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1

Inleiding
Vanuit het Projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) staat de werkgroep Recreatie en Toerisme voor
de uitdaging de Afsluitdijk tot één van de topattracties van Noord‐Nederland te maken. Weliswaar
hebben wij vanuit Antea Group dit voorliggende rapport samengesteld maar het project is in nauwe
samenwerking met de kerngroep en de projectgroepen tot stand gekomen. De Afsluitdijk is een
bijzondere omgeving, de opgave om voor een aantal knooppunten daarlangs schetsvarianten en
ontwerpen op te stellen vraagt om een specifieke aanpak. Een open benadering waarbij zorgvuldig een
afweging is gemaakt om samen met plannenmakers en belanghebbenden ons te buigen over de
toeristische en recreatieve ambitie. De deelnemende partijen bestonden uit een combinatie van
plannenmakers die in eerdere fasen betrokken waren of die momenteel bij andere projecten en
ontwikkelingen aan De Nieuwe Afsluitdijk betrokken zijn en uit belanghebbenden, ondernemers,
bewoners en gebruikers uit de omgeving.
Het voorliggende rapport is een bundeling van de processtappen met de daarbij behorende
eindproducten. Het rapport geeft een samenvatting weer van de vele zaken die besproken zijn met de
kerngroep Recreatie en Toerisme en met de betrokken projectgroepen. In de projectgroepen zijn de
leden van de kerngroep aangevuld met expertise uit het gebied, plannenmakers en belanghebbenden.
De producten uit deze rapportage zijn in samenwerking en afstemming met de projectgroep en de
kerngroep tot stand gekomen. Alle uitwerkingen, varianten en de onderbouwing daarvan zijn in korte
teksten en in beeld vastgelegd. Zo borgen wij alle relevante informatie, een naslagwerk en een goed
vertrekpunt voor volgende projectfasen.
Leeswijzer
We beginnen in hoofdstuk 1 met de uitleg over de manier waarop we dit project hebben opgepakt. Wat
was de opdracht en welke stappen zijn er genomen in het werkproces? In hoofdstuk 2 gaan we in op de
overzichtskaart van alle knooppunten langs de Afsluitdijk. Hoofdstuk 3, 4 en 5 gaan in op de
schetsvarianten voor de verschillende knooppunten; de Recreatieve verbindingen, het Monument en
Kornwerderzand. Hoofdstuk 6 zoomt in op het voorlopig ontwerp voor de camperplaats in
Kornwerderzand. En tenslotte zetten we in hoofdstuk 7 de kostenramingen op een rij.

1.1

De opgave: Ruimtelijke ambitie Recreatie & Toerisme
In 2013 is het uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk 2013‐2016 vastgesteld. De basis voor de recreatieve
en toeristische onderdelen hierbinnen is gelegd met het Projectenboek Recreatie en Toerisme,
(Projectbureau DNA & Antea Group 2012). Voorliggende rapportage is een vervolg op dit projectenboek
waarbij we, kijkend door een recreatieve bril, inzoomen op de Afsluitdijk. Deze sectorale benadering is
een zoektocht naar de meest optimale recreatieve beleving op en rond de Afsluitdijk. Daarbij hebben we
de onderstaande ambitie in ons achterhoofd:
“De Afsluitdijk is nu al een publiekstrekker van formaat. Het doel is de toeristische potentie ervan beter
te benutten, zodat het één van de Topattracties in Noord‐Nederland wordt. Wij willen investeren in
voorzieningen die er aan bijdragen dat meer mensen langer verblijven op de dijk en er meer geld
besteden”.
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Deze ambitie vertalen we door naar een drietal verschillende opgaven die in een verschillende fase van
ontwikkeling zijn:
1.

Indicatieve overzichtskaart 1:10.000 voor toeristisch‐recreatieve projectonderdelen op de
lijn Den Oever tot aan Harlingen, met daarin de knooppunten Den Oever, Monument,
Breezanddijk, Kornwerderzand, Zurich en Harlingen (Nieuwe Willemshaven/Westerzeedijk).
Hierin is alle informatie uit bestaande plannen overgenomen en is een samenvatting
opgenomen van de schetsontwerpen voor Kornwerderzand, het Monument en de
Recreatieve verbindingen.

2.

Schetsontwerpen voor drie onderdelen op de hierboven genoemde lijn die nog niet zijn
uitgewerkt
a. fysieke recreatieve (route)verbindingen tussen Den Oever en Harlingen
b. het Monument
c. Kornwerderzand

Deze schetsen zijn een vertaling van de verschillende visies die er zijn naar varianten op schaal. De
schetsen vormen een bouwsteen voor een integraal vervolg en laten nog voldoende ruimte voor
verdere uitwerking. Ook zijn de varianten objectief in beeld gebracht, ze laten vrijheid in het maken van
deelkeuzen of voor een totaal variant vanuit recreatief en toeristisch perspectief. Voor elk van de
schetsvarianten is een kostenraming gemaakt.
3.

Voorlopig ontwerp Camperplaatsen 1:1.000 voor de uitwerking van de Camperplek in
Kornwerderzand inclusief een bijbehorende kostenraming. Doel van dit voorlopig ontwerp
is om in 2014 tot realisatie over te kunnen gaan.

In een later stadium zullen de plannen integraal worden en krijgen ze aansluiting bij de ruimtelijke
plannen zoals deze nu gemaakt worden voor de ambities natuur, duurzame energie en de
sluisvergroting.

1.2

Werkstappen en planproces
De volgende proces‐ en werkstappen zijn, in chronologische volgorde, genomen:
 Startbijeenkomst kerngroep Recreatie en Toerisme, 5 december 2013
 Schetssessie 1 Kornwerderzand, inclusief routing en camperplek, 12 december 2013
 Terugkoppeling kerngroep Recreatie en Toerisme, 19 december 2013
 Schetssessie 2 Kornwerderzand, inclusief routing en camperplek, 20 januari 2014
 Schetssessie Monument, inclusief routing totale dijk, 3 februari 2014
 Terugkoppeling kerngroep Recreatie en Toerisme, 20 februari 2014
 Presentatie aan werkgroep Recreatie en werkgroep Natuur DNA, 13 maart 2014
 Bespreking eindconcept in kerngroep Recreatie en Toerisme, 17 maart 2014
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Overzicht toeristische ambities Afsluitdijk
Alle plannen voor de recreatieve knooppunten langs de lijn van de Afsluitdijk zijn op één overzichtskaart
gezet. Daarbij zijn de verschillende achtergronddocumenten op een 'gelijke' abstracte weergave gezet.
Zo geeft de kaart een strategisch overzicht van de verschillen en de overeenkomsten in recreatieve
ambities. De onderlinge samenhang tussen deze plannen is in één oogopslag helder. Door het
toevoegen van een goed recreatief netwerk zowel over land (voor auto's, fietsers, wandelaars, ov‐
gebruikers) als over water (recreatievaart, ferryverbinding) worden de knooppunten versterkt in
ontwikkeling. Een optimale verbinding van de knooppunten en de route daartussen maakt het
realiseren van de recreatieve ambitie werkelijkheid.

2.1

Recreatieve knooppunten langs de Afsluitdijk
De onderdelen die per knooppunt zijn opgenomen komen uit bestaande gemeentelijke Masterplannen,
het Voorlopig Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk (Feddes/Olthof) en het Startdocument
planuitwerking Afsluitdijk (Rijkswaterstaat). Alle knooppunten en plannen daarvoor op een rij:
Den Oever:
Monument:
Breezanddijk:
Kornwerderzand:
Zurich:
Harlingen:

Projectenboek Masterplan Den Oever (Converse DC, 2013)
Een samenvatting van de drie modellen uit voorliggende rapportage, Recreatieve
en Toeristische knooppunten in balans, Antea Group (2014).
Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk
Een samenvatting van de vier modellen uit voorliggende rapportage, Recreatieve
en Toeristische knooppunten in balans, Antea Group (2014). Gemeentelijk
Masterplan Het Waddenpark Afsluitdijk (Noordpeil, 2013)
Havenplan Nieuwe Willemshaven (Karres en Brands, 2013)
Ruimtelijk Programma van Eisen Toegangspoort Harlingen (Interra, 2013)

Op kaart zijn de legenda eenheden aan elkaar gelijk geschakeld, een abstracte weergave van de vaak
gedetailleerde plannen. Per knooppunt zijn alle achterliggende documenten en bronnen op kaart
vermeld.
Exploitatie en marktontwikkeling
De rode vlakken en sterren op de kaart zijn gebouwde locaties en voorzieningen die de recreatieve
beleving en het programma versterken. De rode vlakken zijn voorzieningen die al reeds een bijdrage
leveren aan de exploitatie daarvan, de rode sterren zijn zoekgebieden voor marktwerking. Hier liggen
kansen voor exploitatie. Dit zijn kansen die de recreatieve ambitie ondersteunen gericht op
informatievoorzieningen en toeristische overstappunten, horecavoorzieningen, verblijfsvoorzieningen of
watersportvoorzieningen.
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Schetsontwerp Recreatieve verbindingen Afsluitdijk
Dit hoofdstuk gaat in op de recreatieve verbindingen over de lange lijn van de Afsluitdijk. Op hoofdlijnen
spitst zich dit toe tot de recreatieve verbindingen voor alle voorkomende verkeersdeelnemers, zowel
over land als over water, en de uitwisseling tussen deze verschillende doelgroepen. Hoe sluiten de
verschillende routes op elkaar aan? In de varianten gaan we in op het comfort en gebruiksgemak voor
de recreant.

3.1

Recreatieve verbinding & utilitair fietspad
De recreatieve verbinding langs de Afsluitdijk wordt niet alleen voor fietsers en wielrenners gebruikt.
Ook wandelaars, hardlopers, steppers of mensen met een scootmobiel maken gebruik van deze route.
Naast dagelijks gebruik zijn er de piekmomenten bij georganiseerde evenementen en sportwedstrijden.
Uitgangspunten fietspad:
 Comfort van wegdek, een vlakke ondergrond in asfalt of beton
 Voldoende breedte, minimaal 2.50 m maximaal 3.50 m
 Mogelijkheid tot maken van recreatieve rondjes
 Twee routes; beleving Wad en IJsselmeer
 Uitwisseling tussen het fietspad aan de Waddenzijde als IJsselmeerzijde
 Uitwisseling naar het recreatieve netwerk op lokaal niveau, bijvoorbeeld een goede aansluiting
naar het Familiepad in Kornwerderzand

Fietsverbinding langs IJsselmeer & Wad
Vanuit recreatief oogpunt zijn twee fietsroutes langs de Afsluitdijk optimaal. Een optimale afwisseling en
keuzevrijheid voor zowel (recreatieve) fietsers als medegebruikers van het fietspad (joggers, steppers,
wandelaars). Er is keuze tussen twee sferen, de rustige Waddenzijde, zonder verkeer en met vrij uitzicht
naar twee zijden en het water op relatief korte afstand voelbaar. Tegenhanger daarvan is de relatief
dynamische zijde van het IJsselmeer waar het fietspad ligt tussen de dijk en de snelweg, de ligging van
het huidige fietspad. Het verkeer is dichtbij en het water op enige afstand, dit is ook een sociaalveilige
route. Een mooi referentiebeeld is het dubbelzijdige fietspad zoals dit op alle Waddeneilanden aanwezig
is; een verhard pad buitendijks langs het Wad en een schelpenpad aan de luwe zijde van de dijk.
Ruimtebeslag twee fietspaden op de dijk
Het ruimtebeslag en de ligging van twee fietspaden op de dijk is in schema uiteengezet. Hiervoor zijn de
bestaande profielen uit het Beeldkwaliteitsplan als onderlegger gebruikt. Variabele, en cruciale factor in
deze doorsnede is het eventueel wel of juist niet verhogen van de dijk. Het dijkprofiel met twee routes
bestaat uit een schuiner talud aan de zijde van het Wad, zo ontstaat ruimte op het buitentalud voor het
toevoegen van het fietspad. Zonder ophogen van de kruin van de dijk blijft het dijkprofiel aan de
IJsselmeerzijde gelijk. Het bestaande fietspad aan de binnenzijde van de dijk kan dan blijven liggen. De
uitwisselingsmogelijkheid tussen de fietspaden is eveneens geschikt voor onderhoudsverkeer, zo is
medegebruik voor onderhoud mogelijk. Afbeelding ruimtebeslag en fietspad op volgende pagina.
Voordelen van een tweezijdig fietspad:
 Optimale beleving en keuzevrijheid, over langere afstanden over de volledige 32km lengte van
de Afsluitdijk. Een mooie aansluiting naar en de omgeving en als schakel in (inter)nationale
lange afstandsroutes .
 Rondjes vanaf alle knooppunten, vele kortere rondjes van circa 20 km vanaf de verschillende
knooppunten aan de dijk zijn mogelijk waarbij je niet 2x over hetzelfde pad fietst
 Een sociaal veilige route is altijd mogelijk, automobilisten hebben alleen zicht op fietsers aan de
binnenzijde van de dijk
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Optimaal comfort, bij sterke wind is er altijd een mogelijkheid om in de luwte te fietsen, of als
er sprake is van veel muggen aan de Waddenzijde in bepaald jaargetijde is er altijd een
'mugvrij' alternatief.
Optimaal genieten, afhankelijk van het tijdstip van de dag kun je juist de opgaande zon over
het IJsselmeer of de ondergaande zon over de Waddenzee ervaren.

Rustpunten langs de afsluitdijk
De route van de Afsluitdijk is in totaal 32 kilometer lang. Rustpunten langs de dijk zijn er ter plekke van
de knooppunten. Door het maken van een fietsroute aan de Waddenzeezijde ontstaat er een route die
gericht is op de beleving van rust en weidsheid. Deze beleving krijgt een extra dimensie door de beleving
van het weer centraal te stellen bij een aantal rustpunten. Dit zijn kleinschalige momenten waar een
vijftal weersinvloeden tot uiting en verbeelding komen; temperatuur, wind, bewolking, neerslag,
luchtdruk. In de schetsontwerpen van de modellen is (financieel) rekening gehouden met een vijftal
momenten langs de dijk. De ruimtelijke inpassing en verschijningsvorm is een onderdeel dat nog nadere
uitwerking vergt. Uitgangspunt hierbij vanuit recreatie en toerisme is dat het gaat om een kleinschalige
impuls en verschijningsvorm.

Referentiebeeld rustmoment: kijken naar het weer

3.2

Toeristische overstappunt
Op de knooppunten ontstaan overstappunten en uitwisselmogelijkheden tussen verschillende vormen
van vervoer, tussen bus (OV en touringcar), auto (campers, personenauto's), boot (ferry, bruine vloot,
passanten) fiets of voet. Deze uitwisseling spitst zich veelal toe in de directe omgeving van het
Toeristisch overstappunt bij een concentratie en kruising van verschillende routes. Overzicht en sociale
veiligheid zijn belangrijk zodat het prettig verblijven en wachten is. Het comfort van deze plekken is
belangrijk, liefst zo dicht mogelijk bij voorzieningen zoals toiletten, horeca of informatie. In de
schetsvarianten voor zowel Kornwerderzand als het Monument zijn de toeristische overstappunten
opgenomen.
Uitwisseling tussen land en water
Bij de knooppunten langs Afsluitdijk is er de uitwisseling van de hoofdverbinding over de gehele dijk
naar het lokale netwerk van elk knooppunt, zoals bijvoorbeeld het Familiepad in Kornwerderzand. De
precieze verschijningsvorm van de aansluitingen tussen deze paden, b.v. de juiste bochtstraal, overgang
in materiaal of bijvoorbeeld het toevoegen van fietsparkeermogelijkheden of het plaatsen van een
bankje krijgen in een latere fase nadere uitwerking. Naast de uitwisseling tussen het netwerk over land
zijn er verbindingen over water aangegeven met mogelijkheden voor het aanleggen van de Ferry, een
Wadtaxi en een route voor Wadlopen. Deze voorzieningen liggen in de directe nabijheid van het
toeristisch overstappunt.
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3.3

Verzorgingsplaatsen langs de afsluitdijk ‐ snelverkeer
Langs de Afsluitdijk zijn verzorgingsplaatsen die ruimte bieden voor een korte stop voor de automobilist.
De parkeerhavens liggen vrijwel direct langs de snelweg, het voorbij rijdende verkeer is zeer aanwezig.
Uitdaging in het ontwerp is om 'los van de snelweg' te komen om optimaal te kunnen genieten van het
uitzicht over het IJsselmeer.
Uitgangspunten ontwerp:
 markante uitzichtbalkons in samenhang met het dijkprofiel (Beeldkwaliteitsplan)
 rugdekking, afstand creëren tot autoverkeer op de snelweg
 comfortabel zitten, beschutting tegen wind
 vrij uitzicht over IJsselmeer
 zo weinig mogelijk toevoegingen van meubilair
 robuust materiaalgebruik
Vizier op het IJsselmeer
Het ontwerp kent een praktische ruimtelijke indeling met materialen die passen in het bestaande
profiel: rijbaan in asfalt, parkeren in vakken, zitelement, grasstrook en basalttalud aan het water.
Overmaat, en dus ontwerpruimte, zit er in de zeer brede parkeerstrook. Deze krijgt een markering voor
schuinparkeervakken, een praktische en efficiënte wijze van parkeren. De beëindiging van de
parkeervakken bestaat uit een basalttalud met aan de IJsselmeerzijde een betonnen zitrand. Het talud
geeft voldoende rugdekking om prettig te zitten met zicht over het water.
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Schetsontwerp Monument
Voor het Monument is een schetssessies gehouden met de belangrijkste stakeholders. In dit hoofdstuk
zijn alle producten en eindvarianten voor het Monument opgenomen. Deze varianten zijn als
gelijkwaardige modellen ontworpen, er worden hierin nog geen keuzes gemaakt of een
voorkeursvariant aangegeven.

4.1

Het verhaal van het Monument
Het Monument van architect Willem Dudok is in 1933 gebouwd. Historisch gezien is het Monument hét
belangrijkste punt op de Afsluitdijk. De dijk is op deze plaats gedicht. Het Monument en ook de
standbeelden van ingenieur Cornelis Lely en de stenenlegger markeren dit. Het Monument kent jaarlijks
rond de 250.000 bezoekers waaronder veel buitenlandse gasten. De ruimte in en rond het Monument is
niet toereikend voor deze vele bezoekers en is aan modernisering toe. Jarenlang is dit een nijpend punt,
al sinds de jaren '50 zijn er plannen om het Monument uit te breiden.
De belevingen van het knooppunt Monument in het kort:
 Informatie over de dijk, historie en bouw
 De plek waar de dijk is gedicht
 Monument beklimmen
 Horecavoorziening; kopje koffie drinken, ijsje eten
 Souvenirshop
 Verzorgingsplaats
 Achter de dijk kijken naar de Waddenzee
 Lengte en rechtheid ervaren
 Verschillen ervaren tussen Wad en IJsselmeer
 Weersinvloeden

Monument vlak na realisatie
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Huidige situatie
Het monument is historisch gezien de plek waar de dijk is gedicht. Deze plek heeft een markering
gekregen door het Monument. In het gebouw van het Monument zitten verschillende functies, een
horecavoorziening, een souvenirshop, een uitkijktoren met zicht over de Waddenzee en een
uitkijkterras met zicht over het IJsselmeer. De huidige voorzieningen bij het Monument hebben te
weinig ruimte voor de grote bezoekersaantallen (250.000 per jaar). De krappe lunchroom, huidige
vloeroppervlak lunchroom is 100m2, is niet bepaald geschikt voor touringcars die met 50 personen
tegelijk arriveren. Er zijn vaak lange wachtrijen bij het toiletten die alleen in de lunchroom toegankelijk
zijn. per bus stoppen en voldoen niet meer aan het comfort van deze tijd.
De buitenruimte van het Monument geeft een rommelige aanblik op verschillende plekken zijn
gedenkstenen, bij het uitkijkterras, aan de voorzijde van het monument langs de rijbaan, en aan de zijde
van de dijk staat de 'basaltkeilegger'. Aan het eind van de parkeerplaatsen staat het standbeeld van
Lely. De informatie in de buitenruimte staat op meerdere informatiezuilen. Het meubilair is sober, zeer
praktisch en laat weinig ruimte voor esthetische schoonheid door de vele kleuren en soorten
materiaalgebruik. De twee zijden van dijk zijn verbonden door een voetgangersbrug, de breedte daarvan
is bij piekmomenten te krap. De buitenruimte kent een opdeling, voor elke verkeersdeelnemer is er een
aparte strook. De ruimte laat ook hier te wensen over zodat vanuit veiligheidsoverwegingen veel
hekwerken nodig zijn.

Meubilair niet passend bij de status van het Monument

Bushalte niet passend direct naast monument

Informatievoorziening veelheid in kleur en vorm

Standbeeld Lely achteraan op de parkeerplaats
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Ambities Monument
Het Monument heeft de potentie om grote groepen gasten, uit zowel binnen‐ als buitenland te
ontvangen. Het verleden, de historie van de Afsluitdijk en het dichten van de afsluitdijk op deze plek
komt samen met het heden. De toevoeging van een nieuw gebouw als kroon op De Nieuwe Afsluitdijk,
de overslagbestendige dijk die Nederland bescherming biedt tegen het water. De toekomstige
toeristische ambities voor het knooppunt Monument op een rij:
 Gericht op 'short‐stay' bezoekers met een verblijfsduur van circa 15 minuten
 Het ontwikkelen van een informatievoorziening (onbemand) over verleden en heden van de
dijk, de highlights van de Afsluitdijk, in zowel de buitenruimte als de binnenruimte
 Toevoegen van een nieuw gebouw met ruimte voor horeca inclusief informatievoorziening
 Programma uitbreiding van huidige vloeroppervlak 100m2 naar in totaal 570m2. Oppervlakte
en footprint zoals deze is meegenomen in het Beeldkwaliteitsplan: Restaurant 220 m2, keuken
100 m2, toiletten 28 m2, café 100 m2, vergaderruimten en souvenirshop 120 m2. Uiteindelijke
indeling is aan de exploitant.
 De nieuwbouw en het bestaande Monument vormen een functionele‐ en esthetische eenheid
 Een samenhang tussen buiten‐ en binnenruimte passend in de omgeving
 Op hoofdlijnen; eenheid in uitstraling en sfeer
 Tot in detail; een speciaal ontworpen familie van materiaal en meubilair voor de Afsluitdijk, die
gebuikt kan worden bij het Monument en eveneens geschikt is voor andere knooppunten langs
de lijn.
Van deze ambitie is een Programma van Eisen opgesteld, zie bijlage 1.
Schetsprincipe verblijfsgebied
De buitenruimte bij het monument heeft een zeer functionele indeling. Elke voorziening heeft een eigen
ruimte, daarmee ontstaat een aaneenschakeling van stroken en vlakken. Het principe voor de inrichting
van het verblijfsgebied zorgt voor een samenhang tussen verblijven en (verkeers‐)beweging; één
vloerkleed waarop de auto te gast is (shared‐space principe). De ruimte bestaat uit een vloer op één
niveau waarin parallelle lijnen zorgen voor een rustige ordening van elementen.
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Het verblijfsgebied aan de zijde van de Waddenzee bestaat uit:





Zit en Kijklijn ‐ Vanaf de waddenzeekant is er de zit & kijklijn vanwaar er uitzicht is over de
Waddenzee.
Informatie lijn ‐ Op de informatielijn komen alle panelen met foto's en wetenswaardigheden
over het verleden en heden van de Afsluitdijk bijeen.
Rugdekking lijn ‐ De lijn 'rugdekking' zorgt voor een veilige afscherming van de snelweg en
ruimte om te zitten. Functies als in‐ en uitstapplek voor touringcars en de ov‐bushalte hebben
hier een plek.
Monumenten en gedenk lijn ‐ Haaks op de parallelle lijnen staan de lijnen van de monumenten
en het gedenken. Hierin staan in het verlengde van het Monument de basaltkeienlegger en het
tegelplateau. In de zichtlijn over de loopbrug staat het standbeeld van Lely, op een nieuwe,
prominente positie.

Het verblijfsgebied aan de zijde van het IJsselmeer gaat uit van een zelfde 'vloerkleed'. Door verbreding
van het voetpad ontstaat er meer ruimte om te zitten en kijken met uitzicht op het IJsselmeer. Functies
als in‐ en uitstapplek voor touringcars en de ov‐bushalte hebben hier eveneens een plek.
Bovenstaand principe is meegenomen voor alle drie de onderstaande schetsvarianten.
Schetsprincipe verbreed voetpad en uitzichtbalkon
Vanaf de parkeerplaats aan de zuidzijde, langs de oever van het IJsselmeer, is er weinig loopruimte. In
de praktijk geeft dit gevaarlijke situaties, mensen lopen achter de auto's langs (over de weg!) omdat er
aan de voorzijde te weinig ruimte is. Door op deze plek een verbreed voetpad te maken transformeren
we de krappe loopruimte naar een panoramapad. Een wandeling met zicht over het IJsselmeer. Twee
opties zijn daarvoor in beeld; een balkon bestaande uit betonelementen of een verbreding van de dijk
door het maken van een keerwand. Dit element vergt nog nadere detaillering in een vervolgfase.
Ook dit onderdeel is in alle drie de onderstaande schetsvarianten meegenomen.
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4.2

Schetsvariant 1 ‐ Nieuwbouw Monument in talud (Masterplan Beeldkwaliteit)
De basis voor deze variant bestaat uit de voorstellen voor de nieuwbouw uit het Beeldkwaliteitsplan. De
loopbrug is ongeveer 15m verschoven tot op gepaste afstand van het Monument van Dudok. De
nieuwbouw heeft ruimte voor een volwaardig programma met restaurant, café en souvenirshop. Door
het aangeven van markering voor schuinparkeervakken aan de zijde van het Wad is efficiënt parkeren
mogelijk. Het verblijfsgebied ligt in lijn met de voetprint van de bebouwing, royale ruimtes aan beide
zijden van de snelweg met een kwaliteitsslag in verblijfsgemak. Langs zijde van het IJsselmeer komt een
brede, veilige looproute, een balkon met uitzicht over het IJsselmeer.
Op hoofdlijnen:
 Monument Dudok onaangetast
 Brug verbinding op enige afstand van het oude Monument
 Nieuwbouw in het talud langs en onder de dijk
 Kleine impuls aan de zijde van het Wad, beleving Waddenzee

Referentiebeeld nieuwbouw aan weerszijden van het bestaande Monument in het talud
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4.3

Schetsvariant 2 ‐ Monument tillen
Het Monument bestaat in deze variant uit een split‐level buitenruimte en binnenruimte. Door het
Monument van Dudok cica 5.00m op te tillen ontstaat er een nieuwe verhouding tussen buitenruimte
en monument. Hierdoor komt de loopbrug komt nu op gelijkvloers niveau te liggen met de entree van
de binnenruimte van het Monument. Op deze hoogte komt een voorportaal in de vorm van een balkon
aan de snelwegzijde van het monument. Daardoor is het bekijken van de gedenkstenen veilig mogelijk
(nu staat men op de weg). De split‐level benadering komt terug in de nieuwbouw waardoor op twee
niveaus uitzicht is over het IJsselmeer. De verblijfsgebieden in de buitenruimte zijn ook hier gelijk aan de
voetprint van de bebouwing. De looproute met balkon langs het IJsselmeer is ook in deze variant
meegenomen. Aan de zijde van het Wad is een split‐level balkon toegevoegd waardoor het mogelijk is
om in alle rust over het Wad te kunnen kijken. Dit is ook de verbinding tussen het nieuwe fietspad aan
de Waddenzijde en het Monument.
Op hoofdlijnen:
 Tillen van het oude Monument (circa 5.00 m), nieuwbouw eveneens met split‐level
 Op twee niveaus zicht over het IJsselmeer
 Gelijkvloerse oplossing; brug verbinding = entree Monument en nieuwbouw
 Grotere impuls aan de zijde van het Wad, beleving Waddenzee

Referentiebeelden:

Drents museum, het tillen van een monument
en het toevoegen van een nieuwe bebouwingslaag
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4.4

Schetsvariant 3 ‐ Nieuwbouw in IJsselmeer
De nieuwbouw in het IJsselmeer is een nieuw en krachtig gebaar; een icoon van De Nieuwe Afsluitdijk.
Door de haakse ligging op de dijk komt het gebouw los in het landschap te liggen. De lage ligging, deels
in het water of drijvend op het water van het IJsselmeer maakt het gebouw tot een nieuw statement
van maakbaarheid. Het Monument van Dudok blijft intact. Functioneel kunnen de twee gebouwen een
plus leggen op het gebruik van de buitenruimte. Het Monument krijgt een functie als souvenirshop, de
nieuwbouw is onderkomen voor de verschillende horeca functies. Een royaal terras zorgt voor de
functionele loopverbinding tussen beide gebouwen. De bebouwing maakt een dwarsdoorsnede over de
dijk, aan de Waddenzee krijgt het bouwvolume een functie als beschut uitzichtpunt.
Op hoofdlijnen:
 Monument Dudok onaangetast
 Nieuwbouw in het water als icoon van maakbaarheid, kroon op De Nieuwe Afsluitdijk
 Haakse ligging van nieuwbouw; 'dwarsdoorsnede van de overslagbestendige dijk'
 Bebouwing vormt link tussen zoute Waddenzee en zoete IJsselmeer
 Impuls Waddenzeezijde, beschut uitzichtpunt in bouwvolume

Referentiebeelden: transparante gebouwen, doorzicht en uitzicht naar de omgeving
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5

Schetsontwerp Kornwerderzand
Voor Kornwerderzand zijn twee schetssessies gehouden met de belangrijkste stakeholders. In dit
hoofdstuk zijn alle producten en eindvarianten voor Kornwerderzand opgenomen. Deze varianten zijn
als gelijkwaardige modellen ontworpen, er worden hierin nog geen keuzes gemaakt of een
voorkeursvariant aangegeven.

5.1

Het verhaal van Kornwerderzand
Kornwerderzand is één van de meest markante locaties op de Afsluitdijk met een rijke geschiedenis.
Hier komen verschillende functies bij elkaar. Het is een belangrijk kruispunt van weg‐ en waterverkeer.
De meeste vaarbewegingen in Noord‐ Nederland richting het Wad gaan via Kornwerderzand.
Kornwerderzand heeft een speciale rol in de (ontstaan) geschiedenis en de ontwikkelingen rond de dijk.
Het dorp is gelegen in een robuuste, weidse en open omgeving. De bereikbaarheid is er over land
(Afsluitdijk) maar ook over het water (IJsselmeer en Waddenzee).

Huidige situatie
In Kornwerderzand ervaar je een 'vrijheidsgevoel'. De weerselementen van regen, wind en zon zijn hier
optimaal zichtbaar en voelbaar. Elementen als het ecosysteem van zoet en zout, de WOII, sluizen en
bootjes kijken, kitesurfen, fietsen en wandelen. Het thema WOII heeft een mooi onderkomen in het
Kazemattenmuseum, echter de bereikbaarheid is slecht met de parkeerplaatsen op afstand en
toegankelijkheid voor voetgangers via moeilijk te nemen via trappen. Het rondje dorp wandelen is
helaas niet meer mogelijk, de toegang over de sluis is afgesloten. Daarmee vervalt ook de mogelijkheid
om het Kazematten museum via een dorpswandeling te gaan bekijken. Bij de parkeerplek is er fraai
uitzicht over het water van het IJsselmeer. De informatievoorziening 'Op de dijk' ligt op korte afstand
van de parkeerplaats. De locatie ligt erg besloten en verscholen achter groen. Horeca of een
souvenirshop ontbreekt, evenals de levendigheid op deze plek. Het centrum is grotendeels gesloten, dat
is jammer want het laat een breed scala aan informatie zien. Wel zijn er op enige afstand van de
parkeerplaats nabij de sluis in de openbare ruimte informatiezuilen.
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Huidige situatie in Kornwerderzand

Ambities Kornwerderzand
Kornwerderzand is een plek waar je in potentie veel kunt bekijken maar je in potentie veel kunt doen.
Deze combinatie van actief kijken en doen is de reden om naar Kornwerderzand te komen. Het is een
plek waar verschillende doelgroepen samenkomen, van jong tot oud. Kornwerderzand is een educatieve
beleving. De toekomstige toeristische ambities voor Kornwerderzand op een rij:
 Het ontwikkelen van een bemande informatievoorziening over verleden en heden van de dijk,
de verdieping in de thema's van de Afsluitdijk
 Gericht op 'long‐stay' bezoekers met een langere verblijfsduur zodat ze de Afsluitdijk en
Kornwerderzand kunnen beleven
Kijken en doen:
 Aantrekkelijke schutsluizen Lorentzsluis ‐ kijken naar boten, werking van de sluis; het schutten.
 Beleefbaarheid nieuwe grote sluis met doorvaartbreedte 25 meter, rekening houdend met
doorvaart van grote luxe jachten en vrachtschepen van diverse scheepswerven aan het
IJsselmeer.
 Beleefbaarheid Spuisluis Lorentzsluis ‐ Beleven van het watersysteem, spuien van het water
versus het verschil tussen waterstanden IJsselmeer/Waddenzee
 Beleving Werelderfgoed Waddenzee en IJsselmeer ‐ Inzicht in het totale ecosysteem van het
werelderfgoed van de Wadden en het IJsselmeer(Natura 2000 gebied)
 Vismigratierivier en observatorium ‐ Educatie rondom de vissentrek tussen de zoute
Waddenzee en het zoete IJsselmeer
 Kazematten ‐ Museum met bezoekerscentrum en buitenruimte over de belangrijke
verdedigingswerken van voor WO II op en bij de Afsluitdijk. Enkele kazematten zijn van binnen
te bekijken, andere locaties van de kazematten zijn waarneembaar in het landschap. Totale
systeem van kazematten en stellingen is nog aanwezig.
 Cultuurhistorie ‐ Cultuurhistorische ontwikkelingen van vroeger tot nu, het integrale
'totaalverhaal' van Kornwerderzand en de Afsluitdijk van wonen en werken op deze plek.
 Landschap en weer ‐ beleving van openheid, weidsheid en vergezichten de weerselementen
voelbaar.
 Surf‐ en Kitesurfstrand ‐ dynamiek, spectaculair, spanning en sensatie
 Camperplaats ‐ buitendijkse locatie met vergezicht over de Waddenzee en de vluchthaven,
 Vluchthaven ‐ vluchthaven aan de zijde van het IJsselmeer met een beperkt aantal
passantenplaatsen
Van deze ambitie is een Programma van Eisen opgesteld, zie bijlage 1.
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5.2

Schetsvarianten op hoofdlijnen
De schetsvarianten voor Kornwerderzand verschillen op hoofdlijnen in de locatie van het
informatiecentrum en de locatie voor de vismigratierivier. Daarin worden slimme combinaties gezocht
met de overige recreatieve wensen, hoe krijgen deze elementen de juiste onderlinge samenhang en hoe
kunnen we de link naar de omgeving versterken? Dit is een zoektocht naar:




De juiste positie (en verschijningsvorm) van het informatiecentrum
Slimme combinaties zoeken tussen de recreatieve wensen; een compleet aanbod
Een samenhangend verhaal met een sterke link naar de plek

Verder zijn er een aantal vaste planonderdelen op de kaart. Per variant is een wisseling in locatie,
ambitie of verschijningsvorm mogelijk. Deze verschillen zijn soms uitwisselbaar maar veelal
onlosmakelijk verbonden met de plek. De samenhang tussen deze elementen vormt een totaal verhaal
voor elke variant. Planonderdelen op elke kaart zijn; een informatiecentrum, het kazemattenmuseum,
een havengebouw, aanlegmogelijkheden voor passanten, de bruine vloot, aanlegplek voor een ferry,
een observatorium in combinatie met de vismigratierivier, een kitesurfplek en een camperplaats.

5.2.1

Projectverkenning Verbreding sluis en waterkering
Tijdens het planproces was de projectverkenning naar de verbreding van de sluis in volle gang. Deze
ontwikkelingen hebben een sterke link naar de waterkering en de doorvaart in de huidige draaibrug. In
de modellen zijn de volgende resultaten van deze verkenning opgenomen:









5.2.2

Een nieuwe sluis met een rechte ligging naast de bestaande schutsluis
Bestaande strekdammen blijven behouden
Een klepbrug ter vervanging van de bestaande draaibrug
De bestaande rijbanen komen dichter naast elkaar te liggen zodat er ruimte ontstaat voor een
parallelweg
De parallelweg kan gebruikt worden voor toeleveranciers van het Kazemattenmuseum
De parallelweg heeft een functie als onderhoudspad richting de westelijk gelegen
vismigratierivier.
De parallelweg is onderdeel van het familiepad en maakt het gebied toegankelijk voor
mindervaliden
Onder de nieuwe brug ontstaat ruimte voor het maken van twee wandelverbindingen; een
naar de camperplaats en een naar de kazematten aan de zijde van de Waddenzee. Ook deze
routes zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Projectverkenning Observatorium bij vismigratierivier
Het observatorium en de relatie met de vismigratierivier zal in een verkennende studie door een extern
adviesbureau in opdracht van de Waddenvereniging nader worden uitgewerkt. De verschijningsvorm en
de meest geschikte locatie van het observatorium liggen daarbij voor. Deze opgave start medio februari
2014, vanuit de werkgroep Recreatie en Toerisme schuift de projectleider aan voor uitwisseling tussen
de plannen. In de schetsvarianten zijn verschillende ideeën voor het observatorium ter inspiratie
meegenomen, hierin wordt dus geen keuze gemaakt. De beleving van de vismigratie is het sterkst op of
nabij de werkelijke locatie; de beleving op de plek zelf. Op deze plek is een observatorium met:
 Een kleinschalige informatie voorziening
 Een beschutte plek
 Beleving van het systeem van Wad en IJsselmeer, uitwisseling zoet en zout water
 Vissen, vogels, flora
 Mogelijkheden voor wandelen, kijken en zitten
 Een aanlegplek voor passanten of een ferry, excursieboot
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5.2.3

Initiatieven uit de markt
In de fase voorafgaand aan de variantenstudie is er een marktconsultatie geweest (Rapport Podium, Van
der Tuuk 2013). Een vrijblijvende vergaring van informatie en een uitwisseling van het voorgenomen
project. Een verkenning naar de kansen daarin voor de markt gericht op haalbare exploitaties. In de
schetsvarianten en op de overzichtskaart zijn deze marktkansen en initiatieven voor Kornwerderzand
weergegeven als rode legenda eenheden, voor deze eenheden zal een nadere verkenning naar de
exploitatie in een volgende fase plaatsvinden. Deze gebouwen zijn in samenhang ontworpen met de
directe omgeving en zijn gericht op recreatieve doeleinden. Er is ruimte gelaten voor bestaande en
nieuwe exploitanten om een eigen invulling te geven aan deze plekken. Wel zijn denkrichtingen
uiteengezet voor de functie, het programma en de daarbij horende criteria voor de ruimtelijke inpassing
en de gewenste beeldkwaliteit. Bij uitwerking en keuze van varianten moeten er afspraken tussen
overheden en exploitanten worden gemaakt over de exacte exploitatie van deze plekken.

5.3

Vaste planonderdelen op kaart
In het kort zijn de onderstaande planonderdelen uiteengezet. Een volledig Programma van Eisen is
opgenomen in bijlage 1 inclusief een overzichtskaart voor de locatie van de zendmast.
Familiepad ‐ Het familiepad is in elke variant opgenomen, het is de ruggengraat van de varianten en
verbindt in alle 3 de varianten alle vaste planonderdelen. Het pas is circa 2.50 m breed, een verhard en
egaal pad van asfalt of beton. De totale lengte van het rondje is 1,4 km van alleen het rondje en 2,6 km
als ook Vismigratierivier langs de havenkom en over de schutsluizen wordt bezocht. Daarmee is dit
familiepad uitermate geschikt voor zowel rolstoelen als kinderwagens en daarmee voor zowel senioren
als kleine kinderen (vandaar naam familiepad). In de praktijk blijkt er landelijk grote behoefte te zijn aan
dergelijke betrekkelijk korte en comfortabele familiepaden. Het pad ontsluit bovendien de belangrijkste
bezienswaardigheden op Kornwerderzand op een laagdrempelige manier.
Infocentrum ‐ Een gebouw met een footprint van circa 1000 m2 op een aansprekende plek in
Kornwerderzand. Het gebouw heeft een aantrekkelijke buitenruimte en is daarmee een toeristisch
knooppunt voor fietsers, wandelaars, automobilisten en watersporters. In en rond het gebouw zijn de
thema's vismigratierivier, zoet‐zout, Afsluitdijk en Unesco Werelderfgoed Wadden op een aantrekkelijke
manier beleefbaar gemaakt. Het gebouw is tevens startpunt en eindpunt voor een belevingsroute naar
verschillende locaties op Kornwerderzand. Het familiepad vervult hierin een verbindende functie.
Kazemattenmuseum ‐ De toegankelijkheid van het museum wordt in alle varianten versterkt door het
realiseren van het familiepad over de parallelweg en over de schutsluis. Deze route is tevens geschikt
voor toeleverantie voor het museum. Door het realiseren van wandelverbindingen onder de nieuwe
brug door (geschikt voor mindervaliden) zijn de kazematten aan de zijde van de Waddenzee bereikbaar.
Vismigratie en observatorium ‐ Voor de vismigratierivier zijn een tweetal varianten meegenomen in de
schetsvarianten:
1.
Een ligging aan de westzijde, een royale, haakse ligging langs de Afsluitdijk
In deze variant is een lange tunnel opgenomen door de Afsluitdijk. Deze tunnel is alleen
geschikt voor de ecologische functie als vispassage.
2.
Een ligging aan de oostzijde, een compacte, parallelle ligging langs de Afsluitdijk
Deze positie is opgenomen in schetsvariant 3B, bijlage 2 waarbij de vismigratierivier een
compacte aansluiting heeft bij het dorp Kornwerderzand. Via een korte tunnel ontstaat er
een doorgang naar de voorhaven waarmee uitwisseling tussen zoet en zout is gecreëerd.
Voor het observatorium zijn in de varianten verschillende opties meegenomen die allemaal
een ligging hebben nabij de vismigratierivier.
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Schutsluis ‐ Het verbeteren en aanbrengen van extra gordingen aan beide zijden van de sluis, inclusief
de mogelijkheid om aan vaste wal te komen bij noodsituaties.
Spuisluizen ‐ De spuisluizen zijn bereikbaarheid via het Familiepad. Om vanaf deze plek een verbinding
te kunnen maken naar de zijde van de Waddenzee is in elke variant een brugverbinding meegenomen.
Dit kan een verlenging zijn van de bestaande onderhoudsbrug maar kan ook een nieuwe brug zijn die op
een nieuwe positie, op één lijn bij de vismigratierivier en de stellingen van Kornwerderzand (variant 2).
Parkeren ‐ Aan de zijde van het dorp is ruimte voor circa 250 parkeerplaatsen. De overloop
mogelijkheden voor parkeren liggen aan de zijde van het Wad bij de camperplaatsen. Ook hier is ruimte
voor circa 250 parkeerplaatsen en touringcars, dit is te gebruiken bij pieken of evenementen. Via het
wandelpad onder de brug is het familiepad en het dorp snel bereikbaar.
Havengebouw ‐ Deze voorzieningen (o.a. sanitair) bij voorkeur combineren met het informatiecentrum
(variant 1, 3A en 3B). De voorzieningen zijn dan ook op korte afstand van de camperplaatsen en het
(kite) surfstrand en maken medegebruik door deze doelgroepen mogelijk. In variant 2 Accent op
Kazematten liggen de watersportvoorzieningen op enige afstand, in dit model is een vloeroppervlak van
circa 200m2 opgenomen en is een combinatie met een kazemat of sluiswachters voorziening mogelijk.
Vluchthaven ‐ vluchthaven aan de zijde van het IJsselmeer met een beperkt aantal passantenplaatsen,
maximaal 3 overnachtingen
Aanlegvoorziening Bruine Vloot ‐ In alle varianten is er ruimte opgenomen voor het aanleggen van de
Bruine Vloot. Verschillend zijn de locaties daarvan; op de huidige plek in de voorhaven (variant Accent
op kazematten), langs de strekdam (variant 3 Rondje Dorp en variant 4 De nieuwe Dijk) of langs een
nieuwe steiger in het IJsselmeer (variant 1 Langs de Afsluitdijk). In elk model zijn de voorzieningen van
het havengebouw op korte afstand bereikbaar.
Ferry ‐ In elke variant zijn aanlegplaatsen opgenomen voor een ferryverbinding of een wadtaxi. De
aanlegplaatsen zijn op korte onderlinge afstand zodat overstappen mogelijk is. Ook is een aanlegplek bij
de westelijke vismigratierivier meegenomen. Verbindingen zijn er richting Makkum, Zurich en Harlingen.
Kiosk ‐ De kiosk staat in een tweetal varianten (variant 2 Accent op Kazematten en variant 3 Rondje
dorp) op kaart als uitbreiding van de bestaande voorzieningen op deze locatie. De kiosk is een
zogenaamde landingsplek voor (toekomstige) exploitaties. Hier kunnen ook voorzieningen voor de
camperplek (o.a. watertappunt en vuilwaterafvoer) gerealiseerd worden.
Kitesurfplek en surfstrand ‐ In drie varianten is het Kitesurfen opgenomen op de huidige plek. Gezien de
vraag naar parkeren houden alle varianten rekening met de aanleg van parkeervakken langs de
parallelweg. Deze bestaan uit grasbetonstenen zodat het beeld van een doorlopende, groene berm
intact blijft. In variant 4 De nieuwe Dijk ligt deze functie een nieuwe plek langs de nieuwe dijk.
Camperplaats ‐ De camperplaats (maximaal 3 overnachtingen) ligt buitendijks en heeft een
multifunctioneel gebruik als dagrecreatieterrein en overloop voor parkeren bij piekmomenten.
Voorzieningen liggen vanwege de buitendijkse ligging aan de zijde van het dorp. In één variant zijn deze
voorzieningen opgenomen in het informatiecentrum. Daar waar het informatiecentrum verder van de
camperplaats af ligt zijn de voorzieningen opgenomen in de Kiosk. Het voorlopig ontwerp van de
Camperplaats is opgenomen in hoofdstuk 6.
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Vaste planonderdelen op kaart ‐ Fietspaden bij Kornwerderzand, langsparkeren en wandelpad bij het kitesurfstrand
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5.4

Schetsvariant 1 ‐ Langs de Afsluitdijk

Op hoofdlijnen:
 Een recreatieve ontsluitingsas langs de Afsluitdijk
 Bebouwing heeft een link met de Afsluitdijk, een adres aan de dijk
 Een reeks met zichtlocaties vanaf de weg; infocentrum, museum, observatorium
 Vanaf de hoofdas korte verbindingen naar andere activiteiten
In deze variant krijgt het informatiecentrum een prominente plek in de zone langs de Afsluitdijk. Het
heeft daarmee een zichtlocatie vanaf de weg en een adres aan de dijk. Vanuit het infocentrum is er een
directe link naar het havengebouw langs de oever van het IJsselmeer. Daarmee is deze inrichtingsvariant
geschikt voor bezoekers die een korte tussenstop maken maar ook voor bezoekers die langer in
Kornwerderzand wil verblijven. Het parkeren voor alle voorzieningen is op het grote parkeerterrein bij
het infocentrum. Dit parkeerterrein is tevens vertrekpunt voor een familiepad rondom de voorhaven en
tot aan de Vismigratierivier waarbij op een laagdrempelige wijze alle bezienswaardigheden van
Kornwerderzand bereikbaar zijn.
Het Kazematten Museum is bereikbaar vanaf de parkeerplaats bij het infocentrum via de
wandelverbinding van het familiepad over de parallelweg. Voor toeleveranciers is het wel mogelijk om
het Kazemattenmuseum te bereiken. Vanaf het Kazemattenmuseum loopt het familiepad door over de
spuisluizen en komt uit bij de vismigratierivier en het observatorium, dit pad is tevens geschikt voor
onderhoudsverkeer. Hier is het observatorium op korte afstand van de weg gelegen (zichtlocatie). Deze
beschutte plek vormt het startpunt voor een wandelroute over de dijk langs de vismigratierivier.
Een adres aan de Afsluitdijk, zichtlocatie aan de snelweg
Locatie Infocentrum

Kazematten Museum
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5.5

Schetsvariant 2 ‐ Accent op de Kazematten

Op hoofdlijnen:
 Zonering van recreatieve voorzieningen in de drie lijnen van de stellingen
 Beleving en verbinding van zoet en zout, Wad en IJsselmeer
 Het zwaartepunt van de recreatieve voorzieningen komt in de tweede linie
 Bebouwing een combinatie van het Kazemattenmuseum en het Infocentrum
 Nieuwe bestemmingen voor de Kazematten
Deze variant zet in op drie ontwikkelingslijnen over de stellingen van Kornwerderzand. Daarmee zet
deze variant in op een optimale verspreiding aan belevenissen, zowel aan de zijde van het IJsselmeer als
van de Waddenzee. Het nieuwe Infocentrum krijgt een combinatie met het Kazemattenmuseum. Voor
de bezoekers legt deze variant een sterke link tussen het Museum en het informatiecentrum, een
compacte beleving op één plek. Ook in exploitatie is er een sterke link, een eventuele samenwerking
tussen de Stichting en de uitbater van het Infocentrum is daarin mogelijk.
De bestaande bebouwing krijgt een uitbreiding richting het water met een fraai panoramaterras over
het IJsselmeer! Deze uitdaging in de architectuur zal zorgvuldig en in samenhang ontworpen moeten
worden met de cultuurhistorie van de plek. Hoe kan een nieuw gebouw de Kazematten behouden en zo
mogelijk versterken? Het parkeerterrein is op enige afstand van de voorzieningen, op circa 250 m lopen.
In rustig looptempo is dit ongeveer 5 minuten. Deze wandeling is onderdeel van de recreatieve beleving
over het familiepad. Deze route over de brug geeft spectaculair uitzicht over zowel het dorp, het
IJsselmeer en het Wad. De ruigte van de het dorp en de omgeving spreken direct tot de verbeelding.
Nieuwe bestemmingen voor de Kazematten
In deze variant komt het accent te liggen op de stellingen en de Kazematten. Zo komt het observatorium
bij de vismigratierivier aan weerszijden van de afsluitdijk in een kazemat. Ook het havengebouw krijgt
een onderkomen in een Kazemat, op korte afstand van de vluchthaven en de mogelijkheid voor aanleg
van de bruine vloot. Voor verdere invullingen van de Kazematten is er ruimte gelaten. Halfverharde
wandelpaden zorgen voor toegankelijkheid van de kazematten en voor een uitbreiding op het
wandelnetwerk en bereikbaarheid tot in de uithoeken van het dorp.

Accent op stellingen en kazematten

Uitzicht over Wad, IJsselmeer en Spuisluis vanaf brug
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5.6

Schetsvariant 3A ‐ Rondje dorp

Op hoofdlijnen:
 Rondje dorp, het familiepad vormt de recreatieve ruggengraat
 Cultuurhistorische ontwikkeling in beeld, oud en nieuw verbonden
 Verhaal van Kornwerderzand; Kazemattenmuseum, sluiscomplexen, bebouwing en bewoners
In deze variant wordt de cultuurhistorie van het oude dorp verbonden aan de nieuwe recreatieve
belevenissen. Het informatiecentrum komt in de lijn van de bebouwing aan de binnenhaven te liggen.
De kop van het informatiecentrum (havengebouw) heeft een afwijkende voetprint en krijgt een open en
uitnodigende uitstraling richting het IJsselmeer. In deze variant ligt er een architectonische opgave om
het informatiecentrum een passend onderdeel te laten zijn van het dorp. Het houdt rekening met de
status van Kornwerderzand als beschermd dorpsgezicht en past qua maat, schaal en uitstraling bij de
dorpse sfeer.
Locatie infocentrum

Opgave architectuur, infocentrum past in omgeving en bij beschermd dorpsgezicht van Kornwerderzand

Vanaf het parkeerterrein langs de Afsluitdijk is het informatiecentrum bereikbaar op circa 400 m
wandelen. De wandeling is onderdeel van de recreatieve beleving, het zorgt er voor dat bezoekers los
komen van de snelweg. Het dorp en het verhaal van de ontstaansgeschiedenis komen op deze korte
wandeling direct tot leven. Het familiepad is de wandelverbinding dorp met zicht op de binnenhaven,
langs de achterkant van de huizenrij is eveneens een wandelroute zodat de zijde van het IJsselmeer juist
zichtbaar is. De voorzieningen bij het kitesurfstrand krijgen een nieuw onderkomen dichtbij de
parkeerplaats in de vorm van een kiosk. Hierin zijn sanitaire voorzieningen opgenomen waar ook
bezoekers van de camperplaats gebruik van kunnen maken.
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6

Voorlopig ontwerp Camperplaats Kornwerderzand
Voor de camperplaats bij Kornwerderzand is een Voorlopig Ontwerp opgesteld. Het concept van de plek
met bijbehorende principe uitwerkingen is vertaald naar een uitgewerkt ontwerp op schaal. Het geheel
is op kosten gezet zodat de vervolgstap naar realisatie kan worden gezet.

6.1

Camperplaats: locatie en gebruik
De camperplaats en het dagrecreatieterrein aan de Waddenzijde (de buitendijkse zijde van de
Afsluitdijk) heeft een aantrekkingskracht voor de meer avontuurlijke recreanten. De weidsheid en de
vrijheid die hier ervaren wordt is uniek in het landschap van Nederland. Als bezoeker waan je jezelf
nietig ten opzichte van de elementen. Deze ruigheid geeft deze plek de charme die door de
camperbezitters zo hoog wordt gewaardeerd.
Het huidige gebruik is min of meer toevallig en is meervoudig; een ruige plek die 'toevallig' als
camperplaats en als dagrecreatieterrein gebruikt wordt. Bij mooi weer staat men graag zo dicht mogelijk
langs de waterkant om het genieten van het uitzicht te combineren met vissen. Bij ruigere
weersomstandigheden staan campers dicht langs de bestaande dijk om zo enige beschutting te krijgen.
Altijd met gepaste afstand tussen de campers om ieders vrijheidsgevoel in ere te laten.

Huidig gebruik van de camperplaats en het dagrecreatieterrein

De locatie en het gebruik komen samen in de volgende uitgangspunten voor het ontwerp:
 De vrijheid op de locatie staat centraal
 Een praktische camperplaats met vrijheid in gebruiksgemak, langs de waterkant en langs de dijk
op het middenterrein
 Een ruige plek waar de beleving van de elementen (weersinvloeden en beleving van eb en
vloed) waarneembaar is
 Toevoegen van natuur, een groene aankleding combineren met ecologische wensen
 Duurzaam gebruik van materialen, sobere inrichtingssfeer, passend bij de Afsluitdijk
 Maximaal 3 overnachtingen gelijk aan andere camperplaatsen langs de Afsluitdijk (i.v.m.
concurrentiepositie camperplaatsen in omgeving)
 Voorzieningen zijn aanwezig in het dorp, via de wandelrouten onder de brug is dit goed
bereikbaar o.a. vuilwaterafvoer, reiniging chemisch toilet, watertappunt, toiletten en douches.
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6.2

Concept: Georganiseerde toevalligheid
Het ontwerp voor de camperplaats bestaat uit een buitendijks landschap wat ruimte laat en vrijheid
geeft voor multifunctioneel gebruik. De toevalligheid van de plek geven we een impuls door dit
comfortabel in te richten en daarmee te voorzien van een georganiseerde gelaagdheid. Daardoor is de
plek voor nog meer activiteiten geschikt; als camperplaats, dagrecreatieterrein en parkeerplaats, deze
elementen samen zorgen er voor dat het ook geschikt is als tijdelijk evenemententerrein.
Het ontwerp is een samenspel tussen functionaliteit en spontane, ecologische ontwikkeling. Het
ontwerp bestaat uit een 4 tal lagen:
1. Basaltdijk en Land‐art ‐ De basislaag van het landschap bestaat uit de dijk die diagonaal over het
terrein ligt. Hier voegen we een tweetal Land‐art heuvels aan weerszijden van deze lijn toe. Deze
elementen kunnen als uitkijkpunt, zitplek en spelelement gebruikt worden. De vorm en het uiterlijk van
deze elementen zal in een definitief ontwerp nader worden uitgewerkt; samenhang tussen bestaande
dijk en een plek met uitzicht over de vluchthaven en over het Wad.
2. Asfalt lus ‐ Een functionele laag met een eenvoudige routing. De toegankelijkheid vergroten we door
het verbinden van de twee bestaande asfaltwegen tot een ontsluitingslus. Hierdoor ontstaat er een
mogelijkheid om rond te kunnen rijden, praktisch bij piekdagen en evenementen voor een goede
verkeersontsluiting van het (parkeer)terrein.
3. Buitenrand langs het Wad ‐ Een brede zone langs de waterkant van het Wad, de meest gebruikte
zone voor het plaatsen van campers. Deze strook wordt voorzien van grasbetonstenen. Een robuuste,
vlakke en groene ondergrond. Hierop zijn geen vaste plaatsen aangegeven, de keuzevrijheid is juist de
aantrekkelijkheid van deze camperplaats.
4. Binnenterrein ‐ Het binnenterrein bestaat uit de aanwezige ruige begroeiing deze sfeer willen we
versterken. Dit proces versnellen we door bij aanleg de bestaande oneffenheden te accentueren.
Laagtes diepen we uit en de vrijkomende grond gebruiken we om elders ophogingen aan te brengen.
De ontstane hoogtes en laagtes geven ecologische potentie aan de plek. In de loop van de tijd zullen de
pionierssoorten vervangen worden door stabiele vegetatie; een kwelderbegroeiing met een
kruidachtige vegetatie. Langs de randen van het binnenterrein is ruimte voor een vlakke zone in
'gemaaid en verstevigd gras' wat als parkeerstrook kan dienen bij evenementen, circa 250
parkeerplaatsen. Deze zone is ook als camperplaats te gebruiken.
Beheer
 Basaltdijk en Land‐art, parkeerstrook en camperstrook regelmatig maaien
 Natuurbouw met ruige begroeiing op het binnenterrein jaarlijks maaien en afvoeren.
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Bijlage 1 ‐ Programma van Eisen
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1

Programma van eisen
Dit programma van eisen en wensen is een verzameling van alle wensen, eisen en ideeën die zijn
genoemd tijdens kerngroep overleggen en bij de schetssessies. Alle genoemde punten zijn ontstaan
vanuit een sectorale benadering; een recreatief programma gericht op de beleving van de Afsluitdijk in
totaal en een aantal knooppunten daarlangs.

2
2.1

Schetsontwerp Recreatieve verbindingen Afsluitdijk
Fietspad









2.2

Verzorgingsplaatsen langs de snelweg








2.3

Recreatief fietspad ‐ recreatieve route tussen de knooppunten aan de dijk
Utilitair fietspad ‐ sociaal veilige route, zicht vanaf de snelweg, verlichting
Fietspad aan beide zijden van de dijk met bij elk knooppunt/verzorgingspunt een mogelijkheid
te wisselen van zijde en rondjes te fietsen
Optimaal genieten van de twee zijden van de dijk, Wad en IJsselmeer
Comfortabel pad van asfalt of beton, breedte minimaal 2.50 m, maximaal 3.50 m
Geschikt voor medegebruik van onderhoudsverkeer
Rustpunten langs de dijk, combineren met toegepaste kunst, zitten, kijken, voelen en beleven
van het weer.
Uitwisselingsmogelijkheid tussen de fietspaden is eveneens geschikt voor onderhoudsverkeer.

Verzorgingsplaatsen langs de dijk (RWS), behouden aantal locaties
markante uitzichtbalkons in samenhang met het dijkprofiel (BKP Feddes‐Olthof)
rugdekking, afstand creëren tot autoverkeer op de snelweg
Het maken van mogelijkheid om te zitten
Optimaal kunnen genieten van uitzicht over IJsselmeer
Praktische indeling, gericht op het gebruik van de plek
Moderniseren uitstraling van meubilair

Toeristisch overstappunt








Toeristisch overstappunt, overstappen en uitwisseling mogelijk tussen bus (OV en touringcar),
auto (campers, personenauto's), boot (ferry, bruine vloot, passanten) fiets, voet
Combinatie bushaltes bij infocentrum of monument
Parkeren zowel voor fietsen als auto's
Oplaadpunten voor elektrische auto's en fietsen
Sociaalveilige plekken
Prettig verblijven, comfortabel, zitten, kijken, wachten
Nabijheid van voorzieningen, o.a. toilet, horeca, informatie
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3

Schetsontwerp Monument
Een programma van eisen en wensen gericht op de recreatieve beleving; het verhaal van het Monument

3.1

Beleving en bezienswaardigheden
Het Monument van architect Willem Dudok is in 1933 gebouwd. Historisch gezien is het Monument hét
belangrijkste punt op de Afsluitdijk. De dijk is op deze plaats gedicht. Het Monument en ook de
standbeelden van ingenieur Cornelis Lely en de stenenlegger markeren dit. Het Monument kent jaarlijks
rond de 250.000 bezoekers waaronder veel buitenlandse gasten. De ruimte in en rond het Monument is
niet toereikend voor deze vele bezoekers en is aan modernisering toe. Jarenlang is dit een nijpend punt,
al sinds de jaren '50 zijn er plannen om het Monument uit te breiden. De huidige exploitanten hebben
een contract met Rijkswaterstaat als beheerder, het monument is eigendom van het Rijk, Dienst
Domeinen.














3.2

Gericht op 'short‐stay' bezoekers met een verblijfsduur van circa 15 minuten
Het ontwikkelen van een informatievoorziening (onbemand) over verleden en heden van de
dijk, de highlights van de Afsluitdijk, in zowel de buitenruimte als de binnenruimte
Informatie over de dijk, verleden en heden
De dijk is op deze plek gedicht
Monument beklimmen
Horecavoorziening; kopje koffie drinken, ijsje eten
Souvenirshop
Verzorgingsplaats
Achter de dijk kijken naar de Waddenzee
Lengte en rechtheid ervaren
Verschillen ervaren tussen Wad en IJsselmeer
Weersinvloeden
Diverse monumenten en gedenkstenen, o.a. basaltkeilegger en standbeeld Lely

Buitenruimte










Een comfortabele verzorgingsplaats
Functionele inrichting van de buitenruimte gericht op kort verblijf
Verkeersveilige en sociaalveilige buitenruimte
Verrommeling tegengaan, eenheid in materiaalgebruik en meubilair
Speciaal voor de Afsluitdijk ontworpen familie van meubilair
OV bushaltes in combinatie met een beschutte wachtplek/bushalte. Eventueel combineren met
het ontwerp van de brug.
Verschillende verkeersfuncties, o.a. rijbaan, parkeren, uitstapstrook, fietspad, hebben elk een
eigen functionele ruimte
Samenhang tussen verblijven en bewegen, doorstroming verkeer en verblijfsgebied (zitten en
kijken)
Shared‐space benadering in het ontwerp van de verblijfsruimte
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Zijde Waddenzee:
 Overzichtelijke, logische situering van monumenten, gedenkstenen, standbeelden en
informatie in de buitenruimte
 Informatievoorziening met de highlights van het heden en verleden van de Afsluitdijk, rekening
houden met het korte verblijf van de bezoeker
 Eenheid in sfeer en uitstraling tussen meubilair, monumenten en informatievoorzieningen, in
samenhang ontworpen
 Verblijfsruimte is vrij van geparkeerde auto's
 Goede verbinding tussen verblijfsruimte en een uitkijkmogelijkheid over het Wad
 Maken van veilige loopverbindingen vanaf het parkeren naar de voetgangersbrug
Zijde Monument:
 Toevoegen in‐ en uitstapplaats voor ov‐bussen en tourincars, deze bussen rijden nu veelal
door naar Breezanddijk om daar te keren.
 Behouden busparkeerplaatsen aan deze zijde
 Verblijfsruimte is vrij van geparkeerde auto's
 Maken van veilige loopverbindingen vanaf het parkeren naar het Monument

3.3

Voetgangersbrug







3.4

Parkeren auto's en fietsen









3.5

Verbinding buitenruimten door bestaande of nieuwe voetgangersbrug
Nieuwe brug bied mogelijkheid om onderstaande wensen goed in te passen
Brug toegankelijk maken voor mindervaliden
Verbinding maken tussen voetgangersbrug en nieuwbouw horeca (lift), toegankelijk voor
mindervaliden
Brug en nieuwe bebouwing zijn in samenhang ontworpen
Breedte van de brug; passeren met rolstoelen en kinderwagens moet mogelijk zijn net als het
meenemen van de fiets aan de hand over de brug.

Het huidige aanbod van parkeren is voldoende, ervaring leert dat bij piekmomenten er nooit
genoeg parkeerruimte is,
parkeren Waddenzijde circa 50 pp
parkeren IJsselmeerzijde circa 75 parkeerplaatsen, en 3 busparkeerplaatsen
Uitgangspunt voor het parkeren is het aanbod stuurt de vraag
Schuingestoken parkeren handhaven, veilig en praktische oplossing
Maken van veilige en comfortabele looproutes, vanuit de auto naar het de voetgangersbrug en
het Monument
Mogelijkheden voor het parkeren van fietsen aan de zijde van het Wad en bij het Monument
Oplaadpunten voor elektrische auto's en fietsen

Aanleggen boten




Maken van extra aanlegplaatsen voor boten, 6 boten per steiger
Medegebruik van aanlegplaatsen door Ferry, Bruine Vloot of Watertaxi mogelijk
Medegebruik door kano's, in‐ en uitstapplaatsen maken
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3.6

Monument, binnenruimte




Vergroten mogelijkheden in programma van huidige 100m2 naar 570M2. Oppervlakte en
footprint zoals deze is meegenomen in het Beeldkwaliteitsplan: Restaurant 220 m2, keuken 100
m2, toiletten 28 m2, café 100 m2, vergaderruimten en souvenirshop 120 m2. Uiteindelijke
indeling is aan de exploitant.
Rekening houden met het huidige waterpeil van het IJsselmeer of al rekening houden met een
verhoging van het peil op lange termijn.
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4

Schetsontwerp Kornwerderzand
Een programma van eisen en wensen gericht op de recreatieve beleving; het Kornwerderzandse verhaal.

4.1

Beleving en bezienswaardigheden
Kornwerderzand heeft een unieke ligging aan de Afsluitdijk en heeft een speciale rol in de
(ontstaans)geschiedenis en de ontwikkelingen rond de dijk. Het dorp is gelegen in een robuuste, weidse
en open omgeving. De bereikbaarheid is er over land (Afsluitdijk) maar ook over het water (IJsselmeer
en Waddenzee). De weerselementen (regen, wind, zon) zijn hier optimaal zichtbaar en voelbaar. In
Kornwerderzand ervaar je een 'vrijheidsgevoel', je kunt er veel bekijken maar je kunt er ook veel doen.
Deze combinatie van actief kijken op de plek waar het werkelijk gebeurt is de reden om naar
Kornwerderzand te komen. Het is een plek waar verschillende doelgroepen samenkomen, van jong tot
oud. Educatieve elementen, o.a. Ecosysteem, WOII ‐ kijken sluizen, bootjes ‐ doen kitesurfen, zeilen,
fietsen, wadlopen, wandelen.















4.2

Het ontwikkelen van een bemande informatievoorziening over verleden en heden van de dijk,
de verdieping in de thema's van de Afsluitdijk
Gericht op 'long‐stay' bezoekers met een langere verblijfsduur zodat ze de Afsluitdijk en
Kornwerderzand kunnen beleven
Schutsluis Lorentzsluis‐ Kijken naar boten, werking van de sluis; het schutten
Extra sluiskom/verbrede sluiskom ‐ Rekening houden met een eventuele extra sluis of verbrede
sluis voor de doorvaart van grote luxe jachten en vrachtschepen van diverse scheepswerven
aan het IJsselmeer.
Spuisluis Lorentzsluis‐ Beleven van het watersysteem, spuien van het water versus het verschil
tussen waterstanden IJsselmeer/Waddenzee, 'Grand Canyon effect'
Werelderfgoed/Natuurbeleving ‐ Inzicht in het totale ecosysteem van het werelderfgoed van de
Wadden en het IJsselmeer(Natura 2000 gebied)
Vismigratierivier ‐ Educatie rondom de vissentrek tussen de zoute Waddenzee en het zoete
IJsselmeer
Kazematten ‐ Museum met bezoekerscentrum en buitenruimte over de belangrijke
verdedigingswerken van voor WO II op en bij de Afsluitdijk. Enkele kazematten zijn van binnen
te bekijken, andere locaties van de kazematten zijn waarneembaar in het landschap. Totale
systeem van kazematten en stellingen is nog aanwezig.
Cultuurhistorie ‐ Cultuurhistorische ontwikkelingen van vroeger tot nu, het integrale
'totaalverhaal' van Kornwerderzand, van afsluitdijk, natuur, recreatie, watertechniek,
duurzaamheid, WOII, bewoning, etc.
Landschap en weer ‐ beleving van de elementen, ruig, mooi, vergezichten
Kitesurfen en natuurstrand ‐ dynamiek, spectaculair, spanning en sensatie
Camperplaats ‐ buitendijkse locatie met vergezicht over de Waddenzee
Vluchthaven ‐ vluchthaven met passantenplekken, maximaal 3 overnachtingen

Familiepad en beleving




Dorpsrondje Kornwerderzand, karakter van familiepad, wandelpad van 2.00 m breedte,
toegankelijkheid en comfort zo optimaal mogelijk, uitstraling industrieel.
Wandelverbinding over Lorentzsluis schutsluis is noodzakelijk voor recreatieve beleving en het
kunnen maken van het dorpsrondje.
Bereikbaarheid Kazemattenmuseum, wandelverbinding langs de brug afsluitdijk (tussen
parkeren en museum) verbeteren.
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4.3

Kazematten en locatie westelijke variant Vismigratierivier voorbij de spuisluizen bereikbaar
maken door toevoegen wandelverbinding.
Opnemen van een voetgangersbrug in de bovengenoemde route zodat zoet en zout verbonden
is voor wandelaars, mogelijkheid onderzoeken voor gebruik van huidige brug of nieuwe brug,
en optimale locatie nader onderzoeken.
Publieksvriendelijke spuisluis, de peilverschillen + het spuien in de bovengenoemde route
beleefbaar maken.
Kazematten verbinden, zowel in eerste, tweede als derde linie, door het maken van een
wandelverbinding tussen noord‐ en zuidzijde van de Afsluitdijk.
Zitgelegenheid op strategische plekken langs de recreatieve (wandel)routes, op mooie
zichtpunten naar het landschap, met zicht op de spuisluis/schutsluis, etc.
Langs het familiepad op 1 of meerdere plekken rolstoelvriendelijke vissteigers

Toegankelijkheid onderdoorgangen Kornwerderzand
Onderdoorgang bij camperplek (oostelijke onderdoorgang)
 Uitwisseling van camperplaatsen en parkeerterrein naar informatiepunt
 Veel bezoekers op piekmomenten b.v. bij passage luxe jachten
Onderdoorgang zijde Kazematten museum (westelijke onderdoorgang)
 Verdedigingslinie en stelling van noordelijke en zuidelijke kazematten als een eenheid
bereikbaar
 Onderhoud noodzakelijk bij brug, optie om mee te liften met onderhoudsvoorziening
noodaggregaat in combinatie met toegankelijkheid ziekenhuisbunker
Minder validen
 Hellingbaan 1:20 wenselijk, 1:25 noodzakelijk
 Pad minimale breedte 2.00 m i.v.m. passeren
 Vlakke ondergrond noodzakelijk
 Hoogte onderdoorgang, 2.50 m i.v.m. comfort
 Licht, voorkeur voor natuurlijke lichtinval, eventuele lichtbron integreren
 Hekwerken of leuningen voldoen aan veiligheidseisen bouwbesluit (kindvriendelijk)
 Verbinding met water belangrijk, doorzicht over sluiscomplex, haven en of waddenzee
Validen








4.4

Comfortabele maatvoering trappen
Pad minimale breedte 2.00 m i.v.m. passeren
Vlakke ondergrond noodzakelijk
Hoogte onderdoorgang, 2.50 m i.v.m. comfort
Licht, voorkeur voor natuurlijke lichtinval, eventuele lichtbron integreren
Hekwerken of leuningen voldoen aan veiligheidseisen bouwbesluit (kindvriendelijk)
Verbinding met water belangrijk, doorzicht over sluiscomplex, haven en of Waddenzee

Routing en beleving Kornwerderzand en omgeving




Verbreden op‐ en afritten vanaf de dijk naar Kornwerderzand, toegankelijkheid o.a. rekening
houden met bussen
Fiets‐ en wandelverbinding over de dijk tussen de Kornwerderzand en Makkum, en tussen
Kornwerderzand en Harlingen.
Ferry verbinding/ wadtaxi, aan de IJsselmeerzijde, combineren/dichtbij met het infocentrum en
een snelle overstap maken tussen de verschillende verbindingen
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4.5

Een voetgangersbrug ter hoogte van de spuisluizen, verbinding tussen zoet en zout voor
wandelaars
Kazematten, verbinden met halfverharde paden
Sociaal veilige routes

Infocentrum




















Gebouw met een footprint van circa 1000m2 en uitzicht over zowel IJsselmeer als Waddenzee,
terras, horeca, kijkpunt, wifi, sanitaire voorzieningen o.a. dames‐ en herentoilet (2x), douche,
water, elektriciteit. Optimale communicatie, startpunt voor het ontdekken van het gebied
zowel op eigen gelegenheid als met excursies.
Info over Unesco Waddengebied, totale ecosysteem van Wad en IJsselmeer, vismigratie,
Afsluitdijk, kunstwerken en vergroting afvoercapaciteit (2017‐2021), Kazematten. De informatie
is een eerste aanzet (trigger) om de locaties zelf te bezoeken.
Bemensing van het informatiecentrum nadere invulling voor de marktverkenning, uitgangspunt
is een bemande voorziening.
Goede attractieve buitenruimte bij het informatiecentrum met uitnodigende uitstraling + sfeer.
Robuuste zitgelegenheid en speelaanleidingen (geen speelplaats) voor kinderen.
Infocentrum werkend als een toeristisch knoop‐ en overstappunt voor fietsers, wandelaars,
automobilisten en watersporters,
Functionele ligging dichtbij parkeerplaatsen. Bereikbaarheid van de genoemde attracties vanuit
het informatiecentrum.
Landschappelijk optimale ligging op enige afstand van de parkeerplaatsen, 'onthaal' met
familiepad (2.50 meter breed + rolstoeltoegankelijk) die het infocentrum verbindt met overige
attractieve punten als passantenplaatsen, schutssluizen, Kazemattenmuseum, spuisluizen en
vismigratierivier.
Aanlegplaats Ferry combineren/dichtbij het infocentrum of nabij de passantenplaatsen,
gekoppeld aan functie als toeristisch overstappunt.
Mogelijkheden voor routing via water/weg combineren
Bereikbaarheid voor toeleveranciers en voor onderhoudswerkzaamheden
Oplaadpunt elektrisch voor fietsen, auto's en boten
Stedenbouwkundige ligging, op open plek/ dichte plek aansluitend bij bebouwing
Locatieopties
1. Op de Dijk ‐ RWS of ligging aan de dijk, dichtbij parkeren.
2. Ligging volgens masterplan Waddenpark, in het dorp op afstand van de dijk, onthaal.
3. Uitbreiding bij het infocentrum Kazemattenmuseum
4. In combinatie met het observatorium nabij de vismigratierivier
Beeldkwaliteit gebouw, functionalistische uitstraling/eyecatcher, hoogte voor uitzichtpunt of
juist laag een aansluitend bij woningen.
WIFI verbinding over hele knooppunt Kornwerderzand, gehost vanuit eerst tijdelijke en daarna
definitieve informatiecentrum (n.b. het tijdelijke informatiecentrum komt bij Op de Dijk)
Rondje Kornwerderzand completeren
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4.6

Kazemattenmuseum








4.7

Vismigratierivier









4.8

Toegankelijkheid museum versterken door verbeteren looproutes (comfort), o.a. directere
route in de vorm van een familiepad (2.50 m breed + rolstoeltoegankelijk) vanaf parkeerplaats.
Loopverbinding om snelweg te passeren naar noordzijde, hele stelling van kazematten kan dan
door bezoekers bekeken worden.
Loopverbinding over de spuisluis, uitbreiding bezichtigingmogelijkheden gehele stelling
Kornwerderzand, rondje Kazematten completeren
Bereikbaarheid voor mindervaliden
Bereikbaarheid voor bussen
Bereikbaarheid voor toelevering
Onderzoeken mogelijkheid voor passende, toekomstige functies van kazematten. Hoe kan een
nieuwe functie deze historische elementen behouden en versterken

Verschillende opties in beeld houden; oostelijke variant + westelijke variant haaks op de dijk +
westelijke variant langs de dijk. Voor recreatieve beleving lijkt westelijke variant haaks op dijk
meest aantrekkelijke, maar oostelijke variant eerst nog wel verkennen.
Familiepad vanaf parkeerplaatsen bij het dorp doortrekken tot aan Vismigratierivier
(observatorium/uitzichtpunt).
Mogelijkheid voor bekijken vispassage door de dijk combineren met noord‐zuid
wandelverbinding door de dijk (tunnel).
Maken van (beschutte) vogelkijkhut of observatorium voor bekijken vogels
Wandelroute langs vismigratierivier voor bekijken flora/fauna
Informatievoorziening is kleinschalig op de plek zelf, hoofdinformatie in het infocentrum.
Aanlegplek voor passanten/excursieboot, rekening houden met lokale ondiepte
Onderhoud via secundaire weg, dienstweg voor verkeer, minimale breedte 2,5m

Waterkering
Vanuit waterveiligheid zijn een aantal opties in beeld, deze hebben impact op de beleving van recreatie
en toerisme maar vallen buiten de invloedssfeer van het programma van eisen:
 keerwand aan noordzijde, waddenzeezijde van de dijk
 verhogen dijk rond sluiskom achter woningen langs
 verhogen dijk rond de sluiskom voor woningen langs
 variant waarbij de sluisverbreding en verdieping samengaat met een keersluis aan de
noordzijde van de snelweg

4.9

Nieuwe, verbrede sluis



Rekening houden met extra sluiskom (meerdere opties nog in beeld) en voorzieningen die dit
met zich meebrengt
Bij nieuwe sluis passeren straks schepen van megaformaat. Dergelijke passages zijn een
attractie op zich die het best beleefd kunnen worden vanaf enige hoogte. Als
Informatiecentrum dichtbij nieuwe sluis komt kan een soort panoramaterras op dit centrum
daar voor dienen, anders wellicht apart uitzichtpunt maken bij sluiskom.
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4.10

Parkeren en locatie Zendmast






4.11

Parkeren vaste plekken 150‐200, overloop parkeren 50‐100, totaal max.300
Toiletvoorzieningen, mogelijk in combinatie met campervoorzieningen
Zitgelegenheid + afvalbakken
Informatieborden over recreatieve mogelijkheden in Kornwerderzand
Rekening houden met de locatie van de zendmast, zie onderstaande tekening

Vluchthaven met passantenplaatsen














Passantenplaatsen, geschikt voor motor‐ en zeilboten met diepte tot 3,5 meter
Havengebouw, bij voorkeur geïntegreerd in informatiecentrum en bijbehorende horeca. Bij
solitaire ligging heeft het havengebouw een footprint van 200 tot 500 m2 met sanitair‐, stroom
en vuilwatervoorzieningen en terrasje aan het water, of hier dan ook horeca bij komt is punt
van discussie, neem eerst maar wel op bij havengebouw als infocentrum in variant bij
kazematten komt.
Toiletvoorziening op korte afstand
20‐50 ligplaatsen, dienen als vluchthaven
Vluchthaven, wachten voor veranderen getijde/schutting
Kort verblijf met overnachting is mogelijk, maximaal 3 etmalen liggen per boot
Comfortabele haven, royale boxmaat bij insteekhavens of voldoende lengte bij ligplaatsen langs
een steiger parallel aan de dijk/weg
Stroomvoorziening per boot
Oplaadpunt elektrisch varen
Trailerhelling
Brandstofvulpunt
Behouden mogelijkheid voor vrije ankerplek, locatie nabij de parkeerplaatsen is het meest
beschut
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4.12

Wachtplaatsen bij de sluis en aanleggen Bruine vloot





4.13

Kitesurfplek










4.14

Huidige plek aan het natuurstrand behouden
De strandbeleving versterken, maken van meer zandige overgangen tussen land en water
Goede bereikbaarheid
Realiseren 50 parkeerplaatsen langs de parallelweg
Toiletvoorziening, bij voorkeur in combinatie met informatiecentrum bij huidige locatie Op de
Dijk, anders apart toiletgebouwtje, maar dan zit je met toezicht.
Een horecavoorziening of kiosk in de buurt
Opstarten vanuit ondiepe geul, meer ruimte maken
Lesmogelijkheden, mobiele kitesurfscholen behouden
Zitplekken/rand, beleving van dynamiek, spanning en sensatie

Verblijven ‐ overnachting ‐ exploitatie






4.15

Optimaliseren van wachtplaatsen bij de sluis
Behouden mogelijkheid voor aanleggen bruine vloot in de voorhaven
Zoeken naar geschikte nieuwe locatie om de wachtplaatsen in de sluis voor kleinere
recreatievaart te optimaliseren
Rekening houden met lawaai van aggregaten van de Bruine vloot, aansluitpunten op enige
afstand van woningen

Vluchthaven met passantenplekken
Mogelijkheden benutten van aanwezige bebouwingen in en rondom Kornwerderzand, b.v.
Kazematten, en archief gebouw van het Kazemattenmuseum, voormalig dijkhuis
(cultuurhistorische waarde eens onderdeel van een reeks). Leegstaande
sluiswachtersgebouwen, uit verschillende perioden (architectuur, verschijningsvorm en
gebruik); het verhaal van de sluiswachter.
Samenstellen van arrangementen combineren met huidige marktaanbieders
(touringcarbedrijven).
Exploitatie, rekening houden met 'werkbaar' programma, waar liggen combinatiekansen tussen
(informatie)gebouwen; infocentrum, havengebouw, kazemattenmuseum.

Overige wensen en eisen






Behouden/nieuwe locatie recreatieve zwemstrandje
Waddenbeleving, b.v. door maken eiland in de oksel aan de waddenzijde, pleisterplaats voor
waddenvogels
Uitkijkpunt op hoogte, 360 graden beleving van IJsselmeer tot Wad
Vogelaars, uitkijkpunten
Hengelsport, georganiseerde/ongeorganiseerde mogelijkheden
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5

Voorlopig ontwerp Camperplaats Kornwerderzand


















Capaciteit minimaal 50 stuks, maar gezien ruimte kan dit veel meer zijn
Routing zo leggen dat Campers nooit achteruit hoeven te steken, rekening houden met ruime
bochtstraal
Verbreden op/afrit naar de locatie zowel vanaf de snelweg als ook bij oversteek fietspad (beide
zijn nu onveilig)
Terrein opschonen
Vrijheid op de locatie, beleving van de elementen vraagt om een eenvoudige sobere
inrichtingssfeer
Camperplaatsen direct langs het waterlijn aan de wadzijde, vrij uitzicht
Oppervlak per camperplek ongeveer 20 m2 , dus minimaal 1.000 m2 nodig, inclusief wegen
minimaal 2.500 m2
Vlakke ondergrond, verhardingskeuze passend bij de omgeving en overstromingsbestendig
Logische, snelle wandelverbinding naar het dorp
Duurzame inrichting materiaalgebruik
Buitendijkse ligging, stroomvoorziening is vrijwel onmogelijk gezien het onderwaterlopen van
de locatie + de concurrentiepositie voor de camperplaatsen met voorzieningen in de omgeving
Stroomvoorziening opwekken d.m.v. zonnepanelen op enkele hoger gelegen plekken
buitendijks
Vuilwater afvoer, reiniging chemisch toilet, watertappunt, gezien de buitendijkse ligging
zoeken naar een locatie elders in Kornwerderzand bij voorkeur in combinatie met
vuilwaterloospunt bij vluchthaven;
Toiletvoorziening, gezien buitendijkse ligging koppelen naar voorzieningen elders in
Kornwerderzand
Betaling voor overnachting? Toezicht en schoonmaken combineren met exploitatie
horeca/havengebouwtje/informatiecentrum
Planologische maatregel, camperplek legaliseren
Combinatie met vertrekpunt voor wadloop route en excursies
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Bijlage 2 ‐ Schetsvariant 3B

blad 36 van 36

27 maart 2014

Schetsvariant 3B ‐ De nieuwe dijk

Op hoofdlijnen:
 Toevoegen van een nieuwe dijk
 Beleving van het rondje vismigratie
 Een compacte beleving, combinatie van infocentrum ‐ observatorium ‐ havengebouw
 Rust en natuur (vismigratierivier) langs de Afsluitdijk, reuring bij de sluis
De vismigratierivier ligt in deze variant parallel langs de Afsluitdijk en krijgt een nieuwe begrenzing in de
vorm van een dijk. Deze dijk geeft kansen om hier verschillende recreatieve watersportfuncties te
combineren en een nieuwe plek te geven, o.a. aanlegplaatsen voor passanten, de ferry en op enige
afstand daarvan een kitesurfstrand. De nieuwe dijk ligt in het verlengde van de wandelverbinding over
de nieuwe sluis en is daarmee verbonden aan de route van het familiepad. Op dit knooppunt staat een
compact gebouw waarin het informatiecentrum, havenvoorzieningen en het observatorium een plek
krijgen. Stedenbouwkundig staat dit gebouw los en op enige afstand van de bestaande woningen van
het dorp. Het gebouw is gericht naar zowel het sluiscomplex aan de voorhaven als het IJsselmeer. De
positie en de verschijningsvorm van het gebouw houdt rekening met de status van beschermd
dorpsgezicht van het dorp Kornwerderzand.
Het parkeerterrein ligt in deze variant op circa 250 m lopen vanaf het informatiecentrum. Deze
wandeling is onderdeel van de recreatieve beleving over het familiepad. De bezoeker komt daarmee 'in'
de beleving van Kornwerderzand en 'los' van de snelweg. Vanaf de parkeerplaats is er een dijk als
verbinding tussen de parkeerplaats en de nieuwe dijk. Deze dijk geeft (kite) surfers de mogelijkheid om
met de auto tot aan het nieuwe surfstrand te kunnen rijden. Halverwege de dijk is een keerlus, voor
auto's is het dus niet mogelijk om een rondje te rijden. Voor voetgangers is dit rondje wel mogelijk, dit
geeft Kornwerderzand naast het Familiepad met een rondje dorp ook kans op een Familiepad met een
rondje vismigratie.
Wenselijkheid van deze variant
Vanuit het opstellen van varianten is een ligging van de vismigratierivier aan de oostzijde een variant die
onderzocht is. Echter in de praktijk geeft dit oplossingen die vanuit recreatie en toerisme nadelig zijn:
 Het open water van het IJsselmeer is niet meer waarneembaar vanaf de parkeerplaats
 Het kite surfen krijgt een nieuwe, maar minder goede plek
 De toegankelijkheid voor de kite surfplek laat te wensen over. Een nieuwe dijk is nodig, duur en
ruimtelijk niet aantrekkelijk.
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