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P
rojectdirecteur Kees
Noorman (45) is twee jaar
geleden niet zomaar be-
gonnen aan Park 20|20:
“Alleen als het een heel

hoog ambitieniveau heeft, heb ik
toen gezegd. Anders vind ik het de
moeite niet waard.” Toen Noorman,
op dat moment nog directeur van
het World Trade Center, hoorde dat
de gerenommeerde Amerikaanse
architect William McDonough en de
Duitse chemicus Michael Braungart
hun medewerking hadden toege-
zegd, was hij om. “Ik heb meteen de
volgende dag mijn baan opgezegd.”

Noorman, die aan het hoofd staat
van het samenwerkingsproject van
de Delta Development Group Vol-

kerWessels, Reggeborgh en de ge-
meente Haarlemmermeer, is er dan
ook trots op: Park 20|20 wordt het
eerste cradle to cradle (C2C) busi-
nesspark in Nederland en wordt ge-
bouwd volgens ‘een uniek concept’:
“Vrijwel al het materiaal dat ge-
bruikt wordt, kan weer worden her-
gebruikt in de biologische of de
technologische sfeer. Niets wordt
weggegooid.” Honderd procent C2C
wordt het niet. “Daarvoor weten we
nog te weinig en zijn niet alle mate-
rialen beschikbaar.”

Het park, een ontwikkeling van
95.000 vierkante meter bedrijven-
terrein op Beukenhorst-Zuid in
Hoofddorp, wordt in 2016 opgele-
verd. De naam slaat deels terug op

een term uit het Amerikaanse leger
en betekent zoiets als ‘scherp zicht
op de toekomst gericht’, maar refe-
reert ook aan de ambitie van de Am-
sterdamse politiek veertig procent
CO2-zuiniger te zijn in 2020.

Noorman vertelt dat door ‘slim
ontwerpen, bouwen en isoleren’
veel energie bespaard wordt. Zo
worden ook reststromen en afval
hergebruikt en wordt het materiaal-
gebruik geminimaliseerd. Door het
hergebruiken van gereinigd afval-
water en het opvangen van regen-
water wordt het gebruik van schoon
drinkwater tot tien procent geredu-
ceerd. Op de gebouwen komen zon-
nepanelen en ook wordt een warm-
te-koudeopslag geïnstalleerd, een

methode waarbij veel energie wordt
bespaard door warmte op te slaan
in de grond. Windturbines komen
er niet in: “Te veel geluidsoverlast.”
Wel zit Noorman te denken om deel
te nemen in een windmolenproject
in de buurt.

Vijfduizend vierkante meter van
het terrein wordt gereserveerd voor
voorzieningen als supermarkt, fit-
nesscentrum, kinderdagverblijf en
restaurants. Ook komt er een hotel
met conferentieruimten. Dit soort
faciliteiten maakt het nog duurza-
mer volgens Noorman. “Je hoeft in
de pauze niet meer in de auto te
stappen om ergens een kop koffie te
drinken. Zo bespaar je tijd, geld en
spaar je het milieu.”

In tegenstelling tot Park 20|20 was
bij het bekend worden van de plan-
nen voor het duurzame bedrijfsver-
zamelgebouw Het Bos Oostzaan
niet iedereen even enthousiast, ver-
telt Piet Boon (50). “Het terrein is ge-
pland bij de entree van het dorp
Oostzaan. Veel bewoners begrepen
niet hoe we nou in hemelsnaam
daar een industrieterrein wilden
maken.” En ook de financiën speel-
den een rol: “Mensen denken altijd
dat Piet Boon heel duur is, dat is
niet zo. Ik ben niet duur, maar duur-
zaam.”

Toen Boon, ontwerper en eigenaar
van de gelijknamige ontwerpstudio
in Oostzaan, de Zaanse onderne-
mersprijs in de wacht sleepte, ver-
anderde de opinie. Van de burge-
meester kreeg hij toestemming en
ook de kritiek op de locatie verstom-
de. “Mensen waren erg enthousiast
toen ze de ontwerpschetsen zagen.
Het wordt een mooi gezicht, echt
een landmark.” Besloten werd sa-
men te gaan werken met projectont-
wikkelaar Cepezed Systems.

Het terrein ligt nu nog braak, in ju-
li gaat de eerste paal erin. Op het ter-
rein moeten in de zomer van 2010
vijf gebouwen komen die schuil-
gaan achter een haag van schans-
korven aan de ene zijde en een
scherm van houten lamellen aan de
andere kant. De verwarming wordt
verzorgd door warmtepompen, de
materialen zijn zo veel mogelijk
duurzaam en binnen en buiten is
ledverlichting. In Het Bos Oostzaan
komt net als in Park 20|20 een
warmte-koudeopslag. “Op die ma-
nier kunnen we tachtig procent van
de gebouwen koelen en verwarmen.
Dat is goed voor het milieu, maar
ook voor de onderneming. Dat is
toch geweldig?”

Van de 6500 vierkante meter is al
drieduizend gereserveerd voor zijn
eigen ontwerpstudio. Hij kan niet
wachten. “We zitten hier nou veer-
tien jaar en zijn al lang uit ons jasje
gegroeid. Om dan in je eigen duur-
zaam ontworpen gebouw te zitten:
ik heb er zo’n zin in.”

Duurzame 
bedrijfsterreinen

Aan de rand van Amsterdam
verschijnen binnenkort twee
duurzame bedrijfsterreinen: 
Het Bos Oostzaan van
ontwerper Piet Boon en 
Park 20|20, een gigantisch
bedrijventerrein dat onder de
rook van Schiphol komt.
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Het duurzame bedrijfsverzamelgebouw Het Bos Oostzaan. ARTIST IMPRESSION


