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Speerpunt Duurzaamheid 

• Haarlemmermeer wordt energieleverend 
 

• Het zo lang mogelijk in de kringloop houden van 
grondstoffen 

 
• In Haarlemmermeer word een zo duurzaam mogelijk 

en klimaatbestendig watersysteem ontwikkeld 
 
– Groen 

De verschillende ecosystemen in Haarlemmermeer sterk 
maken in kwaliteit en kwantiteit 

 



Duurzaam 2015-2018 

Duurzaamheid gaat ook over de inrichting van de openbare 
buitenruimte, wonen, (agrarisch) ondernemerschap en beheer en 
onderhoud. Over innovaties in het aanbestedingsbeleid, behoud van 
cultuurhistorische en ecologische waarden, economisch rendement 
en financiële duurzaamheid. 

Een duurzame toekomst vraagt om een wezenlijk andere manier van handelen 
door inwoners, bedrijven, instellingen, bezoekers en de gemeente zelf. 

Presentator
Presentatienotities
Systematisch i.p.v. ad-hocNiet sober en doelmatigNiet gunnen op laagste prijs (wettelijk gezien, vanuit bestuur en moreel (voor 1 euro per uur werk door bv. Roemenen laten doen..)Maar kijken hoe waarde kunnen creëren en toevoegen op onze assest. Voor bewoners, bezoekers en bedrijven



Uitdaging 

Presentator
Presentatienotities
Hoor vaak kan niet. Maar dat is volgens mij het is uitdagend. 



Duurzaamheid 

• Total Cost of 
Ownership 
 

• Economie 
 

• Welvaart 

• Grondstoffen
problematiek 
 

• Klimaat-
verandering 
 

• Ecosystemen 

• Eerlijke handel 
 

• Leefomgeving-
kwaliteit 
 

• Welzijn 

• Toekomst 
 

• Houdbaar 
 

• Huidige 
generatie en 
volgende 
generaties 

Presentator
Presentatienotities
Kan ook gezien worden als gemeentelijke assetsProgramma duurzaamheid zijn de pijlers Water, Energie & grondstoffen Programma bereikbaarheidBegrotingDenk ook aan schaduwkostenParticipatieEtc.Bij duurzaamheid gaat het om het voorzien in de eigen behoefte zonder dat dit er toe lijdt dat toekomstige generaties in hun behoefte kunnen voorzien.



Duurzame Inrichting  
Openbare Ruimte 

Duurzame inrichting van de openbare ruimte is een 
inrichtingsproces waarbij:  
 
• belangen in balans worden gebracht tot een 

houdbare openbare ruimte.  
 mens (welzijn) 
 milieu (milieubelasting & grondstofproblematiek) 
 maatschappij (welvaart)  
  
• continue verbetering. 

 
 

Presentator
Presentatienotities
Zonder de een niet de ander.Zonder schone lucht geen welzijnZonder welvaart geen oog voor milieubelastingZonder grondstoffen geen welvaart



Tool DIOR 

Presentator
Presentatienotities
Tool DIOR is een hulpmiddel dat helpt om een duurzamer inrichtingsproces te doorlopen.En om tijdens je project na te denken over duurzaamheid en een beoordeling te geven aan de duurzaamheidsprestatie



Tool DIOR 

Integrale 
samenwerking 

opzetten 

Verzamelen 
inzicht 

- kansen & 
belemmeringen    

- belangen 
stakeholders 

Formuleren 
ambities en 

doelstellingen 

Inrichten en 
ontwerpen 

(afwegingen 
maken) 

Toetsen ontwerp 
Aanbesteden 

opleveringscheck 
en overdracht 

Presentator
Presentatienotities
Proces voor duurzame inrichting openbare ruimte. Proces zodat op alle onderwerpen een afweging gemaakt wordt.|Zo vroeg mogelijk beginnenDus niet pas bij VOLiefst in aanloop/offerte fase al.



Tool DIOR 
Thema’s 

 

Presentator
Presentatienotities
Tool DIOR maakt gebruik van 5 thema’s met meerdere categorieënSamen bevat dit alle duurzaamheidsaspecten Van sociale duurzaamheid, economische en ecologische duurzaamheidContinue verbetering en toekomstgericht. 



Tool DIOR 
Wat levert het op? 

Duurzaamheid bespreekbaar 
Duurzaamheid meetbaar 
 
• Ondersteund bij integreren 

duurzaamheid in projecten 
 

• Geeft denkkader maar laat vrij welke 
keuzes gemaakt worden 
 

• Duurzaamheidsrapport maakt 
aantoonbaar dat is gezocht naar een 
balans tussen verschillende aspecten 
 

 

 



Resultaten 

 Bijvoorbeeld  
• Aanpassing ontwerp 
• Andere eisen 
• Gunningscriteria 
• Procesafspraken (bv 

onderzoek) 
 

 Voor- en nadelen 
• Geen gegarandeerd 

resultaat 
• Voorbereiding en 

beoordeling kan lastig 
zijn 
 

• Innovaties uit de markt 
halen 

• Betere prijs 
kwaliteitverhouding 
 
 



Aanbestedingen 

• Bomen rooien en snoeien (raamovereenkomst) 
– Nuttig toepassen materialen (biobased) 
– Milieubelasting materieel 

 
• Reconstructie route Hoofddorp Centraal (eenmalige 

opdracht) 
– Hoogwaardig toepassen vrijkomende materialen 

(verharding etc.) 
– Inzetten duurzaam materieel 

 
• Reconstructie speellocaties 

– Participatie 
– Circulaire economie 

 
 
 
 



Woningbouw in Lisserbroek 

• Ambitie-bepaling 
met 
driehoeksoverleg 
 

• Vertaling naar 
procesafspraken en 
ontwerpspelregels 
 
 

 



Nieuwbouw in Badhoevendorp 

• SO/VO/DO ingevoerd 
 

• Vaststellen kansen 
– Impact  
– Ruimte in proces 
– Kosteneffectiviteit 
– Subsidie vanuit 

programma 

• Milieubelasting fiets- en 
voetganger bruggen 
 

• Speelvoorzieningen 
 

• Groen & ecologie in 
buurtpark 

 



Park Quatrebras 

Presentator
Presentatienotities
Sprake van een eenmalige hogere investering die gedragen wordt door programma duurzaam van de gemeente



Geluidscherm 

Duurzaamheidsdossier met vier categorieën  
• Groen en ecologie 
• Circulair ontwerpen 
• Duurzame energie 
• Kansen 



Schetsontwerp 

 



Realisatie 

 



Vragen, opmerkingen & feedback 

yoko.van.der.sterre@haarlemmermeer.nl 
Ingenieursbureau Haarlemmermeer 

mailto:yoko.van.der.sterre@haarlemmermeer.nl
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