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Thema:

Landschap en erfgoed

Opgave:
Hoe herbestem je een fort van de Stelling van Amsterdam (Unesco Werelderfgoed) dat recht doet aan het bijzondere karakter
van het erfgoed, dat duurzaam en economisch rendabel is, waarbij zowel de cultuurhistorische als de natuurwaarden behouden
blijven?

Sabine van Keulen

Aanpak
Natuurlijke Zaken heeft ervaring met het ingewikkelde speelveld van partijen bij herbestemming van erfgoed. Zo hebben
we veel kennis op het gebied van cultuurhistorie, gebiedsontwikkeling en ecologie in huis. Daarnaast beschikken we over
een uitgebreid netwerk, zo zijn wij in staat de juiste partijen aan elkaar te verbinden.
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Resultaat:
Fort K’IJK te Krommeniedijk is ontwikkeld als bezoekerscentrum over natuur en landschap in de Stelling van Amsterdam in
combinatie met een woon-trainingscentrum voor jong-volwassenen met autisme. Het bezoekerscentrum heeft als sterke
punten dat het de cultuur- en landschapsbeleving van de Stelling van Amsterdam koppelt aan een sociale en economische
functie voor de regio. De sociale, commerciële, recreatieve en informatieve functies in het fort versterken elkaar.
Samenwerking met De Heeren van Zorg vindt plaats op het gebied van bezoekersontvangst en kleinschalige horeca. In een
deel van het fort wonen nu jongvolwassenen met autisme. Er is ook gelegenheid voor dagbesteding en/of een opstap naar
werk.
Stadsherstel Amsterdam laat in Fort K’IJK zien dat herbestemming van monumenten duurzaam kan zijn. De door hen
toegepaste technieken zijn ultramodern: gebruik van aardwarmte, zonnepanelen, regenwateropslag voor de toiletten en
een groen dak waarop schapen grazen.
Natuurlijke Zaken heeft de projectleiding van het totaalproject verzorgd. Het afstemmen met alle stakeholders; oude
en toekomstige gebruikers van het fort, subsidiegevers, gemeenten en omwonenden was hierbij de belangrijkste taak.
Het belevingscentrum en het uitkijkpunt, beide deelprojecten, zijn geheel door Natuurlijke Zaken uitgevoerd. Bij de
realisatie huurden we specifieke kennis in van het Amsterdam museum, Tinker Imagineers, die de tentoonstelling hebben
vormgegeven en gerealiseerd en Marjolein van Eig, ontwerper van de uitkijkkoepel.
Daarnaast heeft Natuurlijke Zaken het ontwerp voor de buitenruimte gemaakt.
Fort K’IJK was in 2018 genomineerd voor de Arie Keppler prijs.
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