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Daktuin Stationskwadrant

INTRODUCTIE

Bij de ontwikkeling van de bebouwing 
staat een aantrekkelijke groene in-
vulling en aansluiting op de openbare 
ruimte centraal.
Het ontwerp voor het Stationskwad-
rant is opgesteld door Breddels Ar-
chitecten. Het bestaat uit twee L-vor-
mige gebouwen die een binnentuin 
omsluiten.
De nadere invulling van het groene 
dek, de balkons, groene trappen en 
de aansluiting op de openbare ruimte 
zijn in dit document uitgewerkt.

Het Stationsgebied van Heerhugowaard 
wordt aantrekkelijker gemaakt en de be-
bouwing wordt geintensiveerd.

VO van architect
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Het plangebied ligt op de grens tussen de droogmakerij 
Heerhugowaard en de vaarpolder Oosterdel. 

ANALYSE

visie masterplan

landschap omstreeks eind 19e eeuw

huidige situatie

Daktuin Stationskwadrant
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Masterplan: Levendige schakel tussen Heerhugowaard en Langedijk. ‘Het 
stationsgebied wordt een veelkleurige plek, waarin 1000 bloemen bloeien 
(‘flower-power’). Op die manier zoeken we aansluiting bij het DNA van Heerhu-
gowaard, Langedijk en de greenport-regio, spelen we in op klimaatverandering, 
stimuleren we de biodiversiteit en brengen we samenhang en verblijfskwaliteit. 
Rond het station kiezen we voor compacte, gebouwen met levendige plinten. 
Tussen deze gebouwen liggen levendige openbare ruimtes en groene daktu-
inen. Zo brengen we licht, lucht en levendigheid en stimuleren we de sociale 
duurzaamheid.’ 

Uitgangspunten en randvoorwaarden gemeente Dijk & Waard: Het plan zou 
(...) moeten bijdragen aan een groene hoogwaardige invulling van het Stations-
gebied. Vergroening van de buitenruimte draagt bij aan het verminderen van 
het stadshitte-effect en het verkleinen van de hemelwaterpiekafvoer, en heeft 
een positief effect op de gezondheid.

Een groene aankleding op de terrassen en daktuinen die een hogere belevings- 
en dus ook economische meerwaarde meebrengt voor het gehele complex 
(NvUR 3.3 en 4.5 en 3.4)
1. Hoofdlijnen conform masterplan in onregelmatige stroken opgebouwd 
met diverse (thematische) invullingen;
 a. Bodem-bedekkende sedum en grassen
 b. Bewonersterrassen
 c. Tuin- en/of parkmeubilair
 d. Speelveldje 
 e. Lage bossages
 f. Enkele meerstammige bomen in de buurt van de betonkolom-  
 men (meerstammig vanwege de stabiliteit)
 g. Meerstammige bomen in bakken tussen de parkeerplaatsen
2. Natuur-inclusieve vergroening voor de gezondheidseffecten (NvUR 3.3 
en 3.4)
 a. Om hittestress tegen te gaan
 b. CO2 en fijnstof af te vangen
 c. biodiversiteit te vergroten (NvUR 4.5)

KADERS

3. Regenwater vast te houden en te gebruiken voor de vergroening zelf con-
form NvUR 4.3 en 4.5 en 4.6
 a. overtollig water vertraagd afvoeren 
 b. 50% bebouwd oppervlak klimaat adaptief uitvoeren waarvan
                        i.    30% daktuin
                       ii.    20% rijbaan en parkeren (honingraat met groeninvulling)
 
De diverse samenstellingen van daken zijn gedifferentieerd geschikt voor boven-
staande uitgangspunten. 
De plintdaken zijn bijvoorbeeld dunner en niet geschikt voor hogere struiken en 
bomen.

Masterplan Kuipercompagnons; gebouwen in daklandschap

Daktuin Stationskwadrant
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PROJECTGEBIED
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Het Stationskwadrant bestaat 
technisch gezien uit meerdere 
onderdelen die apart bekeken 
worden:

1. Daktuin tweede verdieping
2. Balkons rondom terrassen
3. Schuine groene strip
4. Groen rondom trap
5. Sedumdak
6. Daktuin eerste verdieping
7. Groene treden naar eerste 
verdieping
8. Groen op maaiveld
9. Groene wand aan het water
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Eilanden
De plantvakken op de binnentuin op de tweede ver-
dieping worden vormgegeven als eilanden. Door de 
grotere vakken iets op te tillen ontstaat er een grote-
re substraat-hoogte.

Beplanting
Ook de plantvakken kunnen verwijzen naar de verka-
veling door de eilanden onderling van elkaar te laten 
verschillen of afwisselende stroken toe te passen. 
Ook bij de sortimentskeuze kan gedacht worden aan 
het toevoegen van eetbare beplanting, als verwijzing 
naar de vaarpolder.

Openbaar-Privé
De daktuin is openbaar toegankelijk voor de bewo-
ners van het Stationskwadrant. Het is ook de wens 
om in het midden een ruimte te creeëren waar buren 
elkaar kunnen ontmoeten.
Voor een aantal woningen is op de daktuin ook een 
privéterras aanwezig. Het is wenselijk om hier een 
zekere afscheiding aan te brengen.  Bij voorkeur 
in combinatie met beplanting, zodat er geen grote 
schuttingen komen te staan.

Het Stationskwadrant grenst aan het duizend eilandenrijk 

en kijkt er op uit. Voor de inrichting van de daktuin dient 

deze verkaveling als inspiratie.

VISIE
Daktuin Stationskwadrant
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Klimaatadaptatie
waterbuffering, hittestress voorkomen, verdamping, 
verdroging voorkomen

Biodiversiteit
Beplanting inheems, divers, nectar
Fauna schuil- en nestgelegenheden in tuin en ge-
bouw

Gezondheid
verblijfsplekken creeeren, bewegen en verblijven 
in de buitenruimte, toegankelijk, eetbare tuin, hit-
testress beperken

Ruimtelijke kwaliteit
aantrekkelijke uitstraling, seizoenen beleven, ver-
blijfsplekken

Gemeente Heerhugowaard zet hoog in op duurzaamheids-

aspecten. In dit project kan worden ingezet op de thema’s 

klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid en ruimtelijke 

kwaliteit

DUURZAAMHEIDSASPECTEN

 
Dynamisch watermanagement op uw retentiedak 

IMC Water Detention Management System (WDMS) 

HB Watertechnologie BV     Proostwetering 27H     3543 AB Utrecht       tel. 0348-444693       
www.hbwt.nl    www.irrigationmoisturecontrol.com        info@hbwt.nl 

Werking systeem: 
 
➢ Het IMC Water Detention Management System (WDMS) is een slimme dakstuw die over 

de hemelwaterafvoer op het dak wordt geplaatst en daardoor i.c.m. een aanwezig 
hemelwater retentiesysteem van het dak een slimme en dynamische waterberging maakt.  

➢ De WDMS analyseert de actuele locale weerdata en bepaalt op basis van de actuele 
bergingscapaciteit of de voorspelde neerslag kan worden geborgen binnen het 
retentiesysteem.  

➢ Voor de werking van het systeem is het van belang dat er een abonnement wordt 
afgesloten voor het onderhouden van de software, dataverbindingen en actuele 
weergegevens. 

➢ Het systeem meet de lucht- en watertemperatuur en de hoogte van waterstand in de 
waterbergingslaag van het retentiesysteem.  

➢ De WDMS staat in verbinding met een online dashboard dat de metingen registreert, 
combineert met weervoorspellingen en daarmee de stuw van de WDMS aanstuurt. 

➢ Wanneer er regen komt en dit binnen de regio valt, dan zal de WDMS vooraf meten of de 
te verwachten neerslag geborgen kan worden. Is de neerslagvoorspelling meer dan er 
geborgen kan worden dan zal het systeem het teveel aan verwachte neerslag voor de bui 
laten af stromen door de slimme dakstuw open te stellen. 

➢ De WDMS laat gereguleerd het overschot aan water voor de neerslag afvoeren op het 
moment dat er nog geen wateroverlast is in het riool. 

➢ Zodra de neerslag begint is er voldoende ruimte in het systeem om deze neerslag geheel 
te bergen waardoor het riool ontlast zal worden op mogelijke piekmomenten.  

➢ Optioneel kan er aanvullend een regenwater opslagtank gekoppeld worden aan de afvoer, 
zodat het afgevoerde hemelwater kan worden opgeslagen en hergebruikt. 
 

 
Schetsplan toepassing slimme dakstuw: 

 
 

Door derden te voorzien 

Daktuin Stationskwadrant
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Op het groene dak en aan de bebouwing zijn diverse 

maatregelen te nemen om de natuur te ondersteunen

NATUURINCLUSIEF

In de schaduw varens die ook 
waarde bieden als nestmateri-
aal voor vogels en beschutting 
voor insecten Veel variatie in planten en hoogtes 

en overgangen, waardoor biodi-
versiteit wordt verhoogd (microkli-
maat)

Beplanting toepassen voor be-
schutting en voedsel aan tuinvo-
gels (hagen en heesters, besdra-
gende soorten)

Beplantingsplan met varia-
tie aan soorten, inheemse 
planten kiezen die geschikt 
zijn voor voedselvoorzie-
ning van insecten

Windluwe plekken voor 
bijen en vlinders om op te 
warmen

Voor vlinders, bijen en zweefvliegen 
nectar- en waardplanten toepassen

Nestkasten, holtes en over-
stekken in het gebouw 
integreren voor nestgele-
genheden en overwinte-
ringsplekken conform acti-
viteitenplan ecologie

Zandbed voor mussen

Insectenhotel toe-
passen op de dak-
tuin

vogelhuisje op 
daktuin

Inheemse planten 
en kruiden op 1e 
verdieping

Daktuin Stationskwadrant
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Daktuin StationskwadrantDaktuin woon- zorggebouw hhw

• Aantrekkelijke beplanting voor vlinders en bijen

• Aantrekkelijke plekken voor vogels, schuil- en 

nestgelegenheden

• Verwijzen naar landbouwverleden Langedijk met 

eetbare planten en vruchten

• Relatief veel inheemse soorten toepassen

BEPLANTING
kleine meerstammige 
bomen met sierwaarde 
toepassen

hagen een heesters bieden 
schuilgelegenheden

plantvakken met vruchten en krui-
den er tussen

groenblijvers

Daktuin Stationskwadrant
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SCHETSEN DAKTUIN - VARIANTEN
Daktuin Stationskwadrant
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Daktuin woon- zorggebouw hhw

SCHETSONTWERP
Daktuin Stationskwadrant

stroken met vergelijk-
bare soorten als op de 
balkons

zitelementen hoge rand (40 cm)

strokenverharding loopt 
door in het lage groen
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Daktuin Stationskwadrant

VOORLOPIG ONTWERP
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Daktuin Stationskwadrant

DAKTUIN

strook met vergelijkbare soorten 
als op de balkons

verschillende eilanden krijgen een 
eenheid in beplanting met subtie-
le verschillen vanwege ligging tov 
zon en substraathoogte

laag groen oplopend tegen de gevel, tussen de 
terrassen een groene erfafscheiding in de vorm van 
haag of groenblijvers
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DAKTUIN - PROFIEL
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Kies een schaal

Maten niet van tekening meten, doch
geschreven maten aanhouden.
Maten in meters, tenzij anders vermeld.

Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.

Diameters in mm, tenzij anders vermeld.
Deze situatie is niet bindend t.a.v. de exacte
maten van grenzen en opstallen.
De aangegeven hoogtemaatvoering betreft de
hoofdmaatvoering van het gewenste profiel.
Detailuitwerking door aannemer.
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Daktuin Stationskwadrant

DAKTUIN - BEPLANTING

Bomen/Grote heesters
1. Euonymus europaeus ‘Red Cascade’ - kardinaalsmuts
2. Acer tataricum - kaneelesdoorn
3. Malus ‘Evereste’ - sierappel
4. Tilia cordata ‘Winter Orange’ - winterlinde
5. Acer campestre - veldesdoorn
6. Cornus mas - gele kornoelje

Solitaire heesters
a. Buddleja x weyeriana ‘Sungold’ - vlinderstruik
b. Buddleja davidii ‘Nanho blue’ - vlinerstruik
c. Viburnum bodnantense ‘dawn’ - sneeuwbal

1

1
2

3

4

5 6

1 2 3

4

a.
b.
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Daktuin Stationskwadrant

DAKTUIN - BEPLANTING overig
Variatie in hoogte en bladvorm, enkele soorten zijn eetbaar, een deel is wintergroen
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DAKTUIN - PLANTLIJST
beplanting balkons, zonnige standplaats, windbestendig, 35 a 40 cm substraat, 70% wintergroen, deels overhangend.

substraatdi hoogte jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec
zon halfsch. schaduw herfstkleur wintersilhouewintergroen

bollen allium sphaerocephalon trommelstokjes 150 50 x x x
Tulipa acuminata wilde tulp 100 40 x x

gras Carex morrowi 'Ice Dance' witbonte zegge 250 30 x x x x
Festuca glauca blauw schapegras 100 30‐40 x x x
Pennisetum alopecuroides 'Hameln' lampenpoetsersgra 300 40‐70 x x

vaste planten Hemerocallis 'Sammy Russell' daglelie 250 30 x x
Salvia officinalis echte salie 150 40 x
Foeniculumvulgare 'Purpureum venkel 300 70‐150 x x
Thymus vulgaris gewone tijm 80 20 x x
Geranium macrorrhizum ooievaarsbek 200 30 x x x x wit
Vinca minor maagdenpalm 200 15 x x x x
Sedum 'Purple Emperor' vetkruid 100 30‐50 x
Aster dumosus herfstaster 60 30‐40 x x

heester Buddleja davidii 'Nanho Blue' vlinderstruik 300 150 x x
Euonymus fortunei 'Tustin' Japanse kardinaals 350 80 x x x

grote heester/boom Cornus mas gele kornoelje 600 5m x x x wit
Acer tataricum kaneelesdoorn 400 5‐7m x x
Malus 'Evereste' sierappel 500 4‐6m x x x x wit

bollen Tulipa acuminata wilde tulp 100 40 x x

gras Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' struisriet 300 120 x x x
Carex morrowi 'Ice Dance' witbonte zegge 250 30 x x x x
Festuca glauca blauw schapegras 100 30‐40 x x

vaste planten Waldsteinia ternata gele aardbei 200  5‐10 x x x x
Clerodendrum bugei pindakaasplant 600 200 x x x
Geranium nodosum ooievaarsbek 150 40‐50 x x x
Geranium macrorrhizum ooievaarsbek 200 x x x x wit
Vinca minor maagdenpalm 200 15 x x x x
Iris sibirica caesar's brother baardloze iris 75 x x
Gillenia trifoliata gillenia 80‐100 x x wit
Anemone 'Honorine Jobert' herfstanemoon 400 100 x x x wit
Aster dumosus herfstaster 60 30‐40 x x

heester Buddleja x weyeriana 'Sungold' gele vlinderstruik 300 200 x x
hedera helix 'arborescens' struikklimop 150 x x x x
Euonymus fortunei 'Tustin' Japanse kardinaals 350 80 x x x
Cornus sericea 'Kelseyi' kornoelje 400 60‐80 x x x wit

grote heester/boom Acer campestre spaanse aak 600 12 x x x
Tilia cordata 'Winter Orange' winterlinde  8‐10m x x x x x
Euonymus europaeus 'Red Cascade' kardinaalsmuts 500 4 x x x
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bollen allium sphaerocephalon trommelstokje 150 50 x x x

gras Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' struisriet 300 120 x x x
Carex morrowi 'Ice Dance' witbonte zegge 250 30 x x x x
Festuca glauca blauw schapegras 100 30‐40 x x

vaste planten Hemerocallis 'Stella d'Oro' daglelie 30 x x
Waldsteinia ternata gele aardbei 200  5‐10 x x x x
Geranium nodosum ooievaarsbek 150 40‐50 x x x
Geranium macrorrhizum ooievaarsbek 200 x x x x wit
Vinca minor maagdenpalm 200 15 x x x x
Iris sibirica caesar's brother baardloze iris 75 x x
Gillenia trifoliata gillenia 80‐100 x x wit
Anemone 'Honorine Jobert' herfstanemoon 400 100 x x x wit

hedera helix 'arborescens' struikklimop 150 x x x x
Euonymus fortunei 'Tustin' Japanse kardinaals 350 80 x x x
Cornus sericea 'Kelseyi' 400 60‐80 x
Viburnum bodnantense 'Dawn' sneeuwbal 500 2‐2,5m x x x x
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BALKONS 
Daktuin Stationskwadrant

Techniek
De balkons worden uitgevoerd in kunststof plant-
vakken die bevestigd worden aan de binnenmuur. In 
de plantvakken komt drainage en een watergeefsys-
teem.

Beplanting
De balkons moeten jaarrond een groene uistraling 
houden, dat wordt bereikt door 70% van de beplan-
ting wintergroen of bladhoudend uit te voeren. De 
rest van de beplanting verkleurd in de herfst of bloeit 
in de zomer, waardoor er ook sprake is van seizoens-
beleving.

detail balkon
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Daktuin Stationskwadrant

BALKONS - BEPLANTING
Variatie in hoogte en bladvorm, een groot deel is wintergroen of heeft een aantrekkelijk herfstsilhouet
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Daktuin Stationskwadrant

BALKONS - PLANTLIJST
beplanting balkons, zonnige standplaats, windbestendig, 35 a 40 cm substraat, 70% wintergroen, deels overhangend.

substraatdi hoogte jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec
zon halfsch. schaduw herfstkleur wintersilhouewintergroen

bollen allium sphaerocephalon trommelstokje 150 50 x x x

gras Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' struisriet 300 120 x x x
Carex morrowi 'Ice Dance' witbonte zegge 250 30 x x x x
Koeleria glauca fakkelgras 80 40 x x
Stipa pennata vedergras 250 50 x x

vaste planten Hemerocallis 'Stella d'Oro' daglelie 250 30 x x
Rosmarinus o. 'Blue Rain' hangrozemarijn 150 20 x x
Geranium macrorrhizum ooievaarsbek 200 30 x x x x x wit
Vinca minor maagdenpalm 200 15 x x x x
Dianthus deltoides 'Splendens' steenanjer 80 20 x x x
Aster dumosus herfstaster 60 30‐40 x x
Origanum vulgare oregano 80 40 x

heester Buddleja x weyeriana 'Sungold' gele vlinderstruik 300 200 x x x
hedera helix 'arborescens' struikklimop 150 x x x x
Euonymus fortunei 'Tustin' Japanse kardinaals 350 80 x x x
Itea virginica'Henry's Garnet' bloemwilg 400 1200 x x x wit
Cornus sericea 'Kelseyi' kornoelje 400 60‐80 x x x x wit

zon halfsch. schaduw
bollen allium sphaerocephalon trommelstokje 150 50 x x x

gras Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' struisriet 300 120 x x x
Koeleria glauca fakkelgras 80 40 x x

vaste planten Hemerocallis 'Stella d'Oro' daglelie 250 30 x x
Thymus vulgaris gewone tijm 80 20 x x
Rosmarinus o. 'Blue Rain' hangrozemarijn 150 20 x x
Lavandula angustifolia 'Hidcote' lavendel 120 80 x
Geranium macrorrhizum ooievaarsbek 200 30 x x x x wit
Vinca minor maagdenpalm 200 15 x x x x
Aster dumosus herfstaster 60 30‐40 x x
Salvia officinalis echte salie 150 40 x
Origanum vulgare oregano 80 40 x

heester Buddleja x weyeriana 'Sungold' gele vlinderstruik 300 200 x x x
hedera helix 'arborescens' struikklimop 150 x x x x
Cornus sericea 'Kelseyi' kornoelje 400 60‐80 x x x x wit
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DETAILS: TRAPPEN
Daktuin Stationskwadrant

Techniek
De trappen naar de daktuin liggen onder een hoek 
van minder dan 45 graden. Middels een dubbele laag 
van kunststof rasters wordt de substraatlaag veran-
kerd. 

Beplanting
De beplanting langs de trappen naar de eerste ver-
dieping krijgt de uitstraling van plantjes langs een uit-
gehouwen rotspad. Dit zullen soorten zijn die goed in 
nauwe ruimtes kunnen wortelen.
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Daktuin Stationskwadrant

TRAPPEN - BEPLANTING
Grotendeels bodembedekker, deels bloeiend, afwisselend met enkele hogere soorten die met weinig doorwortelbare ruimte kunnen groeien
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Daktuin Stationskwadrant

TRAPPEN - PLANTLIJST
beplanting trap, schaduw, deels zonnig, windbestendig, 20 cm substraat, bodembedekker, deels bloeiend

substraatdi hoogte jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec
zon halfsch. schaduw herfstkleur wintersilhouewintergroen

bollen allium sphaerocephalon trommelstokjes 150 50 x x x
allium moly goudlook 60 x x

gras Carex morrowi 'Ice Dance' witbonte zegge 250 30 x x x x
Koeleria glauca fakkelgras 80 40 x x
Festuca glauca blauw schapegras 100 30‐40 x x x

vaste planten Salvia officinalis echte salie 150 60 x x
Geranium macrorrhizum ooievaarsbek 200 x x x x wit
Geranium nodosum ooievaarsbek 150 40‐50 x x x
Vinca minor maagdenpalm 200 15 x x x x
Waldsteinia ternata gele aardbei 200  5‐10 x x x x
Dianthus deltoides 'Splendens' steenanjer 80 20 x x x
Iris reticulata dwergiris 80 10 x x x
Aster dumosus herfstaster 60 30‐40 x x
Sedum lydium 'Glaucum' vetkruid 60 10 x x x
Sedum lydium vetkruid 60 10 x x x
Sedum spurium 'Fuldaglut' vetkruid 60 15 x

heester Euonymus fortunei 'Tustin' Japanse kardinaals 350 80 x x x x
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DETAILS: GROENE STRIP
Daktuin Stationskwadrant

Techniek
De schuine plantstrook langs de balkons wordt ook 
uitgevoerd in dezelfde matten als langs de trappen 
naar de daktuin.

Beplanting
De schuine plantstrook langs de balkons wordt bij 
voorkeur met vergelijkbare planten uitgevoerd als in  
de balkons, maar dit zullen de kleinere varianten zijn 
vanwege beperkte doorwortelbare ruimte.

detail groenstrook
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Daktuin Stationskwadrant

GROENE STRIP - BEPLANTING
Grotendeels bodembedekker, deels bloeiend, afwisselend met enkele hogere soorten die met weinig doorwortelbare ruimte kunnen groeien
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Daktuin Stationskwadrant

GROENE STRIP - PLANTLIJST
beplanting aansluitend op balkons, zonnige standplaats, windbestendig,  20 cm substraat, 70% wintergroen, deels overhangend.

substraatdi hoogte jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec
zon halfsch. schaduw herfstkleur wintersilhouewintergroen

bollen allium sphaerocephalon trommelstokje 150 50 x x x

gras Carex morrowi 'Ice Dance' witbonte zegge 250 30 x x x x
Koeleria glauca fakkelgras 80 40 x x

vaste planten Thymus vulgaris gewone tijm 80 20 x x
Rosmarinus o. 'Blue Rain' hangrozemarijn 150 20 x x
Geranium nodosum ooievaarsbek 150 40‐50 x x x
Geranium macrorrhizum ooievaarsbek 200 x x x x wit
Vinca minor maagdenpalm 200 15 x x x x
Dianthus deltoides 'Splendens' steenanjer 80 20 x x x
Aster dumosus herfstaster 60 30‐40 x x
Sedum spurium 'Fuldaglut' vetkruid 60 15 x
Sedum lydium 'Glaucum' vetkruid 60 10 x x x
Sedum lydium vetkruid 60 10 x x x
Waldsteinia ternata gele aardbei 200  5‐10 x x x x
Iris reticulata dwergiris 80 10 x x x
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SEDUMDAK & MOESTUIN
Daktuin Stationskwadrant

Beplanting
Op de balkons van de gemeenschappelijke tuinen 
komen stroken met een lage opbouw. Hierop komen 
voornamelijk sedumplanten. Daarnaast kunnen er 
een aantal robuuste vaste planten aan toegevoegd 
worden die ook toegepast worden in de groene strip 
of bij de trappen, waardoor een eenheid ontstaat.

Moestuin
De moestuinen worden later toegevoegd en in bak-
ken geplaatst. Het sortiment in de balkons kan op 
deze locatie verrijkt worden met kruiden en moes-
tuinplanten zoals bijvoorbeeld aardbei of rozemarijn.
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Daktuin Stationskwadrant

SEDUMDAK - BEPLANTING
Grotendeels bodembedekker, de soorten zijn veelal eetbaar of verwijzen naar eetbare planten
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Daktuin Stationskwadrant

SEDUMDAK - PLANTLIJST
beplanting sedum, zon, 20 cm substraat, bodembedekker, deels bloeiend

substraatdi hoogte herfstkleur wintersilhouewintergroen jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec
zon halfsch. schaduw

bollen allium sphaerocephalon trommelstokjes 150 50 x x x
allium moly goudlook 60 x x

gras Koeleria glauca fakkelgras 80 40 x x
Helictotrichon sempervirens blauwe haver 100 100 x x

vaste planten Sedum lydium 'Glaucum' 60 10 x x x
Sedum lydium vetkruid 60 10 x x x
Sedum spurium 'Fuldaglut' vetkruid 60 15 x x x
Salvia officinalis echte salie 150 60 x x
Thymus vulgaris gewone thijm 80 20 x x
Geranium nodosum ooievaarsbek 150 40‐50 x x x
Dianthus deltoides 'Splendens' steenanjer 80 20 x x x
Iris reticulata dwergiris 80 10 x x x
Lavandula angustifolia 'Hidcote' lavendel 120 80 x x

standpl.
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EERSTE VERDIEPING
Daktuin Stationskwadrant

Inrichting
De beplanting op de eerste verdieping krijgt een sub-
straathoogte van 30 a 40 cm. In deze strook kunnen 
vaste planten en een aantal types heesters groeien. 
Met name bij de strook aan de westzijde is het waar-
devol om de inrichting af te stemmen op de inrich-
ting van de daktuin van de naastliggende ontwikke-
ling. Onze voorkeur gaat uit naar een inrichting met 
inheemse kruidenvegetatie en enkele heesters zodat 
dit ook kan dienen als foerageergebied voor mussen. 
Op een aantal plekken kan dan ook een zandbed 
worden aangelegd voor de mussen.
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OPENBARE RUIMTE EN GROENTREDEN
Daktuin Stationskwadrant

Vormgeving
De inrichtingsprincipes voor de Industriestraat zijn reeds opgesteld door 
Kuiper Compagnons. Het principe is een lommerrijke stadsbiotoop met een 
tapijt van kleurrijke vaste planten, een diversiteit aan bomen en vloeiende 
overgang van openbaar naar privé.

Globaal zijn er plantsoorten aangewezen, maar het is nog niet bekend in wel-
ke verhouding en plantverband dit wordt toegepast. Omdat het groen straks 
één geheel moet worden is dit wel van belang en wordt de invulling van het 
groen in de openbare ruimte pas voorgesteld als het inrichtingsplan van de 
gemeente verder is uitgewerkt.
Deze soorten worden ook toegepast in de groentreden tegen het gebouw 
aan. Deze groentreden sluiten ook aan op de naastgelegen ontwikkeling, 
afstemming is ook daarbij van belang.

inrichtingsplan gemeente
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GROENE WAND
Daktuin Stationskwadrant

Uitstraling
De wand aan de waterkant wordt uitgevoerd als 
groene wand. De wand is jaarrond groen en draagt 
zo bij aan de groene uitstraling van het gebouw.

Beplanting
De beplanting zijn beproefde soorten die het goed 
doen op deze locatie. Exacte keuzes moeten nog 
gemaakt worden.
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DETAILS: OPBOUWHOOGTES DAKTUIN
Daktuin Stationskwadrant
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DETAILS: REGENWATEROPVANG 
Daktuin Stationskwadrant

Norm
Gemeente Heerhugowaard conformeert zich aan de eisen 
van de MRA. Deze eisen zijn scherper dan die in bijvoor-
beeld Amsterdam gehanteerd worden. 

Invulling
Op basis van deze normen hebben er gesprekken plaats-
gevonden en zijn wat nuances aangebracht. Zo is het niet 
noodzakelijk dat het water 24 uur helemaal wordt vastge-
houden, maar mag al vanaf het begin van de regen gestart 
worden met vertraagd afvoeren. Hierdoor kan een eenvou-
diger systeem worden toegepast. Daarnaast mag 50% van 
de substraatlaag meegenomen worden in de berekening 
voor waterbuffering.
Het toegepaste principe is zo doorgerekend dat wanneer er 
een bui van 70 mm valt er over het gehele oppervlak 7 cm 
water moet worden opgevangen. Alles wat niet kan worden 
opgevangen stroomt door naar een systeem lager. Vanaf de 
daken stroomt het regenwater naar het krattensysteem op 
de tweede verdieping. Als deze vol is stroomt het water naar 
een grote watertank in de parkeergarage. In noodgevallen, 
bij nog hevigere regen zou deze kunnen overstorten in de 
aangrenzende sloot. 

2e verdieping kratten + 
substraat daktuin

groene helling groene balkons
trappen

1e verdieping: kruiden-
dak met waterbergen-
de drainlaag

hoogste daken 4e verdieping 
sedumdak

principe wateropvang: wat niet opgevan-
gen kan worden komt in een lager systeem 
terecht.

dakoppervlak

krattensysteem

watertank/irrigatiesysteem

sloot
noodoverstort

watergift
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Daktuin Stationskwadrant

Berekening
Om te voldoen aan de eisen met betrekking tot de wateropvang 
en het vertraagd afvoeren zijn is gekozen voor een afvoer van 
al het regenwater wat op de hogere verdiepingen valt naar het 
krattensysteem op de tweede verdieping. De binnentuin op de 
tweede verdieping en de daktuin op de eerste verdieping loost 
in een bufferruimte in de parkeerkelder. De tuin op de tweede 
verdieping is voorzien van een controleerbare/geknepen afvoer.

Het opgeslagen water wordt gebruikt voor de irrigatie van de 
daktuinen en plantenbakken, waardoor 80% van het water her-
gebruikt wordt voor de beplanting.
De bufferruimte in de parkeerkelder wordt voorzien van een 
pomp zodat water gecontroleerd kan worden afgevoerd naar het 
naast gelegen oppervlaktewater indien nodig.

Wateropvang in krattensysteem van 150mm hoog, 
30% in substraat en 355m2  infiltratie-units in kelder

DETAILS: REGENWATEROPVANG 



april 202236

DETAILS: REGENWATEROPVANG 
Daktuin Stationskwadrant

Klimaatadaptief ontwerp
Het regenwatersysteem van het gebouw heeft een grote spons-
werking en zorgt daarmee voor een ontlasting van het regen-
waterriool en draagt zo bij aan een waterrobuuste inrichting. 
Daarnaast draagt het ontwerp van de daktuin ook bij aan het 
beperken van hittestress. Alleen een groene invulling van de 
daktuin is niet voldoende, het groen moet ook goed kunnen 
verdampen en dat gaat het beste als er voldoende water in het 
substraat aanwezig is. 
Door het opvangen van het overtollige regenwater in een geslo-
ten krattensysteem onder de parkeergarage ontstaat een grote 
buffer om de beplanting constant van voldoende water te voor-
zien. Op deze manier hoeft er geen schoon leidingwater te wor-
den gebruikt voor het watergeven.

Onderhoud
Een succesvolle daktuin is afhankelijk van een aantal factoren. 
Ten eerste is dit een robuuste soortkeuze, soorten die tegen 
een stootje kunnen en op de juiste locatie geplaatst worden. Als 
tweede is het watergeven een belangrijke factor die bijdraagt 
aan een succesvolle beplanting. Door het regenwater op te 
slaan ontstaat voldoende buffer om gedurende langere droge 
periodes water te blijven geven.
Als laatste vormt het onderhoud een belangrijke bijdrage aan de 
uitstraling en verzorging van het geheel. Om deze reden wordt 
al het groen onderhouden door een hovenier. Ook de groene 
balkons worden, van buitenaf onderhouden door een hovenier 
zodat het beeld vanaf de straat ook na verloop van tijd een een-
heid blijft. Het onderhoud vindt plaats door dezelfde partij als 
degene die het groen aanlegd, waardoor dit op een duurzame 
manier geborgd wordt.

Toegepaste principes


