
Stadspark Weert
3. Werkwijze & plan van aanpak,

participatie, communicatie



Waarom kiezen voor NOHNIK? Onze werkwijze
We bieden een integrale kijk van begin tot eind, van schets tot uitvoering
Uniek aan NOHNIK is de combinatie van architectuur en landschapsarchitectuur in hetzelfde bureau. Dit biedt een 
integrale kijk op elke opgave, op alle schaalniveaus, van het landschap tot de detaillering van een deurklink. We zijn 
niet geneigd in standaard oplossingen te denken maar gaan uit van het ontwikkelen van nieuwe ideeën voor elke 
specifieke plek. We zijn werkzaam in alle fasen van het ontwerp- en bouwproces en werken integraal met uitvoerende 
partijen en adviseurs aan een doordacht plan. Hierdoor kunnen we ook slim en kostenbewust ontwerpen. We hebben 
ervaring met de realisatie van projecten en blijven graag betrokken bij de uitvoering om de esthetische kwaliteit van 
een ontwerp te borgen.

Participatieve en interactieve planprocessen zijn onze standaard werkwijze
Negen van de tien projecten die wij doen zijn gebaseerd op participatieve en interactieve planprocessen. Of het nu 
een ontwerp voor een ziekenhuis of de herinrichting van een plein, park of woonwijk betreft. We vinden het van belang 
dat bijeenkomsten zoveel mogelijk actieve werksessies en echte dialogen zijn. Hiervoor kunnen we een breed palet aan 
middelen inzetten; van werkmaquette tot Virtual Reality en van aantrekkelijke plankaarten tot 3D-visualisaties. Met 
deze middelen maken we alternatieven en keuzes met betrekking tot het ontwerp inzichtelijk en bepalen we vervolgens 
samen de koers. We vervullen een adviserende rol door het benoemen van (on)mogelijkheden en de voor- en nadelen 
van een alternatief. Tegelijk hebben we een regisserende rol, waarin het onze taak is de hoofdlijn en kwaliteit van het 
ontwerp én proces te bewaken.



We hechten grote waarde aan een duurzame relatie met alle betrokkenen
NOHNIK heeft ruime ervaring met complexe planprocessen met meerdere stakeholders, zoals gemeentes, provincies, 
waterschappen, commerciële partijen en particulieren. Wij geloven in het opbouwen van een duurzame relatie met alle 
betrokkenen in het planproces. We nemen de tijd voor heldere communicatie en beogen dat alle deelnemers aan het 
planproces worden meegenomen in de ontwikkeling van een ontwerp. Daarnaast geldt voor ons: afspraak is afspraak. 
Wanneer in gezamenlijkheid de planning en doelen van een project zijn vastgesteld, is dat altijd leidend. 

We hebben ruime ervaring met erfgoed in planvorming en uitvoering
NOHNIK heeft ruimschoots ervaring in het ontwerpen met erfgoed en het vertalen van het verhaal van de plek in een 
ruimtelijk plan. Met de historie van de plek als uitgangspunt maken we voor elke specifieke plek een uniek ontwerp. 
Hierbij zetten we het ruimtelijke ontwerp in als middel om het verhaal van de plek (‘genius loci’) als vanzelf te vertellen. 
Voorbeelden van projecten met een belangrijke rol voor erfgoed zijn het recent opgeleverde Piet Soerplein in Havelte 
(het verhaal van luchtvaartpionier Piet Soer), de in 2018 opgeleverde uitkijktoren op de voormalige vliegbasis 
Twente, het recent opgeleverde Kasteelpark IJsselstein (Jorrit Noordhuizen als ontwerper-projectleider voor 
karres+brands), het onderzoek Weerbaar Weert (i.s.m. Lara Voerman en Personal Architecture), het ontwerp voor het 
bezoekerscentrum en entreegebied voor UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk en de visie en ontwerpen voor Katla 
UNESCO Global Geopark in IJsland. 



Multidisciplinair team met lokale kennis
Voor dit project stellen we een multidisciplinair team beschikbaar met daarin de volgende personen en specialismen. 
We maken daarin nadrukkelijk gebruik van ons team Weerbaar Weert wat in de afgelopen anderhalf jaar veel kennis 
heeft opgedaan van de binnenstad, singel en het stadspark. Het benutten van deze basiskennis en ervaringen zorgt 
ervoor dat we niet op nul beginnen. Onderdeel van dit team is ook architectuurhistoricus Lara Voerman. Want 
naast een veelzijdig ontwerpteam maakt ook de historische component een belangrijk deel uit van de opgave. Deze 
deskundigheid op het gebied van historie helpt om relevante en plekspecifieke ontwerpen te maken voor deze 
bijzondere opgave.

NOHNIK architecture and landscapes (hoofdaannemer)
 • Jorrit Noordhuizen, landschapsarchitect, partner, projectleider
 • Wieteke Nijkrake, architect, partner
 • Priscilla Üncü, junior architect
 • Corné Bloed, assistent ontwerper, tekenaar

Samenwerkingspartners uit team Weerbaar Weert
 • Lara Voerman, architectuurhistoricus
 • Sander van Schaik en Jip Pijs, Personal Architecture

Bureau Citeg
 • Edward Molenaar, kostendeskundige
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Stappenplan: proces, participatie, communicatie
Het stappenplan is verdeeld in twee fasen; Fase 1 - Visie (stap A t/m D), en Fase 2 - Definitief Ontwerp (stap E t/m 
I). Het participatieve planproces en de communicatie is verweven in dit stappenplan. Hierin worden de momenten 
benoemd voor het betrekken van de projectgroep (gemeentelijke disciplines en specifieke externe stakeholders), 
de klankbordgroep (direct betrokkenen, grondeigenaren, ondernemers), de inwoners, het college en de raad. Deze 
belanghebbenden zijn in overeenstemming met de door de gemeente opgegeven stakeholders in de Nota van 
inlichtingen. Omdat de visie (fase 1) op 3 juli in de besluitvorming van de gemeenteraad moet worden meegenomen 
wordt een efficient stappenplan voorgesteld zodat het proces behapbaar blijft. Hierin heeft de projectgroep een 
belangrijke en constante rol en worden de klankbordgroep en inwoners op enkele belangrijke tussenmomenten 
geconsulteerd. Samengevat worden de diverse belanghebbenden in de volgende stappen betrokken.

 • projectgroep: stap A, B, C, E, F, H (3x in fase 1 en 3x in fase 2);
 • klankbordgroep: stap B en G (1x in fase 1 en 1x in fase 2);
 • college: stap D en I (1x in fase 1 en 1x in fase 2);
 • gemeenteraad: stap D en I (1x in fase 1 en 1x in fase 2);
 • inwoners: stap D en I (1x in fase 1 en 1x in fase 2).

FASE 1 - VISIE

Stap A.
Kick-off: inventarisatie van uitgangspunten, wensen en ideeën + locatiebezoek, werksessie 1 projectgroep 

We starten de werksessie met het bespreken van de planning en het vastleggen van data voor de diverse overleggen 
en bijeenkomsten. Daarnaast wordt basisinformatie uitgewisseld en worden verwachtingen ten aanzien van het proces 
en het eindresultaat met elkaar gedeeld. 
Aansluitend doen we gezamenlijk een locatiebezoek naar het stadspark inclusief het gebied van de houthandel. Op 
locatie gaan we met elkaar in gesprek om inzicht te krijgen in de liggende ontwerpopgaven, de ruimtelijke kwaliteiten 
en verbeterpunten op de locatie, wensen en ideeën met betrekking tot het te ontwikkelen ontwerp, en de aansluiting 
met de omgeving. 
Aansluitend aan het locatiebezoek volgt een actieve workshop waarin aan de hand van samen te maken schetsen en 
referentiebeelden een eerste aanzet wordt gemaakt voor een ruimtelijke visie. Eerdere input uit een sessie van de 
gemeenteraad wordt hierin meegenomen. Om het gesprek extra te prikkelen wordt de deelnemers vooraf gevraagd 
een set van vier inspiratiebeelden mee te nemen die ingrediënten kunnen vormen voor het ontwerp. De uitkomsten van 
deze sessie worden door ons aangevuld met een ruimtelijke analyse en vertaald in een programma van eisen. Hierbij 
gaan we in op gebruik van erfgoed in het ontwerp, vormgeving van verblijfsplekken, zonering van de openbare ruimte, 
groenstructuur, fiets- en wandelroutes, aansluiting met de context, etc. 
We gaan er vanuit dat de gemeente zorgdraagt voor het uitnodigen van de projectgroep en het regelen van het 
locatiebezoek en een ruimte voor de werksessie. Dit geldt ook voor de overige werksessies.

Stap B.
Vervaardigen concept ruimtelijke visie, werksessie 2 projectgroep, consultatie klankbordgroep

Op basis van de uitkomsten van de eerste werksessie wordt door ons een eerste versie van een ruimtelijke visie op de 
herinrichting van het stadspark opgesteld. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan; 
 - de inrichting van de openbare ruimte;
 - rol van- en verwijzing naar historie in het ontwerp;
 - de verbinding van het terrein met de context (binnenstad, woonwijken, singel);
 - meekoppelkansen voor bijvoorbeeld ecologie, educatie en recreatie; 
 - verschillende functies en verblijfsplekken in het gebied;
 - meerwaarde voor diverse doelgroepen in de omgeving (van bewoner, ondernemer tot recreant etc.);
 - algehele uitstraling van het gebied; 
 - logistieke aspecten zoals wandelroutes, entrees en bereikbaarheid.

Deze eerste aanzet voor de visie wordt gepresenteerd in de tweede werksessie met de projectgroep. Tijdens de 
werksessie wordt allereerst de gepresenteerde aanzet voor de visie getoetst op draagvlak bij de betrokkenen; 
herkennen zij hun eerdere input in de visie en waar is ruimte voor verbetering of aanvulling? In deze werksessie willen 
we ook een aantal keuzes voorleggen en bespreken met de projectgroep, bijvoorbeeld; hoe krijgt de voorhof vorm in 



het ontwerp, of waar moeten de wandelroutes komen te liggen? De reacties en keuzes vanuit de projectgroep worden 
meegenomen in het verder uitwerken van het concept tot een definitieve visie op de herinrichting. 
De concept visie wordt afsluitend aan de klankbordgroep gepresenteerd. In de presentatie nemen we hen mee in het 
tot dan toe doorlopen proces en inventariseren we hun op- of aanmerkingen. Dit nemen we mee in de volgende stap.

Stap C.
Uitwerken ruimtelijke visie, werksessie 3 projectgroep

Op basis van de uitkomsten van de diverse werksessies wordt de definitieve visie opgesteld. Dit heeft het karakter 
van een schetsontwerp; een vertaling van het programma van eisen in een ontwerp op hoofdlijnen. Dit schetsontwerp 
wordt ondersteund met inrichtingsschetsen, referentiebeelden en twee artist impressions. Hiermee is de visie tevens 
makkelijk te presenteren aan uiteenlopende doelgroepen. 

De visie bestaat uit de volgende onderdelen:
 • plantekening, schaal 1:500 of 1:200;
 • principe doorsneden van representatieve plekken (max. 5), schaal 1:100 of 1:50;
 • artist impressions (max. 2);
 • referentiebeelden.

De definitieve visie wordt tijdens een derde sessie aan de projectgroep gepresenteerd. Eventuele laatste op- en 
aanmerkingen kunnen nog worden verwerkt. Vervolgens wordt de visie geschikt gemaakt voor communicatie en 
presentatie, bijvoorbeeld in de vorm van geïllustreerde plankaarten en de genoemde artist impressions.

Stap D.
Opstellen kostenraming, presentatie aan raad en college, inloopbijeenkomst inwoners

Om grip op de uitvoeringskosten van de visie te krijgen wordt een kostenraming gemaakt. Op basis van deze 
raming kan nog worden gestuurd in ontwerp- en materiaalkeuzes. Voor het vervaardigen van de kostenraming wordt 
een kostendeskundige door ons ingeschakeld. De raming wordt als totaalraming uitgewerkt en niet uitgesplitst in 
deelgebieden.
Vanwege onze ervaring in de uitvoering van dergelijke projecten zullen we gedurende het proces al kostenbewust 
ontwerpen. Mocht de uitkomst van de raming toch aanleiding geven tot een (gedeeltelijke) herziening van het 
ontwerp, dan kan een extra werksessie met de projectgroep worden ingelast om de optimalisaties te bespreken (niet 
inbegrepen in deze offerte). 

Na akkoord op de kostenraming wordt een presentatie aan het college en aan de raad gegeven van het proces tot dan 
toe en de ontwikkelde visie. Dit doen we bewust pas na het afronden van de raming zodat de gepresenteerde visie 
realistisch en haalbaar is en er geen verkeerde verwachtingen worden gewekt.

Aansluitend wordt een inloopbijeenkomst voor alle inwoners georganiseerd. De inloopbijeenkomst krijgt het karakter 
van een info-markt. Hiervoor bereiden we presentatiepanelen voor die inzicht geven in het proces tot dan toe en de 
ontwikkelde visie. Tijdens de markt gaan we zoveel mogelijk één op één in gesprek met inwoners om hun reacties 
te horen. Zo ontstaat een echte dialoog over de visie. We bieden de inwoners ook de mogelijkheid om via een 
reactieformulier suggesties en opmerkingen mee te geven die als input kunnen dienen voor verdere uitwerking in het 
Definitief Ontwerp. Uiteraard kunnen leden van de projectgroep, gemeenteraad, college en klankbordgroep ook de 
inloopbijeenkomst voor bewoners bezoeken. We laten de beslissing aan de opdrachtgever of dit ook wenselijk is.

FASE 2 - DEFINITIEF ONTWERP (DO)

Stap E. 
Voorbereiding ontwikkelen DO, werksessie 4 projectgroep 

Voordat wordt gestart met het uitwerken van de visie in een DO wordt eerst een werksessie met de projectgroep 
georganiseerd. Hierin wordt teruggeblikt op het afgelopen proces en de uitkomsten van de inloopbijeenkomst voor de 
inwoners en de presentaties aan het college en de raad. Aandachtspunten die hieruit voortkomen vormen weer input 
voor het DO. Daarnaast worden civieltechnische uitgangspunten vastgesteld die als randvoorwaarden voor het DO 



dienen. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar toe te passen materialen, principes voor afwatering en het toekomstige 
beheer en onderhoud van het stadspark.

Stap F. 
Ontwikkelen concept-DO, werksessie 5 projectgroep

Op basis van de uitkomsten van de diverse bijeenkomsten en de verschillende overleggen met de betrokkenen wordt 
het definitieve ontwerp (groen- en inrichtingsplan) opgesteld. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:
 • plantekening, schaal 1:500 of 1:200;
 • detailtekeningen van representatieve plekken / markante details (max. 4), schaal 1:100;
 • principe doorsneden van representatieve plekken (max. 5), schaal 1:100 of 1:50;
 • materiaalstaat, inclusief verharding en meubilair;
 • artist impressions (max. 2, betreft verdere uitwerking van artist impressions uit visie);
 • beplantingsplan, schaal 1:200.

Een conceptversie van het DO wordt tijdens een werksessie aan de projectgroep gepresenteerd. In deze stap worden 
keuzes en opties voorgelegd voor bijvoorbeeld materialisatie en keuze in beplanting. Op- en aanmerkingen kunnen 
vervolgens in de laatste stap worden verwerkt.  

Stap G. 
Kostenraming concept-DO, consultatie klankbordgroep

Van het concept-DO wordt een kostenraming opgesteld. De uitkomsten van de raming worden meegenomen in het 
verder uitwerken van het DO. 

Aansluitend wordt het concept-DO aan de klankbordgroep gepresenteerd. In de presentatie nemen we hen mee in het 
tot dan toe doorlopen proces en inventariseren we hun op- of aanmerkingen. Dit nemen we mee in de volgende stap.

Stap H. 
Uitwerken en afronden DO, werksessie 6 projectgroep, definitieve kostenraming

Op basis van de uitkomsten van de diverse bijeenkomsten en de verschillende overleggen met de betrokkenen wordt 
het definitieve ontwerp (groen- en inrichtingsplan) afgerond. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:
 • plantekening, schaal 1:500 of 1:200;
 • detailtekeningen van representatieve plekken / markante details (max. 4), schaal 1:100;
 • principe doorsneden van representatieve plekken (max. 5), schaal 1:100 of 1:50;
 • materiaalstaat, inclusief verharding en meubilair;
 • artist impressions (max. 2, betreft verdere uitwerking van artist impressions uit visie);
 • beplantingsplan, schaal 1:200;
 • definitieve kostenraming.

De definitieve versie van het DO inclusief kostenraming wordt tijdens een werksessie aan de projectgroep 
gepresenteerd.

Stap I.
Presentatie aan college, inloopbijeenkomst inwoners en raad

Het afgeronde DO wordt aan het college gepresenteerd. Hierin wordt ook inzicht gegeven in de kosten en wordt een 
realistische en haalbare visie gepresenteerd.

Vervolgens wordt een inloopbijeenkomst voor alle inwoners georganiseerd, waarbij ook de gemeenteraad wordt 
uitgenodigd. De inloopbijeenkomst krijgt net als de eerdere inloop het karakter van een info-markt. Hiervoor bereiden 
we presentatiepanelen voor die inzicht geven in het proces tot dan toe en het DO. Tijdens de markt gaan we zoveel 
mogelijk één op één in gesprek met inwoners en raadsleden om hun reacties te horen. We bieden ook de mogelijkheid 
om via een reactieformulier suggesties en opmerkingen aan te geven. Uiteraard kunnen leden van de projectgroep, 
college en klankbordgroep ook de inloopbijeenkomst bezoeken. We laten de beslissing aan de opdrachtgever of dit 
ook wenselijk is.



Algemene aandachtspunten en uitgangspunten
Om de visie en het DO te kunnen vervaardigen gaan we er vanuit dat de volgende gegevens beschikbaar zijn / worden 
gesteld:
• een BGT/GBKN ondergrond én een inmeting van het plangebied met volledige situatie- en hoogtemeting als CAD 

bestand (DWG);
• gegevens met betrekking tot drainage, verlichting, kabels en leidingen (klic-melding) als CAD bestand (DWG);
• een basisrioleringsplan; 
• het resultaat van het milieukundig onderzoek, bodemonderzoek en evt. asfalt, onderzoek flora en fauna, onderzoek 

archeologie.
• We gaan er vanuit dat de opdrachtgever de bereikbaarheid voor hulp- en nooddiensten in het goedgekeurde 

ontwerp borgt; 
• We gaan er vanuit dat de opdrachtgever de uitvoeringsvoorbereiding met betrekking tot het vervaardigen van 

het bestek, organiseren aanbesteding, en voorbereiding m.b.t. aanbrengen, verleggen en/of verwijderen van 
nutskabels (Telecom, LS, MS, HS, CAI, OV, signaleringskabels e.d.) en water- en gasleidingen met toebehoren 
voor haar rekening neemt. 

• We gaan er vanuit dat de opdrachtgever voor de diverse werksessies en bijeenkomsten een ruimte regelt, 
uitnodigingen verzorgt en verstuurt en faciliteiten zoals tafels, beamer en scherm, koffie en thee, etc. beschikbaar 
stelt. 

• De algemene voorwaarden van NOHNIK architecture and landscapes inclusief de DNR 2011 zijn van toepassing. 
Deze zijn aangehecht aan de aanbiedingsbrief. 

Producten
De genoemde eindproducten van de visie en het ontwerp worden digitaal ter beschikking gesteld aan de 
opdrachtgever, in de vorm van een A4 of A3 werkboek. Voor het eventueel aanleveren van CAD bestanden van het 
ontwerp zijn we uitgegaan van een tekeningen in lagen volgens onze bureau-indeling (geen NLCS).

Planning
De planning wordt in overleg vastgesteld. Hieronder wordt een opzet gegeven die inzicht geeft in de doorlooptijd per 
stap. Voor Fase 1 gaan we uit van start in week 14 na opdrachtverlening in week 13, en afronding in week 22. Voor Fase 
2 is het startmoment nog niet duidelijk en geven we alleen een doorlooptijd aan.

Fase 1 - Visie
•  stap A      week 14
•  stap B      week 17
•        week 18 meivakantie regio Zuid
•  stap C      week 20
•  stap D      week 21 

Fase 2 - DO
•  stap E      ca. 1 week
•  stap F      ca. 3 weken
•  stap G      ca. 1 week
•  stap H      ca. 3 weken
•  stap I      ca. 1 week

In deze planning is rekening gehouden met een al geplande zomervakantie van de projectleider van ons bureau (week 
23 t/m 25). Mochten er in deze periode onverhoopt toch werkzaamheden moeten plaatsvinden, dan wordt vervanging 
geregeld.



Honorarium
Op basis van de omschreven werkzaamheden ramen wij de kosten als volgt.

Fase 1      
Opstellen visie en bijeenkomsten      € 16.000,00
Opstellen kostenraming visie       € 1.500,00

Fase 2      
Opstellen DO en bijeenkomsten       € 6.500,00
Opstellen kostenraming DO       € 1.000,00

Totaal excl. BTW        € 25.000,00

BTW 21%         € 5.250,00 

Totaal incl. BTW        € 30.250,00    
 

Bovenstaand honorarium is gebaseerd op het meegegeven budget door de opdrachtgever. In geval van meerwerk 
geldt het volgende. Voor onze projecten wordt een standaard uurtarief gehanteerd van € 95,00 per uur voor een 
projectleider/ontwerper en € 70,00 per uur voor een tekenaar (excl. BTW, prijspeil 2019). De uurtarieven zijn 
exclusief bureaukosten en BTW. Onder bureaukosten vallen reprokosten, porti en reiskosten. Hiervoor wordt een vast 
percentage van 5% gehanteerd. De BTW bedraagt 21% tenzij wettelijk anders voorgeschreven. Mocht het project 
vroegtijdig worden stopgezet dan worden de gemaakte uren volgens bovenstaand uurtarief gedeclareerd. Voor 
overleggen wordt standaard gerekend met een tijdsbesteding van 6 uur, dit is inclusief voorbereiding, het overleg, 
reistijd en verwerking. Op verzoek kunnen aanvullende artist impressions worden vervaardigd. Hiervoor wordt een 
standaard prijs van € 1.150,00 per stuk (excl. BTW) gerekend. 


