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“If you took the city of Tokyo and 
turned it upside down and shook it 

you would be amazed at the animals 
that fall out: badgers, wolves, boa 
constrictors, crocodiles, ostriches, 
baboons, capybaras, wild boars, 
leopards, manatees, ruminants, in 
untold numbers. There is no doubt 
in my mind that that feral giraffes 

and feral hippos have been living in 
Tokyo for generations without seeing 

a soul”
Yann Martel
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VOORWOORD

Mijn afstuderen begint met twee fascinaties.
Biodiversiteit en een verdichtende wereld. Twee 
begrippen die steeds verder uit elkaar lijken 
te groeien. Hier ligt meteen mijn frustratie. Zo 
ontstaat dan ook mijn onderwerp. Biodensity. 
Verdichten ínclusief biodiversiteit.

De reis van mijn afstuderen zou ik in één woord 
omschrijven als rijk. Rijk als in veelomvattend, 
veelzijdig. Af en toe zelfs veeldadig. De kunst 
is dan ook om het onderwerp zo klein mogelijk 
te houden. Wanneer de scheiding tussen 
biodiversiteit en een verdichtende wereld 
voor mij te voelbaar wordt, is het zaak mij weer 
te focussen op de overeenkomsten. Op de 
raakvlakken tussen biodiversiteit en verdichting. 
Maar het zou geen afstudeeropgave zijn als deze 
raakvlakken voor de hand liggend zouden zijn.

Mijn onderzoek begint dan ook met een harde 
splitsing. Hoe kan je efficiënt verdichten? En wat 
is de Rotterdamse Biodiversiteit? Ik verlies me 
op een positieve manier in beide onderzoeken 
en weet inmiddels veel van verdichten en over 
biodiversiteit, maar het raakvlak tussen de 
onderwerpen blijft uit. Een gebouw dus ook. 

Wat brengt mensen samen en is tegelijkertijd 
onmisbaar voor dier en plant? Wat is de 
achterliggende reden dat men op bepaalde 
locaties is gaan bouwen? Het antwoord is soms 
simpeler dan gedacht. Water. Water blijkt mijn 
missing link. De mens verschilt zo gek nog niet van 
dier en plant.

Zo rijk als mijn onderwerp is, zo rijk zijn de 
gebieden waarop ik mij bevind. Ik werk van de 

detailschaal tot aan de stedenbouwkundige 
schaal en ik maak kennis met een hele nieuwe 
tak van sport: landschapsarchitectuur. Ik kom er 
achter dat landschapsarchitectuur ingewikkelder 
is dan ik in eerste instantie had gedacht. Een 
hoop uitdagingen, en gelukkig een hoop mensen 
die mij willen begeleiden. Voor alle hulp binnen 
de landschapsarchitectuur wil ik Joost Emmerik 
bedanken. Er is een kleurrijke wereld voor mij 
open gegaan. 

Graag bedank ik Margit Schuster voor het 
vertrouwen in mijn onderwerp en het uitdiepen 
van de opgave tot een werkbaar plan. Samen 
met Nina Aalberts en Krijn Geevers vond ik de 
afstudeercommissie een prettig team om mee te 
werken. Kritisch en positief. Dank daarvoor.
 
Tot slot wil ik mijn begeleider Albert Takashi 
Richters van harte bedanken. Je weet mij altijd 
het juiste zetje te geven om nog nét even verder 
te gaan. Nét even verder om alle verbanden 
helder te krijgen en om iets neer te zetten waar ik 
zelf trots op mag zijn. Ik ben trots dat ik mijn twee 
fascinaties, na deze lange reis, samen heb kunnen 
brengen.
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NEDERLAND
de hittestress situatie



10 11SAVINE ABENDROTH  |  RAVB BIODENSITY

SAMENVATTING

Het gaat niet goed met het klimaat. We 
putten de aarde uit, de natuur is uit balans. 
Tegelijkertijd is er een enorme druk op de 
steden. Niet alleen de stad zelf verdicht. De 
groene delen van de stad maken plaats voor 
versteende wijken. Uitbereiding van de stad 
gaat nu vrijwel altijd samen met het verdringen 
van de natuur terwijl de natuur een belangrijke 
betekenis heeft voor het klimaat van de stad. De 
natuur werkt als klimatologische buffer voor de 
grote stad. In de afgelopen decennia werd er 
weinig aandacht besteed aan grondgebruik en 
de klimatologische betekenis hiervan. Inmiddels 
is de kennis over de klimaatproblematiek 
vergevorderd. Er moet aandacht besteed 
worden aan het klimaat bij de ontwikkelingen 
van uitbereidingswijken en het bouwen van 
woningen. 
Binnen deze afstudeeropgave wordt er 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor 
de inrichting van een nieuwe laagbouw wijk 
achter de Kralingse Plas, zonder dat deze de 
natuur verdringt. Ook het verdichten wordt 
herzien. Verdichting is belangrijk maar kan 
efficiënter. Om het bouwen zelf klimatologisch 
te verantwoorden, wordt het bos inclusief haar 
biodiversiteit in het gebied teruggebracht. De 
disbalans tussen mens en natuur wordt hersteld.
Dit onderzoek resulteert in een nieuwe, groene 
typologie die zo veel mogelijk voldoet aan 
het verdichtings- vraagstuk en het klimaat zo 
min mogelijk belast. Deze typologie kan als 
concept worden ingezet op meerdere locaties 
in Nederland om een zo groot mogelijke impact 
op het klimaat te hebben, maar ook gaat ze 
een verbintenis aan met de grote stad en haar 
directe omgeving door te dienen als groene buffer. 

VARIATIE IN SCHAAL & MAAT
Biodiversiteit komt voor in het kleinste detail 
waar micro- organismen zich hechten tot aan 
de grootste schaal waarbinnen de zeemeeuw 
zich verplaatst. Binnen al deze schaalniveaus 
wordt de spanning tussen mens, dier en plant 
opgezocht. Er wordt bekeken hoe wij zo dicht 
mogelijk met elkaar kunnen wonen.

POROSITEIT
Routes van dier en plant zorgen voor de 
mate van voortplanting. Stedenbouwkundig 
is het plan poreus. De woningblokken zijn 
geclusterd en zijn zo geplaatst dat deze de 
unieke lichtinval van het bos waarborgen om 
zo een grote verscheidenheid aan planten te 
kunnen voorzien van licht. Ze zweven boven 
het maaiveld om de natuur de gelegenheid te 
geven om er onderdoor te groeien. Een gevel 
van olifantsgras met verschillende openingen 
en texturen waarborgt verschillende plant- en 
diersoorten terwijl er voor de bestrating wordt 
gezocht naar de juiste doorlaatbaarheid voor 
regenwater.

DIVERSITEIT IN GEBRUIK EN BEHEER
Het plan omvat geen tuinen, maar wel eigen 
buitenruimten. Paden en buitenruimten die 
zweven boven de natuur. De natuur kan 
ongestoord haar eigen gang gaan op de 
plekken die daarvoor zijn toebedeeld. Niet alle 
balkons zijn toebedeeld aan de mens, maar de 
mens kan wél van alle balkons genieten. Er is 
een dialoog gaande tussen mens, dier en plant 
op het gebied van gebruik en beheer. Hierdoor 
blijft de biodiversiteit -ook binnen de footprint- 
hoog.
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PLANTOELICHTING

PROBLEEMSTELLING
Het gaat niet goed met het klimaat. We putten de aarde uit, de 
natuur is uit balans. Tegelijkertijd is er een enorme druk op de 
steden. Niet alleen de stad zelf verdicht. De groene delen van 
de stad maken plaats voor versteende wijken. Uitbereiding van 
de stad gaat nu vrijwel altijd samen met het verdringen van de 
natuur terwijl de natuur een belangrijke betekenis heeft voor 
het klimaat van de stad. De natuur werkt als klimatologische 
buffer voor de grote stad. In de afgelopen decennia werd er 
weinig aandacht besteed aan grondgebruik de klimatologische 
betekenis hiervan. Groene stadsranden maakten in de afgelopen 
decennia een aantal transformaties door. Na de middeleeuwse 
plattegrond transformeerde de randen zich van wijken met 
gesloten en halfopen bouwblokken via de naoorlogse stedelijke 
uitleg tot bloemkoolwijken. In de jaren negentig kwam de 
Vinex opgave op gang. Ook de inrichting van kantoren en 
bedrijvencentra werd belangrijk. Op dit moment is het nodig om 
weer een transformatie te ondergaan, en ditmaal niet zomaar 
uitbereiding. De groene delen van de stad zouden, met de 
huidige kennis over de klimaat problematiek en de toenemende 
vraag naar verdichting van de stad, weer als klimatologische 
buffer moeten dienen voor de grote stad. Er moet aandacht 
besteed worden aan het klimaat bij de ontwikkelingen van 
uitbereidingswijken en het bouwen van woningen. 

OPGAVE
Binnen deze afstudeeropgave wordt er onderzocht wat 
mogelijkheden zijn voor de inrichting van nieuwe laagbouw 
wijken in potentieel groene gebieden, zonder dat deze de 
natuur verdringen. Verdichting hierbinnen is belangrijk. Er is dus 
onderzoek nodig naar de verdichtingsmogelijkheden zonder 
dat het effect als groene buffer, en het gevoel van wonen in 
het groen, verloren gaat. Ondanks de bebouwing moeten de 
effecten op de natuur en het klimaat zo laag mogelijk zijn. Dit 
onderzoek resulteert in een nieuwe, groene typologie die zo veel 
mogelijk voldoet aan het verdichtings- vraagstuk en het klimaat 
zo min mogelijk belast. 
Deze typologie kan als concept worden ingezet op meerdere 
locaties in Nederland om een zo groot mogelijke impact op het 
klimaat te hebben, maar ook gaat ze een verbintenis aan met de 
grote stad en haar directe omgeving door te dienen als groene 
buffer. 

TOEPASSINGSLOCATIE
Voor deze afstudeeropgave is er gekozen voor een toepassing 
op het industriegebied achter de Kralingse Plas. Dit gebied ligt 
vlakbij de stad en is goed ontsloten. Het aangrenzende gebied, 
ook wel bekend als het Kralingse bos, is rijk aan natuur en 
biodiversiteit. Het plot zou oorspronkelijk ontwikkeld worden tot 
een welbekend woningpark: Nieuw Kralingen. Om het bouwen 
van woningen binnen het afstudeerplan klimatologisch te kunnen 
verantwoorden, wordt het bos inclusief haar biodiversiteit in 
dit gebied teruggebracht. Om natuur inclusief te ontwerpen 
zijn er drie kernwaarden bepaald welke op ieder schaalniveau 
terugkomen: variatie in schaal en maat, porositeit en diversiteit 
in gebruik en beheer. 

ROTTERDAM
De Rotterdamse biodiversiteit ligt een stuk hoger dan die van 
gemiddeld Nederland. Dit heeft een reden: de Kralingse Plas. 
De bron van deze vruchtbaarheid ligt bij de landbouwgebieden 
in het noorden van Rotterdam. De Rotte voert de afval- en 
meststoffen met zich mee naar de Kralingse Plas. De natuur 
gedijt hierdoor goed, maar de balans is niet optimaal. De natuur 
is in de minderheid waardoor de meststoffen zomers zorgen voor 
een overschot waardoor blauwalg in de plas ontstaat. Om deze 
balans te herstellen, is het noodzakelijk om meer natuur in het 
gebied toe te voegen, ook wel de biodiversiteit te verdichten. 
Het gebied zal vooral aantrekkelijk zijn voor de mensen die 
dichtbij de stad willen wonen maar zich tegelijkertijd bewust zijn 
van de huidige klimaatproblematiek. Ze waarderen de natuur 
in hun ongerepte staat en vinden het niet erg om zich naar de 
natuur te schikken door bijvoorbeeld in te leveren qua vierkante 
meters woonoppervlakte. Er zullen mensen gaan wonen die de 
beleving van een bosrijke omgeving belangrijker vinden dan 
het daadwerkelijke bezit van een tuin. Dit zullen voornamelijk 
alleenstaanden, koppels, gescheiden ouders met kinderen en 
jonge gezinnen zijn.
Het uiteindelijke ontwerp kenmerkt zich door een groene maar 
verdichte wijk, zonder negatieve klimatologische impact op haar 
omgeving. 

HET PLOT
De woningen in het gebied zijn geclusterd in groepjes en 
liggen gedeeltelijk verscholen in het bos, terwijl andere clusters 
zich meer laten zien in de meer open gebieden bij het water. 
Parkeren gebeurt grotendeels collectief om de auto en de 
daarbij horende verharding zoveel mogelijk te beperken. Vanaf 
deze collectieve parkeerplaatsen loopt een verhoogd pad welke 
de route naar huis bepaald. De natuur groeit hier ongerept 
onderdoor. 
Rekening houdend met een soortgelijke doelgroep van die 
van Kralingen-oost worden er binnen de woningclusters vier 
verschillende woningtypen gerealiseerd. Het grootste verschil zit 
met de woonplattegrond van die van Nieuw Kralingen zit hem in 
de vierkante meters. De woningen zijn precies op de doelgroep 
afgesteld zodat de footprint zo laag mogelijk is. Het gemiddelde 
huis is dan ook 67 vierkante meter groot.
De woningclusters zullen altijd lager zijn dan de boomgrens en 
schikken zich onderdanig aan de natuur. Er is veel symmetrie 
te vinden in de architectuur om binnen de ideeën van natuur 
te passen. Een cluster is nooit in zijn totaliteit te zien door 
de bebossing rondom. De afstand tussen de clusters is 
groot genoeg om de unieke lichtinval van het bos te kunnen 
waarborgen. De bosbeleving blijft bestaan. 
Binnen de biodiversiteit zijn routes van dier en plant erg 
belangrijk. Deze zorgen immers voor de mate van voortplanting. 
De clusters waarborgen deze biodiversiteitsroutes dan ook in 
iedere richting. Planten en dieren kunnen hun weg vervolgen 
langs de clusters, maar ze kunnen er ook overheen door de met 
planten begroeide niveauverschillen. Ook wordt het maaiveld zo 
min mogelijk aangeraakt om de natuur de gelegenheid te geven 
om er onderdoor te groeien. Zo worden ook de onderlangse 
routes gegarandeerd.

HET HUIS
Vanuit de woningen is er zoveel mogelijk vrij uitzicht op het 
bos. Eventuele zichtlijnen worden gebroken door de natuur. 
De woonclusters zijn ontsloten door een portiek om het gevoel 
van een samenleving mee te geven in het desolate bos. De 
grondgebonden woningen hebben geen tuin maar een veranda. 
Zo heeft men toch een eigen buitenplek, maar zal de natuur 
ongestoord haar eigen gang kunnen gaan. De bovenwoningen 

beschikken over open balkons. Een aantal balkons behoren tot 
de natuur.  Wanneer een balkon tot de natuur behoort, betekent 
dit dat dit niet toegankelijk is voor de mens, maar men er wél van 
kan genieten. De daken zijn volledig groen en verspringen per 
hoogte. Zo hebben verschillende soorten planten genoeg ruimte 
om zich te kunnen wortelen en blijft de biodiversiteit, ook binnen 
de footprint, hoog.

HET DETAIL
Binnen de detaillering en materiaalkeuzen is er rekening 
gehouden met de natuur. Als constructieprincipe wordt 
houtbouw ingezet wegens duurzaamheid en het lage gewicht. 
De gevel wordt gemaakt van olifantsgras. Dit olifantsgras wordt 
afgewerkt met een grote verscheidenheid aan texturen om zo 
planten en dieren de gelegenheid te geven om hier te kunnen 
nestelen.
Grote en kleine overstekken wisselen zich af om het gebouw 
van schaduw te voorzien en om de verschillende diersoorten die 
gebruik maken van het gebouw zich veilig te laten voelen. Binnen 
alle schaalniveaus wordt de spanning tussen dier, mens en plant 
opgezocht en bekeken hoe deze zo dicht mogelijk met elkaar 
kunnen wonen.
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Het gekozen plot voor Biodensity is 26 hectare 
groot. Binnen dit afstudeeronderzoek richt ik mij 
op 1/17e deel hiervan. Het plot ligt gecentreerd 
tussen het bos en de stad en fungeert momenteel 
als opslag voor de NS.

26hectare
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OVERSCHOT AAN MESTSTOFFEN RESULTEERT IN BLAUWALG
© PARKROZENBURG, 2015

ROTTERDAM

Rotterdam dankt haar naam en ontstaan aan 
de Rotte. Deze kleine, speelse veenrivier wordt 
gekenmerkt door haar eeuwenoude historie.
De Rotte vindt haar oorsprong in Moerkapelle. 
Door ontginning van veen ontstonden in eerste 
instantie plassen. Na drooglegging van deze 
plassen ontstonden de polders.
Ook tegenwoordig is de oorsprong van de Rotte 
nog goed voelbaar in Rotterdam. Meststoffen 
uit het poldergebied laten zich meevoeren met 
de stroming van de rivier en komen terecht in de 
Kralingse Plas. In deze plas vormen ze een bron 
van vruchtbaarheid voor plant en dier.

KEERZIJDE
Je zou verwachten dat een oneindige toevoer 
van meststoffen klinkt als een sprookje voor het 
Kralingse Bos. Helaas is het tegendeel waar. Het 
bos is niet in balans. De biodiversiteit van het 
Kralingse Bos is kwantitatief niet groot genoeg 
om deze oneindige toevoer aan te kunnen.
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NIEUW KRALINGEN

Het gekozen plot achter de Kralingse Plas wordt 
in werkelijkheid ontwikkeld tot woonwijk met 
welbekende Kralingse Typologie. Er komen 800 
woningen te staan. Nieuw Kralingen haal ik 
meermaals aan om een vergelijking te kunnen 
maken met mijn plan voor Biodensity, maar ook 
als bron om een aantal ingrepen -waar ik achter 
sta- te kunnen verklaren..

RENDER NIEUW KRALINGEN
© NIEUW KRALINGEN GEBIEDSVISIE, ERA CONTOUR - HEIJMANS, 2018
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1950
Maximaal 10% woont alleen

2000
Ruim 30% woont alleen

2050
Minimaal 50% woont alleen

“Wij moeten meer ruimte bieden 
aan mensen die minder ruimte willen 

gebruiken”
© Reimar von Meding, Woningbouwatelier
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DOELGROEPENANALYSE BIODENSITY EN HAAR BIJBEHORENDE VIERKANTE METERS
© RUIMTE ZAT IN DE STAD, KAW, 2020



26 27SAVINE ABENDROTH  |  RAVB BIODENSITY

BEGANE GRONDVLOER
100 m2  1 : 100
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EERSTE VERDIEPING
65 m2  1 : 100
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TWEEDE VERDIEPING
55 m2  1 : 100
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“Biodiversiteit Rotterdam hoger 
dan gemiddeld platteland”

© Stadsecoloog Rens de Boer
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HOMO SAPIENS
Mens

HETEROPTERA
Wantsen

ODONATA
Libellen

ZYGOPTERA
Waterjuffers

VESPULA
Wespen

ANTHOPHILA
Bijen

COLEOPTERA
Kevers

LEPIDOPTERA
Dagvlinder

HETEROCERA
Nachtvlinder

ARANEAE
Spinnen

INSECTEN EN SPINACHTIGEN
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ERINACEUS
Egel

VULPES VULPES
Vos

TALPA
Mol

CHIROPTERA
Vleermuizen

MUS MUSCULUS
Muizen

RATTUS
Ratten

ZOOGDIEREN

PISCES
Vissen

ONGEWERVELDEN & VISSEN

AMPHIBIA
Amfibieën

GASTROPODA
Slakken

ALCEDO ATTHIS
Ijsvogels

COLUBIDAE
Duiven

PARIDAE
Mezen

CORVUS
Kraaien

ARDEA CINEREA
Reigers

FRINGILLA
Vinken

LARIDAE
Meeuwen

HIRUNDINIDAE
Zwaluwen

PICIDAE
Spechten

ANATIDAE
Watervogels

VOGELS

STRIGIFORMES
Uilen

BUTEO BUTEO
Buizerd

FALCO
Valken

ZCCIPITER NISUS
Sperwer

ROOFVOGELS



38 39SAVINE ABENDROTH  |  RAVB BIODENSITY

HET VERBINDENDE NETWERK DER BIODIVERSITEIT
Doorsnede  1 : 400
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SCHADUWSTUDIESCHADUWSTUDIESCHADUWSTUDIE

KRISKRAS

SCHADUWSTUDIESCHADUWSTUDIESCHADUWSTUDIE
SCHADUWSTUDIESCHADUWSTUDIESCHADUWSTUDIE

VERDICHTINGSSTUDIE
Hoe lang blijft het bos een bos? Waar ligt de grens?
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WATER
Essentiële levensbehoefte van mens, 

dier en plant

KLIMMERS
Dieren die zich via de bomen bewegen

STRUIKEN ZON
Veelal bloemige en geurige planten

STRUIKEN SCHADUW
Veelal schuilmogelijkheid voor dieren

LOOFBOMEN
Tot 30 meter hoog

KLIMPLANTEN
Verbinding tussen dier en gebouw

GROND
Gewonnen veengrond ten behoeve 

van turf

WADI
Bufferzone voor hemelwater

GRASSEN
Beplanting met lijnvormige bladeren

NAALDBOMEN
Tot 35 meter hoog

MENS
Menselijke routes en verblijfsplaatsen

KRUIPERS
Dieren die zich via de grond bewegen

TUNNELS BOOMTOPPEN

FOOTPRINT
8% bebouwing 

(t.o.v. 21% in Nieuw Kralingen)

DOELGROEP
Gemiddeld woonoppervlak 67m2      
(t.o.v. 199m2 in Nieuw Kralingen)

VERDICHTING
29 huishoudens op 1,5ha

(t.o.v. 15 op dit ha in Nieuw Kralingen)

AUTOWEGEN
Noodzakelijk maar minimaal

AUTOPARKEREN
Parkeernorm <1.8

FIETSPADEN
Bereikbaarheid per fiets

KNUPPELPADEN
Directe verbinding naar de woningen

FIETSPARKEREN
Gemeenschappelijk parkeren

BOSPADEN
Schelpenpad door het bos

TERRASSEN
Toegankelijk voor de mens

RECREATIE
Speelnatuur en samenkomst

BEBOUWING
Woongebouwen op het plot

581 M2

166 M2

265 M2

166 M2

15.000 M2

100 M2

65 M2

55 M2

75 M2

1,5 HA

(600 op het gehele plot t.o.v. 800 in Nieuw Kralingen)

14

5

5
5
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NAAR HUIS

DE STRAAT

DE HOOFDWEG
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“Variatie in schaal en maat”
© Maike van Stiphout
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waterjuffers
libellen

padden
reptielen

vossen grote 
zoogdieren

slakken on-
gewervelden

uilen grote 
roofvogels
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BIODIVERSITEITSCHECKBOX
Verdichten, ook voor plant en dier
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“Diversiteit in gebruik en beheer”
© Maike van Stiphout
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GEBOUWINDELING
Klein wonen in appartementsvorm. Dak en grond behoort tot plant en dier

75M2
Koppel

65M2
Alleenstaand met kind

55M2
Alleenstaand
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1 BOOM

Houdt gemiddeld 650 liter water vast
Vangt 0,9 kilogram fijnstof 
Verwerkt 43 kilogram CO2 
Drinkt 375 liter water
Koelt de lucht met een capaciteit van 10 
airconditioners per jaar

© NATUURINCLUSIEF BOUWEN, MAIKE VAN STIPHOUT, 2020
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HOMO SAPIENS
Mens

LARIX
Lork

CEDRUS
Ceder

PICEA
Spar

PINUS
Grove den

METASEQUOIA
Watercipres

TAXODIUM
Moerascipres

TAXACEAE
Taxus

NAALDBOMEN
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AMELANCHIER
Krentenboom

ACER
Esdoorn

PRUNUS
Sleedoorn e.d.

COLYRUS
Hazelaar

QUERCUS
Eik

CRATAEGUS 
Meidoorn

FRAXINUS
Es

LOOFBOMEN

SALIX
Wilg

BETULA
Berk

MAGNOLIA
Beverboom

ALNUS
Els

GINKGO
Notenboom
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GEBOUW IN HET GROEN
Conceptvorm

MAN MADE VERSUS WILD NATURE
Strakke lijnen versus organische vormen
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“Porositeit”
© Maike van Stiphout
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CONSTRUCTIEPRINCIPE
Geprefabriceerde houtskeletbouw

STABIELE KERN
Rondom het trappenhuis

VLOER
Geprefabriceerde houten balken

WANDEN
Geprefabriceerde houtskeletbouw

STRAMIEN
Fundering op palen
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BRYOPHYTA
Mossen

TRACHEOPHYTA
Varens

POACEAE
Grassen

FUNGI
Schimmels

LANDPLANTEN EN SCHIMMELS

ORCHIDACEAE
Orchideeën

MALUS
Fruitbomen

RIBES NIGRUM
Fruitstruiken

BRASSICA
Groenten

LAVANDULA
Kruiden

VITES AGNUS
Struiken

HEDERA
Klimplanten

PLANTEN EN GEWASSEN

TROPAEOLUM
Eenjarige sierplanten

OENOTHERA
Tweejarige sierplanten

PULICARIA
Meerjarige sierplanten

CORYDALIS CAVA
Knol & bolgewassen

FUCHSIA
Kuip & potplanten
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RESTMATERIAAL LANDBOUWGROND

De meststoffen die worden aangevoerd vanuit de polder komen van 
de gewassen die hier worden gekweekt. Bij het oogsten van deze 
gewassen ontstaat restmateriaal. Dit restmateriaal wordt lang niet 
allemaal hergebruikt -sterker nog- er zijn op dit moment te weinig 
afnemers. Binnen Biodensity wordt dit restmateriaal gebruikt om 
de gebouwen van te maken. Isolatie van paprikastengels is hier een 
voorbeeld van.

© NIEUWE OOGST, 2021

OLIFANTSGRAS
Verdichten, ook voor plant en dier

RESTMATERIAAL
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OLIFANTSGRAS SAMPLES
Variatie en porositeit in de gevel

XIRITON - OLIFANTSGRAS

Olifantsgras staat ook wel bekend als de duurzame variant van 
beton. Het is bijna net zo sterk, even makkelijk te verwerken maar 
klimatologisch een stuk beter verantwoord. Olifantsgras kent een 
locale productie. Het groeit snel, en het neemt vier keer zoveel CO2 
op als een groot bos.

© BIOBASED ECONOMY, 2015
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“Vier seizoenen”

HET NAAKTE GEBOUW
Zuidgevel
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NOORDGEVEL
Winter

ZUIDGEVEL
Zomer

OOSTGEVEL
Lente

WESTGEVEL
Herfst
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“Nature is equal to man, and man is 
equal to nature”

Gilles Clement
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245 STUDIEPROJECTEN DIE GAAN OVER KLEIN WONEN
© KLEIN WONEN, J. TELLINGA, 2019 

AANTAL EFFECTIEVE ZONUREN PER DAG
© KLIMAATINFO, 2021 
HTTPS://WWW.KLIMAATINFO.NL

ANIMAL AIDED DESIGN
© E. HAUCK & W. WEISSER, 2015 

BLAUWALG IN DE KRALINGSE PLAS
© KRALINGSCHE ZEILCLUB, 2018 

BLOEMEN EN PLANTEN CATALOGUS
© VOLKOOMEN, 2021
HTTPS://WWW.VOLKOOMEN.NL 

BOSRIJK EINDHOVEN
© BOOMLANDSCAPE, 2021
HTTPS://BOOMLANDSCAPE.NL/WORK/ZUIVER/

DARWIN IN DE STAD
© MENNO SCHILTHUIZEN, 2020 

DE TRANSITIE VAN DE STADSRANDEN. 2021 IS HET JAAR 
VOOR EEN NIEUWE TRANSFORMATIE NAAR “GROEN WONEN”
© STARTDOCUMENT, S. ABENDROTH, 2020 

DIAGRAM WOONOPPERVLAKTE PER HUISHOUDEN
© RUIMTE ZAT IN DE STAD, KAW, 2020 

EERSTE GIDS VOOR NATUURINCLUSIEF ONTWERP
© MAIKE VAN STIPHOUT, 2020 

ECO CONCRETE IJMUIDEN
© DELTARES, 2009
TTPS://PUBLICWIKI.DELTARES.NL/

EFFECTEN VAN VERGROENING OP STEDELIJKE SCHAAL
© HORTITECTURE, SCHRÖDER ESSELBACH, 2017 
ENERGIE UITWISSELING
©DSA, 2019 

GEBIEDSVISIE NIEUW KRALINGEN
© ERA CONTOUR - HEIJMANS, 2018

GELUIDSOVERLAST IN HET GEBIED
© GEBIEDSVISIE NIEUW KRALINGEN, 2018

GROENE ARCHITECT WINT PRINS CLAUS PRIJS
© VO TRONG NGHIA, 2016
HTTPS://247GREEN.NL/

HEAT STRESS IN THE CITY
© A. DE JONG, 2012
HTTPS://EDEPOT.WUR.NL/238028

HET EFFECT VAN VERGROENING OP WOONNIVEAU
© HORTITECTURE, KLAUS K. LOENHART, 2017 

HET TECHNISCHE VERHAAL ACHTER VERGROENING
© HORTITECTURE, KLAUS K. LOENHART, 2017 

HET KRALINGSE RASTER
© GEBIEDSVISIE NIEUW KRALINGEN, 2018

HET MASKER VAN CROOSWIJK
© VERS BETON, F. HANSWIJK, 2016
HTTPS://VERSBETON.NL/2016/10/BERICHTEN-UIT-DE-
GEBIEDSCOMMISSIES/

HITTE
© URBANGREENBLUEGRIDS, 2011
HTTPS://NL.URBANGREENBLUEGRIDS.COM/HEAT/

HITTE EILAND EFFECT NEDERLAND
© MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 2018
HTTPS://WWW.ATLASLEEFOMGEVING.NL/STEDELIJK-HITTE-
EILAND-EFFECT-UHI-IN-NEDERLAND
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HOUSE FOR TREES
© VTN ARCHITECTEN, ARCHDAILY, 2014
HTTPS://WWW.ARCHDAILY.COM/518304/HOUSE-FOR-
TREES-VO-TRONG-NGHIA-ARCHITECTS

HUIDIGE NIEUWBOUWPROJECTEN IN NEDERLAND
© TERRAMETRICS, 2020

HUIDIGE WOONVERDELING IN KRALINGEN
© ALLECIJFERS.NL, 2020 
HTTPS://WWW.ALLECIJFERS.NL

ISOLATIEMATERIAAL VANUIT RESTSTROMEN
© INNOVATIEEXPO, 2021

LEEFBAROMETER IN NEDERLAND 
© MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 2018
HTTPS://WWW.LEEFBAAROMETER.NL

LNV HELPT AFNEMERS VINDEN VOOR AGRARISCHE 
RESTSTROMEN
© M. VAN ROSSUM, 2021
HTTPS://WWW.NIEUWEOOGST.NL/

ONDERZOEK VOORZIENINGEN EN WERKGELEGENHEID 
NIEUW KRALINGEN
© GEMEENTE ROTTERDAM, 2018
HTTPS://WWW.ROTTERDAM.NL/

RUIMTE ZAT IN DE STAD
© KAW, 2020 

SAMENSTELLING HUISHOUDENS TEGENOVER HUN 
DAADWERKELIJK BENODIGDE WOONOPPERVLAKTE
© RUIMTE ZAT IN DE STAD, KAW, 2020

SNØHETTA’S TILTED ZERO ENERGY HOUSE, NOORWEGEN
© B. DAMONTE, DESIGNBOOM, 2014 
HTTPS://WWW.DESIGNBOOM.COM/ARCHITECTURE/
SNOHETTA-ZEB-PILOT-HOUSE-12-16-2014/

STAD NATUURLIJK
© GEMEENTE DEN HAAG, 2019 

STEDEN BLIJVEN VERDICHTEN
© J. KLAASSENS, 2017
HTTPS://RESEARCH.VU.NL/

STREVEN NAAR VERBETERING FLORA EN FAUNA
© INVENTARISATIE LEDEN 2020 

URBAN BLOCKS
A+T DENSITY SERIES, 2020

VALT ER TE VERDIENEN AAN BOUWEN MET RESTSTROMEN?
© L. VAN EEKERES, 2021
HTTPS://WWW.BOERENBUSINESS.NL/AGRIBUSINESS/

VERTICAL VILLAGE II, GROEN MAAR EEN HOGE DICHTHEID
© THAM & VIDEGARD, 2009
HTTPS://WWW.THAMVIDEGARD.SE/WORK/HOUSING/1327-2/

VOOROORLOGSE WONINGVOORRAAD IN NEDERLAND
© MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 2018
HTTPS://WWW.ATLASLEEFOMGEVING.NL

WITHIN THE NATURE’S BORDER
© A. MUSIAL, 2018 

XIRITON
© BIOBASED ECONOMY, 2015 

ZONNESTUDIE KRALINGEN
© KLIMAATINFO, 2021
HTTPS://WWW.KLIMAATINFO.NL
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