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Groen, groener, groenst
De oogst aan innoverende groenprojecten

AAnleg tuinen in centrum WAddinxveen

Het nieuwe centrum van Waddinxveen is een kunstmatig stadje, gebouwd op 
een parkeergarage op een voormalig sportcomplex. Alle openbare ruimtes en 
tuinen liggen op betondaken, maar zijn zo ontworpen dat ze een vertrouwd, 
traditioneel en natuurlijk beeld opleveren. De openbare ruimte verwijst naar 
de historische stad, met mooie materialen, groenvoorzieningen op de pleinen 
en bijzondere plekken als trappen en bruggen. Elke ruimte is verschillend van 
karakter, maar samengesteld met gelijkwaardige materialen. De tuinen binnen 
de bouwblokken vormen de buitenruimte voor de boven de voorzieningen 
gelegen woningen. Ze bevatten speelplekken, zitplekken, bloemen- en ligwei-

des, kunst en boomgroepen. De tuinen zijn openbaar toegankelijk, bereikbaar 
via de trappen en portieken. 

Aanneemsom: vertrouwelijk
Opdrachtgever: ASR Vastgoed Ontwikkeling (nu: MRP Development)
contactpersoon opdrachtgever: Take Hannesen, info@mrpdevelopment.nl
Architect: Rijnboutt bv
contactpersoon architect: Richard Koek, r.koek@rijnboutt.nl 
Aannemer: combinatie Van Ginkel/Binder i.o.v. Bouwcombinatie Hurks Slokker
contactpersoon aannemer: Tod Binder, info@binder.nl 

PlAAtsen turnbAr in AmsterdAm

In samenwerking met W&H Sports heeft Griekspoor een nieuwe Turnbar 
geplaatst bij een studentenappartementencomplex in Amsterdam Bos en 
Lommer. W&H Sports, gespecialiseerd in het leveren van sport- en inrich-
tingsmaterialen, heeft de Turnbar geleverd. Als vaste installatiepartner van 
dit innovatieve bedrijf hebben wij het toestel vervolgens opgebouwd. Het 
dakterras waarop de Turnbar nu staat wordt gebruikt als binnenplaats van de 
nieuw gebouwde studentenappartementen. Op deze gemeenschappelijke 
binnenplaats is er voor de bewoners een ruimte gecreëerd om te ontspan-
nen en te sporten. Na de levering zijn wij begonnen met het plaatsen van de 
verzwaarde voetplaten en vervolgens is daar op het volledige toestel opge-
bouwd. Hierna is onder en rondom de Turnbar de vloer voorzien van rubber 
tegels voor een valdempende ondergrond. Om het geheel af te werken is het 
omliggende kunstgras aangesloten op de rubber tegels. Vanaf nu kan er dus 
flink getraind worden!

Opdrachtgever: W&H Sports BV
contactpersoon opdrachtgever: info@whsports.nl, www.whsports.nl
Aannemer: Griekspoor
contactpersoon aannemer: Dennis Lei
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AAnleg tuinen in centrum WAddinxveen

Manders Totaal heeft aangegeven een biodiversiteittuin te willen bij haar 
bedrijfslocatie in Helmond. Uitgangspunt voor de aanleg was een goede 
omschrijving van de maatregelen. Tijdens de uitvoering is gebruik gemaakt 
van de (on)mogelijkheden van het terrein. Zodoende bepaalt het terrein 
als het ware zelf wat en waar er zaken komen. Het gebied sluit aan op het 
aanwezige drassige karakter. In de verlaging is een poel gecreëerd. Tegen 
het gebouw is een dierenwand gemaakt. De dieren van die wand kunnen 
foerageren in het gebied. Medewerkers, bezoekers en voorbijgangers zijn alle 
welkom in het gebied. Uiteraard is bezoek beperkt tot de openingstijden van 
het bedrijf. Het is vrij om te wandelen en te beleven.  Voor de ontwikkeling van 

het gebied is gebruik gemaakt van het programma De Levende Tuin. Dit pro-
gramma kent vier thema’s; Voedsel, Water, Energie en Dieren.
Na de periode van aanleg begint de belangrijkste periode, die van het onder-
houd. Het is van belang dat er bij het onderhoud blijft worden gedacht aan de 
thema’s van De Levende Tuin. Dat betekent dat het onderhoud moet worden 
afgestemd op de ontwikkelingen in het gebied. Werkzaamheden moeten wor-
den gepland en uitgevoerd op wat voorkomt in het gebied. Dus niet maaien in 
een bepaalde week, maar na de bloei. Dat kan van jaar tot jaar anders zijn. De 
beplanting is aangepast waardoor er voedsel ontstaat voor dieren. Ook is er 
gekeken naar de mogelijkheden om verstening te voorkomen; oplossing zijn 
graspaden. 

PROJECTEN

Opdrachtgever: Manders Totaal Helmond
Architect: Du Pré Groenprojecten
Aannemer: Du Pré Groenprojecten
contactpersoon aannemer: Robert Smid

nAtiOnAAl mOnument mH17

Op 17 juli 2014 werd boven Oekranië vlucht MH17 uit de lucht 
geschoten. 298 mensen kwamen om het leven. Ter nagedachtenis 
aan de slachtoffers wordt in Vijfhuizen, nabij Schiphol, een monu-
ment gerealiseerd. Het bestaat uit een bomenlint van 298 bomen 
en een amfitheater waarin een groot stalen gedenkteken wordt 
geplaatst. De bomen staan in rijen iets verhoogd ten opzichte van 
het omringend maaiveld, als ware op een podium. Het grondlichaam 
maakt een sierlijke draai en is iets gebogen om de impact van de 
grote hoeveelheid bomen zichtbaar te maken. Een netwerk van 
wandelpaden maakt het monument voor iedereen toegankelijk. Bij 
elke boom komt een naam van een slachtoffer te staan. Om de een-
heid, maar ok de verscheidenheid van de slachtoffers te tonen krijgen 
samenreizenden slachtoffers dezelfde boomsoort toegewezen. Totaal 
komen er 11 boomsoorten op het monument. Om het bomenlint 
komt een krans van zonnebloemen,  ter herinnering aan de plek waar 
de plek waar de brokstukken van het vliegtuig gevonden werden. De 
opening zal op 17 juli 2017 plaatsvinden, 3 jaar na de ramp.

Aanneemsom: € 800.000,-
naam opdrachtgever: Stichting Monument MH17
contactpersoon opdrachtgever: S. de Ligt, (061) 2962231
Architect: Robbert de Koning landschapsarchitect BNT
contactpersoon architect: Robbert de Koning, 06-54945689
Kunstenaar: Ronald Westerhuis RAW
leverancier bomen: Boomkwekerij Ebben
Aannemer: Krinkels BV
contactpersoon aannemer: W. de Vries, (061) 1489847

Foto: Robbert de Koning landschapsarchitect BNT / DUPLO studio
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Ondersteuning burgerinitiAtieven in de OPenbAre ruimte 

“De wijk dat zijn wij” is een project waarbij A-Garden groenspecialisten als 
groenaannemer naast het reguliere onderhoudswerk in de wijken Wielwijk, 
Crabbehof en Zuidhoven opdracht heeft  gekregen om in deze wijken 
bestaande burgerinitiatieven in de openbare ruimte te ondersteunen en 
nieuwe initiatieven op te starten. Een veelzijdig project dat in het eerste jaar 
al veel mooie resultaten heeft opgeleverd. Zowel individueel als in groeps-
verband gaan burgers de uitdaging aan om van hun directe leefomgeving 
hun eigen stukje wijk te maken. Zowel op het gebied van onderhoud als op 
het gebied van het aanleggen en omvormen van groenvoorzieningen wordt 
door deze burgers  mee gedaan en mee gedacht. Er wordt hierbij door de 
aannemer nauw samengewerkt met de opdrachtgever maar ook met allerlei 
partijen die op sociaal-maatschappelijk vlak  actief zijn en de diverse wonings-
tichtingen die vertegenwoordigd zijn in deze wijken. Dit resulteert in het bij 
elkaar brengen van de verschillende belangen van de diverse organisaties. 
Resultaat is o.a. grotere betrokkenheid van burgers onderling en  grotere 
tevredenheid onder burgers ten opzichte van hun directe leefomgeving.  
Naar aanleiding van sommige wijklijnmeldingen die via de gemeente worden 
doorgestuurd naar de aannemer gaat de wijkregisseur in gesprek met de 
melder. Het komt regelmatig voor dat hier een nieuw participatieinitiatief uit 
voort komt.

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht sector stadsbeheer
contactpersoon opdrachtgever: Dhr. C. Hoogerwaard, 078-7704653
Aannemer: A-Garden groenspecialisten
contactpersoon aannemer: Corstiaan Knape

AAnleg insPirAtietuin nOOrdelijKe HOge 
scHOOl leeuWArden

Belangrijke pijlers voor de inspiratietuin voor de 
Noordelijke Hoge School Leeuwarden, waren inspireren, 
verbinden en duurzaamheid. Inspireren door een plek te 
creëren waaruit volop inspiratie kan worden gehaald. Dit 
vanuit de materialen, kleuren en vormen. Verbinden door 
een centraal podium in de tuin waarbij mensen elkaar 
kunnen inspireren door muziek te spelen, toneelvoor-
stellingen, modeshows presentaties en noem maar op. 
Belangrijke punten voor duurzaamheid voor waren ons 
ten eerste dat de tuin volop benut werd. Dit heeft Snoek 
Hoveniers gedaan door zoveel mogelijk de zintuigen te 
prikkelen; horen; ruisende bamboe en kletterend water, 
zien; warme en koude kleuren, voelen; verschillende tex-
turen van beplanting, ruiken; diverse kruiden en  proeven; 
diverse kruiden. Hierbij is er een samenwerking gezocht 
met Kim van der Leest, zij is bioloog en belevingsexpert. 
Er is veel materiaal hergebruik zoals de oude halverharde 
paden zijn de fundering geworden voor de nieuwe paden, 
het kunstgras ligt bij diverse docenten in hun tuin, kan-
topsluitingen zijn de basis geworden voor de vijver. Er is 
een onderhoudsarm en duurzaam beplantingsconcept 
toegepast dit is de Easy Prairie Garden van Lageschaar. 
Snoek heeft samen met Lageschaar een beplantingsplan 
gemaakt die de biodiversiteit stimuleert en waaruit de 
studenten inspiratie kunnen halen uit bijvoorbeeld de bij-
zonder bloemvormen. 

Opdrachtgever: Noordelijke Hoge School Leeuwarden (NHL)
contactpersoon opdrachtgever: Anton de Jong
contactgegevens opdrachtgever: 0630931931
Architect: Snoek hoveniers
contactpersoon architect: Danny de Vries BASc, 0566 760090
Aannemer: Snoek hoveniers
contactpersoon aannemer: Douwe Snoek, 0653229166



85www.stad-en-groen.nl

PROJECTEN

HerinricHting grAAflAnd lAren

Voor de gemeente Laren heeft  hoveniersbedrijf Hoefakker samen met 
Drielanden bomen en Reimert bouw en infrastructuur in totaal 21 Robinia 
pseudoacacia ‘Unifoliola’ in de maat 50-70 geplant. De bomen wogen 
+/- 2000 kg per stuk en zijn geplant met een 15 tons mobiele kraan. De 
bomen zijn direct van de vrachtwagen geplant in het gat, hierdoor is 
de kans op beschadigingen zo klein mogelijk gehouden. De bomen zijn 
geplant met het BoomZekerPlan, dit houdt in dat Hoefakke 3 jaar nazorg 
hebben en garantie geeft op de bomen. De kluiten waren door ruimte-
gebrek bijna even groot als het plantvak. Hiervoor heeft hoveniersbedrijf 
Hoefakker een speciale techniek bedacht, namelijk het toepassen van een 
maatbak. De maatbak werd gemaakt van betonplex op de precieze afme-
tingen van de kluit. Hieromheen werd granulaat aangebracht en aange-
trild. Na het aanbrengen van het bomengranulaat werd de maatbak uit 
het granulaat gehesen en het gat gevuld met bomengrond. 

Opdrachtgever: Gemeente Laren
contactpersoon opdrachtgever: Olaf de Schouwer 
Aannemer: Hoveniersbedrijf Hoefakker
contactpersoon aannemer: Sjoerd Willemsen
contactgegevens aannemer: sjoerd.willemsen@hoefakker.com

HerinricHting OOstersPOOrbAAntrAcé 
in utrecHt

Het zuidelijke deel van de Oosterspoorbaan, tussen 
het Spoorwegmuseum en de Koningsweg heeft een 
nieuwe bestemming gekregen.  De vroegere spoorbaan 
is een, voor iedereen toegankelijk, park geworden. Het 
Oosterspoorbaanpark is een fiets & wandelpark dat een 
verbinding vormt tussen de binnenstad van Utrecht en het 
Kromme Rijngebied. Een prachtig park waar ruimte is voor 
buurt initiatieven zoals een streekmarkt en stadslandbouw. 
Begin 2016 is door Prorail het oude spoor verwijderd. 
Hierna is het terrein gesaneerd en opgehoogd met zand en 
grond. Bij de aanleg van de het voet- en fietspad is gebruik 
gemaakt van originele materialen om de uitstraling van 
de spoorbaan te behouden. Als opsluitbanden zijn herge-
bruikte spoorstaven gebruikt. De fietsroute is verlicht door 
hangende verlichting aan de portalen.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Architect: Okra Landschapsarchitecten
contactgegevens architect: mail@okra.nl
Aannemer: Agterberg b.v.
contactpersoon aannemer: F.G. Agterberg
contactgegevens aannemer: info@agterberg.com
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