‘De verborgen kracht van Spakenburg’
Het oude centrum van Spakenburg, met zijn historische havens,
wegen- en steegjes, monumentale panden en de botterwerf is een
aantrekkelijk en betekenisvol woon-,werk- en verblijfsgebied. Het
toekomstperspectief van Spakenburg zal daarom in belangrijke
mate verbonden moeten blijven met deze bijzondere kwaliteiten.
Onze missie is daarom:
Spakenburg beschermen tegen extreem hoog water met
een robuuste en betrouwbare waterkering die naadloos en
vanzelfsprekend aansluit op zijn omgeving, zodanig dat de
beleving en de huidige functies versterkt worden.
ONZE STRATEGIE
Onze missie wordt werkelijkheid door de toekomstige
waterkering op een integrale wijze in te passen in zijn omgeving
waarbij de omgang met de huidige en toekomstige functies en
de cultuurhistorische, architectonische- en stedenbouwkundige
waarden centraal staat. Wij maken hierbij de voorgenomen
ingrepen zo min mogelijk zichtbaar en accentueren deze juist op
die plekken waar dit een toegevoegde waarde oplevert voor
functies, cultuurhistorie en architectuur.
Ambitie:
• Een robuuste maar verborgen-kering waarbij de “Spakenburg”beleving maximaal behouden blijft.
• De belangrijkste functies voor bewoners en bezoekers worden
versterkt en nieuwe gebruikersperspectieven ontstaan.
• Er wordt respectvol omgegaan met de cultuurhistorische waarden
en deze worden beleefbaar gemaakt.
• De architectonische kwaliteit rond de waterkering wordt versterkt
en verbeterd.
CONCRETE RESULTATEN:
1. Wij versterken bestaande functies
Rond zowel de Oude als de Nieuwe Haven is er sprake van
gemengd verkeersgebruik door gemotoriseerd verkeer, fietsers en
wandelaars. Door de verschillende verkeersdeelnemers duidelijker
hun eigen domein te geven kan de functionaliteit worden versterkt,
met name wanneer de kades worden gecombineerd met
wandelpromenades. Ook kan de verblijfskwaliteit op en rond de
kades worden verbeterd.
Ons commitment - Oude Haven
• Alle huidige functies ter plaatse van de waterkering blijven
behouden doordat de kering zich volledig onder de grond bevindt,
zonder obstakels boven het maaiveld.
• Er is voldoende opstel-ruimte voor een zware kraan bij de werf.
• Optimale ontsluiting woningen bij de Kade/Turfwal door
overrijdbaar deel flexibele kering.
• Een extra recreatieve impuls voor het pleintje, Hoek Turfwal –
Hoekstraat met uitzicht op Oude Haven en Botterwerf.
• De flexibele kering (nieuw) en de geschiedenis van Spakenburg
(oud) worden in het Museum met elkaar verbonden door een
werkend deel van de flexibele kering als model te presenteren.
Ons commitment - Nieuwe Haven
• Het vaste deel van de kering langs de Kerkemaat wordt tevens
een wandelpromenade.
• Het landhoofd bij de Weikamp biedt extra verblijfsruimte en een
fraai uitzicht over de haven.
• De parkeerfunctie blijft gehandhaafd.

2. Wij versterken cultuurhistorische waarden
Met zijn rijke visserij-verleden heeft Spakenburg bijzondere
cultuurhistorische waarden nagelaten. Wij laten deze waarden met
onze inpassing zoveel mogelijk zien aan bezoekers en bewoners.
Ons commitment - Oude Haven
• Karakter van de routing en verkaveling van voor 1850 blijft
rondom de haven volledig behouden doordat de kering zich onder
maaiveld bevindt en bekleed wordt met de huidige klinkers.
• Met het nieuwe plein op de hoek Turfwal – Hoekstraat krijgt de
Oude haven een extra accent.
• Bij het Museum komen de hoogwateroplossingen uit verleden en
heden samen waardoor de tijdreeks nog meer tot uiting komt.
Ons commitment - Nieuwe Haven
• Beeld Wilhelmina krijgt een markante positie op het nieuwe
bastion.
• De lindes op het bastion verwijzen ook naar het bezoek van
koningin Wilhelmina in 1916 aan Spakenburg.
• De gemetselde welvingen in de kademuur worden doorgezet in
de nieuwe kering.
3. Wij versterken de architectonische kwaliteit
De leesbare en beleefbare historische stedenbouwkundige
structuur van de havenstad met monumentale panden, maken
Spakenburg tot een aantrekkelijke stad voor bewoners en
bezoekers.
Ons commitment - Oude Haven
• De flexibele kering maakt geen gebruik van bestaande gebouwen.
• Toepassing en hergebruik van bestaande bestratingsmaterialen
geeft een rustig beeld.
• Aansluitingen van de flexibele kering op bestaande constructies
worden uitgevoerd als vanzelfsprekende, zorgvuldig ontworpen
passtukken (bruggenhoofd oude sluis).
• De kruising Turfwal-Houtstraat krijgt meer plein- en
verblijfskwaliteit door bankelementen in de kering te integreren en
meer beschutting te bieden.
Ons commitment - Nieuwe Haven
• Het loopvlak van de wandelpromenade refereert in de
materialisering aan de houten steigers in de Nieuwe Haven.
• De Weikamp wordt heringericht tot een markant groen landhoofd
met verblijfskwaliteit en banken.
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Straks

Behalve dat de kering verborgen is
wordt er verder geen afbreuk gedaan
aan de functionaliteit van de kade.
Tussen het museum en de VVV-winkel
wordt de waterkering door een andere
materiaaltoepassing tevens meer leesbaar.
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Straks

De verborgen waterkering sluit via een nieuw
gemetseld ‘passtuk’ vanzelfsprekend aan op
het recent vernieuwde ‘bruggenhoofd’.

Nu

Straks

Aansluiting van de verhoogde
wandelpromenade op het landhoofd en de
bestaande kade. De Vlettenloods heeft z’n
positie in het bestrate talud behouden.
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De verhoogde wandelpromenade sluit met
twee trappen aan op het nieuwe gebouw van
de watersportvereniging en het bestaande
kadeniveau.
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