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Inkomsten recreatie zorgen voor het onderhoud en de uitbreiding van het natuurgebied en de woningen
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Eco (re)creëren: Natuurgebied de BanjaardDe N57 scheidt 

ecosystemen van elkaar
Zonder de N57 kunnen 
ecosystemen verbonden 
worden en uitbreiden

Resultaat: ecosystemen lopen 
in elkaar over, de Banjaard 
wordt een natuurgebied

Concept: Er wordt een nieuwe waterking aangelegd waar de N57 onder ligt
Hierdoor onstaat een nieuw, dynamisch natuurgebied op het Banjaard terrein

Natuurgebied de Banjaard, 
met silhouette oude Banjaard

Natuurgebied de Banjaard, met 
uitgesnede clusters van ecosystemen

Uitsnede strand 
ecoysteem

Uitsnede bos 
ecoysteem

Uitsnede duin 
ecoysteem

Het 
strand is een erg 

dynamisch ecosysteem dat 
in direct verband staat met de 

zee. De woningen op dit ecosysteem 
zijn hier dan ook op aangepast door ze 

van de grond te plaatsen waardoor ze 
beschikbaar en bereikbaar zijn bij alle getijde 
en weertype. De bezoeker ervaart tijdens een 
verblijf in de woningen in dit ecosysteem ook 
de directe verbinding met de zee. De wonin-
gen hebben een open uitstraling die op het 
water zijn gericht. De huisje zijn gemaakt 

van houtsoorten met natuurlijke kleuren 
die terugkeren in het ecosysteem. 

Dit zullen voornamelijk grijs en 
pasteltinten zijn.

Het 
duinlandschap loopt 

geleidelijk over in het ecosys-
teem van het naaldbos. Het zachte 

geritsel van bladeren, geluiden van beken-
de en onbekende dieren, de geur van hout, 

gras en bladeren; het bos maakt je bewust van je 
omgeving Door het verschil van hoogte en dichtheid 

van de bomen ontstaat een divers landschap. De wo-
ningen zullen dan ook erg verschillen van elkaar in dit 
ecosysteem. Woningen kunnen in het dichte bos staan, 
waar ze geborgenheid te voelen is. Maar op open plaat-
sen is juist de transparantie op het veld gericht, zodat 
er meer een gevoel van ruimte ontstaat. De woningen 
die aan het bos meer staan, zijn op het water gericht, 
om zo de verscheidenheid van het landschap goed 

te ervaren. Het materiaal wat gebruikt wordt 
voor de woningen kent zijn oorsprong in het 

naaldbos, zodat het één is met het eco-
systeem.het ecosysteemvinden in 

het omliggende ecosys-
teem

Dui-
nen zijn erg be-

langrijk voor het Nederlandse 
landschap; het zorgt ervoor dat we 

droge voeten houden. Daarnaast heeft 
het ook een aantal verborgen schoonheden. 

Door de verschillende weertypen ontstaan er in 
de duinen kleine ecosystemen. Plaatsten waar de 

zon juist wel of niet schijnt en waar de windkracht 
van de zee plotseling weg is. De woningen in het duin 
krijgen de geborgenheid die deze omgeving uitstraalt. 
Ook staan de huizen niet in elkaars gezichtsveld 
zodat de bezoeker de rust van het duin ervaart. 
De woningen staan tegen of voor een deel in een 
duin. De natuur kan delen van de woning in de 

loop der tijd verbergen waardoor de bezoe-
ker zich één met de omgeving voelt. Be-

planting en dieren kunnen hierdoor 
samen met de bezoeker 

leven. 


