LIFE ENERGY

Inspiratie voor een nieuwe ambitie voor recreatiegebieden Geestmerambacht en Park van Luna

SAMEN VERKENNEN WE
DE TOEKOMST VAN ONZE
RECREATIEGEBIEDEN
Dit document is een uitnodiging om samen met ons de
toekomst van de recreatiegebieden Geestmerambacht en Park van
Luna vorm te geven: een inspiratiebron voor nieuwe denk- en doerichtingen.
Dit jaar staat voor ons in het teken van het opnieuw nadenken
over de recreatiegebieden, om ze op alle fronten toekomstbestendig
te maken. Binnen vijf jaar moeten we namelijk nieuwe vormen van
exploitatie hebben. Dit doen we niet door vergezochte plannen te
ontwikkelen, maar door verder te bouwen op de kernwaarden die al
in de gebieden besloten liggen.
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Waarom dit document?
Om onze recreatiegebieden ook voor toekomstige generaties
waardevol te laten zijn en duurzaam te kunnen beheren, is het nodig
dat we opnieuw na durven denken over de rol van de gebieden in
onze 21ste-eeuwse samenleving. Ook voor Geestmerambacht en zelfs
het recent aangelegde Park van Luna moeten we samen naar deze
toekomst kijken.
Geestmerambacht kampt op dit moment met een stoffig
imago en wat er gebeurt is vaak monofunctioneel. Wat mist is een
wisselwerking tussen de successen en andere functies van het gebied.
Daarnaast liggen er veel kansen om bijvoorbeeld de horeca naar deze
tijd te halen en een nieuwe invulling te geven aan het Beach Park.
Voor Park van Luna geldt dat het recent is aangelegd,
maar waar het enkele jaren geleden nog – samen met de Stad van
de Zon – een voorbeeld was voor energiepositieve woonwijken, is het
deze positie als voorloper al kwijt. Nieuwe woonwijken door het hele
land richten zich nu op energiepositiviteit. De aantrekkingskracht zal
daardoor alleen maar afnemen.
Tussen de gebieden bevindt zich De Groene Loper: een
plek vol kansen om de wisselwerking en bereikbaarheid van de
recreatiegebieden te vergroten. In document bieden we inspiratie
om het kwaliteitsniveau van Geestmerambacht en Park van Luna naar
deze tijd te halen en met elkaar te verbinden. De Groene Loper is in dit
verhaal de essentiële verbinding in het fysieke landschap, waardoor
een echte recreatieve as kan ontstaan.

Onze recreatiegebieden als inspiratie voor Nederland
Om beide gebieden toekomstbestendig te maken geloven wij dat
draagvlak te alle tijden nodig is. Ontwikkelingen die niet gedragen
worden, brengen ons niet voorwaarts. De ideeën in dit document
bieden daarom inspiratie voor een toekomst van Geestmerambacht
en Park van Luna.
Het is een gespreksstarter om onze krachten als bewoners,
ondernemers, organisaties en overheden te bundelen. Door nieuwe
netwerken te bouwen rond de gebieden, maken we optimaal gebruik
van de veelheid aan kennis, ervaring en relaties die we samen
hebben. En zo maken we Geestmerambacht en Park van Luna tot
een inspiratiebron voor recreatiegebieden in heel Nederland. Een
ambitie die wij als Recreatie Noord-Holland stellen voor al onze
recreatiegebieden.
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“Als we de natuurgebieden aan onze stadsgrenzen succesvol willen herinrichten, moeten ze
onderdeel zijn van een groen (natuur) en blauw (water) netwerk, dat vanuit de binnensteden het land
dooradert. Een nieuwe nutsvoorziening, die net als elektriciteit en water elk huishouden bedient.”
Harry Boeschoten – Staatsbosbeheer (interview met Heijmans)

“We moeten stad en natuur in samenhang met elkaar ontwerpen. Voor de toekomst moeten
we daarom scenario’s ontwikkelen die ons helpen in te zien hoe technologische, sociale, politieke en
economische factoren de gebouwde omgeving gaan beïnvloeden.”
Caroline Bos - Co-founder UNStudio

“I’d put my money on the sun and solar energy. What a source of power. I hope we don’t
have to wait until oil and coal run out before we tackle that.
Thomas Edison 1847 - 1931
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Uitdaging groenzones in de stad

ENERGIE IS WAT MENS,
NATUUR EN SAMENLEVING
VERBINDT

Verstedelijking geeft druk op groenvoorzieningen

Om opnieuw naar de recreatiegebieden te kijken, zoomen we eerst uit. Hoe
verandert onze wereld en welke nieuwe behoeften voor mensen komen
daaruit voort? In onze huidige samenleving zijn duurzame vormen van energie
onmisbaar voor het voortbestaan van de aarde en daarmee onszelf. Om de
toekomst van de aarde – en onze eigen levensverwachting – veilig te stellen
moeten we inzetten op duurzame vormen van energie. Alleen zo kunnen we
een gezonde toekomst voor onszelf en onze kinderen veilig stellen.
Digitalisering en globalisering

Tegelijk is er een andere vorm van energie nodig voor mensen in
de samenleving, die door digitalisering steeds sneller, complexer en tijdelijker
wordt. Onder druk van sociale media moeten we de beste versie van onszelf
zijn. De Volkskrant berichtte eind 2017 dat volgens cijfers van CBS en TNO “het
aantal Nederlanders met burn-outklachten steeg van 12,4 procent in 2013 naar
14,6 procent vorig jaar.”

GEESTMER
AMBACHT

Ruimteclaim van duurzame energiebronnen is niet altijd gewenst

Geestmerambacht
6,1 km²

BERGEN

ST. PANC

Natuurbehoud dicht bij de stad

ALKMAAR
Recreatie
4
Luchtvervuiling Noord-Holland NV

Groundforce.
Studio

Menselijke energie

We moeten dus onze eigen interne energie weer hervinden in
de digitale samenleving. Recreatiegebieden spelen hierin een essentiële
rol: sport en ontspanning in onze nabije natuur helpen ons om onze interne
batterij op te laden. Het huidige patroon van verstedelijking moeten we
daarom veranderen, zodat we stad en natuur in samenhang ontwikkelen.
Juist de recreatiegebieden Geestmerambacht en Park van Luna
bieden mensen in Noord-Holland en de metropoolregio Amsterdam de
mogelijkheid om hun eigen energie te hervinden. En dat moet niet ten koste
gaan van de natuur, die essentieel is voor het voortbestaan van onze aarde –
de mens moet juist één zijn met de natuur. Zonder natuur geen schone lucht,
en zonder schone lucht geen mens.

Triatlon

Ontdekken van de onderwaterwereld

LANGEDIJK
Genieten van de rust

CRAS

HEERHUGOWAARD

Samenzijn

PARK VAN
LUNA
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LIFE ENERGY
Energie als inspiratiebron voor de
toekomst van Geestmerambacht en
Park van Luna
In zowel Geestmerambacht als Park van Luna en Stad van
de Zon liggen nu al verschillende vormen van energie besloten. In
Geestmerambacht energie voor onze interne mens: spiritueel en actief.
In Park van Luna duurzame vormen van energie voor de samenleving.
Samen vormen ze een ecosysteem van de twee belangrijkste energietypen
die onze samenleving nodig heeft: Life Energy.
Oplaadpunten voor een nieuwe tijd
Met deze focus op energie kunnen we na gaan denken hoe
recreatiegebieden kunnen voorzien in nieuwe vormen van energie
die mensen nodig hebben in de 21ste-eeuw. Een tijd waarin onze
levensverwachting en-kwaliteit onder druk komen te staan door vervuiling
en digitalisering. Voor ouderen zijn beweging en spiritualiteit mogelijke
bronnen van energie en inspiratie. Jongeren zoeken nieuwe ervaringen
die zowel rust geven in tijden van grote druk, als belevenissen die ze
kunnen delen. Door in deze behoefte te voorzien zijn Geestmerambacht
en Park van Luna in potentie de oplaadpunten voor de nieuwe tijd.

Een thema als inspiratiebron en verbinder
Het benoemen van Life Energy als thema is geen keurslijf, het dient
ter inspiratie voor alle bewoners, ondernemers, beleidsmakers
en anderen die willen helpen om de recreatiegebieden verder te
ontwikkelen. Een thema stelt ons ook in staat om netwerken van
mensen te creëren die verbonden zijn met de recreatiegebieden, en
het biedt de ruimte om nieuwe verbindingen te leggen. Bijvoorbeeld
door aandacht te genereren en nieuwe samenwerkingen aan te gaan
met relevante kennisinstituten, ondernemers en organisaties.

Life Energy

Menselijke Energie
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Duurzame Energie

VAN 1.0 NAAR 2.0
Van stoffig en alweer verouderd naar
mystiek en circulair

Door energie in al zijn vormen een overkoepelend thema te
maken, ontstaan er veel mogelijkheden voor nieuwe vormen van recreatie
die gebiedseigen zijn. Mystieke, spirituele energie voor het Geestmerambacht
en circulaire, duurzame energie voor het Park van Luna. Hoewel de regio de
belangrijkste gebruiker is van de recreatiegebieden, kunnen de gebieden
met een focus op topkwaliteit van energie in al zijn vormen op termijn ook
bovenregionale aantrekkingskracht krijgen.
Energiebeleving op verschillende momenten
Verschillende vormen van energie kunnen we niet alleen vertalen naar plekken,
maar ook naar tijd. Energie is ook tijdgebonden: de ervaring van recreëren
in de natuur verschilt per tijdstip, dag en seizoen. Van piekmomenten met
hoge belasting voor de natuur, naar een grote diversiteit aan kleinschalige
recreatiebelevingen het hele jaar door – mystiek, energie en de cyclus van het
leven als inspiratiebron voor concepten.
Levenskwaliteit en –verwachting
Het thema Life Energy sluit ook aan bij de ambitie van overheden op alle
niveaus om de luchtkwaliteit te verbeteren. Samen met sport en spiritualiteit
zorgt het verbeteren van de luchtkwaliteit voor een gezonder en langer leven,
voor ons en onze natuur. Zo verbeteren we door middel van spirituele en
circulaire energie onze levenskwaliteit. Niet door het landschap vol te bouwen
met zonnepanelen, maar door oplossingen te zoeken op een menselijke schaal.

Topkwaliteit energie en natuur
Door verder na te denken over de mogelijkheden van Life Energy,
ontstaat ook ruimte voor nieuwe ambities. Zo kan het een
ambitie zijn om bijvoorbeeld alle gebouwen en ondernemingen
energiepositief te maken, dat elektrisch vervoer de norm is in beide
gebieden, en dat de waterkwaliteit van hoog niveau is.
Hier kan ook een wisselwerking ontstaan tussen de
gebieden. Niet alleen Park van Luna is energiepositief en heeft
topkwaliteit water, ook Geestmerambacht. En vice versa kan Park
van Luna wat betreft recreatie de nadruk krijgen op gezondheid en
daarmee het verbeteren van de leefomgeving en levensverwachting
– in sport, horeca en ontspanning. Voor De Groene Loper als
verbinding tussen beide gebieden kunnen we elektrische vormen
van vervoer promoten – of zelfs verplicht stellen. Het is inspirerend
om hier met geïnteresseerden over na te denken en deze ambities
richting de toekomst te concretiseren.

ENERGY ACADEMY
EUROPE
GRONINGEN
ENERGY & HEALTH
CAMPUS PETTEN

STAD VAN DE ZON

ENERGY
INNOVATION PARK
ALKMAAR
AMS INSTITUTE

Zoek verbindingen met bestaande instellingen om up to date te blijven
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GEESTMERAMBACHT 1.0
Wat is er nu?
Sport
Geestmerambacht is op dit moment een hoogdynamisch
recreatiegebied waar mensen heen gaan om te sporten
en actief te recreëren – een uitlaatklep voor de dagelijkse
routine en werk. Met onder meer waterrecreatie, kanoroutes,
hardlooprondes, een sportschool, bootcamps, mountainbikeen ruiterpaden heeft Geestmerambacht al veel in huis om
dé regionale locatie voor outdoor sport en fitness te worden
– een plek voor sport, ontspanning en beweging. Door deze
bestaande activiteiten rond gezondheid en bewegen is het ook
de ideale plek voor een triatlon; de eerste sprint-triatlon rond
Geeestmerambacht vond plaats in 2017.
Ontspanning
Naast sport vult het jaarlijkse festival Indian Summer het actieve
profiel van Geestmerambacht aan. Indian Summer is een intiem
festival met nationale uitstraling. Het heeft een breed draagvlak
en kan daardoor een inspiratiebron zijn voor nieuwe concepten
in het gebied – en zo herhaalbezoek genereren. Naast festivals
ter ontspanning is Geestmerambacht voor mensen in de regio
juist ook een plek om tot rust te komen – een alternatief voor
het strand, maar zonder zand. Door de indeling kun je de
stranden zien als kleine, intieme oases. Een andere vorm van
stilte en bezinning is er in de vorm van de natuurbegraafplaats.
Natuurbeleving
Van vissers vroeg in de ochtend tot hardlopers vroeg in de
avond die na hun werk een ronde doen: mensen zijn in
Geestmerambacht voor even onderdeel van de natuur. In plaats
van een fitnesszaal is het gebied de locatie – het gebied heeft
geen gebouw hiervoor nodig. De energie van mensen wordt
zo onderdeel van de huidige natuur. Naast deze energie is er
inspirerende natuur van hoge kwaliteit om te beleven. Het is een
parkachtige locatie met natuurlijke oevers, met natuurgebied
Kleimeer als een van de beste voorbeelden hiervan. Je kunt
het zien als een naar binnen gekeerde parel met een vogelrijke
natuur.
In het kader van een proefproject van Sportvisserij
MidWest Nederland zijn voor vissers vanaf 2013 drie jaar
lang elk jaar 1000 forelvissen uitgezet in het meer. Het
uitzetten hiervan werd gezien als een mogelijkheid om unieke
sportvisserijmogelijkheden te realiseren. Dat de visserij graag
actief betrokken is bij het meer, blijkt uit de inspanning die
Sportvisserij Midwest Nederland heeft gedaan om dit project
voor elkaar te krijgen.
Ontoegankelijk en stoffig
Geestmerambacht heeft dus veel in huis, maar het lukt niet deze
recreatieve kwaliteiten over te brengen. Qua landschap is de
geslotenheid een uitdaging: het gebied is ingericht als besloten
en intiem, maar dit zorgt ook voor ontoegankelijkheid. Als je
eenmaal in het recreatiegebied bent zie je de kwaliteit, maar je
moet er eerst komen. De Groene Loper kan hier mogelijk een
rol in spelen en zorgen voor een betere wisselwerking tussen
beide recreatiegebieden. Daarnaast kampt Geestmerambacht
met een stoffig imago, het is vooral iets waar ouderen heen
gaan en de horeca is onder de maat. Afstoffen en toegankelijk
maken zijn daarmee de uitdagingen van Geestmerambacht.
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GEESTMERAMBACHT 2.0

Een mystieke plek vol levensenergie

VERSIE 2.0
Het landschap van Geestmerambacht maakt het van
nature een geborgen, mystieke plek. Nu al staan in het gebruik
de verschillende vormen van menselijke energie centraal: in
natuurbeleving, evenementen, sport en ontspanning. Maar waar de
functies nu nog afzonderlijk zijn, kunnen we deze meer vermengen
door mystiek en levensenergie als verbinding te nemen. Om die
wisselwerking en multifunctionaliteit ook in het landschap mogelijk
te maken, kan het helpen om te denken in vier complimenterende
kwadranten: natuur en cultuur; carpe diem en verstilling.
Carpe diem
Festivals waaronder Indian Summer zijn een grote kracht van
Geestmerambacht. De gedachte en het gevoel hiervan kan het hele
jaar zichtbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan een start- en afsluitmoment
van het festival, zoals Burning Man, maar dan Sinking Man. Aan het
eind van het festival komen bezoekers samen rond het meer om een
– door henzelf gemaakt – kunstwerk af te zinken in het meer. Als
startmoment van het festival het jaar daarop wordt dit object weer
omhoog gehaald om de vergankelijkheid te zien. Deze cyclus herhaalt
zich elk jaar. Door het jaar heen kunnen duikers – in plaats van de
caravan – een uniek object bezoeken. Dit is slechts een voorbeeld om
de potentie van de Indian Summer-beleving aan te geven.
Verstilling
Aan de zuidkant komt binnenkort de natuurbegraafplaats. In lijn
met deze ontwikkeling kan de zuidkant een plek van verstilling zijn.
Reflectie, spiritualiteit en de cyclus van het leven kunnen hier tot
uiting komen. Denk aan een paviljoen midden op het water, of een

lange loper midden in het meer die ervoor zorgen dat je voor het even
het gevoel hebt nergens te zijn – alleen met het water om je heen. Het
paviljoen kan ook dienst doen als kapel voor de natuurbegraafplaats. Een
spirituele, rustgevende ervaring die energie geeft en je één met de natuur
maakt.
Cultuur
Op specifieke korte momenten in het jaar kunnen we de energie rond het
meer zichtbaar maken, bijvoorbeeld door een kunstinterventie. Zo wordt
de mens in de digitale samenleving zich weer bewust van de natuur in zijn
nabijheid. Passend bij het mystieke en intieme karakter van het meer, kun
je in plaats van massale recreatie op piekuren op elk moment van de dag
en in elk seizoen een stukje strand huren. Een kunstmatige zon kan zorgen
voor verwarming en door co-creatie laat je iets waardevols achter voor de
volgende persoon. Niet alleen in de zomer heb je de warmte van de zon,
ook in de winter.
Natuur
Naast deze energie is er inspirerende natuur van hoge kwaliteit om te
beleven, met het Kleimeer als een van de belangrijkste voorbeelden.
Staatsbosbeheer omschrijft op haar website het Kleimeer als “ooit een
meer, toen landbouwgrond en nu natuur. Een weidegebied met een hoog
waterpeil en heel veel vogels.” Onder begeleiding van een boswachter
kun je nu al het Kleimeer beleven, en soms zelfs de roerdomp spotten.
De oostkant van het meer ademt natuur; voor de toekomst is die functie
belangrijk.

VERBORGEN
MYSTIEK
Geestmerambacht is omsloten door een kraag van
dichte en hoge bossages. Een naar binnen gekeerde,
mystieke plek.
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Beleving van natuur vanaf uitkijktoren

Drijvend festival

Kunst op het strand

CARPE
DIEM
Carpe Diem

Cultuur
Natuur

NATUUR

Memento Mori

MEMENTO
MORI

CULTUUR

Zonaanbidders

Thema’s rond de Geestmerambacht
Stadsfilter
Eetbare bos
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GEESTMERAMBACHT 2.0

Een mystieke plek vol levensenergie

VERSIE 2.0

Carpe Diem
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Netwerk van mystieke belevingen
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Levensenergie is niet slechts gebonden aan
locaties, het is ook gebonden aan tijd. Dagen, weken,
maanden, seizoenen en zelfs jaren hebben elk hun eigen
dynamiek. Voor de mens geldt dat elke levensfase een
eigen dynamiek heeft. Ook hier kunnen we op inspelen;
ouderen hebben andere behoeften dan jongeren – maar
deze zijn niet altijd tegenstrijdig. In hectische tijden vinden
zowel jongeren als ouderen verstilling aan de zuidkant. En
festivals, bijvoorbeeld gelinkt aan een natuurfenomeen, zijn
ook interessant voor beide doelgroepen. Zo kunnen we niet
alleen spelen met het koppelen van mystiek en levensenergie
aan een locatie, maar ook aan tijd.
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Geestmerberg

24/7 belevingsplanning

Festivaldesign

Natuurbeleving 24/7

Mystieke windenergie

Zwembeleving

Sunken Man
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PARK VAN LUNA 1.0
Wat is er nu?

Voorloper in duurzame energie
Stad van de Zon, de wijk gelegen naast Park van
Luna, is de eerste CO2-emissieneutrale wijk van
Nederland. Het is daarmee een voorloper voor
onze huidige tijd waarin wij moeten verduurzamen
om klimaatverandering tegen te gaan. In 2009
is de wijk geopend door toenmalig kroonprins
Willem-Alexander. Het gevoel is echter dat de
innovatiekracht nu is weggeëbd. In plaats van een
voorloper is het nu een van de vele initiatieven.
De sterke link met energie en duurzaamheid blijft
echter, en de daarmee potentie om dit uit te
bouwen.
Stadspark voor de omgeving
Park van Luna is een stadspark en strand, vooral voor
gezinnen uit de regio. Dit komt ook door de duidelijke
koppeling met Stad van de Zon. Maar hoewel Park
van Luna moderner is dan Geestmerambacht is de
waardering van bezoekers lager. Voor de bewoners
is vooral rust van belang. Een unieke kwaliteit van
Park van Luna is verder de zwemkwaliteit. Het
natuurlijke zuiveringssysteem in de vorm van een
stromingslabyrint zorgt op duurzame wijze voor een
verbeterde kwaliteit van het water.
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PARK VAN LUNA 2.0

Voorloper in circulaire energie

VERSIE 2.0
Park van Luna en Stad van de Zon kunnen weer een
voorloper worden in het streven naar echt circulaire energie. Een
laboratorium en openluchtmuseum waar we het proces richting
circulariteit kunnen bedenken, testen en inzichtelijk maken. Niet alleen
voor energie, maar ook voor voedselproductie en waterfiltering. Voor
bezoekers is het de plek waar ze meer inzicht kunnen krijgen in de
transitie naar circulair, nieuwe ontwikkelingen kunnen beleven, en –
in de toekomst – hierop terug kunnen blikken.
Zonaanbidders
Door middel van kleine en grote concepten die de mogelijkheden
van zonne-energie laten zien, kunnen we zorgen dat de Stad van de
Zon voorloper blijft. Daarnaast kan een showcase de mogelijkheden
verkennen hoe zonne-energie niet langer een dreiging hoeft te zijn
voor recreatiegebieden.
Rond circulaire energie kunnen we ook samenwerkingen
zoeken met regionale (kennis)partners. Hier liggen bijvoorbeeld
kansen in samenwerking met de Energy & Health campus in Petten,
waar onder meer Noord-Holland Noord, stichting ECN, stichting
PALLAS en de gemeente Schagen samenwerken met de provincie
Noord-Holland, Staatsbosbeheer en het ministerie van Economische
Zaken aan een innovatiecampus met als speerpunten duurzame
energie en gezondheid.

Eetbaar bos
Voor ouders in de omgeving kan een eetbaar bos een mooie manier zijn
om kinderen bewust te maken van voedselproductie. Door bewoners
nauw te betrekken bij de ontwikkeling van dit gebied, ontstaat een
bos waarvan het eigenaarschap bij de directe omgeving ligt. Circulaire
voedselproductie van en voor bewoners. Zo wordt niet alleen de
energievoorziening circulair, maar ook de voedselproductie.
Voorloper in circulaire energie
Om van Park van Luna en Stad van de Zon weer een voorbeeld te maken
voor anderen, moet het de ambitie hebben om als eerste wijk van
Nederland echt circulair te worden. Op het gebied van energie, maar
ook op het gebied van bijvoorbeeld voedsel en afval. Door een tijdlijn
op te stellen met verschillende tussendoelen die uiteindelijk leiden naar
volledige circulariteit, worden Stad van de Zon en Park van Luna weer
voorlopers. De eerdergenoemde voorbeelden rond zonne-energie, een
eetbaar bos, en het stadsfilter vermengen deze ambitie met recreatieve
ervaringen.

Stadsfilter
Het waterfiltersysteem in Park van Luna is uniek en zorgt voor
een goede waterkwaliteit. Ook dit kan weer ter inspiratie dienen
voor andere recreatiegebieden, die bijvoorbeeld onder druk van
toenemende droogte te kampen hebben met verslechtering van
de zwemwaterkwaliteit. De toegankelijkheid van het gebied voor
recreanten kunnen we verbeteren door een labyrintenpad, waardoor
je het filter ook echt kunt ervaren.

Hiërarchie in ambities

Principe van criculaire economy: gebruikers en consumenten

Klimaatneutraal en toekomstbestendig – Lidl Nederland
[Graamans & Dobbelsteen 2018]

1. CO2-neutraal
(klimaatneutraal)
2. Energieneutraal
3. Fossielvrij
4. Circulair
(alle grondstoffen)

Delft University of Technology
Climate Design & Sustainability

Nederland
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2018
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Co-funded by the European Union’s Seventh Programme
for research, technological development and demonstration

Duurzaamheid van CO2-neutraal naar circulair
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CIRCULAIRE
ENERGIE
SHOWCASE

Zonaanbidders

Palm Beach &
Events

Strand

Drijvende
panelen

Zonneweide
Experimeerveld

Drijvend boardwalk om het stromingslabyrint beleefbaar te maken
Skeef

Drijvende
Biopolus

Healthclub
Labyrintenpad
Appelbos

Stadsfilter

Carpe Diem

Perenbos

LED farming

Poldermuseum

Drijvende biopolus; van afwalwater tot gewassen verbouw en drinkwater
Cultuur
Natuur

Eetbare Bos

Netwerk van circulaire belevingen

Memento Mori

Drijvende biopolus; van afwalwater tot gewassen verbouw en drinkwater

ZON
AANBIDDERS
Zonaanbidders

PV panelen showcase; nieuwe generatie zonne-energie geïntegreerd in design

Stadsfilter
Eetbare bos

STADS
FILTER

SonUmbra

EETBARE
BOS

Thema’s per deelgebied

Boomgaard beleving van voedselproductie
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GROEN ALS NUTSVOORZIENING
Toegankelijkheid van de groengebieden rond de stad

Zowel Park van Luna als Geestmerambacht
liggen dicht bij onze steden. Om meer bezoek
te genereren, moeten we goed kijken naar de
bereikbaarheid. Niet alleen vanuit de directe
omgeving – Park van Luna is goed bereikbaar
vanuit de Stad van de Zon – maar ook voor verder
gelegen woongebieden. Zoals Harry Boeschoten van
Staatsbosbeheer het mooi verwoordde, we moeten
de natuurgebieden aan onze stadsgrenzen zien als
nutsvoorzieningen. Een essentiële infrastructuur voor
ons leven, die ons energie geeft voor de toekomst.

Geestmerambacht
Evenemententerrein

Kleimeer

De Stranden
Koele Kreken

Geestmerloo

Groen

Groenverbinding
Kans voor nieuwe groenverbinding

De Groene Voet

Netwerk
Vroonermeer

Nodes

Rekerhout

Strand van

Alkmaar-Noord

Alkmaar
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Alkmaar centrum

COLOFON
Amsterdam, 2 oktober 2018
herziening 5 november 2018

Recreatie
Noord-Holland NV

Noorderplas

Rijk der Duizend Eilanden
Winkelcentrum
Broekerveiling

Jos Gilliam
Henny Scholten
Gerben Houtkamp

Museum
Broekerveiling

Caroline Bos
Astrid Piber
Lars van Hoften
Pauline Caubel
Filippos Toskas

Oosterdel

Station
Heerhugowaard

ne Loper

Heerhugowaard

Groundforce.
Studio

Matthijs ten Berge
Ruurd Priester
Twan Eikelenboom

Middenwaard

Waarderhout

Met bijdragen van:
Anna Langedijk - gemeente Alkmaar
Daniëlle Reek - gemeente Alkmaar
Harold Ebels - gemeente Langedijk
Gerhard Schutten - gemeente Langedijk
Michiel Veldkamp - provincie Noord-Holland
Hans Visscher - gemeente Heerhugowaard

n Luna

Stad van de Zon

Park van Luna

Huygendijkbos
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