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Eem

Amersfoort

Gelderse vallei

Utrechtse heuvelrug

Eemmeer



De rivier de Eem vormt de inspiratiebron bij de keuze voor het Delta-
model als stedenbouwkundig plan. In vroeger tijden zou de monding 
van de Eem zich als getijdenestuarium hebben uitgestrekt tot aan 
het gebied waar nu de Blaricummermeent wordt ontwikkeld.

Blaricummermeent

Een Deltarivier in De Blaricummermeent

Een meanderende rivier van ruim 2 kilometer in lengte en variërend 
in breedte van 20 tot 100 mtr vormt de ruggegraat van het steden-
bouwkundige plan voor de Blaricummermeent.  
Parallel aan deze waterstroom en gelijkwaardig in dimensies, draagt 
een ‘lineair park’ als een robuuste groene strook bij tot de ruimtelijke 
kwaliteit in deze nieuwbouwwijk.
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In opdracht van gemeente 
Blaricum heeft bureau B+B uit 

Amsterdam een 
stedenbouwkundig plan opgesteld 

voor de Blaricummermeent. 
Basis vormt het Delta-model 

dat bestaat uit de deelgebieden; 
Stroom en Delta.
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Blaricummermeent

voormalige 
Eemdelta

Amersfoort

Gelderse vallei

Utrechtse heuvelrug

Wat kunnen we nog meer leren van die enigszins onopgemerkt 
gebleven rivier De Eem? Ten onrechte onopgemerkt, blijkt, want als 
enige rivier in Nederland heeft de Eem haar hele stroomgebied, van 

bron tot delta, binnen de landsgrenzen, zelfs binnen twee 
provincies; Gelderland en Utrecht. 

Zowaar een compleet ‘rivier-scenario’ in een ‘notedop’. 

Onder de druk van de stuwwal verschijnt op verschillende plaatsen 
kwelwater aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. In de Gelderse 

Vallei verzamelt dit water zich in verschillende beekjes. Samen
stromen ze af richting Amersfoort. Daarna stroomt het water als 

gekanaliseerde Eem verder richting het Eemmeer.

De Eemmonding liep aanvankelijk als een Estuarium breed uit in het 
‘Almere’, waar wind en getij nog vrij spel hadden. Het ‘Almere’, als 
voorloper van de Zuiderzee, bestond uit diverse meren verbonden 

door kreken en gescheiden door hogere veenruggen. Overstromingen 
hebben tot in de 20e eeuw de inrichting van dit gebied sterk bepaald.
Bij hoog water in de Zuiderzee werd het brakke tot zoute water hoog 
opgestuwd in het Eem-estuarium. Bij laag tij kon de Eem haar schone 

zoete water lozen op de binnenzee.
de sprengen

het beekdal
het ‘almere’

het getijdengebied

het ‘kanaal’

de bron
landschapskunstDit rijke palet aan 
landschapstypen vormt 

opnieuw een inspiratiebron, 
maar nu voor landschapskunst 

in de Blaricummermeent;
‘Van Bron tot Delta’.

DE EEM ALS INSPIRATIEBRON VOOR LANDSCHAPSKUNST

het ‘almere’

het getijdengebied

het ‘kanaal’

Dit rijke palet aan 
landschapstypen vormt 

opnieuw een inspiratiebron, 
maar nu voor landschapskunst 

in de Blaricummermeent;
‘Van Bron tot Delta’.
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 Het water in deelgebied 
Stroom staat ca 60 cm hoger 
dan in deelgebied Delta. 
De verschillende peilvlakken 
worden gescheiden door een 
stuw. 

Dit peilverschil is de 
moter achter de recon-
structie van het getij in 
de Blaricummermeent.

VLOED EB
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Het systeem is gebaseerd op het principe van 
de ‘communicerende vaten’. 

Door het wegzuigen van het water kan er een 
kolkje ontstaan vlak voor de stuw

als verbeelding van de bron.

In Delta, net achter de stuw, ontspringen 
meerdere ‘communicerende haarvaten’ 

zomaar midden op het water.
‘Sprengen’ meanderen via ‘gootjes’ over 

het water naar de vaste wal.

de sprengende bron



 Daar leiden de verschillende 
sprengen tot beekjes in het park. 
Uiteindelijk stromen de beekjes 
samen tot een hoofdstroom. 

 Het stromend water passeert een gebied met 
hoger en lager gelegen delen, geinspireerd op het 

Almere van vroeger. Tot in het ‘Almere’ zal het 
‘getij’ merkbaar zijn, de lagere delen vullen zich 

als meertjes en de stroom wordt breder en trager. 

het ‘almere’het beekdal



Als verwijzing naar de Eemmonding van weleer zien 
we hier een gebied met kwelders en stroomgeulen. 

Een estuarium met elke etmaal 2x eb en vloed. 

het getijdengebied

Het getijdengebied voor de stuw 
en het almere wordt verbonden 

door een smal, kanaalvormige geul. 
In deze geul zal de stroming in het 

water goed zichtbaar zijn, 
evenals de peilfl uctuaties. 

het ‘kanaal’

Als verwijzing naar de Eemmonding van weleer zien 
we hier een gebied met kwelders en stroomgeulen. 

Een estuarium met elke etmaal 2x eb en vloed. 

het getijdengebied



Toen de Zuiderzee en het Almere nog in open 
verbinding stonden met de Noordzeee moet er een 

bepaalde getijslag hebben geheerst in dit gebied. Een 
getijslag met een demping op de amplitude, maar 

vooral met een zekere vertraging ten opzicht van de 
getijslag bij Harlingen. 

Via een door een klok aangestuurde stuw kan dit 
historische getij weer hersteld worden 

in de Blaricummermeent...,

“Geschiedenis herhaald”.

In het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan van bureau B+B vormde het Lineaire 
park  één continue lijn langs de rivier. Na deze toevoeging van landschapskunst wordt 
het park, net als de rest van de wijk, opgedeeld in 2 segmenten. Het zuidelijke deel in het 
deelgebied Stroom is relatief hoog ten opzichte van het water en is droog.
Het noordelijke deel ligt lager ten opzicht van het water en vormt de drager van het 
scenario ‘Bron tot Delta’. Hier zal de herinnering aan de de getijdenwerking van weleer 
herleven. 
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de getijdenstuw
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