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Retro is in! Op diverse locaties in Nederland worden in sneltrein-
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vaart nieuwbouwwijken met een heuse retrolook uit de grond
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gestampt. De een nog mooier dan de ander. Het Volendamse
Marinapark is daar een prachtig voorbeeld van, mede dankzij de
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kwalitatieve en esthetische inbreng van Roval. De gevels van de
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recreatiewoningen zijn voorzien van muurafdekkers van Roval,

aan de Zaan bna

waarbij nauw is samengewerkt met FKG architecten aan de Zaan
en de Bouwcombinatie. Het was niet alleen een groot project,
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maar ook nog eens zeer arbeidsintensief; van het inmeten tot en
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met de daadwerkelijke montage. Op-en-top maatwerk dat door
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Roval zelf is uitgevoerd. Goede retro ademt de sfeer van toen met
de materialen en vooral de eigen kijk van de architect van nu.
Volendamse sfeer
Dat geldt ook voor FKG architecten aan de Zaan, die met het
ontwerp van de recreatiewoningen van het Volendamse
Marinapark, beslist geen kopie wilde maken van het verleden.
“De opdracht was om het Marinapark een echt Volendamse
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sfeer te geven”, zegt FKG projectarchitect
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De periode waarin Volendam nog aan zee

zijn aangebouwd evenals de toegangen

lag en de visserij de belangrijkste bron van

naar de bovenwoningen. De woningen

inkomsten voor het dorp betekende. De oude

kenmerken zich door karakteristieke gevels,

foto’s toonden prachtige ‘opgetilde’ houten

zoals trap-, tuit- en puntgevel die ook

huisjes aan de dijk met hun houten stegjes,

in het huidige, historische Volendam te

de karakteristieke houten uitbouwtjes. Deze

zien zijn. Er wordt net als vroeger gebruik

beelden vormden een prima uitgangspunt

gemaakt van authentieke materialen, zoals

voor het nieuwe vakantiepark.”

hout en baksteen. Het plan krijgt een
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moderne uitstraling door de toepassing van

bij het park hoort, telt maar liefst

ste

Marinapark Volendam bestaat uit
237 recreatiewoningen en hotelappartementen. De jachthaven

vijfhonderd ligplaatsen. Het park

Hans Konijn is er uitstekend in geslaagd

eigentijdse en duurzame materialen, zoals

om het park een Volendamse couleur mee

Roval-aluminium. In tegenstelling tot de

menade en is voorzien van een

te geven. Het knappe van het ontwerp is

historische woningen, zijn de dakranden

terrein speciaal voor campers.

dat je geen moment het gevoel hebt dat

van nu niet voorzien van een gemetselde

er historisch plagiaat is gepleegd. Hij is in

rollaag of houten windveer, maar van strakke

staat gebleken om een natuurlijk evenwicht

aluminium muurafdekkappen.

heeft een gezellige wandelpro-

Verdere faciliteiten zijn onder
meer een winkel voor watersportbenodigdheden, een supermarkt,
restaurant en zwembad. En als
het zwembad geen uitkomst

te vinden tussen het heden en verleden.
Als je vanaf een afstandje door je oogharen

gevouwen

kijkt, ‘voel’ je het oude Volendam; dichterbij

Hans Konijn: “Met name bij de trapgevels

gekomen ervaar je het park als een moderne

zijn de afdekkers op een prachtige en

plek met allerhande toeters en bellen, waar

esthetisch verantwoorde wijze om het

volop ruimte is voor plezier en ontspanning.

metselwerk heen ‘gevouwen’. Heel mooi,

Elk jaar komen zo’n twee miljoen toeristen

ze geven precies het strakke uiterlijk aan de

naar het pittoreske en o zo Hollandse

gevels dat we voor ogen houden.”

Volendam. Met de komst van het Marinapark
zal het verblijf van een deel daarvan zich
niet beperken tot slechts enkele uurtjes.

De afdekkappen zijn volledig geprefabriceerd

Integendeel, ‘Nieuw Volendam’ zal

en zijn gevouwen, gelast én gecoat op

ongetwijfeld bijdragen aan de plaatselijke

de bouwplaats afgeleverd. “Maatwerk in

economie en een flinke impuls geven aan de

optima forma, dat vlekkeloos door Roval is

toeristensector en de plaatselijke middenstand.

uitgevoerd.”

biedt, dan kan men altijd nog
terecht op één van de vele zandstrandjes.

