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1.

Aanleiding en doelstelling

7.1 Aanleiding voor het project
De opwaardering van het stadspark is een langgekoesterde wens van de gemeente.
De verwezenlijking van deze wens is dichterbij gekomen, nu de gemeente

overeenstemming heeft bereikt over de verplaatsing van Houthandel Scheijmans. De
houthandel zal per l januari 2O2O zijn onderkomen hebben in een nieuw bedrijf in
Kampershoek. Het voornemen is om in 2O2O de herinrichting van het stadspark uit te
voeren. Dit plan van aanpak strekt er toe de route te beschrijven om tot een
herinrichtingsplan te komen.
7.2 Doelstelling van het project
De doelstelling is te komen tot een herinrichtingsplan dat gedragen wordt door zowel
de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk), de belanghebbenden en de inwoners. De rol
van de gemeenteraad in dit project is meer dan alleen kaderstellend. De
gemeenteraad wordt bij de diverse te ondernemen stappen nauw betrokken. Als
eerste stap wordt dit plan van aanpak ter vaststelling aan de raad aangeboden.

2.

Uitgangspunten

2. 1 Projectmatige

a.
b.
c.
d.
e.

2.

u itga

ngspunten

Handboek projectmatig werken gemeente Weert 2010.
Het plangebied sluit aan noordelijke zijde aan op het project Rioolvervanging en
herinrichting omgeving Biest-Minderbroederslaan. Afstemming over de aansluiting
van de grens van het plangebied heeft plaatsgevonden. Dit betreft de zijde van de
Recollectenstraat.

Het plangebied sluit aan de zuidwestelijke zijde aan op de Kasteelsingel. Voor de
gehele singel wordt parallel aan het traject om te komen tot een herinrichtingsplan
een visie opgesteld. Visie en herinrichtingsplan dienen op elkaar aan te sluiten.
Het kasteel met voorburcht en poort zijn rijksmonument (zie
https://www.erfgoedhu isweert. nllMonu menten-Weert/Rijksmonumenten/Biest- 1Kasteel-Nijenborgh), beschermd stadsgezicht en archeologisch attentiegebied.
De huidige gracht rondom het kasteel is een onderdeel van het
hemelwatersysteem. Vanuit het kanaal loop dit water via de huidige gracht naar
het Hieronymuscomplex aan de Biest 43 (Aldenborgh) en verder richting
Franciscuslaan, Noorderlaan etc. Deze functie moet op één of andere manier
gehandhaafd blijven in het project.

2 In houdel ijke uitga ngspu nten

Onderstaande uitgangspunten zijn opgehaald in een workshop met de raad. Wellicht
kunnen niet alle uitgangspunten gerealiseerd worden. Dit zal in het verdere proces
nog blijken.
Het streven is om geen doorsnee park te realiseren. Het nieuwe stadspark mag
speciaal en opvallend worden.
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Onderstaande uitgangspunten zijn geformuleerd :
Een park voor jong en oud bij elkaar.
Een multifunctioneel park.
Een open en toegankelijk park met uitnodigende entrees, die aansluiten bij de

a.
b.
c.
d.
e.
f.

S.
h.

i.

j.
k.
l.
m.

omgeving (singel, Hoogpoort, Oelemarkt, Tiendschuur, Recollectenstraat).
Verblijf in het park aantrekkelijk maken (bijv. picknicken, wandelroutes, voldoende
rustpu nten ).

Ruimte voor horeca middels bijvoorbeeld een kiosk of paviljoen in verband met de
veilig heid.

Zichtbaar maken van archeologie/erfgoed:
1. cultuur op voorhof,
2. plaats voor ruiterstandbeeld Graaf Philips de Montmorency en sokkel op de
voorhof,
3. tussengracht tussen voorhof en hoofdburcht is een essentieel element.
Ruimte voor educatie over de geschiedenis van Weert.
Verbindingsbrug tussen voorhof en huidige park.
Niet alleen gras, ook bloemperken, zitgelegenheid, beelden, park moet groene
uitstraling houden, (fruit)bomen, schaduw, water (buffering), verkoeling,
biodiversiteit.
Mogelijkheid voor evenementen.
Mogelijkheid voor barbecue, kampvuur.
Sociale veiligheid, openbaar toilet.
Mogelijkheid voor verschillende functies:

1. educatie,
2. cultuur,
3. ertgoed,
4. ontspanning,
5. horeca,
6. spel.

2.3 Relaties met de omgeving

a.
b.

c.
d.
e.

f.

Duidelijke routes, zowel te voet als per fiets. Met als belangrijk doel het karakter
en de cultuurhistorische routes van Weert duidelijker te maken.
Verbinding met Hoogpoort en Oelemarkt versterken, op Oelemarkt vindt een
ontwikkeling plaats met meer daghoreca, het wijzigt van uitgaansgebied naar een
gebied met meer restaurants, meer terrasjes met mogelijkheid voor vergroening.
Verbinding stadspark naar Jan van de Croonstraat zo mogelijk versterken (via
parkeerplaats en langs aanleunwoningen Wonen Limburg).
Verbinding stadspark naar Aldenborgh duidelijker maken, zodat het karakter van
de belangrijke toegangsweg De Biest naar de stad versterkt wordt.
Het stadspark opener maken, aansluiten op omliggende structuren, zoals
Verliefdenlaantje (via Recollectenstraat, wordt meegenomen in project
Rioolvervanging en herinrichting omgeving Biest-Minderbroederslaan) en
binnenstad (parkeerplaats aan singel is bottleneck), groene doorlopende route
vanuit binnenstad (Hegstraat, Kasteelplein) (is groen lint).
Stadspark als onderdeel van groene fietsroute langs alle cultuurhistorisch
waardevolle plekken, opdat het karakter van de stad duidelijker wordt voor de
bezoeker.

S.

Relatie met Tiendschuur.
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2.4

Fi na

nciële u itga ngspu nten

In de prioriteiten van de begroting 2018 is € 900.000,- opgenomen als prioriteit voor
de herinrichting van het stadspark. Dit is exclusief de kosten van archeologisch
onderzoek en bodemsanering.
Er wordt een voorbereidingskrediet van € 25.000,- aan de raad gevraagd voor het
aantrekken van een bureau dat het proces om te komen tot een herinrichtingsplan
gaat begeleiden.

2.5 Bijlagen
Bij dit plan van aanpak zijn 9 bijlagen gevoegd. Deze bijlagen bevatten deels
achtergrondinformatie, deels functioneren de bijlagen als inspiratiekader. Dit laatste
geldt in ieder geval ook voor het Rapport Weerbaar Weert.

3.

Plangebied

Het plangebied wordt begrensd door:
. aan de noordoostzijde de Recollectenstraat uitgezonderd de private percelen
op de nummers 5 en 7, afstemming plangrens met project Rioolvervanging en
herinrichting omgeving Biest-Minderbroederslaan te weten 4,5 m ult wegkant
Recollectenstraat en excl. verharding, pad en driehoekig groenvak aan
noordzijde Recollectenstraat 5 ;
. aan de noordwestzijde de achterzijde van de private percelen aan de Jan van
der Croonstraat (nummer 440, aanleunwoningen van Wonen Limburg en
Ververshof van Stichting Land van Horne);
. aan de zuidwestzijde door de Kasteelsingel, inclusief parkeerplaats;
begrenzing binnenkant trottoir;
. aan de zuidoostzijde door de Biest, begrenzing binnenkant trottoir;
. de locatie Biest 1-3 maakt geen deel uit van het plangebied (perceel
gemeente Weert sectie S nummer 5970, groot 5.882 m2).
Het plangebied omvat de (gedeeltelijke) percelen gemeente Weert sectie S nummers
20, 5001, 5507, 5848, 5916, 5969, tezamen groot ca.29.t24 mz.
Het plangebied is groen omlijnd weergegeven op de kaart op de volgende bladzijde
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Figuur: plangebied (groen omlijnd, uitgezonderd locatie Biest 1-3 (rood omlijnd weergegeven)

4.

Structuur en h¡stor¡e

De historische structuur van de binnenstad wordt voor een belangrijk deel bepaald door
het nog altijd aanwezige historische stratenpatroon. De stadsstructuur van Weert is die
van een vestingstad, welke omgeven is door een stadsgracht. Het historische
stratenpatroon komt in het centrum van de stad samen op de Markt. Van daaruit
waaieren de straten excentrisch uit naar de zes stadspoorten van Weert: Langpoort,

Maaspoort, Hoogpoort, Morregat- (of Laar-)poort, Beekpoort en Molenpoort. De
belangrijkste toegangspoort, gezien vanuit het karakter van Weert, was de Hoogpoort.
Van daaruit werd via de Oelemarkt, een regionaal handelscentrum (pottenmarkt voor
waren uit het Maas- en Rijnland) en de Hoogstraat het centrum van de vestingstad
bereikt.

In de huidige stedenbouwkundige visie wordt de structuur van de binnenstad bepaald
door drie belangrijke gebieden, te weten het Bassin, het stadspark en het Stationsplein
Deze polen vormen de uiteinden van enkele belangrijke straten in de binnenstad. Zij
liggen aan de buitenzijde van de singelstructuur. Het stadspark is een grootschalig
groenelement in de stad, dat na de herinrichting fors wordt uitgebreid.
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Op de plek van de huidige singels lag vroeger deels een staclsmuur en deels een
omwalling met water. Aansluitend aan deze omwalling lag aan de noordoostkant het
kasteel (Nijenborgh). Het oorspronkelijke kasteel van de heren van Horne ¡n Weert
(Aldenborgh), lag op een relatief grote afstand van de binnenstad. De Aldenborgh is
later geÏncorporeerd in het klooster van de Franciscanen aan de Biest (thans nummer
43). Deze functieverandering werd mogelijk door de bouw van een nieuw kasteel met
grachten, in de huidige situatie gelegen aan de kruising Kasteelsingel-Biest. Op de plek
zelf ligt nu een woonhuis (in het midden van de 19d" eeuw gebouwd op de kelder van
een van de vier hoektorens van de oorspronkelijke middeleeuwse hoofdburcht). De
onderste 12 voet (ca. 3,50 m) is behouden bij de afbraak int7O2. Van het overige deel
van het kasteel zijn resten met dezelfde hoogte behouden gebleven: de twee ronde
hoektorens en nog een vierkante hoektoren en delen van de tussenliggende muren én
de put op'het binnenterrein. Rondom deze plek ligt het stadspark met de Tiendschuur
en/ op de vroegere voorhof, een houthandel (omgeven door gracht, en tussen de
lroofdburcht en voorhof lag een tussengracht). Het kasteelterrcin wcrd vroeger
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omgeven door schootsvelden en de Tiendschuur. Op deze plek ligt nu een groenstrook,
welke wordt aangeduid als stadspark.
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Figuur: Historische situatie schets Kasteel Nijenborgh, waarop zichtbaar de locatie van de
hoofdburcht, de tussengracht en de voorhof. Tevens de aansluiting van de hoofdburcht op de
Oelemarkt

-¡

Figuur: luchtfoto en ter vergelijking de historische kaart van de vestingstad Weert, met daarop
herkenbaar het historische stratenpatroon, de voormalige stadsgrachten, het kasteelcomplex van
de Nijenborgh met de hoofdburcht, de voorhof, de tiendschuur en de voormalige schootsvelden.
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De versterking van het stadshart is een van de opgaven geformuleerd in de visie
op het stadshart. In de huidige situatie ligt de houthandel als een obstakel tussen
kasteelterrein en binnenstad/Biest. De huidige groenstrook, op de voormalige
schootsvelden, biedt weinig aanleiding voor gebruik. Ook doet de huidige invulling
geen recht aan de historische context: voorheen was dit namelijk de plek van het

kasteel met de hoofdburcht, voorhof, de grachten, de schootsvelden en de
tiendschuur. Unieke kansen ontstaan als de gevestigde houthandel, gelegen op de
voorhof van het vroegere kasteel, verhuist en een gedeelte van het gebied binnen
de grachten een openbare functie krijgt. Essentieel daarin is een goede aanhaking
op de Oelemarkt en de Biest als onderdeel van de oude handelsroute. Gezien
vanuit de historische functies (hoofdburcht, voorhof, tiendschuur en
schootsvelden) kan het stadspark daarmee een onderdeel vormen van een
cultuurhistorische route die de erfgoedruimten verbindt. Bebouwing zou zich
voornamelijk moeten clusteren op de plek van het voormalige kasteel, welke geen
gemeentelijk eigendom is.
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Figuur: historische situatie van de vestingstad Weert, met de singels en de zes stadspoorten
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Figuur: analyse kaart met de hoofdwegen, de belangrijkste pleinen (Markt en Oelemarkt), de
voormalige stadspoorten (gestippeld aangegeven de, als gevolg van n¡et historischverantwoorde stadsplanning, verdwenen, dan wel gemaskeerde, hoofdwegen).

5.

Waardevolle bomen

In het plangebied staan waardevolle bomen. Het streven is de bomen zoveel als mogelijk
te behouden en in te passen. Daar waar dit niet mogelijk is dient in het plan rekening
gehouden te worden met compensatie van eventueel te rooien waardevolle bomen.
Uiteraard dient de noodzaak van het rooien aangetoond te worden.
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6.

Projectbeheersing

6.1Geld
Het budget voor de herinrichting van het stadspark bedraagt € 900.000,-. Dit is een
relatief gering bedrag, ca. € 30,- per mz. Dit is exclusief de kosten voor bodemsanering en
de kosten voor archeologisch onderzoek.

6.2 Organisatie
Portefeuillehouder: Martijn van den Heuvel
Ambtelijk opdrachtgever: Edwin Eggen
Besluitvorming over processtappen: raad

Ambtelijke projectgroep bestaat uit:
Marianne van de Ven, Wim Truyen, Madelon van Hoef, OCSW
Dirk Franssen, Wil op het Roodt, OG
Pascal Dokman, Werner Mentens, Joke Jongeling, R&E
Monique Bessems, PPS

Dirk Küsters, Communicatie
Marian Arts, projectleider
Participatie door belanghebbenden en inwoners.
6.3 Kwaliteit
Door afstemming tussen de projectgroepleden van de gemeente en een externe adviseur
wordt de kwaliteit van de producten bewaakt.

6.4 Tijd
Het inrichtingsplan dient uiterlijk in het derde kwartaal 2019 afgerond te worden

Gedetailleerde planning

.
.
¡
.
.
¡
.
.
.
.

:

6 februari 2079: plan van aanpak ter vaststelling naar raad
B

februari 2019: uitschrijven offertes

B maart 2019, 9.00 uur: uiterste ontvangst offertes

8 maart 20t9, 71.00 uur: intern voorbespreken offertes
11 maart 2019: mondelinge toelichting offertes
25 maart 2019: besluit college inzake opdrachtverstrekking
3 juli 2019: besluit raad over totaalvisie
Q4 2019: besluit raad over definitief ontwerp en kredietstelling
Q4 2OI9/QL2O2O: aanbesteding
Q1/Q2 2020: start herinrichting

6.5 Risico's
De milieukundige staat van de bodem kan van invloed zijn op de beheers aspecten
geld.

tijd

Het projectgebied heeft deels een zeer hoge archeologische verwachtingswaarde. Het
archeologisch aspect kan van invloed zijn op de beheeraspecten tijd en geld'

10

en

Deze en andere mogelijke ontwikkelingen dienen gewogen te worden tijdens het proces
van totstandkoming van het definitief ontwerp.

7.

Uitvraag selectie

De gemeente is op zoek naar een bureau dat de gemeente kan helpen met twee

vraagstukken:

1.

2.

Het ontwikkelen van een totaalvisie op het plangebied. De totaalvisie omvat een

visie op hoofdlijnen (duiding van functioneel gebruik, ruimtelijke vertaling) en
moet tevens uitspraken doen over routes en aansluitingen op de omgeving, de
functie van het park in de stad. De gemeente verwacht dat de totaalvisie hierin
inzicht geeft. Kernthema's van de buitenruimte zijn: cultuurhistorie, groen,
levendigheid/uitnodigend en recreatie (duurzaam, gemakkelijk te onderhouden).
Uitwerking van het herinrichtingsplan in een Definitief Ontwerp (fase 2), inclusief
een kostenraming en een bestek. Daarbij dient rekening gehouden te worden met
de uitgangspunten zoals benoemd in dit plan van aanpak.

De gemeente vraagt voor de twee onderdelen (fase 1 en fase 2) een offerte op te stellen.
De offerte dient inzicht te geven in de kosten (per fase) en het plan van aanpak.
Daarnaast vraagt de gemeente een tweetal eigen referentieprojecten op te sturen. Tot slot

vraagt de gemeente de eerste gedachten over het te realiseren stadspark op papier te
zetten (geen ontwerp/ maar eerste visie op de opgave).
De wijze waarop de gemeenteraad, belanghebbenden en inwoners gedurende het traject
betrokken worden bij het ontwerpproces maakt deel uit van de selectiecriteria. De
projectgroep vormt de ambtelíjke begeleidingsgroep.

8.

Kostenraming

Om te waarborgen dat het ontwerp realiseerbaar is, is een aantal momenten voorzien
waarop de kosten van het ontwerp geraamd worden. Dit gebeurt eenmaal bij de afronding
van de totaalvisie (fase 1) en tweemaal (tussentijds en op het einde) bij fase 2. De
kostenramingen dienen door het bureau te worden opgesteld.

9.

Informatie

Onderstaande bijlagen zijn toegevoegd aan dit plan van aanpak;
1. Notitie analyse en visie op erfgoedaspecten in de leefomgeving 2Ot4 (zie:
https: //oemeenteraad.weert. nllVeroaderingen/Raadscomm issie-BedrijfsvoeringInwoners/2015/19-ja nuari/19:3O/Vastellen-van-de-Notitie-Analvse-en-visie-operfgoedaspecten-in-de-leefomgeving-en-in-te-stem men-met-het-voorgesteldeÞ roces- o m -te - ko m e n -tot- u tvoe ri n g -va n -d e - n -d e -v is ie - g_e noe md -a s pecte n/0 6Notitie-Analyse-en-visie-op-erfqoedaspecten-in-de-leefomoevi nq. pdf)
2. Routeplanner cultuur gemeente Weert 2OL7-2020 (zie
https : //www. weert. n l/10067 1 -Cultuu r-sport-en-welziin)
3. Visie op het stadshart 2Ot7 (zie https://www.weert.nl/Vastgestelde-Visie-op-hetStadsha rt,-eerste-pa ftiele-herzieninq-Structu u rvisie-Weert-2025,-Weert)
4. Redengevende omschrijving stadsgezicht binnenstad met uitlopers 2008
5. Redengevende omschrijving gemeentelijk archeologisch monument De Nijenborgh
6. Artikel Weert Van Hornestad LGOG 2018
7. Artikel Land van Weert 2002
i

¡
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8.
9.

De Volkskrant Weert editie 2018

1O.

Selectieprocedure en weging selectiecriteria

Rapport Weerbaar Weert

De uitvraag stellen wij aan een drietal bureaus. De keuze voor het bureau wordt bepaald
door een weging van de aspecten:

-

Kwaliteit van het plan van aanpak (procesaanpak - communicatie - wijze van
aanpak pa rticipatie) (30o/o)
Aansluiting van de referentiebeelden op de opgave en kwaliteit (40olo)
Kosten (30o/o)

t2

