BIOTOPISCH WONEN
IN ZOETERMEER

Symbiose tussen Wonen, Natuur en Leisure

Zie jij het ook al voor je? Zelf bepalen hoe jij wil wonen tussen de
prachtige natuur en uitstekende recreatie in het Van Tuyllpark?
Biotopisch Wonen bekijkt de prijsvraag Maximaal Park, Maximaal
Wonen vanuit een vernieuwend perspectief: hoe kunnen woningen een
wederzijdse meerwaarde vormen met natuur en recreatie?
Zoetermeer staat voor levendig wonen in het groen en tussen de
recreatie. Wij zijn overtuigd dat deze prachtige identiteit nog verder
versterkt kan worden in het oog van de huidige woningbouw opgave,
waarbij Zoetermeer in 2040 bekend staat als dé groenste leefomgeving
van de Randstad waar sport, spel en plezier centraal staat. De nieuwe
invulling in het Van Tuyllpark kan dit DNA van Zoetermeer integreren en
versterken.
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Biotopisch Wonen herinterpreteert de identiteit van Zoetermeer door
natuur, recreatie en wonen in een symbiose te versmelten, waarbij ieder
element van toegevoegde waarde is ten opzichte van de andere. In de
natuur staat een biotoop voor een uniform landschapstype, waar flora
en fauna in kunnen gedijen. Dit principe passen wij toe in het stedelijk
leefmilieu. Mens, dier en milieu worden in dit concept versmolten,
wat zorgt voor een uniek en wederzijds bevorderend woonklimaat: het
Biotopisch Wonen.
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HET CONCEPT

Onze visie op het combineren
van maximaal park en maximaal
wonen is dat beide thema’s een
meerwaarde zijn voor elkaar.
Waar groen vaak een toevoeging is voor een woonomgeving,
vormt wonen vaak geen meerwaarde voor groen.
Het concept Biotopisch Wonen
beoogt het realiseren van een
groen, harmonieus woonklimaat
bevorderend voor zowel mens als
de biodiversiteit.

De noodzaak voor verdichting is urgent en zeer maatschappelijk relevant.
In de stedelijke parelketting Dordrecht-Leiden in Zuid-Holland betekent dit
(veel) woningen toevoegen in het bestaand stedelijk weefsel, vaak rondom
zogenoemde knooppunten. Dit is in Zoetermeer geen uitzondering.
Essentieel bij deze verdichting staat de bewaking van kwaliteit. Groene
woonconcepten krijgen hierin steeds vaker de hoofdrol. Ons concept
gaat een stap verder; de thema’s groen en wonen worden verbonden
met de ‘leisure’-identiteit van Zoetermeer. Hierdoor ontstaat een
levendig en uniek woonconcept dat een positieve bijdrage levert aan de
verdichtingsopgave van Zoetermeer en een toevoeging is aan het DNA van
de stad.
Biotopisch Wonen
Woningen bouwen in een stadse omgeving heeft vaak tot gevolg dat
recreatie en natuur worden verdrukt uit onze directe leefomgeving.
Lopend door Nederlandse woonwijken is het vaak moeilijk voor te stellen
dat op die plek vroeger een polder lag, of een veenlandschap. Met
Biotopisch Wonen proberen wij een balans te creëren tussen de thema’s
wonen, natuur en recreatie vertaald in een specifiek landschap. Samen
zijn de thema’s meer dan de som der delen en zullen gezamenlijk een
type biotoop vormen. Het biotoop ‘Bos’ onderscheidt zich weer van het
biotoop ‘Wetland’, net als het biotoop ‘Heide’. Om dit woonconcept met
de identiteit van Zoetermeer te verweven wordt de laag ‘leisure’ gevoegd,
waarbij recreatieve activiteiten gekoppeld zijn aan de soort biotoop en
andersom. Dit is volgens ons het antwoord op de vraag hoe een hoge

concentratie groen en een hoge concentratie wonen op een prettige
manier samen gaan in Zoetermeer.
Symbiose tussen Wonen, Natuur en Recreatie
De drie elementen Wonen, Natuur en Leisure staan in iedere soort
biotoop in meerwaarde tot elkaar. Natuur verbetert de leefkwaliteit
van de toekomstige inwoners door de vele sociaal-maatschappelijke en
psychologische voordelen die het biedt. Het bevordert de gezondheid
en luchtkwaliteit, speelt in op klimaatadaptatie en hittestress en lokt
uit tot sociale interactie en ontmoetingen tussen mensen. Daarnaast
creëert natuur een type milieu voor (uitdagende) recreatie. Recreatie
versterkt de band tussen mens en natuur, wat zorgt voor een
hoogwaardige woonbeleving. Dit levert een levendige buurt op met
een hoge waarborging van de sociale cohesie. Wanneer vroegtijdig in
de ontwerpfase ingespeeld wordt op de voorgaande elementen, kan
Wonen bevorderend zijn voor een verhoogde biodiversiteit. Wanneer
woonmilieus ruimtelijk inspelen op de habitat van vogels, insecten en
andere diersoorten kunnen mens en dier leven in harmonie. Dit zorgt voor
levendige microklimaten waarbij nieuwe en oude soorten terugkeren naar
dezelfde plek.

Biotopisch Wonen integreert leisure, natuur en wonen om
een wederzijdse meerwaarde te creëren naar een sterke
eigen identiteit.
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Biotopisch Wonen

BIOTOPISCH WONEN IN
HET VAN TUYLLPARK
Biotopisch Wonen met de symbiose van Wonen, Natuur en Leisure is
gemaakt voor Zoetermeer. Dit woonconcept kan toegepast worden op
de gehele gemeente om de verdichtingsopgave te realiseren omdat het
de identiteit van de stad representeert. Essentieel hierbij is dat er bij
toepassing aandacht besteed wordt aan context, bestaand programma
en aanwezige kansen. Biotopisch Wonen is geen ‘blauwdrukplan’, het
kan worden vertaald vanuit variërende en verschillende contextuele
eigenschappen.

DE HEIDE

Het Van Tuyllpark wordt al gekenmerkt door de aanwezigheid van veel
recreatieve activiteiten. Daarnaast hebben de komst van een OV-halte,
de Dutch Tech Campus en de natuurwaarden van de Plas van Poot een
grote invloed op de omgeving en vormen aanknopingspunten voor de
toekomstige biotopische invulling van het Van Tuyllpark.
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DE WETLANDS, DE HEIDE EN HET VERTICALE BOS
Rondom het nieuwe OV-knooppunt wordt het Verticale Bos bedacht,
een biotoop dat gekenmerkt wordt door een hogere dichtheid met
een sterk groene uitstraling. Natuur en recreatie worden mee de lucht
ingenomen door deze twee thema’s te integreren in de bebouwing samen
met woonappartementen. Achter de Silverdome bevindt zich De Heide,
een gebied met een open karakter waar goed gebruik van de gras- en
zandondergrond is gemaakt door de koppeling met bestaande omliggende
recreatieve activiteiten. Deze biotoop maakt gebruik van de bestaande
landschappelijke kenmerken. De Wetlands benutten de aanwezige kracht
van de waterrijke en beboste omgeving rondom Plas van Poot.

WONEN
Benader wonen als
meerwaarde voor
natuur en recreatie

LEISURE
Zet recreatie in als
meerwaarde voor
wonen en natuur.

NATUUR
Zet ecologie in als
meerwaarde voor
wonen en leisure.

Biotopisch Wonen integreert de bestaande natuurrijke
en recreatieve context van het Van Tuyllpark met een
bijpassend woonmilieu.

WONEN IN EEN BIOTOOP
Wonen in een bijzonder klimaat waar recreatie is afgestemd op
de natuur zorgt voor een unieke woonbeleving. Toekomstige
bewoners kunnen zich identificeren met hun omgeving en worden
gestimuleerd om deel te nemen aan de aanwezige recreatieve
activiteiten. Hardlopende studenten komen elkaar tegen bij het
Outdoor Fitness Park en jonge ouders met kinderen ontmoeten
elkaar op de hockeyclub. Dit leidt tot een wijk vol ontmoetingen
met een hechte gemeenschap en een sterke sociale cohesie.

DE WETLANDS

In iedere biotoop wordt de bebouwing organisch geïntegreerd
in de bijpassende natuur. De woongebouwen staan met hun
voeten aan de gemeenschappelijke openbare ruimte waardoor de
sfeer van de biotoop tot aan de voordeur wordt beleefd. Voor de
Wetlands betekent dit dat het water komt tot aan de achtertuin,
in het Verticale Bos worden de bomen meegenomen de lucht
en op de Heide staan de blokken in het gras. Elke biotoop en zijn
woonvolumes zijn gericht op flexibiliteit en de gemixte doelgroep:
Starters (met kinderen), Studenten en Senioren, maar er zijn
ook gezinnen denkbaar. Per Biotoop wordt een nadruk voorzien

met een nadruk voorzien voor een specifieke doelgroep omdat
deze past in de context: Wetlands: starters met jonge gezinnen
dichtbij de hockeyclub. Verticale Bos: studenten en starters
dichtbij het OV en Dutch Tech Campus. Senioren in de Wetlands
met speelvoorzieningen voor de kleinkinderen dichtbij de rustige
Plas van Poot. Het gestroomlijnd OV-systeem en het gebruik van
elektrische deelauto’s en -fietsen maakt het hebben van een
eigen voertuig (bijna) overbodig; bewoners maken gebruik van
een mobiliteitsservice in plaats van het bezitten van goederen.
De parkeerplekken die aanwezig zijn in het Van Tuyllpark worden
‘verstopt’ in het landschap en zijn bedoeld voor dubbelgebruik.

Als mensen buiten zijn, dan voelen ze zich gelukkiger. Mensen
gedijen veel beter door te sporten en in de natuur te zijn. Het
Van Tuyllpark heeft deze ingrediënten al voor een groot deel,
maar verschillen per gebied significant. Door aan te haken met
de woonmilieus bij de verschillende condities kunnen unieke
woonbelevingen worden gecreëerd. Zodoende is er ruimte voor
ca. 1250 woningen mogelijk door zorgvuldig in te passen, dit
komt neer op ca. 125.000 m2 Bruto Vloer Oppervlak (BVO),
binnen bestaande context, met behoud van bestaande recreatieve
profiel en natuurlijke waarden.

De Wetlands
Wonen in een eilandenrijk. Altijd
al waterrijk willen wonen? Met
de gezamenlijke boot het water
op, of juist lekker rondfietsen
over het terrein via de scouting
naar de Plas van Poot.
De Wetlands heeft een dichtheid
van ca. 30 woningen per hectare
(ca. 290 woningen). Natuurlijke,
plasdrassige uitstraling en
waterwonen bepalen de sfeer.
Bijzondere spelregel: meer
woningen mogelijk, mits elke
woning direct toegang tot het
openbare water.

DE HEIDE

De Heide
Elke dag de zonsopgang kunnen
zien in het vergezicht van de heide
en genieten van de geur van het
vers gemaaide gras. Hier woont
men aan gemeenschappelijke
groene hoven, met veelvuldige
typen gras en heide begroeiing.
De Heide heeft een dichtheid van
ca. 50 woningen per hectare (ca.
422 woningen). Losse bebouwing
op het veld, met aardse uitstraling
van de bebouwing.
Bijzondere spelregel: meer
woningen mogelijk, mits dubbel
gebruik parkeren met recreatie
functies.

HET VERTICALE BOS

Het Verticale Bos
Dagelijks rondwandelen in het
bos met de hond, wie wil dat
niet?
Het Verticale Bos heeft een
dichtheid van ca. 100 woningen
per hectare (ca. 538 woningen).
drie dimensionale groene
uitstraling van bebouwing en
openbare ruimte.
Bijzondere spelregel: meer
woningen mogelijk, mits elk huis
een eigen boom in 10 m2 grond.

DE WETLANDS

DUURZAME INVESTERING:
WATEROPVANG

1. Reguliere functie (wonen)
Bepaald percentage van
oppervlakte is bestemd voor
Regenwater opvang (c.a. 15%).
2. Meerwaarde voor recreatie
Koppeling natuurbeleving
met Stichting Scouting John
McCormick / kanovaren in de
natuur / etc.
3. Meerwaarde voor natuur
Extensief beheer van flauw
oplopende natdroge taluds
kunnen voedingsbodem zijn
voor rijke diverse ecologie.

DE HEIDE

DUURZAME INVESTERING:
STRAATMEUBILAIR

1. Reguliere functie (wonen)
Verlichting voor zichtbaarheid
en veiligheid op straat, identiteit en uitstraling van de wijk.
Bankjes om te zitten.

De meerwaarde van specifieke woonmilieus inpassen in de bestaande
natuur en het al sterke recreatieve profiel van het Van Tuyllpark gaat
over de wederzijdse versterking. Door deze effecten te herkennen
en te versterken in de biotopen kan worden gezocht naar duurzame
investeringen die zowel het natuurlijke en recreatieve profiel versterken,
als het mogelijk maken van unieke woonmilieus met unieke beeldkwaliteit,
programma en doelgroepen.

2. Meerwaarde voor recreatie
Vorm en positie als meerwaarde voor buiten sporten,
koppeling met bootcampen /
conditietraining MHC Zoetermeer / rondje hardlopen.
3. Meerwaarde voor natuur
Type licht kan meerwaarde zijn
voor ontwikkeling insecten /
vogels / vleermuizen.

HET VERTICALE BOS

LEISURE TUSSEN DE BIOTOPEN
In en rondom het Van Tuyllpark worden drie recreatieve routes
gerealiseerd (fiets- loop- en hardlooproutes) die de biotopen met
elkaar en de omliggende context verbinden. Langs deze routes wordt
de variaties tussen de biotopen beleefd; dit creëert een filmisch effect
waarbij de gebruiker zich beweegt langs verschillende habitats. Bestaande
en nieuwe sportactiviteiten en culturele voorzieningen zijn gevestigd
aan de recreatieve route, met als centrale punt het Parkhart midden in
het plangebied. Nieuwe typen leisure worden gekoppeld aan het type
biotoop. Dit betekent dat men buiten kan kanoën en ‘natuurlijk spelen’ in
de Wetlands dichtbij de scouting, kan ‘bootcampen’ op de Heide dichtbij
de hockeyclub en kan ‘vogelspotten’ vanaf het Verticale Bos dichtbij de
Plas van Poot. Met de recreatieve route wordt aansluiting gezocht met de
Dutch Tech Campus en het parkoduct van de wijk Oosterheem. Het Van
Tuyllpark wordt daarmee gebruikt als speelse en actieve uitlaatklep, niet
alleen door haar bewoners maar ook door de naastgelegen woonwijken.
Naast het bevorderen van de leefomgeving van de omwonenden,
bevordert de recreatieve route ook de habitat van dieren. Aan de route
grenzen verschillende biotopen inclusief bijpassende vegetatie. Dit
zorgt ervoor dat de route dient als een ecologisch overgangsgebied, een
grensgebied waar in de natuur veel gebeurd. Hierdoor ontstaan levendige
microklimaten met een rijke biodiversiteit in plaats van een monocultuur
gericht op één diersoort.

Uitvoeringsagenda (concept):
Door samen met de gemeente na te denken over het te volgen
participatietraject kan worden bepaald op welke participatietrede de
ontwikkeling wordt aangegaan. Wordt dit louter informeren, raadplegen,
adviseren of gaat men toch voor coproduceren of zelfs meebeslissen?
(Keuzemoment 1)

DUURZAME INVESTERING:
GEVELS BEBOUWING

1. Reguliere functie (wonen)
Bescherming tegen elementen, scheiding met openbare
ruimte, uitstraling en definitie
van identiteit.
2. Meerwaarde voor recreatie
Zicht vergroten op aangrenzende natuurgebieden en bijbehorende diersoorten, in combinatie met gezamelijke natuurlijke
buitenruimte.
3. Meerwaarde voor natuur
Vormgeving gevel kan meerwaarde zijn voor werking verschillende klimaten / vestiging
vogels.

Onze voorkeur gaat uit naar het vroeg en integraal betrekken van de
omgeving. De opgestelde schetsontwerpen worden benaderd met
een doorlooptijd van een jaar. Door samen met de omwonenden,
belanghebbenden van zowel recreatieve als natuurlijke kant, alsmede de
toekomstige bewoners krijgen de verschillende biotopen meer draagvlak,
omdat ze samen worden opgesteld en gefinetuned op grote lijnen.
(Keuzemoment 2)
Vervolgens door deze plannen met hun bijzondere spelregels te laten
toetsen bij bijvoorbeeld (kleinschalige) ontwikkelaars of CPO’s kan worden
gezocht naar financieel haalbare meerwaarden voor de natuur en recreatie.
Samen met elkaar leidt dit tot definitieve planvorming in samenwerking met
specialisten voor natuur en recreatie.
(Keuzemoment 3)

