Groen, groener groenst
De oogst aan innoverende groenprojecten
Ook in deze uitgave van Stad + Groen weer een forse opsomming van groene projecten. Uw project in de komende uitgave van
Stad + Groen? Stuur een mail naar ilse@nwst.nl en u krijgt alle informatie doorgestuurd.

Stabilizer verharding in Het Park in Rotterdam
Het park bij de Euromast ondergaat een grondige opknapbeurt en zal in
oude stijl worden hersteld. Het park, een ontwerp van de landschapsontwerpers Zocher, is 150 jaar oud en is in december 2010 aangewezen als
Rijksmonument.
Voor de uitstraling van het park was o.a. de asfaltverharding op de paden
een doorn in het oog. Na een geslaagd proefproject met Stabilizer IJsselmix
worden alle secundaire paden op het park gefaseerd voorzien van Stabilizer
om zo de gewenste natuurlijke uitstraling geheel tot zijn recht te laten
komen.
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Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Aannemer: Agterberg b.v.
Contactpersoon aannemer: C. Haaksman
Contactgegevens aannemer: c.haaksman@agterberg.com

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5096

Aanleg terrein Zuiderpark in Eindhoven
Op het terrein waar 5-tal grote gebouwen zijn gerealiseerd heeft T&G de
complete terreininrichting aangebracht met diverse parkeerfuncties, groenfuncties en diverse toegangen tot het terrein en de gebouwen.De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit grond- en verhardingswerkzaam-heden,
realiseren van bergings- en infiltratievoorzieningen, rioleringswerkzaamheden,
aanlegwerkzaamheden (dak)tuin, aanleg vijver, blusbronnen, ondergrondsevuilopslag en beplantingswerkzaamheden. De totale oppervlakte van de
werkzaamheden bedroeg ca. 23.500m2.
Aanneemsom: E 1.200.000,Opdrachtgever: Archipel zorggroep Eindhoven
Architect: Copijn landschapsarchitecten
Contactpersoon architect: Dhr. A.J. van Schaik
Aannemer: T&G Terrein en Groenvoorziening b.v.
Contactpersoon aannemer: Dhr. J. Heijmans
Contactgegevens aannemer: heijmans@teng.nl

Aanleg Zeeheldentuin in Den Haag
De Zeeheldentuin is een bewonersinitiatief van bewoners uit de wijk die zich sterk
hebben gemaakt om een groene oase te creëren binnen een dichtbebouwde wijk
vlakbij het centrum in Den Haag. De tuin is een ontmoetingsplek voor de buurt en
biedt plaats aan 90 moestuintjes, een siertuin, een boomgaard en een natuurspeeltuin. De tuin wordt in de basis aangelegd door een vaste aannemer en wordt zo
duurzaam mogelijk aangelegd.
Aanneemsom: E 200.000,Opdrachtgever: Stichting de Zeeheldentuin
Contactpersoon opdrachtgever: Wessel Tiessens
Architect: DGJ Architects & Landscapes
Contactpersoon architect: Frédérique Huijgen
Aannemer: Verboon
Contactpersoon aannemer: Alex Maranus

Greentocolour in Zoeterwoude
Gemeente Zoeterwoude wilde voldoen aan duurzaamheidsvraag en biodiversiteit. Vaste planten zijn duurzamer in vergelijking tot eenjarigen. Daarnaast zijn heesterrozen omgevormd
naar vaste planten en zijn de eenjarige plantvakken afgeschaft. Verder heeft Griffioen de vaste planten aangeplant met
Greentocolour. Dit geeft binnen één jaar gegarandeerd resultaat mits voldaan aan 4 pijlers: De juiste plant op de juiste
plaats, grondvoorbereiding, gebruik van acht planten in
P11-kwaliteit per M2 en als laatste het onderhoud met kort
afmaaien/mulchen/mesten
Opdrachtgever: Gemeente Zoeterwoude
Architect: Griffioen Wassenaar
Contactpersoon architect: Bert Griffioen
Aannemer: Griffioen Wassenaar
Contactpersoon aannemer: Bert Griffioen
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Herinrichting terrein Rachelsmolen Fontys
Hogescholen in Eindhoven
Het totale project beslaat ongeveer 25.000 m2. Het oude terrein bevatte te
grote oppervlaktes bestaande uit grauwe steenachtige materialen. In het nieuwe ontwerp is meer ruimte gemaakt voor loopverharding, gras, beplanting en
zitgelegenheden. Het hart van het ontwerp bestaat uit een luxe afgewerkte
esplanade, met daarin verschillende verhoogde plantenborders. Deze worden
opgesloten door Cortenstalen randen met diverse geïntegreerde zitgelegenheden. Aansluitend aan de esplanade zijn er op drie hoogteniveaus in totaal 200
meter parkbanden aangebracht. Deze aaneengesloten prefab betonelementen
dienen als grondkering en zitgelegenheid en creëren hiermee de uitstraling
van een buitentheater. Tegen de rand van het terrein, maar in verbinding met
de gebouwen door de aansluitende esplanade, ligt de parkeerplaats. Hierbij is
gekozen voor een rijweg bestaande uit elementverharding en parkeerplaatsen
van waterdoorlatend split.
Architect: Mecanoo architecten/ Rod’or advies
Contactpersoon architect: Dhr. G. de Sluijter
Aanneemsom: E 800.000,Aannemer: T&G Terrein en Groenvoorziening b.v. in combinatie met
Opdrachtgever: Fontys Hogescholen
Gustaaf Groenspecialisten

Herontwikkeling oude gemeentehuis in Grave
In het centrum van het vestigstadje Grave ontstaat ter plekke van het oude
gemeentehuis een nieuwe inbreiding. De oude klokkentoren van het gemeentehuis wordt gehandhaafd en rondom de toren is een openbaar plein gecreëerd.
Hier komen zowel privéterrassen van de woningen aan het plein te liggen als ook
een openbaar terras voor de toekomstige bakkerij. Op de eerste verdieping komen
twee daktuinen te liggen. Het ontwerp houdt rekening met een onderscheid tussen privéterrassen en de meer openbare gedeelten van de daktuinen. Het werk is
gelegen in het centrum van Grave, waar op de locatie van het voormalige gemeentehuis een nieuw appartementencomplex met winkels is gebouwd.
Opdrachtgever: Gemeente Grave
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. Danny van der Laarschot
Architect: ELYPS Landschap + Stedenbouw
Contactpersoon architect: Sonja Mihaljevic
Aannemer: Gebr. van Venrooij b.v.

Herstructurering speelplek Nieuw Gibraltar Amsterdam
Op 31 Oktober 2014 heeft KSP Speelplek Nieuw Gibraltar in Amsterdam West opgeleverd.
Deze speelplek was sterk verouderd en behoefte een complete herstructurering. Na de
voorafgaande opruimingswerken en sloopwerken heeft KSP bestaande toestellen herplaatst
en nieuwe speeltoestellen geïnstalleerd met inbegrip van kleurrijke veiligheidsondergronden
KSP Playfloor ,KSP Playgrass en Tiger Mulch. Ook is er een sportveldje aangebracht op het
onderhavige terrein. Het werk omvatte tevens de uitvoering van infrastructurele werken,
bestratingswerken en de aanleg van groenvoorzieningen. De inrichting en afwerking van de
speelplek is er volledig op gericht dat de speeltuin toegankelijk is voor iedereen. Ook
kinderen met een beperking kunnen er spelen met andere kinderen.

Aanneemsom: e 75.800.00,Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam – Stadsdeel West
Contactpersoon opdrachtgever: Liane Dambrink
Aannemer: KSP Kunstgras B.V.
Contactpersoon aannemer: Joost Sweep
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