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1 Inleiding
In juni 2014 is voor de dijkversterking Hoorn-Amsterdam het Kader
Ruimtelijke Kwaliteit (KRK) vastgesteld. Dit KRK is een gezamenlijk
product van de Provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Rijkswaterstaat (HWBP2). In
het KRK is een aantal ‘specifieke opgaven’ benoemd; tien plekken
waar maatwerk nodig is in de ontwerpfase. Tevens is in het KRK
globaal het materiaalgebruik en de detaillering beschreven.

1.1 Doorlopen proces
Na het vaststellen van het KRK is met veel stakeholders in het
gebied gesproken. Dat gebeurde deels in ateliers (Edam, Uitdam en
Durgerdam) en deels in bilaterale gesprekken. Daarbij is een scherper
en gedetailleerder inzicht ontstaan van de (bestaande) ruimtelijke
kwaliteiten van de tien bijzondere plekken (KRK paragraaf 4.9).
Daarnaast is er in integrale ontwerpateliers verder nagedacht
over materiaalgebruik en detaillering (KRK paragraaf 4.10). In
deze ontwerpateliers participeerden, naast de makers van het
KRK, ook het recreatieschap, de gemeente Hoorn en de gemeente
Edam-Volendam. In deze ateliers is op basis van het VOPP de
verdere ruimtelijke ontwerpopgaven verkend. Een belangrijk
onderdeel vormde de vormgeving en inpassing van de oeverdijk
als versterkingsoptie. De uitkomsten van deze ontwerpstudie zijn
vervolgens teruggebracht tot ontwerpprincipes voor de diverse
opgaven.
De resultaten van zowel de ateliers met de stakeholders als de
ontwerpateliers worden vastgelegd in dit addendum.

In het vervolgproces gaan ruimtelijke en technische ontwerpers
samen het integrale ontwerp opstellen. Het KRK en het addendum
geven dan ook een visie (op hoofdlijnen) op de dijk en de
dijkversterking met de bijbehorende principe-oplossingen en
materialisering. Concrete ontwerpoplossingen worden in het
verdere proces opgesteld door de alliantie. Soms is ervoor gekozen
om de principe-oplossingen te illustreren met een detail ontwerp
zoals uitgewerkt in de ontwerpateliers. Deze oplossingen zijn
nadrukkelijk bedoeld als mogelijke uitwerking/ toepassing van de
ontwerpprincipes.

1.3 Leeswijzer
Dit addendum bestaat uit drie hoofdstukken. Na deze inleiding volgt
in hoofdstuk 2 een nadere uitwerking van de ruimtelijke kwaliteit
van de tien specifieke opgaven. In hoofdstuk 3 worden de principes
voor het materiaalgebruik en de detaillering verder uitgewerkt, in
aanvulling op paragraaf 4.10 van het KRK.

1.2 Doel
Het KRK en het addendum vormen samen het inspiratiedocument
en het toetsingskader voor de ruimtelijke vormgeving en de
landschappelijke inpassing van de dijkversterkingsmaatregelen
in het verdere proces. De bijbehorende doelstellingen zijn (zoals
eerder opgenomen in het KRK):
• Op een inzichtelijke wijze zorgen voor een integrale afweging en
borging van de ruimtelijke kwaliteit.
• Het vergroten van het draagvlak voor de dijkversterking.
• Het realiseren van een toetsingskader voor verdere uitwerking van
de versterkingsplannen in het projectplan.
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SPECIFIEKE
OPGAVEN: PLEKKEN

Hoorn

Kogenland

Polder de Etersheimerbraak

Warder

Edam

Noordeinde

Pieterman

Uitdam: De Nes

Uitdam: het dorp

Kinselmeer

Durgerdam

Specifieke opgaven: 10 bijzondere plekken
Langs het gehele tracé van de dijk is een groot aantal bijzondere
plekken aanwezig zoals gemalen, sluizen, kapen, aansluitingen,
dijkhuizen, dorpsstraten, wielen, strandjes, zwembaden, steigers,
archeologische vindplaatsen, etc. Dit vergt bij het ontwerp van
het projectplan echt maatwerk, waarbij samenwerking tussen
ruimtelijke en technische ontwerpers essentieel is. In het KRK zijn
een tiental bijzondere plekken met een complexe opgave benoemd.
Deze plekken zijn:
•
Westerdijk Hoorn
•
Kogenland
•
Warder
•
Edam
•
Noordeinde
•
Pieterman
•
Uitdam de Nes
•
Uitdam dorp
•
Kinselmeer
•
Durgerdam
Tijdens de ontwerpateliers is de Polder de Etersheimerbraak
toegevoegd aan dit rijtje vanwege de historische waarde
Voor elk van de locaties wordt, na een korte introductie, een nadere
analyse gegeven van de kernkwaliteiten. Deze kwaliteiten zijn
beschreven vanuit de gebruikswaarde en de belevingswaarde en
worden geïllustreerd met twee plattegronden, principedoorsneden
en foto’s. Vervolgens wordt kort een visie gegeven op de
dijkversterking in aansluiting op de leidende principes van de
consistente eenheden waarbinnen de specifieke plek ligt.
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2.1

Hoorn Westerdijk

Onderdeel van de consistente eenheid: Hoornse Hop.
Motto: Nieuw leven voor de historische dijk

Hoorn Westerdijk wordt gevormd door de baai tussen de
Galgenbocht en het Visserseiland. Het is onderdeel van de
consistente eenheid Hoornse Hop. Kenmerkend is de directe
nabijheid van de stad Hoorn met als landmark de schouwburg. De
dijk zelf is onderdeel van de historische West-Friese Omringdijk en
maakt deel uit van het recreatieve routenetwerk van Hoorn.
Behoud van dit historisch dijklichaam is leidend bij de verdere
uitwerking, alsook aandacht voor het recreatieve gebruik en de
bijdrage die de dijk levert aan het stadsgezicht.
Recreatief gebruik
•
Recreatieve verbindingen met het achterland zowel bij het
centrum als bij de woonwijk Groote Waal behouden en
toevoegen;
•
Toegankelijkheid van de waterrand is een belangrijke
ontwerpopgave.
Uitstraling van de dijk
•
Het is van belang de baai als eenheid te kunnen ervaren.;
•
behoud van Noordse steen buitendijks;
•
de inrichtingselementen ten behoeve van het recreatieve
gebruik bepalen in belangrijke mate het beeld, deze dienen
‘in één hand’ te worden ontworpen waarbij de beeldkwaliteit
aansluit bij de inrichtingselementen van de grotere trajecten:
de Westfriese Omringdijk en Markermeerdijk;
•
Detailopgave vormt de inpassing van de bluswatervoorziening.
Deze dient duidelijk geïntegreerd te zijn en ondergeschikt te
zijn aan de vormgeving van de baai.
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strandje en voorland met parkvoorzieningen

achtertuinen grenzend aan de dijk

steiger

blusvoorziening met strandje

flats Groote Waal met strandje

parkzone
a. woonlocaties stadscentrum
b. weg met parkeerplaatsen en trottoir
c. kruin/ tuimelkade met wandelpad en bankjes

Principeprofiel Westerdijk
nabij centrum

a
16

b

c

GEBRUIKSWAARDE

3

4

5

1

2
6

10
7

11
8
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

centrum Hoorn
schouwburg
strandje
voorland met parkvoorzieningen
woningen met achtertuinen grenzend aan de dijk
steiger
bluswatervoorziening, met natuurlijk strandje
speeltuin
verbindingen met de binnenstad
woningen Visserseiland
parkzone

d. woonwijk Grote Waal
e. parkzone
f. dijk met weg
g. tuimelkade met graspad

Principeprofiel woonwijk Grote Waal

d

e

f

g
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flats en schouwburg

rijtje huizen met tuinen

bomen en appartementen

knik

talud met noordse steen
a. zicht op water
b. direct contact met het water
c. steil talud met Noordse steen
d. bomen

Principeprofiel Westerdijk
nabij centrum

d
a
b en c
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BELEVINGSWAARDE

4b
4c
4d
4a

4e
3
5

2

4f

1
4g

1.
2.
3.
4.

beleving Hoornse hop
zicht vanaf kaap de Galgenbocht
zicht vanuit woningen over de Westerdijk
ruimtelijke wanden
a flats woonwijk Grote Waal
b schouwburg
c lage huisjes met tuinen aan de dijk
d parkeerplaats
e open geen bebouwing
f hoge bebouwing met bomen
g bebouwing Visserseiland

5. knik beeldbepalend
Principeprofiel woonwijk Grote Waal

e. zicht op water vanaf de dijk en vanuit de flats
f. direct contact met het water
g. tussenruimte met dijk als tribune

e
g

e
f
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2.2 Kogenland
Onderdeel van de consistente eenheid: Kogenland
Motto: Historische zetstuk

De consistente eenheid Kogenland heeft als motto: historisch
zetstuk

•

Dit motto verwijst direct naar de ontstaansgeschiedenis en de
kwaliteiten van deze dijk. In het KRK wordt hierover gezegd:

•

‘Het traject Kogenland (bij Schardam) is lang in open verbinding
geweest met de Zuiderzee. Met de dijkaanleg is hier een ‘zetstuk’
geplaatst tussen de poldergebieden van Zeevang en West-Friesland.
Het ensemble van Kogenland als zetstuk tussen de West-Friese
omringdijk en de Zeevangse Keukendijk is leidend: daarbij is het
behoud van de binnendijkse bebouwing van Schardam van belang,
evenals het buitendijks gelegen voorland en het onderscheid tussen
Kogenland en de aangrenzende deelgebieden. Dit betekent dat het
dwarsprofiel afwisselend en secuur moet worden aangepast, maar
met behoud van de continuïteit van het langsprofiel. De uitwatering
van de Beemster door de historische sluizen accentueert de unieke
geschiedenis van dit deelgebied’.

•
•

Zorgvuldig ontwerp van de locatie van de weg in relatie tot het
uitzicht over de Rietkoog, het Hoornse Hop en de binnendijkse
kogen;
Smalle dijk met drie keer passage sluis/ gemaal (ensemble van
verschillende tijdsperioden) die een directe weerspiegeling zijn
van de historie van dit traject;
Versterking passend bij dorp / Historisch ensemble Schardam:
kleinschalig, met aandacht voor de details;
Fijnzinnig materiaalgebruik: gebruik bijvoorbeeld baksteen als
verbindend element.

Beleving zowel binnen- als buitendijks
•
Door de scherpe knikken worden de wisselingen tussen de
perspectieven vergroot;
•
Afwisselende locatie weg: op de dijk of op de binnenberm;
•
Behouden uitzichten.

De dijk is onlosmakelijk verbonden met de historische sluizen,
de vaarten, het voorland en de bebouwing. Het vormt een uniek
landschappelijk ensemble waar de versterkingsopgave met
fijnzinnigheid en maatwerk behandeld moet worden. Hieraan
gekoppeld zijn de volgende ontwerpopgaven geformuleerd:
•

•

Vergroten van de ervaring dat dit een ‘zetstuk’ is, waardoor
het onderscheid tussen de consistente eenheden helderder
wordt.Dit kan concreet gemaakt worden door een zorgvuldig
ontwerp van de aansluiting bij de Westfriese Omringdijk en bij
Etersheim. Bij de aansluiting op de Westfriese Omringdijk speelt
de verkeersveiligheid een rol (overstekende fietsers). Het is van
belang dat hier een integrale oplossing komt (functioneel,
robuust én esthetisch);
Behoud van de scherpe knikken in de dijk bij de aansluiting
met de Westfriese Omringdijk, bij de Hornsluis en ten zuiden
van Schardam.

Dijkversterking Hoorn - Amsterdam I Addendum Kader Ruimtelijke Kwaliteit

21

hervormde kerk, lintbebouwing Schardam

Hornsluis, bron: monumenten.nl

a. Korsloot
b. weg op de dijk
c. Rietkoog

Principeprofiel Klamdijk

a

b

Principeprofiel Kogenland

d
22

e

veldje van Iens, bron: cyclomedia

c

d Schardammerkoog
e. Korsloot
f. het veldje van Ien

f

g

h

g. weg op de berm
h. schapen op de dijk
i. Floriskoog

i

j. haven WSV Schardam

j

GEBRUIKSWAARDE
1
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4
2

6

7
1
5

voorland met ecologische waarde
Hornsluis, rijksmonument
nieuw gemaal Schardam
riet
haven WSV Schardam
Korsloot
weitje achter de dijk, het veldje van ien
lintbebouwing Schardam
hervormde kerk, rijksmonument
Zuider- en Noordersluis, rijksmonument
campings “voor Anker” en de Eenhoorn

9
8
6

10

11

11

Principeprofiel Schardam

k

k. Schardammerkoog
l. Korsloot
m. bebouwing met voortuin op de dijk

l

m
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o

n. weg op de dijk met langsparkeren
aan koogzijde
o. schapen op het buitentalud
p. Floriskoog

p
23

lintbebouwig Schardam

aansluiting Westfriese Omringdijk en Markermeerdijk met Kortsloot, bron: cyclomedia

Principeprofiel Klamdijk

a. zicht op Korsloot/ Schardammerkoog
b. zicht op Rietkoog

a

b

Principeprofiel Kogenland

c. zicht op Schardammerkoog
d. zicht op Floriskoog en jachthaven

c

24

d

BELEVINGSWAARDE

3

4
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

zichtlijnen Korsloot
sluizen: Hornsluis, Noorder- en Zuidersluis
zicht op Hoorn
Westfriese omringdijk buigt af
lintbebouwing achter de dijk
lintbebouwing op de dijk
voorland met afwisselende slootrichting
landmark, gebouw op de kop

7

5

6
2
1
e

8

Principeprofiel Schardam

e. karakteristieke bebouwing
f. smal dijkprofiel

g. doorzichten naar achterland;
h. openheid richting Floriskoog

e
g

Dijkversterking Hoorn - Amsterdam I Addendum Kader Ruimtelijke Kwaliteit

f

h

25

26

2.3 Polder de Etersheimerbraak
Onderdeel van de consistente eenheid: Zeevang
Motto: Uitgestrekte natuur met cultuurkern

Polder de Etersheimerbraak is onderdeel van de consistente eenheid
Zeevang. Het motto van deze eenheid is: uitgestrekte natuur met
cultuurkern.
In het KRK wordt de Etersheimerbraak benoemd als een van de
bijzondere plekken. Redenen hiervoor zijn de historische waarde
en vooral de grote belevingswaarde. De historische waarde is
gelegen in de drooglegging en benutting van deze braak vanaf circa
1632. Door de aanleg van een dijk en een molen kan de kostbare
landbouwgrond (zeeklei) op de bodem van het meertje vanaf dat
moment in gebruik genomen worden. Na de watersnood van 1916
wordt besloten om de Zeevangse Zeedijk te versterken. Hiervoor
gebruikt men o.a. de klei uit de Etersheimerbraakpolder, welke voor
een derde wordt afgegraven. Dit gebied wordt de kleiput genoemd
en is het op een na laagste punt van Nederland.
Van grote waarde is de leesbaarheid (van de historie) van
het landschap door de verschillende maaiveldhoogtes en
watersystemen. Vanaf de dijk zijn vier verschillende waterpeilen
waarneembaar: het peil van het Markermeer, het polderpeil van de
Zeevang, het polderpeil van de Etersheimerbraak en het peil van de
Kleiput. De molen van de Etersheimerbraakpolder (in de volksmond
Brekermolen) heeft samen met de molensloot een belangrijke
waarde vanwege de solitaire ligging in de open polder en de
zichtbaarheid van het systeem.

Visie
Bij de dijkversterking is het van groot belang dat zorgvuldig wordt
omgegaan met het historische watersysteem en de beleving van de
verschillende maaiveldhoogten.
•
•

•

Behoud van de relatie tussen de Brekermolen en de molensloot;
Zorg ervoor dat de nieuwe versterking aansluit bij de
‘getraptheid’ van de dijk en dat deze beleefbaar blijft vanaf de
weg;
Aansluiting van de lintbebouwing van Etersheim zorgvuldig
vormgeven, dit is het punt waar het zetstuk van Kogenland
begint.
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aansluiting lint Etersheim

recreatie

Principeprofiel Polder de Etersheimerbraak

a
28

b

a. polder Zeevang
b. molen met molensloot
c. weiland

d. molensloot
e. dijk met getrapte berm

c

GEBRUIKSWAARDE

Kogenland
- Polder
Etersheimerbraak
1

de
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

Koogbraak
lintbebouwing Etersheim
Polder de Etersheimerbraak
de Kleiput
‘Breeker’ molen en molensloot
parkeerplaats en dijktrap

3
4

6

5

d

e
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openheid

getrapt profiel
Principeprofiel Polder de Etersheimerbraak

c

30

a. openheid
b. getrapt profiel met grote hoogteverschillen
b. molen met watersysteem

c. direct contact met het water
d. talud met Noordse steen

a

BELEVINGSWAARDE

1.
2.
3.
4.

3

openheid Etersheimerbraak
scherpe knikken
aantakken dorpslint etersheim
voorland en direct contact met water

4

2
2

1

4

b
b

c
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2.4 Warder
Onderdeel van de consistente eenheid: Zeevang
Motto: Uitgestrekte natuur met cultuurkern

Warder is onderdeel van de consistente eenheid Zeevang. Deze
eenheid heeft als motto: uitgestrekte natuur met cultuurkern.
Warder is een van de weinige plekken (naast het stedelijk front
Edam-Volendam) waar bebouwing gekoppeld is aan de dijk. De
vanzelfsprekende samenhang die er is tussen dorp en waterrand is
langzaam gegroeid. Zo is in de afgelopen honderd jaar een dorpsfront
aan het water ontstaan, met kleinschalige voorzieningen die gericht
zijn op zwemmen en andere watersport. Deze voorzieningen zijn
niet alleen functioneel maar spelen ook een belangrijke rol in het
sociale netwerk van het dorp.

Visie
•
•
•
•

Behoud van het kleinschalige (dorps)karakter van het zwembad,
de recreatieve functies en de bereikbaarheid;
Uitstraling van de parkeerplaats verbeteren (nadrukkelijk
passend bij het dorpse karakter);
Beleving van de baai bij Warder, beleving van het Markermeer;
Aantakking van hetlint op de dijk vormgeven in samenhang
met de kaap
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zwembad met voorzieningen

kruising Badhuisweg en opgang zwembad

dijk met dijktrap gezien vanuit het lint

Principeprofiel Badhuisweg

a
34

a. bebouwing Badhuisweg
b. parkeerplaats

b

c

c. opgang
d. zwembad met voorzieningen,
reddingsstation, WSV Warder

d

GEBRUIKSWAARDE

1. voorzieningen zwembad: kantine, kleedruimte,
kinderbadje, aanlegsteiger
2. KNRM reddingsstation Zeevang
3. ligveld
4. natuurlijk strandje
5. WSV Warder, opslag Catamarans
6. parkeerplaats Badhuisweg
7. hotel ’t Tolhuus
8. steiger
9. dijkopgang
10. Hogendijkerbraak

4
3
1, 2
6

5

8

7

9
10

Principeprofiel Warder

e. lintbebouwing Warder
f. tuinen en weilandjes
g. dijk met Noordse steen

e

f
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lint

tussenruimte

kaap is onzichtbaar door licht knik
Principeprofiel Badhuisweg

zicht op Markermeer
a. zicht over Markermeer

a

36

BELEVINGSWAARDE

1.
2.
3.
4.
5.
1

zicht Markermeer vanaf zwembad
zicht vanaf kaap Warder
lichte knik
zicht vanuit Warder op de dijk
besloten/ kleinschalige tussenruimte tussen het
bebouwingslint en de dijk

5

5

3

4
2

Principeprofiel Warder

b. besloten lint
c. kleinschalige tussenruimte
d. zicht over Markermeer
e. direct contact met het water
b
c
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2.5 Edam
Onderdeel van de consistente eenheid: Zeevang
Motto: Uitgestrekte natuur met cultuurkern

Dit traject is onderdeel van de cultuurkern zoals benoemd in
het motto voor de consistente eenheid Zeevang. De dijk is hier
vrijwel geheel onderdeel van het bebouwde gebied. Volendam en
Edam zijn belangrijke toeristische trekpleisters. De dijk wordt dan
ook intensief gebruikt als toeristische route maar is zeker ook een
belangrijk uitloopgebied voor de bewoners zelf.
Rondom de havenmond ligt een ensemble van bijzondere plekken
gekoppeld aan de (toegankelijke) kust. Het fort bij Edam, een
verstilde, groene plek die herinnert aan vervlogen tijden, is hiervan
historisch gezien het waardevolst en meest markant (Stelling van
Amsterdam, UNESCO-werelderfgoed).
De havenmond zelf vormt de (vaar)verbinding tussen het
Markermeer en de Purmerringvaart. Er zijn maar een paar
vaarverbindingen tussen het Markermeer en het vaarwegennetwerk
van Noord-Holland.
De visie voor de dijkversterking voor de havenmond is dat deze
bijdraagt aan de ontwikkeling van een aantrekkelijk waterfront
(of dit in ieder geval niet onmogelijk maakt). Dit gebeurt door
enerzijds de bestaande functies te respecteren en anderzijds door
het versterken van het stedelijk uitloopgebied en vergroten van
de toegankelijkheid van het water. Het intensieve gebruik van de
dijk door bewoners en toeristen staat voorop: een aantrekkelijke
dijk die ruimte biedt aan verschillende gebruiksfuncties en goed
toegankelijk is. Qua gebruik kan gedacht worden aan recreatieve
routes op de dijk, rustpunten en mogelijkheden voor recreatie,
aansluitend op binnendijkse recreatieve structuren.
De nieuwe dijk kan benut worden als integrerend element
tussen de verschillende onderdelen. Niet alleen ruimtelijk, maar
ook functioneel in het bieden van extra gebruiksruimte voor
bijvoorbeeld de camping en jachthaven.
Wens is om de recreatieve verbinding over de zeesluis weer in ere
te herstellen.
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dijk met buitendijkse ontsluitingsweg

recreatief strandje en jachthaven

a

d

e

b

f

g

i
40

havenkanaal

h

c

GEBRUIKSWAARDE

1. het ‘Fort bij Edam’
2. het ‘Oorgat’ met woningen aan de
Zeevangszeedijk en de zeesluis
3. het voorland met recreatief gebruik
4. de camping aan het water
5. de jachthaven en havenkanaal
6. het veldje, de steiger en de baai voor het
jeugdzeilen
7. het strandje met recreatief gebruik (kitesurfen)
8. Zeesluis en vaarverbinding, belangrijke
recreatieve overgang, tegenwoordig afgesloten
9. de boerderij aan de Zuidpolderzeedijk

3
4
1
5

6

2
8

7
9

a. boerderij
b. opstelplaats jachthaven
c. jachthaven

d. tuinen grenzend aan fort
e. weg met kleine voortuinen
f. dijk met schapen

g. buitendijkse toegansweg camping
h. Havenmond
i. Fort bij Edam met natuurwaarden
j. camping

j
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kronkelig verloop en recreatieve route

uitzichtpunt bij havenmond

b
a

c

d

e

42

BELEVINGSWAARDE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

openheid rondom fort
beleefbaar open water
uitzichtpunt
scherp knikken
kleinschalige ruimte
kronkelig verloop

3
1
4
5
2
4
6

a. samenhang boerderij en dijk
b. zicht buitendijks
c. intieme ruimte door kleine ruimte

d. besloten ruimte
e. fort met openheid
f. zicht op Markermeer
f
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2.6 Volendam Noordeinde
Onderdeel van de consistente eenheid: Zeevang
Motto: Uitgestrekte natuur met cultuurkern

Ook Noordeinde is onderdeel van de consistente eenheid Zeevang,
waarbinnen het behoort tot de cultuurkern. Noordeinde is een
toeristische trekpleister met karakteristieke bebouwing op de dijk
en een fraai uitzicht op de Gouwzee en het eiland Marken. Ook het
zicht vanaf het water op het voormalige vissersdorp is karakteristiek.
Dit stuk dijk kan dan ook met recht het ‘beeldmerk’ van Volendam
genoemd worden.
Evenals bij de havenmond van Edam is de visie hier gebaseerd op
het de ontwikkeling van een aantrekkelijk waterfront. Van groot
belang is dat dit traject (dat loopt van Hotel Spaander tot aan de
kaap) één eenduidige versterkingsoplossing krijgt. Hierdoor blijft
de continuïteit van het dijkprofiel behouden – waarmee visuele
onrust wordt voorkomen - en ontstaan er logische plekken om de
overgangen tussen versterkingsvarianten op een goede manier op
te lossen.
Door de noodzakelijke verbreding van de dijk kan de versterking
bijdragen aan de veiligheid en het comfort van verschillende
gebruikers, bijvoorbeeld door het scheiden van gemotoriseerd
verkeer en langzaam verkeer.
De beleving van het water vanaf de dijk en vanuit de huizen is een
van de kernkwaliteiten maar ook de beleving van het ensemble van
dijk en bebouwing vanaf het water.
Door de bebouwing op de dijk, zal deze dijk bij de versterking
in ieder geval niet afgegraven worden. De versterking moet als
herkenbaar gemaakt worden en tegelijkertijd een logische symbiose
aangaan met de bestaande dijk. De verzwaring is daarbij duidelijk
ondergeschikt aan de bestaande dijk.
De bekleding van de dijk. In de huidige situatie bestaat de bekleding,
van een smalle rand bij de waterlijn, uit noordse steen en vanuit
ruimtelijke kwaliteit is dit een logisch traject om deze weer terug te
brengen. Daarnaast vormt de bebouwing van Edam en Volendam
een obstakel voor de natuur. Ruimte bieden aan stapstenen voor de
natuur is één van de nevendoelen.
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Hotel Spaander en winkelstraat (bron: Cyclomedia)

intensieve route (knelpunt)
(foto gemeente Edam-Volendam)

woningen op de dijk (bron: Cyclomedia)

overgang weg van berm naar kruin

46

Hotel Spaander en parkeerplaats (bron: Cyclomedia)

GEBRUIKSWAARDE

5

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

hotel Spaander
parkeerplaats
woningen op de dijk
winkels
bedrijven achter de dijk
weg op de dijk
weg op de berm
strandje

6
3

8
1

2

4

a. bebouwing op de dijk
b. weg op de dijk, afstandstrook, rijweg en smal trottoir
c. intensieve toeristische/ recreatieve route
d. dijksloot

Principeprofiel Noordeinde

d

a

b, c
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aantrekkelijk waterfront

bereikbaar water

48

zicht op Marken

karakteristieke bebouwing

BELEVINGSWAARDE

1. karakteristieke bebouwing op de dijk
2. zicht op Marken
3. ‘foto’-moment, zicht vanaf hotel Spaander
4. verspringende rooilijn en bebouwingshoogte
door huizen bovenop en onderaan de dijk
5. overgang weg van berm naar kruin
5

2
1 4

3

2

Principeprofiel Noordeinde
a
d

c
b
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a. karakteristieke bebouwing verbonden met de dijk en het Markermeer
b. direct contact met het water
c. uitgestrekte horizon met zicht op Marken
d. aantrekkelijk waterfront, mede bepaald door de smalle dijk, de steilheid
van het buitentalud en de bekleding
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2.7 Pieterman
Onderdeel van de consistente eenheid: Zeevang
Motto: Uitgestrekte natuur met cultuurkern

Deze locatie is ook onderdeel van de consistente eenheid
Zeevang. De waarden van dit gebied liggen zowel binnendijks als
buitendijks. Binnendijks liggen belangrijke historische waarden,
namelijk de relatie tussen de dijk, braken en de poldermolen de
Kathammer. De buitendijkse waarden zijn meer recreatief van aard:
de toegankelijkheid van het water door het Marinapark, jachthaven
en strandje. Samen met de recreatieve route op de dijk en de
ijssalon vormt dit geheel een aantrekkelijke recreatieve uitloop voor
Volendam.
Uitdaging in dit gebied is dat de versterking zo veel mogelijk
recht blijft doen aan beide waarden en dat de recreatieve potentie
optimaal benut wordt bij de inrichting van de dijk. Hierbij valt
te denken aan het mogelijk maken van een ‘ommetje’ via het
voorland en de dijk. Extra complex is het gegeven dat buitendijks
een voormalige vuilstort gelegen is. De vervuilde bodem is in
het verleden geïsoleerd. Uitgangspunt is deze situatie niet te
veranderen.
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Marinapark Volendam

strandje en ligweide

ijssalon

parkeergelegenheid tussen dijk en weg

Principeprofiel Pieterman

a
52

b

c

d

GEBRUIKSWAARDE

Pieterman
1
3
4
7

2

6
5

1. De Kathammer of Katwoudermolen met voor
boezem en uitwateringssluis (17e eeuw)
2. Marinapark Volendam met jachthaven en
appartementen
3. parkeerplaats en locatie campers
(deels voormalige vuilstort)
4. botenstalling
5. strandje en ligweide
6. hondenuitlaatplaats
7. ijssalon met dijktrap en parkeerplaats
8. braken en natuurlijk beheerde terreinen

8

8

a. weiland
b. braken en natuurlijke terreinen
c. berm met plaatselijk parkeermogelijkheid

e

d. dijk met schapen
e. voorland met ligweide
f. strand

f
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markante bocht met braak

braken met ontstaansdatum

openheid polder Katwoude

Principeprofiel Pieterman
a

54

c

b

BELEVINGSWAARDE

6
3

7

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1
3

openheid polder Katwoude
zicht Gouwzee
braken historie leesbaar
markante bocht
bochtig verloop
Kathammer of Katwoudermolen
bebouwing Marinapark

2
1

3

4

2

1

1

3

a. openheid polder Katwoude
b. openheid Gouwzee
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c. kleinschalige strook met verspreid
staande bebouwing, braken en gras/
rietlandjes
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2.8 Uitdam - De Nes
Onderdeel van de consistente eenheid: Waterland
Motto: Ruimte voor recreatie, natuur en beleving

De hoge (beschermde) waarden van het buitendijks voorland
Nespolder en de binnendijks gelegen Oosterpoel vragen om
zorgvuldige inpassing van de dijkversterking. Polder de Nes
vormt samen met de Oosterpoel en de vluchthaven (met dam en
windmolens) een bijzonder ruimtelijk land-water ensemble aan de
Kop van de Waterlandse loper en de Gouwzee en een opmaat naar
Marken.
Opgave is hier om deze positie beter te benutten, om een
uitnodigende plek te creëren waar land- en waterrecreatie elkaar
raken, zonder de hoge (beschermde) waarden van het buitendijks
voorland Nespolder en binnendijks gelegen Oosterpoel geweld
aan te doen. De camping en jachthaven bij Uitdam vormt hierin
een belangrijke schakel. Specifieke opgave is de toegankelijkheid
van het recreatieterrein. Het toevoegen van een noordelijke entree
wordt hierbij als mogelijke oplossing gezien.
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strandje bij camping uitdam

buitendijks fietspad, langs polder De Nes (bron: Cyclomedia)

Principeprofiel Oosterpoel - De Nes

a
58

c. buitendijks fietspad
d. weiland polder De Nes

a. Oosterpoel
b. dijk met weg op berm

b

c

d

GEBRUIKSWAARDE

2.8 Uitdam - De Nes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3
3

5

6

2

1

Oosterpoel
polder de Nes
voorland Gouwzee
recreatiezone grasveld
weg op kruin
weg op binnenberm
dam Marken met windmolens en vluchthaven
camping en Jachthaven Uitdam
riet Waterland
strandje
ontsluiting camping

7

9

8
10

i
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Oosterpoel, direct contact met het water

bochtig verloop

scherpe bocht bij entree jachthaven

Principeprofiel Oosterpoel - De Nes

a

b
c
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a. beleving Oosterpoel
b. beleving polder de Nes
c. direct contact met het water

BELEVINGSWAARDE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

zicht over Gouwzee
eenheid Oosterpoel
openheid polder De Nes
windmolens
scherpe bochten
bochtig verloop

3

2

4

6

5

5
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2.9 Uitdam - dorp
Onderdeel van de consistente eenheid: Waterland
Motto: Ruimte voor recreatie, natuur en beleving

Uitdam is een van de parels langs de Waterlandse Zeedijk. Het
dorp heeft twee gezichten: één aan het Markermeer en één aan
de Uitdammer Die. Het dorp, de dijk en het Markermeer zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De bewoners van Uitdam
leven sinds mensenheugenis niet alleen aan de dijk, maar ook op
de dijk (spelen, was drogen, etc.). De dijk is tevens een openbare
ruimte. Iedereen is vrij om er te wandelen en ervan te genieten. Voor
de bewoners van Uitdam is dat een vanzelfsprekendheid. Er is een
natuurlijke balans tussen bewoners en bezoekers. Nu Waterland
en Uitdam door steeds meer inwoners van de metropool worden
ontdekt als hun ‘geliefde achtertuin’, is het bewaken van die balans
echter een belangrijke opgave.
Tijdens het atelier Uitdam zijn de volgende ontwerpopgaven
geformuleerd:
Intieme dijk waarbij
•
De afstand tussen huizen en water zo klein mogelijk is en de
toegankelijkheid (vanaf het water en vanaf de dijk) behouden
blijft;
•
Het zicht op het Markermeer behouden blijft;
•
De ruimte tussen de dijk en de huizen ingericht wordt als ‘tuin’
(moestuin, houden van dieren) waardoor ook de beschutting
blijft bestaan, indien dit niet mogelijk is zorgen voor een
passende ‘afscherming’;
•
De huidige variatie van de dijk, denk hierbij aan de wisselende
afstanden tussen gevel van de huizen de teen van de dijk, als
kenmerk wordt meegenomen in het ontwerpproces.
Toegankelijkheid
•
De dijk is voor wandelaars toegankelijk, toegangen liggen
uitsluitend aan het begin en het eind van het dorp;
•
Oplossen van de verkeersproblematiek in het dorp.
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GEBRUIKSWAARDE

1.
2.
3.
4.

Uitdammer Die
dijkdorp
steigers
rietland Uitdammer Die

4
3

1

2
3

4

Principeprofiel Uitdam

a

a. Uitdammer Die
b. overtuin
c. smalle weg
d. huizen en schuren tot aan de dijk
e. tuinen tot aan de dijk

b

c

d

e
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kleinschaligheid en doorzicht (bron: Cyclomedia)

verbondenheid huis en dijk

66

Uitdam vanuit de Uitdammer Die

BELEVINGSWAARDE

1. contrast tussen de kleinschaligheid in het dorp
met grote ruimte
2. duidelijke toegang tot de dijk aan de koppen
van Uitdam
3. doorzichten Uitdammer Die
4. zicht op Uitdam
5. zicht op Markermeer
6. zicht op IJmeer

5
3
3
1
4

1

6

Principeprofiel Uitdam
b

a. verbondenheid huis en dijk
b. nauw verbonden met het water

c. uitzicht vanuit de huizen
d. doorzichten Uitdammer Die

a
c
d
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2.10 Kinselmeer
Onderdeel van de consistente eenheid: Waterland
Motto: Ruimte voor recreatie, natuur en beleving

De ligging tussen het Markermeer en het Kinselmeer maakt dit
stuk dijk tot een bijzondere attractie. De dijk is hier onderdeel van
de Waterlandse Zeedijk en daarmee van de consistente eenheid
Waterland. Het versterken van de recreatie, natuur en beleving is
hier het motto voor de verdere uitwerking.
De campings, recreatiewoningen en wedstrijdzeilbaan aan de
binnenzijde zorgen, samen met de trappen en steigers, voor
een recreatief zeer gewaardeerd en toegankelijk gebied. Deze
toegankelijkheid van het Kinselmeer kan met de dijkversterking
vergroot worden door de (openbare) bereikbaarheid van het water
te vergroten en de binnenberm een recreatieve functie te geven.
Daarnaast is de beleving van de dijk, als grens tussen het binnen- en
buitenwater, een belangrijke ontwerpopgave bij de uitwerking van
de versterkingsvariant.

Dijkversterking Hoorn - Amsterdam I Addendum Kader Ruimtelijke Kwaliteit

69

kenmerkend profiel

camping

watersportvereniging

70

zeilwedstrijd, de Doordrijvers

GEBRUIKSWAARDE

1

5

5,6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kinselmeerzicht
WSV de Doordrijvers
camping VRK
camping de Badhoeve,
dijktrap
parkeermogelijkheid
picknickbank
steiger
natuur Hoeckelingsdam

5,6,7

5,6
2

4
3

5, 8
10

5

5
Principeprofiel Kinselmeer

5

a. Kinselmeer
b. openbare oever
c. korte berm met weg en plaatselijk parkeermogelijkheid

a

b

c
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d

e

d. steil binnentalud met 8 dijktrappen
e. smalle kruin met fiets-/ wandelpad
f. steil talud met Noordse steen

f
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kronkelende dijk met twee typen water

zicht op Amsterdam

72

BELEVINGSWAARDE

3

4

4
1

5

6
5

Principeprofiel Kinselmeer
a

b

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

beleving Kinselmeer
beleving IJmeer
zicht op Amsterdam
twee typen water
kronkelige dijk
markante kaap

a. smalle dam door weids water
b. compacte kruin
c. twee typen water: rustig en ruig

c
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2.11 Durgerdam
Onderdeel van de consistente eenheid: Waterland
Motto: Ruimte voor recreatie, natuur en beleving

Durgerdam is onderdeel van de consistente eenheid Waterland
en, als één van de pittoreske dorpen aan de Waterlandse Zeedijk,
een bijzondere blikvanger. Openheid, rust en ruimte staan centraal.
Tegelijkertijd ligt het dorp direct onder de rook van Amsterdam.
Durgerdam is dan ook niet allen zeer geliefd bij haar bewoners, ook
recreanten en toeristen komen graag genieten van dit beschermde
dorpsgezicht. Het motto is ook hier dan zoeken naar ruimte voor
recreatie, natuur en beleving.
Het dorp Durgerdam is in sterke mate gekoppeld aan de Waterlandse
Zeedijk. De ligging van Durgerdam aan de baai, de jachthaven
en Polder IJdoorn vragen om zorgvuldige inpassing van de
dijkversterking. Behoud van de directe relatie tussen dorp en water/
polder vormt hier de kern van de opgave, waarbij de versterkte dijk
benut kan worden om het profiel te verbeteren en de beleving van
Polder IJdoorn te versterken.
Gezocht dient te worden naar één oplossing die recht doet aan de
schaal van Durgerdam, aansluitend op de buitendijkse gelegen
jachthaven en Polder IJdoorn. Ontwerpopgaven hierbij zijn:
Verbeteren van het profiel (zoals geformuleerd met de bewoners in
het atelier Durgerdam)
•
waarbij er meer ruimte is voor de ‘stoep’ en het verbeteren van
de straatverlichting;
•
de snelheid van autoverkeer geremd wordt en;
•
er meer ruimte is voor parkeren;
•
Mogelijkheid onderzoeken voor herplant van de Iepen op de
dijk (zoals op historische foto’s zichtbaar is).
Toegankelijkheid
•
Bekijken of het inrijverbod aan de noordzijde ook meer fysiek
duidelijk gemaakt kan worden (zonder dat de beeldkwaliteit
hier sterk onder lijdt).
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GEBRUIKSWAARDE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

woningen
dijk (met weg en parkeren)
jachthaven (met voetpad langs kade)
rietland
polder IJdoorn natuur stiltegebied
Pietersgat
strandje
voetpad naar vuurtoren

6

1
2
5
7

4

8

3

Durgerdam
Principeprofiel Durgerdan

e

a. waslijnen op de dijk
b. langsparkeren aan zijde woningen
c. jachthaven
d. fietsen op de dijk, wandelen langs
kade, jachthaven

b

d

a

d
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e

e. koeien in de wei
f. rietland

f
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zicht haven - rietland

intimiteit door beschutte ligging

78

ruimte dijkprofiel

doorzichten

gevarieerde rooilijn

BELEVINGSWAARDE

1. openheid aan voor- en achterzijde
2. oude koepaden (doorzicht)
3. openheid richting water

2

1

1
2
3

2

3

Principeprofiel Durgerdan

c

a. vanuit woningen aan de voorzijde uitzicht op water met rietland
b. doorzichten vanaf de dijk naar het achterland
c. intimiteit door beschutte ligging achter rieteiland
a

b
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3

MATERIALISERING
EN DETAILS

‘Groen’ talud, deels
bekleed met
(Noordse) steen

Steile
taluds

Smalle
kruin

Kronkelend
karakter

Hoogteverschil
tussen berm
en kruin > 3,0
meter

Korte binnenberm

Dijksloot direct
naast de berm

<< Zeevangse zeedijk nabij de Groote Braak

a

g

82

e

f

d
b c

a.
b.
c.
d.

kronkelend karakter
smalle kruin
steile taluds (1:2 / 1:3)
groene taluds (aan de buitenzijde grotendeels
bekleed met (Noorse) steen
e. korte binnenberm (vaak met een weg erop)
f. hoogteverschil tussen berm en kruin > 3,0
meter
g. dijksloot direct naast de berm

3 Materialisering en details
Algemeen
In algemene zin zijn de volgende principes belangrijk voor
materiaalgebruik en detaillering:
•
Samenhang tussen vorm en functie;
•
Helderheid in het gekozen (landschapsarchitectonische)
concept;
•
De uitvoering van de dijkverzwaring en het materiaalgebruik
moeten aansluiten bij het karakter van de consistente eenheid
(bijvoorbeeld: de strekdam in de oeverdijk bij een stadsstrand
krijgt een andere uitwerking dan dezelfde strekdam bij een
natuurlijk ingerichte oeverdijk);
•
Op een goede manier omgaan met maten, verhoudingen en
ritme.

3.1 Profiel
3.1.1 Algemene principes
Het profiel van de Markermeerdijken is in de bestaande situatie niet
overal eenduidig. Dat komt onder andere doordat er verschillende
ondergronden zijn (klei, veen), de mate en richting van de
golfaanval varieert, er binnendijks diverse maaiveldhoogtes zijn
en er al dan niet bebouwing aan of op de dijk staat. Toch zijn de
huidige Markermeerdijken volgens heldere hoofdprincipes opgezet
waardoor de verschillen in eerste instantie, ruimtelijk gezien, niet
in het oog springen. Er zijn bijvoorbeeld geen opvallende, abrupte
overgangen in het lengte- of dwarsprofiel.

De hoofdprincipes van de huidige dijk zijn:
•
Kronkelend karakter;
•
Smalle kruin;
•
Steile taluds (1:2 / 1:3);
•
Groene taluds (aan de buitenzijde grotendeels bekleed met (Noorse)
steen);
•
Korte binnenberm (vaak met een weg erop);
•
Hoogteverschil tussen berm en kruin > 3,0 meter;
•
Dijksloot direct naast de berm.
Een aantal van de huidige hoofdprincipes, zoals het steile talud en de korte
berm, staat op gespannen voet met de hedendaagse waterveiligheidseisen.
Het karakter van de dijk zal daarom hoe dan ook veranderen als gevolg van
de versterking. Het is niet de bedoeling historiserend te werk te gaan maar
op een eigentijdse manier aan te sluiten bij de oeroude waarden; zoeken
naar harmonie in plaats van harde contrasten. Dit wordt bereikt door voor
de versterkte dijk opnieuw hoofdprincipes te benoemen. Daarbij zal er wel
onderscheid zijn tussen plaatsen waar een ‘traditionele’ dijkversterking
plaatsvindt en plekken waar de oeverdijk als oplossing gekozen wordt. De
principes voor de Oeverdijk worden in paragraaf 3.5 beschreven. Voor de
traditionele versterkingen geldt:
•
De huidige kruinlijn is uitgangspunt, bij een buitenwaartse versterking
mag de ‘offset’ van de kruinlijn minder kronkelig gemaakt worden op
plekken waar de dijk veel opeenvolgende kleine bochten heeft;
•
Smalle kruin behouden;
•
Flauw buitentalud (1:4 / 1:5) en steiler binnentalud (1:2 / 1:3);
•
Lange binnenberm van circa 20-25 meter (vaak met een weg erop);
•
Hoogteverschil tussen berm en kruin minimaal 2,0 meter zodat de dijk
als grens (én tegelijkertijd tribune) herkenbaar blijft;
•
Dijksloot direct naast de berm met daartussen een onderhoudsstrook.

a

d
g

e

f

b c
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a. kronkelende karakter behouden
b. smalle kruin behouden
c. flauw buitentalud (1:4 / 1:5) met steenbekleding
tot de hoogwaterlijn
d. steiler binnentalud (1:2 / 1:3)
e. lange binnenberm met wisselende locatie weg
f. hoogteverschil tussen berm en kruin minimaal
2 meter;
g. dijksloot 5 m naast de berm
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Hoogteverloop

Overgang minimaal 1:80 of 100 m

Beeld Zuiderdijk golvende dijk

Goed voorbeeld overgang talud in bocht, Zuiderdijk
nb. zwarte bekleding is ongewenst zie paragraaf dijkbekleding
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3.1.2

Specifiek lengteprofiel

3.1.3 Specifiek dwarsprofiel (inclusief verschil in

Zoals gezegd zal de kruinhoogte van de te versterken dijk (ten
opzichte van N.A.P.) meer gaan variëren. Te abrupte hoogteovergangen zijn niet gewenst omdat het lengteprofiel van de
Markermeerdijk als doorgaande lijn zo continue mogelijk dient te
zijn, dit geldt vooral bij aansluitingen tussen de huidige dijk en de te
versterken trajecten. Voor overgangen bij hoogteverschillen gelden
daarom de volgende principes:
•
Dijk moet zoveel mogelijk een continue lijn blijven gerelateerd
aan het watervlak daarom de overgangen met een zeer flauwe
helling van minimaal 1:80 oplossen.

Verspringing in een bestaande bocht

Verspringing met 21e eeuwse bochtstraal
(zonder hoogteverschil)

Te verterken traject
Berm 35 m
Buitentalud 1:5

Overgang

Bestaande bocht

Berm 7 m
Buitentalud 1:3

Op de overgang van verschillende dwarsprofielen (binnenwaarts,
buitenwaarts, oeverdijk) ontstaan verspringingen van de as, van
de breedte van de berm en van de taludhellingen. Dit is eveneens
aan de orde op plaatsen waar de te versterken dijk aansluit op een
deel dat niet versterkt hoeft te worden. Voor deze verspringingen
geldt eveneens dat de overgangen tussen de twee situaties zo min
mogelijk moeten opvallen. Dit kan door de volgende principes te
hanteren:
•
Situeer de verspringing zoveel mogelijk in een bestaande
bocht;
•
Situeer de verspringing op een plek die landschappelijk logisch
is (bijvoorbeeld: waar wegen of (binnen)dijken aansluiten op de
dijk of aan het begin of einde van een dorp;
•
Hanteer bij as-verspringing een hedendaagse bochtstraal;
dat wil zeggen:1 meter asverschuiving in het breedteprofiel
oplossen over minimaal 4 meter in het lengteprofiel.

Verspringing op landschappelijke
logische locaties

Overgang

Te verterken traject
Berm 15 m
Buitentalud 1:5

bermbreedte en steilheid taluds)

Berm 7 m
Buitentalud 1:3
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Te versterken traject
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Galgenbocht

Bedijkte Waal

Galgenbocht

Hornsluis

Hornsluis

Etersheimerbraak

Etersheimerbraak

Warder

Volendam

Noordeinde

Katwoude

Gouwzee

Uitdam

Barnegat

Hornsluis

Etersheimerbraak
Etersheimerbraak
Warder

Volendam
Noordeinde

Katwoude
Hoek van de Noord

Gouwzee

Uitdam
Barnegat

Kinselmeer

Kinselmeer
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3.1.4 kapen
De dijk heeft, mede door vroegere dijkverleggingen (inlaagdijken) en
dijkdoorbraken, een bochtig karakter gekregen. Waar de dijk scherp
naar voren het water in steekt, liggen de voor de Markermeerdijken
zeer kenmerkende kapen. De kwaliteit van deze kapen is dat ze een
weids uitzicht over het water geven naar beide zijden. Voor deze
kapen gelden de volgende principes:
•
Behoud van een enkele bocht (dus niet ‘afvlakken’ met een
dubbele bocht zoals bij de Zuiderdijk gebeurt is);
•
Bij buitenwaartse versterking de bestaande boogstraal
behouden (i.p.v. een letterlijke ‘offset’ van de huidige kruinlijn);
•
De kapen zijn bij uitstek geschikt voor het plaatsen van
voorzieningen zoals bankjes of informatieborden. Zorg voor het
integraal mee-ontwerpen van de nodige verkeersvoorzieningen
zoals schrikhekken.

bestaande situatie

gewenste situatie bij versterking

kaap bij Uitdam, aandachtspunt zijn verkeersvoorzieningen (zoals schrikhekken).
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ongewenste situatie bij versterking
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betonzuilen met split, Zuiderdijk

betonzuilen met split en ‘machinale’ kreukelzone, Zuiderdijk

Referentie gemêleerde kleurstelling: Bont Maassplit

Referentie gemêleerde kleurstelling
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Referentie variatie door hoogteverschillen
Hondsbossche en Pettemer Zeewering

3.2 Dijkbekleding

Op trajecten waar een nieuwe harde bekleding nodig is gelden de
volgende ontwerpprincipes:
•
Kies voor een (combinatie van) materiaal dat qua visuele
uitstraling zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke
dijkbekleding met (natuur)steen. Denk hier bijvoorbeeld
aan het overlagen met gras of de toepassing van een harde
bekleding met een lichte, gemêleerde kleurstelling van de
toplaag en het toegepaste split tussen de stenen;
•
Houd rekening met de beloopbaarheid van het materiaal. Los
split is hiervoor niet geschikt;
•
Houd rekening met de ecologische functies van het buitentalud.

3.2.1 Nieuwe bekleding
Een belangrijk ontwerpopgave is de nieuwe bekleding. Dit is een van
de meest zichtbare elementen na de dijkversterking. Het gekozen
materiaal moet een basiskwaliteit hebben die past bij “de mooiste
dijk van Nederland” (gekozen motto voor de dijkversterking). De
materialisatie van de delen van de onlangs versterkte Zuiderdijk
(tussen Enkhuizen en Hoorn) geldt hierbij als beeld hoe het niet
moet. Het toegepaste basalton met zwart split is te dominerend in
het beeld.

In het vervolgtraject moet nader onderzocht worden welke
bekleding het meest passend is bij de technische en ruimtelijke
uitgangspunten.

De visie op de bekleding van de Markermeerdijken is dat de
beschermende functie tegen het water van de dijk zichtbaar is in de
toegepaste materialen.
De berm, het binnentalud, de kruin (naast het fietspad) en het
bovenste deel van het buitentalud zijn bekleed met (bloemrijk) gras.

De overgangen, achter de oeverdijk, van versterkte delen naar de
huidige dijk worden bekleed met de reeds aanwezige materialen.
Dit is mogelijk omdat deze trajecten niet behoren tot nieuwe
waterkering, deze functie wordt overgenomen door de oeverdijk.

De kreukelberm, de overgang van land en water, bestaat altijd uit
gestorte grove breuksteen.

kreukelberm
stortsteen

buitentalud
(bloemrijk)gras en
harde bekleding

kruin
(bloemrijk) gras

binnentalud
(bloemrijk) gras

binnenberm
(bloemrijk) gras

De bekleding van het buitentalud is genuanceerder, hier zijn
verschillende opties mogelijk zoals: gras, noordse steen en zetsteen.
Waar mogelijk wordt ook dit deel bekleedt met (bloemrijk) grasland,
dit is bijvoorbeeld het geval bij de trajecten waar voorland aanwezig
is; door de remmende werking van het voorland is hier geen harde
bekleding nodig.

Principeprofiel materialisatie
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V12-2386: Aanvullende cultuurhistorische inventarisatie dijkgerelateerde cultuurhistorische el
van de dijkversterking Edam-Amsterdam

Afbeelding 3: Enkele vroeg 20ste eeuwse rode ronde gietijzeren dijkpalen met opschrift (foto’s: Vestigia).
3.1.2

Dijkbekleding

NOORDSE STEEN

De dijken zijn successievelijk van aarden-, wier- en steenbekleding voorzien. Sommige delen van de dijk
zijn (deels) voorzien van natuursteen als bijzondere dijkbekleding (Noordse steen). Na de intrede van de
e
paalworm (1731) moest men overgaan op steenbekleding. De overheid wilde in het begin van de 19 eeuw
de zeeweringen beschermen met Drentse of Noordse steen, maar daar was veel weerstand tegen omdat
de stenen duur waren. Na de stormvloed van 1825 en steeds meer schade door paalwormen werden na
9
1863 dijken aangelegd met een schuin talud en stenen. Bij echt kritieke punten werd basalt toegepast. Op
de kaarten 2 t/m 13 zijn deze delen weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen
‘steenglooiing,
Afbeelding 3: Enkele vroeg 20ste eeuwse rode ronde gietijzeren dijkpalen met opschri
brede rand natuursteen’, ‘steenglooiing smalle rand natuursteen’ en ‘steenglooiing, basalt gemengd’.
Steenglooiing, brede rand natuursteen: Het buitentalud van de dijk is groen en belegd met een brede
rand natuursteen, meestal aangevuld met een rand basalt.3.1.2
Dijkbekleding
Steenglooiing smalle rand natuursteen: Het buitentalud van de dijk is groen en belegd met een smalle
De dijken zijn successievelijk van aarden-, wier- en steenbekleding voorzien. Sommig
rand natuursteen (meestal bij de waterlijn) en voor een groot deel aangevuld met een rand basalt.
zijn (deels) voorzien van natuursteen als bijzondere dijkbekleding (Noordse steen). N
Steenglooiing, basalt gemengd: Het buitentalud van de dijk is groen en belegd met basalt in diverse
paalworm (1731) moest men overgaan op steenbekleding. De overheid wilde in het be
vormen en hier en daar natuursteen.
de zeeweringen beschermen met Drentse of Noordse steen, maar daar was veel weer
de stenen duur waren. Na de stormvloed van 1825 en steeds meer schade door paalw
1863 dijken aangelegd met een schuin talud en stenen. Bij echt kritieke punten werd
de kaarten 2 t/m 13 zijn deze delen weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tuss
brede rand natuursteen’, ‘steenglooiing smalle rand natuursteen’ en ‘steenglooiing, b
Steenglooiing, brede rand natuursteen: Het buitentalud van de dijk is groen en beleg
rand natuursteen, meestal aangevuld met een rand basalt.
Steenglooiing smalle rand natuursteen: Het buitentalud van de dijk is groen en beleg
rand natuursteen (meestal bij de waterlijn) en voor een groot deel aangevuld met ee
Steenglooiing, basalt gemengd: Het buitentalud van de dijk is groen en belegd met ba
vormen en hier en daar natuursteen.

9

www.kijkeensomlaag.nl en www.ecomare.nl

Noordse
Markermeerdijk
(Vestigia)
VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie, rapportnummer
V1008,steen,
definitief
2.0, d.d. 09-8-2012
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3.2.2 Noordse Steen
De dijkbekleding met Noordse steen is zeer kenmerkend voor de
Markermeerdijken. De ruimtelijke kwaliteit die samenhangt met
deze bekleding ontstaat door:
•
De gemêleerde kleur die aansluit bij de natuurlijke kleuren;
•
De variatie in grootte, glans en lichtreflectie van de stenen;
•
De variatie in tussenruimte met begroeiing;
•
De toegankelijkheid van de stenen vergroot ook de
gebruikswaarde.

•

Bij hergebruikte Noordse steen blijft het merendeel van de
kwaliteiten overeind. De kleur, variatie en toegankelijkheid blijven
behouden. Wel wordt de variatie minder doordat enkel stenen met
een bepaalde sortering hergebruikt worden en de tussenruimtes
opgevuld worden met split.
De principes zijn:
•
Vanuit cultuurhistorisch perspectief zoveel mogelijk de
dijkbekleding met Noordse Steen behouden. Op het gehele
tracé waar de oeverdijk als oplossing gekozen wordt, blijft
de monumentale dijk, inclusief steenbekleding, behouden.
Dit geldt ook voor de trajecten waar gekozen wordt voor
een binnenwaartse versterking en het buitentalud en
steenbekleding niet wordt aangepast;
•
Waar Noordse steen vrijkomt - dit is het geval bij alle
buitenwaartse versterkingen én bij de binnenwaartse
versterkingen waarbij ook de bekleding verbeterd dient

•

te worden– de stenen hergebruiken als dijkbekleding op
bijzondere plekken. Denk bijvoorbeeld aan te versterken kapen,
bij de Westerdijk in Hoorn, bij de overgang van de oude naar de
nieuwe dijk (buitenberm) bij Noordeinde in Volendam, en bij
Katwoude en Uitdam. Deze plekken zijn gekozen aan de hand
van de historische locatie en de belevingswaarde vanaf de dijk
en vanaf het water;
Noordse steen heeft naast de cultuurhistorische en
belevingswaarde ook een belangrijke ecologische waarde.
Door de onregelmatigheid van de huidige bekleding
(aanzienlijke ruimte tussen de stenen) is dit een geliefde plek
voor ringslangen om tussen te kruipen. Wanneer Noordse
steen opnieuw gezet wordt verdwijnt deze variatie omdat een
gesloten bekleding één van de technische eisen is. Vrijgekomen
Noordse steen kan gebruikt worden voor het creëren van
‘steenhopen’. Deze kunnen op de dijk of aan de binnenkant
worden gerealiseerd. Omdat deze steenhopen geen deel
uitmaken van de waterkering hoeven deze niet aan de gestelde
geslotenheid te voldoen. Bij het creëren van dergelijke
steenhopen is het wel belangrijk dat deze naast voldoende
tussenruimte ook aan andere ecologische randvoorwaarden
voldoen (bijvoorbeeld ligging, bedekking, mogelijkheden om
de steenhopen binnen te komen);
Hoogwaardig gebruik van de Noordse steen is het vertrekpunt.
Eventueel kan resterende Noordse steen gebruikt worden als
stortsteen in plaats van deze af te voeren. Bij voorkeur gebeurt
dit bij traditioneel versterkte dijken en niet bij de Oeverdijk.
Deze laatste dient namelijk een eigentijds en autonoom
karakter te krijgen.

opnieuw gezette Noordse steen, Zuiderdijk
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Floriskoog

92

Hornsluis, bron: monumenten.nl

Cartouche, bron: monumenten.nl

3.3 Kunstwerken
In het traject zijn twee sluizen aanwezig
De Hornsluis (ook wel Beemstersluis) markeert één zijde van het
‘zetstuk’ van Kogenland; de plek waar een voormalige zeearm lag
tussen de Westfriese Omringdijk en de Zeevangsdijk. De sluis werd
in 1735 voltooid en loost het polderwater uit Schermer en Beemster.
De principes die hier gelden zijn:
•
Zoveel mogelijk intact houden van het historische sluiscomplex;
•
Ten zuiden van de Hornsluis ligt de weg beneden aan de dijk,
vervolgens stijgt deze parallel aan de dijk tot de hoogte van de
Hornsluis en daalt hij weer, eveneens parallel aan de dijk, vanaf
de scherpe bocht ten noorden van de sluis (circa 1:20). Om dit
mogelijk te maken is een constructie nodig. Deze wordt zoveel
mogelijk uit het zicht gehouden en, waar deze toch in het zicht
komt, bekleed met baksteen (kleur en detaillering afstemmen
op metselwerk Hornsluis);
•
In de bocht moet het uitzicht over het voorland en het
Markermeer behouden blijven (hoogte kruin maximaal 50
centimeter boven weg);
•
Net voorbij de bocht moet er (informeel) ruimte zijn voor het
parkeren van auto’s (aantal gelijk aan huidige situatie).

3.4 Waterelementen binnendijks
Het gaat hier bijvoorbeeld om braken/wielen, diën en het Kinselmeer.
De principes zijn hier:
•
Zoveel mogelijk behoud van de elementen maar wel een
zorgvuldige afweging maken tussen binnen- en buitendijkse
waarden;
•
Als binnenwaarts verstevigen hier al technisch mogelijk is,
dient de keuze hiervoor ook gebaseerd te worden op de maat
en schaal van het binnendijkse waterelement. Dus het zou
landschappelijk bijvoorbeeld wel bij de Oosterpoel of het
Kinselmeer kunnen, maar niet bij de kleine braakjes in Polder
Katwoude.

grootschalig waterelement, bij binnenwaartse versterking blijft het
element grotendeels behouden

kleinschalig waterelement, bij binnenwaartse versterking gaat het
element verloren
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HE-1

Kaart kapen

HE-4

OEVERDIJK

94

HE-9

3.5 Oeverdijk
3.5.1 Ontwerpuitgangspunten Oeverdijk
De oeverdijk is een innovatieve manier van het versterken van de
dijk.
De algemene principes voor dit geheel nieuwe element zijn:
•
De oeverdijk is een robuust, autonoom element ten opzichte
van de bestaande dijk;
•
De oeverdijk vormt een soort voorland met tussenwater dat,
door zijn lagere ligging, asymmetrie en zachte oeverlijn, qua
beeld niet concurreert met de oude dijk. Hierdoor vormen dijk
en oeverdijk een harmonische nieuwe eenheid;
•
Het profiel van de oeverdijk is over de gehele lengte eenduidig
en zacht, met meerwaarde voor natuurontwikkeling in het
tussenwater en op de oevers;
•
De waterlijn wordt bepaald door het ideale profiel voor een
stabiele boog (vanuit de morfologie);
•
De kruinlijn van de oeverdijk heeft een vloeiende, gestileerde
(boog)vorm, opgespannen tussen vastgestelde ankerpunten
welke worden gevormd door de strekdammen die de oeverdijk
vastleggen en verbinden met het land;
•
De boog is onderverdeeld in segmenten door de strekdammen,
deze hebben een logisch en, zo mogelijk, rationeel ritme;
•
Op sommige plekken is aanleiding deze strekdammen te
verbijzonderen i.v.m. recreatief medegebruik.

HE-12

EA-1

EA-2
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referentie openheid

Hoeckelingsdam

Gooimeer vanaf de A1 bij Naarden (cyclomedia)

referentie materialisatie strekdam, Ijburg, ontwerp Michael van Gessel

referentie beloopbare strekdam, Amager Denenmarken

referentie verbijzondering strekdam, bank in water
bij Bassingerhorn ontwerp Jurgen Bey

referentie Kastrup Sø Bad, Denenmarken
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referentie voorziening bijzondere strekdam
Kastrup Sø Bad, Denenmarken

3.5.2 Inrichting Oeverdijk en tussenwater (Ecologie en
Recreatie)
De ruimtelijke kwaliteit van de oeverdijk wordt bepaald door het
gebruik (functioneel-ruimtelijk) en de beleving (visueel-ruimtelijk).
De primaire functie van de oeverdijk is water keren en daarnaast
recreatie en natuur. De inrichting kent een zekere zonering; nabij
de stedelijke gebieden (Hoorn, Edam/Volendam) zal de oeverdijk
namelijk meer recreatief gebruikt worden en in de minder intensief
bewoonde gebieden juist meer een functie voor de natuur krijgen.
De overgangen tussen meer recreatief en meer natuurlijk moeten
geleidelijk en haast vanzelfsprekend zijn. Voor de beleving van de
oeverdijk geldt dat deze zoveel mogelijk een ‘homogene’ uitstraling
heeft. De inrichting en het beheer zijn dan ook zoveel mogelijk
eenduidig en eventuele variatie in het beeld is het gevolg van het
gebruik (recreatie, natuur), natuurlijke processen (bijvoorbeeld:
erosie, zetting) of de expositie (bijvoorbeeld: luwte, bezonning).
Voor de inrichting van het meer recreatieve deel bij Hoorn
(stadsstrand) betekent dit:
•
Combinatie van ligweiden en stranden;
•
Boomgroepen op opgehoogde stukken grond;
•
Parkeren buiten het zicht van de stranden (achter de kruin aan
de zijde van de traditionele dijk);
•
Speelplekken en sportvoorzieningen op de verbrede kruin;
•
Gebouwde voorzieningen nabij de strekdammen bij de
schouwburg en de Galgenbocht.
Voor de inrichting van de meer natuurlijke delen betekent dit:
•
Een combinatie van schrale, droge milieus (buitentalud) en
meer voedselrijke/vochtige milieus (binnentalud) waarop zich
een kruidige vegetatie kan ontwikkelen - met bijbehorende
fauna - en daarnaast ruimte is voor ruigte;
•
Ruimtelijke openheid: opslag van struweel en bomen komt
voor, maar wordt beperkt toegestaan;
•
Een dynamische kustoever met 10-20m breed strand met
schelpenbanken afgewisseld met laag dynamische oevers in de
oksels van de strekdammen waar oever- en moerasplanten zich
kunnen vestigen;
•
Een geleidelijk aflopende rijke, ondiepe waterzone met een talud
van 1:40 waarin – door de variatie in dynamiek – waterplanten
en lokaal moerasvegetaties zich kunnen ontwikkelen.
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Voor het tussenwater betekent dit:
•
Er is variatie in de maat en diepte van het water;
•
De schaal van het geheel zit tussen die van het grote open
water (Markermeer) en het water in de binnendijkse gebieden
(zoals sloten, boezems en dieën) in;
•
Open water wordt afgewisseld met grote stukken (riet)
moeras, verbonden door rietkragen over de gehele lengte
van de oeverdijk. Samen met het geleidelijke buitentalud van
de oeverdijk is het tussenwater van grote betekenis voor de
ecologische verbindingen langs de dijk.
Voor de strekdammen en kunstwerken betekent dit:
•
De strekdammen zijn eenduidig in profiel en materialisatie,
stortsteen;
•
Ze lopen mee met de helling van de oeverdijk en verdwijnen
geleidelijk onder water;
•
Bij bijzondere plekken met recreatieve functies wordt het profiel
aangepast ten behoeve van de recreatieve toegankelijkheid
(door er bijvoorbeeld betonplaten bovenop te leggen) en een
doel, bijvoorbeeld een steiger, duikplank, uitzichtpunt etc.
Variatie kan ontstaan vanuit de beleving (bijvoorbeeld meer
stedelijk of juist meer landelijk) of het specifieke gebruik van
een bepaalde dam.

3.5.3

Aansluiting

Oeverdijk

op

traditionele

versterkingen (HE-1, HE-4, HE-9, HE-12, EA-1 en EA-2)
De aansluitingen van de oeverdijk op de huidige dijk of op de
traditionele versterkingen zijn cruciaal in de beleving van de
oeverdijk als autonoom element. Vanuit dit concept is ervoor
gekozen om de belijningen van zowel Markermeerdijk als de
oeverdijk zo helder mogelijk te krijgen.
De ontwerpprincipes voor de aansluitingen zijn:
•
De oeverdijk ligt los van de Markermeerdijk en wordt hier enkel
mee verbonden door de opsluitende strekdammen;
•
Het tussenwater loopt door tot aan de opsluitende strekdam, de
gemalen ter verversing van het tussenwater zijn opgenomen in
de strekdam;
•
Recreatieve aansluitingen zijn als zelfstandige aansluitingen
ontworpen.
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Onderzoek aansluitingen oeverdijk
De aansluitingen zoals hiernaast weergegeven zijn de
resultaten van het integraal ontwerpend onderzoek
naar de uitwerking van de gekozen ontwerpprincipes.
Deze beelden zijn toegevoegd ter inspiratie en zijn
nog geen afgerond ontwerp.
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HE-1:
•
Aansluiting ligt aan de westzijde van schouwburg;
•
Bijzondere strekdam (betreedbaar);
•
De aansluiting op het wandelpad voor de schouwburg dient
zorgvuldig te worden vormgegeven;
•
Aansluiting haaks op de traditionele dijk;
•
De aansluiting is (deels) niet zichtbaar omdat ten behoeve
van het gewenste manifestatie-terrein het gebied wordt
opgehoogd;
HE-4:
•
Deze aansluiting ligt ten noorden van ‘De Grote Weel’ in de
Bedijkte Waal;
•
Standaard strekdam;
•
De dam ligt bewust op enige afstand van de kaap en niet
helemaal haaks op de traditionele dijk, zodat vrij uitzicht
mogelijk blijft;
•
De aansluiting ligt in een (nieuwe) knik van de dijk, zodat de
oeverdijk duidelijk los ligt van de traditionele dijk en deze
alleen via de strekdam met elkaar verbonden zijn;
HE-9:
•
Deze aansluiting ligt aan de oostzijde van het dorp Warder;
•
Bijzondere strekdam (betreedbaar, verbonden via dijktrap);
•
De aansluiting van de dam ligt in het verlengde van de weg
door Warder en respecteert baai Warder;
•
De dam ligt haaks op de traditionele dijk;
•
Dam zo min mogelijk zichtbaar vanuit zwembad Warder.
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HE-12:
•
Deze aansluiting ligt ten noorden van Fort Edam;
•
Standaard strekdam;
•
De aansluiting ligt op het voorland, vanwege eenduidigheid hier
hetzelfde materiaal gebruiken als bij de andere strekdammen
(stortsteen);
•
De dam ligt haaks op de traditionele dijk en volgt daarmee de
bestaande sloot.
EA-1:
•
Deze aansluiting ligt ten noorden van Volendam (bij de wijk
Broeckgouw);
•
Gewone strekdam;
•
Aansluiting ligt bij de knik in de traditionele dijk;
•
De strekdam ligt haaks op de kaap.
EA-2:
•
Deze aansluiting ligt aan de noordzijde van het Noordeinde
(Volendam);
•
Bijzondere strekdam (betreedbaar);
•
Aansluiting ligt bij de knik in de traditionele dijk;
•
De strekdam ligt haaks op de kaap.
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LIGGING WEG

principe weg aan dijkzijde

principe weg aan landschapszijde
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3.6 Inrichting steunberm

3.7 Infrastructuur

De steunberm heeft in principe een groene inrichting (bloemrijk
grasland). Op een groot deel van het traject ligt bovendien de weg
op de steunberm. In de huidige situatie ligt deze altijd dicht tegen
het binnentalud van de dijk aan. Dit is weliswaar in de huidige
situatie heel kenmerkend maar deze situatie is pas ontstaan na de
laatste verzwaring (rond 1925). Voor die tijd lag de weg grotendeels
op de kruin van de dijk. Zowel vanuit gebruik als beleving is het
wenselijk per consistente eenheid de positie van de weg op de
steunberm te bepalen:
•
Westfriese omringdijk; de weg tegen de dijk aan leggen want
over een groot deel is dat de huidige situatie die niet verandert
(oeverdijk);
•
Kogenland; de weg komt aan de zijde van de dijksloot want
er staan hier relatief veel huizen en daarmee krijg je kortere
opritten en minder versnippering. De zone tussen de weg en
de dijk biedt mogelijkheden voor parkeervoorzieningen en
´overtuinen´ waardoor de mogelijkheden voor een dorpse
beleving toenemen;
•
Zeevang; de weg tegen de dijk aan leggen want over een groot
deel is dat de huidige situatie die niet verandert (oeverdijk);
•
Waterland; in principe de weg aan de zijde van de dijksloot
situeren, behalve bij de braken en dieën waar de dijk duidelijk
‘uitbuigt’. Daar de weg juist aan de dijkzijde leggen zodat er een
brede berm ontstaat langs het water met ruimte voor ecologie
en recreatie.

visie wegprofiel:
•
Erftoegangsweg (60 km/uur);
•
Passend bij functie (nu en in toekomst);
•
Geen onbedoeld gebruik uitlokken (weg verbreden=meer
sluipverkeer);
•
In principe geen belijning tenzij dit vanuit de functionaliteit
echt nodig is.

Dijkversterking Hoorn - Amsterdam I Addendum Kader Ruimtelijke Kwaliteit

3.8 Voorzieningen
Het is wenselijk om voor voorzieningen op de dijk (denk aan banken,
infoborden, klaphekjes) een eenduidige visie te ontwikkelen. Het
recreatieschap heeft hiertoe al een aanzet gemaakt. Dit dient in
gezamenlijkheid verder uitgewerkt te worden in het vervolgtraject.
Uitgangspunt is in ieder geval om historische objecten (zoals oude
dijkpalen) zoveel mogelijk terug te plaatsen en nieuwe objecten
zoveel mogelijk op een eenduidige manier toe te passen.
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