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"Jn de architectuur dient het te goon om een integrale benadering 
van mens en natuur, die resulteert in een gewaardeerde, duurzame 
gebouwde omgeving voor zijn gebruikers en omgeving. Hierbij spelen 
de behoeftes van de mens en het karakter van de plek een essentiele 
rol. lo dient het bezoekerscentrum longs de dijk in te spelen op de 
topografie, cultuur, sfeer, klimaat en de maatschappij." 
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Dit afstudeerverslag is het resultaat van een inspirerend 
jaar in atelier To the bone dat is opgezet door ir. Jan 
Schevers. Een periode waarin ik veel nieuwe inzichten heb 
gekregen en inspiraties heb mogen ervaren . In dit atelier 
zijn we op zoek gegaan naar de essentie van architectuur 
en materiaalgebruik. In het artikel Sigurd Lewerentz and a 
material basis for form analyseert de Londonse architect 
Adam Caruso de gebouwen van de Zweedse architect als een 
belichaming van " ... an intellectual struggle in which ideas 
of material assembly are inseparable from the formation 
of intensely characterful spaces". 2 In het afstudeeratelier 
To the Bone vormt deze uitspraak een inpiratiebron. In het 
atelier is onderzoek gedaan naar de relatie tussen materiaal 
en vormgeving door middel van een excursie naar de 
projecten van Sigurd Lewerentz in Zweden, deelname aan 
de concrete design competition, een excursie naar London 
met een bezoek aan Sergison Bates en als afsluiting dit 
afstudeerproject. 

Hierbij wil ik de gelegenheid aangrijpen om een aantal 
personen te bedanken voor hun ondersteuning tijdens 
mijn afstudeerproject. Mijn dank gaat ten eerste uit naar 
mijn afstudeercommissie. Jan westra voor zijn treffende, 
diepzinnigevragen.Jan Scheve rs voor zijn onuitputtelijke i nzet 
en inspiratie. Guus Timmermans voor zijn bouwtechnische 
kennis en steun tijdens mijn mastertraject. Ook heb ik veel 
steun gehad en gezelligheid beleefd met het afstudeeratelier 
To the bone. De wederzijdse inspiratie en kritieken hebben 
mij geinspireerd en scherp gehouden. Daarnaast wil ik mijn 
familie en vrienden bedanken voor hun eeuwige geduld en 
bemoedigende woorden tijdens de goede en minder goede 
momenten. Jullie stonden echt altijd voor mij klaar. 

Eindhoven, december 2010 

Marieke Sijm 
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In de periode voor de industriele revolutie was het 
gebruikelijk om te bouwen op basis van regionale 
eigenschappen met een uitwerking op ambachtelijke wijze. 
Door de functie en vormgeving te refereren aan lokale 
eigenschappen konden ze worden benut en uitgebuit. Er 
werden bouwwerken gerealiseerd die een unieke afgeleide 
zijn van hun omgeving. Deze lokale bouwkunsten zijn 
tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend als in de periode 
voorde industriele revolutie. We zouden echterveel kunnen 
leren van de bouwkunsten die zijn ontstaan voordat bouwen 
een professionele discipline werd, zowel op het gebied van 
architectuur als duurzaamheid . 
De ontwikkelingen aan het einde van de 18e eeuw, het begin 
van de industriele revolutie, hebben ervoor gezorgd dat het 
productieproces geleidelijk overging van een handmatig 
naar een machinaal proces. De ontwikkelingen gingen zeer 
snel, waardoor de relatie tussen de mens en natuurlijke 
hulpbronnen grondig aan verandering onderhevig was. 
lllustratief is de voortvarendheid waarmee universele, 
gestandaardiseerde ontwerpen in de vorige eeuw tot 
toonaangevende ontwerpstrategie werden door het 
modernisme. Deze beweging was er voornamelijk op gericht 
om vorm te geven aan het nieuwe en het hedendaagse, ten 
nadele van de continu.iteit van het verleden en de traditie . 
Door de universele en abstracte vormentaal is de binding 
van de sociale context steeds verder los komen te staan van 
zijn fysieke en lokale context. 

Deze radicale omslag heeft er toe geleid dat we conclusies 
moeten trekken uit het verleden en een nieuwe visie 
moeten creeren om onze huidige ontwerpopgaven aan te 
pakken. Een strategie die mij in dat opzicht aanspreekt, is 
het kritisch regionalisme. Deze strategie ziet architectuur 
als een kritische reactie op de modernisering in combinatie 
met een sensibiliteit voor het tektonische en voor 
plaatsgebonden factoren als topografie, klimaat, behoeften 
en materiaalgebruik. Het regionalisme is geen stijl, maar 
een visie die draait om de verbondenheid met de plek. Het 
is de rol van de architect om te reageren op tendensen, 
ze te interpreteren en om te zetten naar een eigentijdse, 
innovatieve ontwerphouding. 
Het industriele kader wordt gezien als de belangrijkste 
veroorzaker van de huidige milieuproblematiek. 
Tegenwoordig dient duurzaamheid zich zowel op de sociale 

als op de technische aspecten te richten. Begrippen als 
cultuur, klimaat, topografie, sfeer en maatschappij zijn 
hierbij belangrijk en liggen in de lijn van de regionalistische 
benadering. Doordetheorie van het regionalismete koppelen 
aan een duurzaamheidstheorie zijn uitgangspunten bepaald, 
die als basis dienen voor een duurzame ontwerpopgave. 

De plek voor het te ontwerpen gebouw is gelegen in West
Friesland, een regio in het noorden van Noord-Holland, 
omsloten door de Westfriese Omringdijk. Het gebied kent 
vanwege zijn rijke historie een grate cultuurhistorische 
waarde. Het open karakter met de lange lintdorpen zorgt 
voor een gebiedseigen identiteit. Er is behoefte aan een 
bezoekerscentrum, die de plek aantrekkelijker maakt en de 
beleving van het landschap vergroot. Een plek voor rust, 
uitzicht en recreatie. 
Het bezoekerscentrum vertelt op een ervaringsgerichte 
wijze het verhaal achter het karakteristieke landschap. 
De sculpturale vormgeving van het gebouw brengt de 
cultuurhistorische elementen uit de omgeving op een 
vernieuwende wijze onder de aandacht. Het gebouw leidt 
de bezoeker langs de verschillende uitzichtpunten die 
warden ingekaderd door het karakter en de vormgeving van 
de ruimtes. 
Het gebouw is zowel op sociale als op technische wijze 
duurzaam te noemen. Het verbindt mensen met elkaar en 
met de plek door het bezoekerscentrum te koppelen aan 
routegebonden fiets- en wandeltochten over de dijk en deze 
voort te zetten in het gebouw. 
In technisch opzicht is duurzaamheid bereikt door 
prefabricatie en het verkorten van de bouwtijd, waardoor 
de impact op de natuur wordt gereduceerd. De materialen 
zijn op een duurzame wijze geproduceerd en/of gemakkelijk 
te hergebruiken. Door de materialen op een droge wijze met 
elkaar te verbinden, kan eenvoudig een bouwdeel warden 
vervangen of warden aangepast. De materialen zorgen 
samen met de aanwezige frisse lucht vanaf het Markermeer 
en de natuurlijke daglichttoetreding voor een aangenaam 
binnenklimaat. 
Het bezoekerscentrum langs de Omringdijk, draagt bij aan 
de ontdekking van het Westfriese landschap. Een plek die 
de mens en natuur verbindt. Het bezoekerscentrum is in 
harmonie met zijn omgeving en draagt zowel op sociale als 
op technische wijze bij aan een duurzame toekomst. 
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1. lnleiding 

De uitdaging voor mijn afstudeeropgave komt voort uit mijn 
interesse voor architectuur en techniek die op een duurzame 
wijze een meerwaarde kunnen leveren voor de gebruiker en 
zijn omgeving. De bouw heeft een groot aandeel in de actuele 
duurzaamheids- en energieproblematiek, met 35% van alle 
afvalproductie, 43% van de nationale energieconsumptie 
en 25% van alle wegtransport heeft de bouwsector een 
grote ecologische voetafdruk. Met de huidige, traditionele 
manier van bouwen, creeren we enkel oplossingen voor de 
korte termijn en zullen we op de lange termijn nog steeds 
dezelfde of zelfs grotere problemen gaan ondervinden. 

Duurzaamheid staat mede door de schrikwekkende bee Iden 
uit Al Gore's An Inconvenient Truth en de klimaattop in 
Kopenhagen weer op de kaart. De bouwwereld probeert 
zich weer in te zetten voor een schonere, energiezuinige en 
duurzame leefomgeving. Helaas wordt duurzaam bouwen 
vaak primair gezien als energiezuinig bouwen, waardoor 
veel van de initiatieven voornamelijk worden gezocht in 
de toepassing van technische, additieve systemen, zoals 
zonnecollectoren, WKO in de bodem, windturbines etc. 
Hierdoor worden de huidige problemen vaak minder erg 
bevonden en wordt slechts het slechte met het goede 
gecompenseerd. Maar duurzaam bouwen gaat 66k over 
menselijke waarden, zoals de belevingswaarde en de 
kwaliteit van leven in en om het gebouw. Duurzaam bouwen 
gaat over een integrale benadering van de gebruiker, de 
plek en het gebouw. Deze uitgangspunten dienen voorop te 
staan in iedere ontwerpopgave. Enkel dan kan een gebouw 
leiden tot unieke, creatieve oplossingen en daadwerkelijk 
iets bijdragen aan de toekomst . 

lk zie deze afstudeeropgave dan ook als een uitdaging om 
een duunaam en energiezuinig gebouw te ontwerpen die 
een verbondenheid aangaat met zijn gebruiker en de plek 
en daardoor zelf duurzaam en energiezuinig is met behoud 
van architectonische kwaliteiten . De menselijke aspecten 
dienen een eenheid te vormen met de technische aspecten 
van het gebouw, zoals klimatisering, materiaalkeuze en de 
bouwwijze, zonder de toevoeging van (overbodige) externe 
systemen. De twee afbeeldingen op de linker pagina geven dit 
bee Id schematisch weer. Door vanaf de beginfase al rekening 

te houden met deze aspecten en deze een inspiratie te laten 
zijn voor elkaar, zal een gebouw gerealiseerd worden dat 
voldoet aan zowel de technische als de menselijke waarden . 
De volgende onderzoeksvraag zal door middel van deze 
ontwerpopgave worden beantwoord : 

Op welke manier kan een gebouw een verbondenheid 
aangaan met de gebruiker en de plek en daardoor zelf 
energiezuinig en duurzaam zijn? 

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, is onderzoek 
gedaan · naar de ontwikkeling van de techniek in de 
geschiedenis van de bouwkunst. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen de ontwikkelingen in de periodes voor 
en na de industriele revolutie . Door vervolgens mijn visie 
op duurzaamheid met de theorie te koppelen, heb ik de 
randvoorwaarden voor de ontwerpopgave vastgesteld . 

duur • zaam 
bnw. en bijw. van duren met -zoom (woordenboek der 
nederlandsche taal) . 

duur • zaam • heid 
znw. vr. van duurzaam met -heid. De eigenschap duurzaam 
te zijn, mate waarin iets duurzaam is (woordenboek der 
nederlandsche ta al) . 
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2. Aanleiding 

2.1 Voor de industriele revolutie 
"No region, whether natural or cultural, is stable", deze 
uitspraak van Felix Frankfurter weerspiegelt treffend onze 
leefomgeving die voortdurend in beweging is en onderhevig 
blijkt aan invloeden in de tijd. Het doel van dit hoofdstuk is 
om verder in te gaan op deze ontwikkelingen en een beeld 
te schetsen van de bouwkunsten die constant be'lnvloed 
warden door de steeds verder globaliserende wereldcultuur 
en de sterke technologische ontwikkelingen die gepaard 
gaan met een sterke drang naar vooruitgang en innovatie. 
Het gaat op zoek naar de rol die architectuur hierin speelt en 
naar de vraag welke positie het in de toekomst zou moeten 
innemen in relatie tot een gewaardeerde en duurzame 
leefomgeving. 

Darwin schrijft in The Descent of Man (1871) dat de 
gedrevenheid van de mens om in de behoefte voor 
onderdak en beschutting te voorzien, werd aangestuurd 
door te handelen naar het voorbeeld van de dieren, het 
gebruik van stro en bladeren. Want voordat de mens 
enkele bouwvaardigheden bezat, waren de dieren reeds 
volwaardige bouwers. Het is dan ook aannemelijk dat de 
behoefte van de mens om onderdak te bouwen afstamt 
van dezelfde behoefte als de apen. De Lustgarten van 
Erasmus Francisci uit 1668 toont een illustratie van een 
Noord-Amerikaanse bevolking die net als de aap een 
boom gebruikt voor beschutting en onderdak. Tot aan de 
periode van de industriele revolutie ging het voornamelijk 
om lokale, anonieme, spontane, inheemse bouwwerken 
waarbij de aandacht niet was gericht op de architect, maar 
op het gemeenschappelijke initiatief. Het werk werd niet 
be'invloed door intellectuelen of specialisten, maar door 
spontane en permanente activiteit van een volk met een 
gemeenschappelijk erfgoed en ervaring. 
Het was in dat tijdperk zeer gebruikelijk om te bouwen 
op basis van regionale eigenschappen met een 
uitwerking op ambachtelijke wijze. Door de functie en de 
vormgeving te refereren aan lokale materiaal-, plaats-, en 
klimaateigenschappen konden ze warden be nut en uitgebuit, 
waardoor bouwwerken werden gerealiseerd die een uni eke 
afgeleide zijn van hun omgeving. Deze en eerdere perioden 
uit de geschiedenis van de architectuur word en echter veelal 

niet behandeld wanneer over bouwkunst wordt gesproken, 
sommige stijlen en bouwwerken warden zelfs niet eens 
erkend als architectuur. 
Een van de meest radicale voorbeelden op dit gebied is 
het ondergrondse stedennetwerk in China. Hier zijn, door 
gebruik te maken van lokale elementen, hele steden onder 
het aardoppervlak gerealiseerd. De steden zijn gebouwd 
in een kleigrond, een soort slib dat is getransporteerd en 
afgezet door de wind. Door zijn grate mate van zachtheid 
en hoge porositeit, kan het eenvoudig word en bewerkt. Het 
landschap heeft op deze manier een dubbele functionaliteit 
gekregen, beneden kan warden gewoond en boven blijft veel 
ruimte over voor andere activiteit. De woningen zijn schoon 
en vrij van ongedierte, zijn warm in de winter en koel in de 
zomer. In verschillende provincies van China I even ongeveer 
tien miljoen mensen in deze ondergrondse aardwoningen. 
Ook de ongebruikelijke dakvormgeving die het gebied Sind 
in West-Pakistan is een uniek voorbeeld van regionale 
bouwkunst. Van april tot juni reiken de temperaturen er van 
35 tot 49 graden Celsius. Om de gebouwen te koelen, zijn er 
windvangers ontworpen die op de daken zijn gemonteerd 
en de gebouwen voorzien van frisse koele lucht. Omdat de 
wind altijd vanuit dezelfde richting wordt aangevoerd, zijn 
de windvangers permanent gefixeerd en warden al zeker 
vijfhonderd jaar toegepast. 

Deze lokale bouwkunsten zijn tegenwoordig echter niet 
meer zo vanzelfsprekend als in de periode voor de industriele 
revolutie. De schoonheid van deze architectuur heeft 
daarom niet altijd de waardering gekregen die het verdiend. 
We zouden veel kunnen leren van de bouwkunsten die 
zijn ontstaan voordat bouwen een professionele discipline 
werd, niet alleen op het gebied van architectuur, maar ook 
wat betreft duurzaamheid. De onopgeleide bouwers laten 
een talent zien voor het inpassen van gebouwen in zijn 
natuurlijke en culturele context. In plaats van de natuur 
proberen te verslaan, zoals wij tegenwoordig doen, hebben 
zij de grillen van het klimaat en de kansen van de plek als 
uitdaging gezien. 

De twee praktijkvoorbeelden zijn onderdeel van het 
werk van Bernard Rudofsky (1905-1988), die in 1964 
het boek Architecture without Architects publiceerde en 
waaruit we kunnen leren dat deze vroege bouwkunst 
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Afbeelding 5. Windvanger, Pakistan 

Afbeelding 6. Link5: Verwarmingsinstallatie op verwarmde lucht, eind lBe eeuw. 

Afbeelding 7. Rechts: Verwarmingsinstallatie op stoom door William Caok, 1745. 



wel degelijk een inspiratiebron kan zijn voor de 
ontwerpopgaven van de toekomst. Zijn boek is gebaseerd 
op een fotografietentoonstelling uit 1940 d ie in 1964 in 
het Museum of Modern Art NY werd gepresenteerd, het 
gaf voor het eerst een nagenoeg alomvattend beeld van 
vernacular architecture. De expositie was opgezet als 
kritiek op de toenemende onbezorgdheid om het milieu die 
werd veroorzaakt door de wereldwijde toepassing van de 
modernistische benadering van architectuur in de jaren 'SO 
en '60. 

ver • nae • u • lar 
native to a country. From L. vernaculus: domestic, native. 
From verna: home-born slave, native. A word of Etruscan 
origin (online etymology dictionary). 

Vernacular architecture is a term used to categorise methods 
of construction which use locally available resources 
and traditions to address local needs and circumstances 
(Wikipedia). 

2.2 Na de industriele revolutie 
De ontwikkelingen, die de bezorgdheid over de 
modernistische benadering hebben veroorzaakt, hebben 
hun oorsprong in de industriele revolutie die aan het einde 
van de 18e eeuw begon. De ontwikkelingen in die tijd 
hebben ervoor gezorgd dat het productieproces geleidelijk 
overging van een handmatig naar een machinaal proces. 
Waar tot in de 18e eeuw nog een duidelijke afspiegeling 
van de natuur en de omgeving was waar te nemen, ging 
men vanaf deze revolutie machines produceren en kopieren 
zonder terug te gaan naar de principes die ze hebben doen 
ontstaan. Groeiende ontwikkelingen in de ijzerindustrie 
en de opkomst van de stoommachine zorgden voor een 
plotselinge toename van de productie waardoor steeds 
meer ambachtelijke werkplaatsen werden vervangen door 
het fabriekssysteem en de machine. 
De periode van 1750 tot 1900 was een kritieke fase in de 
ontwikkelingen toepassingvan nieuwe industriele methoden 
en producten in de bouw. Er werd stoomkracht ingezet, de 
productie op kolengas werd uitgevonden en de opwekking 
van elektriciteit werd steeds verder geperfectioneerd. 
De ontwikkelingen gingen zeer snel, waardoor de relatie 
tussen de mens en natuurlijke hulpbronnen grondig aan 
verandering onderhevig was. Zo ontstonden bijvoorbeeld de 
eerste mechanisch aangedreven klimatologische diensten 
die dienden als regulering van verwarming en ventilatie in 
gebouwen. 

illustratief is de voortvarendheid waarmee universele, 
gestandaardiseerde ontwerpen in de vorige eeuw tot 
toonaangevende ontwerpstrategie werden verheven. Deze 
strategie kwam binnen de architectuur tot uiting in de 
vorm van het modernisme, een architectuurstroming die 
in de vroege decennia van de 20e eeuw tot ontwikkeling 
is gekomen door mensen als Ludwig Mies van der Rohe, 
Walter Gropius en Le Corbusier. De beweging was er 
voornamelijk op gericht om vorm te geven aan het nieuwe 
en het hedendaagse, ten nadele van de continu'iteit van het 
verleden en de traditie. Deze personen keerden voor hun 
ontwerpen wel terug naar de vernacular voor inspiratie, 
omdat ze voe Iden dat het positieve invloed had op hun aard 
als architect. 
De architectuurhistoricus en -criticus Kenneth Frampton 
(1930) merkt in een van zijn werken op dat het werk van 
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Afbeelding 8. Edinburgh Register Office, Robert Adom, Edinburgh, 1837. 
Verwarmingsinstallatie op verwarmd water 

A/bee/ding 9. Cite de Refuge, Le corbusier, Parijs 



Le Corbusier, en dan specifiek het ontwerp van zijn huis 
in Cap Martin en de details van Ronchamp, be'lnvloed 
is door de wit gekalkte, ongedecoreerde huizen uit het 
Griekse Santorini. Daarnaast verwijst de doorsnede van de 
appartementen in Unite d'Habitation te Marseille volgens 
hem naar het interieur van de huizen op het Griekse eiland 
Skyros. Het zijn karakteristieke voorbeelden van inheemse 
architectonische kenmerken die door de modernisten in 
overeenstemming warden gebracht met de modernistische 
principes zoals asymmetrie, herhaling, eenvoud en het 
gebruik van primaire vormen. Naast deze kenmerken van 
het vernacular, gebruikten modernistische architecten ook 
regionale materialen waardoor ze architectuur met een 
lokaal karakter genereerden. Zo reageert Gropius' huis 
in Cambridge op deze regionale kenmerken vanwege zijn 
houten constructie en de gevelbekleding. 

De architectuur van het modernisme refereerde echter 
slechts aan de vernacular door het selecteren van eenvoudige 
primaire, repetitieve vormen, zonder de hybride vorm te 
erkennen die juist ten grondslag ligt aan de vernacular. 
Met name de vijf punten voor een 'fundamenteel nieuwe 
esthetica' die Le Corbusier in 1927 formuleerde, zorgden 
voor een nieuw tijdperk van ontwikkeling. Het bouwen op 
kolommen, de vrije gevel, de vrije plattegrond, daktuinen en 
lange horizontale ramen waren uitgangspunt geworden voor 
een logisch constructief systeem dat getuigde van lichtheid, 
speelsheid en vrijheid. 
Met het Cite de Refuge (1929-1933) wilde Le Corbusier op 
basis van deze vijf punten de functies van de constructie 
scheiden en een gesloten dubbele huid gevel combineren 
met een systeem van mechanische ventilatie en 
verwarming. Hiermee is het Cite de Refuge in zijn intentie 
een van de eerste die een fundamentele herschikking van 
architectonische elementen voorstelde om te komen tot 
nieuwe inzichten in de moderne beweging. Het belangrijkste 
element in de klimaathuishouding was niet meer de 
massieve dragende buitengevel, maar er konden vanaf 
nu ook transparantere gevels warden gerealiseerd die in 
combinatie met mechanische installaties de klimaatcontrole 
konden uitvoeren. Het Cite de Refuge is hierdoor echter sterk 
afhankelijk geworden van installaties die hun reputatie nog 
niet konden waarmaken. De nauwe samenwerking tussen 
architect en ingenieur en de afhankelijkheid van installaties 

was vanaf dat moment een gegeven. 
Deze universele, abstracte en absolute vormentaal is 
tegelijkertijd ook bedreigd door zijn eigen absoluutheid. 
De moderne beweging zag zichzelf als een nieuw begin en 
als experimentele fase die meteen zou doorstoten naar 
een definitieve vormgeving van het moderne. De avant
garde zag zichzelf dus niet alleen als de voorhoede van de 
geschiedenis, maar ook als de vervulling hiervan, waardoor 
het zijn geloofwaardigheid steeds verder began te verliezen. 
Door de universele en abstracte vormentaal is de binding van 
de sociale context steeds verder los komen te staan van zijn 
fysieke en lokale context. Dit heeft ook zijn weerslag op het 
milieu gehad, doordat de balans met de natuur zoek raakte. 
In tegenstelling tot deze vooruitstrevende benadering van de 
modernisten dient een gebouw in mijn opinie fijngevoeliger 
te reageren op invloeden uit de omgeving in relatie tot tijd 
en plek, waardoor de lokale kenmerken zijn weerspiegeling 
krijgen in de architectuur. 
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A/bee/ding 10. Casa Oro, Bernard Rudo/sky en Luigi Cosenza, Napels 1935-1937 

A/bee/ding 11. De vorm van de menselijke voet, Bernard Rudo/sky 
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2.3 Regionale benadering 
Met de kennis van een nagenoeg radicale omslag van een 
bouwkunst die op een fijngevoelige wijze reageert op zijn 
natuurlijke en culturele context naar een van vooruitgang, 
universaliteit en standaardisatie die zijn weerslag heeftgehad 
op het milieu, is er naar mijn mening een tijd aangebroken 
waarin we conclusies moeten trekken uit het verleden en 
deze als inspiratie laten dienen voor een nieuwe visie om 
onze huidige ontwerpopgaven te benaderen. 

lets dat mij zeer aanspreekt is de kritische blik op 
architectuur die voortkomt uit een essay van Kenneth 
Frampton. In zijn Ten Points on an Architecture of 
Regionalism: A provisional Polemic zet hij uiteen dat deze 
benaderingswijze alleen mogelijk is vanuit een arriere
garde positie. Oat wil zeggen een positie die zich evenzeer 
distantieert van de verlichtingsmythe van de vooruitgang als 
van een reactionaire, onrealistische neiging terug te keren 
tot de architectonische vormen van het pre-industriele 
verleden. Om het arriere-gardisme te verankeren in een 
kritische strategie, wordt door Frampton de term 'kritisch 
regionalisme' overgenomen dat werd ge·introduceerd door 
Alexander Tzonis en Liane Lefaivre (1976) in The Grid and 
the Pathway (1981). Het kritisch regionalisme wordt door 
Frampton begrepen als een architectuur die een kritische 
reactie op de modernise ring combineert met een sensibiliteit 
voor het tektonische en voor plaatsgebonden factoren als 
topografie, klimaat, behoeften en materiaalgebruik. 
Het is daarbij van belang dat men een groot kritisch 
zelfbewustzijn heeft, aangezien we in een tijd !even waarin 
we de invloed van zowel het vernacular als van de universele 
civilisatie ondergaan. Door een symbiose te laten ontstaan 
tussen de meest inspirerende eigenschappen van een plek, 
de maatschappij en de technologie zullen kansrijke nieuwe 
ideeen kunnen ontstaan. Het regionalisme is geen stijl, maar 
een visie die draait om de verbondenheid met de plek. 
Hierdoor is het geen eenduidige theorie en kan men het op 
verschillende wijzen interpreteren. 
We zouden in deze context een interessante les kunnen leren 
uit de praktische en esthetische kenmerken die voortkomen 
uit het werk van Bernard Rudofsky, zoals ook eerder al in dit 
hoofdstuk behandeld is. Hij is van mening dat het sensuele 
genoegen weer boven het intellectuele dient te komt. Zo 
dient een woning weer te zijn wat het was, een aangename 

plek, in plaats van een machine om in te leven. Dit heeft 
hij zelf proberen te illustreren met zijn ontwerp voor Villa 
Oro aan een baai in Napels. De bouw van deze woning is 
voortgekomen uit zijn anti-academische benadering om 
de relatie tussen morfologie en topografie te begrijpen en 
vanuit zijn interesse voor het dagelijkse !even. De lange, 
slanke structuur van het gebouw volgt de topografie van 
het land, waardoor het huis de mogelijkheid heeft gekregen 
om zich volledig te openen en daardoor zoveel mogelijk 
kan profiteren van de zon en de wind. Daarnaast is het huis 
opgebouwd uit verschillende volumes waardoor een diffuse 
overgang tussen binnen en buiten wordt gecreeerd die 
tegelijkertijd zorgt voor schaduw voor het terras en de tu in. 
Maar ook op het gebied van mode en lifestyle heeft hij zijn 
opvattingengepubliceerd. Middels de foto op de linker pagina 
komt naar voren dat het menselijke aan het intellectuele 
ten onder dreigt te gaan; de moderne, gestandaardiseerde 
schoen komt niet meer overeen met de natuurlijke vorm 
van de menselijke voet. 

De kwaliteiten waarnaar Rudofsky op zoek is in zijn werk, 
zijn diegene die het gevoel van welzijn overbrengen 
en die de sociale interactie tussen mensen bevordert. 
Deze ervaringsgerichte benadering gaat op zoek naar de 
essentie van eigenschappen die men tegenkomt in de 
(gebouwde) omgeving en geeft dit weer aan de hand van 
dezelfde gereedschappen zoals die werden toegepast 
door de modernisten. Beide benaderingen gaan uit van 
fotografische en grafische methoden voor het bestuderen 
van regionale architectuur, maar hetgeen dat wordt 
gedocumenteerd is wezenlijk anders. Eleftherios Pavlides 
schrijft in zijn essay Four approaches to regionalism in 
architecture dat de modernisten primaire vormen selecteren 
en de hybride vormen, die voornamelijk in vernacular 
architecture voorkomen, negeren. De ervaringsgerichte 
benadering gaat echter juist in op deze hybride vormen en 
documenteert de kenmerken die een bijzonder moment 
van ervaring kunnen opwekken. Hierbij kan men denken 
aan oppervlaktebewerkingen of materialen die worden 
gebruikt om de poetische kwaliteit te vergroten. Hierdoor 
blijven de ervaringsdeskundigen dichter bij de diversiteit 
aan werkelijke eigenschappen van het regionale dan de 
modernisten en is de interpretatie van het vernacular een 
poetische fijngevoeligheid van de architect. 
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Afbee/ding 12. Bruder Kious Fe/dkope//e, Peter lumthor, Wochendorf 

Afbeelding 13. Huis Lotopie, Locaton en Vossol, Floiroc 
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Deze verbondenheid met de regionale eigenschappen is 
volgens Frampton belangrijk aangezien de veranderende 
structuur van de samenleving de dominante kracht is 
geworden in de moderne samenleving. Doordat cultuur 
onderhevig is aan een continue transformatie, zal de 
traditie als weerspiegeling hiervan ook dynamisch zijn . Het 
is belangrijk te bepalen welke lokale en culturele aspecten 
moeten worden behouden en welke je onderhevig laat 
zijn aan vooruitgang en innovatie, dit is afhankelijk van de 
opgave. Het is de rol van de architect om te reageren op 
deze tendensen, ze te interpreteren en om te zetten naar 
een eigentijdse, innovatieve ontwerphouding. Het verleden 
is hierbij een inspiratiebron voor de toekomst . 
Ook in de fysieke gebouwde omgeving is deze veranderende 
structuur te herkennen waardoor we niet moeten 
teruggrijpen naar oeroude gebruiken, maar een adequate 
reactie op het lokale klimaat, topografie, behoeften en de 
beschikbaarheid van materialen is wenselijk . Het is daarbij 
van belang dat we de essentie van de bestaande aspecten 
zowel ruimtelijk als vormtechnisch interpreteren en niet 
letterlijk overnemen. Een ervaringsgerichte benadering 
in relatie tot de plek is daarbij gewenst. De techniek zal 
worden ingezet als middel en niet als doel, zoals dat in de 
huidige samenleving helaas vaak wordt gedaan. We moeten 
de technologische ontwikkelingen weer balanceren met de 
klimatologische eigenschappen van de plek. Door hightech 
denken te combineren met lowtech ontwerpprincipes zal 
een uniek bouwwerk kunnen ontstaan dat een reactie is op 
de bijzondere eigenschappen van een plek. 

Twee actuele voorbeelden die mij inspireren en ieder op 
eigen wijze deze visie verbeelden, zijn ontworpen door 
de architecten Peter Zumthor en lacaton & Vassal. Beide 
architecten hebben een uiterst interessante werkwijze 
en een even boeiend eindproduct die de theorie van het 
regionalisme benaderen doordat zij een verbondenheid 
met de plek aangaan. Waar Zumthor zijn zwaartepunt legt 
op materiaalgebruik en traditie, leggen Lacaton & Vassal het 
zwaartepunt op de ruimtelijke en klimatologische kwaliteiten 
van de plek. Ze zoeken beiden naar een unieke balans tussen 
de verschillende parameters die kenmerkend zijn voor de 
gebruiker en de plek. Deze fijngevoelige benadering van 
de ontwerpopgave leidt tot een uniek bouwwerk met een 
intense belevingswaarde en tegelijkertijd ook bijdraagt aan 

het actuele duurzaamheidsvraagstuk. 

Het fijngevoelige ontwerp van de Zwitserse architect Peter 
Zumthor voor de Bruder Klaus Feldkapelle gaat op treffende 
wijze een dialoog aan met de plek. Het zandkleurige volume 
wordt gevormd door de structuur van 112 boomstammen, 
afkomstig uit de nabije omgeving. De stammen zijn in een 
tipi-vorm op de betonnen vloerplaat geplaatst, hier omheen 
is een huid aangebracht van stampbeton dat is opgebouwd 
uit verschillende lagen. Een team van vrienden en kennissen 
van de opdrachtgever had vierentwintig werkdagen 
nodig om de constructie laagje voor laagje op te bouwen. 
Het beton is op de bouwplaats gemengd en bestaat uit 
kiezels en zand uit de omgeving, aangevuld met cement. 
Zumthor heeft met deze kapel een bijzondere schoonheid 
neergezet die is vervaardigd door gebruik te maken van de 
topografische kwaliteiten, beschikbare materialen en lokale 
ambachtslieden. 

Huis Latapie van de architecten lacaton en Vassal inspireert 
mij vanwege het unieke resultaat in relatie tot het geringe 
budget en het innovatieve ruimtegebruik in relatie tot het 
klimaat. De woning heeft een vierkant bebouwingsoppervlak 
en staat met zijn eenvoudige volume aan de rand van de straat. 
Het bouwwerk wordt gedragen door een metalen frame 
dat aan de straatzijde wordt bedekt met vezelcementplaat 
en aan de andere zijde met transparant polycarbonaat. 
Een houten volume dat is vastgeklemd in het frame, zorgt 
voor een geisoleerde en behaaglijk verwarmde ruimte in de 
winter. Het volume opent zich naar de straat en de serre en 
wordt in tweeen gesplitst door een verdiepingsvloer. De serre 
vormt een bewoonbaar dee I van het huis en is voorzien van 
voldoende ventilatie mogelijkheden voor de zomerperiode. 
De oost- en westgevels zijn flexibel dankzij de toepassing 
van schuif- en vouwdeuren. Op deze manier kan de woning 
worden getransformeerd van een zeer open naar een zeer 
gesloten volume, naar gelang er behoefte is aan daglicht, 
ventilatie, geborgenheid, veiligheid en transparantie. Het 
bewoonbare deel kan door de vele mogelijkheden varieren 
in de seizoenen van klein naar groot. 
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A[beelding 14. Trias energetica 
1. beperk energievraag 
2. gebruik duurzame energie 
3. gebruik eindige brandstofjen zo efficient en schoan mogelijk 

Afbeelding 15. Verschilfende schaalniveaus binnen een gebouw van buiten 
naar binnen - Stewart Brand: locotie, schif, constructie, instolfoties, ruimte, inrichting 
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2.4 Duurzame toekomst 
Het industriele kader dat ans leven lange tijd heeft 
gedomineerd, en is ontworpen random een fabricagestroom 
met slechts een richting, wordt gezien als belangrijkste 
veroorzaker van de huidige milieuproblematiek. Er werden 
brute en kunstmatige energiebronnen gebruikt en grate 
hoeveelheden afval geloosd zonder daarbij stil te staan. De 
drijvende krachten achter de industriele revolutie hadden 
echter nooit de intentie gehad om deze grate gevolgen van 
de revolutie te bewerkstelligen, aangezien de revolutie als 
geheel niet bewust is ontworpen, maar geleidelijk vorm 
heeft gekregen. Ondanks dat deze revolutie verscheidene 
positieve aspecten heeft voortgebracht, had het dus oak 
fundamentele gebreken. Het is van groat belang dat de 
huidige architecturale praktijk zich gaat/blijft richten op 
het vraagstuk van duurzaamheid en dat men zich bewust 
wordt van de kwetsbaarheid van onze planeet. De snelle 
economische en mondiale groei en oak de voortvarende 
technologische ontwikkelingen hebben grate invloed op het 
welzijnvan de aardbol, onze leefomgeving. Het is noodzakelijk 
om de grate hoeveelheid energie die de gebouwde omgeving 
verbruikt te reduceren. Het is schrikwekkend dat 43% van 
onze nationale energieconsumptie is toe te schrijven aan de 
bouw. De duurzaam gebouw ontwerper Michelle Addington 
geeft zelfs aan dat een groat dee I van onze consumptie in de 
gebouwde omgeving voortkomt uit verkwistend gebruik, met 
op nummer een elektrische verlichting en airconditioning 
als goede tweede. 

Vanaf de jaren '70 en '80 is er al een golfbeweging te 
herkennen op het gebied van duurzaamheid. Vanaf toen 
heeft de milieuproblematiek steeds meer aandacht 
gekregen en is het begrip duurzaam bouwen ontstaan. Niet 
alleen particuliere initiatieven zoals die van architecten, 
opdrachtgevers en projectontwikkelaars waren daarbij 
leidend, oak de initiatieven vanuit de overheid in de 
vorm van nationale pakketten, subsidieregelingen en 
groenfinancieringen werden steeds belangrijker voor de 
ontwikkelingen. Dankzij deze initiatieven heeft ereen afname 
in de milieudruk plaatsgevonden. Tegenwoordig ligt de trend 
echter niet meer zozeer op het vlak van milieubelasting, 
maar op de maatschappelijke aspecten van duurzaamheid. 
Termen als kwaliteit, gezondheid en leefbaarheid zijn 
minstens net zo belangrijk geworden. Duurzaamheid dient 

zich dus te richten op verschillende schaalniveaus. Begrippen 
als cultuur, klimaat en topografie zijn hierbij belangrijk en 
liggen in de lijn van de regionalistische benadering. 

Voor het bereiken van een zo duurzaam mogelijke 
energievoorziening heeft de TU Delft in samenwerking met 
Senter Novem in 1996 een strategie ontwikkeld die bekend 
staat onder de naam Trias Energetica. De strategie bestaat 
uit drie stappen die opeenvolgend genomen dienen te 
warden. 

Stop 1 - het reduceren van het energieverbruik door 
beperking van de vraag (goede isolatie). 

Stop 2 - het gebruik van duurzame energiebronnen (zonne
energie) 

Stop 3 - geeft aan dat eindige energiebronnen zo efficient 
en schoon mogelijk gebruikt dienen te warden (hoog 
rendement). 

Dit stappenplan dient altijd gehanteerd te warden bij 
beslissingen in het ontwerpproces. 

Om een duurzaam gebouw te realiseren is het belangrijk 
om inzicht te hebben in de opbouw van het gebouw met 
de daarbij behorende functies en levensduren. Stewart 
Brand (1938) heeft hiervoor de S-lagen theorie ontwikkeld, 
een praktisch handvat voor de ontleding van een gebouw 
in bouwdelen. Stewart Brand maakt onderscheid in de 
volgende lagen: 

S-laag Nederlandse term Levensduur 

Stuff inrichting 5-15 jr 
Space plan ruimte 5-20 jr 
Services installaties 5-30 jr 
Skin schil 30-60 jr 
Structure constructie 60-200 jr 
Site locatie > gebouw 
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topografie cultuur sfeer klimaat maatschappij 

orientatie biodiversiteit helofytenfilter meerwaarde maatschappij 

connectiviteit hergebruik regenwater welzijn 

locatie meerwaarde natuur zonne-energie rendabel 

beperken transport windenergie sociale interactie 

duurzaam vervoer 

interactie met omgeving lokaal n1ateriaalgebruik schoonheid groene gevel 

klimatologisch comfort hergebruik materialen groendak 

lokale ambachten naluurlijke ventilatie 

lokaal materiaalgebru ik lhermische massa 

hergebruik materialen 

lokale ambachten 

gebruik lokale principes beperken biomassa 

belevingswaarde belevingswaarde OeJCibel/aanpasbaar 

positionering functiemenging 

gezondheid binnen/buiten 

hergebruik flexibel 

Ajbeelding 16. Ontwerpricht/ijnen mbt duurzaamheid. Gebaseerd op de 
plaatsgebonden factoren vanuit het regionalisme en de S-lagen van Stewart Brand. 
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Door de theorie van het regionalisme te koppelen aan een 
duurzaamheidstheorie, de S-lagen theorie van Stewart 
Brand, heb ik uitgangspunten bepaald die als basis dienen 
voor de ontwerpopgave. Vanuit het regionalisme ga ik uit 
van de volgende plaatsgebonden factoren: 

- topografie 
- cultuur 
- sfeer 
- klimaat 
- maatschappij 

Door deze factoren te koppelen aan de verschillende 
schaalniveaus die Stewart Brand weergeeft in zijn model: 

- /ocatie 
- schil 
- constructie 
- installaties 
- ruimte 
- inrichting 

zijn middels hetschema op de linkerpagina ontwerprichtlijnen 
met betrekking tot duurzaamheid voor mijn ontwerpopgave 
gecreeerd. Hierbij is de theorie van de Trias Energetica 
leidend. 

Wat betreft duurzaamheid moet het gebouw streven 
naar een optimale balans. Tijdens het ontwerpproces 
zal gestreefd moeten worden naar een optimalisatie van 
de verschillende parameters die in verband staan met 
het ontwerp en zijn context. Er zullen steeds afwegingen 
gemaakt moeten worden om te komen tot een beslissing 
die het meest optimaal is ten opzichte van de andere 
parameters. Een unieke samenhang van de parameters zal 
uiteindelijk moeten leiden tot een gewaardeerd, duurzaam 
ontwerp. 
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LOCATIE 
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Afbeeldmg 17. Her zeegat van Bergen, kreekrug en meren in de Middeleeuwen Ajbeelding 18. Valtaaiing van de westfriese amringdijk amstreeks 1 l50 

Afbeelding 19. lnpalderingen en draagmakerijen in de 17e eeuw Afbeelding ZO. lnpalderingen en draagmakerijen in de ZOe eeuw 
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3. locatie 

3.1 De plek 
De plek voor het te ontwerpen gebouw is gelegen in West
Friesland, een regio in het noorden van Noord-Holland, 
omsloten door de Westfriese Omringdijk en gelegen ten 
zuiden van de Wieringermeer. Vanuit het regionalisme is 
gebleken dat architectuur niet moet terug grijpen naar 
oeraude gebruiken, maar een kritische reactie op de 
modernisering dient te zijn . Om dit te bereiken zal in dit 
hoofdstuk een kritische reactie op de plaatsgebonden 
factoren warden geformuleerd. 

3.2 Topografie 
De Westfriese Omringdijk kent vanwege zijn rijke historie 
een grate cultuurhistorische waarde. Het gebied dankt zijn 
bodemgesteldheid en langgerekte vorm aan het zeegat 
van Bergen. Op deze plek was de zee door de strandwallen 
geslagen, waarna het grate invloed uitoefende op het 
achterliggende getijdensysteem. Ongeveer 3000 v. Chr. zijn 
de eerste nederzettingen gesticht langs de smalle geulen. 
Rond 900 v. Chr. sloot het zeegat zich doordat de straming 
van de zee zand aanvoerde. Door de slechte afwatering klonk 
de klei in, waardoor de voormalige kreken met hun zandige 
ondergrond de hoogste delen in het landschap werden en 
een goede basis bleken voor bebouwing. 

Aan het begin van onze jaartelling vormde Noord-Holland 
nog een geheel met Friesland. Random de 12e eeuw 
ontstond de huidige Zuiderzee door stormvloeden en het 
wegslaan van het veen en werd West-Friesland gescheiden 
van Friesland. Na de val van het Romeinse rijk ontvolkte 
het gebied door een grate volksverhuizing. In de Se eeuw 
ontwikkelde er een nieuwe bevolking die zich richtte op de 
zeevaart. Door de bevolkingsgraei ontstond er behoefte 
aan meer land voor huisvesting en voedselteelt. Men ging 
het veen ontwateren en ontginnen waardoor het maaiveld 
daalde en steviger werd. Vanwege de toenemende invloed 
van de Zuiderzee begon het land langzaam af te kalven, 
waardoor veenrivieren uitgraeiden tot grate meren. In het 
noorden werd al het veen weggeslagen waardoor West
Friesland aan de noordzijde aan het open water van de 
Zuiderzee kwam te liggen. Na het jaar 1000 n. Chr. werd 
het vanwege een stijgende zeespiegel en het toenemende 

aantal stormvloeden noodzakelijk om dijken tegen het 
water te bouwen. De eerste dijken werden met klei of veen 
gebouwd. De graotste kracht van het water werd gebraken 
door een breed voorland. 
Rond 1200 was Noord-Holland een eilandengebied 
geworden vanwege de invloed van wind en water. West
Friesland was aan bijna alle zijden omringd door de 
Zuiderzee en de steeds grater wordende meren. De 
eilanden bestonden uit veenontginningen die men tegen 
het water moest beschermen met dijken. De dijk random 
West-Friesland werd omstreeks 1250 gesloten, de huidige 
Omringdijk. Vanwege de vele stormvloeden had de dijk veel 
te verduren. Het voorland werd weggeslagen, waardoor het 
kale dijklichaam beschermd moest warden. Dit deed men 
aan het einde van de 13e eeuw met een zogeheten wierriem; 
een dijkbescherming van wierzoden. In die tijd stelden de 
dijken niet veel voor. Een dijklichaam bestond uit zand en 
klein dat in manden en met kruiwagens werd aangevoerd. 
Ter versterking werden er rijen palen van elzenhout voor 
gezet die weer onderling met elkaar waren verbonden. 
Tussen de palen legde men stro en daarap kwamen sparren. 
Keien verzwaarden het geheel om te voorkomen dat de 
golven de dijkbescherming wegsloegen. 
Pakken wier gaven de dijk extra stevigheid. Het moest direct 
warden verwerkt omdat anders de elasticiteit verloren zou 
gaan. De pakken wier rezen metershoog kaarsrecht op uit 
zee. Om de twee of drie jaar was het nodig de bovenste laag 
van een wierdijk te vervangen. Een enorm werk, dat veel 
tijd en geld kostte, maar alles ging goed tot de paalworm 
kwam. Oat was de graotste bedreiging in de geschiedenis 
van de dijken. Een in zee levend dier dat een lengte van zo'n 
50 cm kan bereiken en zich gemakkelijk een weg door het 
hout boort. Er werd van alles geprabeerd om de worm te 
bestrijden, maar de wormen vraten zich overal doorheen. 
Nog lange tijd werd er met een zwaardere kwaliteit palen 
gewerkt, maar in de tweede helft van de 19e eeuw zat er 
niets anders op dan de tientallen kilometers paalweringen 
te verwijderen, de dijken glooiend te maken en te versterken 
met steen, waardoor de houten palen overbodig werden. 
Het was een titanenstrijd waartoe in Drenthe en over de 
Duitse grens zwerfkeien werden verzameld. Toen de keien 
in de directe omgeving op waren, moest men naar de 
Scandinavische landen om stenen te halen, de zogenaamde 
Noorse stenen. 
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A/bee/ding 21. Grootscholige infrostructuur kruist de dijk in West-Friesland 
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Afbee/ding 23. fen wiel o/s onderdeel van het cultuur-historisch kro/ensnoer. 
Wie/en zijn het gevo/g van een dijkdoorbrook, het water heeft hier een rand got 
geslogen. De dijk werd vervolgens op de meest goedkope monier hersteld, nomelijk 
door de nieuwe dijk om de wielen heen te leggen. Hierdoor is de dijk erg grillig 
geworden. 
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Afbee/ding 22 . De omringdijk ols cultuur-historisch krolensnoer 
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Afbeelding 24. Een kleiput o/s onderdeel van het cultuur-historisch krolensnoer. 
Bij de in/oogdijken zijn bij dijkonderhoud en -herstel kleiputten ontstoon. De gegroven 
putten zijn rechthoekig van vorm. Aongezien her vervoer van grand destijds 
problemotisch en duur was, diende de grand voor het dijkherste/ ' ter nooster plootse 
en minster schode' gehoold le warden. 



De ringdijk vormde een van de best begaanbare verbindingen 
in het gebied, hier langs ontstonden in de loop der tijd 
nederzettingen, zoals Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. De 
oprichting van de VOC maakte de steden Hoorn, Enkhuizen 
en Medemblik belangrijke handelssteden met grote havens 
langs de dijk. De dijk is van oorsprong geheel bereidbaar. 
Op het grootste deel ligt nog steeds een weg voor al het 
verkeer en soms alleen voor langzaam verkeer. Op enkele 
dijkvlakken ligt geen wegdek meer, maar is de dijk bekleed 
met gras. De dijk is altijd in beweging geweest door de strijd 
met het water, dijkdoorbraken, inlaagdijken en nieuwe 
dijktraces zijn hier het voorbeeld van. Wielen en kleiputten 
langs de dijk zijn in dit opzicht historische gedenkplekken. 
Maar ook de bouw van zes burchten door Graaf Floris V, het 
droogleggen van de meren binnen en buiten de omringdijk 
en het plaatsen van galgen hebben het karakter van de dijk 
bepaald. De Omringdijk werd steeds meer onderdeel van 
het infrastructurele weefsel. 

In de 19e en 20e eeuw werd de zee ten noorden van West
Friesland ingepolderd, waardoor het gebied nu aan drie 
zijden omsloten was door 'nieuw land'. Het gebied vroeg door 
deze ontwikkelingen om een grootschaliger infrastructureel 
netwerk. Als reactie hierop werden vaarten en kanalen 
aangelegd, waaronder het Noordhollandsch Kanaal. Er werd 
ook een spoorlijn gerealiseerd en er werden diverse wegen 
aangelegd waarvan de A7 de belangrijkste is geweest. Door 
de aanleg van de Afsluitdijk en de Houtribdijk ontstaat het 
Markermeer en is de invloed van de zee op West-Friesland 
verleden tijd. 

De dijk is dus een waardevol en dynamisch element 
en dankt daaraan zijn vorm. Een rode draad in de 
ontstaansgeschiedenis is de permanente verbouwing: 
delen zijn versterkt en delen zijn verlegd. De verschillende 
onderdelen uit deze geschiedenis zijn nog steeds 
herkenbaar in het landschap aanwezig en vormen samen 
een cultuurhistorisch kralensnoer. Hierbij is de dijk het snoer 
en zijn de cultuurhistorische elementen de kralen . 
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A/bee/ding 25. Longhuis Afbeelding 26. Hooihuisboerderij 
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Afbeelding 27. Longhui«telp met dworsstol A/bee/ding 28. Noordhol/ondse stelp 
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3.3 Cuttuur 
De stolpboerderij is een karakteristiek en uniek bouwwerk 
dat vooral in het Westfriese gedeelte van Noord-Holland 
voorkomt. De bouw van de stolpboerderijen is omstreeks 
1600 ontstaan als bescherming tegen de grillen van de 
natuur. Het bouwwerk bood plaats aan mens, dier, hooi 
en werktuigen. Voornamelijk de groeiende vraag naar 
agrarische producten in de steden leidde er toe dat boeren 
meer gingen produceren en er behoefte ontstond aan 
grotere en betere opslagruimte. Er werd een overdekte 
en hoge schuur tegen het langwerpige woongedeelte 
aangebouwd dat aan de zijkanten werd afgetimmerd. Voor 
het maken van de hooiberg was zwaar hout nodig dat 
inmiddels ruimschoots verkrijgbaar was geworden dankzij 
de houthandel met het Oostzeegebied. De zware balken 
werden gebruikt om het vierkant te bouwen; vier stijlen 
op de hoeken van de hooiberg, verbonden door houten 
liggers. Het was een volgende logische ontwikkeling dat 
het piramidevormige dak dat de hooiberg afdekte werd 
doorgetrokken om rondom de hooiberg overdekte ruimte te 
creeren. Verde re uitbreidingen werden rondom de hooiberg 
gebouwd waardoor de hooiberg steeds meer het centrum 
van de boerderij werd en de stolpboerderij was ontstaan. 
Naarmate de boerenbedrijven zich ontwikkelden werden de 
boerderijen steeds groter en hoger. 
De zijwanden van de boerderij hadden geen dragende 
functie en werden in de eerste perioden van hout gemaakt, 
later van steen. De kap van de boerderij we rd uitgevoerd in 
riet, een voorradig materiaal dat licht in gewicht is en een 
relatief glad oppervlak heeft waardoor het stormvast is en 
waterdicht . 
Het woongedeelte van de boerderij ligt aan de zuidkant met 
de bedsteden aan de kant van het hooi aangezien het hooi 
en het riet isolerend werken. Ook de warmte van de dieren 
werd benut. Boven dit woongedeelte werd het rieten dak 
soms voor een bepaald gedeelte weg gelaten en vervangen 
door zwart geglazuurde dakpannen. Dit zou het brandgevaar 
verkleinen en was niet noodzakelijk voor de uitwaseming 
van het vee. 

Door woningbouw en ruilverkaveling zijn complete delen 
van West-Friesland ingrijpend veranderd en staat het 
behoudt van cultuurhistorisch erfgoed, zoals de authentieke 
boerderij, hoog in het vaandel. Op de linker pagina staan 

de vier boerderijen afgebeeld die tezamen een schematisch 
overzicht geven van de ontwikkelingsgeschiedenis van de 
kenmerkende Westfriese stolpboerderij. 
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Afbeelding 29. Het klimaat en de sfeer in West-Friesland 
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3.4 Steer 
West-Friesland is een prachtig gebied met een eigen 
identiteit. Het landschap wordt gekenmerkt door zijn 
uitgestrekte, weidse landschap met indrukwekkende 
vergezichten, zowel binnen- als buitendijks. Het landschap 
kent een open karakter waarin de land- en waterlijnen sterk 
perspectivisch werken. Haaks op deze ontginningsl ijnen 
ligt de meer verdichte, lintvormige bebouwing verhoogd 
in het landschap op de oude kreekruggen. In contrast met 
de rechte sloten, vind je er zo af en toe nog een kreek 
die zich door het landschap wringt. Er omheen liggen de 
lager gelegen weilanden, die voornamelijk dienst doen als 
voedingsbodem voor veeteelt, bollenteelt en zaadteelt. 
Hetgebied is al eeuwenlang doorveehoudersen landbouwers 
in gebruik. De kustlijn is hard met stenige oevers en enkele 
langgerekte oeverlanden. De Westfriese omringdijk is hoog 
en steil en kent een aantal markante knikken. Hierdoor 
ontstaan er langs het Markermeer unieke panorama's die bij 
helder weer zelfs een blik naar Flevoland opleveren. 

3.5 Klimaat 
In West-Friesland heerst een uitgesproken zee klimaat, 
waardoor echte extremen, met uitzondering va n de wind, 
niet voorkomen. Het weer is wisselvallig en onvoorspelbaar, 
met gedurende het hele jaar kans op neerslag. Door de 
ligging aan het Ijsselmeer en Markermeer kan het er in de 
herfst en in de winter behoorlijk stormen. De lucht wordt 
dan boven het warme meer opgewarmd en zorgt voor 
regenbuien boven het land. De zomers zijn aan het water 
zeer aangenaam, het meer biedt een prima plek voor 
verkoeling, doordat er een frisse, stevige wind over het 
water kan waaien. 
Het klimaat heeft ook zijn weerspiegeling in het uiterlijk van 
het landschap, het jaarverloop is duidelijk te herkennen. 
Het kale, geploegde land met daarboven een nevelige lucht 
wordt bijvoorbeeld als een typisch winterbeeld ervaren. De 
begroeide, kleurrijke landerijen geven in de zomer samen 
met een helderblauwe lucht een typisch zomerbeeld. 

45 



Afbeelding 30. Fietsers over de dijk, op de achtergrond wotersport op het Markermeer 
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3.6 Maatschappij 
Uit de toekomstige plannen van de provincie en de 
gemeente is op te merken dat er in de komende periode 
grate aandacht uit zal gaan naar de ontwikkeling en 
stimulering van recreatie en toerisme in West-Friesland . 
Aan de zuidzijde van de West-Friese Omringdijk, die grenst 
aan het Markermeer, liggen op dit gebied veel kansen 
en mogelijkheden. Het gebied kenmerkt zich door een 
verscheidenheid aan recreatie, zoals vele watersporten, 
vogelspotten, wandelen, fietsen, zonnebaden, kamperen en 
visserij. Vanuit het beeldkwaliteitsplan van de provincie is 
vastgesteld dater een groot draagvlak is voor het ontwikkelen 
van routegebonden recreatievoorzieningen. Voorzieningen 
die de beleefbaarheid en de bijzondere kwaliteiten van het 
gebied verbeteren en ook bij slecht weer aantrekkelijk zijn . 
Op deze manier kan er een continue aantrekkelijkheid van 
het gebied warden gewaarborgd. De fiets- en wandelroutes 
dienen gekoppeld te warden aan cultuurhistorische en 
culturele elementen, de beleving van het landschap is hier 
een essentieel onderdeel van. De ontwikkeling biedt kansen 
voor de realisatie van pleisterplekken, zoals uitzichtpunten 
en rustplekken . Hierbij dient ook de natuur een duurzame 
plek geboden te warden, zodat een meerwaarde voor 
het gebied wordt gecreeerd. Dit vraagt om een nieuwe 
infrastructuur zonder het oorspronkelijk profiel van de dijk 
en zijn omgeving aan te tasten. 
Een meervoudige aanpak van dit gebied zal niet alleen een 
meerwaarde voor toeristen opleveren, maar ook zeker 
voor de inwoners van de regio zelf. Door het ontwerpen 
van een bijzondere recreatieve voorziening die meervoudig 
kan warden ingezet, zullen Westfriezen de bijzondere 
eigenschappen van hun gebied gaan herwaarderen en 
daarvan optimaal gebruik maken. Daarbij is het wenselijk 
dat de lokale kenmerken en kwaliteiten warden uitgebuit en 
mensen stimuleert om op een duurzame wijze om te gaan 
met de natuur. 
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LAAG 3: Het stedelijke landschap 

LAAG 2: Het cultuurlandschap 

LAAG 1: Het natuurlandschap 

Afbeelding 31. Lagenstructuur gebiedsanalyse 
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3.7 Gebiedsanalyse 
Een ontwerp wordt gemaakt voor een specifieke plek, 
aangezien deze plek en zijn context geen eenduidig gegeven 
zijn, is de interpretatie van de kenmerken van die bepaalde 
locatie van belang. Kennis en inzicht in de geschiedenis 
zijn hierbij onmisbaar. Om die reden is een gebiedsanalyse 
uitgevoerd die nu volgens een lagenstructuur uiteen gezet 
is . De achtereenvolgende ontwikkelingsstadia van het 
landschap warden opgevat als afzonderlijke lagen die in de 
loop van de tijd over elkaar heen geplaatst kunnen zijn. De 
verschillende lagen vormen uiteindelijk de landschappelijke 
context van het ontwerp. 

LAAG 1: Het natuurlandschap 
Het resultaat van de inwerking van de levende op de niet
levende natuur, zoals de verschillende soorten beplanting 
op de zand- en kleigronden. 'Het uitgestrekte stelsel van 
bergen, ravijnen, vlaktes, bossen en zeeen, dat doorgaans 
landschap wordt genoemd, is zonder menselijk ingrijpen 
en in zeer lange tijd op een natuurlijke wijze tot stand 
gekomen.' 

In de lagune achter de strandwallen van Bergen began 
8000 jaar geleden riet te groeien en na de hevigste 
overstromingen werd dat opgevolgd door metershoog 
veenmos. Het veen is een sponsachtige slappe bodem dat 
is ontstaan uit halfverteerde plantenresten die door water 
van de buitenlucht zijn afgesloten . Door toevoeging of 
onttrekking van water zijn de grenzen van het veengebied 
verschoven. Het overtollige water stroomt door een netwerk 
van kronkelige riviertjes af naar de grotere rivieren . 

LAAG 2: Het cultuurlandschap 
Het resultaat van de inwerking van een cultuurtechnisch 
systeem van bijvoorbeeld waterbeheer en agrarisch gebruik 
op het onderliggende natuurlijke systeem. 

Al in de achtste eeuw we rd door de aanleg van rechte sloten, 
het veen ontwaterd en geschikt gemaakt voor landbouw en 
bewoning. Het veenlandschap is dus een in cultuur gebracht 
landschap. Om wateroverlast te voorkomen werden dijken 
aangelegd. De langgerekte vorm van de percelen is een 
gevolg van het recht van opstrek. Een wijze van uitgifte 
die bepaald dat de onverkavelde grand toekomt aan de 

aangrenzende eigenaren . 

LAAG 3: Het stedelijke landschap 
Het resultaat van een bewuste architectonische bewerking 
van het natuur- en cultuurlandschap. Het landschap is dan te 
beschouwen als een formele, architectonische compositie . 

In de vijftiende eeuw was men in staat ·am het water 
weg te malen door de uitvinding van de molen. Het 
ontginningslandschap veranderde in een polderstelsel. 
Een stuk land omringd door dijken waarin de waterstand 
onafhankelijk van de omgeving gereguleerd kon warden 
en de vastgestelde waterstand door een pomp op peil 
gehouden werd . De molens zijn vanaf de achttiende eeuw 
geleidelijk vervangen door stoomgemalen. 
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Afbeelding 32. 
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Kansen vaar de amgeving op het gebied van duurzaamheid 
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3.8 Duurzaamheid 
Door de ontwerprichtlijnen te koppelen aan de 
gebiedsanalyse, kunnen de elementen die interessant zijn 
voor de locatie warden uitgelicht. Voor de locatie van het 
ontwerp zijn verscheidene kansen aanwezig die kunnen 
bijdragen aan een duurzaam gebouw. Hieronder warden 
deze toegelicht. 

Omgeving 
Voor de locatie zijn er allereerst kansen voor het stimuleren 
van duurzaam vervoer. Fiets- en wandelroutes over de 
dijk kunnen gekoppeld warden aan cultuurhistorische en 
culturele elementen, waardoor de educatieve waarde 
en de beleving van het landschap wordt versterkt . Deze 
routegebonden activiteiten zullen de sociale interactie 
zowel in als om het gebouw stimuleren. Een oplaadpunt 
voor elektrische fietsen is wenselijk. 
Het gebouw dient daarnaast te zijn ingepast in zijn omgeving, 
waardoor het gewaardeerd zal warden. Dit zal leiden tot een 
langere levensduur. 
Aangezien de fundering van een gebouw in dit gebied 
enkel uitgevoerd kan warden middels funderingspalen, is 
er een kans om dit te combineren met funderingspalen die 
zijn voorzien van een warmtewisselaar. Dit zorgt voor een 
energiebesparing met betrekking tot de verwarming en 
koeling van het gebouw. 

Materialen 
Voor de materialen dient een keuze gemaakt te warden 
voor duurzame materialen, materialen die een lange 
levensduur hebben en geschikt zijn voor aanpasbaarheid 
en hergebruik. Daarbij is het wenselijk om gebruik te 
maken van regiogebonden producten en vakmanschap. 
Ook is het interessant om thermische massa te creeren, 
zodat er thermisch accumulerend vermogen ontstaat. Deze 
materialen hebben het vermogen om warmte of koude op 
te nemen, vast te houden en later weer af te geven. 

Biodiversiteit 
Voor deze specifieke locatie is het instant houden van de 
biodiversiteit een pre. De regiospecifieke flora en fauna 
dienen een waardige plek binnen het (stedenbouwkundige) 
ontwerp te krijgen. Met name het broeden van vogels is 
heel belangrijk. 

Ventilatie 
Het gebouw zal op een natuurlijke wijze geventileerd 
kunnen worden door middel van een frisse wind die vanaf 
het Ijsselmeer wordt aangevoerd en het gebied in waait . Dit 
zorgt voor een aangenaam, klimatologisch comfort . 

Zan 
De zon zalslim ingezetkunnenworden in hetgebouwontwerp. 
Ten eerste kan de zonnewarmte passief gebruiktworden door 
het realiseren van thermische massa. Daarnaast dient een 
teveel aan zonlicht geweerd te warden door het toepassen 
van een zonwering. Op deze manier kan een gereguleerde, 
aangename zoninval gerealiseerd warden. 

Water 
In de regio is water een bepalend element geweest in de 
geschiedenis, het heeft het gebied vorm gegeven. Water 
zal dan ook een bepalende rol in het ontwerp kunnen 
hebben. Zo is het mogelijk dat er een bufferplek gecreerd 
wordt die dient als overloopgebied bij hevige regenval en als 
bran voor de landbouw bij droogte. Het aanleggen van een 
helofytenfilter zal dienst doen als waterzuivering. Dit water 
kan gebruikt warden voor het spoelen van de toiletten. 
Daarnaast kan een open water dienst doen als plek voor het 
broeden van watervogels. 
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Afbeelding 33. 
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Spaanse vloot Bossu 

verslagen door watergeuzen 

Stedenbouwkundige koort met historische krolen 

verdwenen kasteel van Wijdenes 

locatie 

O cultuur historische kralen 

- achteroever 

route over de dijk 



4. Concept 

4.1 stedenbouwkundig 
De dijk als cultuurhistorisch kralensnoer bevat veel 
unieke, historische kralen. Voor dit project is ingezoomd 
op de Zuiderdijk, het zuidoostelijk deel van de Westfriese 
Omringdijk. Dit deel van de dijk is gelegen tussen de twee 
historische steden Hoorn en Enkhuizen. Binnen dit deel 
liggen vele pittoreske . lintdorpen die alien uitwaaieren 
naar de dijk en het Markermeer. De exacte plek locatie van 
dit project is gelegen tussen de dorpen Schellinkhout en 
Wijdenes, in een binnendijks kommetje van de dijk. Langs 
dit deel van de dijk liggen bijzondere kralen. Bijvoorbeeld 
een molen, een vogelbroedplaats, een verdwenen kasteel 
en een plek waar de Spaanse vloot Bossu verslagen is door 
de watergeuzen {zie afbeelding linker pagina). 
Dit is slechts een klein onderdeel van de gehele Westfriese 
omringdijk, die een groat aantal kralen bevat. Deze kralen 
warden echter sporadisch onder de aandacht gebracht voor 
voorbijgangers. Een routegebonden recreatievoorziening 
langs de dijk, die zich daadwerkelijk richt op de schoonheid 
van het gebied en zijn cultuurhistorische elementen, zou 
de aandacht wel degelijk op deze kralen kunnen vestigen. 
Een bezoekerscentrum zal warden ontworpen, waardoor de 
plek aantrekkelijker wordt en de beleving van het landschap 
wordt vergroot. Een plek voor rust, uitzicht en recreatie. 

4.2 Kaders 
Uit de analyse van het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat 
West-Friesland een gebied is met een eigen identiteit. Het 
wordt gekenmerkt door een rijke geschiedenis en cultuur, 
het open karakter met de lange lintdorpen en prachtige 
vergezichten. Het landschap wordt getekend door een aantal 
regiospecifieke elementen. Enkele zijn in het plangebied 
terug te vinden en zullen leidend zijn voor de vormgeving 
van het gebouw. Deze regiospecifieke elementen zullen 
ingekaderd warden door het gebouw. Het is de bedoeling 
dat de elementen intens warden beleefd door de bezoeker 
die zijn route over de dijk vervolgd in het gebouw. Waar 
de bezoeker vanaf de dijk een complete beleving van de 
omgeving krijgt, zal deze beleving in het gebouw warden 
ge'intensiveerd door de inkadering van de elementen en de 
vormgeving van het gebouw. Op deze manier zal het gebouw 
bijdragen aan een herwaardering van de plek. 
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Afbee/ding 34. Panorama over her fond 

Afbee/ding 35. Panorama over het water 
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4.2.1 Regiospecifieke elementen 

5/oot 
Het landschap wordt sterk perspectivisch vormgegeven door 
de gegraven lijnen, sloten, die het water uit de poldervlakte 
afvoeren. De sloten liggen parallel in het gebied en verdelen 
de vlakte in kavels. Van daaruit stroomt het water naar de 
wetering, een brede watergang die haaks op de sloten staat, 
deze voe rt het water via een pomp af naar het hoger gelegen 
buitenwater, de boezem. 

Dijkkruin 
Door de stijgende zeespiegel was vanaf het jaar 1000 
bedijking nodig ter bescherming van stormvloeden en 
springtij. De dijk werd gebouwd met behulp van duizenden 
palen, enorme hoeveelheden zeewier en met vlakbij 
afgegraven grond. Deze waterkering heeft tegenwoordig 
nog steeds een hoge cultuurhistorische waarde, omdat 
het verloop nagenoeg gelijk is aan het oorspronkelijke 
trace. De dijk heeft daardoor een grote continu·1teit in het 
landschap en door de geschiedenis heen. Het is daarnaast 
ook een sterk dynamisch element dat zijn vorm dankt aan 
het versterken en verleggen van verschillende delen. Het 
met gras afgedekte klei- en zandlichaam dient nog steeds 
als waterkerend element en heeft tegenwoordig ook een 
transport functie. 

Damhek 
Houten boerenhekken tonen zich met hun lijnenspel als 
markante objecten in het vlakke landschap. De hekken 
zijn geplaatst op dammen tussen de percelen van de 
weilanden. Samen met de sloot vormen zij de omheining 
van het weiland en de veekering. Ze zijn levendig in hun 
reactie op de weersomstandigheden, aangezien ze donker 
kleuren bij mist en regen en zilverig van kleur worden bij 
droog en zonnig weer. De door de boeren gemaakte entree 
wordt telkens weer opgeknapt. Veel originele hekken zijn de 
afgelopen jaren echter verloren gegaan en vervangen door 
stalen hekken. 

Baerenerf 
Boerenerven hebben van oudsher een sober en zakelijk 
uiterlijk. Elk erf is een stuk weiland waar de boerderij of het 
vrijstaande huis op staat. Het erf we rd voornamelijk bebouwd 

met de kenmerkende stolpboerderij, bij dit type zijn alle 
bedrijfsonderdelen plus het wonen onder het stolpdak 
gesitueerd. Op vrijwel elk boerenerf was een fruitboomgaard 
te vinden die de voorzijde scheidde van de achterzijde. Het 
voorerf werd veelal ingevuld met een siertuin en intensief 
beheerd. Het achtererf was meer extensief, men kon daar 
meer wilde be planting en natuur vinden. 

Het landschap 
Het Westfriese landschap is weids met een horizontaal 
karakterdatsterk pe rspectivisch werktdoorhet kenmerke nde 
lijnenspel. De strokenverkaveling is kenmerkend voor de 
veenontginning, de lange percelen zijn planmatig door 
kolonisten ontgonnen en worden gescheiden door sloten 
die voor de ontwatering zorgen. Er is een kleinschaligere 
verkaveling te zien in West-Friesland dan buiten de dijk. Het 
open gebied van de agrarische landerijen wordt afgewisseld 
met lintbebouwing, de hoger gelegen kreekruggen. De 
boerderijen liggen aan de lintvormige wegen die steeds 
meer verdicht wordt met nieuwe huizen, waardoor er een 
grater contrast ontstaat tussen open en dicht. 

Water 
West-Friesland wordt in het zuiden omsloten door het 
Markermeer. Het Markermeer is ongeveer zevenhonderd 
vierkante kilometer groot en is op de meeste plaatsen twee 
tot vier meter diep. Het Markermeer is vernoemd naar het 
schiereiland Marken. Het Markermeer gaat in het noorden 
over in het Ijsselmeer en in het zuiden over in het ljmeer. 

4.2.2 Beleving 
Het bezoekerscentrum zal bestaan uit meerdere (eenlaagse) 
horizontale volumes die verwijzen naar de horizontaliteit en 
weidsheid van het landschap. Het uitzicht is op het weidse 
pittoreske landschap, zowel op de landerijen als op het water 
gericht. De hier boven genoemde regiospecifieke elementen 
spelen daarin de hoofdrol. Op de volgende pagina's is de 
beleving van de verschillende volumes ten opzichte van het 
element weergegeven. 
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Afbeelding 36. Sloot: p/attegrand - dwarsdoorsnede - langsdoorsnede 
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Afbeelding 3 7. Stoot: kodering 
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Afbee/ding 38. Dijkkruin: plartegrond - dwarsdoorsnede - langsdaorsnede 
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Afbeelding 39. Dijkkruin : kadering 
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Afbeelding 40. Damhek: plattegrand - dwarsdaarsnede - langsdaarsnede 
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Afbeelding 41. Domhek: kodering 
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A[bee/ding 43. Boerenerf: kodering 
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A[beelding 45. Landschap: kadering 
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Afbeelding 47. Water: kadering 
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5. Ontwerp 

5.1 Stedenbouwkundig 
Om een routegebonden voorziening te realiseren die rust, 
uitzicht en recreatie biedt, is gekozen voor het ontwerpen 
van een bezoekerscentrum . Een plek die de bijzondere 
kwaliteiten van het gebied in beeld brengt en niet alleen bij 
goed weer aangenaam en toegankelijk is. Het gebouw zal een 
nieuwe kraal worden aan het cultuurhistorisch kralensnoer. 

Het plangebied ligt in een binnendijks kommetje van de dijk. 
De vormgeving van de dijk op deze plek is uniek en afwijkend 
ten opzichte van het overige dijklichaam. Op historisch 
kaartmateriaal is echter geen enkele aanwijzing te vinden 
voor deze afwijking. Aan deze afwijkende vormgeving heeft 
de plek zijn bijzondere karakter ontleend . 
De omgeving kent een rustig karakter met de dijk als fysieke 
afscheiding tussen land en water. Aan de waterzijde is een 
prachtig vergezicht over het Markermeer met activiteit 
van vaartuigen, watersporters en visserij. Aan de landzijde 
is veel groen te ervaren door de weidse landerijen met 
veelal agrarische functie . Aan de voet van de dijk zijn enkele 
percelen gelegen die dienen als woonerf. 
Men kan het gebied op twee manieren passeren. Allereerst 
kan men de weg over de dijk volgen, een route met stevige 
windvlagen en een prachtig uitzicht. Passanten kunnen het 
gebied in zijn geheel ervaren doordat men vanaf de dijk 
zowel de waterzijde als de landzijde kan zien. Daarnaast 
kan men de weg volgen die afdaalt naar de onderkant van 
de dijk. Deze route is verbonden met de woonerven aan de 
onderzijde van de dijk. Op deze plek is de blik volledig op 
het landelijke landschap gericht, de dijk vormt hier namelijk 
een vijf meter hoge fysieke afscheiding tussen het land en 
het water. 

Om het historische karakter van het gebied te behouden, is 
het belangrijk om de bestaande structuren zoveel mogelijk 
in tact te laten. De dijk dient zijn oorspronkelijke profiel 
te behouden om de continu"lteit van het element in het 
landschap te waarborgen. Het water tegen de dijk zal in dit 
kader zoveel mogelijk behouden moeten blijven. Het gebied 
direct naast de dijk zal laag en extensief ingericht zijn . De 
vervoersstromen zullen hier zo natuurlijk mogelijk doorheen 
lopen. Om het plangebied een uniek karakter toe te kennen 

zullen de routes langs en over de dijk op een nieuwe manier 
worden ingezet. De route over de dijk zal enkel toegankelijk 
zijn voor fietsers en wandelaars en de route onder de dijk zal 
toegankelijk blijven voor alle verkeer. Middels deze ingreep 
zal het gemotoriseerde verkeer onder de dijk passeren, 
waardoor een bijzonder stukje dijk ontstaat met een rustig 
karakter. Een plek waar mensen in alle rust kunnen genieten 
van het uitzicht. 

5.1.1 Duurzaamheid 
Om het duurzame vervoer te stimuleren, zal enkel de route 
over de dijkworden gekoppeld aan de entreevan hetgebouw. 
Voorbijgangers hebben op deze manier zowel fietsend als 
wandelend gemakkelijk toegang tot het bezoekerscentrum. 
Automobilisten dienen hun auto, zoals gebruikelijk in dit 
gebied, langs de dijk te parkeren om vervolgens via de 
voetgangersroute het gebouw te bereiken . 
Middels deze aanpak wordt niet alleen het duurzame 
vervoer gestimuleerd, maar blijft ook de rust in het gebied 
behouden. Dit is wenselijk ten aanzien van de flora en fauna 
die er aanwezig is. 

Binnendijks liggen veel natte natuurgebieden aan de 
voet van de dijk, veelal kleiputten. Door waterberging 
langs de dijk te situeren, wordt de functie van de dijk als 
ecologische schakel versterkt. De Westfriese omringdijk is 
een verbindend element voor de ecologie, voornamelijk 
integraal ontwikkelde gebieden met een functie voor 
recreatie en/of waterberging. Het huidig aantal vierkante 
meters om water te bergen is veel te weinig om al het water 
van zware regenbuien te bergen zonder dat de waterspiegel 
teveel stijgt. Ook als gevolg van de klimaatverandering dreigt 
er wateroverlast in de winter en meer watertekort in de 
zomer. Er zullen dus achteroeversgecreeerd moeten worden 
met een duidelijke waterhuishoudkundige functie. De 
achteroever kan water bergen in tijden van wateroverschot 
en water beschikbaar stellen in tijden van watertekorten. 
Bij de vormgeving zal rekening gehouden worden met de 
inpassing in het landschap. 

Naast de waterhuishoudkundige functie, zal het water ook 
als plek dienen waarin de biodiversiteit wordt vergroot, 
een plek waar vogels kunnen rusten en broeden. Om het 
gebied zo open mogelijk te houden, zal de beplanting 
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extensief en laag gehouden warden. lnmiddels zijn er al 
enkele succesvolle waterbergingsprojecten in het gebied 
uitgevoerd die de kwaliteit van het landschap vergroten. 

In het plangebied broeden de laatste jaren voornamelijk 
geoorde futen. Het zijn vrij zeldzame broedvogels in ons 
land. Van het vroege voorjaar tot in de zomer strijkt er een 
meeuwenkolonie neer en enkele duizenden kokmeeuwen 
zoeken het gebied op als hun broedplaats. Maar ook 
andere broedvogels, zoals de roerdomp, de tafeleend en de 
bergeend strijken hier neer. Evenals pleisteraars buiten de 
broedtijd zoals eenden, ganzen en steltlopers. 

Een helofytenfilter met riet en zand zorgt ervoor dat 
regenwater en afvalwater uit het gebouw op een natuurlijke 
manier wordt gezuiverd. Dit water kan daarna weer warden 
teruggegeven aan het landschap of warden opgeslagen en 
hergebruikt voor het spoelen van de toiletten. 

5.1.2 Gebouw 
Het gebouw ontleend zijn vorm aan de lijnen die het 
plangebied verbinden met de historische elementen in de 
omgeving. Op deze manier is er een compositie van vier 
volumes ontstaan die sculpturaal op en door elkaar zijn 
geplaatst. 
Deze compositie is subtiel in het landschap ingepast. Het 
gebouw ligt op een beschutte plek in het binnendijkse 
kommetje van de dijk. De verschijningsvorm van het gebouw 
is eigenzinnig en sculpturaal en tegelijkertijd in harmonie 
met de plek. Het heeft respect voor zijn historische 
omgeving doordat het bestaande landschapsprofiel niet 
wordt verstoord. Omdat het gebouw slechts een klein stukje 
boven de dijk uitsteekt, neemt het gebouw de kenmerkende 
horizon niet over. Het is daarentegen wel herkenbaar voor 
de voorbijganger. 

Doordat de voorbijganger over de dijk de entree van het 
gebouw bereikt, ervaart hij op de weg er naar toe een steeds 
wisselend beeld van de verschillende richtingen van de 
volumes. Het gebouw laat zich van elke zijde anders beleven 
door de compositie van de volumes. 
De volumes zijn iets boven het wateroppervlak geplaatst 
waardoor het gebouw lijkt te drijven. Hierdoor ontstaat 
een continu wateroppervlak waarin het leven van de dieren 

niet wordt verstoord. Door deze subtiele plaatsing boven 
het water hebben de verschillende vo lumes een prachtige 
weerspiegeling in het water. 
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Afbeelding 51. Bezoekerscentrum - noordzijde 

Afbeelding 52. Bezoekerscentrum - zuidzijde 
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5.2 Gebouw 
Om een breed publiek aan te spreken, biedt het gebouw 
plaats aan een informatiecentrum, uitzicht, rustplekken en 
een cafe. Het gebouw is opgebouwd uit vier volumes die 
ieder zijn georienteerd op een cultuurhistorisch element 
in het landschap. De volumes zijn horizontaal geplaatst 
en verwijzen naar de horizontaliteit en weidsheid van de 
omgeving. De volumes zijn random semi-gesloten en openen 
zich aan de kopeinden naar de omgeving. De half open 
gevelstructuur werkt als een filter tussen de bezoeker en de 
natuur. De natuur wordt zo beschermd tegen directe invloed 
van de mens, maar het biedt tegelijkertijd de mogelijkheid 
om op een beschutte manier de omgeving te ervaren. 

De bezoeker nadert het gebouw via een fiets- en wandelpad 
over de kruin van de dijk. Hier treft men op dijkniveau een 
houten plateau waar de fiets gestald kan warden. Via een 
brede, luie trap, waar men oak even kan gaan zitten, loopt 
de bezoeker richting de entree van het gebouw. Door een 
rechte doorsteek van de dijk naar het gebouw te maken 
wordt de ecologie in het gebied zo min mogelijk verstoord. 

De bezoeker komt het gebouw binnen via een brede trap. 
Deze luie trap zorgt tezamen met een overkapping van de 
gevel voor een geleidelijke binnenkomst. Hier treft men 
aan de rechterzijde een balie waar aanvullende informatie 
over het paviljoen en een eventuele expositie te verkrijgen 
is. Aan de linkerzijde van het volume begint de route door 
het gebouw. Hier kan tevens gebruik warden gemaakt van 
de garderobe en de toiletten. Doordat het volume naar 
rechts afbuigt, verandert de blik van de bezoeker zodra hij 
het buigpunt heeft gepasseerd. Het volume wordt hoger en 
smaller. Enkele stappen richting het open uiteinde van de 
ruimte, nadert de bezoeker het uitzicht over een sloot in 
het landschap. De rnimtebeleving en de verticaliteit van het 
doorzicht benadrukken de lange lijn van het water tussen 
de kavels. 

Wanneer men zich omdraait, zal een trap de bezoeker in het 
hoger gelegen volume brengen. Deze trap buigt rechtsaf de 
volgende ruimte in. De blik wordt zo nu en dan afgebogen 
naar rechts, om door de houten latten gevel de broedende 
vogels in het water te zien. Als de bezoeker in de richting van 
het volume kijkt, zijn wuivende grassprieten op de dijkkruin 

te zien. Een trap aan het einde van het volume brengt de 
bezoeker in het derde volume. 

Dit volume wordt naar het einde toe breder en het vloerveld 
loopt met een luie trap flauw naar beneden af. Door deze 
ruimtelijke ervaring, wordt het boerenhek nag specifieker 
ervaren. De breedte van het volume en de dalende gang, 
benadrukken de breedte en de grondgebondenheid van het 
object. De bezoeker kan plaats nemen op de luie trap om 
van het boerenhek en het pittoreske uitzicht te genieten. 

De trap naar boven brengt de bezoeker weer terug in het 
vorige volume. Als men nu iets I anger stil staat bij dit uitzicht, 
zal achter de grassprieten op de dijk zo nu en dan een mast 
van een langs varende boot te zien zijn. Een welbekend 
vergezicht over de wateren random West-Friesland. 

Het volgende uitzicht ligt aan de andere zijde van het 
volume. Een lichte verhoging in de vloer benadrukt de route 
op subtiele wijze. Langzamerhand ziet de bezoeker meer 
van het boerenerf in de verte. De grate uitkraging van het 
volume zorgt ervoor dat het boerenerf duidelijk ingekaderd 
en zichtbaar wordt. Doordat er anderhalve meter voor 
het einde van het volume een glazen pui is geplaatst, kan 
de bezoeker niet tot het einde doorlopen en zal alleen het 
boerenerf zichtbaar blijven. 

De vormgeving van de ruimte brengt de bezoeker geleidelijk 
in het laatste volume. Een brede wand blokkeert hier 
het directe uitzicht. Door het uitzicht vanaf de zijkant te 
benaderen, ziet men langzamerhand een steeds grater deel 
van het horizontale landschap. Een trap aan de ander zijde 
van de wand biedt gelegenheid om ongestoord van het 
landelijke uitzicht te genieten. 

Na deze ervaringrijke route kan men het gebouw aan de 
andere zijde van het volume verlaten. Hier wordt de blik van 
de bezoeker geprikkeld doordat het volume zo is geplaatst 
dat men half over de dijk heen kan kijken. Men kan hier 
genieten van de prachtige luchten die over het Markermeer 
trekken. In het verlengde van dit volume is een houten loper 
over de dijk uitgelegd die leidt naar een uitkijkpunt over 
het water. Men ontdekt hier het contrast met de landelijke 
sferen die men in het gebouw heeft ervaren. 
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Afbee/ding 53. /nterieurimpressie: uitzicht op het londschop 
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Naast het ervaren van de cultuurhistorische elementen, 
biedt het gebouw de mogelijkheid voor exposities die een 
relatie aangaan met het landschap. In elk volume zijn er 
mogelijkheden gecreeerd om expositiemateriaal op te 
hangen. Dit zal de aantrekkelijkheid en de levendigheid van 
het gebouw vergroten. 

Ook is er de mogelijkheid om iets kleins te eten of te drinken 
in het cafe. Hier kan men proeven van lokale producten. 
In West-Friesland warden vele soorten groenten en fruit 
geteeld die vers van het land in het cafe warden verkocht. 
Maar ook meelproducten van de molen zijn specifiek voor de 
regio. Producten zoals biologische sappen, boerenappeltaart 
en sandwiches zullen dus ook in het cafe te verkrijgen zijn. 
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Afbee/ding 54. lnterieurimpressie: uitzicht op de dijkkruin 
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Afbeefding 55. lnterieurimpressie: uitzicht op het water 
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Plottegrond eerste verdieping 
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A/bee/ding 58. Doorsnede A-A 
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Afbeelding 59. Doorsnede 8-8 
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Afbeelding 60. Houten gevel van Platohout 

Afbee/ding 61. Het licht- en <chaduw<pel van de gevel binnenin de ruimte 
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5.3 Materialisatie 
Gevel 

Van een afstand lijkt het gebouw een gesloten element in 
het landschap te zijn . Dichterbij blijkt de gevel echter een 
open structuur van houten latten . Het gehele gebouw wordt 
rondom uitgevoerd in duurzame vuren latten van Platohout. 
Het ondersteunt de beleving van het gebouw zowel van 
binnen als van buiten. Van buitenaf versterkt de structuur 
van de houten latten de sculpturaliteit van het gebouw. 
Het natuurlijke karakter van de gevel is in harmonie met de 
plek. 
De gevel vormt daarnaast een diffuus scherm tussen de 
mens en de natuur. De natuur wordt op deze manier zoveel 
mogelijk beschermd tegen de invloeden van de mens en 
tegelijkertijd kan de bezoeker ongestoord genieten van de 
natuur. Doordat er een variatie is aangebracht in de afstand 
van de latten, zorgt de lichtinval zowel binnen als buiten het 
gebouw voor een spel van licht en schaduwen. 

De binnenzijde van de volumes is aan de onder- en 
bovenzijde afgewerkt met ruwe houten vuren planken van 
Platohout. Deze planken liggen in de breedtevan hetvolume, 
waardoor ze tezamen met de verticalen in de zijgevels een 
kader vormen . De perspectivische werking wordt hierdoor 
versterkt. De ruwe afwerking van het hout, geeft het 
natuurlijke karakter van het gebouw en zijn omgeving weer. 
De gebruikssporen die de bezoekers op de vloer achterlaten, 
benadrukken de route in het gebouw. 

Binnenwanden 

De binnenwanden zijn bekleed met platen vurenhout en 
middels de houtskeletbouw opgebouwd. Dit is een snelle 
en droge manier van bouwen. De verschillende wanden 
kunnen onder goede omstandigheden al in de werkplaats 
worden geprefabriceerd. De deuren zijn in een vlak met de 
wand gelegd, zodat er een strak vlak ontstaat. 

Trap pen 

De trappen zijn zelfstandige elementen binnen het 
gebouwvolume. De traptreden volgen de richting van het 
volume waar ze op aansluiten. De traptreden zijn uitgevoerd 
als stalen bakken met daarin houten delen, ruw vuren. De 
trapboom is uitgevoerd in staal om de zelfstandigheid van 
het element te benadrukken. 

De balustrades langs het trapgat zijn gematerialiseerd in 
glas om een zo transparant mogelijke oplossing te realiseren 
waardoor het doorzicht behouden blijft. Waar een 
routegeleidend element noodzakelijk was, is de balustrade 
uitgevoerd in platen vurenhout. 
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Afbeelding 62. Entree van het bezaekerscentrum 

Afbeelding 63. Uitzicht aver de s/oot 
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Afbeelding 64. Uitzicht over het lands chap 

A[beelding 65. Uitzicht op het damhek 
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Ajbee/ding 66. Aanzicht noord 

Ajbeelding 67. Aanzicht aost 
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Afbeelding 58. Aonzicht zuid 

A{beelding 59. Aonzicht west 
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Ajbeelding 70. Plootsing van de stijve kernen 

Ajbeelding 71. Plootsing van de twee onderste volumes 

Ajbeelding 72. P/ootsing van de twee bovenste volumes 
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5.4 Constructie 
Om de natuur en de dieren zo min mogelijk te verstoren, 
is het wenselijk om de bouwtijd op de bouwplaats zoveel 
mogelijk te beperken. Daarom zal een zo groot mogelijk 
deel van de bouwwerkzaamheden plaats vinden in een 
loods in de haven van Enkhuizen. Vanaf daar kunnen de 
bouwmaterialen warden verscheept naar de locatie. De 
constructieve onderdelen zullen geprefabriceerd warden, 
zodat ze enkel geassembleerd hoeven te warden op de 
bouwplaats. Ook de gevelpanelen, de HSB-elementen en de 
vloerdelen zullen geprefabriceerd warden, zodat ze relatief 
snel en eenvoudig gemonteerd kunnen warden. 

5.4.1 fundering 
Het geheel is gefundeerd op heipalen. Deze manier van 
funderen is noodzakelijk i.v.m. de bodemgesteldheid van het 
gebied. Gekozen is voor geprefabriceerde betonnen palen 
met een grondverdringende inbrengmethode. De gladde 
paal heeft een vierkante doorsnede. 

Binnen het kader van energiebesparing wordt voor de 
verwarming en warmwatertoevoer in het gebouw gebruik 
gemaakt van voorgespannen betonnen palen die zijn 
voorzien van een warmtewisselaar. Door gebruik te maken 
van een redelijk constante temperatuur van circa 10 2( 

op paalpuntdiepte kan via een warmtepompinstallatie 
energie aan de bodem warden onttrokken die voor 
verwarmingsdoeleinden wordt benut, maar die ook koeling 
kan bewerkstelligen. 

5.4.2 De kernen 
Het gebouw moet licht zijn vanwege de grote uitkraging 
en om de constructie gemakkelijk te kunnen (ver)plaatsen. 
Daarnaast vereist het concept een exactheid in de 
uitvoering. Om die reden en met het oog op duurzaamheid, 
is het gebouw uitgevoerd in een stalen draagconstructie. De 
uitkragingen, tot vijftien meter, maken het een constructieve 
uitdaging om de volumes voldoende stijf te krijgen. De 
aannames die zijn gedaan ten behoeve van de constructie 
zijn grotendeels gebaseerd op advies van constructeurs en 
op basis van gegevens uit het overeenkomstige project Het 
Gebouw te Leidsche Rijn. 
Allereerst warden er twee momentstijve kernen geplaatst 
die de stabiliteit van de bovenste volumes verzorgen. 

Deze kernen zijn geplaatst op de twee kruispunten van de 
volumes. De krachten in de kernen zijn groot, omdat de 
verticale belastingen uit het gehele vloervlak samenkomen 
met de horizontale windbelastingen op de gevelvlakken. 
Door de kernen lopen zowel de horizontale als ook de 
verticale verkeersroutes, waardoor het niet mogelijk is om 
de kernen random uit te voeren met kruizen en schijven. 
De overgang tussen onder- en bovenblok bestaat uit vier 
kolommen 250x250mm op de hoekpunten van de volumes. 
Het geheel is voldoende stijf geworden door ze uit te voeren 
als een momentstijf raamwerk. 

Hierna warden de constructieve onderdelen van de twee 
onderste volumes op de fundering geplaatst en verbonden 
met de kernen. In het dakvlak van deze volumes zijn 
stabiliteitskruizen aangebracht. 

Hier bovenop warden de laatste vijfonderdelen momentvast 
gemonteerd aan de stijve kernen. Deze volumes zijn zowel 
in het dak- als vloervlak voorzien van stabiliteitskruizen 
om de windbelasting op te vangen. In het gevelvlak zijn 
Willemsankers aangebracht om de uitkraging op te vangen. 
Om het gebouw zo strak mogelijk te krijgen, zijn de 
uitkragende vakwerken voorzien van een zeeg, waardoor ze 
weer recht zijn zodra het eigen gewicht er op rust. 

5.4.3 De volumes 
De boven- en onderregels van de verschillende volumes zijn 
uitgevoerd in HE260A-profielen, de dwarsliggers in HE120A
profielen en de verticalen in kokerprofielen 150x150mm. 
Om de kosten en het gewicht laag te houden, zijn de 
vloeren en daken uitgevoerd met houten liggers middels de 
houtskeletbouw methode. Er zijn elementen van 300mm 
hoog samengesteld, die overspannen tussen de HE120A
profielen en de drager van de vloer en het plafond vormen. 
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5.5 Bouwfysica 
5.5.1 verwarming en koeling 
Om de wind- en waterdichte volumes behaaglijk te maken, 
wordt er lichte vloerverwarming/-koeling toegepast . Door 
deze manier van verwarmen, warden de volumes van 
onderaf verwarmd waarna de warme lucht zal opstijgen . Zo 
wordt een behaaglijk voetklimaat gerealiseerd, waardoor 
de bezoeker snel zal opwarmen. Het heeft als bijkomend 
voordeel dat er geen zichtbepalende elementen in de 
ruimte warden geplaatst die de ruimtelijke werking zouden 
verstoren. 
Voor dit project is gekozen voor I FD-vloerverwarming. Dit is 
een droog en demontabel systeem. Het bestaat uit kartonnen 
leidingplaten waarin een aluminium geleidingslamel en een 
vloerverwarmingsleiding wordt gelegd. Dit geheel wordt 
geplaatst op een vlakke houten ondervloer. 
Als afwerking is gekozen voorhout, dit heeft naast esthetische 
redenen oak fysische voordelen. Hout en vloerverwarming 
gaan goed samen. Aangezien hout een natuur product is, is 
het echter wel gevoelig voor schommelingen in temperatuur 
en luchtvochtigheid . Een goede detaillering is hierbij 
belangrijk. Door de planken iets las van elkaar te leggen, 
blijft er ruimte voor uitzetten en krimpen. 
De houten vloer zal iets trager opwarmen dan een vloer van 
steenachtig materiaal, maar dit heeft als voordeel dat het zijn 
warmte oak !anger vast zal houden. Om de geproduceerde 
warmte en koude zo goed mogelijk te benutten, zijn de 
vloeren goed ge·isoleerd. 
In het kantoor/receptie gedeelte en in het restaurant kan 
naar wens extra warden verwarmd en gekoeld . 

5.5.2 ventilatie 
Voor het ventileren van de ruimtes is voor een natuurlijk 
ventilatiesysteem gekozen. Dit wordt geregeld door 
winddruk geregelde roosters in de kopwanden . De frisse 
wind die wordt aangevoerd vanaf het Markermeer dient 
als gezonde ventilatielucht voor het gebouw. Deze lucht zal 
elk volume vanaf de kopzijde binnen gaan en aan de andere 
kopzijde weer naar buiten warden afgevoe rd. 

5.5.3 verlichting 
Het gebouw wordt overdag voor een groat deel voorzien in 
licht doordat de gevel daglichttoetreding mogelijk maakt. 
Oak via de uiteinden van de volumes kan daglicht hetgebouw 

binnen treden. In de avonduren of bij donkere dagen kan de 
verlichting in het gebouw warden ingeschakeld. Hiervoor is 
gekozen voor energie-efficiente LED-verlichting. 

5.6 Detaillering 
De detaillering van het gebouw is uitgevoerd middels een 
droge bouwwijze. Alie elementen zouden aan het einde 
van hun levensduur gemakkelijk verwijderd en vervangen 
kunnen warden. 
De stalen draagconstructie vormt de stabiele basis van het 
geheel en heeft de langste levensduur. De HSB-elementen 
in de vloer en het dak warden hier op droge wijze tussen 
geplaatst. De vloer wordt voorzien van IFD-vloerverwarming 
en wordt evenals het plafond afgetimmerd met ruwe vuren 
houten planken van Platohout. De thermische massa in de 
vloer en het plafond zorgen voor een energiezuinige opslag 
van warmte en koude. 
In de gevel wordt doorvalveilige, isolerende beglazing 
geplaatst. Dit zorgt voor veiligheid en draagt bij aan een 
comfortabel energiezuinig binnenklimaat. Het glas wordt 
van buitenaf geplaatst en kan eventueel oak via deze zijde 
vervangen warden . 

De gevel is opgebouwd uit houten panelen van 1,6m breed. 
Deze afmeting is goed te vervoeren en relatief eenvoudig te 
plaatsen . Het paneel bestaat uit vier houten regels waarop 
een structuur van verticale houten latten is aangebracht. 
De panelen warden middels een scharnier opgehangen aan 
de bovenzijde van de volumes en zullen aan de onderzijde 
met een pen-gat verbinding warden gezekerd . Het scharnier 
dient als mogelijkheid om de panelen te openen en de 
ramen te wassen. 

Het afvoeren van hemelwater vindt plaats via gegalvaniseerd 
stalen gootjes die bij elke kolom warden aangebracht en 
tevens dienen als zekering van het glas in de gevel. Een 
houten balk zorgt voor de verbinding van de kolom en het 
profiel. Het water wordt via deze gootjes naar het maaiveld 
afgeleid en opgevangen in het oppervlaktewater. 
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Opbouw vloer: 

- houten plankenvloer, Plato vuren, ruw, 22mm 

- IFD-vioerverwarming: aluminium geleidingslamellen 

buis rond 16 

kartonnen leidingplaten 

- PE-folie 0.2mm 

- multiplex I8mm 

- hou1en balklaog 300x54, h.o.h. 600mm 

- isolatie 50mm 

- multiplex 8mm op houten regels 

- isolatie BOmm 

- multiplex 8mm op houten regels 

- houten fatten. Plato vuren, 40x40mm. bevesrigd op houten regels 

_ I_ -

Opbouw onderzijde gevel; 

- houten tatten, Plato vuren. 40x40mm, bevestigd op houten regels 

-gevelpaneel geiekerd dmv pen-gat verbinding 

- sandwichpaneel 54 mm, gevuld met hoogwaardige isolarie 

bevestigd en s1elbaar dmv hoeklijn 

- HE260A, vlgs opg. canst ructeur, gefundeerd op palen 

- HE140A, vlgs opg. constructeur 

detail V01 
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Opbouw gevel: 

· houten latten, Plato vuren, 40x40mm, bevestigd op houten regels 56x56mm 

· gegalvaniseerd stalen watergeleidings profie l 

· houten stijl 150x62mm, bevestigd dmv zelftabschroef 

- kokerprofiel lSOxlSOxSmm 

Opbouw dak: 

- houten latten, Plato vuren. 40x40mm, bevestigd op houten regels 

- dakbedekking 

- isolatie, 70mm, op afschot 16mm/m 

- dampremmende laag 

- multiplex 18mm 

- houten balklaag 300x54, h.o.h. 600mm 

- houten planken, Plato vuren, ruw, 22mm 

Opbouw ge111?/: 

· ho u1en latten, Pia lo vuren, 40x40mm, bcvestigd op houten regels 56x56mm 

HR++ glas, doorvalveilig: binnen: 2x floatglas 6mm, gelamineerd met PVB-folie 

bui ten: 1x floatglas Bmm 

- glazen pui beve'.i.rigd dmv stalen strip 

- kokerprofiel, 150xl50x5mm, vlgs opg. constructeur 

detail HOl 
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Afbeelding 75. Her bezoekerscentrum op de locotie 
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6. Conclusie 

Het bezoekerscentrum langs de dijk vertelt op een 
ervaringsgerichte wijze het verhaal achter het karakteristieke 
Westfriese landschap. De sculpturale vormgeving brengt 
de cultuurhistorische elementen uit de omgeving 
op een vernieuwende wijze onder de aandacht. Het 
bezoekerscentrum is bedoeld voor zowel de lo kale bewoner 
als de mensen die een bezoek aan West-Friesland willen 
combineren met een bezoek aan het gebouw. 

De vijf plaatsgebonden factoren vanuit het regionalisme 
hebben als basis gediend voor een kritische analyse van de 
plek. De Westfriese omringdijk kent vele cultuurhistorische 
kralen, maar deze warden sporadisch onder de aandacht 
gebracht. Door het bezoekerscentrum te verbinden met 
fiets- en wandelroutes over de dijk, is de toegankelijkheid 
zeer laagdrempelig geworden. De stedenbouwkundige 
ingreep om de plek rechtstreeks toegankelijk te maken voor 
fietsers en wandelaars over de dijk, maakt het karakter van 
de plek uniek. 
Het gebouw brengt zowel de landelijke zijde als de waterzijde 
in beeld, waarbij de dijk als fysiek scheidend element wordt 
ervaren. Het gebouw is dankzij zijn horizontale vormgeving 
en natuurlijke materialisering in harmonie met de omgeving. 
Door respect te behouden voor de flora en fauna in het 
gebied, is er voor zowel de mens als de natuur een nieuwe 
plek gerealiseerd. lnteractie tussen beiden wordt mogelijk 
gemaakt door de half open gevelstructuur van houten 
latten. 
De ervaringsgerichte route in het gebouw brengt de bezoeker 
langs de verschillende uitzichtpunten. Elk volume heeft zijn 
eigen karakter en vormgeving waardoor de eigenheid van 
de plek het beste tot zijn recht komt. De kadering die door 
de ruimtes tot stand is gebracht, is uniek voor dat specifieke 
element in de omgeving dat in beeld wordt gebracht. 

Met het oog op de toekomst is het gebouw op een duurzame 
wijze vormgegeven. Door het in kaart brengen van de kansen 
die de plek brengt op het gebied van duurzaamheid, kunnen 
deze op een slimme wijze warden benut. 
Het gebouw verbindt de mens met de plek, door het gebouw 
te koppelen aan routegebonden fiets-en wandeltochten over 
de dijk. Deze route wordtvoortgezet in het bezoekerscentrum 

waar de kadering van de regiospecifieke elementen 
het karakter van de plek verbindt met de bezoeker. Het 
bezoekerscentrum zorgt daarnaast voor sociale interactie 
door de aanwezigheid van zit- en rustplekken in en om het 
gebouw. 
Naast de sociale aspecten, zijn ook de technische aspecten 
van het gebouw op een duurzame wijze vormgegeven. 
Door het gebouw zoveel mogelijk te prefabriceren, wordt 
de bouwtijd verkort en daarmee de impact op de natuur 
gereduceerd. Er is gekozen voor materialen die op een 
duurzame wijze warden geproduceerd en/of gemakkelijk te 
hergebruiken zijn. Door de materialen op een droge wijze 
met elkaar te verbinden, kan eenvoudig een bouwdeel 
warden vervangen of warden aangepast. De materialen 
zorgen samen met de aanwezige frisse lucht vanaf het 
Markermeer en de natuurlijke daglichttoetreding voor een 
aangenaam binnenklimaat. 

Het bezoekerscentrum heeft er voor gezorgd dat er langs 
de Omringdijk een nieuwe kraal gerealiseerd is die bijdraagt 
aan de ontdekking van het Westfriese landschap. Een plek 
die de mens en natuur verbindt. Het bezoekerscentrum is in 
harmonie met zijn omgeving en draagt zowel op sociale als 
op technische wijze bij aan een duurzame toekomst. 
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