
DE LELY BERG/
MOUNTAIN LELY

CONCEPT 
REVITALISERING 
AFSLUITDIJK

 Nederland heeft geen bergen, 
 wel mensen die bergen kunnen verzetten 

lely berg



DE LELY BERG/
MOUNTAIN LELY

CONCEPT 
REVITALISERING 
AFSLUITDIJK
BART VAN DAMME
MEI 2015

 Nederland heeft geen bergen, 
 wel mensen die bergen kunnen verzetten 

De cover-afbeelding is indicatief en niet noodzakelijkerwijs bedoeld als mogelijk schetsontwerp - 2015 © Bart van Damme



De Afsluitdijk is na ruim tachtig jaar toe aan een grondige opknapbeurt. Over de hele lengte van 32 kilometer zal 
de waterafsluiting worden versterkt, waarbij ook de sluizen worden aangepakt. De opknapbeurt moet leiden tot 
een ‘slimme dijk’ die niet alleen beschermt tegen hoogwater, maar o.a. ook bevorderend is voor de economie en 
het toerisme.

PROBLEEM/UITDAGING
1. Rijzende zeespiegel 
2. Meer water via rivieren
3. Veroudering dijk & sluizen
4. Gedateerde uitstraling en dito toeristische voorzieningen

DOELSTELLING
1. Versterking dijk en sluizen
2. Economie versterken
3. Toerisme bevorderen
4. Internationaal visitekaartje Nederlands waterbouwkundig vernuft

HOE TREK JE MEER MENSEN/TOERISTEN?
De Afsluitdijk is een op zichzelf staand monument van waterbouwtechnisch vernuft. Dit feit alleen is niet genoeg om 
toeristen aan te trekken. Hiervoor is een programma nodig dat een aantal functies verbindt. In het hart hiervan zou 
een museum/centrum met uitgebreide faciliteiten de oplossing kunnen zijn. Wat zou een dergelijk initiatief kunnen 
bieden?
1. Informatie/educatie/inspiratie
2. Kunst/design/poëzie
3. Architectuur
4. Eten/drinken
5. Recreatie/sport

CONCEPT: DE LELY BERG / MOUNT LELY
Niet ver van ‘t Monument van Dudok staat het standbeeld van een van de belangrijkste Nederlanders ooit, Cornelis 
Lely. Hij was meer dan alleen ingenieur en waterbouwkundige, hij was ook minister, gouverneur en politicus, een ware 
Nederlandse universele mens. De Afsluitdijk was Lely’s magnum opus en via zijn verhaal en een naar hem vernoemd 
Centrum de Lely Berg [Mount Lely]  zou het verhaal van de Nederlandse waterwerken kunnen worden verteld, van de 
prilste dijk- en waterwerken door middeleeuwse monniken tot aan de nieuwste watermanagement innovaties zoals 
Maasvlakte II of de Zandmotor. Met de Lely Berg wordt verteld dat Nederland geen bergen heeft, maar wel mensen die 
bergen kunnen verzetten. Mensen zoals Cornelis Lely. In NL zijn reeds een aantal musea gericht op de Nederlandse 
waterwerken, maar geen enkele beschikt over de unieke mix van inspiratie, technologie, kunst/design, educatie, 
voeding en recreatie/sport waarover de Lely Berg zou kunnen beschikken. Vanzelfsprekend zullen de Nederlandse 
waterwerken in ieder opzicht centraal komen te staan. Daarnaast kwaliteits-horeca, gericht op de betere en 
duurzame lunch [geen diner]. Smaak én educatie. Het zou een reuzenidee zijn om het gebouw dusdanig te ontwerpen 
dat er overheen gewandeld en zelfs gefietst zou kunnen worden. 

ONDERSCHEIDEND
Zeer onderscheidend zou een Mont Ventoux-achtige functionaliteit zijn, de mythische fietsberg die zoveel 
Nederlanders zo graag bedwingen. Het zou uniek zijn en spectaculair beeldmateriaal kunnen genereren. Bezoekers 
worden op die manier ingezet als ambassadeurs om op social media publiciteit te genereren met foto’s en video. Het 
beginpunt van de Tour de France zou er georganiseerd kunnen worden met als gevold beeldmateriaal dat de hele 
wereld over gaat! Op dagen dat er niet gefiets wordt zou men kunnen paragliden, parasailen & abseilen.



INFORMATIE/EDUCATIE
Onderscheidende en innovatieve presentatietechnieken zullen worden ingezet, waarbij het participatieve element 
met de bezoeker voorop staat. Van de allervroegste geschiedenis [dijken bouwende monniken] tot de meest 
recente ontwikkelingen, er zullen voor jong en oud experiences worden ontworpen waarmee het NL waterverhaal 
daadwerkelijk kan worden beleefd. Geen suffe museale vitrines en dito informatieborden, maar inspiratievolle 
participatie avonturen waarbij de highest tech zal worden ingezet voor de hoogst haalbare menselijke betrokkenheid. 

KUNST/DESIGN
Kunst in de Lely Berg zal altijd refereren aan de thema’s van water & watermanagement of het beroemde Hollandse 
Licht [een Beuys kamer?]. De kunstwerken zouden heel goed uit verschillende bestaande Nederlandse musea 
kunnen komen; er is geen noodzaak een eigen collectie aan te leggen en te onderhouden. Veel kunst staat immers 
opgeslagen in depots, waar niemand het ziet en op deze manier kunnen deze schatten alsnog worden getoond.  Als 
tegenprestatie krijgen de musea een etalage/dependance om reclame te maken voor hun eigen museum - het mes 
snijdt op die manier aan meerdere kanten. Het kunstgedeelte van het museum zou slechts met een kleine wisselende 
groep curatoren operationeel kunnen zijn, wellicht bestaand louter uit samenwerkende medewerkers van bestaande 
musea. Het Instituut Collectie Nederland (ICN) zou hierin een organisatorische en bemiddelende rol kunnen spelen.

ARCHITECTUUR
Het bouwwerk, of complex van bouwwerken, dient een beleving te zijn. Hoog in het programma-van-eisen zou moe-
ten staan dat het dienstbaar zou moeten zijn aan het indrukwekkende technische monument dat de Afsluitdijk is. Aan 
de andere kant is wel de noodzaak tot een onderscheidend bouwwerk, een die het karakter van de nieuwste Neder-
landse ontwikkelingen en ambitie m.b.t. watermanagement op poëtische en technologische wijze weet uit te drukken. 
Idealiter zou de nieuwe architectuur zowel aansluiting vinden op, als meerwaarde creëren t.o.v. het landschap dat de 
Afsluitdijk is. Er zijn prachtige voorbeelden te vinden in de wereld-architectuur die elementen bevatten die bruikbaar 
zouden kunnen zijn op een dergelijke bijzondere plek. We zullen dit conceptvoorstel dan ook eindigen met een keur 
aan inspiratiebeelden die niet noodzakelijkerwijs een gewenste stijl tonen, alswel architectonische mogelijkheden, die 
eenmaal uitgewerkt, een plek als deze de legendarische status zou kunnen geven die het verdient. 

UITKIJKTOREN
De Lely Berg zal naast eerder genoemde faciliteiten ook dienen als uitkijktoren richting Waddenzee [& eilanden] en 
IJsselmeer, maar bovenal, de volle lengte van de Afsluitdijk zelf op adembenemende wijze kunnen tonen. Nederland 
is natuurlijk superplat... een heerlijk poëtische paradox die communicatief uitstekend in te zetten is. Het nieuws zal de 
hele wereld over gaan.

SATELLIETEN
Langs verschillende afritten van de Afsluitdijk zouden een aantal kleinere Lely Berg satellieten kunnen worden geplaatst 
met educatie, kunst en horeca functionaliteit.

IDENTITEIT
De Lely Berg zou over een eigen logo en huisstijl moeten beschikken. Ter indicatie een voorbeeld:

DUURZAAMHEID
Het hele Lely Berg programma zou de ambitie moeten hebben om op zijn minst autarkisch te zijn wat betreft water en 
electriciteit. Nóg beter zou zijn om in de plus uit te komen en energieleverancier te worden, energie die wellicht elders 
op de Afsluitdijk zou kunnen worden ingezet.

lely berg



Uitzicht richting Friesland [noord-oost]. Uitzicht richting Waddenzee [noord-west].

ETEN & DRINKEN
Ontwikkelingen rond voeding zijn heel belangrijk om mee te nemen in het NL-waterverhaal. Denk bijvoorbeeld aan de 
NL inzending van de World Expo Milaan 2015, die geheel is gewijd aan alle hedendaagse uitdagingen en genietingen 
rond voeding. Of kijk naar iemand als Marc van Rijsselberghe [Texel], die onderzoek heeft gedaan welk voedsel het 
best verbouwd kan worden op steeds zilter worden landbouwgronden rond onze zee. Naast het educatieve aspect is 
er natuurlijk ruimschoots gelegenheid om te proeven van al dit heerlijks. Er zijn veel cross-marketing mogelijkheden 
te bedenken met verschillende leveranciers, onderzoekers en producenten die kunnen leiden tot een aantrekkelijke 
totaalmix. 

MUZIEK & VOORDRACHTEN
In/op de Lely Berg zullen concerten, toneelstukken en literatuur voordrachten gegeven kunnen worden.

SHOP
Hoewel ansichtkaarten blijven, hier geen ingeslapen souvenirshop, maar een spetterend aanbod van het allerbeste 
dat Nederland heeft te bieden op het gebied van waterwerken [boeken, documentaires], kunst, design, fotografie, 
muziek, food. 

ZAKELIJK/ ECONOMIE
Voor ondernemingen is de mogelijk in deze inspiratievolle omgeving ruimte te huren voor corporate events. Zeker 
ook internationaal gezien zal de mix van de Afsluitdijk lokatie, de onderscheidende architectuur en bijzondere 
faciliteiten van grote meerwaarde kunnen zijn in het zakelijke verkeer. De Lely Berg zou meerdere rollen kunnen 
spelen als spil en aanjager van de [plaatselijke] economie; op het zakelijke vlak, maar ook op het gebied van toerisme 
[de eilanden, de Waddenzee, het IJsselmeer], en duurzame energie. Gebruikmaken van plaatselijk bouwbedrijven en 
voedselproducenten is een pre.

WAAR?
Logistiek de beste plek is waarschijnlijk bij ’t Monument van Dudok, dat aan de IJsselmeer-zijde gelegen is.  Aan 
de andere kant van de loopbrug over de snelweg, aan de Waddenzee zijde [zie onderste afbeelding], zou een ideale 
plaats kunnen zijn voor het multifunctionele museum/complex. De infrastructuur voor een afslag met parking ligt 
er al en zal uitgebreid moeten worden. Wellicht kan, zoals in Katwijk een parking onder het duin is aangelegd, 
hier de parking onder het gebouw worden gerealiseerd. Als een kleine Zandmotor [bij Strand Ter Heijde] zal vanuit 
de dijk een uitstulping van zand aangelegd kunnen worden, waarvan een deel als recreatiestrandje gebruikt zou 
kunnen worden. Een marina, zoals op de Breezanddijk, zou een aanwinst kunnen zijn. Ook zou de locatie gebaat zijn 
uitzichtmogelijkheden naar alle zijden van de Afsluitdijk te bieden: richting Waddenzee & IJsselmeer én over de lengte 
van de Afsluitdijk zelf.



INSPIRATIE

Hepworth Wakefield - David Chipperfield

Lace Hill, China - Forrest Fulton Architects

Messner Mountain Museum, Plan de Corones, Zaha Hadid

In zijn HEPWORTH WAKEFIELD toont David 

Chipperfield hoe architectuur in staat is tot een 

poëtisch samenspel met water. De gekoppelde 

volumes hebben een ingehouden sculpturale 

waarde die het landschap verrrijkt. De water 

reflecties zijn telkens anders, afhankelijk van 

het weer en het licht. De wisselwerking tussen 

gebouw, haar functies en het omringende water 

zou een inspiratie kunnen zijn voor het ontwerpen 

van de Lely Berg.

LACE HILL, door Forrest Fulton Architects, is een 

innovatieve artificiële berg die tegelijkertijd een 

gebouw is. Op ambitieuze wijze gaat heuvel de 

concurrentie aan met de omliggende heuvels. 

De Lely Berg zal die concurrentie niet hebben, 

Nederland heeft immers geen bergen, maar wel 

mensen die bergen kunnen verzetten. Speciaal aan 

die mensen zal de Lely Berg worden opgedragen.

Met het MESSNER MOUNTAIN MUSEUM heeft 

Zaha Hadid Architects een gebouw ontworpen dat 

dwars door de top van de Kronplatz berg loopt en 

van daaruit verschillende uitstekende raampartijen 

en terrassen herbergt. De Lely Berg zal aan de 

binnenzijde zelfs helemaal door mensenhanden zijn 

gemaakt. Verschillende functionaliteiten kunnen op 

die manier een eigen plek krijgen en toch onderling 

binnen een gebouw verbonden worden. Net als 

onder het nieuwe duin van Katwijk kan onderin 

zelfs een parking worden gerealiseerd.



INSPIRATIE

Vitra House - Herzog & De Meuron

Oslo Opera - Tarald Lundevall

VITRA HOUSE door Herzog & De Meuron 

architecten kenmerkt zich door de open 

volumes aan de korte zijdes en de verschillende 

uitzichtpunten. Voor de Lely Berg zou hier 

gekenen kunnen worden naar de wijze waarop 

de verschillende modules [voor verschillende 

functionaliteiten] toch een eenheid vormen.

OSLO OPERA van architect Tarald Lundevall laat 

uitstekend zien dat een gebouw ook heel goed 

een landschap kan zijn. Dit door elkaar heen lopen 

van gebouw en landschap is een kenmerk dat zou 

kunnen worden meegenomen voor de Lely Berg. 

Zou het geen geweldig idee zijn om het gebouw 

dusdanig te ontwerpen dat er overheen gewandeld 

en zelfs gefietst zou kunnen worden!

Maasvlakte 2 - Nieuwe haven

Maasvlakte 2 is de benaming voor het uitbreidings-

project van de Rotterdamse haven dat is gelegen 

ten westen van de Maasvlakte. Met dit nieuwe 

in zee aangelegd gebied ter grootte van 2.000 

hectare wordt de haven 20% groter. Er is een 

unieke mix aangelegd van haven, industrie, [strand]

recreatie en natuurgebieden. Het ambitieniveau 

komt in de buurt van waterwerken zoals de 

Afsluitdijk en de inpoldering van Flevoland en is hét  

recente voorbeeld van hoe Nederlanders bergen 

kunnen verzetten.



INSPIRATIE

Faaborg Harbour Bath - JDS Architects

Scheepvaart & Transport College - Neutelings-Riedijk

JDS Architects zet met hun FAABORG HARBOUR 

BATH een fraai staaltje landschapsarchitectuur 

neer, dat op een poëtische wijze de overgang van 

land naar water uitdrukt en uitnodigt tot meerdere 

buiten functionaliteiten. Het publieksparticiperende 

aspect zou zeer welkom zijn voor de Lely Berg 

ontwerp, om de spelende mens weer wakker te 

maken.

Het SCHEEPVAART & TRANSPORT COLLEGE 

van Neutelings-Riedijk geeft met zijn stoere en 

bijna cartoonachtige container uiterlijk + uitkijk-

periscoop top uitdrukking aan de functionaliteit van 

de Rotterdamse haven. Op soortgelijke wijze zou er 

geassocieerd kunnen worden bij het ontwerpen van 

de Lely Berg, al zou het hier dan moeten gaan over 

het waterbouwkundige technische aspekt van de 

Afsluitdijk, de Waddenzee, het IJsselmeer en zelfs 

Cornelis Lely zelf. Een uitdaging voor de architect.

Aggrenad Hotel - AND Architecture

Het AGGRENAD HOTEL door AND Architecture toont 

[net als het Vitra House hiernaast] op meesterlijke 

wijze de manier hoe verschillende modules 

[wellicht voor verschillende functionaliteiten?] 

toch een eenheid kunnen vormen. Wat de Lely 

Berg betreft zou er op soortgelijke wijze gespeeld 

kunnen worden met de stapeling van open en 

gesloten volumes, dat een keur van mogelijkheden 

oplevert om het landschap [én zeeschap] te 

beleven.



INSPIRATIE

Het dak van NEMO - Renzo Piano

De Zandmotor bij Strand Ter Heijde

Happy Street - John Körmeling

Het dak van het Amsterdamse NEMO door Renzo 

Piano laat goed zien hoe een gebouw meteen ook 

een uitkijktoren kan zijn, een eigenschap die we 

ook terugzien in het Antwerpse MAS [Neutelings-

Riedijk]. Wederom een goed voorbeeld van de wijze 

waarop gebouw ook een landschap kan zijn, vol 

publieke mogelijkheden.

DE ZANDMOTOR bij Strand Ter Heijde

Als fundament voor de te bouwen Lely Berg zal 

aan de Waddenzee-zijde van de Afsluitdijk een 

zand uitstulping kunnen worden gestort, dat ook 

zou kunnen dienen als natuur- en recreatiestrand. 

Net als bij de Zandmotor zal de hoeveelheid zand 

in verloop van tijd met de stroom meebewegen en 

een deel van de Waddenzee-zijde van de Afsluitdijk 

voorzien van natuur- en recreatiestranden. 

Vergelijk het met de Brouwersdam tussen Goerree 

Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

John Körmeling’s HAPPY STREET is een feest 

van herkenning in zijn lofzang op de Nederlandse 

architectuur canon. Deze optelsom van architectuur 

klassiekers heeft hij samengebracht in een vrolijk 

kronkelende straat, waarbij hij op meesterlijke 

wijze gebruik maakt van de verschillen in volumes 

en hoogtes. De manier waarop “de straat” van 

laag naar hoog kronkelt, verschillende volumes 

samenbrengt en op deze wijze ontelbare uitzichten 

creëert zou een inspiratie kunnen zijn bij het 

nadenken over de Lely Berg.


