

Het onderzoek omvatte een verkennende studie naar (inter) 

nationale condominia, een 'woon+ .. .' waarbij er individueel 

gewoond wordt en de + het collectief vertegenwoordigd. 

Het is een community vorm van wonen waar mensen 

dezelfde hobby, passie en/of leefstijl willen delen en baat 

hebben bij het delen van deze interesse. De + welke het 

meest voor de hand ligt, is de recreatie. Direct dienen zich 

beelden van gesloten woongemeenschappen aan in Disney

achtige pretpark settings, wonen om golfbaan en renrement 

villages. Maar tegenover deze maatschappelijke segregatie 

staan voorbeelden van sociale cohesie en integratie. Waarin 

niet alleen het individu of het collectief voordeel heeft, maar 

waarin juist ook de buurt kan meeprofiteren. 

Met het atelier is er geprobeerd een eenduidig antwoord op 

de vraag te vinden wat is een condominium? 

Al snel is door ons een andere vraag geponeerd. Het onderzoek 

liet zien dat er simpelweg geen 2x3=6 antwoord is. 



Daarom is de matevan condominium-zijn voorde onderzochte 

projecten bepaald, waardoor er ineens meer houvast was op 

het begrip. Het betekent voor het condominium als begrip 

dat het niet zwart-wit, maar een scala aan grijswaarden is. 

Een aantal factoren zijn belangrijk voor de bepaling hoe 'grijs' 

het project is. 

Een condominium wordt gevormd door samenwonende 

individuen, die door hun common interest het collectief 

vormen. 

Een condominium is afgebakend, misschien niet fysiek 

maar dan toch zeker op sociaal vlak. Anders is de 

gemeenschappelijke interesse niet meer het doel om samen 

te leven. 

Het condominium met de common interest dient in eigen 
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beheer te zijn van het collectief. Zo kan het collectief 

zijn gedeelde interesse het beste manipuleren. Wanneer 

bijvoorbeeld de geboden zorg niet afdoende blijkt te zijn en 

vanuit het collectief andere of nieuwe eisen worden gesteld 

ten aanzien van de geboden zorg, kan een condominium hier 

alleen invloed op hebben als zij daadwerkelijk zeggenschap 

heeft. 

Het stedenbouwkundig en/of architecturaal ensemble 

van het condominium is gericht op sociale cohesie van de 

bewoners, met de common interest als spil. Elke bewoner 

heeft binding met het collectief, maar heeft een private 

woning.« 
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Noordzeekanaal zone- van Umuiden tot IJ-meer 

LOCATIE 
NOORDZEEKANAAL 
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DE WIJKERMEERPOLDER 
EEN BLOEMLEZING 
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Aan de westkant van Amsterdam tegen de noordoever van 

het Noordzeekanaal ligt een polder. Een agrarisch, stil en 

open landschap, geheel omzoomd door dijken, die voor de 

inpoldering het binnendijkse beschermde tegen de grilligheid 

van het Wijkermeer. Het Wijkermeer vormde samen met het 

Urneer een groot merengebied ten westen van Amsterdam. 

Holland op zijn smalst, is niet een uitdrukking van zuinigheid, 

maar slaat op de dunne duin passage, die Holland met de kop 

verbond. Het laagland van noord Holland was onderhevig 

aan overstromingen. Tot in 1876 het project Noordzeekanaal 

werd afgerond en de meren grotendeels waren ingepolderd, 

met het Noordzeekanaal als waterlint Het kanaal is dus 

niet gegraven. Slechts het deel door de duinen bij Velsen 

is gegraven. Omdat in de middensectie van het kanaal het 

omliggende land is ingepolderd, lijkt het kanaal op het land te 

liggen. Een visuele relatie vanuit de polder met de overkant 

wordt geblokkeerd door de dijk en het kanaal. Het waterpeil 

van het kanaal wordt op 0 NAP gehouden, gelijk al het water 

in en om Amsterdam wat in directe verbinding staat met de 

stad. Om droge voeten te houden, maar wel zo hoog dat de 

palen van Amsterdam niet rotten. 

Voor de inpoldering werden de uiterwaarden als 

landbouwgrond gebruikt. Er lag een grillig patroon van grote 

en kleine percelen, sloten en wegen, de blokverkaveling. 

In de nieuwe polders worden nieuwe landbouwgronden 

ontwikkeld. Dit volgt de rationele verkaveling, welke overal 

in polders terug te vinden is. Dit kenmerkt zich door een 

sterk orthogonale structuur van wegen met haaks hierop 

de landbouwgronden als smalle diepe kavels. Voor het eerst 

wordt er gewoond in de polder, zowel in de nieuwe polders als 

in de oude uiterwaarden, wat nu één gebied moet vormen. 

Maar naast de verkavelingstructuur zijn er meer verschillen 

tussen de oude en nieuwe landbouwgronden. 

De uiterwaarden waren voor de inpoldering al droge 

gebieden, die in eens per zoveel tijd onderliepen. De nieuwe 

polder is in wezen zeebodem (toen nog zout water) en er 
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is dus een verschil in reliëf. Deze 

reliëflijn volgt de oude waterlijn. 

Ook in grondtype is de waterlijn een 

duidelijke scheidslijn. De grond van 

de polder bestaat voornamelijk uit 

zand met klei. De uiterwaarden zijn 

veengebieden. 

Anno nu zijn de twee gezichten 

van de wijkermeerpolder één 

geworden. Door schaalvergroting 

en ruilverkaveling in de jaren '50 is 

het nu meer een uniform agrarisch 

landschap. Boerderijen zijn boeren 

bedrijven, wonend langs de B-wegen 

die als een parelsnoer door het gebied 

liggen. De grond is door bemesting 

en grondgebruik van samenstelling 

veranderd en homogener geworden. 

Samenvattend zijn er drie belangrijke 

punten waarin het land, het landschap 

en het gebruik veranderden. 

1. Periode voor de inpoldering. Het 

overige land als uiterwaarden waren 

onderhevig aan overstroming. Er 

werd landbouw bedreven, maar de 

boerderijen stonden binnendijks. Er 

werd niet gewoond in het gebied. 

Tweedeling in het gebied tussen het 

water en het land. 

2. Periode na de inpoldering 1873. 

Het nieuwe land werd verkaveld en 

de eerste boerderijen werden in de 

nieuwe polder gebouwd. In het hele 

gebied zijn overigens geen historische 

boerderijen meer. Tweedeling in het 

gebied tussen nieuw en oud land, 

door verkavelingstructuur en reliëf. 

3. Periode van naoorlogse 

industrialisatie van de landbouw. 

Ruilverkaveling en schaalvergroting 

van het boeren bedrijf zorgde voor 

een eenheid en uniformiteit van het 

landschap en het land. De tweedeling 

in het gebied vervaagt. Slechts 

het reliëf en de oude waterlijn, nu 

gemerkt als weg, verraden nog de 

oude scheiding. Zonder kennis van de 

geschiedenis is dit niet leesbaar. 

In de nabije toekomst zal er een vierde 

punt gemarkeerd kunnen worden, 

waarin het land het landschap en 

het gebruik zullen veranderen. Voor 

het gebied wijkermeerpolder zijn er 

door een aantal instanties plannen en 

visies ontwikkeld, die anderen weer 

aansporen zich ook voor het gebied 

uit te spreken. En daarmee is het spel 

begonnen.« 
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Actoren 

Zonder politiek inhoudelijke 

steekspellen te gaan ontwarren worden 

de meest relevante actoren voor dit 

gebied en hun visie sec behandeld. 

Zij zijn grofweg op te delen in drie 

hoofddoelen, te weten economische 

drijfveer, water en behoud van het 

landschap. 

Economie 

Het gebied ligt centraal aan grote 

uitvalswegen, het Noordzeekanaalende 

luchthaven Schiphol. Een prima locatie 

voor industrie en havenontwikkeling. 

Bovendien dichtbij de havens van 

Amsterdam en de industrie van 

Beverwijk, kan het gebied de schakel 

vormen om een volledige industriezone 

langs de Noordzeekanaaloevers te 

bewerkstelligen. De wijkermeerpolder 

als een nieuwe 'maasvlakte'. 



Water 

De provincie Noord-Holland ziet in 

haar structuurvisie 2040 een aantal 

potentiële plekken voor waterberging. 

Een groot deel van Noord-Holland is 

ontstaan uit droogleggingen en een 

groot gebied van de provincie ligt dus 

onder zeeniveau. Met dijken, gemalen 

en afwateringen blijven de gebieden 

droog en bruikbaar. Het gevaar schuilt 

in bebouwing van dit soort gebieden. 

Een aantal polders worden bedreigd 

door stadsuitbreiding, waaronder 

delen van de Beemster, welke door 

industrie-uitbreiding van Purmerend 

hun poldergezicht deels verloren 

hebben. Het bebouwen zorgt voor 

verharding van de ondergrond, 

waardoor regenwater niet goed weg 

kan. Daarom wordt in Noord-Holland 

naar potentiële plekken gezocht om 
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water uit de omgeving te kunnen 

vergaren en van daaruit af te voeren; 

een macrowad i. Een geschikte plek voor 

waterberging zou de wijkermeerpolder 

zijn. Gelegen aan de rand van de 

duinen, met Beverwijk als directe stad 

en als laagste punt in de regio, kan dit 

land fungeren als waterberginggebied. 

Het gebied wordt nog geheel omzoomd 

door de oude zeedijk en de geniedijk, 

dus is er weinig aanpassing vereist. De 

'badkuip' ligt er nog. 

Niet alleen op regionaal niveau kan 

dit gebied als waterbuffer fungeren, 

maar ook op nationaal vlak. Bij hoge 

waterstanden in het IJsselmeer kan 

er water via het Noordzeekanaal het 

gebied ingelaten worden, om druk van 

de ketel te halen en andere gebieden te 

kunnen ontzien.« 
Impressie natuurlijke overloop van een zomerdijk b~ hoogwater. Maas 
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Behoud van landschap 

Deze visie druist recht in tegen het 

eerste plan. Ondermeer landschap 

Noord-Holland (Staatsbosbeheer) 

en de gemeente Zaandam, waar 

het gebied onder valt, willen het 

gebied wijkermeerpolder behouden 

als open landschap. Het landschap 

Noord-Holland vindt dit gebied van 

wezenlijk belang omdat het gebied 

de schakel is in de Ecologische 

hoofdstructuur van Noord-Holland. 

Het gebied geldt als corridor tussen de 

Haarlemmermeerpolder, het groene 

hart en het open landschap van laag 

Holland. De gemeente Zaandam ziet 

oprukkende industrie in het gebied 

als een bedreiging voor de historische 

dorpskern Assendelft Zij zien het 

agrarische open landschap van nu als 

lucht en groene buffer.« 

Schrikbeeld voor A55endelft. Pittoreske hulsjos met onmenselijke ha..,nkranen als decor. 



Nederland en de verdedigin8slinies 

Deze kan onder de eerdere kop behoud 

van landschap geschaard worden, 

maar is interessant om los genoemd 

te worden. Het is niet zozeer het 

landschap waarvoor gepleit wordt 

dit te behouden, maar het cultureel 

erfgoed. 

In 1874 werd de vestingwet 

aangenomen. Nederland diende beter 

beschermd te worden tegen aanvallen. 

Bescherming door inundatie, het 

blank zetten van grote stukken land, 

waardoor opmars gestuit zou kunnen 

worden. Een beproefde methode, die 

al bij de Hollandse waterlinie werd 

gebruikt. Rond Amsterdam zou een 

tweede stelling verrijzen om het toen 

nog economisch hart van de natie te 

beschermen. Op een 15 kilometer 

uit het hart van de stad loopt een 

De Stelling ••n Amster4 

• fort 

ut<E 

Hoofdverdi!diginsslljn 

Inundatievlak water/moeras 

!!!!!!!!!!!!!!! beschermgebied Monumentenzorg 
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De Stellingonderdelen in de Wijleermeerpolder 

lijn, de geniedijk met langs deze dijk 

een 42tal forten op zichtafstand 

(3,S kilometer) van elkaar en twee 

forteilanden ter verdediging van beide 

mondingen van het NoordzeekanaaL 

Maar deze forten en liniedijk waren 

passieve verdedigingsonderdelen van 

de Stelling. De eerste verdediging 

waren de inundatievelden, die door 

een systeem van sluizen, boezems 

en duikers snel blank gezet konden 

worden. Door het uitbreken van de 

eerste wereldoorlog en modernisering 

van de oorlogsvoering is de Stelling 

nooit helemaal voltooid. Vijf forten zijn 

nooit (af)gebouwd. 

In het gebied wijkermeerpolder zijn 

nog sporen van de Stelling terug te 

lezen. De begrenzing van het gebied 

aan de westzijde is de geniedijk. Op 

de hoek van het Noordzeekanaal 

ligt fort Zuidwijkermeer, een groot 

Kruitoeslag lan s de oude zeedïk. 
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maar in verval geraakt complex type 

A. In de geniedijk liggen een tweetal 

damsluizen. De geniedijk loopt naar 

het noorden door tot aan fort aan de 

St. Aagtendijk. In de huidige situatie 

ligt dit fort net buiten het gebied en 

wordt het afgesneden door de rijksweg 

A9. De geniedijk wordt ook door de 

A9 doorkliefd. De wijkermeerpolder 

valt geografisch binnen de Stelling van 
Amsterdam, maarneemt een bijzondere 

plaats in in de inundatieverdediging. 

Omdat het Noordzeekanaal door de 

Stelling van Amsterdam heen prikt, 

is dit de enige plek in de Stelling 

van Amsterdam waar een bredere 

inundatie- en fortverdedigingszone 

is gecreëerd. Bij een doorbraak van 
de eerste verdedigingslinie kon ook 

de wijkermeerpolder geïnundeerd 

worden om zo een groter watervlak 

te vormen. Ook al ligt het gebied 
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binnen de Stelling, het behoort toch 

tot de inundatievelden. Sinds 1996 

staat de Stelling van Amsterdam als 

verdedigingswerk op de UNESCO 

werelderfgoedlijst Dit geeft geen 

garantie voor behoud, maar is een 

intentieverklaring van de regering dat 

zij zich zullen inzetten voor behoud 

van de Stelling. Overigens vallen onder 

dit beschermingsgebied niet alleen de 

stellingonderdelen als forten, sluizen 

en dijken, maar ook het landschap, wat 

een belangrijke rol speelt bij de Stelling. 

De overheid zal zich dus ook moeten 

inzetten om het landschap rond de 

Stelling open en ruraal te houden. 

Helaas is de Stelling van Amsterdam 

als geheel niet meer herkenbaar en 

gefragmenteerd. Dit komt omdat in 

het nabije verleden niet voorzichtig is 

omgesprongen met dit militair erfgoed. 

Inundatievelden zijn bebouwd met 

vinex-wijken of industrie-uitbreiding, 

De geniedijk is op een aantal plaatsen 

doorgeprikt of geheel verdwenen 

en forten zijn opgeslokt door 

verstedelijking.« 

T ... 
·-\~-

.. 

Stedelijke ontwikkeling Amsterdam resio 1903-1960-2000 
De bebouwins bedreigt meer en meer de Steilinsals seheel. 

~ 
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De A9 doorklieft de geniedijk nabij fort St. aagtendijk De geniedijk wordt bedreigd door de stad Nabij Hoofddorp. 

De andere Jijde van de A9, richting fort Zuidwijkermeer. Doorsnijding van de dijk als toegang tot het achterland. 
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Resumé van de geschiedenis van het gebied. 

In het nabije verleden zijn drie belangrijke punten te duiden 

waarin de omgang met het land, het landschap en het 

grondgebruik veranderd zijn. 

1. Voor de inpoldering; 

2. Na de inpoldering; 

3. Na-oorlogse industrialisatie van de landbouw. 

De geografische en geologische scheidslijnen in het 

gebied vervagen, naarmate de tijd vordert. Het land is nu 

een uniform agrarisch landschap; een typisch Hollandse 

lappendeken. Door het landschap snijdt de Stelling van 

Amsterdam. De geniedijk is als lang orthogonaallint en niet 

als verdedigingswerk meer te herkennen. De twee damsluizen 

en het fort zijn relieken die net als de herinnering aan het 

militaire verleden steeds verder in verval raken. Het is nu tijd 

een keuze te maken in het herstellen dan wel afbreken van 

de fysieke herinnering.« 



De kwaliteiten van het landschap. 

De wijkermeerpolder als agrarisch gebied huisvest een 

aantal boeren bedrijven. Ook al wordt er sinds de inpoldering 

gewoond in het gebied, toch zijn er geen oude boerderijen 

te vinden. De boerderijen zijn boerenbedrijf geworden als 

al eerder aangehaald. De oude boerderijen zijn vervangen 

door vrijstaande woonhuizen, zonder veel architectonische 

kwaliteit en zonder inachtneming van de wetten van het 

oude boerenerf als het gaat om hiërarchie (zie hoofdstuk 

Ecocondo, p.44) 

De schuren zijn blikken dozen, inspiratieloos en dertien-in

dozijn. Je ziet dat de mentaliteit is veranderd. De boerderij 

als pronkstuk en statussymbool is vervangen door het geld 

verdienen door juist niets uit te geven. 

Onderdelen die wel bijdragen tot de kwaliteit van het 

landschap zijn hierna beschreven. 
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Het wljkermeer. 
Kwaliteiten van het landschap In bodem en reliëf Is de oude scheidins nossteeds herkenbaar 

I 

Verkavelin1structuur. Boerenerven 
Duidelijke sch<!idln1 inpolderins en uiterwaarden Als parelsnoer lan1s de wegen 

(/ 

Waardewilt elementen 
Cultureelerfsoed In h<!t sebied 

I 

Openheid/ omslotenheld 
Het landS<hap Is heel overzichtelijk, maar om•àatd 
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Punt. 

Er is gelukkig nog wat te juichen, want 

de aanwezigheid van de Stelling, hoe 

vervallen ook vraagt om een kans. 

Het fort, een betonnen bunker, wat 

op zijn eigen eiland ligt, opgenomen in 

de natuur en zo prachtig verscholen. 

De tand des tijds maakt dit gebouw 

bijzonder. Een clean gerestaureerde 

bunker moet dit ook nooit worden. Dat 

past niet bij het karakter van de Stelling. 

Hij mag een beetje vergeten zijn. 

De boerenbedrijven zijn zoals eerder al 

aangegeven van weinig architectonisch 

interessante kwaliteit, maar de 

boerenerven wel. Als een parelsnoer 

aaneengeregen langs de wegen, zijn de 

boerenerven interessante punten, die 

mooi binnen de verkavelingstructuur 

van het landschap passen. De grootte 

van de erven laat zich leiden door de 

grootte van de omliggende kavels. 

lintbebouwlnz; zowel punt ab lijn 



Lijn. 

De geniedijk, die kaarsrecht het land 

doorsnijdt en inkadert, is een van 

de belangrijkste architectonische 

elementen in dit landschap. Samen met 

de oude zeedijk bepalen beide dijken de 

ruimte en omsluiten hem structureel als 

visueel. Vanuit het landschap is er geen 

contact met de wereld achter de dijk. 

De geniedijk wordt geflankeerd door 

een dubbele rij bomen, die strak in het 

gelid de contour helemaal volgen. Dit 

maakt deze lijn nog sterker. 

Door het gebied heen lopen nog een 

aantal lijnen. Allereerst de weg, die 

de oude scheidslijn tussen water en 

land en tussen hoog en laag volgt 

(Kagerweg-Groeneweg-Noorderweg). 

In het verlengde van de Noorderweg 

ligt de Vonderweg en deze wegen 

samen fragmenteren het gebied in vijf 

kamers. --. ~-
Lijnen In landschap compartimenteren het gebied. 
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Vlak. 

De bijzondere vlakken in dit landschap 

ontstaan juist door de structurende 

lijnen in het landschap zoals hierboven 

zijn omschreven. De openheid van het 

landschap maakt deze vlakken vanuit 

het landschap zelf ook leesbaar. Door 

de openheid ontstaan vergezichten, 

ook over de grenzen van de kamers 

heen. De kamers zijn nu nog generiek, 

maar zouden in het nieuwe plan een 

aanleiding kunnen vormen voor een 

meer specifieke invulling. Hier zal 

ook de geografie (reliëf) en geologie 

(grondtype) een rol in gaan spelen.« 
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NAAR EEN NIEUW LANDSCHAP 

Welk voorstel van welke partij nu daadwerkelijk het nieuwe 

masterplan voor het gebied zal vormen, is niet alleen een 

kwestie van een grote mond, macht en belang. Synergie 

is misschien wel het toverwoord. Want als goed tussen de 

regels door gelezen wordt, zijn drie van de vier hoofddoelen 

uitstekend verenigbaar. Zowel de actoren, die water, behoud 

van natuur en behoud van de Stelling nastreven, willen dit 

gebied onbebouwd en open houden. En deze plannen bijten 

elkaar niet. 

Maat het is ook belangrijk de economische drijfveer niet te 

het agglomereren van Amsterdam-Haarlem-Beverwijk 

onderbroken wordt door een groene wig, die het groene hart 

van de Randstad verbindt met de kop van Noord-Holland. 

Amsterdam is geheel omkadert door een groene ring. Deze 

ring komt voor een groot gedeelte overeen met de contour 

van de Stelling van Amsterdam. "Een langzame buitenring in 

de snelle metropool". In deze ruimtelijke strategie voor de 

Stelling van Amsterdam door H+N+S landschapsarchitecten 

is onderzoek gedaan naar de Stelling van Amsterdam en hoe 

deze anno nu een plek kan krijgen in de snelle metropool. 

devalueren. Echter een nieuw havengebied is simpelweg niet Zij pleiten in hun studie voor herontdekken van de Stelling in 

te verenigen met de wens voor een open landschap. Daarom het landschap, en deze weer als geheel zichtbaar te maken 

is er gezocht naar een andere rol die economisch gewin hierin en de Stelling zelfs in te zetten als scheidend element. 

kan spelen. Een bredere blik in het landschap en de regio, om De ring rond Amsterdam houdt de stad binnen zijn eigen 

aansluiting te zoeken, verbanden te ontdekken en eventueel grenzen, waardoor de stad als stad herkenbaar Amsterdam 

ontbrekende schakels in te vullen. blijft en niet uitgroeit tot een onleesbare metropolistische 

Wanneer uitgezoomd wordt naar de Amsterdam en stadmassa. De Stelling van Amsterdam zorgt ook voor een 

Noordzeekanaal regio, valt op dat de verstedelijking en plek van verstilling. 

"In de 21ste eeuw moet de Stelling van Amsterdam de kring van stilte worden die de stad beschermd 

tegen het oprukkende lawaai. Het verschil et de 19de eeuw is dat de vijand van nu van buiten en van 

binnen komt. Castricum rukt op. Schiphol rukt op. De Zaanstreek rukt op. Beverwijk rukt op. Maar 

Amsterdam zelf ook. Er moeten dus nieuwe inundatievelden aan twee kanten van het fort gekoesterd 

worden. Ze hoeven niet meer vol water te lopen. Ze moeten vollopen met stilte." 

"Als de Stelling van Amsterdam in de 21ste eeuw iets betekenen wil, dan moet de betekenis gezocht 

worden in het spanningsveld tussen stad en platteland, tussen drukke bebouwing en stille beboming." 



Stedelijke ontwikkeling Amsterdam regio 1903-1960-2000 
Oe bebouwing bedreigt meer en meer de Stelling als geh""l 
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. ~ t. 
~ . ,;..., . . ~ ' .... 
~e ontwikkeling AmsterJäm resio 2030 ~"' 
Blauwe lijn geeft geluidscontour van Schiphol w..,r, Oe Stelling wordt steeds verder bedreigd 
door de stedelijke uitbreiding. 



28 

Hoe deze verstilling vorm krijgt, geven 

zij in hun studie ook een aanzet voor. 

Goed kijkend naar wat het landschap 

nu te bieden heeft, ontwaren zij 

vier deelgebied van de Stelling. De 

veenriviertjes en plassen in het 

zuidoosten,deHaarlemmermeerpolder, 

de duinrand, waar de wijkermeerpolder 

toe behoort en de lege noordrand. 

H+N+S vindt dat de individuele 

kwaliteiten van deze deelgebieden 

uitgebuit moeten worden. 

Wederom inzoomend op de 

wijkermeerpolder voorzien zij een 

parklandschap, dat plaats biedt voor de 

stedeling als wandelpark en recreatie. 

Hoe deze recreatie exact vorm moet 

krijgen, laten zij in het midden. 

Provincie Noord-Holland heeft naar 

aanleiding van deze aanbevelingen 

van H+N+S wel een concreet plan 

ontwikkelt. Rond Amsterdam in 

de stellingcontour hebben zij acht 

gebieden, scheggen, benoemd waar 

een vorm van recreatie invulling kan 

geven in de recreatiebehoefte van de 

stedeling. De studiekaart van H+N+S 

hebben zij dus verder gedifferentieerd. 

Het plangebied Wijkermeerpolder 

hebben zij samengepakt met de 

omliggende gebieden tot de Zaanse 

scheg. Zij willen een ecologisch 

recreatief gebied wat oude lagen als 

het oer-IJ laat herbeleven. 



Recreatiekaart Provincie NH Nieuw te ontwikkelen recreatiegebled in de Amsterdam regio. 
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Een recreatieve functie voor dit gebied Recreatiegebied Spaarnwoude binnen de regio van vitaal belang te 

'fits like a glove'. Binnen westkant aan de zuidoever van het NZK is een 

van de Stelling liggen al een aantal groot gebied wat zich nestelt tussen 

recreatieve voorzieningen. Amsterdam en Haarlem. Het is ooit 

Recreatiqebieden binnen de Stelllngzone. OntWOrpen aiS recreatiegebied VOOr 

de stedeling, waar gepicknickt en 

gewandeld kon worden. Nu is het 

gebied bekend om zijn buitensport 

en golfterrein en als locatie voor 

grote evenementen als Dance valley. 

In het gebied ligt ook een indoor 

skicentrum, wat de functie als actief 

recreatiegebied. 

- In de lijn van de Stelling van 

Amsterdam noordwaarts, boven 

de wijkermeerpolder, ligt een nog 

golfterrein, tussen de rijksweg A9 en de 

weilanden ingeklemd. Het ligt midden in 

een gebied dat is aangemerkt als natuur

en recreatiegebied St.Aagtendijk. 

- Nog noordelijker ligt het Uitgeester

en Alkmaardermeer, een recreatief 

waterland wat in trek is bij allerlei 

waterliefhebbers. Hetzij om te zeilen, 

te zwemmen of te surfen. 

Binnen deze recreatielijn ligt het gebied 

Wijkermeerpolder nu als een agrarisch 

landschap, watgeen recreatievewaarde 

in zich heeft. De fietsroute over de oude 

zeedijk is nu de enige binding wat dit 

gebied heeft met de leisure activiteiten 

om zich heen. Om de recreatielijn 

te completeren, is een recreatieve 

invulling voor de Wijkermeerpolder 

uitstekend. Dit gebied ligt strategisch 

goed tussen drie grote steden om 

zijn als recreatieve trekker. En wellicht 

niet alleen op regionaal niveau, maar 

zelfs op landelijk niveau door de 

goede infrastructurele voorzieningen. 

En in dit idee doet de provincie een 

voorzet. Uit een haalbaarheidstudie 

van de provincie om de Stelling van 

Amsterdam een bezoekerscentrum 

te bieden, blijkt de beste optie twee 

bezoekerscentra te zijn; Een aan de 

oost- en een aan de westkant van de 

Stelling. !Bron; nieuwsbericht ANP 10sept.2008) 

De bezoekerscentra passen binnen de 

filosofie om de Stelling in te zetten als 

edutainment, een vorm van educatie 

op een entertainment manier gebracht. 

Er zijn tal van musea in het land, waar 

een programma voor kinderen draait, 

waar zij op een leuke manier leren over 

het onderwerp. 

Het gebied Wijkermeerpolder is als 

eerder aangegeven prima bereikbaar 

om een landelijk recreatieve trekker als 

een bezoekerscentrum aan te kunnen. 

Bovendien ligt in het gebied nog een 

aantal relieken van de Stelling die 

samen met de het bezoekerscentrum 

een synergie kunnen aangaan. Het 

fort kan de edutainment van het 

bezoekerscentrum versterken door 

erfgoed te zijn, wat eventueel door 

de bezoeker bezocht kan worden. Het 

bezoekerscentrum levert het fort een 

nieuw bestaansrecht op. 
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Sfeerbeelden recreatiegebied Alkmaardermeer Waterrecreatie. 
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Op regionaal niveau kijkend kan een rol 

als recreatiegebied ingevuld worden 

door een vorm van recreatie die in de 

regio niet aan de orde of onderbelicht 

is. In het achterhoofd houdend 

dat de Stelling van Amsterdam als 

verstillinggebied rond de drukke stad 

ingezet kan worden, is een stap naar 

letterlijke verstilling in dit gebied snel 

gemaakt. Binnen de recreatieve lijn, die 

al eerder geschetst is, is geen plek voor 

stille recreatie te vinden, waar van de 

natuur genoten kan worden. Naast het 

bezoekerscentrum van de Stelling wordt 

dit gebied een plek waar stilte heerst. 

En waar natuur zijn intrede kan doen. 

Dit past binnen de strategie van behoud 

van landschap en de ecologische 

hoofdstructuur van Noord-Holland. De 

natuur die hier ontwikkeld kan worden, 

is natte natuur. Hier sluit het idee om 

dit gebied als waterbuffergebied in te 

zetten de cirkel. 

Een cirkel die begon bij het zoeken 

naar een nieuwe vorm van economisch 

gewin voor dit gebied. 

Dit is gevonden indeontwikkelingvaneen 

bezoekerscentrum en recreatiegebied. 

Een natuurgebied als recreatiegebied 

past binnen de recreatieve lijn in de 

regio en vult zowelletterlijk als figuurlijk 

een gat binnen het recreatieaanbod. 

Door in dit gebied natte natuur te 

ontwikkelen kan het gebied ingezet 

worden als waterbuffergebied. Het 

opnieuw inunderen klopt uitstekend bij 

de Stelling van Amsterdam, het nieuwe 

bezoekerscentrum dat op deze manier 

een uniek selling point te bieden heeft 

door live inundatie bij het oude fort. 

Een perfecte vorm van edutainment. 

Welke rol is er binnen deze strategie 

voor het condominium weggelegd? 

Kan het een meerwaarde bieden? En 

hoe kan er gewoond worden in een nat 

natuurlandschap? 

Het antwoord wordt gevonden in een 

bijzondere vorm van natuurbeheer. 

Natuur in Nederland wordt niet 

Schematit;(he voorsteliins van het condominium als netwerk. 

alleen beheerd door instanties als 

Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, 

provinciale instanties als Landschap 

Noord-Holland etc. Boeren kunnen 

ook kiezen om delen van hun eigen 

land ecologisch te beheren, of zelfs 

te later vernaturen. Wanneer zij 

hier voor kiezen, kunnen zij subsidie 

van de overheid aanvragen, om 

inkomstenderving en financiële steun bij 

het onderhouden van deze gebieden te 

ondervangen. Voor particulieren is deze 

constructie onlogisch, want zij bezitten 

vaak niet genoeg land om natuur te 

ontwikkelen en hebben de kennis niet 

om het landschap te kunnen beheren. 

Er bestaan echter wel constructies 

waarbij particulieren hun eigen land 

vernaturen. Dit wordt gedaan met een 

aantal particulieren samen, wiens land 

aan elkaar grenst. Zo ontstaat er een 

groter gebied. De natuurbeheerder 

van de regio, Staatsbosbeheer of een 

andere partij, houdt toezicht op dit 

soort gebieden zoals zij ook bij de 

G 
''' 



boeren plachten te doen. Deze vorm 

heet particulier natuurbeheer met 

regulerend toezicht. Voordeel van deze 

constructie is, dat de natuurorganisatie 

niet actief aan natuurbeheer hoeft te 

doen, waardoor de organisatie klein kan 

blijven en zij zich intensiever kunnen 

richten op gebieden, die zij wel in eigen 

beheer hebben. 

Echter, in de wijkermeerpolder is het 

gebied nu in bezit van de boeren. Zij 

zullen, bij het transformeren van het 

gebied, uitgekocht moeten worden, 

dan wel zelf kiezen om te participeren in 

het natuurbeheerverhaat Het nieuwe 

gebied zal in bezit van de overheid 

komen, die als Staatsbosbeheer de 

regie over het nieuwe gebied zal 

voeren. Rijkswaterstaat zal de regie 

een constructie te maken, waarin 

Staatsbosbeheer gebied uitgeeft aan 

particulieren, die dus onder toezicht 

beheren voor deze instantie? Wellicht 

kan het condominium hierin een prima 

match zijn. Een groep mensen met 

dezelfde interesse, namelijk het wonen 

in en met de natuur, de regie in handen 

geven. Zij wonen in het gebied, dus het 

is in hun eigen belang dat het gebied 

goed beheerd wordt. En zelf kunnen 

zij beslissen wat goed beheer inhoudt. 

Samen met Staatsbosbeheer kan een 

consortium gevormd worden met de 

condominia over de beheerstrategie. 

Hoe de condominia het beheer over het 

gebied voeren, is aan het consortium 

om te bepalen. Als er voldoende 

interesse en knowhow is onder de 

bewoners kunnen zij zelf het gebied 

over het water voeren en zo wordt dit actief beheren. Zij kunnen er echter ook 

gebied vanuit de overheid bestuurd. voor kiezen een onderaannemer in te 

Maar zoals eerder opgemerkt vallen huren. In beide gevallen kost onderhoud 

in Nederland ook gebieden onder echter geld. Geld dat door de eventuele 

particulier natuurbeheer. Is er subsidies nooit gedekt kan worden. 
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Een andere bron van inkomsten kan 

het bezoekerscentrum zijn. Als het geld 

,wat gegenereerd wordt, niet alleen 

terug naar de Stelling vloeit, maar ook 

in het landschap ingezet kan worden, 

is een klein deel van het gat gedicht. 

Nieuwe inkomsten kunnen wellicht 

uit het landschap zelf gegenereerd 

worden. In andere gebieden, wordt 

entree- of vervuilingsgeld gevraagd 

aan de bezoeker van het gebied. Maar 

kan dit gebied wel natuurwaarde in 

zich hebben? Want het gebied is met 

ongeveer vijfhonderd hectare een 

achttiende deel zo groot als nationaal 

park de Biesbosch. Wordt dit gebied 

dan geen pocket; een klein reservaat, 

wat eigenlijk te klein is om natuurlijk in 

stand te houden? 
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Er zijn voldoende voorbeelden in 

Nederland, waar kleinere gebieden 

zich uitstekend ontwikkelen. Neem 

bijvoorbeeld natuurgebied de blauwe 

kamer, geklemd tussen de Grebbeberg 

bij Wageningen en de Rijn. Dit gebied, 

sinds 1992 teruggegeven aan de rivier, 

is slechts 110 hectare groot, maar 

biedt toch een keur aan vergeten flora 

en fauna. Het gebied is vergelijkbaar 

met de Wijkermeerpolder. Ook een 

uiterwaardengebied, wat teruggegeven 

is aan het water. De blauwe kamer is 

voor de openstelling aan het water, 

gebruikt als agrarisch gebied. Ook hier 

ligt dus de parallel. De blauwe kamer kan 

dus goed dienen als onderlegger, hoe 

de natuur zich kan en gaat ontwikkelen. 

Het gebied is door wandelpaden 

toegankelijk voor bezoekers. Het 

gebied ligt in een dijkkom en is rondom 

met water omzoomd. Zo kan het 

gebied bezoekersaantallen reguleren 

en ook een onderhoudsbijdrage vragen 

in de vorm van entreegeld. Er ligt een 

bezoekerscentrum bij met informatie 

over de flora en fauna, wandelpaden, 

de historie (staat nog een vervallen 

steenoven) en voor kinderen een 

educatieve tentoonstelling. Een 

horecavoorziening met uitzicht over de 

Rijn completeert het plaatje. 

In het natuurgebied wijkermeerpolder 

is het schier onmogelijk entreegelden 

te vragen, omdat het gebied rondom 

ontsloten wordt door de wegen en 

fietspaden in en door het gebied heen. 

Bovendien vind ik betaalde toegang 

tot een natuurgebied paradoxaal. De 

natuur is naast het hek net zo mooi als 

binnen de omheining. En als dit niet 

zo is, is er te veel menselijk ingrijpen 

waardoor het geen natuur meer is. En 

nu begeef ik mij op glad ijs. 

Wat is natuur? Dat is een discussie die, 

als je het sec bekijkt, helemaal geen 

natuur in Nederland oplevert. Daarom 

nuanceer ik deze opvatting door te 

stellen dat natuur, natuur is, als zij haar 

eigen regie kan voeren. 

Hierin speelt de geschiedenis dus geen 

rol; Een urban wasteland in de stad, 

overwoekert door de natuur, vind ik 

een vorm van natuur. Een andere dan 

de Hoge Veluwe, maar de natuur heeft 

hier de regie in handen genomen en 

vernatuurt het menselijk ingrijpen. 

In mijn stelling speelt ook menselijke 

hulp geen rol. De natuur mag best 

geholpen worden in het natuur-zijn. 

Door bepaalde condities beter geschikt 

te maken voor bepaalde dieren, kunnen 

zij terugkeren in het gebied. Mits zij in 

dit soort gebieden van nature leven. 

Terug naar de wijkermeerpolder. 

Het heffen van toegangsgelden is 

dan onbegonnen werk, het inrichten 

van een bezoekerscentrum kan juist 

een motor van het gebied zijn. Een 

natuurcentrum in het gebied waar 

de natuurwaarde belicht wordt. Dit 

centrum kan een aantal functies delen 

met het Stellingcentrum, zoals horeca. 

De goede bereikbaarheid en 

strategische positie van het gebied, 

maakt dit gebied ook geschikt om een 

conferentiecentrum te huisvesten. 

Zo zijn er op deze manier voldoende 

financiële middelen om het gebied te 

kunnen onderhouden voor handen. 

Vooraf is gesteld dat het gebied 

verstilling moetbieden binnen de drukke 

stadsregio. Deze stilte wordt ingevuld 

door natte natuur te creëren. Door het 

gebied open te stellen voor bezoekers 

is er een nieuw soort recreatie binnen 

de recreatieve lijn ontwikkeld. Het 

gebied huisvest bovendien cultureel 

erfgoed. Twee recreatieve trekkers wat 

verschillendetypen bezoekerstrekt Een 

conferentiecentrum om de zakenmarkt 

te bedienen maakt dit gebied druk. 

En dat in een verstillingzone. De 

positionering van deze drie trekkers 

in het landschap is dus van wezenlijk 

belang voor het welslagen van het 

gebied. Ook de positie van de centra 

ten opzichte van wat zij bedienen, is 

niet onbelangrijk. 

Opgeteld is er één uitkomst. De 

geniedijk door het gebied wordt ingezet 

om de drie centra te dragen. Deze 

smalle lijn door het landschap raakt alle 

infrastructurele voorzieningen rond 

het gebied, maar blijft door zijn positie 

ten opzichte van de polder zelf aan de 

rand staan. Daardoor blijft het gebied 



één groot gebied, voorwaarde voor 

het welslagen van een natuurgebied, 

wat op zichzelf al klein is. De geniedijk 

wordt dus de bezoekersas door het 

gebied. Langs deze as zullen twee 

gebieden permanent water bevatten. 

Zo keert de situatie voor de inpoldering 

terug en wordt het droge natuurgebied 

niet verstoort door de bezoekers op de 

geniedijk. 

Nu de bezoekersas duidelijk is, kunnen 

de bezoekerscentra elk hun plaats 

krijgen. De meest logische plek is een 

plaats dicht bij hetgeen zij bedienen. 

Het Stellingcentrum dicht bij het 

fort, het natuurcentrum dicht bij de 

aansluiting met het natuurgebied en het 

zakencentrum dicht bij de afrit met de 

rijksweg A9. Hier is ook plaats voor een 

parkeerplaats voor alle drie de centra. 

Bij het Stellingcentrum wordt een extra 

stophalte gepland om bezoekers via 

het water te kunnen ontvangen. De 

geniedijk zelf is alleen toegankelijk voor 

voet- en fietsverkeer. De Holland route 

loopt nu via de oude zeedijk, maar kan 

door een kleine aanpassing in de route 

via de oude geniedijk lopen, waardoor 

ook bezoekers op de fiets optimaal 

bediend worden.« 

luchtfoto impressie 'nieuwe invulling van het sebied'. 
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Invulling van het masterplan. 

Indeling van het landschap geschiedt 

volgens de oude lijnen. Het re-creëren 

van watervlakken in het landschap, 

als herbeleving van het wijkermeer 

en de inundatievelden van de Stelling 

van Amsterdam. Ten behoeve van de 

waterberging is de rest van het gebied 

gecompartimenteerd. De huidige 

wegen door het gebied bepalen de 

contour van deze compartimenten. 

De randen liggen een meter hoger dan 

het land erbinnen. Zo blijft er contact 

tussen de gebieden onderling, maar 

kan bij waterberging een compartiment 

desgewenst vol gezet worden. 

Impressie 'waterberging in landschop' 



De infrastructuur in het gebied van het boerenerf als nieuwe plek om 

wordt naar de randen verdrongen. 

De hoofdverkeerswegen blijven 

gehandhaafd, alleen de 8-wegen 

door het gebied zelf, worden alleen 

toegankelijk voor bestemmingsverkeer, 

fietsers en wandelaars. Zo blijft er 

rust in het gebied. De geniedijk wordt 

een nieuwe belangrijke as in het plan 

en wordt ook in de infrastructuur 

opgewaardeerd. De dijk is alleen voor 

voetgangers en fietsers bestemd. De 

bezoekerscentra kunnen dus alleen te 

voet of per fiets bereikt worden. Aan 

beide koppen komt een transferium, 

één voor de watertaxi, de ander als 

parkeergelegenheid voor de auto. In het 

natuurgebied zelf lopen vlonderpaden, 

om het gebied als bezoeker te kunnen 

beleven. Om te zorgen dat mensen niet 

van de paden afwijken is de vlonder een 

halve meter hoger dan de natuurbodem 

gelegd. De paden lopen langs een 

aantal gecreëerde hoogtepunten, als 

vogelspotplaatsen en een uitkijktoren. 

Het programma wat in de verschillende 

bezoekerscentra te vinden is, staan op 

de locaties bijgeschreven. 

De condominia als autarkische 

entiteiten in dit nieuwe landschap 

vinden hun plek op de plek waar nu de 

boerenbedrijven liggen. Als ecologisch 

condominium is het je filosofie zo min 

mogelijk invloed in en op de natuur uit 

te oefenen. Je gebruikt de voordelen 

van de natuur, maar misbruikt ze niet. 

Daarom hergebruik ik de oude tootprint 

het condominium te ontwikkelen. Het 

condominium ligt op die manier in de 

natuur. leven met de natuur wordt zo 

realiteit. Op welke wijze zij gaan wonen 

in dit gebied, wordt in het hoofdstuk 

Ecocondo beschreven.« 
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Veranderinsen in de nieuwe Wljkermeerpolder. 

..6,_ Fietsroute: Holland route huldig tracé 

.~ •• Hetsroute Holland routenieuwtracé 

--- Bezoekerscentra 

-- Vlonderpaden 

t, Transferium watertaxi 

~ Transferium auto 

1'\ Uitkijk punt/ vot~elspotplaats 

8 Alleen bestemmingsverkeer 

. , _<.-~ 

~ ~ :.--- --1 
i r _, 

' -}- - c ' -- -r· 
- l ._ 
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IMPRESSIEBEELDEN NIEUWE LANDSCHAP 
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Het maakbare landschap 

Nu het nieuwe landschap vorm heeft gekregen, is het randen van de compartimenten ook hersteld, opgehoogd, 

belangrijk te bepalen hoe de transformatie van agrarisch verbreed of versmald worden. Zo is de waterstaatkundige 

naar natuurgebied tot stand komt. Deze transformatie is een fase afgerond en is het gebied geschikt voor waterberging. 

proces, in gang gezet door de mens en afgemaakt door de De boerenbedrijven in het gebied moeten verdwijnen 

natuur. Dit proces zal nooit stoppen, aangezien de natuur om plaats te maken voor water en natuur. De landerijen 

blijft veranderen en ademen. Ik zal het proces vormgeven dat worden losgelaten. Hier kan de natuur zijn gang gaan. Gras 

de mens in gang zet. Wat de natuur er daarna mee doet heb gaat groeien, er staan planten en kruiden tussen, die eerst 

ik geen invloed op en wil ik ook geen invloed op hebben. De als onkruid aangemerkt werden, er komen voorzichtig 

natuur krijgt op een moment de regie terug. Tot dat moment wat boompjes. De oude boerenerven worden hergebruikt 

moeten een aantal dingen wijzigen. voor de condominia. Voor deze zijn intrede doen, moet 

eerst beslist worden hoe zij droge voeten houden in een 

Allereerst zal omzoming van het land, de oude zeedijk en de 

geniedijk op een aantal punten hersteld moeten worden. 

Op een aantal plaatsen is de geniedijk doorbroken omwille 

van de ontsluiting van het gebied. Het gebied moet weer 

een badkuip worden. Een gebied dat onder water kan staan 

zonder lekken. Tegelijk kunnen de wegen door het gebied als 

waterbekken. De keuze is gemaakt om de bewoners op 

terpen in het landschap te laten wonen. Waarom de keuze 

voor terpén wordt beschreven in het hoofdstuk E-condo. De 

geniedijk kan verder ingericht worden als recreatie as, met 

de bezoekerscentra en de infrastructuur. 

Op de terp kan nu gewoond worden, beschermd tegen 

_1· Boeren gebied inno nu 
Een grote dNersfteit aan grond&ebruik laat 
bekende lappendeken zien. Oe boerenerven 
ligen afs een parelsnoer door het landschap, 
aaneen1erqen door de wqen. 

_2· VerstevJsen van de waterlinie. 
De rlnadijl<en weson door hot plangebled 
opgehoogd en verstevigd wur nodiJ Zo wordt het 
gebied In vijf compartimenten wndeold. Twee bek
ken' staan permanent onder WJter ten behoeve van 
recreatie, toerisme en als buffer om rust het gebied 
te behouden. 
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het water wat eens per keer het land overstroomt. De laag. Door hoogteverschil en compartimentering en de wil 

natuur, die de regie terugheeft over dit gebied, voedt zich droge voeten te houden ligt deze laag fysiek bovenop de 

met dit water. Er ontstaan kreken, moerasgronden, droge natuurlaag. Daardoor is deze laag al losgekoppeld van de 

gedeeltes en wetlands en de vegetatie past zich aan aan de ondergrond en kan ik als ontwerper deze laag vormgeven 

omstandigheden. Met het ontsluiten van het gebied door zonder de natuurlaag te hoeven verstoren. Tegenoverstaand 

de vlonderpaden, uitkijkpunten en vogelspotplaatsen voor ·aan natuur is cultuur en cultuur uit zich in vorm als geometrie. 

bezoekers aan te leggen is het menselijk proces afgerond. Geometrie is de ultieme vorm van culturele uiting. De 

De natuur kan nu haar weg zoeken. Grenzen zelf bepalen en 

weer verleggen. En daarna weer terugleggen. En vervagen. 

Zo blijft dit landschap altijd in beweging. Een beweging 

die niet te sturen is en wordt. Maar er is ook cultuur in dit 

landschap. De bezoekerspaden, de infrastructuur, het wonen 

hoe groen ook en de grenzen van het landschap zijn allemaal 

menselijke hand. Als ontwerper is het interessant dit verschil 

op te pakken en te gebruiken om de culturele invloed in het 

landschap vorm te geven. Naast het natuurlijke landschap 

als ondergrond en bodem, ligt een tweede laag, de culturele 

_3· Aansluitins op het reaionaal netwerk 
De recreatieknooppunten worden op de t.r .1 

infrastructuur aansesloten. In het Bebied worden de 
terpen aangelegd om op te wonen (condominia) 

geniedijk als rechte lijn, de boerenerven als rechthoek in het 

landschap, de bebouwing als dozen; allemaal geometrisch 

vormen. En deze vorm wil ik nu doorzetten, maar zonder 

het onderliggende gebied te verstoren. De nieuwe terpen 

blijven rechthoekig van vorm gelijk de boerenerven. De 

vlonderpaden door het landschap meanderen niet maar zijn 

recht en knikken door het veld gelijk de verkavelingstructuur. 

De condominia zijn geen blobs, maar ... « 

_ 4· Aangepast aan de wisselende context ' 
wordt bewoond en de natuur wordt beheert door 
et:ocondo's. Het gebied verandert; de natuur groeit. 
soms ontstaan wet lands, er komen nederzettinaen bij 
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ECOCONDO 
DE ARCHITECTUUR VAN DE OMGEVING 

Klimaatneutraal bouwen is met 

de huidige klimaatbewustwording 

eerder een vereiste dan een wens. 

Maar in Nederland en zeker in het 

westtand bouwen betekent ook 

anticiperen op de klimaatverandering. 

Een nieuwe woonwijk ontwikkelen 

op het laagste punt van Nederland 

vraagt om problemen. Problemen 

met water. Daarom is het belangrijk 

niet alleen klimaatneutraal maar ook 

waterneutraal of waterresistent te 

bouwen. 

Al eerder is aangehaald dat het 

verstenen van de bodem, gevaar 

voor overstroming bij overvloedige 

regenval tot gevolg kan hebben. Het 

water kan simpelweg moeilijker weg. 

Waterneutraal bouwen houdt rekening 

met dit regenwater. Waterresistent 

is juist belangrijk als wapen tegen 

overstroming. Hoe kan een huis bij 

overstroming dit (droog) weerstaan? 

Uit de mogelijkheden is het als 

ontwerper een keuze maken. Het 

waterneutraal bouwen is in het 

ontwerp van de Wijkermeerpolder 

minder van belang, omdat het gebied 

zelf al dient als macrowad i. 

Het gebied Wijkermeerpolder is 

natuurgebied. En wateropslaggebied. 

Dit betekent dat het gebied niet 

permanent onder water staat. In het 

gebied zal wel watergerelateerd milieu 

heersen, met vegetatie en dieren die 

van een drassige bodem houden. Het 

land loopt eens per zoveel tijd onder 

water. Het water komt dan maximaal 

een meter hoog te staan in de 

landschapscompartimenten. Het water 

zal in de volgende maanden langzaam 

in de bodem worden opgenomen. 

Daarnaast is de manier van wonen 

een wegende factor, welke manier 

van waterresistent bouwen te 

kiezen. Het gaat hier om autarkische 

woongemeenschap, met het 

aantal woningen wat afhankelijk 

is van de · perceelgrootte. Het 

woord condominium associeer 

ik met saamhorigheid. Wij met 

ons allen samen. Een ecologische 

woongemeenschap is niet samen 

met ons allen, maar ook samen met 

de natuur. De omgeving speelt een 

belangrijke rol in het ontwerp. Vanuit 

het condominium is fysiek veel contact 

met het landschap. 

Het waterresistent bouwen is Door de omgeving gestuurd, valt de 

hier juist evident, om wonen in dit 

wateropslaggebied mogelijk te maken. 

Het is belangrijk een keuze te maken 

naar gelang de omstandigheden. Een 

korte beschrijving van het nieuwe 

gebied. 

mogelijkheid om te drijven voor mij af. 

Omdat het land het grootste gedeelte 

van het jaar droog is, ligt de drijver 

als vis op het droge. Bovendien is de 

waterdiepte dusdanig laag dat het 

drijfpakket dikker is dan de waterlaag. 

A 



Dit levert bij een droog landschap 

een te harde afbakening op tussen 

condominium en landschap, terwijl ik 

deze grens juist zacht wil maken. De 

andere mogelijkheden die afvallen 

zijn het zogeheten dry en wet flood 

proofing. Deze methoden zijn in dit 

geval niet praktisch en verstoren de 

saamhorigheid tussen de bewoners. 

Het oppalen of indammen zijn de 

overgebleven opties, maar stuiten bij 

mij allebei op verzet. Historie leert 

ons een andere mogelijkheid. Een 

combinatie van de twee laatste. De 

terp als oud middel om je te wapenen 

tegen het wassende water. Het wonen 

op een terp verhoogt bovendien de 

saamhorigheid en biedt de mogelijkheid 

de randen te verzachten om contact 

met de omgeving te behouden. De 

architectuur van het landschap laat 

een terp ook toe. Het past binnen 

de andere gebruikt architectonische 

landschapselementen. Deze elementen 

zetten ook hoogteverschil in als grens. 

De indrukken in het landschap zijn door 

reliëf gedefinieerd. 

Denieuweterpenwordenzogrootalsde 

oude onderlaag de mogelijkheid biedt. 

Eerder is geschreven dat hergebruik 

van de boerenerven een ecologische 

motivatie heeft. Dit betekent ook 

dat in het landschap condominia van 

verschillende afmeting zullen zijn, 

aangezien de huidige boerenerven ook 

verschillend zijn.« 

fen aantal voorbtekten van Wlterneutraal bouwen: 
_Het lokaal vasthouden van resenwater IA en 8) 
_Het infiltreren van resenwater IC en 0) 

Een aantal voorbeelden van waterresistent bouwen: 
_f. op palen 
_F-dri)vend 
_G· afscherming door waterkerende wanden 
_H- dry flood prooflng 
_K· wet flood prooftng 

Bron: Bouwen met water, V+K publishing 2003 
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Programma 

Nu de onderlegger bepaald is zal een 

programma verder invulling geven aan 

het condominium. Het condominium 

heeft als basis de ecologische levensstijl 

die gedeeld wordt. Programmatisch 

houdt deze levensstijl in dat je dicht 

bij de natuur blijft en dus eigen 

gewassen wilt verbouwen, eigen vee 

wilt houden voor kleding en/of vlees 

en energie uit zon, wind en water put. 

Het voordeel van een condominium 

is het delen van dit programma. Maar 

daar ligt ook de moeilijkheid voor mij 

als ontwerper. Zijn dit alle wensen 

van de bewoners? En wil het ene 

condominium niet een andere invulling 

dan het andere? Daarom heb ik in het 

ontwerp een aantal vrijheidsgraden 

ingebouwd, waarbinnen de bewoners 

hun individuele wensen kunnen 

uiten. Naast een aantal woningen, 

hoeveel is afhankelijk van de terp, zal 

er dus een aantal gemeenschappelijke 

voorzieningen worden ondergebracht 

in een multifunctioneel gebouw. 

Als ontwerper ontwerp ik hiervoor 

alleen de huls, waaraan de 

condominiumbewoners hun eigen 

invulling kunnen geven. Het gebouw 

moet stal, opslag, vergaderruimte, plek 

voor expressieve uiting etc. kunnen 

zijn. Omdat het eigen fruit en groente 

verbouwen een soort generieke uiting 

van ecologisch wonen is, zal op elke 

terp een plek voor een moestuin zijn. 

Een kas maakt het ook mogelijk in de 
winter groente van eigen land te kunnen 

halen. Bovendien kan de kas energie 

opwekken doormiddel van zonnecellen. 

Zo maak ik het mogelijk de daken van 

de woningen 'schoon' te houden van 

deze lelijke dakafwerking.« 



Ruimte 

Het programma voorziet dus naast 

een aantal individuele wooneenheden 

in een aantal collectieve plekken. 

Naast deze plekken fungeert de terp 

als collectieve plek. Maar binnen 

de terp zijn er ook private plaatsen; 

woningen en privé buitenruimtes 

als eigen plek die het individu ook 

nodig heeft. Omdat ik de woningen 

veel interactie met het landschap wil 

geven liggen deze langs de rand van 

de terp. Binnen de terp ontstaat er dus 

een gelaagdheid van collectief naar 

privé. Deze wil ik inzetten voor mijn 

ruimtelijke strategie. Als onderlegger 

voor de ruimtelijke strategie zet ik 

het boerenerf in. Het boerenerf heeft 

dezelfde gelaagdheid. De compositie 

van de gebouwen vertelt ook een 

verhaal van eenheid. De gebouwen 

samen zijn een entiteit. Bovendien 

fungeert in het organisatorisch model 

het condominium en zijn bewoners 

enerzijds als de nieuwe verzorgers en 

anderzijds als de nieuwe consumenten 

van het landschap. Hiermee is de 

parallel tussen het boerenerf en het 

condominium gelegd. En daarmee 

is ook stelling genomen in de vraag 

of het wel gerechtvaardigd is, dit 
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type opnieuw in te zetten als drager, 

terwijl het type juist ontstaan is 

uit sociaaleconomisch motief. Het 

boerenerf is de architectonische 

representatie van het ruraal en open 

landschap. Het boerenerf als type is 

specifiek voor dit landschap en deze 

streek. Het ruimtelijk ensemble heeft 

de associatie van het agrarisch land 

in zich, mede door de architectuur 

van de gebouwen zelf. Daarom 

wordt het boeren type niet alleen als 

ruimtelijke representatie maar ook als 

architectonische onderlegger voor de 

gebouwen gebruikt.« 
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Het boerenerf als type 

Ruimtelijke analyse van het boerenerf laat 

zien welke elementen het tot een type 

maken. Welke elementen zijn generiek en 

evident. 

Positionering 

Het erf past binnen de orthogonale 

verkavelingstructuur en de grootte van het 

erf schikt zich naar de afmeting van het 

omliggende land. Het erf past zijn oriëntatie 

aan conform zijn omgeving en schikt zich 

naar de straat. Er is een sterke scheiding 

van wonen en werken. Als de erfgrootte het 

toelaat, is er binnen het erf een scheiding 

tussen woon- en werkerf. Vegetatie vormt 

de afscheiding. 

Gebouw 

Ongeacht de agrarische functie van het erf, 

zijneen aantal vaste elementen aanwezig. Het 

woonhuis, begonnen als boerderij, waarbij 

het boerenbedrijf en het woongedeelte 

onder een dak lagen. De schuur of stal is 

na de professionalisering van de landbouw 

gekomen als uitbreiding en huisvesting van 

het boerenbedrijf. Dit is het grootste gebouw 

op het erf en is bedoeld voor productie. Stal 

voor eigen vee, zoals kippen, schapen, geiten 

of varkens, bedoeld voor eigen consumptie. 

De mestvaalt of silo, afhankelijk van het 

soort bedrijf ligt weggestopt op het erf. De 

moestuin voor eigen kweek van gewassen en 

de siertuin rond het woonhuis maken de lijst 

compleet. Er kan dus onderscheid gemaakt 

worden tussen wonen en werken ook in het 

type gebouw. 

_A. Boerenerf schikt zich naar de verkavelinsstructuur 
.B· Ortllogonaal grid, gericht op de ontsluidng 
_(.Generieke onderdelen/gebouwen 
_0.. Gescheiden woon~ en werkerf 
_E· Zichtlijnen vanuit de boerderij 
_F- Twee pieinen, een werk en transportdeel 
_G· Verkeersassen met bajonet. Er ontstaan vier kwadranten 
_H· Gelaagdheid openbaar-privé 
_K· Hilrarchie. De boerderij is vooruftseschoven 

I l 



Oriëntatie 

De oriëntatie van de gebouwen is zo 

gericht dat vanuit het woonhuis de 

eigen landerijen in het zicht liggen. 

Het erf wordt aan de zijkanten 

afgeschermd door een rij bomen als 

windscherm. De gebouwen zijn dus 

sterk op het landschap georiënteerd. 

De positie van de gebouwen op het erf 

laten een functionele opbouw zien die 

afgeleid is van de agrarische efficiëntie 

en sequentie. Tussen de gebouwen 

ontstaan twee pleinen als werkterrein. 

De deel als transportzone voor vervoer 

van vee, de melk of de oogst en het 

werkgedeelte tussen de schuur en de 

Sequentie 

Door deze positionering van de 

gebouwen ontstaat een gelaagdheid 

op het erf. Het hart, de deel is samen 

met de oprit tot de deel het meest 

openbare gedeelte van het erf. Uit dit 

hart wordt het steeds meer privé. De 

verkeersruimte op het erf verloopt ook 

van openbaar naar steeds meer privé. 

De oprit naar de deel toe is recht. Vanuit 

daarlooptdeverkeersruimteverdernaar 

het werkgedeelte. De bajonetbeweging 

zorgt voor een onderbreking van de lijn, 

wat een verandering in openbaarheid 

teweegbrengt. De verkeersruimte 

is leidend op het erf en de lijnen die 

het tekent delen het erf op in vier 

kwadranten. Elk kwadrant heeft een 

eigen functie. De kwadranten worden 

begrensd door de verkeersassen en het 

omliggende land. Er is een kwadrant 

wonen, groentetuin, schuur en een 

kwadrant opslag. 
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Hiërarchie 

De gebouwen op het erf naast 

samenhang ook een hiërarchische 

relatie. Het woonhuis is het 

belangrijkste gebouw op het erf. Door 

zijn positie als voorste gebouw op het 

erf, de plaatsing op een kleine eigen 

terp en het materiaalgebruik maakt 

dit de boerderij als statussymbool 

het belangrijkste gebouw op het erf. 

De boerderij wordt geflankeerd door 

sierbomen, vaak leilinden. De andere 

bebouwing is soberder en functioneler 

dan de boerderij, waar luxere 

materialen als baksteen, dakpannen en 

houtsnijwerk zijn gebruikt.<< 
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Naar een nieuw erf 

Nu het type ruimtelijk ontrafeld is, 

dienen deze geherinterpreteerd te 

worden en opnieuw ingezet op de 

nieuwe terp. Als eerste is er een 

orthogonaal grid uitgetekend. Op dit 

grid zijn de verkeersassen in het plan 

gebracht. Dit deelt de terp op in vier 

kamers, gelijk de kwadranten van het 

boerenerf. Elke kamer krijgt zijn eigen 

architectonische typologie, afgeleid van 

het gebouwtype wat in het kwadrant 

voorkwam. Elke kamer gaat een andere 

relatie aan met het landschap en het 

gebouw. 

_ Verkeerassen 

c::::::J Kamers 

- grens collectief-landschap 

grens tollectief-kamer 

"._....." grens urner-landschap 

:;> beêlndlging verkeersas In landschap 



Grenzen 

Overgangen in dit nieuwe plan zijn 

evident. Door de gelaagdheid collectief

privé zijn er twee grenzen te definiëren. 

Van collectief (de binnenwereld) naar 

privé (de kamers) is een grens. De 

andere komt voort uit de relatie met 

het landschap. De woningen oriënteren 

zich op het landschap en consumeren 

het. Hier is een zachte grens gewenst. 

Om toch af te bakenen wordt langs 

de voet van de terp een rietkraag 

gelegd, een natuurlijke overgang die 

meewuift in de wind en zo deze grens 

onbeslist laat. Maar op sommige 

plaatsen ontmoeten de collectieve 

Oe grens kamer-landtthap. bre<d en mht en geleldelijk 
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binnenwereld en het landschap elkaar. 

Hier is harde grens vormgegeven als 

beëindiging en duidelijke overgang. Er 

ontstaat dus een driehoeksverhouding 

tussen collectief-privé-landschap. 

De grens collectief-privé is nog niet 

gedefinieerd. Deze grens dient als 

overgang duidelijker te zijn dan privé 

naar landschap, maar minder hard 

dan de overgang collectief-landschap. 

Enerzijds om privacy van de bewoner, 

maar anderzijds om toch binding met 

het collectieve hart te houden. De 

grens wordt gedefinieerd door een lage 

beukenhaag, die de kamer afschermt, 

maar niet afsluit. 

De grens collectief-k1mer. Een h.,&)e vormt ~n zachte, maar 
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Kamer 1, de boerderij. 

Deze kamer volgt de hiërarchische 

trekken uit het boerenerf type. De 

kamer is verhoogd ten opzichte van 

het collectieve hart. De overgang 

naar het landschap verloopt zacht 

en geleidelijk. Door de boerderij uit 

het midden te plaatsen van de kamer 

De terp wordt weer bedreigd. De 

grens tussen collectief en landschap 

wordt hard vormgegeven en zo ook 

hier. Een muurtje bakent de overgang 

af. Boven het hellende vlak staan twee 

gespiegelde woningen op schijven 

boven het landschap. 

ontstaat aan de landschapszijde een Kamer 4, de gezamenlijke tuin. 

privé buitengedeelte. De overgang met Deze kamer is bijzonder omdat de 

het collectief wordt hard en afgewerkt functie in deze kamer collectief is. Hier 

met een stenen muurtje. Langs de rand ligt de moestuin met kas. Om toch de 

van de kamer zorgt een lage beukenheg kamer te definiëren en de tuin af te 

voor verzachting. scheiden van de rest van het collectief 

Kamer 2, de grote schuur. 

De kamer ligt achterop de terp en heeft 

een lang blok als bebouwing. Omdat 

deze kamer smal is, is het grondvlak op 

gelijk niveau als het collectief. Zo lijkt 

het groter en wordt deze grens grijs 

gebied. Om toch de kamer te definiëren 

begeleidt de beukenhaag de grens. 

Omdat het gebouw op de grens ligt, gaat 

ook de gevel deze overgang vormen. 

Kamer 3, de kleine schuur. 

Deze kamer in wezen geen kamer 

maar een breed grensvlak tussen het 

collectief en het landschap. Hier wordt 

het landschap de terp binnen getrokken, 

waardoor het landschap ook binnen de 

terp voelbaar wordt. Bij het onderlopen 

van het landschap, dringt dit water 

ook de terp binnen. Zo ontstaat er een 

interessant spanningsveld tussen het 

wonen op de terp en het landschap. 

ligt hier toch een haag omheen. Deze 

haag wordt echter gevormd door een 

aantallaagstam fruitbomen. De kasstaat 

als intermediair tussen het collectief 

en de tuin in beide ruimtes en zo dus 

in de grens. Ook het grondvlak van de 

moestuin is zoals kamer 1 verhoogd. 

De collectieve binnenruimte. 

Deze ruimte is zo gepositioneerd, dat 

alle kamers aan deze ruimte grenzen. 

Deze collectieve ruimte bedient alle 

woningen. De ruimte is als verkeersas 

ontstaan, maar om multifunctionele 

gebouw op te kunnen nemen is het 

profiel verbreed tot gezamenlijk plein. 

Ook bij de hoofdentree van de terp is het 

proflel verbreed om parkeerplaatsen 

te creëren. De beëindiging van de 

assen in het landschap is balkon op 

het landschap. Hier kan het landschap 

vanuit de collectieve binnenruimte 

beleefd worden.« 
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Impressies van het nieuwe erf. 
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HET GEBOUW 
DE BOEREN ARCHITECTUUR 

In navolging van de boerenerftypologie, 

als onderlegger voor het condominium 

en de compositie van de gebouwen, is 

ook in de architectuurvan de gebouwen 

het boeren type als vertrekpunt 

gebruikt. Het condominium als 

ecologische woongemeenschap heeft 

een sterke relatie met het omliggende 

landschap, zowel sociaal als door de 

gekozen beheervorm. 

Er is gezocht naar een manier om ook 

de architectuur in te bedden in het 

landschap. De historische analyse 

leerde eerder dat het herinterpreteren 

van oude lagen van het landschap, 

helpt om sturing te geven aan het 

nieuwe ontwerp van de polder, welke 

dankzij de oude lagen op de juiste 

manier een stap terug doet richting 

ontpoldering. Maar tegelijk een stap 

voorwaarts maakt naar een nieuwe 

invulling. En zo kan de boeren typologie 

als representatie van de oude polder, 

het agrarische land opnieuw weerklank 

vinden in de nieuwe architectuur. Zo is 

de historie op zowel landschapsniveau, 

als in het condominium als drager voor 

de compositie, alsmede de architectuur 

van de gebouwen leesbaar en ingebed in 

het ontwerp en vindt het zo draagvlak.« 



type 

Elementen die het boeren type 

maken, zijn terug te voeren naar de 

eerdere analyse van het boerenerf als 

type. Hierin is gesteld dat, ongeacht 

de agrarische achtergrond van het 

boerenerf, er wat gebouwen betreft, 

twee gebouwtypen te onderscheiden 

zijn; de boerderij als woonhuis en de 

schuren. De hiërarchie is duidelijk, 

met het woonhuis als statussymbool. 

Dit is terug te zien in de materialen, 

dakpannen en baksteen tegenover 

hout en riet of golfplaat van de schuur. 

De schuur is sober en functioneel, 

terwijl de boerderij vooral aan de 

ss 
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voorzijde versierd is langs de gootrand, 

de dakkapel en de zogeheten spiegel 

in het dakvlak. Ook de plaats op erf 

verraadt dat de schuur ondergeschikt is 

aan het woonhuis. 

De vorm maakt het boerderijtype. 

De stolp, als markante piramide 

in het open veld is de typische 

boerderijarchitectuur van deze streek. 

Anders dan bijvoorbeeld het Friese 

kop-hals-romp type is zowel het 

boeren bedrijf als het woongedeelte 

gelegen onder een groot piramidedak, 

vrijdragend op de vier houten staanders, 

die samen de stolp vormen. De schuren 

hebben een zadeldak en zijn meer 

generiek dan de stolp. Het boerentype 

is vanuit de sociaaleconomische 

achtergrond ontstaan en is puur 

functioneel. De boerderij is zo groot 

als nodig is en uitbreiding, verschuiving 

of verbouwing van ruimtes kan naar 

gelang de boerderij hier de ruimte in 

biedt. De boerderij en de schuren zijn 

te reduceren tot hun schil, waarbinnen 

de gebruiker de vrijheid bezit zijn eigen 

ruimtes te (her)definiëren. Wanneer 

het gezin uitbreidde, werd er ruimte op 

zolder gecreëerd, binnen de huls. Als 

het vee 's zomers in de wei was, werd 

het woongedeelte uitgebreid naar de 

stallen. Zo bewoog het gebouw binnen 

zijn eigen grenzen. 

Het type is te reduceren tot de 

hiërarchie van de gebouwen onderling, 

die tot uiting komt in materiaalgebruik 

en plaatsing. En de huls, met daarbinnen 

de vrijheid voor de gebruiker om hier 

een eigen invulling aan te geven. De 

gebruiker gebruikt en zal zelf weten hoe 

dit het beste kan. Hier is geen generiek 

model voor, maar individuele wensen. 

Elke kamer van de terp krijgt een 

ander type woning, die elk een andere 

relatie met het omliggende land en 

het collectief aangaat. Daarnaast zijn 

er twee gezamenlijke gebouwen, die 

dienend zijn voor de woningen. Deze 

zijn ook als zodanig in de hiërarchische 

pikorde ontworpen en zijn daarom sober 

gehouden. Daarentegen staan deze 

gebouwen wel centraal in het plan en zijn 

zij wel open naar het gemeenschappelijk 

erf, terwijl de kamers en de woningen 

zich juist afwenden van het hart en zich 

richten op het omliggende landschap. 

In het concept ligt de generieke drager 

voor het ontwerp van de woningen. 

Hierin staat de vrijheid van de gebruiker 

centraal. In elke woning is er een blok 

ontworpen, waarbinnen de natte 

cellen, opslag, technische ruimte en 

trap zich bevinden. Deze functies zijn 

geclusterd. De rest van de ruimtes 

vloeien in elkaar over, ook tussen 

verdieping en begane grond. De grenzen 

tussen ruimtes zijn eerder gevoelsmatig 

grens dan daadwerkelijk afgebakend. 

Deze gevoelsmatige grenzen scheppen 

ruimtes, die qua formaat de vrijheid 

geven om de functie van de ruimte zelf 

te bepalen. Alle ruimtes liggen langs de 

gevels, die veel glas bevatten waardoor 

de woning zich duidelijk opent naar het 

landschap. Zo ervaart de bewoner het 

wonen mét de natuur, als onderlegger 

voor deze eco-gemeenschap binnen zijn 

eigen woning. 

Het uitgangspunt van vrijheid voor 

de bewoner, gecombineerd met het 

boerderijtype en de specifieke relatie 

met de omgeving, die voor elke woning 

anders is, maken deze woningen divers 

en toch ook generiek.« 
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De grote schuur 

In dit langwerpige volume zijn twee de plattegrond is het functionele blok definiëren deze ook de ruimtes. Zo is de 

woningen ondergebracht, gespiegeld langs de overgangsgevel aan de zijde vrijheid voor de gebruiker ook in derde 

aan elkaar. In het midden is een van het collectieve erf uitgesmeerd. dimensie meegenomen. 

doorsteek, waar de entrees tot de Door het midden van de woning loopt 

woningen zijn. Deze doorsteek maakt 

dat het twee losse woningen zijn onder 

een dak. Het dak maakt dus het volume 

één. 

Plaatsing 

De grote schuur ligt in de achterste 

kamer, waar op het boerenerf de 

bedrijfssthuur staat. Het is in dit plan 

het grootste volume en het sluit de 

achterzijde van de terp af. De schuur 

staat dicht op de kamergrens om aan 

de achterzijde van de woning, naar 

het landschap toe een eigen plek voor 

de bewoner te creëren. De gevellangs 

deze grens zal fungeren als overgang 

tussen collectief-privé. De gevel is zo 

ontworpen dat ook hier de bewoner 

de vrijheid heeft te kiezen voor een half 

open dan wel gesloten gevel. 

Plattegrond en doorsnede 

Langs de hele gevel is het interieur los 

gehouden. Daardoorontstaaterletterlijk 

een huls, met daarbinnen een eigen 

invulling. Deze losse rand, enfilade, zo 

breed als een coupédeur, schept samen 

met de gevel een bredere intermediaire 

ruimte, tussen het buiten en binnen, 

tussen het landschap en binnen en 

tussen het collectieve erf en binnen. In 

de verkeersas, vanaf de voordeur tot 

aan ... Ja, tot aan waar eigenlijk? Hier 

vloeit de gang over in een grotere 

ruimte. Dwars op deze gang loopt een 

Constructie en materialisatie 

De constructie is opgebouwd uit houten 

spanten, die mooi in het zicht zijn. 

Zowel het dak, als de bovenverdieping 

tweede gang. Deze gang is aan beide draagt op deze constructie af. Daarom 

kanten beëindigd met een glazen 

gevel, waardoor er een zichtlijn door 

de woning ontstaat. Zo gesloten en 

bepaald het functionele blok is, zo 

open zijn de drie grote ruimtes langs de 

gevel aan landschapskant. Hier heeft de 

bewoner de vrijheid zijn eigen plek in te 

delen. Waar eten, waar wonen, waar 

koken? Het kan allemaal overal. De 

verdieping heeft dezelfde verkeersas als 

de begane grond. Boven zijn de kamers 

wel gedefinieerd, omdat een afgesloten 

slaapkamer nou eenmaal fijner werkt. 

Vanaf de overloop zijn er een aantal 

punten waar een visuele relatie met 

beneden is gemaakt. Allereerst bij de 

trapopgang. Daarnaast is er een balkon 

bij de gang dwars op de verkeersas en 

ten derde een balkon in de grote ruimte. 

De ruimtes op de verdieping volgen 

niet de contouren van beneden, maar 

zijn als losse elementen in de ruimte 

geplaatst. Hierdoor worden de ruimtes 

op de begane grond niet afgebakend 

door elementen op de eigen verdieping, 

maar door het ontstaan van vides 

is gekozen om alles op te trekken uit 

lichte materialen. De verdiepingsvloer 

is hout en ook de dakconstructie is een 

houten sporenkap. De gevel is dus niet 

dragend en kan zo heelluchtig blijven. 

Veel glas in de gevel, afgewisseld met 

dichte delen van houten rabat. Op een 

aantal strategische plaatsen, aan het 

eind van zichtlijnen zijn in de gevels 

kaders opgenomen, die het beeld over 

de zichtlijn inkaderen, waardoor de 

aandacht en het besef van de zichtlijn 

sterker gelegd wordt. De dakafwerking 

is van leisteen, een natuurproduct, wat 

minder energie kost bij de winning, 

dan bijvoorbeeld keramische pannen. 

Bovendien kan lei volledig gerecycled 

worden. De sobere antraciet uitstraling 

die het heeft, past goed binnen het 

idee van hiërarchie op het erf. De 

dakranden aan de kopse kanten van 

het gebouw , worden in geborsteld 

aluminium uitgevoerd. Dit is een mooi 

strak materiaal, waardoor het aan 

beide kanten een mooie 'clean cut' als 

beëindiging geeft.« 
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Openaeworkt model 
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De kleine schuur 

Plaatsing 

Deze woningen staan in de kamer links 

achter. In deze kamer is het landschap 

naar binnen getrokken het erf op. De 

woningen zelf staan op palen boven 

het landschap, wat onder de woning 

door komt. De woningen worden 

ontsloten met een vlonder, die rondom 

de woning loopt. Het ontwerp van 

deze woning heeft ook als drager het 

afwenden van het collectief en het 

openen naar het landschap. Aan de 

landschapszijde is de woning dan ook 

'geknot'. Hierdoor opent het zich naar 

het landschap, zonder de gehele gevel 

uit glas op te trekken. In de ene zijgevel 

wordt begane grondvloer visueel 

opgerold. Door de rolbeweging wordt 

het landschap als het ware naar binnen 

getrokken. Aan de andere gevel, waar de 

vlonder de eigen buitenruimte verbindt 

met de ontsluiting van de woning, is 

een omgekeerde rolbeweging ingezet 

om de bezoeker te prikkelen verder te 

lopen. 

Plattegrond en doorsnede 

De entree tot de woning is in de geheel 

dichte gevel. Een deur, anders van 

materiaal dan de rest van de gevel 

markeert de ingang. In het midden 

van de woning is het functionele blok 

geplaatst. Aan beide kanten liggen 

verkeersassen, die de ruimte aan de ene 

zijde met de ruimte aan de andere zijde 

verbindt. Ook hier is weer de vrijheid 

binnen de woning van gebruik van de 

ruimtes. Boven is een grote ruimte 

onder de kap gecreëerd. Een rand is 

losgehouden van de gevel, waardoor 

ook hier een visuele relatie met de 

begane grond is. Een van de ruimtes van 

de begane grond is verdiepingshoog 

door de ruimte boven. De andere 

ruimte reikt tot het dak. Daardoor is de 

ene ruimte luchtiger en opener. 

Constructie en materialisatie 

Wat constructie en materiaal betreft is 

deze woning het kleine broertje van de 

grote schuur. Omwille van de eenheid is 

hierook vooreen buitenschilvan leisteen 

gekozen. Ook de gevels zijn bij deze 

woning van leisteen om de rolbeweging 

visueel sterker te maken. De kopse 

kanten zijn ook hier van aluminium, 

waardoor aan beide zijden de rol 

beter zichtbaar wordt. De constructie 

is opgebouwd uit houten spanten, 

op een betonnen begane grondvloer. 

Deze draagt op drie betonnen 

schijven, waarop het hele gebouw 

los van de grond staat. De schijven 

lopen in de woning door als dragende 

binnenwanden die het middenblok 

inkaderen. Deze binnenwanden dragen 

de verdiepingsvloer van hout. Door 

de spantconstructie zijn ook hier de 

gevels vrijdragend en kunnen dus licht 

uitgevoerd worden met veel glas.« 
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De boerderij 

In navolging van de hiërarchie van het 

boerenerf staat ook hier de boerderij 

vooraan in de eerste kamer. De woning 

is op een sokkel geplaatst. De kamer 

ligt hoger dan het erf, waardoor 

de afscheiding tussen kamer en erf 

geschiedt door hoogteverschil. Het 

hoogteverschil wordt doorgetrokken 

in de woning, waar de ruimtes niet 

door wanden, maar door vloerhoogte 

gedefinieerd worden. In de boerderij 

zijn twee woningen gespiegeld aan 

elkaar. De entree van beide woningen 

liggen aan een gemeenschappelijk hal, 

die tot in het hart van het gebouw 

reikt. 

Plaatsing 

De boerderij is uit het midden van de 

kamer geplaatst. Daardoor ontstaat er 

een grotere private buitenruimte aan 

de achterzijde van het gebouw. Aan de 

voorzijde langs de entree van het erf 

is de gevel dicht gehouden, hier keert 

het gebouw zich af. Aan de achterzijde 

open het zich juist naar het landschap. 

Ook de beide zijgevels zijn grotendeels 

open afgewisseld aantal met dichte 

panelen. 

Plattegrond en doorsnede 

Vanuit de gemeenschappelijke entree 

worden de woningen vanuit het hart 

van de boerderij ontsloten. Achterin zijn 

voor beide woningen twee bergingen. 

Het functionele blok is uitgesmeerd 

langs de gezamenlijke entree. Bij 

binnenkomst is er een voorportaal 

met garderobe en het toilet. Dit is een 

lage ruimte. Verder de woning in staat 

een object centraal in de woning. Dit 

is een trap die als blok los in de ruimte 

staat. Voor dit blok loopt de verkeersas. 

Afgezien van deze gang zijn alle ruimtes 

gekoppeld en is het een gangenloos 

huis. De ruimtes zijn door verschil in 

vloerhoogte afgebakend. Centraal 

in het huis, aan de ander kant van de 

trap ligt een grote hoge ruimte. Dit is 

waarschijnlijk de woonkamer, maar aan 

de bewoner is de vrijheid gegeven naar 

eigen inzicht de ruimtes een functie te 

geven. Er kan namelijk ook goed langs 

de lange gevel een woonkamer ingericht 

worden. De vrijstaande trap voert naar 

een balkon dat ontsluiting biedt aan 

de slaapvertrekken. Deze liggen allen 

aan een kant van de woning, waardoor 

een deel van de begane grond een 

verdiepingshoog plafond heeft en 

de andere ruimtes zich ook in derde 

dimensie openen door de grote vides. 

Constructie en materialisatie 

In de stolpboerderij zorgde de 

vrijdragende dakconstructie op de stolp 

voor belangrijke mate van flexibiliteit 

binnen de boerderij. Binnen de nieuwe 

boerderij keert dit vrijdragend dak weer 

terug. Het dak steunt af op acht houten 

kolommen, een dubbele stolp. De 

dakconstructie zelf is een sporenkap. 

De kopse dakvlakken worden belegd 

met een rode keramische pan. De 

grote dakvlakken worden met riet 

belegd, afgewisseld met glasvensters. 

Om de dakconstructie te ontzien, 

wordt het dak ook afgesteund op de 

gevels. De gevels zijn opgetrokken 

uit steen. De buitengevel heeft een 

antraciete strengpers baksteen, 

afgewisseld met houten kozijnen, met 

overgedimensioneerde houtmaat. 

Daardoor vormen de kozijn grote 

kaders in de gevel. In de vensters is 

geen glasvlakverdeling gemaakt, maar 

één groot glasoppervlak.« 
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Collectieve kas 

De kas is puur functioneel. Ook de niet 

alledaagse vorm voor een kas is uit 

functioneel oogpunt. De kas fungeert 

niet alleen als collectieve groentetuin, 

maar ook als energievoorziening. 

In het glas zijn fotovoltaïsche cellen 

opgenomen, die zonlicht in energie 

omzetten. Deze energie wordt in 

de huizen gebruikt of terug aan het 

elektriciteitsnet geleverd. Zonnecellen 

zijn het meest effectief wanneer zij 

onder een hoek geplaatst zijn. Door de 

bijenkorfvorm van deze kas, zijn meer 

cellen onder een hoek geplaatst en 

levert dit wellicht meer energie op dan 

een conventionele kas, waarbij alleen 

het dakvlak effectief zonne-energie 

zal opvangen. De ruimte in de kas kan 

geheel benut blijven worden, wat bij 

een kas in driehoekvorm lastiger is. 

Een driehoekvorm levert echter wel 

meer glasvlakken onder een hoek 

op, wat effectiever is als het gaan om 

energieopwekking. Het is een spel 

tussen enerzijds gebruiksgemak van de 

ruimte in de kas en anderzijds efficiëntie 

als het gaat om energiewinning. 

Plaatsing 

De kamers op de terp wenden zich 

van het de collectieve ruimte af en 

richten zich op het landschap. Maar 

de moestuin is een collectief bezit en 

behoort de collectieve binnenwereld. 

De kas fungeert als intermediair om de 

impasse tussen de kamer, gericht op 

de omgeving, en de collectieve functie 

van groentetuin op te lossen. De kas is 

zowel in de collectieve ruimte als de 

kamer duidelijk aanwezig en zorgt hier 

voor een verzachtende grens. 

Constructie en materialisatie 

Het zonneglas wekt energie op 

zonder veel in te boeten aan 

lichtdoorlatendheid. Transparante 

zonnecellen zijn op dit moment nog in 

experimentele fase. Voor de constructie 

is een stalen frame van UNP profielen 

gekozen, vanwege de eenvoudige 

montage en lagere kosten ten opzichte 

van gelamineerde houten liggers.« 



Collectieve schuur 

Niet alleen de terp en de kas zijn in 

collectief beheer, maar ook een gebouw 

voor het ontplooien van gezamenlijke 

activiteiten, een plek voor hobby's, een 

plek voor spontaniteit en rommel en 

misschien wel huisvesting van dieren 

of gasten. Of alles. In het hart van het 

condominium is een schuur ontworpen 

die dit alles kan huisvesten. Een plek 

voor creativiteit zonder duidelijk 

programma is als one size fits all. Als 

ontwerper is het belangrijk een huls 

te maken, waarbinnen alles mogelijk 

is. Het resultaat is een eenvoudige 

houten schuur, waarin vier ruimtes zijn 

gecreëerd, ontsloten door een kleine 

kern. De ruimtes zelf zijn zo ontworpen, 

dat er voor welke functie dan ook 

een ruimte geschikt is. Zo is er een 

carportachtige ruimteontstaanvoor het 

stallen van tractors, motoren, en waar 

gesleuteld kan worden. Aan de andere 

zijde is een dicht volume met een open 

zijde naar het landschap, welke naar 

gelang de functie dichtgezet wordt met 

glas voor daglicht of met schuurdeuren, 
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wanneer deze ruimte als stal zal dienen. 

Boven zijn twee gelijke ruimtes onder 

de schuine kap gevormd, die als logies 

kunnen dienen, waar geschilderd of 

anderszins beoefend kan worden en 

waar samen gekomen kan worden voor 

vergaderingen of gezelligheid. 

De invulling van deze vier ruimtes is 

aan de bewoners zelf. In het ontwerp 

zijn alleen de contouren van de ruimtes 

bepaald, maar zelfs dat ligt niet geheel 

vast. Wanneer gewenst kan de carport 

dichtgezet worden, als er behoefte is 

aan een dichte ruimte. 

Constructie en materialisatie 

De materiaalkeuze voor hout draagt ook 

bij aan deze flexibiliteit. Het is ook niet 

de bedoeling dat dit gebouw strakke 

details heeft. Alles mag wel ruw zijn. 

Voor comfort is het wel wenselijk dat de 

dichte ruimtes wind en waterdicht zijn. 

Het beschot is uitgevoerd in rabatdelen 

van onbehandeld western red cedar 

wat door de jaren heen mooi vergrijsd. 

Alsbinnendak-en vloerafwerking wordt 



76 

onbehandeld grenen underlayment 

gebruikt, wat slijtvast is en toch door 

het onbehandelde met knoesten en 

houtvlammen een onafgewerkte 

uitstraling geeft. Het is aan de bewoners 

zelf, of hier een eigen vloer gelegd wordt 

en de wanden geschilderd dienen te 

worden. De constructie van het geheel 

is eenvoudig met houten spanten 

op te bouwen, ware het niet dat de 

ruimte boven de carport zwevend is, 

om hinderlijke kolommen langs de 

open carport te voorkomen. Deze 

staan altijd in de weg en ook ruimtelijk 

geeft het een beter beeld wanneer het 

bovengedeelte vrij uitkraagt. De ruimte 

van de carport loopt visueel door, 

maar wordt toch afgebakend door 

het plafond. Door in beide dakvlakken 

de spanten met stalen trekstaven 

diagonaal te koppelen, worden de 

dakvlakken vakwerkliggers die het 

uitkragende deel kunnen opvangen.« 
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Cotlectieve tuin- kas- kleine terp- boerderij 

Kleine schuur- collectieve plein- gezamenlijke schuur 
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kleine terp. boerderij. sezamenlijke schuur. arote schuur 

Gezamenlijke tuin· kas~ collectieve plein 
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REFlECTIE 

Aangekomen bij de finale van dit project, is het tijd om eens 

kritisch terug te blikken. Na bijna twee jaar werken ligt hier 

het resultaat. Een mooi resultaat wat de nodige uren heeft 

gekost. Door het de tijd heen begon het project steeds meer 

vorm te krijgen. 

Met de start van het M-atelier live to the max begon het 

project voortvarend. ledereen was gemotiveerd, wat jezelf 

ook oppept om door te zetten. Er is na de analyse van het 

Noordzeekanaal echter snel voor een individueel traject 

gekozen. Ik denk dat dit mede oorzaak is van het langslepende 

atelier voor de meesten van ons. Als ik voor mijzelf spreek, 

was het achteraf beter geweest, de groep nog bij elkaar te 

houden ook na het aanloopatelier. Samen hadden we een 

eigen locatie binnen de noordzeekanaalopgave kunnen 

kiezen. Deze keuze had iedereen een plek binnen deze locatie 

opgeleverd, waardoor er meer voordeel uit de groep gehaald 

kon worden. Een overkoepelend masterplan, waarbinnen je 

als individu je plek kan vinden, maar toch verantwoording 

naar de groep houdt. Er waren een aantal ateliers, die dit 

principe wel volgden. Dit geeft echter ook nog geen garantie 

om als atelier gezamenlijk eindcolloquium te kunnen doen. 

Ook deze groepen zijn gefragmenteerd geraakt, zoals dat 

bij ons atelier ook het geval is. Zij hebben in de start van 

het project echter wel gezamenlijk steun aan elkaar gehad, 

iets wat bij ons miste, omdat het gebied te omvangrijk is. 

Bovendien kan werk gezamenlijk gedaan worden, wat wij 

individueel hebben moeten uitpluizen. 

Toch ben ik blij dat wij wel de vrijheid hebben gehad, om 

binnen het Noordzeekanaalgebied je eigen deelgebied te 

kunnen kiezen. Deze keuzevrijheid laat je bewuster een keuze 

maken voor een gebied. Uit eigen interesse of een andere 

binding met je gekozen gebied. Dit schept ook motivatie. 

En motivatie is waar het om draait. Want een project is niet 

moeilijk. De voorgaande jaren heb je wel bewezen op de 

TU goed te zitten. Het moeilijkste is omgaan met tegenslag. 

ledereen krijgt hier mee te maken. Jezelf hier overheen is de 

kunst. 

De polder als afstudeerlocatie is voor mij ook een interesse. 

Een interesse die gevoed wordt door de wijze waarop 

ik architectuur wil bedrijven. Ik vind het belangrijk in 

architectuur om een binding met de ondergrond en de 

historie aan te gaan.ln het polderlandschap is de ondergrond 

je enige houvast, omdat in een rurale omgeving simpelweg 

weinig bebouwing is, om door middel van jouw architectuur 

op te kunnen reageren. De moeilijkheid bij dit project was 

de veranderde context. Ik moest met dit project anticiperen 

op een omgeving, die nog niet bestond, zelfs niet op papier. 

Daarom is er in het eerste deel van dit afstudeertraject 



veel tijd besteed aan het uitpluizen van alle meningen en 

de partijen en hun belangen. Dit politieke steekspel vind ik 

moeilijk, omdat ik nog nooit op deze schaal er mee te maken 

heb gehad. 

Toen ik dit duidelijk had, heb ik naar aanleiding van de uitkomst 

een eigen masterplan ontwikkeld. Alleen een masterplan 

uitdenken en tekenen vergt een hoop hoofdbrekens. 

Het ontwerpen van een stadsuitbreiding of inbreiding is 

eenvoudiger dan het ontwerpen van een landschap. En 

zeker natuur. Hierin heb ik met minimale ingrepen een 

nieuwe onderlegger gemaakt waarop het condominium 

zijn plaats krijgt. Uiteindelijk heb ik dus de context voor het 

condominium zelf bepaald, terwijl dit niet mijn uitgangspunt 

was. Het is dan ook geen tabula rasa geworden. Het nieuwe 

plan past goed binnen de oude lagen. 

Dit hele project kenmerkt zich door het ontwerpen van 

vrijheidsgraden. Vrijheid voor de gebruiker. Het landschap, 

wat door de natuur gevormd kan en moet worden heb ik 

hierin volledige vrijheid gegeven. Binnen het condominium 

is ook vrijheid voor de gebruiker drager voor het plan. Een 

multifunctionele ruimte in de vorm van een schuur/carport 

geeft bijvoorbeeld deze vrijheid. Alleen de contouren van 

het gebouw zij bepaald. De gebruiker krijgt een casco wat 

verder ontwikkeld moet worden. Nog een stap verder is er 
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ook vrijheid voor het individu binnen zijn eigen woning. Er 

is geen plattegrond met vooropgezette ruimtes ontworpen, 

maar een huls en contouren. De gebruiker kan zelf de functie 

van de ruimte bepalen. 

Deze vrijheid vind ik sterk in dit plan. Op alle lagen is dit 

doorgevoerd. Bovendien vind ik de architectuur en de binding 

met de onderlaag een sterk punt. Het zijn leuke gebouwtjes 

geworden, die zeker niet zullen misstaan. Het landschap 

vind ik een zwaktebod van dit project. Ik heb het daarin 

moeilijk gehad met het bepalen hoe ver ik moet gaan in het 

bepalen van het landschap. Daarom heb ik gekozen om een 

aantal oude lagen consequent in te zetten. Helaas botsen op 

sommige punten deze lagen ten opzichte van elkaar. 

Een ander punt waar het bij mijzelf als ontwerper nog wel 

aan schort, is het consequent doorzetten van een concept. 

Vaak maak ik het mezelf makkelijk door hier en daar iets te 

snoepen. Daar ben ik tijdens mijn afstuderen op gewezen 

door mijn begeleiders, en terecht. Dit is een manco waar ik 

aan moet werken als ontwerper. 

Terugkijkend op het resultaat en het proces houd ik er wel 

een goed gevoel aan over. Het is een heel breed project 

geweest en het leermoment lag vooral in al deze disciplines 

proberen te beheersen. Daar ligt mijn grootste winst. Altijd 

blijven leren en uitdagen houd je scherp.« 
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EPILOOG 

Deze ruimte wil ik nu gebruiken om een aantal mensen te 

bedanken. Allereerst dank aan mijn drie begeleiders, die 

samen met mij die project gevormd, gekneed, geboetseerd 

hebben. Zij hebben mij sturing gegeven op de momenten dat 

ik het nodig had. Zij hebben mij op de vingers getikt. Maar 

bovenal gemotiveerd. Na elke bijeenkomst kon ik het project 

weer met frisse zin aanpakken. Nogmaals dank voor jullie 

hulp. 

Maar er zijn meer mensen die mij intensief hebben bijgestaan 

tijdens dit traject. Mijn vriendin Mijke die mij ook wist op te 

peppen. Of mij juist even afstand liet nemen. En mij steeds 

gesteund heeft, ook al schoof de deadline weer op ... en weer 

op. Dank je wel! 

Ik wil mijn ouders ook in dit dankwoord niet vergeten. Zij 

hebben mij de mogelijkheid gegeven de afgelopen tien jaar 

zorgeloos te kunnen studeren. Niet alleen financieel maar 

ook door oprechte interesse in alles wat ik aan het doen 

was en ben. Ook de hulp die jullie hebben geboden bij de 

vertroebelde start die ik aan de universiteit kende, ben ik 

niet vergeten. Dankjullie wel voor alles! 



De rest van mijn (schoon)familie wil ik ook even apart noemen. 

Door jullie interesse kon ik mij ei kwijt en door anderen 

voortdurend te vertellen wat je doet hebt gedaan, krijg je 

zelf ook steeds een moment van zelfreflectie. Dit maakt mij 

scherper. Vrienden, dank jullie wel I Voor de interesse, maar ook 

voor de afleiding. Het squashen doet mij goed. Even los van het 

project. 

Als laatste wil ik mijn ateliergenoten bedanken voor hun 

inbreng, maar zeker ook de gezelligheid. Herinnering aan een 

ludiek busritje langs de kanaaloevers zullen mij zeker bijblijven. 

Dank aan jullie allen! « 
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SAMENVATTING 

Het condominium als nieuwe woonvorm stuit bij het zien 

van segregatie en buitensluiting op verzet. Maar deze 

Amerikaanse voorbeelden passen in Nederland niet goed. 

Daar zijn wij anders in. Maar wij zijn meer van de integratie; 

het samen doen en zijn. Dat samen is juist de basis voor 

een condominium. Want is het niet de gemeenschappelijke 

interesse van de bewoners, die de voorwaarde geeft 

voor het condominium. Voor het beïnvloeden van de 

gemeenschappelijke interesse is het ook belangrijk dat het 

condominium en de common interest in eigen beheer zijn van 

de mensen. Een Nederlands condominium zal naast het eigen 

belang ook zijn belang moeten uitstralen naar zijn omgeving. 

Een nieuwe voorwaarde om een poldercondominium te 

spreken is de rol die de woongemeenschap voor de regio kan 

betekenen. 

Met dit in het achterhoofd is in het project een letterlijk 

poldercondominium ontworpen. De wijkermeerpolder, aan 

de noordoever van het Noordzeekanaal, is gevonden als plek. 

Een plek met een rijke geschiedenis, waar relieken van de 

Stelling van Amsterdam dit nog uitdragen. Maar niet alleen 

zichtbare sporen zijn er te ontdekken. De bodem vertelt nog 

een verhaal. De historie ligt hier nog steeds opgeslagen. Een 

verhaal van het wijkermeer en de uiterwaarden. Een verhaal 

van inpoldering en agrarische verkavelingstructuren. En 

een verhaal van agrarische schaalvergroting die het gebied 

maken tot wat het nu is. Maar er is meer. Door de strategische 

positie van dit stuk land, zijn er verschillende actoren die 

invloed willen uitoefenen op dit gebied. Een nieuw verhaal 

wordt binnenkort geschreven. Maar welk verhaal dat is. Voor 

de nieuwe plannen zijn vier dragers te ontwaren. Het gebied 

als economisch gewin inzetten, door een haven te creëren. 

Het gebied open houden als buffer tegen de opmars van het 

stadse leven en werken. Het behouden en inzetten van de 

Stelling van Amsterdam als recreatieve trekker. En het gebied 

als waterbuffergebied aanwijzen, om zo de regio te sparen 

en voorbereid te zijn op de stijgende zeespiegel. 

Het valt op dat het plan voor havenontwikkeling een 

buitenbeentje vormt. De andere dragers zijn wel te verenigen 

in één plan. Een waterbuffergebied, wat een per zoveel tijd 

gebruikt wordt voor wateropslag, waarbij de Stelling van 

Amsterdam als trekker het gebied recreatief interessant 

maakt. Het water van het buffergebied versterkt zelfs 

de Stelling, met het idee van een 'live' inundatie. Met het 

toerisme toegevoegd aan het gebied is ook het gebied als 

economische bron verzekerd. 

De meest voor de hand liggende locatie voor de toeristische 

trekker is bij het fort zelf, aan de rand van het gebied. De 

geniedijk, die het gebied doorklieft wordt ingezet als 

toeristische lijn. Hierdoor wordt het gebied zelf ontzien 

van recreanten. Of toch niet? Want nu het gebied als 

overloopgebied is bestempeld, zal de agrarische functie 

langzaamaan verdwijnen. Een nieuwe functie voor het 

gebied, wat waterrobuust en het open karakter behoudt, 

wordt gevonden in een nieuwe vorm van recreatie, die nog 

niet in de recreatieregio voorkomt. Een nat natuurgebied, 

wat een plek biedt voor water- en weidevogels geeft de 

nieuwe invulling voor de nieuwe wijkermeerpolder. 

Historische lagen geven sturing aan het ontwerp voor het 

gebied. Het creëren van natuur en het herintroduceren van 

water maakt een stap naar ontpoldering mogelijk. Door 

het inzetten van de oude lijnen in het gebied ontstaat een 

legitieme verbinding tussen oud en nieuw en wordt het 

nieuwe hoofdstuk van de wijkermeerpolder een continu 

verhaal in plaats van losse fragmenten. 



Nu het gebied zowel ruimtelijk als programmatisch is 

ingedeeld, kan het condominium in dit gebied een rol gaan 

spelen. Een natuurgebied wordt beheerd door de bevoegde 

overheidsinstantie als Staatsbosbeheer of de provincie 

zelf. Maar er is een andere vorm van natuurbeheer, die 

mijn aandacht heeft. Agrariërs kunnen met subsidie van 

de overheid hun land teruggeven aan de natuur en dit zelf 

beheren. Zo is de overheid een netwerk te creëren van 

natuurgebieden, die niet alleen zij zelf hoeven te beheren. 

Voor particulieren is deze constructie normaal gesproken 

niet interessant, omdat je er een grote hoeveelheid land 

voor nodig hebt. Maar een condominium kan als collectief 

wel een rol in dit beheer gaan spelen door het gebied 

wijkermeerpolder in eigen beheer te voeren. Het is wel 

zaak affiniteit tussen de common interest van de bewoners 

en de betekenis voor de regio te vinden. Daarom is een 

condominium met een ecologische levensstijl een juiste 

optie. Het leven met de natuur wordt door het wonen en 

beheren van een natuurgebied meer werkelijkheid. 

Hoe ziet zo een condominium er dan uit? Dat is moeilijk te 

bepalen omdat er niet een type ecologische mens bestaat. 

Het is van alle leeftijden, van alle achtergronden en alle 

etniciteiten. Daarom wil ik als ontwerper mijn rol in de 

architectuur van het condominium vinden in het ontwerpen 

van vrijheid. Vrijheid voor de bewoner om te doen en 

te wonen naar zijn eigen behoefte. Daarom zal ik in het 

condominium alleen de huls ontwerpen, waarbinnen de 

bewoner zijn eigen indeling kan maken. 

De drager voor de architectuur wordt ook gevonden in een 

historische laag, namelijk in de architectuur van het rurale 

landschap. De boerderijen en boeren stallen zijn eigenlijk 

ook te reduceren tot zijn schil. Daarbinnen kende de boer 
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een grote vrijheid aan indeling. In de zomer wanneer het vee 

buiten was, werd een deel van de stal ook bij het woonhuis 

betrokken. Zo ademde het gebouw, maar binnen zijn 

eigen huls. De boerderij en het boerenerf als archetype en 

onderlegger voor het nieuwe condominium, geeft wederom 

een verbinding met het verleden. De referentie naar dit 

type is tegelijk een representatie van het rurale landschap, 

waardoor het zowel programmatisch,als op beheersniveau 

alsmede op ruimtelijk vlak verbinding en sequentie is 

gezocht. Want zijn de nieuwe bewoners niet de boeren van 

dit natuurland? « 
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Maar een condominium kan als collectief wel een 

rol in dit beheer gaan spelen, door het gebied 

Wijkermeerpolder in eigen beheer te voeren. Het 

is wel zaak affiniteit tussen de common interest 

van de bewoners en de betekenis voor de regio 

te vinden. Daarom is een condominium met een 
ecologische levensstijl een juiste optie. Het leven 

met de natuur wordt door het wonen en beheren 

van een natuurgebied meer werkelijkheid. 

Hoe ziet zo een condominium er dan uit? Dat 

is moeilijk te bepalen omdat er niet een type 

ecologische mens bestaat. Het is van alle leeftijden, 

van alle achtergronden en alle etniciteiten. Daarom 

wil ik als ontwerper mijn rol in de architectuur van 

het condominium vinden In het ontwerpen van 

vrijheid. Vrijheid voor de bewoner om te doen en 

te wonen naar zijn eigen behoefte. Daarom zal ik 

in het condominium alleen de huls ontwerpen, 
waarbinnen de bewoner zijn eigen indeling kan 

maken. 

De drager voorde architectuur wordt ook gevonden 
in een historische laag, namelijk in de architectuur 

van het rurale landschap. De boerderijen en 

boeren stallen zijn eigenlijk ook te reduceren tot 

zijn schil. Daarbinnen kende de boer een grote 

vrijheid aan indeling. In de zomer wanneer het 

vee buiten was, werd een deel van de stal ook bij 

het woonhuis betrokken. Zo ademde het gebouw, 
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maar binnen zijn eigen huls. De boerderij en het o. kleine schuur 

boerenerf als archetype en onderlegger voor 

het nieuwe condominium geeft wederom een 

verbinding met het verleden. De referentie naar 

dit type is tegelijk een representatie van het rurale 

landschap, waardoor zowel programmatisch,als 

op beheersniveau, alsmede op ruimtelijk vlak 

verbinding en sequentie is gezocht. Want zijn 

de nieuwe bewoners niet de boeren van dit 

natuurland? 
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Het condominium als nieuwe woonvorm stuit bij 

het zien van segregatie en buitensluiting op verzet. 

Maar deze Amerikaanse voorbeelden passen in 

Nederland niet goed. Daar zijn wij anders in. Wij 

zijn meer van de integratie; het samen doen en zijn. 

Dat samen is juist de basis voor een condominium. 

Want is het niet de gemeenschappelijke interesse 

van de bewoners, die de voorwaarde geeft voor 

het condominium. Voor het beïnvloeden van 

de gemeenschappelijke interesse is het ook 

belangrijk dat het condominium en de common 

interest in eigen beheer zijn van de mensen. Een 

Nederlands condominium zal naast het eigen 

belang ook zijn belang moeten uitstralen naar zijn 

omgeving. Een nieuwe voorwaarde om van een 

poldercondominium te spreken is de rol die de 

woongemeenschap voor de regio kan betekenen. 

Met dit in het achterhoofd is in het project een dat is? Voor de nieuwe plannen zijn vier dragers het toerisme toegevoegd aan het gebied is ook het 
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voor het gebied. Het creëren van natuur en het 

herintroduceren van water maakt een stap naar 

ontpoldering mogelijk. Door het inzetten van de 

oude lijnen in het gebied ontstaat een legitieme 

verbinding tussen oud en nieuw en wordt het 

nieuwe hoofdstuk van de Wijkermeerpolder een 

continu verhaal, in plaats van losse fragmenten. 

Nu het gebied zowel ruimtelijk als programmatisch is 

ingedeeld, kan het condominium in dit gebied een rol 

gaan spelen. Een natuurgebied wordt beheerd door 

de bevoegde overheidsinstantie als Staatsbosbeheer 

of de provincie zelf. Maar er is een andere vorm van 

natuurbeheer, die mijn aandacht heeft. Agrariërs 

kunnen met subsidie van de overheid hun land 

teruggeven aan de natuur en dit zelf beheren. 

Zo weet de overheid een netwerk te creëren van 

natuurgebieden, die niet alleen zij zelf hoeven te 

beheren. Voor particulieren is deze constructie 

normaal gesproken niet interessant, omdat je er een 

grote hoeveelheid land voor nodig hebt. 




