
Projectopdracht
Herinrichting en versterking Stadspark Weert

Aanleiding 

De opwaardering van het stadspark is een lang gekoesterde wens van de gemeente en de 
inwoners van Weert. De gemeente heeft in 2017 de locatie van houthandel Scheijmans 
aan de Biest gekocht. De houthandel heeft zijn bedrijf verplaatst naar Kampershoek. Het 
terrein aan de Biest is op 29 januari 2020 opgeleverd aan de gemeente. De locatie van de 
houthandel wordt toegevoegd aan het stadspark. Ook wordt het stadspark zelf opnieuw 
ingericht. 

Doelstelling

Het doel is verblijf in het stadspark te stimuleren, bij te dragen aan een klimaat-
adaptieve stad en cultuurhistorie meer zichtbaar te maken door herinrichting van het 
stadspark.

De middelen voor de herinrichting zijn beschikbaar gesteld.  Met de instemming van de 
raad op het definitief ontwerp herinrichtingsplan d.d. 25-11-2019 en door te kunnen 
beschikken over de benodigde middelen voor het uitvoeren van de vervolgonderzoeken 
(o.a. archeologie), kan het definitief ontwerp worden verfijnd. 
 
De locatie van de houthandel wordt toegevoegd aan het stadspark. Dit betekent een 
flinke impuls, zowel kwalitatief als kwantitatief. In de huidige situatie liggen een 
parkeerterrein en de locatie van de (voormalige) houthandel als een obstakel tussen het 
kasteelterrein en binnenstad/Biest. Het huidige park op de voormalige schootsvelden, 
biedt weinig aanleiding voor gebruik. 

Projectresultaat

Een heringericht stadspark, waarin cultuurhistorie, recreatie en klimaatadaptatie 
nadrukkelijk een plaats krijgen. Het park wordt hiermee ook veel aantrekkelijker voor de 
bezoekers van binnen en buiten Weert.

Projectbeheersing

 Geld:
De globale kostenverdeling is als volgt:

- Civieltechnische werkzaamheden (sloop, grondwerk, bruggen, e.d.): € 883.319,-
- Sanering: € 264.898,-
- Inrichting park: € 798.198,-,-
- Archeologisch onderzoek incl. begeleiding sanering: € 300.000,-
- Projectleiding, symposium: € 110.000,-
- Ontwerp en beheerplannen: € 40.000,-

De totale investering bedraagt € 2.396.416,47, waarvan een bedrag van € 1.104.873,- 
voor betalingen ineens wordt gebruikt en een bedrag van € 1.291.543,47 in de vorm van 
een jaarlast met verschillende afschrijvingstermijnen van in totaal € 35.804,- wordt 
geboekt. Hiermee heeft de gemeenteraad op 9 juli 2020 ingestemd. 



Beschikbare 
middelen

bijdragen 
ineens

kapitaallast investering bij 
kapitaallast

Bijdrage Erfgoed Deal € 500.000,00
Bijdrage provincie 
Limburg

€ 500.000,00

Stedelijk Groenfonds € 66.432,00
Rest versterking 
binnenstad

€ 38.441,00 € 2.054,00

Prioriteit 2018 
Herinrichting 
Stadspark

€ 33.750,00

Totaal beschikbare 
middelen

€ 1.104.873,00 € 35.804,00 € 1.291.543,47

Voor sloop en sanering is een afzonderlijk budget beschikbaar van € 425.000,-. Van dit 
budget zijn de kosten van bodemonderzoek en sloop betaald en worden de kosten van 
het saneringsplan betaald. De noodzakelijke saneringen dienen te worden uitgevoerd, 
zoals op de voorburcht, bij de paden, de locatie van de speeltoestellen en aan de singel 
waar een gedeelte van de gracht wordt uitgegraven. De leidt tot extra kosten voor de 
gemeente van € 264.898,-. Dit bedrag wordt vanuit het krediet overgeboekt naar R 
2164, Reserve bodemsanering en sloop Biest 1-3.

 Organisatie:
Bestuurlijk opdrachtgever: Martijn van den Heuvel
Ambtelijk opdrachtgever: Selma van Mensvoort
Projectleider: Eric Sprangers
Overige leden Projectteam: 

Het projectteam zal vier-wekelijks bij elkaar komen om de voortgang te bespreken.

Extern: J , Nohnik (adviseur ontwerp), , MAH (adviseur 
bodem), , Archaeo (adviseur archeologie),  (Stichting 
Aldenborgh),  en  (Stichting Ruiterstandbeeld), Stichting 
Groen Weert, (Wonen Limburg). 

De externen worden betrokken in het proces, naar gelang onderwerp en voortgang. Dit 
zal per externe verschillen.

 Tijd:
9 juli 2020: besluit raad over kredietvoorstel
Juli 2020: opstellen saneringsplan
September 2020: instemming provincie met saneringsplan
Oktober 2020: opstellen saneringsbestek
November-december 2020: aanbesteding sanering
Januari – februari 2021: uitvoering sanering
December 2020-maart 2021: start herinrichting stadspark gedeelte schootsvelden
Maart-april 2021: archeologisch onderzoek
mei-augustus 2021: inrichting voorburcht (exclusief groen)
November-december 2021: aanleg groen voorburcht

Het streven is de opening van het nieuwe stadspark te koppelen aan de Open 
Monumenten Dagen in september 2021. 

 Horeca paviljoen:



Diverse partijen hebben interesse getoond in een vorm van horeca in het park. Een 
algemeen beleidskader alsmede een wijze van aanbesteden is in voorbereiding.

 Informatie:
Verslaglegging over de voortgang van het project vindt plaats via de 
voortgangsrapportage van projecten.

 Communicatie:
Gemeente is primair verantwoordelijk voor de inrichting en het voeren van 
communicatie. De verschillende mijlpalen (start sanering, start aanleg park, start 
archeologisch onderzoek) worden als communicatiemomenten benut. In het kader 
van het archeologisch onderzoek wordt een apart communicatietraject gevoerd. 
Daarnaast heeft Bureau Artis opdracht gekregen voor het maken van drone-beelden 
tijdens de uitvoering.
Zowel bij de keuze van de speeltoestellen als het archeologisch onderzoek wordt een 
traject met participatie van burgers/scholieren ingericht. 
Tijdens de archeologische opgraving wordt extra aandacht besteed aan educatie en 
participatie. Ook het erfgoedcluster wordt hierbij betrokken. Hiervoor wordt een 
aparte communicatiestrategie opgesteld. Doelstelling is om geïnteresseerde 
Weertenaren, scholen en bezoekers van de stad meer bij de opgravingen te 
betrekken.

 Kwaliteit:
Het concept DO is gereed en vormt het kader voor de uitvoering. Verfijning voor de 
start van de aanleg van het park (voor de schootsvelden) en na het archeologisch 
onderzoek (voorburcht) dient nog plaats te vinden. 

Risico’s

De kosten voor de bodemsanering zijn gedekt. Tijdens de saneringswerkzaamheden 
kunnen er nog tegenvallers komen.
Het archeologisch onderzoek kan leiden tot vertraging (o.a. door bijzondere vondsten) voor 
de realisatie van de inrichting van de voorburcht. 
Voor het kappen van de zieke/dode bomen moet mogelijk een kapvergunning/kapmelding 
worden gevraagd. Dit kan leiden tot bezwaarprocedures.
In de voorbereidingen is geen rekening gehouden met de aanleg van nutsvoorzieningen 
(water, elektriciteit en riolering). De kosten hiervan worden nog in beeld gebracht.

Relatie met andere projecten en plannen

Er ligt een relatie met de Kasteelsingel, die de verbinding moet vormen naar de binnenstad, 
zodat de routes versterkt worden. 

Er ligt een relatie met het project versterking stadshart, waarin elementen zitten die het 
project direct raken, zoals vergroening Oelemarkt, het ruiterstandbeeld en de sokkel. 

Besluit College B&W

10 november 2020. 




