
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodivers en natuurinclusief 
 



 

Locatie 
 

 De locatie die ons is toegewezen is een 
oud schoolpand, wat nu een buurthuis 
is. Het pand zou een voorbeeld moeten 
zijn voor de omgeving, wat voornamelijk 
huurwoningen zijn om mee te komen 
met de tijd.  

Het definitieve plan moet een mooi 
voorbeeld geven aan de wijk voor een 
duurzame toekomst.  
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Wij als Team ROC van Twente willen ervoor zorgen dat we niet over de natuur heen bouwen maar dat we het ecosysteem gaan 
ondersteunen. Dit willen wij op de volgende manier waarmaken: 

 

Moestuin en insectenhotel 

 

Het begon bij een mooi plan om het eigenterrein van het Hagedoorn een moestuin te 
maken, wij als team hebben op de dag van NL-doet meegeholpen om de plannen waar te 
maken. (foto van de plannen) We hebben daarna nog onderzoek gedaan naar welke 
planten er goed zijn voor insecten, dit zijn onder andere paardenbloem, lavendel en grote 
teunisbloem. Om de insecten ook een schuilplek te geven willen we onder de rand van de 
moestuin/oud zandbak een insectenhotel te maken.  
 

Om de luchtkwaliteit van de omgeving nog meer te verbeteren willen we nog een aantal 
bomen planten rondom de vijver. Wij willen graag riet planten in de vijver, er is bewezen dat 
riet 4 keer meer co2 opneemt volgens het atlasnatuurlijkkapitaal.  

 

Door de aanleg van lage vegetatie rondom de vijver willen we 
kleinere dieren een veiligere aanlooproute geven naar en van de 
vijver. 



 

 

Groene gevel, groen/ bruine dak  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zicht op de vijver is prachtig, daarnaast kun je het pand als 
onderdeel van het park beschouwen. Om een mooi zicht van het pand 
te creëren voor het park wij de wand die richting de vijver gesitueerd 
staat als groene wand bekleden, naast een mooi zicht zorgt het ook dat 
het pand meer een begint te worden met de natuur.  

Tegenwoordig regent is de frequentie van dat het regent vrij laag, als het 
regent is de hoeveelheid die valt wel enorm veel. Door een groen- blauw 
dak te hebben kun je een deel van die regen opslaan wat normaal 
gesproken de grond in zou trekken. 

 

Naast water opname en groen verwerken in het pand zijn er ook nog 
vogels en vleermuizen die een plek nodig hebben, ook in de binnenstad. 
Onder het overstek van het dak is een mooie plek om deze kasten de 
gaan installeren. Een mooie plek om te rusten voor de vogels en 
vleermuizen in de omgeving.  



 

 

Regenwaterafvoer circulair 
 

 

 

 

De installatie technische kant heeft een mooi systeem opgezet voor 
ons pand, hiervan is het de bedoeling om regenwater te gaan 
hergebruiken. Hiervoor is een leiding stelselnodig en een wateropvang 
onder de grond. Als er veel regen valt dan wordt dit opgeslagen in de 
tank en een deel op het dak zoals u in het onderdeel groene gevel, 
groen- bruin dak heeft kunnen lezen.  

 

Wanneer het regent wordt het water als eerste op het dak 
opgeslagen, wanneer het te veel is voor het dak wordt het 
geleid naar een ondergrondse tank. Dit raakt op een moment 
ook vol, als dat zo is wordt het overtollige water afgevoerd door 
het bestaande stelsel.  

Er worden leidingen aan gebracht op het eigenterrein 
om de planten te besproeien, dit gaat door middel 
van een kraantje die aangesloten is op de tank. Het 
water op het dak is voornamelijk bedoeld om die 
beplanting te voorzien van genoeg water. 



 

 

Conclusie 
 

Door al deze elementen aan de renovatie toe te voegen kan het pand een steentje bijdragen aan het ecosysteem. Dat is hard nodig en door al deze 
maatregelen te blijven vernieuwen met nieuwe ideeën en oplossingen hopen we te zorgen dat de wereld een stukje minder snel wordt afgebroken. 

Bij het ontwerp van ons renovatie project hebben we goed gekeken naar hoe we de co2 opname hoog maken en ook willen we de dieren een plek geven om 
te leven in het stuk natuur midden in de binnenstad. 


