Evelyn Derksen studeert in 2007
als deeltijdstudent Tuin- en
Landschapsinrichting af bij Van Hall
Larenstein, richting ontwerp. Daarvoor
heeft ze een lerarenopleiding gedaan,
gevolgd door de opleiding kunst, cultuur
en educatie. Sinds haar afstuderen is
ze als senior-landschapsontwerper in
dienst bij Maris l&t. Ook houdt ze zich
bezig met landschapskunstprojecten.

Ontwerp je
eigen strand
Een recreatiegebied, waar je zelf regelmatig gebruik
van maakt, mogen ontwerpen. Dat klinkt als een
droomopdracht. Voor Evelyn Derksen werd deze
droom realiteit. Nog maar net klaar met haar
opleiding, kon ze aan de slag met een ontwerp voor
het Woldstrand in Zeewolde, op nog geen 100 meter
van haar eigen woning.

Zeewolde groeit en daarmee ook de druk op
het strand bij het dorp aan het Wolderwijd.
De gemeente wil daarom het strand en de
bijbehorende parkeergelegenheid uitbreiden.
De bewoners van Zeewolde, de belangrijkste toekomstige gebruikers, werden uitgedaagd daarvoor ideeën en gedachten op
papier te zetten. ‘Denk en teken mee voor
een fantastisch strand voor jong en oud’
stond er in februari 2006 in de plaatselijke
krant. Tijdens een drukbezochte algemene
bewonersavond in een tent op het strand
presenteerde de gemeente de inzendingen.
De toegestroomde bewoners konden hun
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favoriete thema’s en de voor hen belangrijkste uitgangspunten kiezen. De wensen die
de meeste bijval kregen, zijn opgeschreven.
Dit vormde de leidraad voor de visie die
Wide van der Kooij van Maris landschapsontwerp en techniek kon gaan opstellen.

Prachtig plan
Voor het uitwerken van die visie tot
een ontwerp, kwam naast Wide de net
afgestudeerde Evelyn in beeld. ‘Plannen
strand goed ontvangen’, ‘Verrassend mooi
plan voor Zeewolder Strand’ en ‘Prachtig
plan’ kopten de kranten, na de presentatie

is, voornamelijk uit Europese subsidie,
wordt er weer een deel uitgevoerd. Veel
onderdelen zijn al klaar. Wat zeer goed in de
smaak valt bij het publiek is de segmentatie
van het recreatiegebied. Zongenieters,
ouders met kleine kinderen, zwemmers,
jongeren en surfers hebben allemaal hun
eigen stuk en bezorgen elkaar daardoor
weinig overlast.
De kapstok waar alles aan opgehangen
is, is de dijk. Omdat daar zowel fietsers,
skaters, wandelaars als strandgangers
samenkomen, is het er op mooie dagen
veel te druk. Daarom is op het strand een
parallelle strook, een boardwalk, aangelegd
voor de strandgangers en wandelaars. Dit
slenterpad vormt een functionele verbinding
tussen de verschillende stranddelen en is
de ruggengraat van de parkeerplaatsen, de
haakse voetpaden, het strandpaviljoen en
de speelvelden. Deze boardwalk van betonplaten bleek exact 1 kilometer lang te zijn
en is op een creatieve manier opgedeeld in
stukken van 50 meter. Een uitdaging voor
de hardloopclub, die er, zodra de boardwalk
er lag, kwam trainen.

Multifunctionele uitzichtpunten

van het ontwerp aan een zaal vol bewoners.
De meeste ideeën en suggesties waren
blijkbaar naar wens in het plan verwerkt.
Niemand in de zaal miste iets. Wel waren
er nog enkele punten van zorg over het
aantal parkeerplaatsen, overlast en mogelijk
verminderd uitzicht, maar verder waren de
reacties erg positief. Om de zorgen weg te
nemen is er wat aan het plan geschaafd en
zijn er afspraken gemaakt met betrokkenen.
Inmiddels zijn we bijna vier jaar verder. Op wat
helaas een van de weinige bewolkte dagen tot
nog toe blijkt te zijn, gaan we met Evelyn kijken naar ‘haar’ strand, een 2 kilometer lange
strook aan de rand van het dorp tot aan de
campings in het zuiden. Ondanks de wind en
de bewolking ziet het geheel er al goed uit. Een
enthousiaste maar iets gestreste eigenaar
richt nog snel zijn strandpaviljoen in voor de
opening, er wandelen en joggen mensen en
het strand ligt er schoon en aantrekkelijk bij.

Er komen nog drie uitzichtpunten op of aan
de dijk, die alle een meervoudige functie
zullen krijgen. Het moeten behalve uitzichtpunten ook ontmoetingsplekken, rustpunten
en/of verkeersknooppunten zijn.
Op het gloednieuwe strandpaviljoen zat
Zeewolde echt te wachten, blijkt wel uit de
reserveringen voor feesten en partijen die al
voor de definitieve opening binnenkwamen.
Het terras van het paviljoen kijkt uit op een
unieke (speel)zwemsteiger die ongeveer
50 meter lang is en naar het toekomstige
zwembad voert. Dat zwembad komt zo ver
vanaf de oever te liggen, omdat het water

over een lang stuk slechts een meter diep
is. Zwemmen is er nauwelijks mogelijk. Voor
het zwembad is een stuk van circa 45 x 30
meter gereserveerd. Na het zomerseizoen
begint de aanleg. Het zwembad zal worden
gevormd door het halfronde uiteinde van de
steiger, samen met het halfronde rif aan
de andere zijde. Onder water zal de diepte
gemaakt worden met een damwand. Op het
breedste deel van de steiger komen een
duikplank en startblokken.
Nog een sportveldje en dan is het project
klaar. Wat het ontwerp afmaakt zijn de degelijke, vaak natuurlijke materialen in neutrale
kleuren. Dit zorgt voor eenheid en rust.

Mevrouw de ontwerper
Bureau Maris l&t maakt niet het bestek,
maar Evelyn is in de rol van vormcoördinator
nog steeds rechtstreeks betrokken bij het
project. Er vindt geregeld overleg plaats
met de gemeente, de uitvoerder en de bestekmaker. Ze heeft een goede band met
de mannen van de uitvoering, die inmiddels
gewend zijn aan het commentaar van ‘mevrouw de ontwerper’, zoals ze haar noemen.
Verzuchten ze bij de uitvoering soms: ‘wie
heeft dit nou weer verzonnen’, naderhand
zeggen ze vaak: ‘joh, wat ziet dat er mooi
uit’. Omdat Evelyn bijna dagelijks even kan
komen kijken, omdat ze er heel dichtbij
woont, zit ze overal met haar neus bovenop.
Zo kan worden voorkomen dat kleine elementen, zoals een toiletgebouw of een fietsenrek, door een verkeerde plaatsing of een
vreemd type, het ontwerp verpesten.
‘Ja’, zucht Evelyn tevreden, ‘het wordt nog
mooier hier en daar gaan heel veel mensen
van genieten.’
Marleen Malais en
Sjanet Niemantsverdriet

Fasen
De realisatie van het project gebeurt in fasen.
Telkens wanneer er weer geld beschikbaar

delta 47 5

