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innovatief bouwen in gebie-

den met slechte bodem-

eigenschappen. 

De combinatie drijvende

stad en grootschalige

natuurontwikkeling (wet-

lands) verhoogt de ecolo-

gische waarde van het

gebied. Een drijvende stad

kan ook oplossingen bieden

voor maatschappelijke 

problemen als mobiliteit 

en woningnood.

Drijvende steden ontwikke-

len vergt kennis over bouw-

technologie, mobiliteit,

waterbeheer, energievoor-

ziening, waterarchitectuur,

veiligheid en publieke

besluitvormingsprocessen.

Het onderzoeksprogramma

Floating City van de TU Delft

ontwikkelt geschikte tech-

nologieën, die ook in andere

gebieden toepasbaar zijn.

Lichte funderingen zijn 

bijvoorbeeld geschikt voor
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De bebouwde omgeving en het landelijk gebied van
Nederland vragen om onderhoud en aanpassing. Maar de
opvattingen en inzichten over hoe dat het beste kan
gebeuren, veranderen snel. Intussen laten satellietfoto’s
zien hoe het ‘rood’ van de stad zich meer en meer ver-
mengt met het ‘groen’ van het omliggende landelijk
gebied. Het meest zichtbaar is de bouwexpansie in het
Groene Hart, het rivierengebied, in Waterland, aan de
randen van de Veluwe en in Zuid-Limburg. 

We zijn het dichtstbevolkte land van Europa. Een klein,
verstedelijkend land met oprukkende woonwijken, veel

De veranderende
ruimte
EEN ZAAK VAN DYNAMISCHE PLANNING

De Drijvende Stad
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industrie en een intensief wegennet. Om een idee te
geven van de vaart waarmee we bouwen: tussen 1989 en
2004 is 61.000 ha aan nieuwe woonwijken en bedrijven-
terreinen aangelegd, een oppervlakte zo groot als de
Noordoostpolder. 

Door de Nota Ruimte (2004) kregen provincies en
gemeenten een grote vrijheid in hun ruimtelijk beleid. Het
heeft geleid tot verdere verrommeling van het landschap,
waar nu op allerlei manieren een halt aan wordt toege-
roepen. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (juli 2008)
geeft nieuwe sturingselementen, die betere ruimtelijke
afwegingen mogelijk moeten maken. Iedere overheids-
laag moet nu ‘zijn eigen broek ophouden’ bij het beharti-
gen van de eigen ruimtelijke belangen. Van provincies en
gemeenten wordt verwacht dat zij vooraf de kaders bepa-
len van hun structuurvisies, terwijl het Rijk die kaders

bewaakt met Algemene Maatregelen van Bestuur. Met
een stimuleringsbudget van 1 miljard euro zet het minis-
terie van VROM nu in op verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit en concentratie van de verstedelijking. De aan-
zetten zijn gegeven, maar het blijkt niet mee te vallen ze
in harmonie te brengen met de andere doelstellingen 
van de Nota Ruimte: verbetering van de leefbaarheid en 
sociaal-economische positie van steden. Door nieuwbouw
binnen of dichtbij de bestaande steden worden de bereik-
baarheid en luchtkwaliteit er daar niet beter op. 
Of het nu de klimaatverandering is, de vervuiling van lucht,
water en bodem, of de veroudering van vastgoed en
infrastructuur: op alle fronten dringt de tijd. We moeten
de schouders zetten onder verduurzaming van onze leef-
omgeving. Want door gebrek aan regionale afstemming
verdwijnt er nog altijd veel open ruimte. Om plaats te
maken voor lelijkheid.  

Bundeling van functies
Waarom zou je Nederland langzaamaan niet beschouwen
als één groot stedelijk gebied van Alkmaar tot Breda en
van Arnhem-Nijmegen tot Den Haag met daaromheen
enkele minder stedelijke, perifere gebieden als Noord-
Nederland, Zeeland en de Achterhoek? René Boomkens,
hoogleraar in de sociale en cultuurfilosofie aan de Rijks-
universiteit Groningen, gebruikt dat beeld, maar stelt
tegelijkertijd: ‘Nederland is als geen ander land ter wereld
bezeten van ruimtelijke planning en organisatie, nergens
heerst de ideologie van het ruimtelijk determinisme zo
sterk als hier. Dat wil zeggen: de gedachte dat je met
behulp van ruimtelijke middelen, van het organiseren en
inrichten van de ruimte allerlei sociale, culturele en econo-
mische problemen kunt oplossen. Nederlanders zijn aller-
gisch voor chaos, voor rafelranden en slordige gebieden,
zelfs onze natuur moet geordend en overzichtelijk zijn.’  

DE VERANDERENDE RUIMTE

Het onderzoeksprogramma

Floating City van de TU Delft

leidt samen met het TU

Delft Climate Adaptation

Lab ontwerpers op om kli-

maatbedreiging om te zet-

ten in een wereldkans door

te ontwerpen met water.

Drijvende steden kunnen

interessante oplossingen

bieden voor stedelijke duur-

zaamheid. Deze stad drijft

op een groot waterreservoir

en kan voor een belangrijk

deel zelfvoorzienend zijn wat

betreft water- en energie-

voorziening. Qua energie-

technologie bieden drijvende

steden uitgelezen mogelijk-

heden voor toepassing van

warmte-/koudeopslag en

lagetemperatuurverwar-

ming (LTV), omdat een

waterreservoir als bijvoor-

beeld het IJmeer kan zorgen

voor koeling en verwarming

van de Drijvende Stad. 

De Drijvende Stad
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keling van de infrastructuur, de woningbouw en concrete
duurzaamheidsdoelstellingen ruimtelijk op elkaar afstem-
men. Dat geldt net zo goed voor nieuwbouw als voor
renovatie.
Duurzame wijkrenovatie en stedelijke vernieuwing, het
ligt in elkaars verlengde. Inspirerend is in dat opzicht de
transformatie die de Poptahof, de Delftse hoogbouwwijk
uit de jaren ’60, ondergaat. De zes gezichtsbepalende
torenflats blijven hier staan, maar worden volledig
gestript. Verder gaat alles plat. Rond 2020 moeten hier
1100 gerenoveerde en nieuwbouwwoningen zijn opgele-
verd, een vernieuwd en uitgebreid winkelgebied met
onder meer een wereldmarkt, en een centraal park. Om
de kracht van de Poptahof nu en in de toekomst te ver-
groten is een sociaal-economisch programma in de wijk
opgestart. Dit moet het gevoel van 'co-makership' met
bewoners en ondernemers stimuleren. Met onderdeks

parkeren, toepassing van natuurlijke waterberging, zuive-
ringssystemen en extra isolatie, en gebruik van industriële
restwarmte loopt de wijk straks voorop in Nederland.  
Als het gaat over grootschalige gebiedsontwikkeling ver-
dient het project Klavertje 4 in de regio Venlo alle aan-
dacht. Het moet in de komende jaren laten zien hoe een
integrale aanpak in compleet nieuwe projectontwikkeling
kan werken. Gesteund door een Nota Ruimtebudget van
22,9 miljoen euro werkt Venlo aan een duurzaam econo-
misch werklandschap, waarin de principes van Cradle to
Cradle weloverwogen worden toegepast. Het gebied
wordt gerekend tot de economische kerngebieden van
Nederland en vormt onderdeel van de toptechnologie
regio Zuidoost-Nederland. 
Ook de aanleg van de verbindingsweg A73/A67 hoort
daarbij, die onder meer de Floriade in 2012 beter bereik-
baar moet maken en een betere doorstroming van het
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In een paar zinnen schetst Boomkens daarmee de uitda-
ging waar we voor staan. De ruimtelijke ordening van
oude stadswijken en binnensteden verschilt sterk van die
van nieuwe stadswijken door het veel intensievere ruim-
tegebruik. ‘Dat vergroot niet alleen de risico’s van cultu-
rele botsingen en conflicten, maar ook de kansen op een
vruchtbare verbinding tussen de privésfeer van het
wonen, de collectieve sfeer van straat en buurt en de
publieke sfeer van de stad als geheel’, waarschuwt hij.
Boomkens conclusie: integratie van wonen, recreëren en
werken, in feite zoals het in voorgaande eeuwen was, kan
meer verbinding scheppen. 

Ook Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland,
ziet het zo: ‘In de loop der jaren is in de ruimtelijke orde-
ning het idee ontstaan om de verschillende functies van
wonen, werken en voorzieningen los te koppelen van

elkaar. Vroeger trof je veel meer menging van functies in
de stedenbouw aan. In onze tijd vreet het woon-werk-
verkeer letterlijk en figuurlijk veel tijd en energie. Laten 
we eens teruggaan in de tijd, en wonen en werken meer
proberen te integreren. Voorzieningen, zoals scholen,
ouderen- en gezondheidscentra, en winkels weer in de
wijken terugbrengen.’ 
Brinkmans pleidooi voor bundeling van functies komt heel
dicht bij de impulsen die de Nota Ruimte wil geven aan
het duurzaam bouwen binnen bestaand stedelijk gebied
en de combinatie van woon- en werkfuncties.

Samenspel met alle schakels in de keten
Zoals het voor de bouw en renovatie van vastgoed geldt,
geldt het ook voor gebiedsontwikkeling: vooral een inte-
grale aanpak leidt tot duurzame oplossingen. Door nauw
samenspel met alle schakels in de keten kun je de ontwik-

DE VERANDERENDE RUIMTE

Dit innovatieve Cradle to

Cradle-kantoorconcept van

architect Jón Kristinsson is

speciaal ontwikkeld voor het

Floriade 2012-thema ‘Qua-

lity of life’. Het gebouw

voorziet in zijn eigen ener-

giebehoefte, is CO2-neutraal

en herbruikt organisch afval

voor de productie van warm

water en elektriciteit. De

vrijkomende CO2 en het

grijswater komen de plan-

tengroei ten goede. Villa

Flora wordt verwarmd en

gekoeld met de Fiwihex-

warmtewisselaar, een

Nederlandse vinding met

lagetemperatuursystemen

en seizoensopslag van

warmte en koude in de

bodem. Diverse glassoorten

regelen de lichtinval en de

instraling van de zonne-

warmte. Groene planten en

scheidingspanelen verbete-

ren de akoestiek en ade-

mende ramen zorgen voor

een aangenaam binnen-

klimaat. 

Villa Flora, Green Park, Venlo
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verkeer moet garanderen. Ten slotte wordt een uit te
breiden glastuinbouwgebied duurzaam en landschappelijk
ingepast. 

Hoogbouw met identiteit
Met name in stedelijke gebieden is ruimte een schaars en
kostbaar goed. Hoogbouw staat daarom, na jaren van
impopulariteit, weer volop in de aandacht. Met de herin-
nering aan kille, anonieme flats en tochtige omgevingen
moet het antwoord van nu zijn: hoogwaardige duurzame
kwaliteit, zowel in bouwtechnisch als esthetisch opzicht.
Hoogbouw moet bovendien dynamisch en aangenaam
aansluiten op de functies van de omliggende stad door
een windvrij buitenklimaat, groen, terrasjes en goede
openbaar vervoeraansluitingen.

Hoogbouw moet een echte toegevoegde waarde hebben
en identiteit toevoegen aan een stad of regio. Zoals de 262
meter hoge Belle van Zuylen-toren, die bij Utrecht wordt
gebouwd. De door de Architecten Cie (Pi de Bruijn en Brani-
mir Médic) ontworpen megatoren biedt straks een aan-
dachttrekkend uitzichtspunt tot ver over de grenzen van

de provincie. Meest innovatief aan het gebouw is het bou-
wen zelf: hoogbouw die op het hoogste punt weer breder
is dan in het midden. Daarnaast is het bouwproject een
uitdagende kennisinnovatie voor ons land door het bou-
wen boven de 200 meter, het transportconcept van de lif-
ten en een uitgekiend veiligheidsconcept voor hoogbouw.
Ook op het gebied van energiebesparing levert de Belle van
Zuylen een voorbeeldfunctie. Het energiegebruik is beperkt
door hergebruik van warmte uit kantoren en door
warmte-/koudeopslag in de grondwaterlaag. 

Rotterdam heeft sinds 2005 op de Kop van Zuid de Mon-
tevideotoren staan. Het ontwerp van architect Francine
Houben/Mecanoo wordt gezien als een mooi evenwicht
tussen tijdgeest en tijdloosheid. ‘Zo wordt tijdloosheid
ook duurzaamheid’, zei Houben zelf bij de oplevering. De
woontoren heeft een duidelijke bijdrage geleverd aan de
revitalisering van de Kop van Zuid en werd door de jury van
de International Highrise Award 2006 geprezen als ‘verti-
cale stad, opgebouwd uit verschillende volumes.’ Bijzonder
zijn de zwevende dekvloeren, die zorgen voor een perfecte
contactgeluidsisolatie tussen de verdiepingen. Met zijn

In Rotterdam wordt

gewerkt aan de ontwikkeling

van de 187 meter hoge Cool-

singeltoren. De veertig ver-

diepingen tellende, multi-

functionele toren zal

kantoren, horeca, winkels en

een theater gaan bevatten.

Om een A-score in duur-

zaamheid te halen worden

diverse voorzieningen gerea-

liseerd: WKO met warmte-

pompen, 1000 m2 zonnecel-

len op het platte dak en, zo

mogelijk, een warmte-

krachtinstallatie gekoppeld

aan een (absorptie) koelma-

chine. De toren zal voorna-

melijk een stalen constructie

krijgen. Het project maakt

deel uit van het masterplan

Hofplein Zuidzijde, ontwor-

pen door Wytze Patijn van

KuiperCompagnons. 

Opdrachtgever: Bouwfonds

MAB Ontwikkeling en BPF

Bouwinvest. Architect: 

Christian de Portzamparc.

Oplevering: 2013. 

Coolsingeltoren, 
Rotterdam

Skyline van Rotterdam met op de Wilhelminapier woontoren Montevideo (Mecanoo, 2005).
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pen Vesteda Toren uit tot Gebouw van het Jaar 2007 van-
wege de conceptuele kracht van het gebouw, materialisa-
tie en landschappelijk-stedenbouwkundige inpassing.
Bij hoogbouwprojecten zal in de afweging ‘duurzame
investering, duurzame bijdrage aan de ruimtelijke inrich-
ting’ steeds kritisch naar de financiële haalbaarheid geke-
ken worden. Factoren in die afweging zijn niet alleen hoge
grondprijzen, locatie en exploitatieperspectieven, maar
misschien meer nog de opzet van de draagconstructie:
hoe hoger de (constructieve) flexibiliteit, hoe hoger de
technische en functionele levensduur van een gebouw.
Wanneer beton en staal op een efficiënte manier in de
draagconstructie worden gecombineerd, geeft dat niet
alleen een gewichtsbesparing, maar leidt dat ook tot 
een hoger bouwtempo. Dit alles kan resulteren in lagere
investeringskosten. 

Of hoogbouw in Nederland door al deze voortschrijdende
inzichten een nieuwe opmars zal maken, blijft de vraag.
Mels Crouwel, tot augustus 2008 Rijksbouwmeester,
sprak zich er zo over uit: ‘In de binnensteden moet veel
worden gebouwd, dat maakt de urgentie van hoogbouw
in de Randstad wel hoog. Ik zou bijvoorbeeld bepleiten om
rond het Groene Hart torens te bouwen om zo te probe-
ren het Groene Hart zoveel mogelijk te ontzien. Maar in
zijn algemeenheid vind ik dat een hoogbouwproject moet
bewijzen dat het er mag staan. En er moet “iets te zien”
zijn. Het moet om betekenisvolle gebouwen gaan.’

Nederland (z)onder water
Eén factor blijft onveranderd: de rol van het water. Door
het veranderende klimaat beseffen we dat we anders met
water om moeten gaan. We worden geconfronteerd met
intensieve regenperiodes, met meer smeltwater dat via
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152 meter hoogte was deze wolkenkrabber tot voor kort
het hoogste woongebouw van Nederland. 

De door Dam & Partners ontworpen Maastoren, die even-
eens op de Kop van Zuid zal verrijzen, gaat 10 meter hoger
uitpakken. Aan de bouw van deze uiterst duurzame wol-
kenkrabber is een intensief ontwerp- en ruimtelijk orde-
ningstraject voorafgegaan. Het gebouw staat aan twee
zijden in de Maas en dat betekent dat een potentiële
energiebron letterlijk naast de deur ligt. De combinatie
van warmte-/koudeopslag in de bodem met Maaswater-
koeling betekent een CO2-reductie van 50 procent ten
opzichte van een conventioneel gebouw. Voor het in de
Maastoren toegepaste systeem voor de installaties kreeg
Techniplan de ‘Vernufteling 2007’, een prijs van het blad
De Ingenieur. 
Het Britse architectenbureau Foster + Partners ontwierp
de meest duurzame kantoortoren, die onder de naam
Baltimore in 2011 op de Kop van Zuid zal worden opgele-
verd. De energieprestatie van het gebouw komt aanzien-
lijk boven het gemiddelde te liggen en bij de bouw wordt
maximaal gebruikgemaakt van duurzame materialen.
Baltimore sluit naadloos aan op het streven van de
gemeente Rotterdam om binnen twintig jaar de CO2-uit-
stoot te halveren. Ook voor andere thema’s zoals water,
groen, comfort en welzijn voor gebruikers is extra aan-
dacht bij de ontwikkeling van het gebouw. 

In het hart van Rotterdam, op de locatie van het oude
Luxor theater, staat binnenkort nóg een wolkenkrabber
met een vijflaagse ondergrondse parkeergarage. De Cool-
singeltoren met een totale omvang van ca. 79.000 m2, is
ontworpen door PPKS Architects en wordt gerealiseerd op

een door bebouwing omsloten grondvlak van 4500 m2.
Logistiek gezien is het een uiterst complexe bouwopgave.
In het constructief ontwerp wordt daarmee dan ook ter-
dege rekening gehouden. Het ontwerp is gebaseerd op
een zo kort mogelijke uitvoeringstijd. Na het maken van
de funderingselementen wordt eerst de begane grond-
vloer gestort. Vervolgens wordt naar beneden gewerkt
om de ondergrondse lagen te maken en kan reeds wor-
den gestart met de ruwbouw (staalconstructie) van het
185 meter hoge complex.

Pas compleet wordt de inventarisatie aan hoogbouw
’landmarks’ met de Vesteda Toren in Eindhoven. De
woontoren valt op in de binnenstad door zijn buitenge-
woon smalle vorm (circa 14 meter), de contouren van de
afgeplatte ruit en een hoogte van 90 meter. De Bond van
Nederlandse Architecten riep de door Jo Coenen ontwor-
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De 262 meter hoge Belle van

Zuylen zal vanaf 2014 de sky-

line van Utrecht markeren.

De toren krijgt een publieke

functie. Het duurzame en

energiezuinige karakter

komt tot uiting in de ambi-

tie om een CO2-neutraal

gebouw te realiseren. Hier-

toe wordt gebruik gemaakt

van groene stroom, duur-

zame warmte-/koudeop-

wekking, opslag van koude

en warmte in de grondwa-

terlaag en uitwisseling tus-

sen functies met behulp van

een warmtewisselaar.

Opdrachtgever: Burgfonds.

Architect: de ArchitectenCie.

Oplevering: 2014. Project-

management: Burgfonds.

Adviseur: Arup (constructie),

Techniplan (energie), Peutz

(bouwfysica). Installaties:

Techniplan en Arup.

Belle van Zuylen, Utrecht
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de rivieren ons land binnenkomt, met de stijging van de
zeespiegel en inklinking van de bodem. Een groeistad als
Almere bijvoorbeeld houdt bij nieuwbouwprojecten gron-
dig rekening met klimaatontwikkeling en bodemwaterni-
veau. Doet men dat niet, dan zou het nieuwe deel van
Almere-Hout in de toekomst onder water kunnen lopen
bij hevige regenval. Dat blijkt uit computersimulaties voor
het jaar 2050. 

Om de risico’s van wateroverlast voor te blijven, hebben
de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschap-
pen het ‘Waterbeleid 21ste Eeuw’ ontwikkeld. Kort
gezegd komt dat erop neer dat water meer ruimte moet
krijgen om te voorkomen dat het die ruimte zelf neemt.
Water is dan ook een belangrijk thema in het Nationaal
Pakket Duurzame Stedenbouw (NPDS), dat tevens maat-
regelen voorstelt voor de thema’s Natuur en Ecologie,
Verkeer, Leefbaarheid en Energie – onderwerpen die 
minstens zo bepalend zijn voor de toekomstige inrichting
en duurzame ontwikkeling van ons land.

In de praktijk gebeurt er al veel om het risico van water-

Vesteda Toren, Eindhoven

De 90 meter hoge Vesteda

Toren is letterlijk en figuurlijk

een stedenbouwkundig uit-

roepteken. Het gebouw is

exemplarisch voor het 

oeuvre van Coenen & Co.

Bestond Eindhoven tot voor

kort uit een verzameling

losse dorpen en gebouwen,

de Vesteda Toren is zo zorg-

vuldig op zijn plek gezet, dat

het de stad repareert en een

nieuw stedenbouwkundig

ensemble ontstaat. 

De woontoren valt op door

zijn buitengewoon smalle

vorm (circa 14 meter), de

contouren van de afgeplatte

ruitvorm en een hoogte van

90 meter. Qua materialisatie

is getracht de toren duur-

zaamheid en kwaliteit te

laten uitstralen. De gevel is

bekleed met muschelkalk;

een natuursteen met een

genuanceerde bruin-, grijs-

toon die met zijn natuurlijke

tekening de verticaliteit van

de toren benadrukt. 

De Bond van Nederlandse

Architecten heeft de Ves-

teda Toren in Eindhoven van

architect Jo Coenen uitver-

koren tot Gebouw van het

Jaar 2007.

Opdrachtgever: Vesteda 

Project i.s.m. Van Straten

Vastgoed. Architecten: Jo

Coenen & Co Architekten.

Oplevering: 2006. Adviseur:

Tielemans (constructie),

Nelissen Ingenieursbureau

(bouwfysica). Installaties:

VIAC.

‘Binnen nu en vijftien jaar moet het mogelijk zijn om een woon- 
en werkomgeving te leasen’  Hennes de Ridder, hoogleraar civiele techniek
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overlast te ondervangen. Overal in Nederland gaan
gemeenten over op waterberging. Echt innovatieve
gemeenten kiezen zelfs voor meervoudig ruimtegebruik
door waterberging te verenigen met recreatie en natuur-
ontwikkeling, een aanpak waar alle partijen beter van
kunnen worden.

Her en der blijven we nog onder NAP bouwen, maar het
groeiend aantal ontwerpen voor woningen, wijken en
complete steden op het water geeft wel aan dat het
bewustzijn over het stijgende water voortdurend in ons
achterhoofd meespeelt. Wonen op of vlak aan het water,
dat gebeurde in ons drassige land al in de oudste tijden.
Op een terp of op een dijk. Daar zijn nu drie varianten bij-
gekomen: op palen, op een drijvende ondergrond of in de
vorm van een amfibiewoning, die stijgt en daalt met de
waterstand.

In Maasbommel werden onlangs 46 (deels) ‘floating villa’s’
opgeleverd, waterwoningen die drijven, of kunnen gaan
drijven wanneer het extreem hoog water is. Voor Nesse-
lande bij Rotterdam realiseerde Attika Architecten een
groep van negen waterwoningen die op palen boven het
water staan. En op het Amsterdamse IJburg staan inmid-
dels 55 woningen op het water. Omdat de huizen van-
wege het water niet te zwaar mogen zijn, bestaan ze uit
een slank betonnen casco met daaromheen naaldhout.
De buitenkant is van hardhout. 

Ooms Avenhorn was in 1999 de eerste bouwmaatschappij
die het mogelijk maakte ‘gewone’ huizen te bouwen óp
het water. Woningen van twee- tot driehoog, twee onder
één kap, ware watervilla’s of zelfs complete waterwijken. 
Wonen op het water is een fenomeen, dat zich in toene-
mende mate leent voor Nederland, waar goede bouw-

grond steeds schaarser en duurder wordt, terwijl de
mogelijkheden om op het water te wonen steeds ruimer
voorhanden zijn. Toch blijkt met name de Nederlandse
burger aarzelend te staan tegenover wonen op het water.
Uit een inventarisatie blijkt dat er nog maar zo’n 200
waterwoningen zijn gerealiseerd. Eind 2010 zullen daar
nog 685 bij moeten komen. Dat is niet veel op de totale
nieuwbouwproductie van 80.000 huizen in 2007. Waar
blijft Nederland als gidsland?
De overheid moet wonen op het water dan ook stimule-
ren vindt de Stichting Experimenten Volkshuisvesting
(SEV). Eind april 2008 bracht de SEV een advies uit aan
VROM-minister Cramer waarin de stichting aandringt op
minder hinderlijke regels en een flexibeler insteek van
overheid, waterschappen, gemeenten en nutsbedrijven.
Er moet een ‘handleiding waterwoningen’ komen, die 
uitlegt hoe je het bouwbesluit moet interpreteren voor
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Als Park 20|20, een 7 hectare

groot full service kantoren-

park bij Hoofddorp, de

komende jaren in fases

wordt opgeleverd, moet het

voldoen aan de hoogste

duurzaamheidsdoelen. Het

wordt het eerste volledige

Cradle to Cradle-project in

Nederland, aangelegd naar

ontwerp van William 

McDonough. In het plan zijn

talloze voorzieningen opge-

nomen voor een optimaal

werkklimaat, van kinderdag-

verblijf tot sportaccommo-

daties, winkels en horeca-

De meer dan zestig duur-

zame maatregelen die als

basis voor Park 20|20 zijn

geïnventariseerd, worden

gedurende het bouwproces

aangepast wanneer zich

betere oplossingen aandie-

nen. Opdrachtgever: Delta

Development Group, Volker-

Wessels, Reggeborgh Groep.

Architect: William 

McDonough & Partners. 

Uitvoerend architect: KOW.

Adviseur: Search (implemen-

tatie Cradle to Cradle). 

voorzieningen. Om het plan

conform de Cradle to Cradle-

gedachte te ontwikkelen

wordt gekozen voor duur-

zame oplossingen voor

infrastructuur, alternatieve

energievoorzieningen,

water- en afvalmanage-

ment. Voorafgaande aan

het ontwerp hebben Ameri-

kaanse en Nederlandse

dubo-experts een inventari-

satie gemaakt van de maat-

regelen die voor optimale

duurzaamheid nodig zijn. 

Park 20|20, Hoofddorp
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telijke oplossingen die ook economisch verantwoord zijn
en nieuwe woonvormen toelaten. Het is een thema met
eindeloze varianten: een groene rivier door Arnhem,
stroombedverbreding via bypasses in de oude IJsselsteden
Zutphen en Deventer, waar tegelijk karaktervolle woon-
wijken ontstaan, de Vinexwijk Leidsche Rijn met z’n
wadi’s, circulatiesystemen en plassenzoom of de Haar-
lemse flatwijk Schalkwijk, die in z’n geheel wordt afgekop-
peld van de boezem en waar het water na biologische zui-
vering gaat recirculeren.

De nieuwe ecologische wijk EVA-Lanxmeer ligt in een
waterwingebied, vlak bij de historische kern van het stadje
Culemborg. Eva-Lanxmeer geldt in veel opzichten als een
pilot in de meest voorbeeldige betekenis van het woord.
De voorzieningen die hier voor de waterzuivering zijn aan-
gelegd, leiden al het (zwarte) afvalwater naar een centraal

gebied in de wijk. Daar staat het multifunctionele, door
Arjan van Timmeren/Atelier 2T ontworpen EVA Centrum
(Educatie, Voorlichting, Advies), waar de waarde van duur-
zaamheid in alle facetten zintuiglijk is te ervaren: in archi-
tectuur, materiaalgebruik en techniek. 
Bij het EVA Centrum worden straatwater, grijs en zwart
water verzameld in een systeem van ondiepe brede grep-
pels (wadi's), waar het maximaal wordt geïnfiltreerd in de
ondergrond. In verband met de weinig doorlatende
grondsoort in het gebied (zavel) blijft deze vorm van infil-
tratie echter beperkt. Het overschot stroomt door naar
de grote infiltratievijver 'de oude Lek'. Het grijze afvalwa-
ter van wasmachines, douches en keukens wordt via 
helofytenfilters gezuiverd.  
Schoonwater (regenwater van de daken) gaat via een
gesloten buizensysteem naar het waterwingebied om
daar opgevangen te worden in vijf retentievijvers en te
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dit type onroerend goed. 
Water: motor voor natuurlijke processen
Zowel boven- als ondergronds vraagt het water om duur-
zame maatregelen. Het Nederlandse klimaat wordt nat-
ter én droger. Het rioolstelsel kan de soms onvoorzien
grote hoeveelheid neerslag niet verwerken. Veel rioolbui-
zen zijn in de tweede helft van de jaren ‘50 aangelegd en
bereiken het einde van hun levensduur. Door relatief
schoon regenwater via een apart stelsel op te vangen en
af te voeren – en niet meer te mengen met vuil huishou-
delijk afvalwater – kan wateroverlast grotendeels worden
voorkomen. Daarnaast moet ook in stedelijke gebieden
ruimte worden ingericht voor het tijdelijk opvangen van
overtollig hemelwater. Veel gemeenten zijn inmiddels
begonnen met het verruimen van bergingsvijvers en het
aanleggen van andere retentievoorzieningen. 
Tot 2006 was landschapsecoloog en stedenbouwkundige

Sybrand Tjallingii hoogleraar aan de TU Delft. Hij geldt als
dé deskundige op het gebied van waterbeheer in Neder-
land en pleit al jaren voor een snelle en daadkrachtige ver-
werving van ruimte voor water. ‘Op lokaal en regionaal
niveau verloopt de gewenste omslag naar bouwen met
water uiterst traag’, constateert hij. ‘We moeten woeke-
ren met de ruimte die er nog is, maar naast radicale ruim-
telijke reservering zijn ook verleidelijke kleine en grote pro-
jecten nodig. Mijn lijn zou zijn om rigoureus af te rekenen
met het dogma dat stad en natuur vijanden zijn, zo van:
de stad is het domein van de mensen en waar stad is, kan
geen natuur zijn. Dat ingesleten vooroordeel houdt veel
ontwerpmogelijkheden en ruimtelijke oplossingen voor de
wateropgave tegen. Ik roep daarom van de daken: ook in
de stad valt regen, ook in de stad is water een motor voor
natuurlijke processen.’
De waterproblematiek heeft ontwerpers nodig voor ruim-
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Op het Steigereiland in

Amsterdam ontstaat een

compacte stedelijke water-

buurt met woningen in ver-

schillende categorieën, van

dure koop (één op één bak)

tot sociale huur (drie op één

bak). Door variatie in afstand

en ligging is geprobeerd de

verkaveling van de water-

woningen als een losse,

ongedwongen organisatie

van wooneenheden te orga-

niseren, zodat het avontuur-

lijke van het wonen op het

water behouden blijft

ondanks de projectmatige

aanpak. Met een aanbouw-

pakket van serres, veranda’s,

drijvende terrassen en zon-

wering, kan de woning wor-

den uitgebreid.

Opdrachtgever: Ontwikke-

lingscombinatie Waterbuurt

West. Architect: Architec-

tenbureau Marlies Rohmer.

Architect kadegebouw: 

Liesbeth van der Pol/DOK

architecten. Oplevering:

2001-2008.

‘Een gebouw waar mensen trots op zijn en waar zij zich goed in
voelen, dat energie geeft, gaat langer mee en is dus duurzaam’

Marlies Rohmer, architect

Waterwoningen, IJburg, Amsterdam
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extra neerslag. Bovendien verminderen groene daken de
CO2-uitstoot, gaan de opwarming van de stad tegen en
verbeteren de luchtkwaliteit. Om al die redenen is Rotter-
dam onder de paraplu van het Rotterdam Climate Initia-
tive begonnen met het planten van sedum op zoveel
mogelijk van de vier miljoen vierkante meter platte daken
die de stad telt. Sedum is een vochtvretend plantje dat
water opzuigt, waarna het verdampt of vertraagd
afvloeit. Een vegetatiedak kan 10 tot 20 mm water ber-
gen, wat neerkomt op 100 tot 200 m3 per ha groen dak.
Daarnaast gaat de stad zogenoemde waterpleinen creë-
ren om regenwater tijdelijk op te vangen.

Dat waterbeheersmaatregelen kleinschalig kunnen begin-
nen, laat een plaats als Dongen zien. In het voorjaar van
2008 is men daar gestart met het afkoppelen van het
dakwater van 44 woningen van het gewone riool. De
neerslag op de huizen van drie straten wordt vanaf dat
moment opgevangen in een hemelwaterriool, dat het
water in de grond afvoert. Daardoor worden het normale
riool en de rioolzuivering ontlast.  
Op termijn zullen alle gemeenten voor een gescheiden

systeem voor afvalwater en regenwater moeten kiezen.
Met bergingssystemen om in periodes van droogte het
grondwater te kunnen aanvullen.

Met P van Project van drie P’s naar vier 
Een heel scala van aspecten is bepalend om Nederland
ruimtelijk en duurzaam te ontwikkelen. We zijn ver-
trouwd geraakt met de sociale, milieu- en de economi-
sche uitgangspunten van de Triple P. 
Maar Kees Duijvestein, hoogleraar Milieutechnisch 
Ontwerpen aan de TU Delft, pleit voor een Quadruple P,
door toevoeging van een vierde P, de P van Project. Met
die Project-P voegt hij ruimtelijke kwaliteit en schoonheid,
stevigheid en relaties door de schalen heen toe. In zijn
essay De duurzame bouw tetraëder: een nieuw beleids-
instrument schrijft Duijvestein daarover: ‘De driehoek 
sociale, milieu- en economische kwaliteit kan met de toe-
voeging van de ruimtelijke kwaliteit een tetraëder vormen
die zich als eenvoudig beleidsinstrument laat gebruiken.
De tetraëder wordt zó op het beleidsvoorbereidend
bureau gezet dat het voorgenomen beleid de top vormt.
Het is dan eenvoudig waar te nemen dat het beleid
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worden aangevuld met spoelwater afkomstig van het
pompstation van het waterbedrijf. Het spoelwater wordt
tevens gebruikt voor het verwarmen en koelen van
woningen en kantoren. Om de directe toevoer van regen-
water te beperken is een aantal bergingen van een vege-
tatiedak voorzien. Op deze manier wordt een deel van het
regenwater langer in de wijk vastgehouden met een gun-
stig effect op het microklimaat van de directe omgeving.
Als het op waterzuivering aankomt, zit de ecologische
woonwijk Oikos tussen Enschede en de Duitse grens op
een vergelijkbare toonhoogte. Door in een breed samen-
gestelde projectgroep te werken, kon duurzaam bouwen
een integraal onderdeel van de planvorming worden. 
Zo heeft men bestaande hoogteverschillen optimaal
weten te benutten voor het afwateringssysteem. 
Maar hier is het juist het schone regenwater dat met
behulp van wadi's in de bodem wordt geïnfiltreerd en
zonodig afgevoerd naar buffervijvers of de Glanerbeek.  

Vooral in een dichtbebouwde (stenige) omgeving kan
regenoverlast een toenemend probleem vormen. Groene
daken geven een nieuwe mogelijkheid voor opslag van die
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Het herstelplan dat OTH

maakte voor het ‘kennis-

dorp’ Landgoed De Horst

draait om openheid, trans-

parantie en landschappelijke

inpassing. OTH creëert

ruimte en nieuwe ruimte.

De twee houten résidences

staan op palen, palen die op

zich weer een bos vormen.

Het theater is een 4 meter

verdiepte cirkel waarvan het

(met gras beklede) dak als

een schijf uit de grond komt.

Door de rondgang word je

naar binnen én naar buiten

gelokt. Het is een neutraal

gebouw van beton, glas,

gras en groen. De aantreden

van de tribune op het dak

vormen ‘lichthappers’ voor

binnen. 

Landgoed De Horst, Driebergen
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blijft een zaak van zorgvuldige belangenafweging. En die
belangen zijn divers. Dat kan ook niet anders in een klein,
dichtbevolkt land. Het gaat om belangrijke thema’s en het
scheppen van economische groeikansen die de portefeuil-
les van vele ministers in het huidige en de toekomstige
kabinetten zullen bepalen. Ik hoop dat men daarbij één
ding voorop zal stellen: economie en ecologie moeten
elkaar kunnen versterken. Om met de woorden van Frank
Bijdendijk te spreken: ‘Laten we proberen te denken zoals
de natuur denkt. Zoals Spinoza het zegt: realiseer je dat je
deel uitmaakt van één reusachtig, samenhangend geheel,
dat zich uitstrekt over alle tijd en ruimte. Denken zoals de
natuur denkt, is niet alleen superintelligent, maar in de
basis ook de enige juiste manier van denken. Daarom is
het zo belangrijk dat we elkaar begrijpen, de taal van de
ander leren spreken. En tot interactie komen. Dat is mijn
aanbeveling als we Nederland echt willen herontwerpen.’  

Samen leven en werken in een dichtbevolkt land betekent
misschien dat we naar een nieuwe ‘wanorde’ toe moeten
om ons land te kunnen ‘herontwerpen’. Met nieuwe ogen
naar onze ruimtelijke inrichting en ordening leren kijken.
En een plek vinden voor alle aspecten die ons land leef-
baar, bewoonbaar en daardoor duurzaam maken op lan-
delijk, gebieds-, stedelijk, wijk- en straatniveau. Tot op het
niveau van elk afzonderlijk gebouw of elke woning. Zowel
voor de vastgoedsector als voor opdrachtgevers, bestuur-
ders, kennisinstituten en de burger ligt daar een wezen-
lijke rol. ‘Nederland Duurzaam’ zal nog heel wat voeten in
de aarde – of in het water – hebben. Maar de kansen zijn
er, als we ze maar willen zien en benutten.
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Duijvesteins tetraëder kan voor beleids-
makers en projectontwikkelaars een
zinvol beleidsinstrument betekenen.
Met name omdat het rekening houdt
met belangrijke aspecten voor duur-
zame ontwikkeling als ruimtelijke kwali-
teit en schoonheid. 

Als we Nederland willen invullen met voldoende en kwali-
tatief goede locaties voor wonen, werken, recreëren,
waterberging en energieopwekking met behoud van
natuur-, stedelijke en landschappelijke waarden, dan kun-
nen we niet zonder ruimtelijke kwaliteit en schoonheid. 

Ontwerpvisie met flexibele houdbaarheidsdatum
De behoefte aan landaanwinning door de aanleg van
kustlocaties, aan locaties voor waterberging, energieop-
wekking, culturele, zorg-  en recreatieve voorzieningen

invloed heeft op, en beïnvloed wordt door de hoekpunten
aan de basis.’ Duijvestein geeft een voorbeeld: ‘Stel, het
Kyoto-verdrag wordt serieus genomen en in beleid omge-
zet. Daartoe zetten we de tetraëder met de milieukwali-
teit in top. Energie is immers een van de belangrijke
milieuthema’s. De relatie met de economische kwaliteit
wordt zichtbaar: de positieve en negatieve gevolgen voor
de winstmogelijkheden voor betrokken bedrijven en de
betaalbaarheid voor de consumenten. Die betaalbaarheid
heeft directe gevolgen voor de sociale acceptatie en de
keuzevrijheid van betrokkenen. De ruimtelijke kwaliteit
geeft de relaties door de schalen aan, het Kyoto-verdrag
op wereldschaal heeft gevolgen voor het beleid op natio-
nale schaal en dat zou gevolgen moeten hebben voor de
uitvoering op stedenbouwkundige en bouwkundige
schaal.’
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De ruimte voor wonen en

werken, mobiliteit, natuur,

waterberging en recreatie is

schaars geworden. Hoog tijd

voor nieuwe dimensies in

het denken over bouwen en

openbare ruimte. Met crea-

tieve oplossingen voor duur-

zaam meervoudig ruimte-

gebruik. Door woningen op

het water of onder de

grond, door hoogbouw en

stapelbouw, nieuwe functies

voor oude gebouwen, herin-

richting van stedelijke gebie-

den en bedrijfsterreinen, en

recreatieplassen voor bui-

tensport én waterberging.

Landaanwinning door het

aanleggen van nieuwe 

kustlocaties zoals bij Scheve-

ningen gepland, kan voor de

woningbouw een cruciale

factor zijn in de strijd tegen

het ruimtegebrek. 



ONDERGRONDS BOUWEN

De afgelopen jaren is ondergronds bouwen meer in de belang-
stelling komen te staan. Reden is het toenemend ruimtege-
brek in ons land. Ook uit oogpunt van kwaliteit en efficiëntie
wordt er bij infrastructurele werken steeds vaker voor onder-
gronds bouwen gekozen. Belangrijk uitgangspunt is de mate
waarin constructie, grondwater en ondergrond elkaar beïn-
vloeden. Ook de zorg voor de vaak kwetsbare stedelijke omge-
ving vraagt veel aandacht. En dan zijn er nog de vele rioolbui-
zen, telefoonkabels en gasleidingen. Maar ook onder de grond
zijn er grenzen aan bebouwing. Met de huidige stand van de
techniek is het niet realistisch meer dan veertig tot zestig
meter de grond in te gaan.

Sinds 1 juli is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening
(Wro) van kracht. Met de Nota Ruimte (2004) en de
nieuwe Wro krijgen provincies en gemeenten enerzijds
meer vrijheid van het Rijk in het ruimtelijk beleid. Ander-
zijds zullen zij vooraf meer mee moeten denken met ruim-
telijke ontwikkelingen. Het Rijk heeft daarbij een toetsende
rol en moet grote projecten van nationaal belang naar zich
toetrekken en coördineren. 
De nieuwe Wro maakt onderscheid tussen het ruimtelijke
beleid en de uitvoering daarvan. Nieuw is de structuurvisie
waarin overheden hun ruimtelijk beleid weergeven. Deze
structuurvisie vervangt de huidige planologische kernbe-
slissing, streek- en structuurplannen. De bestemmings-
planprocedure wordt verkort van ruim een jaar naar onge-
veer 26 weken. Via het projectbesluit is een snelle
procedure mogelijk om te bouwen. Het Rijk en de provin-
cies kunnen onder bepaalde voorwaarden zelf een bestem-
mingsplan vaststellen, dat dan een inpassingsplan heet.
Eens in de tien jaar moet het bestemmingsplan geactuali-
seerd of verlengd worden. 

Met de architectuurnota ‘Een cultuur van ontwer-
pen’ legden de ministeries van OCW en VROM de vinger op
de verrommeling van het Nederlandse landschap. ‘Aan de
ene kant’, zo stelt de nota, ‘staan Nederlandse architecten
en landschapsarchitecten internationaal hoog aangeschre-
ven. Tegelijk leeft er een breed gevoel dat Nederland ver-
rommelt, zowel onder het publiek als onder vakmatig of
politiek betrokkenen.’ In de nota geven de ministers 
Plasterk en Cramer een aanzet om de ruimte in de steden
intensiever te gebruiken om zo het landelijk gebied open te
houden. Dat kan door hoogbouw en door ‘karakteristieke’
oudere gebouwen een andere bestemming te geven.  
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Structuren voor ruimtelijke ordening

‘De natuur vernieuwt zichzelf steeds. 
Zo moet dat ook voor de stad gelden’

Adri Duijvestein, wethouder Almere

BLAUWDRUK BLAUWDRUK

Met een rijke waterbouwkundige geschiedenis is Nederland
bij uitstek een land waar innovatieve kansen kunnen ont-
staan voor de opwekking van blauwe energie. Die
ontstaat uit vereniging van zoet rivier- en zout zeewater.
Combineer dat met groene windmolenenergie en getij-
denenergie en Nederland moet in staat zijn om schone,
eindeloze energie op te wekken. Er zijn plannen ontwikkeld
voor een blauwe energiecentrale van 250 miljoen watt op
de Afsluitdijk en een van 1 miljard watt op de Philipsdam in
Zeeland. De proeffabriek bij Frisia Zout in Harlingen met
een vermogen van 1000 watt moet bewijzen dat het
opwekken van blauwe energie rendabel is. 
Er liggen plannen op de tekentafels voor nieuwe kustlo-

caties in zee en drijvende steden in meren, rivieren en
langs de kust om ruimte te scheppen voor windmolenpar-
ken, een megaluchthaven en nieuwe recreatie-, woon- en
agrarische gebieden. 

Windmolenpark de NoordzeeWind voor de kust bij
Egmond aan Zee draait al vanaf 2006. Windpark Q7 dicht
bij IJmuiden vanaf 2008. Offshorepark West Rijn zal ca. 40
km uit de kust bij Hoek van Holland worden aangelegd,
zodra het licht voor de aanleg op groen is gezet. Breeveer-
tien 2 is gepland op zo'n 55 km voor de kust van IJmuiden.
Zo’n 40 km ten noordwesten van het Oost-Friese wadden-
eiland Juist ontwikkelt E.ON een windmolenpark, dat vanaf
2011 groene energie moet gaan leveren.

Het plan van Boskalis om Blauwe Eilanden aan te leg-
gen voor onze westkust tot voorbij België is ook een kans-
rijke optie. Het water tussen het vasteland en de eilanden
is onder meer te benutten als paaiplaats voor haring. 

Winnen van ruimte en energie

EFFECTEN EU-BELEID 

Het Ruimtelijk Planbureau (RPB) heeft een methodiek ontwik-
keld die kan helpen in te schatten wat de ruimtelijke effecten
zijn van voorstellen en besluiten van de Europese Commissie.
Europees beleid kan een belangrijke, vaak belemmerende
invloed hebben op de ruimtelijke ordening van ons land, maar
de overheid houdt hiermee nog steeds te weinig rekening. 
Voor meer informatie: www.ruimtelijkplanbureau.nl
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Twee voetbalvelden zonnecellen

Ontwerpen met als doelstelling een ‘stedelijk eco-
systeem’ te creëren met ruimte voor ‘bioclimatic skys-
crapers’, dat is de aanpak die de Engels/Maleisische archi-
tect Ken Yeang voor ogen staat. Yeangs visie staat in hoog
aanzien bij Nederlandse stedenbouwers, wetenschappers
en architecten. Zijn ontwerpen beogen een directe bijdrage
aan een duurzame ecologische toekomst te leveren. 

Met Smart Light Architecture ontwerpt hij zijn hoog-
bouwprojecten zodanig dat natuurlijk zonlicht en een ruim
uitzicht, samengaan met natuurlijke ventilatie. Yeang
neemt bij het ontwerpen van een specifiek gebouw het
plaatselijke klimaat als uitgangspunt. Gebruikmakend van
architectuur, zet hij vegetatie in om het binnenklimaat
voor de gebruikers te optimaliseren. 

Met zijn eco-design sluit hij goed aan bij de ideeën van
organisch bouwen. Ook is hij geïnteresseerd in milieuvrien-
delijke oplossingen voor bouwen in grote steden. Zijn idee
is dat parken moeten overvloeien in gebouwen en gebou-
wen moeten bestaan uit bos en verticale tuinen. De
opvang en hergebruik van regenwater nemen in zijn ont-
werpen ook een belangrijke plaats in. 

De eco-ontwerpen van Yeang zijn nu ook (in ontwerp) te
vinden in Nederland. Voor het nieuwe faculteitsgebouw
van de UvA in het Science Park Amsterdam maakte hij een
intrigerend holistisch ontwerp. Ook hier is op één verdie-
ping een eco-zone ingericht. Mensenstromen, planten-
groei, energie-, water- en afvalhuishouding zijn delen van
het grote geheel. 
De uiteindelijke opdracht ging niet naar Yeang, maar naar
Rudy Uytenhaak (hoofdarchitect), Herman Hertzberger en
Meyer & Van Schooten.
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Natuurlijke vegetatie voor het binnenklimaat 

‘Begin met aandacht voor de openbare
ruimte, pas dan zijn goede gebouwen
mogelijk’ 

Hans van Veggel, directievoorzitter Multi Corporation

BLAUWDRUK

ALMERE PRINCIPLES

Almere maakt zich op voor een tweede groeispurt: in 2030
moet de jonge stad, die nu na dertig jaar 190.000 inwoners
telt, ongeveer twee keer zo groot zijn, waarmee het de vijfde
stad van Nederland wordt. Almere koos voor een duurzaam
groeiscenario, gebaseerd op het Cradle to Cradle-principe, en
nodigde William McDonough uit, die wereldwijd meerdere
steden begeleidt bij het duurzamer maken van hun gebieden. 
Het resulteerde in de Almere Principles, een inspirerend richt-
snoer voor iedereen die de komende decennia betrokken is bij
de doorontwikkeling van Almere tot een duurzame stad. 
De Almere Principles zijn in feite een beginselverklaring met
zeven elementaire uitgangspunten (Principles) voor duurzame
stedelijke ontwikkeling. Ook voor andere steden en regio’s die
de ambitie hebben om duurzaam, leefbaar, gezond en aan-
trekkelijk te worden, vormen de Almere Principles een poten-
tieel voorbeeld. Ze leggen een perspectief neer voor integraal,
toekomstgericht denken.

NEDERLAND GIDSLAND

In de komende jaren worden in Nederland drie grote innova-
tieve projecten ontwikkeld volgens de Cradle to Cradle-princi-
pes. Het eerste is Klavertje 4 in de regio Venlo, dat een dyna-
mische zone moet worden van logistieke en agrarische
bedrijvigheid. Het tweede is de huidige ontwikkeling en toe-
komstige verdubbeling van Almere, waarbij de op Cradle to
Cradle geënte ‘Almere Principles’ worden gehanteerd. Het
derde project is kantorenpark Park 20|20, dat wordt ontwik-
keld in Haarlemmermeer, een gemeente die net als Almere in
de Nota Ruimte is aangewezen als ruimte voor verstedelij-
king. De regio’s waarin deze projecten worden gerealiseerd
hebben in de Nota Ruimte als nationale stedelijke netwerken
prioriteit gekregen voor verdere ontwikkeling. 

Zal Nederland in de toekomst volstaan met windmolens
en zonnecollectoren? Een impressie van hoe het landschap
er dan uit gaat zien, is al bij Almere op te doen. Daar ver-
rijst een gigantisch zoneiland met circa 7000 m2 collectoren-
oppervlak. Het wordt het op drie na grootste eiland met
zonnecollectoren in de wereld en is uniek in Nederland. 
Het ovaalvormige zoneiland wordt een nieuw icoon in het
Almeerse landschap en heeft een oppervlak van 15.000 m2.
Dat zijn bij elkaar ruim twee voetbalvelden. 

Het Zoneiland Almere levert vanaf eind 2009 de 2700
woningen van de wijk Noorderplassen-West 10% van de
jaarlijkse warmtebehoefte. Dat staat gelijk aan de energie
voor een miljoen douchebeurten per jaar. De overige 90%
wordt door Nuon geleverd met eveneens milieuvriendelijke
restwarmte uit de nabijgelegen elektriciteitscentrale in
Almere Stad.  

BLAUWDRUK
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Een aantrekkelijke werkplek is van grote invloed op de prestaties en de motivatie van
mensen. Daarom creëren we in onze gebouwen ruime, lichte, prettig ingerichte werk-
ruimten en zorgen vooral ook voor veel groen rondom. De wisselwerking tussen bebou-
wing en natuur werkt namelijk heel heilzaam en stimulerend. Bij de uitbreiding van ons
hoofdkantoor in Heeswijk wilde ik nog verder gaan door de aanleg van een heemtuin op
de 4000 vierkante meter grond rond de aanbouw; symbolisch voor de ecobewuste visie
die zo verbonden is met ons bedrijf. Het wordt een eigen stukje natuur voor vogels, 
vlinders, bijen en amfibieën en misschien zelfs voor ooievaars, waarvoor we een 
ooievaarsnest neerzetten. Dat moet bereikbaar zijn via een veilige aanvliegroute, want
de ooievaars mogen geen last hebben van de twee windmolens die we op het eigen 
terrein plaatsen voor energieopwekking. 

De sloot die de tuin begrenst, gaan we uitbreiden naar ons terrein. Zo kan hij dienst 
doen voor waterberging en als biotoop voor kikkers, padden en salamanders. De heem-
tuin zal multifunctioneel zijn op een heel natuurlijke manier: met de windmolens wekken
we er energie op en we kunnen er, door helofyten te planten in de waterpartijen, zelf het
grijswater zuiveren voor hergebruik. Bovendien kunnen onze medewerkers er tussen de 
middag even tot rust komen en onttrekt de tuin onze parkeerplaatsen aan het zicht.

Bij de aanleg houden we rekening met de leemlaag in en de bemesting van de grond. 
We verarmen de aarde door er zand en puin afkomstig van de sloop van de oude 
aanbouw doorheen te mengen. Daardoor krijgt de tuin meer kans om zich natuurlijk te
ontwikkelen. Door de afwisseling tussen land en water, de aanplant van vlinderstruiken
en bijenplanten en de aanleg van een insectenmuur ontstaat een habitat waar een grote
diversiteit aan planten en dieren kan gedijen. Juist dat is voor mij belangrijk, omdat bio-
diversiteit een belangrijk kenmerk is van duurzaam ontwikkelen. Bouwen en daarbij met-
een de grond er omheen inrichten tot een natuurlijk groengebied is een ultieme uitda-
ging. Door groen en bouw te integreren ontstaan plekken waar mensen, dieren en
planten zich echt thuis voelen.   

Anne-Marie Rakhorst

bouwblog
'Zo'n ecoplek brengt de schepping dichterbij'
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PROJECTGEGEVENS

Locatie: rond renovatie/nieuw-

bouw bedrijfskantoor in Heeswijk-

Dinther | Type project: groenge-

bied d.m.v. kleinschalige duurzame

gebiedsontwikkeling (4000 m2

heemtuin) | Kenmerken: heem-

tuin met retentiebekkens (hemel-

wateropvang) en helofytenfilters

(afvalwaterzuivering), vlechtha-

gen, bijen- en vlinderplanten,

insectenmuur | Functie: integratie

van bebouwde omgeving met

natuur, afvalwaterzuivering, ver-

sterking biodiversiteit, aansluiting

op landbouwgronden en natuur-

gebieden; parkeerplaats aan het

zicht onttrekken | Diversiteit in

biosfeer: verticale windmolens

('wokkels') van Britse makelij

(Quiet Revolution); ooievaarsnest

| Grondverzet: opbrengen en ver-

mengen zwart zand en herbruik-

baar slooppuin door leemgrond

ter verarming; uitbreiding aan-

grenzende sloot 




