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Toilet/douche: spijkertje, Kwekersbrug of harmoniegebouw

30 meter sloepensteiger: 10 sloepen

300 meter passantensteiger: 60 boten dubbelliggen

één ingetogen vloer, één duidelijke kaderand, verschillen op het water,
plekken aan het water, verschillen in beplanting, routes
analyse
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Eemhaven
Eén haven, twee kades: herinrichting zet Eemhaven op de kaart
Voorheen een vergeten en verwaarloosde industriehaven

Eén haven, twee kades

is de Eemhaven in Amersfoort inmiddels uitgegroeid tot dé

De haven is een gedeeltelijke functieverandering ondergaan

nieuwe ankerplaats voor pleziervaart op de Randmeren.

van industrie naar wonen, recreatie en kleinschalige

Bovendien verbindt het op zichzelf staande havengebied

bedrijvigheid. Een robuust industrieel complex heeft plaats

de twee stadsdelen aan beide zijden van de oevers op een

gemaakt voor nieuwe gebouwen met nieuwe functies.

uitnodigende manier. Men kan hier een terrasje pakken of

Er resten weinig oude gebouwen. De herinrichting van

onder de bomen flaneren op de kades. De sobere en stoere

het gebied vroeg daarom om het toevoegen van nieuwe

herinrichting heeft de Eemhaven op de kaart gezet.

kwaliteiten, die de haven weer een krachtige identiteit geven.
Belangrijke uitgangspunten waren om een tegenwicht te

Bijzondere locatie

bieden aan het gedifferentieerde gevelbeeld en te verwijzen

De Eem heeft vanaf het begin van het ontstaan van

naar het industriële verleden.

Amersfoort een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling
van de stad. De doorwaadbare plaats door de Eem of Amer

Het

inrichtingsconcept

kan

worden

samengevat

als:

bepaalde de plek waar Amersfoort ontstond. Vervolgens

één haven, twee kades. Het gekanaliseerde riviertje is

was de Eem door de eeuwen heen de belangrijkste

opgevat als één groen-blauwe lijn die doorloopt tot aan

toevoerroute voor goederen over water. Begin negentiende

het centrum en waarin nesten aan het water dienen als

eeuw functioneerde het gebied als een industriehaven met

bijzondere elementen. Eenheid tussen de kades ontstaat

olie- en gasbedrijven. Toen die bedrijvigheid verdween,

door eenzelfde materialisering; onderscheid door een

verwaarloosde de Eemhaven. De verblijfskwaliteit daalde tot

verschillend watergebruik.

een dieptepunt. In het kader van een aantal grootschalige
projectontwikkelingen besloot de gemeente Amersfoort

Inrichting

begin eenentwintigste eeuw de Eemhaven te herontwikkelen.

Het beeld van de haven is qua sfeer en materialisering
ingetogen

en

terughoudend.

Beide

kades

worden

Op circa vijftien kilometer varen van het Eemmeer en slechts

gekenmerkt door eenzelfde verharding, die door zijn stoere

honderden meters verwijderd van de historische binnenstad

robuuste uitstraling herinnert aan het industriële verleden

van Amersfoort, zou de Eemhaven getransformeerd moeten

van de plek. Rijen platanen begeleiden de kades, geven

worden tot een aantrekkelijk verblijfsgebied voor passanten,

hen een menselijke maat, verbeteren de verblijfskwaliteit

bewoners en waterrecreanten. Bovendien diende de

en zorgen voor aangename terrasruimtes. Bovendien

haven als een zelfstandig gebied te worden ontworpen dat

verzachten de bomen de gevarieerde gevelwand en

tegelijkertijd de historische binnenstad en het stadsdeel

markeren zij openingen. Net als de bomen, smeden de brede

Eemkwartier met elkaar verbindt. Met dit doel voor ogen

natuurstenen kaderanden het langgerekte havengebied tot

stelde Buro Lubbers eerst een structuurschets op en

een visueel geheel en onderstrepen zij het verbogen verloop.

vervolgens een inrichtingsplan.

De Eem
Vanaf de plek waar de Eem uitmondt in het Eemmeer is het ca 15 kilometer varen naar de
Eemhaven. De Eemhaven op haar beurt ligt slechts enkele honderden meters verwijderd
van het centrum van Amersfoort. De tocht naar Amersfoort voert door de landschappelijk
zeer aantrekkelijke Eemvallei. Onderweg komt men langs de dorpjes Eemdijk en Eembrugge.
Vlak na het passeren van de vaste brug van de A2 (doorvaarthoogte 9.00 meter) komt de
Eem langs Baarn waarna men Amersfoort binnenvaart. Langs de Eem liggen verscheidene
kleine (jacht)havens. De Eemhaven vormt met name door de aantrekkingskracht van de stad
Amersfoort een aantrekkelijke plek voor passanten.

Eemhaven

Brug

Haven
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inventarisatie

ontwerp 2003

|

uitvoering 2005-2006

|

omvang 3 ha

| locatie Amersfoort

|

opdrachtgever Gemeente Amersfoort

Eemhaven
Eén haven, twee kades: herinrichting zet Eemhaven op de kaart
Deze sobere inrichting trekt de aandacht naar dat wat er
op en vlak aan het water gebeurt. Juist hier onderscheiden
beide kades zich. De twee kades, de Grote Koppel en de
Kleine Koppel, verschillen van elkaar qua schaal en functie.
Waar de Kleine Koppel dient als een belangrijke doorgaande
fietsroute, is de Grote Koppel voornamelijk bestemd
als verblijfsruimte. Dit heeft ook consequenties voor de
inrichting aan het water. Waar mogelijk zijn de gemetselde
kademuren, vooral aan de Grote Koppel, hersteld. Hier
kunnen kleinere boten aanmeren op een steiger en bevindt
men zich meteen in een aantrekkelijke omgeving. De Kleine
Koppel bestaat met name uit stalen damwanden, hetgeen
deze kade geschikt maakt voor het aanleggen van grote
boten. De praktische indeling van de boten, mede als gevolg
van de verschillende kadewanden, ondersteunt zo het
gewenste havenbeeld. Dit beeld wordt verder gewaarborgd
doordat boten aan beide zijden alleen evenwijdig aan de
kades mogen worden aangelegd. Hierdoor wordt het zicht
op het water altijd behouden en ontstaat een rustig beeld.
Op specifieke plekken in de kades zijn zogenaamde nesten
gemaakt, bijzondere elementen die toegang bieden tot het
water. Op de Kleine Koppel zijn dit enkele plekken die uit de
kadewand steken. Op de grote Koppel liggen deze plekken
in de kade zelf in de vorm van trappen die afdalen naar
steigers en vlonders. Het zijn openbare plekken waar men
kan wandelen aan het water of genieten van het zonnetje.
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