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De aanleiding en uw vraag
U heeft overeenstemming bereikt over de verplaatsing van 
Houthandel Scheijmans. Hierdoor ontstaat de unieke kans om dicht 
tegen het centrum van Weert het stadspark uit te breiden. 
U heeft Parklaan gevraagd een plan van aanpak en offerte te ma-
ken voor de herinrichting van het park. Een eigentijds en vernieu-
wend park waarbij de historie een belangrijke inspiratiebron vormt.

Onze visie op de opgave
De historie van morgen
Parklaan is gespecialiseerd in het vertalen van de historie van 
een plek in een eigentijds ontwerp. De historie gebruiken we als 
inspiratiebron. Een voorbeeld dat naar ons idee aansluit bij het 
parkontwerp in Weert is de Boompjeswal in Groenlo. Hier hebben 
we  de vesting en gracht zichtbaar gemaakt in een bestaand park 
en is daadwerkelijk gereconstrueerd. De grondwallen en de gracht 
zijn strak vormgegeven. Maar de overkant van de gracht, de 19e 
-eeuws uitbreiding (en voormalig schootsveld), is juist in een eigen-
tijds landschapsstijl vormgegeven. Door het contrast in sferen zijn 
beide sterker geworden.  Voor het park in Weert kunnen we ons 
voorstellen dat het park een voornaam en robuust karakter krijgt 
passend bij de sfeer van het kasteel, waarbij de voorhof een cen-
trale plaats in neemt. Kasteelplaats en voorburcht kunnen daarbij 
een ander accent hebben dan het ‘veld’ er omheen.

Het park is voor delen, bijvoorbeeld bij de Recollectenstraat, goed 
op de omgeving aangesloten. Maar er zijn ook zones waar dat niet 
zo is. Bijvoorbeeld aan de kant bij de Ververshof en Kasteelsingel. 
Dat willen we verbeteren. Het is niet goed dat wandelpaden op par-
keerplaatsen doodlopen. Daarnaast zou het interessant zijn om te 
kijken of de Ververshof directer bij het park betrokken zou kunnen 
worden, zowel functioneel als ruimtelijk.

Het verdwijnen van de houthandel opent natuurlijk de mogelijk-
heid om een goede aansluiting langs de Biest en Kasteelsingel te 

Onze visie
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krijgen. De Kasteelsingel is een brede weg met een monumentale 
beplanting. Het zou natuurlijk mooi zijn als het park gevoelsmatig 
doorloopt tot aan de stadsmuur, die nu gevormd wordt door de ge-
vels van de Rabobank en het politiebureau. Aan deze kant lijkt het 
ons ook noodzakelijk  mooie en veilige verbindingen te realiseren 
van het park naar het centrum en vice versa.

Een duurzaam ontwerp
Een duurzaam ontwerp heeft wat ons betreft verschillende kanten. 
Bij een park met veel archeologie in de ondergrond gaat het om 
een duurzame conservering. Dit hebben we in het Merovechpark in 
Katwijk en Castellum Fecto in Utrecht, opgelost door het maaiveld 
deels te verhogen. Beide plekken zijn archeologisch Rijksmonu-
ment, waarbij de archeologie in situ is geconserveerd. 

Dicht geslibde/gedempte rivierbeddingen of grachten herbergen 
vaak een schat aan archeologische artefacten dat zal hier niet 
anders zijn. Uitgraven van de gracht rond de voorburcht ligt mis-

schien niet voor de hand.  Maar het maaiveld onder de houthandel 
is mogelijk in het verleden al verstoord. Dit biedt een kans voor de 
visualisatie van de voorburcht. Natuurlijk kan het archeologisch 
vooronderzoek hier meer licht op werpen.

Ander aspect van duurzaamheid is hittestress. Een park kan 
dienen om de hittestress te verlagen. In dit geval ligt het park dicht 
bij het centrum met aan verschillende kanten grote gebouwen en 
parkeerplaatsen. Een afwisseling tussen boomgroepen, gras en 
water is dan een goede basis. Warme en koude lucht moet kunnen 
stromen. Dat is een aandachtspunt in het ontwerp. 

Daarnaast zou het afkoppelen van hemelwater in de omgeving 
de huidige functie van de gracht om hemelwater af te voeren 
kunnen versterken. We kunnen ons voorstellen dat we rond de 
voorhof, maar ook in andere delen van het park kunnen kijken 
naar waterinfiltratie en bufferzones. Ons voorstel voor een nieuwe 
vestinggracht in Groenlo was naast een herinterpretatie van de 

vesting ook een belangrijke kortsluiting in het watersysteem zodat 
de watercirculatie in de stad wordt verbeterd.

Vernieuwend en haalbaar
U heeft aangegeven dat er 900.000 euro beschikbaar is voor de 
herinrichting en dat u op zoek zult gaan naar extra fondsen en 
subsidies. 

We hebben het idee dat de voorhof een centrale plaats in het park 
moet worden. Om goede verbindingen naar de rest van het park 
en de stad te leggen en de kasteelgracht goed zichtbaar te houden 
zijn bruggen onontbeerlijk. Dit zijn kostbare elementen. Wellicht is 
het goed om in varianten en/of bouwstenen te denken; een basis-
variant die geraamd is op 900.000 euro en een variant op basis 
van bouwstenen die een plus zetten op de inrichting van het park. 

In het structuurontwerp voor de Veerhaven van Texel hebben 
we bijvoorbeeld gewerkt met drie varianten; de basisvariant, een 

Onze visie
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Vestingpark Sint- Bernardus, Bredevoort
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Texels Welkom en een Texels Warm Welkom. In het definitief ont-
werp is Texels Warm Welkom verder uitgewerkt . En groot deel van 
het plan is inmiddels gerealiseerd.

Voor het Rijksmonument Vestingpark Sint- Bernardus in Brede-
voort waren twee tegengestelde uitgangspunten geformuleerd: het 
bos met de vele monumentale bomen te behouden én de vesting 
zichtbaar te maken. Als ingreep is gekozen voor een ‘zwevend’  
vestingpad door het koele bos en over de zonneweide waardoor 
de wortels van de bomen werden ontzien, maar het verloop van 
de voormalige vestingwallen toch zichtbaar werd. Het zwevende 
betonpad kreeg tevens een belangrijke functie als rollator pad voor 
het aangrenzende verzorgingshuis. 

Onze visie op de communicatie
Parklaan heeft inmiddels veel verschillende communicatieproces-
sen georganiseerd. Gemeenschappelijk doel was om tot een mooi 
en gedragen ontwerp te komen.
U vraagt extra aandacht te besteden aan de communicatie en de 
wijze van participatie. U heeft het participatietraject opgedeeld in 
drie lagen; een projectgroep, een klankbordgroep en inwoners. 

Wij willen de participatie gebruiken voor kennisoverdracht en om 
draagvlak te krijgen voor het herinrichtingsplan. Belangengroepen, 
ambtelijke specialisten en bewoners kunnen ons veel informatie 
geven over het functioneren en de historie van het park en omge-
ving. 
Maar er is ook al veel informatie opgehaald in eerdere bijeenkom-
sten die we goed kunnen gebruiken. Dit en de actuele informatie uit 
de gesprekken wordt de kernopgave gedestilleerd. 

Bij het vestingpark Bredevoort hebben we samen met het project-
team en Bredevoorts belang het PVE aangescherpt en met behulp 
van het schetsontwerp de kernopgave benoemd; ‘Hoe kunnen 
we de historie van de vesting in het huidige park met monumen-

tale bomen verbeelden zonder de oude bomen te beschadigen’. 
Vervolgens zijn we aan de slag gegaan en een vernieuwend en 
samenhangend schetsontwerp gemaakt dat is uitgevoerd en ver-
schillende keren in de prijzen is gevallen. 

Een succesvolle participatie is afhankelijk van de kaders die het 
speelveld afbakenen. Deze kaders stellen we samen met de 
projectgroep op en bestaat uit de harde randvoorwaarden c.q. het 
programma van eisen. Ook is het belangrijk vooraf te bepalen wat 
de rol van de klankbordgroep is zodat bij deze groep geen verkeerd 
beeld ontstaat over de rol en beslissingsbevoegdheid. 

Een klankbordgroep is een goed middel om veel informatie en 
meningen in korte tijd boven tafel te krijgen. Bij het ontwerp van 
Castellum Fectio hadden we zelfs twee klankbordgroepen; één met 
archeologen en één met bewoners en belanghebbende organisa-
ties.

Omdat het park leidend voorwerp is noemen we de bijeenkomsten 
‘PARKPRAAT’. We praten in de inventarisatiefase, met de project-
groep en klankbordgroep, eerst in het park om vervolgens binnen 
op flapovers het programma van eisen en wensen, knelpunten en 
kansen te bepalen.  Het parkbezoek is een opwarmer en kan goed 
gebruikt worden voor kennisoverdracht. 

In de fase van de Totaalvisie draaien we het om; in deze Parkpraat 
geven we eerst binnen een toelichting om het vervolgens buiten 
de veranderingen ‘aan te kunnen wijzen’. Zowel binnen als buiten 
kan over de visie worden gediscussieerd. Voor de Totaalvisie 
willen we ook voor de omwonenden een PARKPRAAT-bijeenkomst 
organiseren en bijvoorbeeld  in twee rondwandelingen hun ideeën 
inventariseren. Bij slecht weer lijkt de houthandel ons een goede 
alternatieve plek.
Met de opmerkingen uit de verschillende groepen, gaan we het 
(concept) definitief ontwerp opstellen. Ook hier praten we eerst 

met de projectgroep en vervolgens de klankbordgroep. Afhankelijk 
van het weer en de wensen van de groepen kan dit weer binnen 
en buiten of alleen binnen. Dat bepalen we na vaststelling van de 
totaalvisie.

Na goedkeuring van het definitief ontwerp kunnen de bewoners 
kennis nemen van het ontwerp. Omdat de totaalvisie al tijdens de 
PARKPRAAT besproken is en het DO een uitwerking is zal het 
aantal geïnteresseerden minder groot zijn, tenminste dat is onze 
ervaring. We willen een eenvoudige ‘expositie’ organiseren in de 
hal van het gemeentehuis zodat veel mensen kennis kunnen ne-
men van het uiteindelijke ontwerp. Het ontwerp kan op een avond 
worden toegelicht aan belangstellenden.

De raad is vertegenwoordigt in de projectgroep. Het is een optie 
om de totaalvisie en het (concept) definitief ontwerp niet alleen via 
deze personen en de reguliere ambtelijke route aan de Raad en 
B&W voor te leggen, maar ook een parkpraat te organiseren voor 
deze groep.

Niet iedereen zal in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan het 
participatieproces. Daarom geven we u in overweging om geduren-
de het proces een Facebook of Instagram account te open waarop 
de voortgang van het ontwerp gevolgd kan worden. 

Onze visie
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De totaalvisie
Verkenning
We starten met een inventarisatie van het projectgebied waarbij we 
zowel een korte deskstudie doen van de verschillende achter-
gronddocumenten en een terreinverkenning.
We benoemen in deze fase:

• Programma van eisen 
• Bestaande kernkwaliteiten
• Kansen en knelpunten.
• wensen en ideeën 
• ontwerpopgaven

Tijdens de eerste bijeenkomsten met de projectgroep en de klank-
bordgroep zullen we de eerste aanzet van de verkenning presen-
teren en samen met u aanvullen tot een definitief Programma van 
Eisen en Wensen. De wandeling door het park is bedoeld om op 
een informele manier kennis te maken en de knelpunten en kansen 
ter plekke te kunnen bespreken.

Visie
Aan de hand van de verkenning stellen we een visie en structuur-
ontwerp op. Onderdeel van de visie is een leidend principe voor de 
ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het gebied, ondersteunt door 
sfeerbeelden. In deze visie geven we ook aan op welke manier de 
historie wordt vertaald naar de toekomst.

Structuurontwerp
De visie wordt vertaald naar een structuurontwerp. Het structuur-
ontwerp is een plan op hoofdlijnen. We gaan uit van twee varian-
ten, een basisvariant en een optimale variant die bestaat uit de 
basisvariant aangevuld met bouwstenen die het plan verrijken en 
optimaal maken. Uit eindelijk wordt de ambitie vastgelegd en een 
keuze gemaakt welke bouwstenen aan de basisvariant worden toe-
gevoegd zodat ze in de volgende fase kunnen worden uitgewerkt.  

Er wordt aandacht gegeven aan; 
• de historie
• de ruimtelijke structuur binnen het park en relatie met omge-

ving
• recreatiestructuur en -voorzieningen 
• globale plaatsbepaling kunstwerken en informatievoorziening 

(oude en nieuw)
• beplantingsindicatie
• klimaat en duurzaamheid
• kostenraming

De totaalvisie zullen we met het projectgroep en klankbordgroep 
bespreken. In het park worden de aanpassingen bediscussieerd. 
Vervolgens organiseren we een PARKPRAAT in het park waarbij 
het totaalvisie wordt toegelicht aan geïnteresseerde omwonenden 
en geïnteresseerden . 

Definitief ontwerp
De opmerkingen bij de totaalvisie worden in het definitief ontwerp 
verwerkt en uitgewerkt. Het structuurontwerp wordt uitgewerkt 
naar maatvaste tekening (Microstation) met materialenlijst en voor 
belangrijke plekken details en principe profielen. Daarnaast maken 

Werkzaamheden

Kardinaal van Rossumplein, Den Bosch
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we een aantal sfeerbeelden van de nieuwe situatie. Van de oude 
en nieuwe kunstwerken en informatievoorziening wordt de plaats 
en gerichtheid bepaald. De gerichtheid is vooral bij het ruiterstand-
beeld van belang. De beplantingsindicatie wordt uitgewerkt naar 
een beplantingsontwerp. Het is een samenhangend ontwerp op 
basis van een reële kostenraming.
Het concept definitief ontwerp wordt besproken met de project-
groep en klankbordgroep. Na besluitvorming wordt het concept 
definitief. Het kan dan in de hal van het stadhuis worden geëxpo-
seerd.  Bij de opening kan een openbaar toegankelijke toelichting 
op het ontwerp worden gegeven.

Het eindresultaat
• Bondige rapportage met verkenning, visie en plantoelichting
• Structuurontwerp 1: 1000
• Definitief ontwerp 1: 500/200
• Principe profielen (4x) 1: 100
• Details ( 3x) 1:50
• Sfeerbeelden belangrijke plekken (3x)
• Verslag het communicatieproces

Vervolgtraject
Het definitief ontwerp vormt de basis voor de uitvoeringsvoorberei-
ding, waarvan het bestek een onderdeel is. De tekeningen, die in 
Microstation zijn gemaakt kunnen als basis worden gebruikt voor 
de technische uitwerking naar bestekstekeningen. Voor het opstel-
len van de kostenraming werken we samen met BK ingenieurs. Zij 
kunnen ook de uitvoeringsvoorbereiding en -begeleiding voor u 
verrichten. 
Afhankelijk van het ontwerp kan een definitieve uitvoeringsplanning 
worden opgesteld waarbij het park in zijn geheel of in fasen (mede 
afhankelijk van het budget en subsidies) kan worden uitgevoerd. 
Bij de vertaling van het definitief ontwerp naar het uitvoeringsplan 
komen altijd vormgevingsvraagstukken aan de orde. Voor deze 

esthetische begeleiding zouden we graag bij het project betrokken 
blijven.

Ontwerpteam
Het ontwerpteam voor het ontwerp bestaat uit Marcel Eekhout, 
Aleks Droog en Nico Wittenburg. 

Marcel Eekhout, senior landschapsarchitect,  is uw aanspreekpunt 
en intern projectleider. Aleks en Marcel verzorgen de ontwerpwerk-
zaamheden. Nico Wiltenburg verzorgt de kostenramingen en is 
tijdens het ontwerpproces betrokken in verband met de technische 
realiseerbaarheid van onze ideeën.

In de projectgroep hebben verschillende specialisten van uw 
gemeente en van vrijwilligersorganisaties plaats. Wij gaan uit van 
een samenwerking en kennisuitwisseling en dat bijvoorbeeld de 
historische vereniging extra informatie kan verschaffen over de 
historie van de plek.

De kosten
Wij kunnen het herinrichtingsplan opstellen voor een bedrag van 
24.935,00 euro, inclusief bijkomende kosten en excl. 19% B.T.W.

De kosten zijn onderverdeeld in twee fasen;
• Totaalvisie  15.084,50 euro
• Definitief ontwerp 9850,00 euro

Optie1 PARKPRAAT bestuurders.   750,00 euro.
Optie 2 presentatie & bannieren DO bewoners 1000,00 euro

Het totaalbedrag is als volgt onderverdeeld:
• Ontwerpwerkzaamheden   17.834,50 euro
• Communicatie/participatie en overleg  7.100,50  euro
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Parklaan is een bureau dat zich richt op ontwerp 
en vormgeving van de ruimte om ons heen. Een plan van Parklaan 
is functioneel, duurzaam en verbindt het verleden met de toekomst

Werken aan de historie van morgen
Parklaan is specialist in het verbeelden en opnemen van de 
historie in een eigentijds landschap. We werken aan een gelaag-
de identiteit waarbij erfgoed beter tot zijn recht komt en een goed 
functionerend landschap ontstaat.
We werken op structuur- en objectniveau aan groen erfgoed zoals 
rijks- en archeologischemonumenten.

Werken aan duurzaamheid 2.0
Parklaan denkt in kringlopen op zowel gebiedsniveau als op het ni-
veau van materiaalgebruik. Klimaatadaptatie en Creadle to Creadle 
zijn een integraal onderdeel van onze plannen.
We werken met de lagen benadering, biobased landschapes en het 
C2C certificeringssyseem BREEAM.nl

Vernieuwing én economische haalbaar
Parklaan plannen zijn vernieuwend, maar ook betaalbaar in aanleg 
en beheer. We combineren uw wensen met een verrassende ruim-
telijke kwaliteit. We maken plannen met en voor burgers, onderne-
mers en overheden. 

Werken in een netwerk van koplopers
Marcel Eekhout en Aleks Droog vormen al meer dan 15 jaar de 
kern van het bureau. Parklaan werkt samen met andere koplopers. 
Afhankelijk van de vraag stellen we een ontwerpteam samen met 
enthousiaste en deskundige specialisten uit ons netwerk van zzp-
ers en bureaus. Onze kennis en ervaring is daardoor breed. We 
maken zowel plannen voor het landelijk- als stedelijk gebied, voor 
de uitvoering en voor het beleid.

Ontvangen prijzen en nominaties 
• Nominatie Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018, Ruim-

te voor de Rivierenproject Munnikenland.
• Monumentenprijs gemeente Aalten, 2017, Vestingpark St-Ber-

nardus
• 1e prijs, publieksprijs, Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 

2017, Vestingpark St-Bernardus, Bredevoort
• Nationale renovatie- en transformatieprijs Gouden Feniks 

2016, gebiedsontwikkeling fort Vechten, castellum Fectio en 
omgeving

• Harry de Vroome penning 2016, Aleks Droog, Whats behind, 
geluidlandschap en eocduct A28.

• A’Design award, garden and landscape,  2013, entreegebied 
fort Vechten

• Stadvogelprijs, vogelbescherming Nederland, 2007, woonwijk 
Berggierslanden, Meppel

• 1e prijs, kindvriendelijk plein, 2007, Troelstraplein, Havelter-
made, Meppel

• Nominatie Nederlandse Design prijzen, 2006, park Neder-
lands Forensisch instituut, Ypenburg. 

• Nominatie Drentse welstandprijs, 2002, Troelstraplein Meppel
• 1e prijs, Bouwen aan de dijk ism HilberinkBosch architecten, 

2000

Bijlagen

Dierentil; bijenhotel en nestgelegenheid voor vogels
Boompjewal Groenlo
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Publikaties in vakbladen en kranten
Het verspreiden kennis is belangrijk voor de ontwikkeling van het 
landschap en voor ons vakgebied. Parklaan landschapsarchitecten 
werkt graag mee aan publicaties waar onze projecten en onze 
kennis een rol in vervullen. Publicaties in boeken, magazines en 
kranten 2017-2010; 

• Van park naar park in ‘s-Hertogenbosch; wandelingboekje 
2017

• De Populier, onze volksboom in een nieuwe perspectief
• Atlantikwall in Nederland en Belgie, (Project Breskens) Geert-

Jan Mellink, 2016
• Van kloostertuin naar vestingpark, (Bredevoort) Monumentaal, 

juni 2016
• Het Merovechpark legt link met verleden, (kralenveld Katwijk)

Leids Dagblad
• Kunst als stille getuigen van harde feiten, (vliegveld twente)  

NRC Beeldede kunst, 2016
• Het historische watersysteem van Het Laar krijgt een tweede 

leven. Tuingeschiedenis in Nederland II, uitgave StichtingTuin-
historisch Genootschap Cascade, 255 pagina’s, 2016

• Landscape and Garden Design Sketchbooks, o.a. Castellum 
Fectio, Thames & Hudson, 2015

• Levenspaden, Wim Huijser, 2015
• Het Laar, beeldverhaal, H2O, augustus 2015
• Metamorfose Rijksmonument Landgoed Het Laar, Civiele 

Techniek, juni 2015
• Witte Steenkool uit Nederland,(fort Vechten) Milieu Magazine, 

mei 2015
• Unlocking character, discover Benelux, april 2015
• Lastige herinneringen aan een pijnlijke slag, Trouw, 14 febru-

ari 2015

• App Slag om de Grebbeberg gelanceerd, Rhenense Betuwse 
Courant, woensdag 18 februari 2015

• duurzame landschapsarchitectuur ,(entree waterliniemuseum) 
uitgeverij Blauwdruk, 2015

• Reader post-war landscapes, diverse projecten, Peace confe-
rence 2013

• De historie van het Laar; waterschap Vechtstromen een ande-
ren. oktober 2013

• Water over het Laar; Rijksdienst Cultureel erfgoed januari 
2014

• Historie verbeeld in beton; Breskens in Cement november 
2013

• De historie verbeeld in Breskens; Straatbeeld augustus 2013
• Broek!; glossie over kunst in Broekpolder
• Parkeren in militair landschap, Tuin en Landschap, juni 2013
• Groen alternatief voor betonverharding op fort Vechten, Co-

bouw november 2012
• Gecamoufleerde parkeerplaats, Blauwe Kamer, november 

2012
• Een onzichtbare parkeerplaats bij fort Vechten, Vexpansie 

2012
• Camouflage en militaire orde bij fort Vechten, Straatbeeld, 

oktober 2012
• Landgoederen en buitenplaatsen in Noord-Brabant,uitgeverij 

Pictures Publishers, 2012
• The extraordinary Infrastructure projects of 2011 Be Inspired 

Awards, Bentley Sustaining infrastructure 2011
• 

multifunctioneelcentrum ,Vlijmen
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Marcel Eekhout bnt
Landschapsarchitect

Geboortedatum: 25- 08-1961 
Wateringen

Opleiding:
R.H.S.T.L.- Boskoop, tuin en landschapsinrichting (1985).
Hogeschool voor de kunsten, faculteit bouwkunst studierichting 
landschapsarchitectuur, Amsterdam (1992). Nominatie Archiprix 
1992.

Beroepservaring:
Van 1985 –1997 werkzaam Staatsbosbeheer en de Dienst Lande-
lijk Gebied 
Vanaf 1996 werkzaam bij PARKLAAN landschapsarchitecten.

Specialisme: 
Landschapsarchitectuur in combinatie met archeologie en historie. 
Landschapsplannen en visies voor grote herinrichtinggebieden. 
Landschapsarchitectuur in combinatie met ecologie en beeldende 
kunst. Projecten in een grootschalige landschappelijke context 
zoals bos-, natuur- en recreatiegebieden. Interactieve planvorming. 
Samenwerking met andere vakdisciplines zoals stedenbouw, beel-
dend kunstenaars en ecologie.

Overig:
Gastdocent Hogeschool voor de Kunsten (voorheen academie van 
Bouwkunst), Amsterdam, Agrarische hogeschool, landscapede-
sign, Den Bosch, Avans, afdeling bouwkunde Den Bosch.

Aleks Droog bnt
Landschapsarchitect

Geboortedatum: 30-09-1960, 
Naaldwijk

Opleiding:
R.H.S.T.L.- Boskoop, tuin en landschapsinrichting (1985).
Hogeschool voor de kunsten, faculteit bouwkunst studierichting 
landschapsarchitectuur, Amsterdam (1992).

Beroepservaring:
Van 1985 –1997 werkzaam bij Staatsbosbeheer en de Dienst Lan-
delijk Gebied, afdeling verkeerswegen
Vanaf 1996 werkzaam bij PARKLAAN landschapsarchitecten.

Specialisme: 
Inpassing infrastructuur, stedelijke buitenruimte. Landinrichtings-
projecten in een grootschalige landschappelijke context. Samen-
werking met andere vakdisciplines zoals architectuur, stedenbouw, 
ecologie en verkeerskunde.

Overig:
Gastdocent Academie van bouwkunst, Amsterdam, Academie voor 
Architectuur en Stedenbouw, Tilburg en Agrarische Hogeschool, 
landscape design en management, Den Bosch.

Nico Wiltenburg
senior projectleider civiel & sport, BK ingenieurs

Geboortedatum: 15-01-1974
Kamerik

Opleiding:
Tuin- en landschapsinrichting, Larenstein (1996).

Beroepservaring:
van 1996-2015 werkzaam bij Rodór Advies (de Meern)
van 2016-juli 2018 werkzaam bij Karres en Brands landschapsar-
chitecten (hilversum)
Vanaf augustus 2018 werkzaam bij BK ingenieurs B.V. als senior 
projectleider Civiel (Utrecht)

Specialisme: 
Projectleiding openbare ruimte projecten, combinatie civiel- en 
cultuurtechniek (inclusief groenvoorzingingen in samenwerking met 
landschapsarchitecten en stedenbouwers.
Vervaardigen en kwaliteitsbewaking van RAW bestekken.

Projecten:
• Terreininrichting park Binnenhaven (Notenplein) te IJmuiden. 

BK ingenieurs i.s.m. Flux landscape
• Kasteeltuin te IJsselstein, zichtbaar en beleefbaar maken van 

het voormalig kasteel van IJsselstein. Karres en Brands
• Renovatie park Catshuis Den Haag, Bleeker en Nauta land-

schapsarchitecten.
• Terreininrichting Community Campus Amsterdam; studenten-

campus, Karres en Brands.

Curicullum vitae
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Op deze opdracht zijn de volgende algemene voorwaarden van 
toepassing:

• De aanvang van de werkzaamheden zal plaatsvinden na 
opdrachtverlening per mail of brief;

• Voor zover niet anders in de offerte beschreven is, zijn op 
het uitvoeren van de opdracht De Nieuwe Regeling 2015 van 
toepassing: zowel wat betreft honorering als rechtsverhouding 
tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. (DNR 2015)

• Het gespecificeerde totaalbedrag  voor het opstellen van de 
totaalvisie en het definitief ontwerp wordt beschouwd als een 
aanneemsom. 

• Extra overleg  wordt als meerwerk beschouwd. Meerwerk zal 
worden bepaald aan de hand van de in de offerte beschreven 
werkzaamheden. Meerwerk zal voorafgaand aan de feitelijke 
werkzaamheden worden bepaald. Verrekening vindt plaats 
op basis van de volgende tarieven: ontwerper/technische 
medewerker/calculator € 85, - per uur, landschapsarchitect  € 
105,- per uur. Projectleider/ senior landschapsarchitect €115 
euro per uur.

• Behalve honorarium zijn bureaukosten en onkosten in de 
offerte opgenomen. Bureaukosten zijn kosten van materialen, 
porti, telefoon en administratie. Onkosten zijn kilometerkosten 
en kosten van printkosten van kaartmateriaal en rapportages.

• De noodzakelijke gegevens, zoals bronnenmateriaal, rele-
vante beleidsplannen en digitale ondergrond (jpg-, dwg- of 
dxf-format) zullen bij de start van het project door de op-
drachtgever worden aangeleverd;

• Kosten voor het berekenen van bouwkundige constructies 
incl. de benodigde fundering, het berekenen van benodigde 
capaciteit van riolering, het berekenen van de benodigde 
capaciteit voor infiltratie van regenwater (integraal waterbe-
heer), voor het verrichten van onderzoek naar de kwaliteit van 
de bodem e.d. of archeologisch onderzoek zijn niet in onze 
offerte opgenomen. Deze werkzaamheden kunnen wij wel 
voor u laten verrichten c.q. coördineren.

• Kosten voor externe adviseurs ( zoals ecologie, archeologie 
cultuurhistorie, recreatie en toerisme) zijn niet in onze offerte 
opgenomen. Deze werkzaamheden kunnen wij wel voor u 
laten verrichten mocht dat nodig zijn.

• Geldigheidsduur van deze offerte is twee maanden.
• Na verstrekking van de opdracht wordt in overleg met de 

opdrachtgever de definitieve planning opgesteld.
 

Algemene voorwaarden

Boompjeswal Groenloo
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Vestingpad slingert door het 19e eeuwse park Vestingpad is verhoogd aangebracht 
en zweeft over het maaiveld

In het vestingpad is een bloemmotief uit het
wapenschild van de heren van Bredevoort verwerkt

Oude theekoepel is in ere hersteldUItzichtpunt wordt gevormd door contour van de vestingwal en geeft een indruk van de maat van de vesting 

Vestingpark Sint-Bernardus; tijdlagen zichtbaar gemaakt
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Plantoelichting
In opdracht van Vereniging Bredevoorts Belang is een plan ge-
maakt om het park Sint Bernardus te revitaliseren en de vesting 
van Brederode in het park zichtbaar te maken. 

Het huidige 19e eeuwse park is aangelegd op de geslechte 
vesting. In het oorspronkelijke park zijn verschillende tijdlagen 
afleesbaar. De periode waarbij het gebruikt werd door de zusters 
Fransiscanessen is daarbij bepalend. Maar historie van het park 
gaat verder terug namelijk tot 1628 toen het onderdeel was van de 
vesting rond Bredevoort. 

Aan het park is deze tijdlaag weer zichtbaar gemaakt door een 
zwevend vestingpad aan te leggen die de contour van de vesting 
volgt. Langs het vestingpad liggen naast een lourdesgrot en een 
theekoepel een aantal nieuw uitzichtpunt die verwijst naar de 
vestingperiode. de vorm van hhet uitzichtpunt is afgeleid van de 
doorsnede van de oude vesting en is gemaakt van corten staal. 
Wanneer je op het uitzichtpunt staat heb je zicht over het vrije 
schootsveld aan de overzijde van gracht en krijg je een idee van de 
hoogte van deze machtige vesting. 

Opdrachtgever:
Vereniging Bredevoorts Belang
Planvorm: 
Landschapsplan, inrichtingsplan. Uitvoering 2012-2017
Ontwerperteam:
Aleks Droog, Marcel Eekhout en Lilian van Oosterhoudt

Vestingpad eindigt bij de restanten van ontplofte kruittoren hier wordt de contour van de onderwal van de vesting aangegeven.

Het vestingpad verbeeld de ligging van de vesting in het 19e eeuwse park



16

visualisatie van centrale open ruimte in het park, de op site gevondenkralen worden uitvergroot tot (speel)objecten in het gras.

Het Kralenveld; van merovingisch grafveld naar stadspark
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Plantoelichting
Onder dit stadspark in de nieuwbouwwijk de Horn in Rijnsburg ligt 
een archeologische schat; een merovingisch grafveld. Op deze site 
zijn in het verleden een groot aantal glazen kralen en de bekend 
gesp van Rijnsburg gevonden. Dit archeologisch monument wordt 
door aanleg van het park beschermd. Maar het park verbeeldt ook 
de onderliggende schat.  

Een verstilde cirkelvormige ruimte omzoomd door meerstammige 
bomen verwijst subtiel naar de rust en stilte van een begraafplaats 
zonder dat het een begraafplaats is. Het is een in zichzelf gekeerde 
ruimte waar het dagelijks leven even tot stilstand komt. In de boom-
weide die ruimte omsluit is ruimte voor trapveldjes, speelplekken 
e.d. 

De kralen die bij archeologisch onderzoek zijn gevonden zijn 
uitvergroot en liggen als objecten in het gras en kunnen als speel-
objecten gebruikt worden. De beroemde gesp van Rijnsburg is 
vertaald in een bloemenborder. 

Dit plan is een goed voorbeeld hoe je een archeologische site kunt 
betrekken bij de inrichting van een hedendaags park.

Opdrachtgever:
Gemeente Katwijk
Planvorm: 
schetsontwerp, voorontwerp en definitief ontwerp
Ontwerperteam:
Marcel Eekhout, Aleks Droog en Lilian van Oosterhoudt
Beeldend kunstenaar: Paul de Kort. 

park en groenstructuur van de wijkbloemenborder

De centrale cirkelvormige ruimte bereik je door een wandeling door de boomweide 
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inrichtingsplan Castellum Fectio en omgeving

Castellum Fectio; verbeelding van een Romeins fort
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Plantoelichting
Castellum Fectio is onderdeel van de Romeinse Limes. De lokatie 
ligt naast fort Vechten, langs de A12 in Bunnik. Het Castellum ligt 
onder een heuvel met een boomgaard. Tesaurus Fectio is een 
verborgen schat die niet aangeraakt mag worden. 

De heuvel met de schat is gedramatiseerd door er een plateau van 
te maken. De steenbouwfase van het Castellum wordt verbeeld 
door een 1200 meter lange betonnen plint die de contour volgt. 
Daarnaast geven verschillende grasvegetaties en betonplaten de 
bebouwingsstructuur van het Castellum weer. Langs de Limesweg 
zijn zuilvormige eiken geplant. 
De heuvel is in het verleden voor een stuk afgegraven waardoor 
een steilrand is ontstaan. Op deze plek komt een entreetrap die 
de 7 verschillende bouwlagen en 5 branden van het fort zichtbaar 
maakt.

Rondom het Castellum liggen de vicusvelden en de Romeinse 
Rijn. De vicus was het dorp dat rond het Castellum was ontstaan. 
De oude bewoningsplaatsen worden met betonplaten en bomen 
aangeduid. 
De Romeinse Rijn is een vochtige laagte met een andere vegetatie 
en een smal vlonderpad. 

Opdrachtgever:
Provincie Utrecht
Planvorm: 
Inrichtingsplan dat is vastgesteld door GS en in fasen wordt uitge-
voerd.
Ontwerperteam:
Marcel Eekhout, Aleks Droog, Paul de Kort (beeldend kunstenaar) 
en Ivar Schute (archeoloog)
Uitvoering:
vanaf 2012, opening voorjaar 2016

op de plint zijn replica’s van vondsten aangebrachtRomeins vondstmateriaal is in de plint verwerkt
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plantekeningsfeercollage mussenbergbolwerk is basis voor verdere uitwerking van de vesting

Groenlo; Oude vesting wordt tot leven gewekt
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Plantoelichting
In een design and construct aanbieding hebben Parklaan 
landschapsarchitecten en De Koninklijke Ginkel Groep samen 
een ontwerp gemaakt en uitgevoerd voor de Boompjes wal in 
Groenlo.

De Boompjeswal in Groenlo maakt onderdeel uit van het plan om 
de vesting rond Groenlo beter zichtbaar en beleefbaar te maken. 
In 2013 hebben we de herinrichting van het Mussenbergbolwerk 
verzorgd. De Boompjeswal is daar een logisch vervolg op. In dit 
deel is aan één kant de strak vormgeving van de vesting gevolgd 
en aan de andere kant van de gracht ligt een meer romantisch 
vormgegeven parkdeel met borders, rododendrons en bijzonder 
boomsoorten. Daarnaast zijn bijzondere objecten toegevoegd 
zoals een speeltoestel op de restanten van oude stadsmuur en 
een zogenaamde dierentil waarin vleermuizen, zwaluwen en een 
uil een schuil- en nestgelegenheid vinden.

In dit park is het Heemprincipe toegepast waarbij grasvlakken als 
bloemrijkgrasland worden in gezaaid en beheerd. De vaste plan-
tenborders worden met Green to Concept aangelegd en beheerd. 
Hierdoor is het mogelijk om met een beperkt beheersbudget toch 
een bloemrijke beplanting te realiseren.

Opdrachtgever:
Gemeente Oost Gelre

Ontwerperteam:
Marcel Eekhout, Aleks Droog i.s.m.
Koninklijke van Ginkel Groep  

vaste planten (green color concept) dierentil voor vleermuizen, zwaluwen en bijen

Restant van oude middeleeuwse stadsmuur wordt gebruikt als speelobject voor kinderen
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