
Duurzame wijk 
van èn voor de 
toekomst. Doe mee!



Lincolnpark in 
vogelvlucht

Lincolnpark biedt ruimte aan circa 850 woningen 
en voorzieningen zoals winkels, horeca, een school, 
kleinschalige woonzorg en ontmoetingsplekken. In 
de buitenruimte is plaats voor groen, speelplekken, 
water en infrastructuur. Voorafgaand aan de circulaire 
gebiedsontwikkeling komen in Lincolnpark 225 
betaalbare sociale woningen (fase 1). Lincolnpark 
wordt gerealiseerd in de zuidelijke rand van Hoofddorp. 
De weidsheid, de structuur en de pioniersgeest van de 
polder zijn hier voelbaar.  

Meer informatie over de ruimtelijke en stedenbouwkundige context van Lincolnpark is beschikbaar in de 
publicatie de Essentiekaart De Parken (https://haarlemmermeergemeente.nl/fi le/6411/download). 

In het zuidoosten van Hoofddorp wil gemeente 
Haarlemmermeer samen met marktpartijen, 
ketenpartners en bewoners een bijzondere 
wijk ontwikkelen. Duurzaamheid, circulariteit 
en innovatie staan hierbij voorop. Hoe passen 
we in deze duurzame gebiedsontwikkeling de 
principes van de circulaire economie het beste 
toe? Om deze vraag te beantwoorden gaat 
Haarlemmermeer in gesprek met marktpartijen in 
de vorm van een marktconsultatie.
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Bij circulaire gebiedsontwikkeling opereert een gebied als 
een regenererend systeem. Gebruik van grondstoffen en 
energie, ontstaan van afval en emissies wordt voorkomen of 
geminimaliseerd door het sluiten, vertragen en verminderen van 
materiaal- en energiekringlopen. Dit kan worden bereikt door 
duurzaam ontwerp, innovatie, reparatie, hergebruik en recycling, 
waarbij materialen en producten na eerste gebruik een nieuwe 
hoogwaardige functie kunnen krijgen. Hierbij wordt zo goed 
mogelijk geanticipeerd op toekomstige (maatschappelijke, sociale, 
technologische en economische) ontwikkelingen. 

Gemeente Haarlemmermeer wil voor Lincolnpark komen 
tot de best mogelijk uitvraag. Met het organiseren van een 
marktconsultatie wil Haarlemmermeer ketensamenwerking 
en consortiumvorming stimuleren en de uitvraag 
aanscherpen.

Bij circulaire gebiedsontwikkeling staan 
de principes van de circulaire economie 
centraal. Het doel is om sociaal, ecologisch 
en economisch duurzame ontwikkeling te 
bewerkstelligen. Dit betekent dat wordt ingezet 
op een systeemverandering van een lineaire 
wegwerpeconomie naar een circulaire economie. 
En op de bevordering van sociale duurzaamheid.  

Circulaire 
gebiedsontwikkeling

Waarom een 
marktconsultatie?



Landschap, stedenbouw, water en groen
• Een eigen herkenbare en aantrekkelijke identiteit met 

verschillende identifi catiepunten.
• Met het ontwerp van Lincolnpark wordt de biodiversiteit 

versterkt.
• Ecosysteemdiensten worden benut.
• Klimaatbestendig, waarbij hevige regenval niet leidt tot 

wateroverlast en/of schade.
• De (inrichting van de) buitenruimte en de groenblauwe 

netwerken voorzien in meerdere functies.
• Water(berging) heeft ook een landschappelijke- en 

gebruikswaarde.

Gebouwen
• Gebouwen zijn een grondstoffendepot en hergebruik 

van materialen is mogelijk.
• Gebouwen veroorzaken zo min mogelijk milieubelasting 

(materialisatie en energie).
• Het gebruik van leidingwater is beperkt.
• Gebouwen dragen bij aan ecosysteemdiensten 

zoals bijvoorbeeld luchtzuivering, waterberging en 
geluidsreductie.

• Gebruik van gezonde materialen.
• Gebouwen hebben een gezond binnenklimaat.

Hernieuwbare energie
• Een energieleverende wijk met een energie- en 

warmtevoorziening gebaseerd op hernieuwbare 
bronnen.

• Bewoners zijn ‘prosumenten’; de opbrengst van 
energieopwekking is voor de bewoners.

• Het energieverbruik is op een gebruiksvriendelijke 
manier te monitoren en te optimaliseren tijdens de 
gebruiksfase.

Haarlemmermeer heeft voor de ontwikkeling 
van Lincolnpark stevige circulaire en duurzame 
ambities. Hierbij een overzicht van de voorlopige 
projectdoelstellingen, onderverdeeld in zeven 
thema’s.

Circulaire en 
duurzame ambities 
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Sociale duurzaamheid
• Bewoners en gebruikers ervaren een hoge mate van 

‘mentaal eigenaarschap’ van hun leefomgeving.
• De wijk is sociaal- en functiedivers; de wijk is geschikt 

voor mensen met verschillende woonbehoeften en 
leefstijlen. 

• De (stedenbouwkundige) opzet van de wijk, de inrichting 
van buitenruimten en de gebouwen zijn (sociaal) veilig, 
gezond en nodigen uit tot ontmoeting.

• Het circulaire en duurzame karakter van Lincolnpark 
wordt zichtbaar gemaakt en gebruikt voor educatieve 
doeleinden en het stimuleren van gedragsverandering.

• Inwoners die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn voelen 
zich thuis en gewenst.

• Gebouwen, voorzieningen en openbare buitenruimte zijn 
voor iedereen toegankelijk.

Mobiliteit en infrastructuur
• Duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd en het verbruik 

van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk voorkomen, 
waardoor wordt bijgedragen aan een CO2-neutraal 
mobiliteitssysteem.

• Fiets en openbaar vervoer zijn een aantrekkelijk 
alternatief voor de (elektrische) auto.

• Parkeervoorzieningen hebben meerdere functies 
(functiestapeling).

(Openbare) buitenruimte en grondstofi nzameling
• De (openbare) buitenruimte is een grondstoffendepot en 

hergebruik van materialen is mogelijk.
• De onderdelen van de buitenruimte zijn demontabel en 

kunnen in de kringloop worden gehouden.
• De onderdelen veroorzaken zo min mogelijk 

milieubelasting.
• De (inrichting van de) buitenruimte maakt 

multifunctioneel gebruik van de buitenruimte mogelijk.
• De inrichting van de buitenruimte draagt bij aan 

ecosysteemdiensten zoals bijvoorbeeld luchtzuivering, 
waterberging en geluidsreductie.

• Gebruik van gezonde materialen.
• Er is geen restafval.

Flexibiliteit en aanpasbaarheid
• De wijk voldoet op korte en lange termijn aan de 

veranderende omstandigheden en behoeften van 
bewoners en gebruikers. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de hele levenscyclus van de wijk en haar 
bewoners.

• De stedenbouwkundige- en groen/blauwe structuren 
zijn voldoende fl exibel en robuust om toekomstige 
ontwikkelingen op te vangen.

• Het energiesysteem is in opzet en capaciteit fl exibel en 
aanpasbaar.

• Het mobiliteitssysteem is toekomstbestendig.
• Gebouwen zijn eenvoudig aanpasbaar.

Circulaire businessmodellen
• De toegepaste businessmodellen bevorderen en sluiten 

aan bij de circulaire doelstellingen; bijvoorbeeld product 
als dienst, betalen per gebruik en lease. 



Contact
Meer informatie of vragen? Neem contact op met 
Gemeente Haarlemmermeer,
Rita van den Boom, via 0900 1852 
of R.van.den.boom@haarlemmermeer.nl

TenderNed
Via TenderNed (www.tenderned.nl) wordt u geïnformeerd 
over het verdere verloop van de marktconsultatie. 
Wie op de marktconsulatie wil reageren, kan zich 
als gebruiker registreren bij TenderNed. Of mail naar 
Lincolnpark@haarlemmermeer.nl. Naar verwachting wordt in 
augustus 2018 de marktconsultatie op TenderNed geplaatst.


