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In samenwerking met het ministerie van 
cultuur en de gemeente Lima heeft het 
2021: Bicentennial Projects initiative een 
internationale prijsvraag uitgeschreven voor 
het ontwerp van een openbaar park in het 
Pachacamac sanctuarium, ten zuiden van 
de Peruaanse hoofdstad Lima. 
 Met minder dan 20 mm neerslag per 
jaar is Lima een van de droogste steden op 
aarde. Daarnaast heeft de stad te maken 
met armoede en hebben ruim een miljoen 
mensen geen toegang tot stromend water. 
Een park realiseren in dergelijke extreme 
omstandigheden vraagt om innovatieve 
ideeën.
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De opgave
Stevig geworteld in haar rijke culturele verleden, wordt 
de toekomst van Lima geconfronteerd met complexe 
uitdagingen als bevolkingsgroei en klimaatverandering. 
Voor de woestijnstad is zijn unieke geografische ligging 
aan de Pacifische Oceaan zowel een lust als een last. 
Watertekorten, vervuiling, landinvasies, economische 
en sociale ongelijkheid zijn urgente problemen waaraan 
de stad het hoofd moet bieden. Tegelijkertijd heeft 
Lima de taak zijn archeologische en culturele erfgoed te 
beschermen. 

Tegen deze achtergrond heeft Lima behoefte aan 
slimme en innovatieve systemen, die haar op weg helpen 
naar een duurzame en eerlijke toekomst. Pachacamac 
Park is exemplarisch voor de huidige toestand van 
Lima en is daarom bij uitstek de plek om die nieuwe 
systemen te onderzoeken en ontwikkelen. Hier wordt 
het archeologische erfgoed bedreigd door (illegaal) 
oprukkende bebouwing. Hier worden nieuwe musea 
gebouwd en wetlands hersteld. Hier, aan de rand van de 
stad, is nog ruimte beschikbaar voor recreatie en cultuur 
waaraan de groeiende bevolking van Lima zon behoefte 
heeft. Dit alles maakt Pachacamac de perfecte locatie om 
samenhangend en omvattend ruimtelijke, ecologische, 
economische en sociale problemen aan te pakken.

Hoe? Door een publiek park te creëren, een lineaire 
structuur langs de randen van het archeologische 
reservaat, een park dat verleden en toekomst verenigt in 
een gedeeld perspectief. Maar hoe een park te realiseren 
in een woestijn zonder water? Het zou contra-produtief 
zijn en bovenal maatschappelijk onverantwoord om water 
te gebruiken van de grote rivieren, die zowel de vitale 
bron zijn van het drinkwater van de stad als van de hydro-
elektrische werken. Ons morele kompas richt zich daarom 
naar het westen voor de oceaan en naar het oosten voor 
creatieve technologie.

© Jan Sochor
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Het blauw-groene concept
Water is het levenselixer van Pachacamac Park, het 
startpunt van de vergroening en programmering van de 
woestijn. We bouwen een groen-blauwe aorta die voorziet 
in een systematische circulatie van alle vitale ingrediënten 
van het park. Het watersysteem is een gesloten, efficiënt 
circuit van blauwe energie, dat leven brengt in het park 
en zijn omgeving. Het gedecentraliseerde watersysteem 
voedt verschillende stadsdistricten die daardoor minder 
afhankelijk worden van slechts één bron. Bovendien kan 
het systeem eenvoudig worden uitgebreid met het oog op 
de groei van de stad.

Het watersysteem bestaat uit drie onderdelen, die elk op 
een andere schaal functioneren:

Ten eerste voorzien we een ontziltingssysteem dat het zout 
uit het zeewater verwijdert dat naar het park wordt geleid. 
Een gesloten systeem distribueert het ontzilte water dat 
nu geschikt is voor irrigatie, sanitaire voorzieningen en 
zelfs voor drinkwater en recreatie. Zowel zout als zoet water 
worden opgevangen in bassins die door hun zichtbare 
aanwezigheid ook voor educatieve doeleinden kunnen 
worden ingezet. Op bepaalde plekken aan het circuit 
worden helofytenvelden aangeplant die het water verder 
zuiveren. Het circuit eindigt in de historische wetlands 
die door de nieuwe wateraanvoer een belangrijke impuls 
krijgen.

Ten tweede implementeren we de Groasis-technologie, 
een plansysteem dat op een ecologische manier water 
opvangt en bergt. Deze Nederlandse innovatie is de 
startmotor van de vergroening van de woestijn. Parallel 
aan het watercircuit, om de zoveel meter, worden slimme, 
herbruikbare plantbakken geplaatst die water geven aan 
de vegetatie (bomen, heesters, bloemen…). In vergelijking 
met traditionele beplantings- en irrigatiesystemen, heeft 
Groasis slechts 10% water nodig om gezonde bomen te 
laten groeien.  Terwijl de vegetatie goed gedijt, verbeteren 
de wortels en het water de grond en komt een gezond 
micro-kilimaat tot leven. Zo voegt Groasis zowel een blauw 
als groen netwerk toe aan het park.

Ten derde, architectonische objecten, zoals paviljoens, 
bushaltes, uitkijktorens, een markthal zijn ontworpen 
als mistvangers die optimaal gebruik maken van Lima’s 
specifieke klimaat. Condens op doeken wordt opgevangen 
en geborgen als water.

Meer dan alleen een top-down masterplan om landinvasies 
en droogte ruimtelijk op te lossen, zet het watersysteem 
een machine in werking die slim en creatief opgaves 
combineert, oplossingen verbindt en mensen verenigt. 
Het systeem is de startvonk van het park dat een impuls 
geeft aan zowel bestaande als nieuwe ruimtelijke, sociale, 
ecologische en economische ontwikkelingen. Hoewel 
het park functioneert als een fysieke buffer om het 
archeologische erfgoed te beschermen, is het alles behalve 
geïsoleerd. De armen van de stad reiken tot in het park en 
omhelzen er zijn projecten en mensen op gedeelde grond.

Ontzilting

Zee

ZwembadFilter

Filter

IrrigatieMoeras
gebieden

Het watersysteem



Onziltingsinstallatie met waterbassins

opvangen condens

herbruikbare container

opslag tot 15 liter water

dagelijkse afgifte 50 ml

wortel wordt gestimuleerd 
om water te zoeken

HOOFDROUTE 
vervaardigd van puin

KANAAL
gezuiverd water wordt langs 

de rand van het park geleid

TREES
Grasis Waterboxx wordt 

iedere 3 meter geplaatst 

zodat zich een bomenrij 

vormt langs de route
GROASIS WATERBOXX© SYSTEM

wandelpad kanaal bomen
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Het plan in lagen
Het parkontwerp is opgebouwd uit diverse lagen: 
landschap, water, beplanting, infrastructuur en 
programma. De topografie van het terrein is de basis. 
Bestaande hoogteverschillen in het landschap worden 
ingezet en op verschillende manieren zichtbaar gemaakt. 
Het watercircuit heeft een natuurlijk verloop, van laag naar 
hoog. De ontziltingsmachine staat in het noorden, zodat 
de stroom eindigt in de wetlands in het zuiden waar het 
water wordt vastgehouden. Ook een sporttribune volgt de 
natuurlijke hoogteverschillen. Het is slechts één voorbeeld 
van de vereniging va landschap en programma.

Het watercircuit zelf is ontworpen als een betonnen 
kanaal van circa een meter breed. Het kanaal vormt de 
barrière tussen het park en de nederzettingen waardoor 
het archeologische reservaat  wordt beschermd tegen 
oprukkende bebouwing. Takken van het watercircuit 
rekken zich uit tot diverse functies in het park, van 
kwekerijen tot toiletten en recreatieve bassins. Het resultaat 
is een fijnmazig blauw netwerk.

Aan het watercircuit is het Groasis groeisysteem gekoppeld 
dat zowel inheemse beplanting mogelijk maakt als soorten 
die goed gedijen onder de omstandigheden van Lima. Het 
systeem maakt een fasegewijze, organische ontwikkeling 
mogelijk. Burgerinitiatieven kunnen er ook aan bijdragen. 
Collectieve stadslandbouwers, bijvoorbeeld, kunnen hun 
een groenten en fruit telen in het park dat bottum-up-
gebruik en nieuw eigenaarschap toejuicht. 

De hoofdroute voor langzaam verkeer volgt het watercircuit. 
Secundaire routes zijn verbonden aan programma’s en 
faciliteiten. Het park is sterk verbonden met het stedelijk 
weefsel van Lima door de strategische ligging van 
ingangen en bushaltes. Daar waar de infrastructuur van 
het park en de stad elkaar kruisen, verschijnen belangrijke 
knooppunten. Deze hot spots, zoals museum MUNA, 
functioneren als kwartiermaker en ingang tot het park.

Topografie

Water

Vegetatie

Netwerk

Programma
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Al deze lagen worden geprogrammeerd met functies 
die aansluiten op het water- en vegetatiesysteem met 
faciliteiten voor recreatie en sport, agricultuur en productie… 
Alle functies aan het circuit worden gemengd, zodat een 
hybride lappendeken ontstaat van groen-blauwe tuinen 
en plekken voor ontspanning en vermaak. Overgangen 
tussen de verschillende delen zijn vloeiend en nodigen de 
bezoeker uit zijn weg door het park te vervolgen. Water, 
beplanting en routes verbinden de verschillende delen 
van de lappendeken tot een krachtige eenheid. 

Ten behoeve van een herkenbare identiteit worden alle 
architectonische en inrichtingselementen ontworpen 
in dezelfde huisstijl. Een modulair systeem van houten 
stellingen, geramde aarde plus canvas voor daken 
en schermen creëert verschillende grote en kleine 
bouwvolumes: bushaltes, toilethokjes, een uitkijktoren, 
paviljoens, een markthal. Het canvas functioneert ook als 
mistvanger, die condens verzamelt en het water vervolgens 
via het irrigatiesysteem distribueert in het park. De grote 
reikwijdte van activiteiten en diensten die beschikbaar 
zijn in het groene park zal zowel de lokale bevolking als 
toeristen aantrekken. De combinatie van recreatie en 
educatie, cultuur en natuur, ontspanning en sport maakt 
Pachacamac tot een park voor iedereen in Lima.

canvas dak vangt 
mistdruppels op

modulair bouwsysteem

lokaal hout

geramde aarde

TOILET GEBOUW

OBSERVATIETOREN WACHTERSHUISJE OVERDEKTE MARKT PAVILJOEN
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Fasering & Programmering
I De eerste fase betreft de constructie van het watersysteem, 
de beplanting en de infrastructuur. Terwijl het archeologische 
erfgoed wordt beschermd, kunnen mensen nu een rondje 
Pachacamac Park fietsen, hardlopen of wandelen. De 
hoofdstructuur is het startsein van een place-making-proces. 
Directe buren van het park en inwoners van Lima zullen in 
de gaten hebben dat er iets in het park gebeurd. Ze zullen 
nieuwsgierig worden en het park gaan bezoeken.

Het terrein rond het MUNA-museum krijgt prioriteit. Dit 
wordt een hotspot van waaruit andere activiteiten starten. Het 
museum is bovendien een beginpunt van een nieuw cluster 
voor verschillende overheidsgebouwen. MUNA wordt de eerste 
belangrijke toegangsplek tot het park en het speelt dus een 
belangrijke rol als kwartiermaker.

II Zodra de ruimtelijke structuur gereed is en het park steeds 
bekender wordt, kan de groen-blauwe levensader verder 
worden ontwikkeld en geprogrammeerd. De relatie met de 
stad wordt verstevigd door personen en gemeenschappen uit 
te nodigen zich actief te engageren met het park. Het water- 
en beplantingssysteem biedt unieke kansen om kwekerijen 
en landbouwgronden te creëren. Kleinschalige producenten, 
biologische boeren en stadslandbouwers kunnen land in het 
park pachten om er groente en fruit te verbouwen voor hun lokale 
gemeenschap. Ook ontwerpers, bouwers en zelfs herboristen 
kunnen er hun eigen organische materialen verbouwen voor 
hun producten: hout voor meubels, geramde aarde voor kleine 
architectonische objecten, aloe vera en cactussen voor crèmes 
en lotions. De resultaten worden gepresenteerd en verkocht in 
paviljoens, kleine theehuizen en cafeetjes, in een markthal. Op 
deze manier biedt het park gemeenschappen en start-ups de 
kans om winst te maken en een eerlijk bestaan op de bouwen.

Ook sportclubs, verenigingen, speeltuinen, fietsverhuurders, 
recreatie-ondernemers en allerlei sociaal-maatschappelijke 
initiatieven zijn welkom om activiteiten en evenementen te 
ontplooien in het park. Daarnaast is het park ook geschikt voor 
educatieve doeleinden. Het zichtbare watersysteem en de 

vegetatie, twee opmerkelijke aanwezigen in de woestijn, 
nodigen scholen uit er op excursie te gaan in het kader 
van vakken als aardrijkskunde, biologie, natuurkunde. 
In feite stimuleert het park alleen al door zijn expliciete 
presentie maatschappelijk bewustzijn en ecologische 
verantwoordelijkheid ten aanzien van onze bebouwde 
omgeving en waterschaarste.

Alle ontwikkelingen samen complementeren geleidelijk 
aan het parkcircuit met tuinen, kwekerijen, sportfaciliteiten 
en kleine gebouwen. Als kralen aan de ketting schittert het 
park met elke nieuwe gebeurtenis een beetje briljanter. 
Meer en meer draagt het park bij aan de kwaliteit en welzijn 
van het leven in Lima. Uiteindelijk voedt het park niet 
alleen water en laat het planten groeien, bovenal doet het 
gemeenschappen bloeien.

III Het groen-blauwe circuit, geladen met programma 
en activiteiten, volgt nog steeds de contouren van het 
archeologische reservaat en beschermt het tegen 
oprukkende bebouwing. Terwijl het park vanaf het begin 
een externe focus had, zijn ontwikkeling sterk verbonden 
met de stad en de bevolking van Lima, is nu het moment 
aangebroken om de blik naar binnen te richten, naar 
het hart van het reservaat. Wellicht dat toekomstige 
opgravingen in de centrale leegte nieuwe archeologische 
schatten onthullen. Misschien ook niet. Daarom krijgt het 
park uiteindelijk een vloeiende overgang naar het centrum 
van het reservaat. De groen-blauwe aders van het park 
kunnen in de toekomst uitspreiden en de lappendeken 
van programma’s in het park kan groeien. Archeologische 
vondsten zouden prominent tentoongesteld kunnen 
worden in het park en daarmee het rijke culturele verleden 
plaatsen te midden van het hedendaagse stedelijke leven.
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Fase 1: het systeem

De zee als bron voor drinkwater MUNA plein Toekomstige opgraving verweven in park

Pijp met aangepompt water van zee Sportcluster Natuurlijke aangroei bij verandering van omstandigheden

Goot met behandeld water Samenvoeging van bestaande bedrijvigheid

Doorgaand pad langs rand van park Marktplein Uitbreidingen waar mogelijk

Rij met bomen langs het doorgaande pad Waterplein

Micro ontziltingslocatie Verbinding met bestaande archeologische opgraving

Fase 2: het programma Fase 3: voltooiing
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Participatie & Productie
Ons ontwerpconcept zet een ruimtelijke, sociale, ecologische en 
economische machine in werking. Het creëert maatschappelijk 
engagement, bottum-up initiatieven, gemeenschappen en nieuwe 
vormen van eigenaarschap. Wij geloven dat zonder een waarachtig 
engagement van Lima’s bevolking, het park zal moeten vechten 
voor zijn bestaan. Daarom biedt het park individuen evenals 
collectieven talloze mogelijkheden voor  maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap. Gemeenschappen kunnen geld verdienen met dat 
waarin ze excelleren: mensen bij elkaar brengen om te delen, leren en 
een duurzame toekomst te bouwen.

Dus stellen we voor om actief de stakeholders te betrekken in het 
ontwerpproces. vanaf het prille begin willen we iedereen engageren 
- jong en oud, rijk en arm - voor de creatie van hun park. Publieke 
evenementen, wandelingen en bijeenkomsten plaatsen het park 
niet alleen in het collectieve geheugen van Lima, ze stellen ons ook 
in staat om uit de eerste hand de lokale sociale, politieke, culturele en 
technische omstandigheden te leren kennen en begrijpen. 

Het belang dat we hechten aan publieke participatie riskeert wellicht 
planningsproblemen en te veel flexibiliteit, maar daar staat een zeer 
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Ariana (14) : 
‘‘Every year, my school goes on a field 
trip to Pachacamac Park. We take a long 
walk and learn about the excavations, 
local plantlife and the importance of 
Lima’s watersystem for the city and its 
inhabitants.’’

Miguel (38) : 
For two years I have been head of the water 
treatment system of Pachacamac Park. I take 
a lot of pride in my job, Pachacamac Park is a 
worldwide example when it comes to innovative 
water systems. Last week a group of German 
scholars came here to see how we handle water 
in Lima. 

Luis (49) & María (45) : 
‘‘My wife and I live in Villa el Salvador, just 5 
minutes from Pachacamac park. We don’t 
own a garden but were able to rent and 
develop a small lot in the Pachacamac 
park. I grow aloe vera which my wife Maria 
sells at the local market.’’

Susan (26) : 
‘‘For three weeks I have been traveling through 
Peru. People I met at my hostel told me I 
shouldn’t miss Pachacamac Park during my 
stay in Lima. It’s amazing! I have been walking 
for an hour and it keeps going. Luckily there are 
many busstops along the route so when I get 
tired, I can easily get back to my hostel!’’
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Het belang dat we hechten aan publieke participatie riskeert wellicht 
planningsproblemen en te veel flexibiliteit, maar daar staat een zeer 
krachtig ontwerp tegenover. Het blauw-groene netwerk voorziet in 
een stevig raamwerk voor actuele en toekomstige ontwikkelingen. 
Het is precies dit raamwerk dat het park samenbindt en verschillende 
soorten plannen en projecten in de eerste plaats mogelijk maakt. De 
basis van dit raamwerk wordt gevormd door Groasis, onze partner bij 
de realisatie van een groen, publiek park in Lima.

Groasis is een maatschappelijk actief en ecologisch vriendelijke 
onderneming die oplossingen ontwikkelt en implementeert voor de 
aanplant van bomen en voedselproductie op een waterbesparende 
manier. Veel van zijn projecten, verspreid over de hele wereld, hebben 
een grote positieve invloed op lokale gemeenschappen en hebben 
hun succes bewezen. Ons ontwerpteam van landschapsarchitecten, 
stedenbouwkundigen en architecten zullen samenwerken met deze 
innovatieve pionier die de kennis en kunde bezit om het Pachacamac-
terrein te vergroenen.

 Eerst was er water. Toen kwamen er planten, programma’s en mensen. 
En uiteindelijk werd Pachcamac Park een weelderig groen park in de 
woestijnstad Lima. 
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BURO LUBBERS
Landschapsarchitectuur en Stedenbouw
Reutsedijk 15 
5264 PC Vught
073 6149321
info@burolubbers.nl
www.burolubbers.nl
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