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Opdracht workshop

“Slim verbinden van energiewinning, natuur, educatie en 
recreatie in een kwalitatief hoogwaardig landschap”

Energie-concept

Recreatie- en 
educatie-concept

Landschapsontwerp
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Impressie workshop



Situatie 2005



Streefbeeld 2025
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Rondleiding



Mont par Nesse1

- overtollige grond uit projecten omgeving
- gefaseerde aanleg
- 15 - 25 meter hoog maximaal
- inpassing HSL tunnelbak  door massa
- opbrengsten gronddepot ingezet voor recrea-

tieve ontwikkeling
- buitensport en  ‘adventure’ : survival, klimmen, 

MTB) 
- objecten energiewinning: zonnecellen, wind-

molen

heuvels Spaarnwoude klimwand Spaarnwoude



Wilder Nesse2

- dwaallandschap, er even helemaal uit zijn
- spontane vegetaties
-  ecologische diversiteit door zettingsverschil-

len ondergrond en uitkiend beheer
- recreatief gebruik draagt bij aan beheer: 
 huttenbouw - wilgenopslag 

snoeimateriaal als bouwmateriaal

op expeditie Droomland

programma’s voor kinderen



Well Nesse3

- ultra hippe en duurzame wellness en sauna
-  restwarmte kassen zonnebatterij
- ‘placemaking’ door  alternatieve scene

duurzaam gebouw  (hoofdkantoor Afvalzorg)

ontwikkeling door placemaking



Loch Nesse4

- waterberging en natuur
- ondiep water, weilanden met 

dammetjes
-  tijdelijke opslag, vergroting ber-

gend vermogen gemaal
- wandelgebied
- vogels

bijzondere vogels plas-dras



Warmen Nesse5

duurzame kassen (Villa Flora - Floriade)



Integratie RWZI6

- RWZI geintegreerd maar niet toegankelijk
- biovergisting
-  milieuhygiënische afscherming 
- volledige openheid en zichtbaarheid 
- systeem zichtbaar maken, educatief aspect
- opwerpopgave gastank
- silo’s landmark entree

installaties beleefbaar maar niet toegankelijk vormgevingbiovergisting



Nieuwe entree7

- nieuwe entree vanaf ARA hotel
- parkeervoorzieningen beneden 
- brede ‘luie’trap of oplopende toegangsweg
-  besloten dal
- silo’s RWZI als landmark
- oude ingang calamiteitenroute
- beperkt aantal ingangen 
 Hooge Nesse: beheerbaarheid
-  ‘earthships’ als theehuis 
 en educatieruimte, etc.

luie trap earthships als toegangsgebouw etc.



Boulevard Veerplaat8

- herinrichting oevers Oude Maas en Veerplaat
- ruimte voor investeerders (‘honeypot’)
- aandacht maat en schaal, prettige rand
- boulevard Veerplaat, parkeerplaatsen 
 uitkijkend op het water 
- natuurlijkere oevers
- haven veerpont prominenter en meer 
 ruimtelijke kwaliteit

goed vormgegeven rand

boulevard met parkeren

relatie met Oude Maas uitzichtkwaliteit veerhalte



Tower op power9
- één grote windturbine , 5 MW
- energie effectief, rendement
- aandelen bevolking: Windvogel-constructie
- passend bij maat en schaal aan HSL tunnel
-  symbool voor energielandschap Hooge Nesse

windmolen als landmark Wndvogel constructie - aandelen windenergie



Energiepalet Hooge Nesse



Fasering

0 - 1 jaar
- Ontwerp masterplan en ontsluiting
- Platform voor tijdelijke functies creëren
- Ontsluitingsstructuur aanleggen
- Grondverzet
- Communicatie

1 - 5 jaar
- Bestemmingsplan opstellen
- Placemaking Wellness
- Mogelijkheden Koude-Warmte opslag onderzoeken
- Partners zoeken voor outdooractiviteiten
- Partners zoeken voor zonneenergie, eerste installaties
- Afronding grondverzet, bouw eerste earthship
- Bouw windturbine

5 - 15 jaar
- Ontwikkeling kassen en biovergisting
- Aanleg Koude-Warmte opslag
- Uitbouw Wellness tot hoogwaardige voorziening
- Waterberging
- Inrichten outdoorcentrum Mont pas Nesse
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ontsluiten

placemaking

ontwikkeling



Organisatie en eerste stappen



Proces in beeld

brainstorm verkenning recreatie verkenning energie verkenning vrij

verkenning vrij integratie integratie integraal plan

visualisatie energiehuishouding visualisatie visualisatie



Deskundigheid workshop

Dr. ir. Marlies Brinkhuijsen 

assistent professor LU Wageningen

ing. Gert Wit 

beleidsmedewerker GZH

ir. Taco Tuinhof

Rothuizen architecten

ir. Henk Mirck 

wethouder gem. Zwijndrecht

ir. Michiel Veldkamp

landschapsarchitect GZH 

Prof dr. ir. Andy v. den Doddelsteen

hoogleraar Climate Design & Sustainability TU Delft

MSc. Mylene v. der Donk

docent onderzoeker NHTV

recreatie

landschapsarchitectuur en stedenbouw natuur & milieueducatie

bestuur en beleid

duurzame energie

ir. Aedske Bonnema

beleidsadviseur duurzame ontwikkeling HVC 

Denise Kuiper

studente Haagse Hogeschool 

Nanneke Hendriks

beleidsontwikkelaar gem. Zwijndrecht

ir. Marion Ooijevaar

adviseur Duurzaamheidseducatie Weizigt

Stijn Tijhof

stagair LUW

Dr. Dipl. Ing. Sven Stremke

LU Wageningen

ir. Jan v.d. Brand 

projectleider GZH
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Hooge Nesse - Duurzaam recreatie- en energielandschap


