
Ontwerptekening van Park Nauerna 3D model van het ontwerp van park Nauerna

Opgave: 
De vuilstort in Nauerna wordt in fasen afgesloten en vervolgens afgedekt. De heuvel die in de loop der jaren 
aan het Noordzeekanaal is opgebouwd wordt ingericht als park. Natuurlijke Zaken kreeg de vraag om inclusief  
een participatieproces met omwonenden de heuvel om te vormen naar een aantrekkelijk park met natuur- en 
recreatiekwaliteit.

Aanpak
In overleg met bewoners en stakeholders van het naastgelegen buurtschap Nauerna is het ontwerp en inrichting van het 
park tot stand gekomen. Het park wordt in drie fasen ontwikkeld: Fase 1 is afgerond in 2015, fase 2 in 2019 fase 3 is in 
aanleg en oplevering is in 2022.
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Resultaat:
Park Nauerna is een buitenkans waaraan Natuurlijke Zaken samen met HB Adviesbureau met veel plezier werkt. Park Nauerna 
wordt aangelegd op een kunstmatige heuvel gevormd door een voormalige vuilstort. Hier ontbreken de aanknopingspunten, 
het is een blank canvas dat om inkleuring vraagt. De hele padenstructuur, beplanting en meubilair werd vanaf nul door 
ons bedacht. Er is een geheel nieuwe stuctuur ontworpen waarin inrichtingselementen als verkaveling, groenstructuur en 
ontsluitingen hun plek hebben gekregen. Het park is anderhalf keer zo groot als het Vondelpark. Natuurlijke Zaken maakte 
het ontwerp en organiseerde het participatieproces. HB- adviesbureau maakte de bestekken en uitvoeringstekeningen.

Door de overlast die de vuilstort jarenlang veroorzaakte in het dorp Nauerna is er een actieve en betrokken groep bewoners 
ontstaan Zij speelden een belangrijke rol in de totstandkoming en uitgangspunten voor het park. Natuurlijke Zaken slaagde 
er in een mooi ontwerp voor het park te maken tot tevredenheid van de bewonersgroep. 

Uit de participatie kwam de wens naar voren het park op een natuurlijke manier in te richten. Het was puzzelen naar de 
geschikte vegetaties die gedijen op de afdeklaag. Ons onderhoudsplan is gebaseerd op ecologisch beheer met begrazing 
door schapen. De locatie van een park op een heuvel in een verder vlak landschap vroeg erom de beleving van de omgeving 
te versterken. Door het creëren van uitzichtspunten en zichtlijnen heb je nu prachtig zicht op de omgeving. Opvallende 
elementen zijn de waterplassen met riet op 25 m hoogte van waaruit je kunt genieten van het omringende landschap.

Het ontwerpteam realiseerde het ontwerp met een maquette. Die later is vertaald naar een 3D-model. Een overzicht van 
hoeveelheden en kosten voor het grondwerk konden zo op overzichtelijke wijze worden opgezet.

Links fase 1 van park Nauerna, rechts vuilstort
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