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Project: Geert Reinderspark te Bedum
Het Geert Reinderspark is aangelegd in de jaren zeventig tegelijk met de bouw van Bedum Oost. Het park heeft een 
aantal bijzondere kwaliteiten. Voor de schaal van het dorp
is het een groot park, de ligging is centraal in de woonwijk. Het is zeer gevarieerd met vijverpartijen, gazons, 
hoogteverschillen en opgaande beplanting van inheemse soorten. Het park is in de Engelse landschapsstijl aangelegd 
wat blijkt uit de slingerpaden, reliëf en doorkijkjes langs groene elementen. Het park is vernoemd naar Geert Reinders 
die het vaccin tegen koeienpest heeft ontdekt. Er ligt een gegraveerde steen in het park ter nagedachtenis aan de 
naamgever.
Het park ligt vooral aan de achtertuinen grenzend van de omliggende bebouwing. Op verschillende plekken zijn 
proeven gedaan met ecologisch beheer. Op sommige plekken wordt extensief gemaaid.



Wensbeeld van het Geert Reinderspark
- Randen dunnen en waar nodig herplanten
- Vervangen paden door beton en BGS pad (halfverharding)
- Beschoeiing vervangen of realiseren natuurlijke oevers
- Ecologische kwaliteit verbeteren
- Verbetering doorstroming
- Verbeteren waterkwaliteit door opheffen overstort riool en te baggeren
- Nieuwe zit- en speelelementen plaatsen
- Verbeteren afwatering van paden en gras
- Gebieden aanwijzen voor ecologisch beheer
- Struweel dunnen en boomvormers verwijderen
- Drainagesysteem herstellen / vernieuwen
- Bomen krijgen ruimte om te groeien
- Gazons zijn machinaal te maaien
- Vervangen vlonders/steigers



Algemene gegevens
Projectnaam: 
Aanleg fietspad Geert Reijnderspark te Bedum
Voorbereiding- en uitvoeringsperiode:
Juli 2019 tot en met december 2020
Initiatiefnemers:
Gemeente het Hoge Land, Landschapsbeheer en 
ATENSUS bv
Meer informatie?:
www.uwprojectinbeeld.nl/herinrichting-geert-
reinderspark-bedum

http://www.uwprojectinbeeld.nl/herinrichting-geert-reinderspark-bedum


(Reductie) doelstellingen
Hoofddoelstelling van het park is esthetisch. Met esthetisch wordt bedoeld; 
nette paden, goede afwatering, regelmatig verwijderen van zwerfvuil en 
intensief onderhoud aan de gazons. Esthetisch hoeft dus niet te betekenen dat 
de inrichting strak moet zijn met zeer intensief onderhouden beplanting. 

Het park vervult een belangrijke ecologische rol. Het biedt voedsel, veiligheid, 
voortplantingsplekken en vocht, de vier V’s die de basis vormen voor flora en 
fauna om te overleven. Het verhogen en ondersteunen van de lokale 
biodiversiteit wat betreft flora- en fauna is een actuele opgave van de overheid. 

De ecologische doelstellingen worden daarnaast bereikt door het schonen van 
de duikers en het verwijderen van het slib, wat de waterkwaliteit ten goede 
komt.

Reductie doelstellingen zijn het verlagen van de CO2 uitstoot door het 
hergebruik van aanwezige materialen en het aanbrengen van een 100% 
gerecycled product (BGS pad).
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Sterk in proces van initiatief tot 
ingebruikname

Bestuurlijke context

Onze opdrachtgever is in dit 
project de gemeente het Hogeland





ATENSUS richt zich op het 
ontwerpproces waarbij wij CO2 willen 
reduceren in de keten

ATENSUS streeft er naar mobiliteit 
duurzaam in te zetten

ATENSUS streeft er naar mobiliteit 
te beperken door gebruik van 
bijvoorbeeld AT-lectus



Versterking ketensamenwerking

Hergebruik van element, component 
en materiaal (modulair denken en 
ontwerpen)

Gebruik in plaats van eigendom

The new Horizon

Modulair ontwerp



CO2 reductie in ontwerp

Gebruik van brondata voor meerdere 
doeleinden

Reductie in ontwerpstappen

Standaardisatie door slimmer ontwerp

Reductie in ontwerp stappen door 
beeldend te ontwerpen

Standaardisatie door slimmer ontwerp

In elementen denken, modulair 
ontwerp



Modulair ontwerpen

richtlijn alternatief

alternatief

Ontwerp 1

alternatief

Element Element Element

Ontwerp 2

alternatief

alternatief

alternatief



Circulaire economie
“De circulaire economie is een
economisch systeem dat bedoeld is om
herbruikbaarheid van producten en
grondstoffen te maximaliseren en
waarde vernietiging te minimaliseren.
Anders dan in het huidige lineaire
systeem, waarin grondstoffen worden
omgezet in producten die aan het einde
van hun levensduur worden vernietigd.”



Circulaire economie
Verschil met de lineaire economie



In gesprek met de opdrachtgever: Gemeente het Hoge Land samen tot
de conclusie gekomen dat er vele voordelen zitten aan een BGS pad. 
Deze voordelen zijn door Atensus verder onderzocht en hebben erin 
geresulteerd dat bij de aanpak van het Geert Reinderspark te Bedum de 
volgende CO2 reducerende maatregelen zullen worden getroffen:
1. Materiaal uit oude fietspad wordt verwerkt als fundering nieuwe 

fietspad
2. Nieuwe pad wordt een BGS pad

Door het gebruiken van het oude fietspad als fundering is er geen afvoer
nodig van het ‘puin/afval’ en geen aanvoer nodig voor nieuwe fundering.
Tevens is er een CO2 reductie doordat er geen nieuwe fundering 
ontwikkelt hoeft te worden.

Het BGSpad is een 100% gerecycled product. Daarnaast heeft het een 
zelf reparerend vermogen waardoor er geen herstelwerkzaamheden 
nodig zijn na verloop van tijd. 



BGSPad
Met BGSPad wordt een natuurlijke uitstraling 
gecreëerd geschikt voor parken, wandelgebieden, 
fietspaden en parkeerplaatsen. Voor elk project de 
perfecte halfverharding!
De voordelen:
• Eenvoudige aanleg
• Geen doorgroei van onkruid
• Hoge weerstand tegen spoorvorming
• Zelfreparerend vermogen

• 100% gerecycled product


