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 Voorwoord 
 
De basisschool de aquamarijn. Sinds 2010 is Aquamarijn aan de Turfmarkt gesitueerd. Het 
betreft een basisschool in combinatie met BSO en kinderdagverblijf. Het schoolgebouw is op 
leeftijd en voldoet niet meer aan de huidige kwaliteitseisen voor een goede en gezonde 
leeromgeving. Daarnaast is er onvoldoende capaciteit voor het groeiende leerlingenaantal. 
Nu zijn er circa 250 leerlingen, naar verwachting groeit dit aantal tot circa 300 over enkele 
jaren. 
Het IKC Aquamarijn bestaat uit 2 partijen: 
- basisschool Aquamarijn; - Kleurrijk 
- Kinderopvang, PSZ en BSO. 
 

 
 
Het voedingsgebied van het IKC is groot vanwege de reformistische grondslag van de 
school. Aan de Turfmarkt is ook de huisartsenpraktijk Turfmarkt (HP) gevestigd. Het betreft 
een groepspraktijk met vijf huisartsen. Ze voorzien in eerste lijn zorg voor de Bagijneweide 
en de omliggende buurten. Het gebouw voldoet niet meer aan de hedendaagse 
standaarden en is aan vervanging toe. Daarnaast is er te weinig ruimte. In combinatie met 
de herhuisvesting van Aquamarijn worden kansen gezien. Het project Transformatie de 
Aquamarijn was de afgelopen maanden de focus van onze projectgroep, VODO. Wij 
bestaan uit vijf studenten van de Bouwkunde opleiding van Landstede Harderwijk. Wij, allen 
zitten in ons derde leerjaar, met meerdere stages achter de rug, pakten we dit project zeer 
enthousiast op. Met de focus op haalbaarheid, duurzaamheid en het welzijn van de kinderen 
willen wij onze visie naar voren laten komen door onze verschillende praktijkervaringen te 
bundelen tot een product, dat al onze kennis reflecteert. Ons doel voor de Aquamarijn is een 
product dat zelfvoorzienend is en een stimulerend leeromgeving is. 
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Biodiversiteit 
 
Biodiversiteit bevindt zich overal om ons heen en we maken er zelf ook deel van uit. 
 
Biodiversiteit is verdeeld in drie hoofdgroepen: 
- De verschillende soorten leven op aarde, met inbegrip van dieren, planten, groenten, 
schimmels, algen, bacteriën en zelfs virussen. 
- De verschillen tussen individuen van dezelfde soort hun afmetingen, vormen en kleuren. 
- De verschillende ecosystemen bijvoorbeeld: een stuk bos, koraalrif, grasland of een 
woestijn de soorten die erin leven en hun onderlinge wisselwerking. 
 
Flora en fauna betreft alle soorten die op de aarde bestaan en hebben bestaan. Dit kan 
bekeken worden in verschillende ecosystemen, waar het dan ieder draait om de diversiteit 
van het dier, en plantsoorten die voorkomen. Daarbij ook alle planten, schimmels en 
minuscule bodemmicroben die wij voortbrengen in onze natuur. Ieder ecosysteem kan 
natuurlijk enorm verschillen en ons eigen Nederlandse ecosysteem is daarom uniek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Biodiversiteit in Nederland 
 
De biodiversiteit in ons land gaat op veel plaatsen achteruit. Ook sommige vogelsoorten 
hebben het moeilijk.  
Hoe passen we onze stadse leefomgeving aan, zodat deze klaar is voor de toekomst, en 
hoe maken we onze leefomgeving weer gezond? Het is een actuele vraag waar geen 
makkelijk antwoord op kan worden gegeven. Maar één ding is zeker: de bebouwde kom 
wordt een steeds belangijker speelveld om biodiversiteit op peil te houden, want deze blijft 
groeien. Steeds meer soorten dieren en planten moeten zich er zien te redden. 
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Toepassing in het project 
 
Bij ons project de Aquamarijn, willen wij dit veranderen en de biodiversiteit op verschillende 
manieren terug laten komen. Dit willen we op de volgende manieren doen met als 
uitgangspunt: 
Het gezamenlijk profiteren van de biodiversiteit onder de dieren, planten en mensen. 
Hierop zijn onze keuzes gebaseerd. 
 

Bomen en planten 
 

De bomen 
 
Op het plein staan negen volgroeide eiken. Deze bomen zijn de perfect plek voor insecten 
en vogels.  
Naast de bestaande eiken, plaatsen we enkele fruitbomen.  
Dit voor zowel de kinderen als voor de dieren. De kinderen kunnen de vruchten op eten en 
kunnen het groeiproces van de vruchten bekijken. Dit voor hun ontwikkeling en kennis van 
de natuur. De dieren kunnen in de bomen nestelen, dit bevorderd het ecosysteem van de 
kinderen en de dieren. 
 

Bloemen 
 
We hebben planten uitgezocht op basis van de aantrekking van de soorten dieren en de 
bijkomstigheden zoals eetbaarheid en een genezende werking. Het leerproces bij kinderen 
van de natuur wordt hiermee vergroot.  
 
Plantjes 
 
Grote Kaardenbol 
De lila bloempjes zitten vol met nectar wat aantrekkelijk is voor zowel de bijen en hommels, 
als bij vlinders wanneer de planten zijn uitgebloeid. 
 
Echte Guldenroede 
Deze gele plant komt in de natuur niet meer veel voor. Maar is heel goed voor de 
biodiversiteit van zowel de mens als de dieren. De plant trekt bijen, hommels, vliegen en 
nachtvlinders. Daarnaast wordt de plant ook gebruikt als geneesplant tegen blaas en 
nierproblemen.  
 
Duizendblad 
Het voordeel aan deze plant is dat de plant zich overal kan vestigen. De witte planten 
trekken zweefvliegen, vlinders en wilde bijen aan. Duizendblad bloeit van juni tot in oktober. 
Het is ook een krachtige geneesplant die gebruikt wordt in de thee tegen de koorts. 
 
Groot kaasjeskruid 
De vruchten van de plant zijn net als de bladeren eetbaar. Kinderen houden er van. De plant 
trekt bijen en vlinders aan. 
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Dieren en insecten 
 
 

Vogels 
 
Ook voor vogels willen wij een plek creëren. We hebben hiervoor de volgende 
voorzieningen getroffen: we hebben gekeken naar diverse soorten planten, struiken en 
bomen, die de vogels het hele jaar wat te bieden hebben. Ook hebben we rekening 
gehouden met de volgende aspecten. 
 
Vestiging: 
 
Voor de vestiging van de vogels willen wij vogel huisjes toepassen. Hier komt weer het 
uitgangspunt ter sprake waarin kinderen zelf vogelhuisjes kunnen maken. Vervolgens 
kunnen zij de vogels in de huisjes observeren.  
Daarnaast staan er genoeg bomen en struiken op het plein waar de vogels in kunnen 
nestelen. 
 
Voedsel: 
 
Op het plein staan verschillende fruitbomen waar zowel kinderen als dieren gebruik van 
kunnen maken. Ook kunnen de vogels genieten van insecten en pitten. 
 
Omdat wij ervoor kiezen om zoveel mogelijk vogels het hele jaar lang te kunnen voorzien 
van hun behoeftes. 
Zullen de vogels naar de jaren terug komen. Daarnaast zullen er nieuwe vogels bij komen 
en zal de biodiversiteit toenemen. 
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Insecten 
 
Het schoolplein is een drukke plek waar regelmatig kinderen en volwassen rondlopen.  
Insecten hebben daarom hun eigen beschutte plek nodig. Wij willen er voor zorgen dat ook 
de insecten zich kunnen vestigen en de groei ervan stimuleren.  
De insecten zorgen voor het verwerken van de afgestorven planten, het doden van de luizen 
en zijn voedsel voor de wat grotere dieren.  
De insecten kunnen zich schuil houden in de struiken en planten.  
Naast deze plekken willen we ook een andere plek creëren.  
Op elkaar gestapelde geknipte stenen, 
dit is een perfecte plek voor de insecten  
ze kunnen zich in donkere natte ruimtes verschuilen.  
 
Insectenhotels worden tegenwoordig steeds meer gebruikt.  
Dit is een kast met allemaal ruimtes en kiertjes gecreëerd door  
verschillende stukken hout en bladeren.  
In een insectenhotel zijn de insecten ook goed te observeren  
door de kinderen. 
 
 

 
 
 
Dieren 
 
De overige kleine dieren zoals eekhoornen, egels en knaagdieren kunnen gebruik maken 
van de begroeien van de struiken. Daarnaast zullen er ook kastjes geplaatst worden voor 
deze dieren. De kastjes worden geplaats in en rondom struiken. 
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De bijen 
 
De bijen spelen een grote rol in ons project. Dit komt omdat ons opschaalbare lokaal in de 
vorm van een honingraad zijn gemaakt. Het laten terug komen van de honingraad creëert 
een uniek aspect aan ons ontwerp. Daarnaast hebben de bijen het vandaag de dag erg 
moeilijk, in een wereld waar minder nectarplanten te vinden zijn dan vroeger. 
Om de bijen te helpen en het ecosysteem te verbeteren willen wij bijenhotels ophangen. 
Door een bijenhotel op te hangen help je de bijen om eitjes te kunnen leggen. Een 
bijenhotel is voorzien van allerlei buizen waar de eitjes in worden gelegd. Tussen elk eitje 
leggen de bijen een balletje van stuifmeel en nectar. De larven eten hiervan als ze uit het 
eitje komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzieningen 
 
Het is belangrijk dat de hotels op een windvrije plek komen te staan met veel zon.  
Daarom hebben we gekozen om de hotels aan de gevel te hangen, bij onze opschaalbare 
lokalen. Dit is de ideale plek.  
 
De bijen hebben veel nectar nodig, daarom hebben wij rekening gehouden met de planten 
en bloemen. We hebben een bloemrijke omgeving gecreëerd waar veel nectar te halen valt. 
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Afvalscheiden 
 
Tegenwoordig scheidt men het afval.  
Ook wij willen de kinderen leren hoe belangrijk het is om afval te scheiden. Wij hebben 
hiervoor een speciale muur ontworpen. Deze muur zorgt er voor dat het scheiden van afval 
een uitdaging blijft!  
We onderscheiden het afval in de volgende Categorieën: 

- Groente, fruit en tuinafval 
- Plastic 
- Papier en karton 
- Statiegeld flessen 
- Rest afval 

 
 
 
 
Wadi 
 
Afvoer Drainage en Infiltratie. Een wadi bergt regenwater en zuivert het, waarna het water 
infiltreert in de ondergrond. Zo helpt de wadi tegen wateroverlast en droogte.  
De bovenste laag van de bodem bestaat vaak uit tuinaarde en functioneert als filterlaag. 
Deze laag is 300mm diep en daarin groeien gewassen. In de filterlaag wordt vervuiling 
vastgelegd die meekomt met het regenwater. Daarmee voorkom je dat er vervuiling in het 
grondwater komt, dat op sommige plekken ook als drinkwater gebruikt wordt. Bovendien 
zorg je voor hogere rendementen bij rioolwaterzuiveringen. Zonder wadi’s en afkoppeling 
van het gemengd riool, komt er tijdens grote regenbuien veel meer rioolwater terecht in 
oppervlaktewater. 
Wij plaatsen een wadi van 45 m2, zo kunnen wij al het water opvangen. 
Rondom de wadi plaatsen wij riet, pinksterbloemen en penningkruid dit zorgt voor een oever 
beschermende functie bij de wadi.  
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Moestuin 
 
Wij hebben een moestuin toegepast in ons project.  
Een moestuin is een boeiende omgeving waarin leraar en leerling het hele jaar door in 
kunnen doorbrengen. Het is een eigen project voor de kinderen waarin ze het groei proces 
van groente en fruit kunnen onderzoeken. Daarnaast kunnen ze genieten van hun oogst uit 
hun eigen tuin. 

 
Sedum dak 
 
Het dak van de school willen we voor een groot deel bedekken met een sedum dak.  
Sedum is een vetplant die bloeit en erg gemakkelijk onderhoud is. Het is ongevoelig voor 
insectenplagen en kan tegen veel weersomstandigheden. De steeds warmere zomers zijn 
dus geen probleem. Daarnaast wortelt Sedum niet diep en is het licht van gewicht. De 
meeste daken van tegenwoordig kunnen het daarom goed dragen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Groene wanden 
 
Een goede werkomgeving is belangrijk, waar binnen vaak een onnatuurlijke werkomgeving 
heerst, kan dit natuurlijker worden gemaakt. Wanneer er planten of groene wanden worden 
geplaatst heeft dit een positief effect op mensen. Er is bewezen dat er 15% meer creativiteit 
is wanneer er in een natuurlijk omgeving wordt gewerkt.  
Voor kinderen in de bloei van hun ontwikkeling,  
is het belangrijk dat de creativiteit van de kinderen veruimt wordt.  
Ook hierom plaatsen wij enkele groene wanden in de school.  
De groene wand die wij hebben toegepast  
is de Mobilane groene wand.  
Deze wand heeft een hoge geluidsdempende  
en isolerende eigenschap.  
De wand is 100% recyclebaar  
en verbeterd de luchtkwaliteit.  
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Bronvermelding 
 

- https://www.wur.nl/nl/show-longread/Biodiversiteit-longread.htm 
- https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/01/a33e5b33-66af-4a49-808d-

0757b131b7ea.pdf 
- https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/tuinieren/wat_is_een_biodiverse_tuin/ 
- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/beleid-

voor-natuur-en-biodiversiteit 
- https://www.dakvergroeners.nl/ 
- https://www.detuinoptafel.com/7x-inheemse-planten-voor-een-grotere-

biodiversiteit/ 
- https://www.sempergreen.com/nl/over-ons/nieuws/5-redenen-voor-een-

groene-gevel-op-kantoor 
- https://www.topgroen.nl/voordelen?msclkid=ed2663b9554b152e4c4201

36a91b69fe 
 
 

 

 


