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Alle foto’s en teksten in dit verslag zijn met uiterste zorg gekozen en met toestemming van alle 

betrokken partijen geplaatst. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt. 

Door middel van druk fotokopie, microfilm, elektronisch databestand of op welke andere wijze ook, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave dient men zich tot de uitgever te wenden. 
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Voorwoord  
Voor u ligt de rapportage “natuur inclusief & biodiversiteit”. Deze rapportage is geschreven in het 

kader van de nationale ontwerpwedstrijd smart circulair.  

De afgelopen vier maanden zijn wij met circa 20 3e jaar bouwkunde studenten bezig geweest aan 

dubbele ontwerpopgave voor de gemeente Hellevoetsluis en Westvoorne.  

Tijdens het uitwerken van dit project hebben wij ons opgedeeld in 5 verschillende werkgroepen en 

hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de dubbele ontwerpopgave.  

Vanuit de gemeente van Hellevoetsluis is er gevraagd om een ontwikkelplan te ontwerpen voor de 

zorgcentrum curamare. Wij hebben daar een duurzaam woningcomplex ontworpen voor 

verschillende doelgroepen gelegen bij het winkelcentrum in Hellevoetsluis 

Daarnaast hebben wij op basis van de verschillende locaties wat wij toegewezen hebben gekregen 

diverse parkeeroverkappingen ontworpen met laadpaalvoorzieningen voor elektrische auto’s.  

In deze rapportage zullen wij behandelen hoe wij hebben bijgedragen aan een zo natuur inclusief en 

bio divers ontwerp. 

Wij wensen u veel leesplezier toe.   
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Inleiding  
Natuurinclusief bouwen is nodig voor een gezondere leefomgeving voor plant, dier en mens. Zodra je 

het hebt over natuur inclusief bouwen heb je het over een verzamelterm voor tal van 

maatregelingen om natuur te integreren in de steden en gebouwen. Door een grote toename van 

steden zijn we steeds verder van de natuur gegaan terwijl natuurinclusiviteit juist zorgt voor een 

gezonder en aantrekkelijke leefomgeving.  

Het contact met de natuur zorgt voor betere prestaties, heeft een bijdrage aan de fysieke en mentale 

gezondheid van de mens. 

Naast dat het voor een gezondere leefomgeving zorgt, zorgt de natuur er ook voor dat de hittestress 

wordt verminderd.  

Door een natuurlijke waterbalans te creëren in steden zorg je ervoor dat bij piekbuien de natuur het 

water kan vangen maar ook kan bufferen en in tijden van hitte de stad ermee gekoeld kan worden. 

Hierdoor kan de natuur op de juiste momenten water afgeven. Hierbij volgend een afbeelding wat de 

werking laat zien:  
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 Locatieonderzoek 

Vliet Hellevoetsluis 

Een van de locaties wat wij toegewezen hebben gekregen is het zorgcentrum in Hellevoetsluis. Het 

ging bij dit project om de nummers 4 en 10 die gelegen liggen naast de winkelcentrum ‘’Struytse 

Hoeck’’. Het gebouw bestaat uit 2 verschillende gebouwen die gekoppeld zijn doormiddel van een 

tussenstuk. Deze is schuin gebouwd tussen de gebouwen in en dient als ingang en verbinding voor de 

twee gebouwen. Vliet 10, het gebouw is gebouwd in 2005, en Vliet 4, gebouwd in 1992, worden 

momenteel gebruikt als medisch centrum.  

Tijdens het uitwerken van dit project hebben wij onderzocht hoe wij de natuur terug konden 

verwerken in het gebouw en de omgeving. 

Parkeerplaats Struytse Hoeck 
De locatie van de parkeergebieden bij de Struytse Hoeck is een vrij groot gebied. Hieronder valt een 

groot stuk parkeergebied naast en langs de Vliet. Dit L-vormige stuk voor verkeer bestemd gebied 

moest worden voorzien van zo veel mogelijk overkappingen. Hierbij moet er energie kunnen worden 

opgewekt die vervolgens gebruikt kan worden voor de elektrische laadpalen die er op bepaalde 

stukken bij komen. Het gebied kan verdeeld worden in een aantal aparte vlakken, hierbij gaat het om 

een parkeer gedeelte bij de Lidl, Albert Heijn en de weekmarkt. In verband met hoogteverschil of 

afscheiding door wegen en gebouwen. 
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Parkeerplaats 1e en 2e slag Rockanje  
Bij de parkeerplaatsen in Rockanje gaat het om circa 40 overkappingen op zowel de eerste als 

tweede slag. Dit zijn de twee bekende duingebieden van Rockanje. In de zomer staan beide 

parkeergebieden bomvol. Omdat dit voor het grootste deel een openvlakte is en er geen 

overkappingen staan worden de auto’s zomers erg warm. Ook is er op de parkeerplaatsen weinig 

mogelijkheid voor het opladen van je elektrische auto. De gemeente wil dit door de opkomst van 

meer elektrische automodellen gaan veranderen en een groot deel over kappen. De parkeer 

gebieden bevinden zich tussen de bossen, vlak voor de duinen. Een zanderig gebied waar de 

parkeervakken nu bedekt zijn met grind en schelpen. 

Natura 2000 
Het duingebied van Rockanje is een beschermd natuurgebied dat valt onder het netwerk van de 

Natura 2000. In deze gebieden worden verschillende planten en dieren beschermd om zo de 

biodiversiteit te behouden. Het Voornse duingebied telt 

vele landschap types die ook elk zijn eigen diersoorten 

houdt. Ook heeft telt het gebied twee grote duinmeren 

en meerdere kleine poeltjes. Het gebied staat vooral 

bekend om de vele vogelsoorten.  

Om te mogen werken in dit gebied moet er wel 

gehanteerd worden aan een strenge wetgeving die 

speciaal bedoeld is voor de Natura 2000 gebieden. Ook 

gelden er voor anderen verschillende partijen regels over 

het omgaan met dit gebied. 

(Rijksoverheid, sd) 

Beschermde diersoorten  
In de duingebieden komen door het aantal diverse 

landschapstypes veel verschillende soorten dieren voor 

zoals: de noordse woelmuis, de nauwe korfslak, meer dan 

40 slaksoorten en ruim 400 soorten nachtvlinders, maar 

ook veel vogels als de lepelaar, aalscholver, de kleine 

zilverreiger, de geoorde fuut, de blauwborst, de 

nachtegaal en verschillende soorten roofvogels. 

(Wikipedia, 2021) 
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Ontwerp parkeeroverkapping  
Tijdens het maken van de ontwerpen voor de parkeeroverkappingen hebben wij goed gekeken naar 

de locatie. Naast dat het een parkeeroverkapping was wilde wij dat het ook overeenkwam met de 

locatie. Om ons idee en sfeer te beschrijven wat wij ongeveer wilde hebben wij een moodboard 

gemaakt. Wij wilde voornamelijk veel ronde vormen terug laten komen in het ontwerp.  
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Om het idee te visualiseren zijn we eerst begonnen met een aantal schetsen. Voor een gezondere 

leefomgeving voor dier en mens vonden wij het belangrijk om natuur mee te nemen in ons ontwerp. 

Wij wilde dat ons ontwerp niet alleen toegankelijk zou zijn voor mensen maar ook beschermde 

dieren en insecten. Met behulp van Revit heeft onze bim-modeleur 4 verschillende unieke varianten 

gemaakt. Wij zijn uiteindelijk gaan kijken welke model het beste bij de omgeving paste en mooi te 

combineren was met veel groen om de natuurinclusiviteit te stimuleren. Wij hebbe de modellen 

voorgelegd aan onze opdrachtgever en samen gekeken welke zij het ideale vonden. Uiteindelijk is 

onze keuze gevallen op 2 verschillende ontwerpen voor de verschillende locaties.  

 

 

Parkeeroverkapping 1 
Onze keuze voor de parkeeroverkapping in Rockanje viel voor deze golvende parkeeroverkapping. Dit 

ontwerp is geïnspireerd op de golven van het strand waar de parkeerplaats zich bevindt. Daarnaast 

liet het ons denken aan de duinen wat je in je omgeving hebt.  
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Parkeeroverkapping 2 
Voor de parkeerplaats bij het winkelcentrum in Hellevoetsluis hebben wij dit ontwerp voorgelegd. 

Het is een abstract ontwerp wat goed past in de omgeving en de gebouwen in de omgeving. Door 

gedeeltes groen zoals op de afbeelding hieronder te zien is te verwerken, creëer je niet alleen een 

parkeeroverkapping met pv panelen maar zorg je er ook voor dat dit toegankelijk wordt voor 

insecten en diverse vogelsoorten.  

  

 

 

Smartroof  

Sempergreen Wall 
Sempergreen is een bedrijf dat zich specialiseert in zoal groene daken en gevels. De gevels is een 

apart onderdeel en heeft zo ook zijn eigen naam: Sempergreen Wall. De groene gevels van 

Sempergreen zijn een supermooi onderdeel van het ontwerp van de vliet. We hebben gekozen voor 

groene gevel omdat het positieve effecten heeft op de omgeving. Zowel voor de natuur als voor de 

mens. In het ontwerp voor de vliet willen we veel groen laten terug komen op het dak en op de 

gevels. Om het niet al te saai te houden willen we de groene geveldelen ook combineren met de 

Resysta gevelbekleding. Deze circulaire gevelbekleding heeft een houtlook waarmee het goed matcht 

met het groen van Sempergreen. 

Sedumdaken 
Om zoveel mogelijk groen terug te laten komen en te mengen met de natuur hebben wij in ons 

ontwerp gebruik gemaakt van een sedumdak. In ons overlappende ontwerp wat wwij voor de vliet 

gemaakt hebben, hebben wij op alle daken gebruik gemaakt van een groen dak.   
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Een sedumdak kent vele voordelen, zo absorbeert het regenwater, zorgt het voor een schonere 

lucht, wordt de omgevingstemperatuur verlaagt, vermindert het omgevingsgeluid zowel binnen- als 

buiten het gebouw, verhoogt het de biodiversiteit in de omgeving en creëert een sedumdak een 

brandwerende laag.  

 

 

 

 

 

Hergebruik regenwater 
Water is na zuurstof, één van de belangrijkste stoffen in ons lichaam en vervult dagelijks vele 

belangrijke rollen. Het zou hierbij een toffe idee zijn om water te hergebruiken. Als team hadden we 

een nieuw systeem voor regenwater-opvang (watertank) in gedachte. Deze tanks zijn bestemd voor 

hooguit 20 jaar gebruiksduur, passen in kleine ruimtes en is makkelijk te koppelen voor regenwater 

in elementen van 180 liter. Door het slanke profiel van de tanks, kan regenwater worden opgeslagen 

bij elke regenbui en later worden hergebruikt.   

Zelf willen we deze tank dicht bij onze hemelwaterafvoer plaatsen, zodat alle regenwater direct door 

vervoerd wordt.   

Het systeem voor regenwater tanks draagt ook een voordelen met zich mee, genaamd:   
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 - Vermijding van dergelijke 

installatie en 

onderhoudskosten door de 

slanke profiel.   

- Vermijding van dergelijke 

installatie en 

onderhoudskosten door het 

slanke profiel.  

- De opslagcapaciteit kan 

worden aangepast om de 

budget en geplande 

hergebruikte regenwater uit te 

breiden, indien dit nodig is.  

- De tanks flexibel kunnen 

verplaatsen in verschillende 

perspectieven.   

Moestuinen  
Een moestuin op het dak is gezond en goed voor het milieu. Ze vormen een goede bescherming voor 

de dakbedekking tegen weersinvloeden, hebben een goede isolatie voor het gebouw en maken het 

aanzicht groener. 

Aan het rechter gedeelte van ons gebouw zit er heel veel bestratingen en dat zorgt ervoor dat de 

vogels niet zo snel mogelijk naar de omgeving komen. 

Wat we hebben bedacht is dus de bestratingen/ tegels weg te halen en daar moestuinen plaatsen 

met verschillende planten. 

Schuilplekken en insectenhotel 
Door verschillende schuilplekken te maken komen er meer insecten en klimplanten op je gevel. Een 

voorbeeld wat wij voor ons project gebruikt hebben zijn geïntegreerde vogelhuisjes en 

vleermuisbakjes. Wij hebben dit in onze gevels geïntegreerd. Daarnaast hebben wij veel beplanting 

waar diverse dieren kunnen schuilen en zich kunnen in nestelen. Verder zorgt de groene gevel wat 

wij voor ons project hebben gebruikt voor een leefgebied waar insecten.  

Duurzame opgewekte verlichting 
Het duurzaam opwekken van energie gaat steeds makkelijker en we kunnen er steeds creatiever mee 

omgaan. Het opwekken van duurzame energie kan bijvoorbeeld door wind- of zonne-energie of door 

stroom op te wekken uit stromend water. Voor dit project houden we vooral de zon en wind in 

gedachten. Door gebruik te maken van zonnen energie boven op de oppervlakte die nauwelijks tot 

niet gebruikt wordt kan je heel efficiënt en duurzaam stroom op wekken die gebruikt kan worden 

voor verschillende doeleinden waaronder dus ook licht. 
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