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De circulaire inrichting 
van PolanenPark sluit aan 
bij historische context en 
lanDschaPPelijke netwerken

PolanenPark versterkt De 
bioDiversiteit en De ecologie en 
bieDt nieuwe kansen voor flora 
en fauna

PolanenPark stimuleert het 
gebruik van Duurzame mobiliteit

(her)gebruik van materialen 
zonDer kwaliteitsverlies en / of 
ontwerP voor hergebruik

PolanenPark is een enabler voor 
waarDecreatie en De transitie 
naar een circulaire samenleving

PolanenPark zet in oP 
zelfvoorzienenDheiD

PrinciPe 1 PrinciPe 2 PrinciPe 3 PrinciPe 4 PrinciPe 5 PrinciPe 6 

PolanenPark ligt in de Rottepolder, tussen Amsterdam en 

Haarlem. Een gebied met een rijke historie, waar wonen, 

werken en recreëren plaats vindt in de nabijheid van elkaar. Bij 

de ontwikkeling van het bedrijventerrein worden verbindingen 

gelegd met vroegere en huidige kwaliteiten, zoals met de 

Ringvaart en de Stelling van Amsterdam maar ook met 

polderstructuren, landschapswaarden, ecologie, flora en fauna, 

natuurlijke habitats, en infrastructurele netwerken. Op basis 

hiervan worden op een verantwoorde wijze cultuurhistorische 

en landschappelijke nieuwe kwaliteiten gerealiseerd voor 

toekomstige generaties;

//  // Door middel van het circulaire park wordt een thematische 

verbinding gelegd tussen PolanenPark en de Stelling van 

Amsterdam (Fort aan de Liede).

//  // Onderzocht wordt of een fysieke verbinding mogelijk is 

tussen PolanenPark en de Stelling van Amsterdam (Fort 

aan de Liede) en het gebied achter de Zoete Inval door 

de hoogteverschillen van de Stelling door te trekken in de 

openbare ruimte van het circulaire park. Daarnaast wordt 

geïnventariseerd bij stakeholders of een verbinding door 

middel van een doorsnijding van de stelling haalbaar is.

//  // Binnen het ontwerp van PolanenPark biedt de ligging aan 

de Ringvaart een belangrijke meerwaarde. Bij de inrichting 

van PolanenPark is daarop ingespeeld, doordat de interne 

wegen en groenstructuren hierop georiënteerd zijn. De 

Ringvaart zelf is bovendien uitstekend gesitueerd ten 

opzichte van de directe omgeving en sluit ook goed aan op 

de regionale structuren. 

//  // Er wordt verbinding gelegd met bestaande, economische 

en maatschappelijke netwerken in het gebied. Bedrijven uit 

de omgeving zoals de Zoete Inval worden betrokken in de 

planontwikkeling en gestimuleerd om gebruik te maken van 

PolanenPark en daar waar wenselijk hun bijdrage aan te 

leveren.

De keuze voor de beplanting is gericht op het vergroten van 

de biodiversiteit in het gebied en het aantrekken van vogels en 

insecten. Voorbeelden hiervan zijn:

//  // Het plaatsen van bomen en struiken die de lucht zuiveren 

en fijnstof afvangen, zoals de Populus deltoides

//  // Integreren van de Green E-corridor, waar de kamperfoelie 

in een groene gordel op de Stelling van Amsterdam wordt 

geplant. De plant draagt daardoor bij aan het verbeteren 

van de lucht- en leefkwaliteit van de regio Amsterdam

//  // Het plaatsen van bomen en struiken die snelle groei en veel 

bladverlies hebben, zodat de mineralen en voedingsstoffen 

uit deze bladeren de grondkwaliteit kunnen verrijken en, 

zoals de Salix nigra (zwarte wilg). 

//  // Het plaatsen van bomen en struiken die de grond zuiveren, 

en daar stoffen aan onttrekken, zoals Populus deltoides

//  // Het inzaaien van de groenstroken met een zaadmengsel 

van bloemrijk grasland dat insecten en vogels aantrekt in 

het gebied en waardoor de bio diversiteit toeneemt. 

//  // Toepassen van materialen waar insecten in kunnen kruipen 

als schuil- en//of broedplaats. De aanwezigheid van insecten 

heeft een aantrekkende werking op vogels en kleine 

zoogdieren.

//  // PolanenPark sluit optimaal aan op het omliggende 

OV-netwerk in de regio. Station Halfweg en Haarlem 

Spaarnwoude liggen op 2,5 km afstand van het terrein. In 

het inrichtingsplan van PolanenPark wordt ruimte gecreëerd 

om te anticiperen op de toekomst, in relatie tot bijvoorbeeld 

fietsstimulering en het aansluiten op het snelfietsnetwerk 

in de regio Amsterdam en stimuleren van het gebruik van 

openbaar vervoer (incl. duurzaam aanvullend vervoer).

//  // PolanenPark is optimaal ingericht voor schoon vervoer over 

water via de Ringvaart. Bedrijven uit de omgeving staan via 

het water direct in verbinding met Nederlandse en Europese 

infra waterwegen netwerk. 

//  // Door middel van Smart Mobility kan PolanenPark in de 

toekomst beter sturen op (duurzame) mobiliteit.

//  // Voor de inrichting van de openbare ruimte van PolanenPark 

wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale, gebruikte 

materialen (zonder kwaliteitsverlies) en van materialen die 

hergebruik in de toekomst mogelijk maken op basis van 

demontage en remontage. 

//  // Bedrijven die zich vestigen op PolanenPark worden 

gestimuleerd om hergebruikte materialen en//of materialen 

voor hergebruik toe te passen.

//  // De bodem op PolanenPark wordt in fasen gesaneerd, 

waarbij een leeflaag van 1 meter dikte wordt aangemaakt. 

PolanenPark legt de eerste halve meter aan en de koper de 

tweede halve meter. Op deze manier wordt onnodig gebruik 

van grond(stoffen) op het terrein voorkomen.

//  // PolanenPark voegt waarde toe door op deze plek een oude 

vuilstort te herontwikkelen tot een toekomst, bestendig 

bedrijventerrein dat bijdraagt aan de economische groei in 

de regio Amsterdam // Haarlem. 

//  // PolanenPark verbindt partijen op alle schaalniveaus door 

het faciliteren en stimuleren van interactie en ontmoetingen 

binnen bestaande en nieuwe netwerken. Kennisuitwisseling 

en verbreding wordt hiermee gestimuleerd.

//  // PolanenPark informeert en stimuleert bedrijven uit de 

omgeving om circulair te ontwikkelen, te denken vanuit 

waarde creatie en slim en duurzaam te ontwerpen en  voor 

de toekomst.

//  // PolanenPark stimuleert innovatie en 

duurzaamheidsinitiatieven. 

//  // PolanenPark onderzoekt nieuwe verdienmodellen t.b.v. de 

circulaire economie, bijvoorbeeld lease constructies en – 

toepassen van alternatieve bouwmaterialen zoals bamboe.

//  // Er wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare energie.

//  // Regenwater wordt opgevangen en binnen het gebied 

langer vastgehouden om het rioolsysteem te ontlasten en 

anderzijds het water te hergebruiken.

//  // Er zijn waterbuffers aangelegd die het regenwater van 

de openbare wegen opvangen en deze door het gebied 

afvoeren. Deze waterbuffer, is het gezicht van PolanenPark 

naar de A200. Het waterpeil van deze waterbuffers is 

variabel en afhankelijk van het regenwater.

PolanenPark
samen bouwen aan een circulaire werklocatie

‘‘Regenwater wordt hier
opgeslagen en vertraagd 
afgevoerd”

“Bijenkasten verhogen de 
biodiversiteit op een natuurljke 
wijze en leveren honing”

“Bestaande bomen 
zijn opgenomen in de 
parkinrichting” “PolanenPark ligt aan de

snelfietsroute Haarlem - 
Amsterdam, ideaal om 
als werknemer snel en 
gezond op de fiets naar je 
werk te gaan”

“We onderzoeken 
mogelijkheden voor 
tijdelijk gebruik van reeds 
beschikbare kavels”

‘‘Knooppunt Rottepolderplein geeft een 
goede  vervoersverbinding over de weg 

in noord-zuid-oost-westelijke richting”

“Bomenrijen onderstrepen 
het landelijk karakter; ze 
zuiveren fijnstof uit de lucht 
en maken zuurstof aan”

“De Ringvaart biedt mogelijkheden 
voor vervoer over water”

‘‘Hier maken we een muur van 
gestapelde platen gebruikt asfalt 
die lichthinder beperken en veel 
insecten aantrekken’’

‘‘De aanwezige waterkavel met 
kade maakt vervoer over water 
mogelijk”

afva
l = 
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‘‘Hier komt verlichting die alleen 
brand als er mensen zijn. De LED-
lamp brand op zonne-energie”

“Op het asfaltterrein is
momenteel plek voor 
tijdelijke evenementen”

“We willen in de  toekomst 
de Ringvaart oversteken”

“Wordt Fort aan de Liede in de 
toekomst een bijzondere locatie voor 
vergaderen en ontmoeten?”

‘‘Hier komen planten 
die fijnstof afvangen 
en bodem zuiveren”

‘‘Hier willen wij een 
verbinding met de stelling 

van Amsterdam maken”

“De overgebleven 
kazematten in de 

liniedijk worden 
letterlijk uitgelicht”

“Hotelfaciliteiten letterlijk 
om de hoek!”

‘‘Dit bedrijf heeft zonne-
panelen op zijn dak”

‘‘Is de accu van je 
elektrische fiets bijna op? 
Hier kan je hem opladen!’’

“station Haarlem Spaarnwoude 
op 2,5 km afstand, hier zijn OV-
fietsen beschikbaar”
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circulair inrichtingsplan parkstrook PolanenPark

> ligging > stelling van amsterDam > werklocatie PolanenPark
PolanenPark is gelegen tussen de Stelling 

van Amsterdam (Fort aan de Liede), A200, 

knooppunt Rottepolderplein (A9) en de Ringvaart 

van de Haarlemmermeerpolder. 

De stelling van amsterdam is een in 

onbruik geraakte verdedigingslinie, die een 

landschappelijke ring rond Amsterdam vormt. 

De linie kent ter hoogte van PolanenPark een 

kenmerkend Fort aan de Liede welke midden 

in de Ringvaart aan de Haarlemmermeerpolder 

ligt. De Stelling van Amsterdam staat op de 

UNESCO-werelderfgoedlijst, biedt recreatieve 

functies en is ecologisch waardevol vanwege de 

nat-droge natuur.

De werklocatie PolanenPark is 

ontwikkeld op het terrein van een voormalig 

composteringsbedrijf. De ligging van 

PolanenPark aan de a200 vlak bij het 

knooppunt rottepolderplein biedt veel 

logistieke mogelijkheden. Met station Haarlem-

Spaarnwoude op 2 km afstand kent het gebied 

een zeer goede bereikbaarheid. 

De ringvaart vormt de waterhuishoudkundige 

ontsluiting van de Haarlemmermeerpolder. 

De Ringvaart biedt voor PolanenPark ook een 

logistieke verbinding over water door een laad- 

en loswal. Hierdoor is PolanenPark multimodaal 

ontsloten.

De Ringvaart is een natte, ecologisch 

waardevolle verbinding rondom de 

Haarlemmermeerpolder. Hiermee is in de directe 

omgeving van PolanenPark een voedselrijke natte 

ecologische structuur aanwezig en een groot 

vochtig fourageergebied voor vogels aan de 

westzijde. Het plangebied daarentegen heeft een 

meer droog karakter met houtige gewassen.

Op Fort aan de Liede stond voorheen een 

zogenaamd torenfort. Deze is gesloopt, maar 

restanten van de stelling en het reliëf zijn nog 

steeds waarneembaar. Op dit moment is het 

Rijk eigenaar van de Stelling en gebruikt onder 

andere Rijkswaterstaat deze locatie aan het K.M. 

Rozenlaantje, voor opslag. Het fortterrein is niet 

openbaar toegankelijk.

De parkstrook ligt achter de Stelling van 

Amsterdam, aan de ‘veilige binnenkant’. In het 

beeldkwaliteitplan van de Stelling van Amsterdam 

wordt als doel gesteld dat de doorgaande lijn 

van de liniedijk herkenbaar is. Ter hoogte 

van PolanenPark wordt de liniedijk geknipt 

door restaurant/hotel De zoete inval. Het 

restaurant//hotel ligt op de kop van de noordelijke 

Liedeweg en heeft de voormalige liniedijk deels 

bebouwd. Het gebouw heeft naar de parkstrook 

een gesloten karakter. De sloot met de 

voormalige inundatiesluis, welke voor de werking 

van de Stelling essentieel is, vormt de huidige 

grens tussen de linie en het terrein van de Zoete 

Inval.

Om de Stelling van Amsterdam te kunnen 

ontwikkelen en te beschermen, wordt in het 

beeldkwaliteitplan een groenbuffer van 100 m. 

breedte aan weerszijden van de linie voorgesteld. 

De parkstrook op terrein van Polanenpark is ca. 

55 meter breed. Deze parkstrook ondersteund 

de stelling met een groene rug.

Om de ervaring binnen-buiten (binnen de 

stelling van Amsterdam = veilig & buiten de 

stelling van Amsterdam = onveilig) van de stelling 

te benadrukken dient het contrast versterkt 

te worden tussen binnen (gesloten) en buiten 

(open). In de parkstrook worden hierom 4 rijen 

van versprongen bomen voorgesteld. Kruisende 

structuren, zoals wegen, dienen in verband met 

de defensieve eigenschap haaks op de stelling 

aan te sluiten. Deze kruisende lijnen maken de 

doorsnijding van de stelling extra beleefbaar. 
Wij onderzoeken of een extra doorsnijding, 

welke zorgvuldig is vormgegeven, door de 

liniedijk een aanvulling en passend slot is van 

de Stelling. Deze doorsnijding kan een nieuwe 

lokale verbinding maken tussen Polanenpark en 

omland.

Het terrein van PolanenPark werd tot in de jaren 

60 gebruikt door een composteringsbedrijf, 

wat veel milieuhinder met zich mee bracht. In 

1997 lijft de provincie het terrein in bij haar eigen 

afvalverwerkingsbedrijf, NV Afvalzorg om beter 

te kunnen toezien op overlast en naleven van 

de regels. In 2007 kopen de aandeelhouders 

PolanenPark met de bedoeling er een 

bedrijventerrein van te maken. Om vestiging van 

bedrijven mogelijk te maken dient het terrein te 

worden gesaneerd, oftewel PolanenPark wordt 

opgehoogd met een minimale grondlaag van 1 

meter. Dit wordt ook wel de leeflaag genoemd. 

De sanering voeren we gefaseerd uit met een 

gesloten grondbalans. PolanenPark brengt de 

leeflaag met 0,5 meter aan, zodra een klant zich 

wil vestigen en de uitvoeringsplannen daarvan 

gereed zijn wordt de leeflaag aangevuld tot 1 

meter. Hierdoor voorkomen we onnodig gebruik 

te maken van grond en transport.

Op 50.000 m2 van PolanenPark is een 

asfaltverharding aangebracht, waar tot aan 

2014 onder het mom van tijdelijk gebruik nog 

recyclingsactiviteiten hebben plaats gevonden. 

Het aanbrengen van de leeflaag levert een 

gelaagd landschap op dat hoger ligt 

dan de dijk van de Ringvaart. Vanwege het 

hoogteverschil sluit het terrein aan op het 

reliëfrijke landschap van de Stelling. Op dit 

moment is van PolanenPark nog ca. 70% 

beschikbaar om te ontwikkelen. PolanenPark 

heeft de ambitie de komende jaren te groeien 

tot een werklocatie voor circa 3.000 tot 5.000 

werknemers. 

Voor deze werknemers en andere gebruikers 

wil SADC de parkstrook ten westen van de 

Liebrugweg gebruiken als pilot-project voor 

circulaire inrichtingsprincipes binnen 

PolanenPark. De belangrijkste doelstelling 

bij gebiedsontwikkeling met een circulaire 

benadering is dat er bij elke keuze waarde 
wordt toegevoegd. Daarbij moet in cycli en 

netwerken worden gedacht; wat voor de één 

afval is, kan een nuttig product zijn voor de ander. 

Aansluiting wordt gezocht met de omgeving: 

de Stelling van Amsterdam, de Zoete Inval, 

Rijkswaterstaat, Linieweg, PolanenPark en de 

‘gebruikers’ van de omgeving. Hierdoor draagt de 

parkstrook bij aan de omgeving en vice versa.

buiten
De stelling

binnen
De stelling

circulair inrichtingsplan 
parkstrook PolanenPark
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0             50          100 m.

materiaallijst

onDerDeel beschrijving

parkpad

trappen

parkbank

waterdoorvoer pad

brugelement

onderbeplanting parkstrook

bodemverbeterende bomen

overige bomen

verlichting

Duurzaam hergebruik van de aanwezige asfaltplaat op PolanenPark:

1. Uitfrezen, vermalen, verbeteren, vermengen en opnieuw aanbrengen als 

1.20 meter breed parkpad

2. Uitzagen in stroken van 1.20 meter breed, breken in tegels die gebruikt 

worden voor het stapvelen van trappen en een bank

Hergebruik van asfalt-tegels gezaagd uit de aanwezige asfaltplaat op 

PolanenPark. Gestapeld in de hoek van het talud (1:1) met gebroken kanten 

in het zicht.

Hergebruik van asfalt-tegels gezaagd uit de aanwezige asfaltplaat op 

PolanenPark. Gestapeld in dezelfde opzet als de aangrenzende trap. Zitvlak 

op 45 cm hoogte; rughoogte eindigend op de bovenkant van het talud. 

Aangenaam zitvlak van een lattenwerk van geperst bamboe.  

Ten behoeve van zichtbare bovengrondse waterinfiltratie worden op plekken 

in het parkpad tegels van 1.20 meter breed (lengte gebroken) uit het 

bestaande asfalt gezaagd en als stepping stones aangelegd waartussen 

zichtbaar water afgevoerd wordt. Openingen in het pad van 30 cm breed. 

De openingen werken als ‘goten’ en liggen in series van 3 stuks. Op het 

maaiveld bestaat de waterdoorvoer uit een drainerende geul van 50 cm 

breed.

Een stalen onderconstructie met daarop een modulair systeem van 

gevouwen gebruikte stalen plaat van ca. 5 meter bij 1,5 meter. Voor deze 

platen zijn mogelijk leverbaar door een lokale ondernemer (Molenaar). De 

rijplaten worden gezet in een fabriek en in modules geplaatst op de locatie.

Bloemrijk grasland welke bijdraagt aan de biodiversiteit (extensief 

beheer door begrazing met schapen), met een aanvullend maairegime 

om het bloemrijke mengsel te ontwikkelen. Cruydt-Hoeckmengsel 

O1 (N.B. hergebruik van maai-afval als energiebron, gedroogd als 

verpakkingsmateriaal, composteringsplek tbv insecten//zoogdieren). 

Populus deltoides (amerikaanse populier) in een driehoeksverband

Salix nigra (zwarte wilg) op de nattere delen (regenwaterafvoer) van de 

groenstrook

Zoveel mogelijke inpassing of verplanting van op PolanenPark aanwezige 

bomen.

Langs het diagonale hoofpad tussen het reliëf worden op 1 vaste hoogte 

een serie bolders aangebracht. Een bolderarmatuur welke het stelling-

karakter van de context verbeeld. Het armatuur is voorzien van LED 

verlichting, motion sensor (zoals: BEGA 99 770 LED with motion sensor) en 

geintegreerde oplaadbare PV-zonnecel. Onderzocht wordt het lichtplan en 

armatuur te ontwikkelen met een lokale ondernemer (zoals Itsme).

Door het toevoegen van 
een leeflaag worDt het 
mogelijk om PolanenPark te 
ontwikkelen voor beDrijven. 
De hoogteverschillen geven 
meerwaarDe aan recreatie en 
natuur.

voor De inrichting van De 
Parkstrook worDt zo veel 
mogelijk gebruik gemaakt 
van lokaal aanwezige 
materialen Die hergebruikt 
kunnen worDen of voor 
hergebruik geschikt zijn.

De Parkstrook bieDt flora 
en fauna van De stelling De 
ruimte. 

De Parkstrook maakt 
verbinDingen mogelijk 
tussen PolanenPark en De 
omgeving zoals De zoete 
inval en De stelling van 
amsterDam: een recreatief 
verblijfsgebieD met een 
Parkachtig karakter.

mogelijk 
vogelkijkpunt

mogelijk 
punt voor

waterrecreatie
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plantoelichting circulair inrichtingsplan 
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De parkstrook en aangrenzende gebieden 

bestaan uit een geaccidenteerd terrein met 

herkenbare restanten van de Stelling en 

grenst aan PolanenPark, dat grotendeels 

opgehoogd is met een leeflaag of afgedekt 

met asfalt. 

In de directe omgeving zijn flora en fauna 

aanwezig welke meer kans kunnen 

krijgen bij een circulaire inrichting van de 

nieuwe parkstrook. De parkstrook maakt 

verbindingen mogelijk tussen PolanenPark 

en de directe omgeving. 

De organische sanering geeft aanleiding 

voor een reliëfrijke inrichting, passend 

bij het reliëfrijke Stelling-landschap. 

De toevoeging van dit reliëf maakt de 

parkstrook extra beleefbaar en herkenbaar. 

Het past hiermee in de landschappelijke 

context van de westzijde van PolanenPark. 

Deze organische sanering wordt gemaakt 

door het toevoegen van een laag grond, de 

leeflaag, van minimaal leeflaag van 1 meter. 

In het ontwerp vullen we dit reliëf aan tot 

een aangenaam en spannend landschap.

Regenwater van de aangrenzende 

kavels wordt via het lagere niveau van de 

parkstrook afgevoerd naar de omringende 

watergang. Het regenwater zal zichtbaar 

en op natuurlijke wijze geïnfiltreerd worden, 

waardoor er meer variatie in het bloemrijke 

grasland kan ontwikkelen. 

Een diagonaal pad doorkruist de 

parkstrook en maakt verbindingen tussen 

PolanenPark en de omgeving. Verbinding 

wordt gemaakt door een toegang aan de 

Haarlemmerstraatweg waardoor er een 

mogelijke koppeling is met de Zoete Inval. 

Een mogelijk verbinding wordt onderzocht 

via de Stelling. Door het parkpad worden 

deze gebieden op elkaar aangesloten, 

wat de leefbaarheid vergroot. Vanaf het 

parkpad is het reliëf sterk beleefbaar en is 

er een centrale koppeling tussen Stelling 

en parkstrook.

De parkstrook ondersteunt flora en fauna 

in de, door de Zoete Inval doorsneden, 

groenstructuur van de Stelling van 

Amsterdam in noord-zuid richting. De 

beplanting in de parkstrook sluit aan bij die 

van de Stelling. Een onderbegroeiing van 

bloemrijkgrasland (extensief beheer) heeft 

een aantrekkende werking op insecten 

en daarmee ook op kleine zoogdieren en 

vogels. Als groene rug aan de Stelling zorgt 

een open bomengrid (Populus deltoides 

en Salix nigra) van 4 rijen (versprongen) 

bomen voor bodemverbetering en 

stikstofbinding. Hiermee komt er in de 

parkstrook een afwisselend milieu van 

open en dichte, hoge en lage begroeiing: 

geschikt voor diverse flora en fauna.

Om het circulaire karakter van het plan 

zichtbaar en tastbaar te maken creëren 

we een serie unieke parkelementen die 

voor het park nodig zijn zoals bruggen, 

trappen, paden, verlichting en een bank. 

Deze objecten maken de parkstrook tot 

een verblijfsgebied. Mogelijkheden voor 

een doorsnijding van de Stelling worden 

onderzocht. Daarbij maken we minimaal 

gebruik van nieuwe materialen maar 

hergebruiken we juist aanwezige materialen 

uit de omgeving en van lege kavels op 

PolanenPark. Her te gebruiken (circulaire // 

C2C) materialen en toepassingen daarvan 

met een robuuste uitstraling die gewenst 

afkomstig zijn van de bedrijven die (al) op 

PolanenPark gevestigd zijn. 

3. verbinDenD PaD 4. bomen en bloemrijk  
    gras

5. Parkelementen

0. uitgangssituatie 1. vormgeven van het  
    reliëf

2. afkoPPelen    
    regenwater
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detaillering en materiaalvoorstellen

D1. DoorsnijDing stelling D2. stalen rijPlaat bruggen D3. ParkPaD, traPPen en bank

1. Basis van gebruikte stalen rijplaten (5x1.5 

meter), via lokale ondernemer.

4. Deze brugelementen kunnen naar wenselijke 

lengte gekoppeld worden op een stalen 

onderconstructie.

2. De stalen rijplaten worden gevouwen. 5. Hierdoor ontstaat een samengestelde, modulaire 

brug waarvan de modules herbruikbaar zijn.

3. Hierdoor ontstaan brugelementen.

1. Bestaande liniedijk van Stelling van Amsterdam

ter hoogte van Polanenpark

5. De doorsnede wordt bekleed met asfalt-tegels 

uit de aanwezige asfaltplak op PolanenPark

4. Doorsnede Stelling in detail

3. Met de doorsnijding is de massa en 

kracht van de Stelling beter te ervaren

2. De Stelling wordt doorsneden voor een nieuwe 

doorgang

6. Een nieuwe plek waar flora en 

fauna zich kunnen nestelen

1. Voor paden, trappen en banken wordt de 

aanwezige asfaltplak op PolanenPark gebruikt.

4. Bij paden in de buurt van een regenwaterafvoer 

wordt er tussen de asfalt-tegels  een onderlinge 

afstand van 30 cm aangehouden. Hierdoor vormt 

het park pad geen barrière voor het water bij 

hevige regenval.

2. Uit deze plak worden stroken van 1.2 m 

gezaagd. Deze strook dient als basis voor 

paden, trappen en de bank.

5. Voor de trappen worden de asfalt-‘tegels’ 

trapsgewijs gestapeld.

3. De gezaagde stroken worden duurzaam 

hergebruikt als vernieuwd asfalt. In de groenstrook 

wordt een pad aangelegd van 1.2 m breed. 

6. De bank en de trap worden in dezelfde 

verhoudingen (1:1) als het talud gestapeld 

waardoor er een meubel ontstaat van hergebruikt 

asfalt. De gaten en kieren tussen het grof 

gestapelde asfalt biedt kansen voor het nestelen 

van insecten en het groeien van wilde planten en 

kruiden. Het zitvlak van de bank wordt afgewerkt 

met een lattenwerk van geperst bamboe.

Door verbindingen te maken van de parkstrook met de karakterstieken 

uit de omgeving krijgt de parkstrook meer betekenis. Een kans voor een 

sterk beleefbare verbinding zien wij in de vorm van een pad dwars door de 

stelling heen. Op deze wijze wordt het reliëf van de liniedijk extra beleefbaar 

en een verbijzonderde beëindiging van de Stelling ter hoogte van de 

Zoete Inval. De doorsnijding krijgt een meerwaarde als hieraan recreatieve 

elementen gekoppeld worden zoals een vogeluitkijkpunt, aanlegplaats voor 

waterrecreatie of een startpunt voor kanoverhuur. Deze doorsnijding dient in 

afstemming met de stakeholders te worden onderzocht en uitgewerkt.

Met keermuren van gestapelde asfalt-tegels ontstaat er een spectaculaire 

verbinding en een werkelijke doorsnede van de liniedijk. De muren stellen we 

schuin, onder een hoek van 10 graden voor, in een smalle strook van 2,2 

meter. Tussen de gestapelde tegels ontstaan naden en kieren die, gezien 

de zon-schaduw ligging, voor flora en fauna zeer interessant zijn. Aanvullend 

op de natuurlijke vestiging van planten dieren, stellen we nestkasten voor 

insecten (vlinders, bijen), kleine zoogdieren (vleermuizen, egels) en vogels. 

Deze nestkasten zijn verschillend van grootte en worden gevarieerd op de 

muren geplaatst. 

Met het plaatsen van twee bruggen, gemaakt van gebruikte staalplaten, 

wordt het diagonaal in het park gelegen pad verbonden met de omgeving. 

Hierdoor wordt  de watergang rondom de parkstrook aan de noord-westzijde 

overbrugd. Eén aan de zijde van de Haarlemmerstraatweg en één ter plaatse 

van de voorgestelde doorsnijding van de liniedijk aan het K. M. Rozenlaantje. 

De bruggen worden vervaardigd uit een modulaire opbouw van gebruikte 

stalen rijplaten of gebruikte silowanden. Stalen rijplaten werden in het 

verleden gemaakt van scheepswanden. Een materiaal met een gebruikte 

karakter welke een nieuwe functie krijgt. De modules van de brug zijn 

her te gebruiken op andere locaties. De gebruikte rijplaten kunnen in 

samenwerking met lokale ondernemers (zoals Molenaar) worden geleverd. 

Deze rijplaten worden gezet in een profiel welke constructief dragend is. Een 

koppelingssysteem van een serie gezette rijplaten op een basisconstructie 

maakt de brug. Daarmee krijgt de parkstrook twee, vanuit de omgeving 

herkenbare entrees. Deze brugconstructie is ook demontabel en daarmee 

geschikt om op andere locaties her te gebruiken.

Parkpaden, trappen en het zitelement geven de parkstrook een 

verblijfsfunctie. Deze worden gemaakt van hergebruikt asfalt. Het asfalt 

geeft in combinatie met het bloemrijk grasland een robuuste uitstraling aan 

de parkstrook. Het pad is door de toepassing van asfalt bruikbaar voor 

bezoekers van PolanenPark, Zoete Inval, omwonenden en recreanten 

als buitensportpad of om een rondje te lopen. Langs het hoofdpad komt 

duurzame verlichting ontwikkeld in afstemming met Itsme, welke reeds op 

Polanenpark gevestigd is.

De bestaande asfaltplak op PolanenPark is hiervoor de grondstof. Voor het 

pad wordt asfalt gefreesd en duurzaam hergebruikt tot een nieuw asfaltpad. 

Voor de trappen en zitelementen worden stroken van 1.20 m breed uit het 

asfalt gezaagd en gebroken in tegels. Deze tegels hebben twee gezaagde en 

twee gebroken kanten. 

Voor de trappen worden de tegels gestapeld in de hoek van het talud 

(helling 1:1) met traptreden van ca. 15 cm hoog. De gebroken kanten zijn de 

zichtzijde van de traptreden. In het midden van de parkstrook, waar de paden 

elkaar kruisen, komt als centrale plek een bank bij de trap. Deze bank wordt 

in basis ook opgebouwd uit de asfalt-tegels. Het zit- en rugvlak wordt deels 

afgewerkt met een houten zitting gemaakt van balken van geperst bamboe. 

rmee wordt een prettige verblijfsplek, aangenaam in de zon, gemaakt.

De asfalt-tegels worden gezaagd uit de 

aanwezige asfaltplaat op PolanenPark. 

Deze asfaltplaat is met het aanbrengen 

van de leeflaag overbodig en zal 

worden verwijderd. In plaats van deze 

te beschouwen als afval, wordt het 

asfalt hergebruikt in de realisatie van 

de parkstrook. Het hergebruikte asfalt 

is robuust van karakter, passend bij de 

Stelling. 

afval = gronDstof


