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Circulariteit, recycling, upcycling. Het zijn woorden die je veel hoort om je heen, 
zeker in de duurzame sector. 
 
Maar wat bedoelen we hier eigenlijk mee? En hoe vertalen we deze begrippen naar 
beleid, processen en producten die de samenleving en steden van de toekomst 
weerbaar maken? 
 
  

INLEIDING  
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De wateringen in ons project dienen voor diverse mogelijkheden, zoals waterpret, 
waterberging en waterzuivering.  
 
In en rond Heerhugowaard is veel water. Water in polders, water in woonwijken en water in 
recreatiegebieden. Toch heeft de regio op een aantal plekken soms te weinig water van goede 
kwaliteit. 
 
Voor gemeente Heerhugowaard is de polder erg 
belangrijk, omdat de polder in en rondom 
Heerhugowaard het waterpeil in het gebied regelt. 
Voor de woonwijk is afkoeling in de zomer een 
belangrijke prioriteit, door gebruik te maken van 
een fontein, een waterplein en meertjes proberen 
wij de omgeving een mooi uitstraling, plezier en 
afkoeling te bieden.  
 
 
Groen en water wordt met elkaar verbonden en 
krijgen de kans zich te verspreiden over het hele gebied. Dat is goed voor de natuur, maar 
ook bijzonder leuk voor mensen die langs het water recreëren. Het park bestaat voor een heel 
groot deel uit groenvoorzieningen en is op vele vlakken circulair. In het park bevindt zich een 
raingarden, vlinder/bijentuin, vleermuizen/insecten-hotel en een fontein die werkt op 
zonnecellen. De fontein sproeit wanneer de zonnecellen worden gevoed met zonnestralen, 
daarnaast wordt het regenwater vanaf het dak en vanuit de sloot en de grond via drainages 
gezuiverd. Om dit te realiseren willen we een 
waterfiltersysteem van koolstofgranulaat 
toepassen. Het slootwater wordt dan zodanig 
gefilterd dat het gezuiverde water gebruikt kan 
worden voor het doortrekken van de toiletten 
in het gebouw.  
 
 
 
Foto Fontein  
 
 
 
 
  

Wateringen 

Waterplein 
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De natuur kent geen afval en is een circulair systeem. Afgevallen bladeren van de bomen 
verteren en worden weer opgenomen als voeding door de bomen. Het idee is dan ook om het 
park het symbool te laten zijn om circulaire initiatieven verder te ontwikkelen en toe te passen. 
Het bankje is een eerste uitwerking.  

CIRCULAIRE, BIOBASED BANKEN 
Voor lange openbare banken in het 
park willen we circulaire biobased 
banken toepassen. Deze banken 
worden gemaakt van beton met 
gerecycled olifantsgras en 
betonpuingranulaat. De banken zijn 
zowel circulair als biobased en dat 
zorgt ervoor dat deze 
betonproducten 50% minder 
belastend op het milieu zijn ten 
opzichte van een normale, 
vergelijkbare betonnen banken. 
 
 

Verder willen we kleine openbare bankjes op 
pimpen met het symbool ‘de stad van de zon’, dat 
is waar Heerhugowaard om bekent staat. Met 
mozaïek patronen willen we het symbool terug 
laten komen in de bankjes.  
De bankjes worden ontworpen door kunstenaars. 
Hierdoor verwerk je tegelijk kunst in de 
omgeving.  
 
 
 
 
 

  

HET PARK 
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LEEFBARE, GEZONDE OMGEVING  
Er is een directe koppeling te leggen tussen de gezondheid en levensstijl van de mensen en 
de inrichting van het gebied. Bij elke ontwikkeling moet het doel zijn een gezonde omgeving 
met een fijn leefklimaat te maken. Voor de gezondheid van de mens zijn een aantal thema’s 
die invloed hebben op het ruimtelijk ontwerp: 
 
• gezond verplaatsen door de woonwijk; 
• inrichting publieke ruimte voor bewegen, ontmoeten, recreëren, sporten en spelen; 
• samenwerking tussen publieke en private ruimte zoals werk, school, zorg en voorzieningen. 
 
De keuze voor het maken van een groen centraal park is hierop gebaseerd. De gedachte is 
dat hier mensen elkaar ontmoeten, bewegen en er een fijn leefklimaat ontstaat. Niet alleen 
voor de directomwonenden maar ook voor de mensen uit de omringende buurten. Het maken 
van een gezonde omgeving biedt een aantal meekoppelkansen die de duurzaamheidsambitie 
versterken. Deze kansen zijn het stimuleren van biodiversiteit, afkoeling woonomgeving, 
waterbuffering, stimuleren van fietsen en wandelen.  
 

BEGROEIING  
Groen zorgt voor vermindering van hittestress, CO2 
vermindering. Wij willen onze omgeving een rijke 
uitstraling geven door middel van groene oevers, gras, 
bomen en planten. 
 
De planten willen we laten groeien op koffiedik dat uit 
gemeentekantoren is ingezameld. 
 

Vlindertuin 

Een vlindertuin is een tuin die speciaal is ingericht voor het houden van vlinders, bijen en 
insecten. In vlindertuinen groeien planten die nectar leveren voor vlinders, bijen en 
waardplanten voor de rupsen.  
 
In de buitentuin komen inheemse vlinders die door planten als de vlinderstruik worden 
aangetrokken. Als we ervoor kiezen om een overdekte buitentuin te realiseren kunnen ook 
uitheemse vlinders worden gehouden als deze uit streken komen met een vergelijkbaar 
klimaat als de inheemse vlinders. 
 

Vijvers  

Beplantingsplan voor de vijver:  
 
In het beplantingsplan voor de vijver maak we onderscheid tussen drie soorten planten: 
zuurstofplanten, lelieachtigen en moerasplanten. 
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Zuurstofplanten 
Zuurstofplanten zijn de belangrijkste waterplanten in 
de vijver. Deze planten nemen namelijk hun 
voedingsstoffen rechtstreeks uit het vijverwater op. 
Hierdoor zijn het voedselconcurrenten voor algen. 
Anders gezegd: als er voldoende groeiende 
zuurstofplanten in de vijver staan, blijft het vijverwater 
helder.  
 
Per 1.000 liter vijverwater is minimaal één mand zuurstofplanten (met 4 bosjes) nodig. 
Omdat niet alle zuurstofplanten even goed zullen groeien, is het belangrijk verschillende 
soorten te kiezen. 
 
Geschikte soorten zijn o.a.: 

• Waterpest (Elodea canadensis) 

• Gedoornd hoornblad (Ceratophyllum demersum) 

• Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum)  
• Glanzend fonteinkruid (Potamogeton lucens) 

• Bronmos (Fontinalis antipyretica) 
 
Alle genoemde zuurstofplanten kunnen het beste op een plantdiepte van 50cm geplaatst 
worden. Voor het plaatsen van de zuurstofplanten kan gebruik gemaakt worden van 
plantmandjes van 20cm x 20cm. Deze mandjes kunnen gevuld worden met 
zuurstofplantensubstraat of een gelijk megsel van vijveraarde en scherp zand. Poot in één 
mandje altijd één soort zuurstofplant. 
 
Waterlelies 

Lelieachtige waterplanten worden vooral voor de 
sier in de vijver gezet, al zorgen hun bladeren in 
de zomer ook voor schaduw in de vijver. 
Waterlelies zijn de meest in het oog springende 
planten in de vijver, vooral als ze in bloei staan. 
 
Er zijn zeer veel leliesoorten verkrijgbaar. De 
meeste soorten groeien het best op een 
waterdiepte van 80cm, al kan een jonge stek het 

beste tijdelijk op een minder diepe plaats (50cm) gezet worden. Jonge lelies hebben veel tijd 
nodig om een wortelgestel te vormen. Vaak geven ze de eerste twee jaar weinig bladeren en 
weinig of geen bloemen. Om te zorgen dat de wortel goed kan groeien, kan het beste voor 
een grote, platte plantmand gekozen worden. Deze kan gevuld worden met speciale 
lelieaarde. 
 
Hoe donkerder een lelie gekleurd is, hoe meer zonuren nodig zijn. Zo zal een witte waterlelie 
al bloemen geven bij zes zonuren per dag, terwijl een dieprode variant als acht tot tien 
zonuren vereist.  
 

Moerasplanten 
Oever- of moerasplanten dienen vooral om de vijverrand van 
een natuurlijke vijver te laten begroeien. In een formele vijver 
blijven ze soms helemaal achterwege. Moerasplanten 
hebben, net als waterlelies, een beperkte biologische rol in de 
vijver; deze planten dienen vooral voor de sier. 
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Moerasplanten zijn er in zeer veel soorten en maten. Sommige kunnen tot 40cm diep staan, 
andere verdragen slechts licht vochtige grond. 
 
Het mooiste effect wordt meestal verkregen met één of hooguit enkele soorten 
moerasplanten. 
 
Riet  

Het gebruik van riet in de vijver (rietfilter), zorgt ervoor dat de 
waterkwaliteit beter wordt. Het riet werkt namelijk op 
verschillende punten zoals: Tegenhouden van vuil zoals 
afgestorven plantenresten, zweefalgen, bodemvuil dat 
omgewoeld wordt door vissen. 
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Voor deze speelplaats hadden we bedacht om 
zoveel mogelijk natuurvriendelijke materialen 
toe te passen. 

 

 
Ook voor de jongeren moet de omgeving nog leuk blijven. Hiervoor dachten we aan een 
multifunctioneel speelveldje.  Een veldje waar je van alles kan doen, voetballen, basketbal, 
handbal, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de sportieve onder ons, hadden we een leuk idee om wellicht op 1 plek/veld of verspreid 
over het park fitnessapparatuur te plaatsen. Tijdens een rondje joggen even de benen rek en 
strekken, in plaats van een abonnement op de sprotschool. De sportapparatuur worden 
voorzien van dynamo’s. Energie opwekken en recreëren in 1 beweging. 
 
Aan de noordwest kant van het gebouw komen verschillende 
‘levensgrote’ bordspellen, zoals het bij vele bekende 
schaakspel. Ook willen we een levensgrote variant van boter-
kaas-en-eieren en mens-erger-je-niet realiseren.  
Deze laatste twee zijn nog niet heel erg bekend, daarom 
willen wij deze gebruiken en er meer bekendheid aan geven. 
 
 
 
Rondom het speelveldje willen we gelijk ook voor de wat kleinere kinderen een plek realiseren 
om ook lekker creatief bezig te zijn. Dit willen we doen door een soortgelijke zand-speelplaats 
te creëren zoals in de foto hieronder  

SPORT & SPEL 
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Wij vonden het een goed idee om een waterpasserend straatwerk en een raingarden toe te 
passen in het project. Waterpasserend straatwerk werkt als volgt; het straatwerk wordt 
waterpas aangelegd, hierdoor kan het regenwater dat op straat plenst geleidelijk door de 
voegen de grond in stromen. Dit scheelt aanleg in riolering en zuivering. Ook hoeven hierdoor 
geen putten aangelegd te worden, dit ziet er gelijk heel modern en mooi uit. 
 
Onder het waterpasserende straatwerk komt een laag aan split en hardsteen, dit werkt als 
een buffer voor het gevallen regenwater zodra de grond eronder verzadigd is door hevige 
regenval en het daar niet weer in weg kan zakken. In deze situatie wordt het water dus tijdelijk 
opgeslagen in het hardsteen-pakket tot het geleidelijk aan verder de grond in weg kan zakken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een raingarden is niets meer dan een droge sloot, zo wordt deze ook wel af en toe genoemd. 
Het is bij wijze van spreken een diepe en brede geul wat lijkt op een sloot. Het enige verschil 
is dat er grotendeels van de tijd geen water in staat. 
 
Het voornaamste doel van een raingarden is dat het bij hevige regenval al het overtollige 
water, wat niet meer de grond in kan zakken, hierin kan opslaan. 
Een ander voordeel van een raingarden is dat het er mooi uit ziet. De raingarden kan namelijk 
helemaal beplant worden met bepaalde planten. Echter kunnen niet alle planten zomaar in 
een raingarden geplant worden. Alleen bepaalde planten die niet gelijk afsterven zodra de 
raingarden vol staat met water na hevige regenval kunnen geplant/ gebruikt worden. 
Door deze beplanting krijgt de raingarden een mooie uitstraling en zorgt het zomers ook nog 
eens voor heerlijke verkoeling en een mooi uitzicht. 

 
  

STRAATWERK  
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LEENFIETSEN 
Leenfietsen van Bamboe. Duurzamer kan gewoon niet.  
 

Bamboe fietsen 

Bamboe heeft de laatste jaren sterk aan 
populariteit gewonnen. Dankzij de hoge 
groeisnelheid en de goede eigenschappen is 
bamboe een milieuvriendelijk materiaal voor allerlei 
producten. Ook is bamboe geheel afbreekbaar en 
dus niet milieuverontreinigend. Omdat bamboe een 
snelgroeiende grassoort is en vaker geoogst kan 
worden is het een ecologisch verantwoord product. 
 
Hierom hadden wij het idee om de leenfietsen bij 
het gebouw te (laten) maken van bamboe. 
Er bestaat al een bedrijf die voor ons de op maat gemaakte bamboe fietsen zou kunnen 
leveren. Van deze fietsen bestaat het gehele frame van de fiets uit bamboe in plaats van het 
gebruikelijke aluminium.  
 
Een nadeel is wel dat deze fietsen heel wat meer kosten dan een standaard fiets, qua prijs 
zijn deze fietsen ongeveer gelijk aan een elektrische fiets.  
Wat je hier wel voor terug krijgt is een fiets met een duurzaam ontwerp en een mooi uiterlijk.  
 
Ook zijn deze fietsen allemaal uniek, dit houdt 
ook in dat ze minder snel gestolen zullen worden 
omdat het snel te achterhalen is dat hij gestolen 
is. Van iedere fiets bestaat er geen tweede 
exemplaar. Nog een voordeel is dat bamboe 
robuust, sterk en licht is. De fietsen zijn echt 
onverwoestbaar.   

MOBILITEIT 
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VERKEERSBORDEN 
Sterke punten 

Bamboe is volledig klimaatneutraal. Bamboe 

absorbeert 400 kilogram CO2 per kubieke 

meter. Bij de productie van aluminium uit 

bauxiet wordt juist 33.000 kilogram CO2 per 

kubieke meter uitgestoten. Wel levert het 

transport naar Nederland wat uitstoot op, maar 

veel minder dan het opneemt 

En bamboe kent zo meer sterke punten. Het 

verkeersbord is robuuster dan de aluminium 

variant. Doordat de bamboe geïmpregneerd 

wordt met een vocht- en schimmelwerend 

middel gaat het langer mee. Bamboe kan 

twintig jaar mee, acht jaar meer dan op een 

aluminium bord. Eigenlijk kan een bamboebord 

een kwart eeuw mee, maar het folie met het verkeersvoorschrift houdt 

het niet zo lang uit. 

 

Nadeel 

Belangrijk nadeel is wel dat bamboeborden voorlopig 30 procent 

duurder in prijs zijn. Dat komt omdat ze nieuw zijn en de productie nog 

laag ligt.  

 

Uiterlijk 

Bamboeborden vormen een blikvanger voor groen beleid. Veel 

duurzaamheidsmaatregelen die worden genomen, zijn voor burgers 

weinig zichtbaar, Zo'n bord is dat wel, de achterkant valt direct op.  

  

VERKEERSELEMENTEN 
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LANTAARNPALEN 
We ontwikkelden een biobased-bamboe-
lantaarnpaal op zonne-energie, die werkt 
op groene energie en ledverlichting. Zo 
besparen we kosten en vergroten we de 
veiligheid. 
 
Waarom? 
Een goede verlichting voor drukke op- en 
afritten, fietspaden en wandelroutes 
verhoogt de veiligheid. Als weggebruikers 
goed kunnen zien waar ze heen gaan, 
gebeuren er ’s nachts minder ongelukken. 
Maar lantaarnpalen zijn niet goedkoop: 
we moeten stroomkabels langs de weg 
aanleggen en iedere 15 tot 20 jaar zijn de 
palen aan vervanging toe. Bamboe 
lantaarnpalen zijn echter pas na 30 jaar 
vervangen worden. Daarbij komt dat het 
voor het milieu noodzakelijk is om over te 
gaan op gebruik van duurzame 
energiebronnen, zoals zon, wind en 
water.  
 
Wanneer? 
De biobased- bamboe- lantaarnpaal op zonne-energie bevindt zich in de testfase. We testen 
of de verlichting voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Zo moeten de lantaarnpalen een 
bepaalde hoogte hebben om ook hoog beladen vrachtwagens niet in de weg te zitten. 
Verder zijn er eisen die voorkomen dat het stroboscoopeffect (snel knipperend flitseffect) 
voor weggebruikers optreedt. Bovendien mogen lantaarnpalen bij een harde storm niet 
omwaaien of breken. 
 
Waar? 
Op dit moment zijn de lantaarnpalen nog niet in productie. Wij kijken samen met de 
producent en gemeente waar en wanneer we de 1e reeks van deze palen kunnen plaatsen. 
Denk hierbij aan onverlichte parkeerplaatsen of op- en afritten die nu onverlicht zijn, maar 
waar verlichting wenselijk is.   
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VLEERMUIZENHOTEL 
In Nederland is in warme periodes de luchtvochtigheid vaak hoog en als het weer een beetje 
heeft geregend, zijn ook muggen weer massaal aanwezig. Om hier een milieuvriendelijk 
antwoord op te geven, hebben we het idee om een huisje te bouwen voor de grootste 
muggeneter van de hele wereld, de vleermuis. Veel winterverblijfplaatsen van vleermuizen 
zijn in Nederland verdwenen, met de herontwikkeling of sloop van oude gebouwen. In ons 
project wordt de vleermuis een handje geholpen. 
 
Het zou voor kinderen én volwassenen een prachtige plek kunnen worden om meer te leren 
over de wondere wereld van de vleermuis en z’n biotoop. In het hotel is er verder nog broei 
en rust gelegenheden gemaakt voor zwaluwen, mussen en insecten.  

 

Waarom staat de toren op een 
eilandje?  

Het idee is, dat er dan geen 
roofdieren of kinderen bij kunnen 
komen. De toren staat zelf niet in het 
water, want het gebeurt nog wel 
eens dat vogeltjes die het nest 
verlaten eerst op de grond vallen. 
Doordat de toren op een eilandje 
staat, verdrinken die vogeltjes niet.  
Er komen nog struiken en planten 
omheen die de vogels aantrekken. 
En een zandbad, waar mussen hun 
verendek in kunnen schoonmaken.  
 
 
De toren heeft een hoogte van 6,5m 
en wordt voorzien van een 
informatiebord.  
 
 
Het vleermuizenhotel wordt 
eigendom van de gemeente 
Heerhugowaard. 
 
  

DIERVRIENDELIJKE 

BUURT 
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Er valt er nog veel meer te zien, te ontdekken en te 

beleven in de nieuwe circulaire woonwijk van 

Heerhugowaard. 


