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MARKEN BOVEN WATER
Stedenbouwkundig- en landschappelijk plan

Ontwikkeling van 2 nieuwe werven nabij de sportvelden
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Inhoud 

• De opgave en context

• Plangebied en start uitgangspunten

• Werven op Marken  historisch perspectief

• Ruimtelijke principes van een werf op Marken

• Analyse huidige situatie en kansen

• Plan Marken

• Perspectieven

• Vervolgstappen
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De opgave voor Marken

• Woningbehoefte op Marken is groot  er zijn op het eiland weinig 
doorstroommogelijkheden voor jongeren en ouderen,

• De ontwikkelingen op Marken hebben lang stil gestaan dit wordt 
o.a. veroorzaakt door het beleid kleine kernen in waardevolle 
cultuurhistorische, landschappelijke regio’s te bevriezen,

• De strategie ‘Behoud door opoffering’ garandeert de kwaliteit van 
het landelijk gebied niet 

• het landschap musealiseert en
• de leefbaarheid vermindert door gebrek aan vernieuwing en 

verjonging.
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Context van de opgave: Bouwen op Marken is complex:

• ‘Gezicht Marken’ is sinds 1971 een van Rijkswege beschermd dorps/stadsgezicht  deze 
richt zich op de stedenbouwkundige-, landschappelijke en cultuurhistorische waardering 
van een gebied en wil het toekomstig functioneren daarvan veiligstellen. 

• Een veelheid aan doelstellingen / beleidstukken  Nieuwe werven moeten:
• zich confirmeren aan de ruimtelijke principes van oude werven, 
• tegemoet komen aan de wensen/eisen van de huidige tijd en
• voldoen aan de gestelde duurzaamheidsambities van ‘Robuust               bouwen op 

bouwen op Marken’,

• De combinatie van ‘wonen en water’ is een spannend  Traject 
Meerlaagse Veiligheid / Dijkverzwaring Marken 

• Er zijn veel betrokken instanties met verschillende belangen 
betaalbaar wonen, leefbaarheid, (cultuur) historie, toerisme
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Plangebied

Locatie 
sportvelden

Locatie 
Parkeerplaats

Minnenbuurt
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Uitgangspunten bij aanvang van het project

De volgende uitgangspunten zijn gehonoreerd bij de indiening van de tender:

• Realisatie van minimaal. 90 woningen (gemengd aanbod)

• Woningen worden gebouwd op 2 Werven (Water robuust bouwen) 
2 m. boven maaiveld/NAP

• Mogelijkheden voor een gefaseerde aanleg

• Parkeren op de werf 

Belangrijke omgevingsfactoren die van invloed zijn op het plan:

• Hindercontour stal (geur): 50 m

• Hindercontour dijk: 30 m vanuit de voet van de dijk

• Hindercontour sportvelden (geluid/licht): wettelijke normen

• Dubbel parkeergebruik sportvelden
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Werven op Marken - historisch perspectief
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Werven op Marken 

• Marken is opgedeeld in diverse buurtschappen. Deze lagen oorspronkelijk allen los van elkaar,

• Enkele  buurtschappen (Havenbuurt, Kerkbuurt en De Kets) zijn in de loop van de 20e eeuw 
met elkaar vergroeid. Toch kan men de buurtschappen nog duidelijk herkennen,

• Marken heeft in totaal 27 werven gekend, 12 daarvan zijn verwoest,

• Van de resterende 15 werven zijn er 12 bewoond en is er 1 getransformeerd                            
tot begraafplaats,

• De werven vormen een krachtige familie van dorpsstructuren. Ze lijken in                                    
basis op elkaar maar hebben door kleine verschillen iets eigens,

• De bestaande werven zijn afgeronde eenheden  daarop verder                                       
bouwen is geen optie  nieuwe werven.



Wittewerf



Havenbuurt



Kerkbuurt
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? ?2020 / 2021

De ontwikkeling van ‘droog wonen’

• Werf met 1 huis (14e eeuw)

• Bouwen van grotere terpen (werf) (15e en 16e eeuw)

• Bestaande werven werden optimaal benut (17e en 18e eeuw) 
Bouwen op palen langs de randen (19e eeuw)

• De ruimtes onder de palen werden dichtgemaakt (onderhuizen)

• Na afsluiting van de Zuiderzee werd Marken stabiel, er wordt 
gebouwd op maaiveld

• Werf anno 2020 /2021
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Ruimtelijke principes van een werf op Marken

Om nieuwe werven te bouwen moeten we inzicht krijgen in de identiteit van de bestaande:

• de opbouw van een werf, 

• de relatie met het omliggende landschapsnappen en 

• de bebouwingsstructuur.

Gezamenlijk vormen zij een set van landschappelijke- en stedenbouwkundige kenmerken.
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Landschappelijke kenmerken

• Werven manifesteren zich door hun hoge ligging                                             
als individueel cluster in het open landschap,

• Werven liggen (van oorsprong) solistisch verspreid over het 
eiland en zijn omzoomd met een watergang,

• De werfopbouw is kleinschalig maar intensief bebouwd 
(gemiddeld 10 / 40 woningen),

• Het silhouet van een cluster is leesbaar als één eenheid 
doordat de woningen dicht op elkaar staan,

• Voor herkenning van de afzonderlijke clusters is                                         
onderlinge afstand tussen de clusters van belang,

• Alle werven zijn omgeven door, op de taluds gelegen 
bleekveldjes, afgezet met eenvoudige houten hekjes of 
haagjes.

Positie en de onderlinge afstand van een werf 

Aanzicht van de werf
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Stedenbouwkundige kenmerken

1. Verkavelingsrichting: werven worden gekenmerkt door 2 dominante kavelrichtingen,

2. Onderlinge afstand: de huizen staan dicht op elkaar en kennen smalle straatjes (1,5 m breed), 

3. Relatie met het landschap: vanuit het binnen gebied gevensmalle steegjes zicht op het achterliggende landschap,

4. Ontsluiting vanuit binnen gebied: woningen worden vanuit het binnen gebied ontsloten,

5. Omloop met tuin/terrassen: secundaire ontsluitingen mogelijk vanuit een omloop buiten de woningen om (terras / 
toegang tot de tuin).

1 2 3 4 5
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Stedenbouwkundige kenmerken

6. Diversiteit van woningtypes: er ontstaat een gevarieerd beeld door afwisseling van verschillende woningtypen, mate van   
schakeling van woningen en verspringende rooilijnen,

7. Schuurtjes/bergingen: schuurtjes, opstallen en parkeren vindt plaats aan de randen van de werf,

8. Goot- en nokhoogte: er ontstaat een speels silhouet door afwisseling in nok- en goothoogtes. Werven hebben vaak naar 
buiten gerichte topgevels (markant beeld vanaf de andere werven),

9. Entree van de woning: de hoofdontsluiting ligt op de 1e woonlaag (primaire functies op 1e en op 2e laag),

10. Parkeren en berging: begane grond wordt gebruikt voor parkeren en/of bergingen (geen primaire functies i.v.m. veiligheid).

6 7 8 9 10
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Analyse westelijk deel  - Kansen • Driehoekig plangebied met aan 2 
zijden vrij uitzicht,

• Zicht vanaf de Walandweg op 2 
hoeken van het plangebied,

• Zicht vanaf de werf op het weidse 
landschap,

• Behoud enkele bomen 
(volwassenheid)

• Zuidelijk Silhouet van de werf: 
randen vrij van obstakels,

• Parkeren (ten dele) naast de werf,

• Entree van de werf met vrij uitzicht 
over de werf.
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Parkeren naast 
de werf op 
maaiveld

Zuidelijk silhouet Westelijke werf 

Schuurtje 
Aan buitenzijde werf
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Zicht vanaf de Walandweg (vanuit de westzijde)

Zicht vanaf de Walandweg (vanuit de noordzijde)

Zicht op de Kerkbuurt
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Analyse oostelijk deel - Kansen 

• 4 Denkbeeldige kwadranten

• 2 dominante kavelrichtingen

• Relatie met Markermeer en het 
Paard

• Parkeren als buffer naar 
sportvelden

• Hindercontouren stal en dijk

• Groene buffer richting stal

• Accenten in hoeken

• Oostelijk silhouet met landmark
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Zicht vanaf de dijk (vanuit westelijke richting): dit 
is nu nog een dichte groene wand.

Oostelijk Silhouet:

Zicht vanaf het Oostpad (vanuit de richting van de 
vuurtoren) op de locatie van de oostelijke werf.             
De Minnebuurt is rechts ook zichtbaar.
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Plan Marken

• Woonblokken wisselen elkaar 
in 2 hoofdrichtingen af,

• Het plan is met een zeker 
speelsheid opgezet 
(minimaliseren van repetitie),

• Aandacht voor positie 
bouwblokken i.v.m. zichtlijnen, 
doorkijkjes en het algehele 
silhouet,

• Introduceren van eyecatchers, 
landmarks, accenten, 
hoeken maximaal benutten,

• De maaiveldinrichting op de 
werf wordt vormgegeven als 1 
geheel (met paden rondom de 
woningen).
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Lijnen in het plan / landschap

• Verschillende lijnen in het 
landschap zijn opgepakt om 
het gebied tot één geheel te 
vormen. Door de werven 
hieraan te verankeren 
worden logische 
verbindingen gelegd,

• Diagonale as: 
voetgangersverbinding en 
pad langs sportveld,

• Pad langs zuidzijde sportveld 
gaat over in een pad dat de 
bergingen in de werf verbindt 
met de openbare ruimte,

• Entree / uitgang van de 
locatie heeft een visuele 
verbinding met de kerk.
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Hoofdstructuur plan

• Via de doorgaande weg worden 
beide werven ontsloten,

• De doorgaande weg met 
bijbehorend groen fungeert als 
buffer tussen het sportterrein de 
woningbouw,

• De Layout van de westelijke werf
is driehoekig van vorm, daardoor 
zijn de hoeken goed te benutten,

• De oostelijke werf is fors van 
formaat. Door deze als een U 
vorm te geven ontstaan weer 2 
driehoekige vormen waarvan de 
hoeken weer benut kunnen 
worden,

• De maaiveldinrichting op de werf 
vormt één geheel

• Werf 2 heeft een rondgang
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Routing in het plan

• De westelijke werf heeft 1 
hoofdentree en 3 entrees voor 
voetgangers. Dit is om de 
afstand tot de parkeerplaats te 
minimaliseren,

• De oostelijke werf heeft, middels 
een rondgang, 2 entrees. 
Daarnaast 2 entrees voor 
voetgangers. Ook deze staan in 
directe verbinding met de naast 
gelegen parkeerplaatsen,

• De hoofdontsluiting tussen de 
werven kan als calamiteiten 
route gebruikt worden. Er is op 
de oostelijke parkeerplaats een 
rondgang en er wordt een 
nooduitgang gemaakt via het 
Oostpad.
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Parkeren

• Elke werf heeft een eigen 
parkeerveld op maaiveld direct 
gelegen naast de werf 
(privégebruik),

• Langs de doorgaande weg zijn 
openbare parkeerplekken 
gelegen, deze zijn tevens te 
gebruiken voor bezoekers van 
de sportvereniging,

• Parkeerplekken op de werf 
behoren tot de eigen kavel.

Parkeren t.b.v. woningbouw (privé)

Parkeren op werf op eigen terrein

Openbare parkeerplekken
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Doorzichten in het plan

• Er wordt zo veel mogelijk 
rekening gehouden met het 
zicht vanuit de woningen op 
het open weidse landschap en 
het Markermeer,

• Bij de inrichting van het 
maaiveld van de werven zijn 
grote open zichtassen 
gecreëerd met zicht op het 
achterliggende landschap
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Plan Marken

Westelijke werf
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Plan Marken

Westelijke werf
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Plan Marken

Westelijke werf
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Plan Marken - Zicht vanaf de parkeerplaats
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Plan Marken - Zicht vanaf de werf
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Plan Marken

Zicht vanaf de Walandweg
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Plan Marken

Zicht vanaf de Walandweg
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Plan Marken 
Oostelijke werf
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Plan Marken - Oostelijke werf
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Plan Marken

Oostelijke werf
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Plan Marken

Zicht op de Oostelijke werf vanaf de dijk
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Plan Marken  - Zicht vanaf voetgangersbrug
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Plan Marken  Zicht vanaf de sportvelden
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Plan Marken Zicht vanaf de werf
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Plan Marken

Zicht vanaf de sportveldenWoningen met zicht over het Markermeer




