De oogst aan inspirerende groenprojecten
Buitenplaats Overweer Breukelen
Buitenplaats Overweer tussen Loenen en Breukelen biedt een schitterende
aanblik met zijn fraai aangelegde vijf hectare grote park met daarop de
statige landhuizen het Koetshuis, het Boothuis, het Landhuis, het Loenense
Laantje, de Hofjes én de eigen haven. De inspanningen van Van der Tol
beperken zich niet tot de hovenierswerkzaamheden. Het bedrijf heeft vanaf
het begin – de bouwvergaderingfase – meegedacht en heeft bijgedragen
met de nodige engineering, berekeningen en tekeningen voor onder andere
de aanleg van de nutsvoorzieningen. Een andere uitdaging ligt in de twee
daktuinen op de parkeergarage tussen de appartementencomplexen de
Hofjes en het Loenense Laantje. Hier voorziet Van der Tol het dak van
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het Zinco-daktuinsysteem FD40 (drainage), SSM45 (beschermmat) en een
FS-filtervlies voor enerzijds een opbouw met nida-gravelplaten met split (de
Hofjes) en scherp zand met daarop een bestrating van Aziatisch hardsteen
(Loenense Laantje). Verder wordt de daktuin bij de Hofjes voorzien van op
maat gemaakte (‘roestig’ ogende) Cortenstaal-bakken met hierin bomen,
heesters en diverse vaste planten.
Naam opdrachtgever: Lendering & Partners
Naam architect: Arcas architect / IMBO architecten
Naam aannemer: Van der Tol bv

Uitbreiding begraafplaats De Goorn
Begraafplaats De Goorn was omsloten door watergangen en uitbreiding ter
plaatste leek niet mogelijk. Jaren is de focus geweest op een perceel één
Km vanaf de kerk. Maar toen daar een mooi ontwerp voor gemaakt was
door Ada Wille bleek dat dit financieel in deze tijd niet realistisch was en de
afstand t.o.v. de kerk toch een drempel bleef. Er is nogmaals gefocust op de
bestaande locatie en daar is d.m.v. een uitgebreid ontwateringssysteem toch
de mogelijkheid gevonden om uit te breiden.
Omdat ontwatering op deze begraafplaats een probleem gaf zijn de
bestaande watergangen gedempt en voorzien van een rond 315mm geperforeerde buis met omhulling gevuld met grof zand. Tevens zijn alle bestaande
paden gedraineerd m.b.v. een speciaal gemaakt drainagemachine (90 cm)
geschikt voor de smalle paden (Vreeker bv) Alles komt uit op een pompput
waar het word uitgeslagen op open water.
Aanneemsom: €197000,- Vreeker bv. Totale investering €311000,Naam opdrachtgever: De gemeente Koggenland heeft voor de parochie
De Goorn het ontwerp en uitvoering van de Uitvoering op zich genomen.
En is er door de Parochie zelf enorm veel gedaan door vrijwilligers.
Contactpersoon opdrachtgever: Frank van Leerdam namens de Parochie
De Goorn
Contactgegevens opdrachtgever: Gerard van Harskamp namens de
gemeente Koggenland
Naam architect: Ada Wille van WILLE Landschaps- &
Begraafplaatsarchitectuur i.s.m. Luc van Dam van Limes Landschapsadvies
Naam aannemer: Vreeker bv.

Duurzaam educatief parkje Bijlaardhof
te Rockanje
Bijlaardhof te Rockanje is een parkje in de bebouwde kom van Rockanje met
daarin duurzame educatieve elementen voor kinderen en bewoners
Aanleg ondergrondse regenwaterberging, sedumveld, helofytenveld beplant
met gele lis en afgewerkt met olivijn dat CO2 opneemt, voorzien van verharde wandelpaden geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. Gemeente
Westvoorne stelt als eis dat minimaal 5% van de aanneemsom wordt gebruikt
voor social return. Om die reden hebben leerlingen van de Praktijkschool, en
mensen met een bijstandsuitkering het plantwerk verzorgd. Tevens verzorgen
zij hand- en spandiensten en houden ze de projectlocatie schoon.
Naam opdrachtgever: Gemeente Westvoorne
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. B. de Leeuw
Naam architect: Gemeente Westvoorne
Contactpersoon architect: Dhr. B. de Leeuw en dhr. J. van Wimmenhoven
Naam aannemer: B. Minekus Zuidland B.V.
Contactpersoon aannemer: Dhr. G. Wolters
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Herinrichting Kerkplein Loil, herinrichting
Wehlseweg, gemeente Montferland
Het kerkplein van Loil functioneerde niet goed. Het had eigenlijk alleen een
parkeerfunctie. Door het nieuwe ontwerp konden meerdere functies op een
slimme manier in het ontwerp gecombineerd worden. Gekozen is om het
reguliere parkeren niet meer voor het kerkplein te laten plaatsvinden, maar in
parkeerplaatsen omgeven met groene hagen naast de kerk. Zo wordt ruimte
gecreëerd voor een sfeervol kerkplein. Incidenteel is de parkeerdruk hoog,
en kan het kerkplein voor de kerk ook voor parkeren benut worden. Door
de introductie van verwijderbaar meubilair (de lange bank, de cortenstalen
'haag') kan het plein ook gebruikt worden voor het plaatsen van een tent
voor het jaarlijks schutterfeest
Aanneemsom: €530.000
Naam opdrachtgever: Gemeente Montferland
Contactpersoon opdrachtgever: dhr. G. Flink
Naam architect: ELYPS Landschap + Stedenbouw
Contactpersoon architect: de heer J. Buwalda
Naam aannemer: Verhoeve Infra
Contactpersoon aannemer: de heer E. Jansen

Isala-ziekenhuis Zwolle
Het nieuwe Isala-ziekenhuis in Zwolle is ontworpen als een beterhuis.
Diverse binnentuinen in het ziekenhuis, zogenoemde atria, vormen de overgang tussen de groene weelderige natuur rondom het gebouw en de organische omgeving binnen.
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Naam opdrachtgever: Isala Ziekenhuis Zwolle
Naam architect: bureau Aberts & Van Huut en Tuin- en landschapsarchitect Jørn Copijn
Naam aannemer: Van der Tol bv

Herinrichting Kooipark Leiden
Krinkels Zoeterwoude heeft in opdracht van de gemeente Leiden het
Kooipark gereconstrueerd. Het door de bekende architect Dudok aangelegd
park heeft middels een nieuw ontwerp de structuur van 1920 teruggekregen. Hoge begroeiing en verwaarloosd meubilair hebben plaats gemaakt
voor de originele padenstructuur, chique bankjes, nieuwe speelattributen en
een mooie fontein. Daarnaast zijn grote bomen verplant zodat een eindbeeld
met groepen bomen en solitaire struiken is ontstaan.Het nieuwe ontwerp en
de historische waarde leverden het park in 2013 zelfs de status van gemeentelijk monument op.
Aanneemsom: € 714.000
Naam opdrachtgever: gemeente Leiden
Contactpersoon opdrachtgever: Frank Rammeloo
Naam aannemer: Krinkels BV
Contactpersoon aannemer: Paul Berger

Kruidenpluktuin Weteringbuurt
De kruidenpluktuin is een tuin voor en door de buurt. Buurtgroep Wetering
Groen heeft de tuin opgezet en ontwikkeld, Stadsdeel Centrum van de
gemeente Amsterdam heeft het project financieel ondersteund. Wieringen
Prins hoveniers heeft het grondwerk en de paden aangelegd, de buurtbewoners de aanplant en aankleding. In plaats te kiezen voor een hek rondom de
tuin hebben de ontwerpers ter bescherming gekozen voor een relatief lage én
tegelijkertijd brede haag. De vrije bladvorm van de haag – is afgeleid van een
iepenblad. De paden bestaan uit halfverharding, opgesloten door cortenstalen
randbegrenzingen. Er zijn 7 verschillende vakken gemaakt elk met specifieke
kruiden, zoals inheemse kruiden, mint en exotische kruiden. Vanwege de vervuilde grond is de tuin afgedekt met antiworteldoek en opgehoogd met 40
cm geestgrond. Hierop is de kruidenpluktuin aangelegd. De haag is geplant
in de taluds en bestaat uit Ilex crenata ‘Convexa’ met daarin accenten met
Rododendron japonica.
Aanneemsom: ca. € 35.000
Naam opdrachtgever: Wetering Groen / Wetering Verbetering
Contactpersoon opdrachtgever: Karen Gamester
Contactgegevens opdrachtgever: Wetering Groen / Wetering Verbetering
Naam architect: Mathieu Derckx & Ton Hilhorst
Contactpersoon architect: Mathieu Derckx
Naam aannemer: Wieringen Prins Hoveniers
Contactpersoon aannemer: Philip Biesot
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Leuvensebeek te Ermelo
Het herstellen van het Beeksysteem Leuvensebeek, een van de oudste beken
in Nederland. Dit doormiddelen van aanbrengen van houtpakket, realiseren
van verondieping, beek in oorspronkelijk staat terugbrengen, realiseren van
overstromingsgebieden. De werkzaamheden zijn uitgevoerd met behulp van
Belgische trekpaarden
Aanneemsom: ca. €100.000,Naam opdrachtgever: Natuurmonumenten / Waterschap Vallei & Veluwe
Contactpersoon opdrachtgever: Peter van Dam & Rob van de Braak
Naam architect: Ben Hullenaar
Contactpersoon architect: Ben Hullenaar
Naam aannemer: Ter Riele B.V.
Contactpersoon aannemer: S. Buitenhuis & H. v.d. Langemheen

Realisatie Moooz Moss Roof
sanitairgebouw Hoge Veluwe

Naam opdrachtgever: Antea Group
Naam aannemer: MOOOZ B.V.
Contactpersoon aannemer: dhr. I.T. de Groot

Het aanleggen van een groendak met levend mos door middel van de
Moooz mosmatten. Deze mosmatten zijn rechtstreeks op de wortelwerende
bitumen dakbedekking van het sanitairgebouw bevestigd door middel van
een chemie-vrije kit.
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Thales High Tech Systems Park
De complete aanleg van het bijna 40 hectare grote park voor het internationale elektronicaconcern Thales. Dit project omvat veel uiteenlopende disciplines waaronder; waterbouwkundige werken, (asfalt-) paden, verhardingen,
gazons en diverse beplantingen. Om een volwassen karakter te geven aan het
park is gekozen voor groot formaat bomen. Oplevering medio zomer 2014.
Verdere bijzonderheden (bijvoorbeeld bijzondere technieken): De vijverpartij
is gerealiseerd d.m.v. afdekking met klei in plaats van folie. Over de vijver zijn
een tweetal bruggen van 15 meter lang aangebracht, welke prefab zijn gefabriceerd en als geheel in 1 keer op hun plek zijn gehesen.
Aanneemsom: c.a. € 800.000,00
Naam opdrachtgever: Thales Real Estate B.V.
Contactgegevens opdrachtgever: Hengelo (OV)
Naam architect: Ontwerp nieuwbouw van LKSVDD i.s.m. MTD
Contactgegevens architect: Hengelo (OV) / ‘s-Hertogenbosch
Naam aannemer: Farwick Groenspecialisten
Contactpersoon aannemer: Dhr. ing. H.B.L. Farwick
Contactgegevens aannemer: Auke Vleerstraat 180, Enschede

Speelpolders
Een Speelpolder, of te wel natuurspeelplaats in een polderlandschap voldoet aan een aantal criteria, waarvan de belangrijkste is dat kinderen zoveel
mogelijk betrokken zijn. Het is een concept dat G.Z-H (Groenservice ZuidHolland) heeft bedacht en ontwikkeld. Multi-Tuin en Landschap heeft 4 van
de 5 speelpolders gerealiseerd. De speeltoestellen en speelaanleidingen zijn
grotendeels in het werk samengesteld.
Aanneemsom: € 157.840,00 (excl. BTW)
Naam opdrachtgever: Groenservice Zuid-Holland
Contactpersoon opdrachtgever: Mevr. M. Banus
Naam architect: Bureau Sybolt Meindertsma
Contactpersoon architect: Sybolt Meindertsma
Naam aannemer: Multi-Tuin en Landschap
Contactpersoon aannemer: Dhr. J-P Kalisvaart

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-4607
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