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een planconcept van Arcadis,

Attika en Park voor de ontwikkeling
van woonterpen T10V85+ en multif

WINN ideeëncompetitie
Terpen van Baggerspecie

geïntegreerd in de typisch Nederlandse cultuurlandschappen.

planconcept Arcadis, Attika & Park
www.arcad is.nl / Lf . m.boeije@arcadis.n
www.atti ka.nl / info@attika.nl

www.buropark.nl / demo@buropark.nl

correspondentiead res:
Arcadis
t.a.v. L. Boeije
Postbus 410
2130 AK Hoofddorp

unctionele terpenlandschappen

T30V1000+, geïnspireerd op en

l

Spaarkaart is een samenvoeging van:
spa, wat staat voor bronwater (merknaam / branding) en met de spade
de grond in;

ark verwijst naar woonarken en
staat voor het combineren van de
wateropgave en wonen;
aart verwijst de ziel van een plek en
staat voor gebiedsgericht maatwerk.
De verschrijving aart > aard onderstreept dat spaarkaart bovenal mensenwerk is, afgestemd op natuurlijke
processen en de lokale/ regionale
dynamiek en opgaven: timescaping.
Een proces van geleidelijk toegroeien naar kwaliteit in meervoud

(triple A):
actieÍ met alle betrokkenen en
belanghebbenden;
adaptief inspelend op de (potentiële)

kwaliteiten, behoeften en Ílexibel
qua invulling;
attractieÍ met een haalbaar. veilig
en mooi resultaat.
T10V85+ en T30V1000+ zijn comple-

mentaire concepten toegeSneden
op verschil lende schaalniveaus,
opgaven en veranderkrachten.
Bagger wordt nuttig en duurzaam

toegepast met creatie van nieuwe

kwaliteiten, economische dragers
en gebruiksfuncties.

graag in mijn achtertuin
productgericht
groen wonen en pioniers
als motor
eenvoud
lokaal probleem lokaal oplossen
kostenbesparing
snel resultaat
meer kwaliteit en gebruikswaarde
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II

tuinieren in het groot
procesgericht
vernatting en ondernemerszin
als motor
divers en flexibel
regionaal problemen integraal oplossen
kostenspreiding
groeimodel
meer kwaliteit en toekomstwaarde
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