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GRENSPARK KEMPEN BROEK
BAKENS   

ONTWERPTEKENINGEN
BAILLEUL ONTWERPBUREAU
APRIL 2016



Bakens duiden de toegangspoorten en de start van wandelingen vanuit onthaalpunten aan. 
De plaatsbepaling gebeurt in onderling overleg. 

De bakens hebben als grondvlak een U-vorm met een lange zijde en 2 korte zijden. 
Een frame in cortenstaal met dikte 4mm vormt de U-vorm. In het frame is een soort kantwerk gefreesd. 
Dit kantwerk wordt aangeleverd volgens de goedgekeurde huisstijl.

De plaat met logo en de wegwijzer bestaan uit een stalen plaat (RVS, 7mm, gepoedercoated, RAL kleur wordt 
later doorgegeven). De teksten en iconen zijn gezeefdrukt in diverse kleuren, volgens de goedgekeurde huisstijl. 
De wegwijzers worden op het frame geschroefd met sierschroeven. De schroeven worden in dezelfde kleur 
gelakt als de plaat met logo of de wegwijzer.

De aannemer staat in voor de stabiliteit van de constructie. Hij kijkt de stabiliteit ter plaatse na en geeft een 
berekeningsnota van de ingenieur bij de aanbesteding.

De constructie heeft een fundering volgens de beschrijving ‘principeplan fundering’ (zie volgende pagina)
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GRENSPARK KEMPEN BROEK - BAKENS 
BAKENS ALGEMEEN
BAILLEUL ONTWERPBUREAU
APRIL 2016

maten in mm

PARKING



GRENSPARK KEMPEN BROEK - BAKENS 
BAKEN FUNDAMENT
BAILLEUL ONTWERPBUREAU
APRIL 2016

maten in mm

Principeplan fundering
Het U-vormige frame in cortenstaal is gemonteerd op beton-
nen fundament dat tot 30 cm boven de grond uitsteekt d.m.v. 
schroeven. De bestratingstegels sluiten aan tegen het frame in 
cortenstaal. De teelaarde voor gras of ondergrond voor de 
straatstenen worden terug geplaatst na installatie. 

De aannemer staat in voor de stabiliteit van de constructie. Hij 
kijkt de stabiliteit ter plaatse na en geeft een berekeningsnota 
van de ingenieur bij de aanbesteding.

bestrating

fundering in gewapend beton

frame in cortenstaal

fundering in gewapend beton

schroeven die frame op fundament bevestigen
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GRENSPARK KEMPEN BROEK - BAKENS 
1. BAKEN H: 4M - LARGE
BAILLEUL ONTWERPBUREAU
APRIL 2016

maten in mmvooraanzicht zijaanzicht achteraanzicht

frame in U-vorm, materiaal: cortenstaal dikte: 4mm, gelaserd

bovenkant is niet regelmatig 
(niet recht afgesneden)

fundering in gewapend beton die 30cm boven de grond 
uitsteekt. metaalwerk is op de sokkel bevestigd met 
zichtbare bouten

plaat logo + wegwijzers
in RVS, dikte 7mm 
(gepoedercoated + zeefdruk), 
bevesting op frame met sierbouten,
gelakt in kleur plaat



GRENSPARK KEMPEN BROEK - BAKENS 
2. BAKEN H: 4M - VERDEELBORD 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU
APRIL 2016

maten in mmvooraanzicht zijaanzicht achteraanzicht

frame in U-vorm, materiaal: cortenstaal, dikte: 4mm, gelaserd

bovenkant is niet 
regelmatig 
(niet recht afgesneden)

fundering in gewapend beton die 30cm boven de grond 
uitsteekt, metaalwerk is op de sokkel bevestigd met 
zichtbare bouten

plaat logo + wegwijzers
in RVS, dikte 7mm 
(gepoedercoated + zeefdruk), 
bevesting op frame met sierbouten,
gelakt in kleur plaat



GRENSPARK KEMPEN BROEK - BAKENS 
3. BAKEN H: 3M - MEDIUM
BAILLEUL ONTWERPBUREAU
APRIL 2016

maten in mm

frame in U-vorm, materiaal: cortenstaal dikte: 4mm, gelaserd

bovenkant is niet 
regelmatig 
(niet recht afgesneden)

fundering in gewapend beton die 30cm boven de grond 
uitsteekt, metaalwerk is op de sokkel bevestigd met 
zichtbare bouten

achteraanzichtvooraanzicht zijaanzicht

plaat logo + wegwijzers
in RVS, dikte 7mm 
(gepoedercoated + zeefdruk), 
bevesting op frame met 
sierbouten, gelakt in kleur plaat



GRENSPARK KEMPEN BROEK - BAKENS 
4. BAKEN H: 2M - SMALL
BAILLEUL ONTWERPBUREAU
APRIL 2016

maten in mm

frame in U-vorm, materiaal: cortenstaal dikte: 4mm, gelaserd

fundering in gewapend beton 
die 30cm boven de grond uitsteekt,
metaalwerk is op de sokkel 
bevestigd met zichtbare bouten

achteraanzichtvooraanzicht zijaanzicht

plaat logo + wegwijzers
in RVS, dikte 7mm 
(gepoedercoated + zeefdruk), 
bevesting op frame met 
sierbouten, gelakt in kleur plaat



frame in U-vorm, materiaal: cortenstaal dikte: 4mm, gelaserd

fundering in gewapend beton die 30cm boven de grond uitsteekt,
metaalwerk is op de sokkel bevestigd met zichtbare bouten

bovenkant is recht
afgesneden, er is een rand 
van 2cm rond het kantwerk

GRENSPARK KEMPEN BROEK - BAKENS 
5. BAKEN PARKING - H: 1,5M 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU
APRIL 2016

maten in mm
achteraanzichtvooraanzicht zijaanzicht

wegwijzer in RVS, dikte 7mm 
(gepoedercoated + zeefdruk), 
bevesting op frame met 
sierbouten, gelakt in kleur plaat



GRENSPARK KEMPEN BROEK
INRICHTING IJZEREN MAN

ONTWERPTEKENINGEN
BAILLEUL ONTWERPBUREAU
APRIL 2016



3. AAIGANG

GRENSPARK KEMPEN BROEK 
INRICHTING IJZEREN MAN 
OVERZICHT IJZEREN MAN 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU 
APRIL 2016

maten in mm

3.1 SFEERBEELD DECOR 

3.11 ZITBANK BUITEN

3.3 BELEVINGSZUIL

3.5 INTERACTIEVE SPELLEN KEMPEN BROEK

3.12 LAGE WERKTAFELS + 3.13 KRUKJES KINDEREN

1. INKOMZONE BUITEN

INFOPANELEN 1.1, 1.4 EN 1.6

2. ONTHAALRUIMTE

2.3 BALIEMEUBEL

2.7 AD VALVASWAND

2.1 WAND FOLDERS

2.4 TAFELS & 2.5 STOELEN



GRENSPARK KEMPEN BROEK 
INRICHTING IJZEREN MAN 
ZICHT ONTHAALRUIMTE 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU 
APRIL 2016

maten in mm

2.3 BALIEMEUBEL

2.6 AD VALVASWAND

2.1 WAND FOLDERS

1.9 STICKERS 
LOGO KEMPEN BROEK

2.4 TAFELS & 2.5 STOELEN



GRENSPARK KEMPEN BROEK 
INRICHTING IJZEREN MAN 
SFEERBEELD, ONTHAALRUIMTE 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU 
APRIL 2016

maten in mm



GRENSPARK KEMPEN BROEK 
INRICHTING IJZEREN MAN
SFEERBEELD, ONTHAALRUIMTE: AD VALVAS 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU
APRIL 2016

maten in mm



GRENSPARK KEMPEN BROEK 
INRICHTING IJZEREN MAN 
SFEERBEELD AAIGANG 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU 
APRIL 2016

maten in mm

3.8 LEGPLANKEN DIEREN

3.9 BANK DIEREN

3.10 PLINT DIEREN

3.11 ZITBANK BUITEN

3.3 BELEVINGSZUIL

3.1 SFEERBEELD DECOR

3.5 INTERACTIEVE SPELLEN 
KEMPEN BROEK



GRENSPARK KEMPEN BROEK 
INRICHTING IJZEREN MAN
1.1, 1.4 EN 1.6 INFOPANELEN INKOM BUITEN 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU
APRIL 2016

maten in mm

800 800300 3001400 2000

7
0

0

1.1 infopaneel 
Kempen Broek

1.6 infopaneel 
Ijzeren Man muur voor infopanelen

1.4 kaart wandelgebied 
Kempen Broek

De infopanelen hebben een print in volkern (dikte: 8mm) en zijn onzichtbaar bevestigd tegen de muur.



GRENSPARK KEMPEN BROEK 
INRICHTING IJZEREN MAN
1.9 STICKER LOGO KEMPEN BROEK 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU 
APRIL 2016

maten in mm

1
5

0
0

foto inkomzone buiten met deur

De stickers met logo Kempen Broek hebben een buitenmaat van 450mm x200mm.
Ze worden gecentreerd op beide deuren gekleefd met een bovenmaat van 1500mm.



GRENSPARK KEMPEN BROEK 
INRICHTING IJZEREN MAN 
2.1 WAND FOLDERS 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU 
APRIL 2016

maten in mm

foto wand uit natuursteen

De bestaande wand wordt omhuld door een schrijnwerk in MDF.  
De stenen muur wordt hierbij niet beschadigd. Het schrijnwerk 
sluit mooi aan op het bestaande baliemeubel.
De muur wordt 200mm hoger dan dat hij nu is.  
Het verwarmingstoestel wordt afgekoppeld en voor de nieuwe
wand gemonteerd.

De muur wordt ter plaatse opgemeten zodat het schrijnwerk op maat gemaakt wordt.
Deze maten zijn indicatief.

print sfeerbeeld panoramafoto Kempen Broek
loopt ook door op zijkant doorkijk in muur

print sfeerbeeld panoramafoto Kempen Broek
loopt ook door op zijkant doorkijk in muur

doorkijk in muur

MDF, gelakt in blauwe kleur Kempen Broek (exacte kleur wordt later doorgegeven)

1000 1000 1000
3000

verwarmingstoestel wordt in 
blauwe kleur gelakt met radiatorlak

folderhouder 
(beschrijving zie volgende pagina)

23
00



GRENSPARK KEMPEN BROEK 
INRICHTING IJZEREN MAN
2.1 WAND FOLDER, FOLDERHOUDER 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU 
APRIL 2016

maten in mm

folders A5/A4/Amerikaans formaat

15°

geplooide staalplaat 3mm, profiel met lengte 3000mm,
gepoedercoated (kleur nog te bepalen)

houten plaat, type nog te bepalen, 5mm, blanke acryllak 

muurbevestiging 
geschroefd

DOORSNEDE FOLDERHOUDER

75

20

50

zie doorsnede

70
0

400
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GRENSPARK KEMPEN BROEK 
INRICHTING IJZEREN MAN
2.3 BALIEMEUBEL, SCHILDERWERK 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU 
APRIL 2016

maten in mm

foto huidig baliemeubel

Het baliemeubel blijft behouden en wordt opgefrist.
De band die nu grijs is, wordt afgeschuurd, glad geplamuurd en daarna dekkend antracietgrijs gelakt.
De bordeaux band wordt afgeschuurd, glad geplamuurd en  wordt dekkend gelakt in de gele kleur uit het Kempen Broek logo.
(exacte kleur wordt later doorgegeven)



GRENSPARK KEMPEN BROEK 
INRICHTING IJZEREN MAN 
2.4 HOUTEN TAFEL 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU 
APRIL 2016

maten in mm

800

30
0

de kromme loopt parallel met de kromme van de muur 
en de bestaande zitbank in beton. 
De onthaalruimte heeft als grondvlak een cirkel met straal 5000mm. 
Deze dient ter plaatse opnieuw worden opgemeten.

De tafel is gemaakt uit massief hout met FSC-label.  Het hout wordt naturel gevernist.
Ze is 760mm hoog, het tafelblad en de poten hebben een dikte van 80mm. (zoals sfeerbeeld)
aantal: 2 stuks



GRENSPARK KEMPEN BROEK 
INRICHTING IJZEREN MAN 
2.5 HOUTEN STOEL 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU 
APRIL 2016

maten in mm

stijlvoorbeeld stoel

stapelbare stoel
stoel in berken fineer met blanke acryllak 
met verchroomde poten
breedte: 47 cm, diepte: 47 cm,  zithoogte: 43cm, hoogte: 85 cm
aantal: 10 stuks



GRENSPARK KEMPEN BROEK 
INRICHTING IJZEREN MAN 
2.6 WAND AD VALVAS 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU 
APRIL 2016

maten in mm

bestaande ad valvaswand

De muur wordt ter plaatse opgemeten 
zodat het schrijnwerk op maat gemaakt wordt.
Deze maten zijn indicatief.

800 800900 2400
4900

de wand wordt glad gemaakt (onzuiverheden worden verwijderd)
en daarna volledig bekleed (van grond tot plafond, zowel basismuur 
incl. muur toilet, als voorliggend stuk) met een print in vinyl.

krijtbord + kaart grenspark liggen beide in reeds voorzien dieper 
gelegen gedeelte.

deur 
toilet

krijtbord

infobordje met logo Kempen Broek + 
infobordjes met logo’s van aanwezige verenigingen

infobordje 
met logo 
Kempen Broek 
500 x 300mm

legplank folders

kaart volledig grenspark Kempen Broek

foto bestaande situatie

kaart grenspark Kempen Broek advalvas bord, magnetisch + bordverf

folderhouder

print in vinyl

infobordjes met 
logo’s van 
verenigingen
500 x140mm

50



GRENSPARK KEMPEN BROEK 
INRICHTING IJZEREN MAN
3.1 SFEERBEELD OVERZICHT + DECOR AAIGANG 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU
APRIL 2016

maten in mm

600600 3450600 3450600 34503500

AAIGANG

3.1 sfeerbeeld met print op dibond (3 prints 3450 x 2600)
van grond tot plafond, (glazen tegels worden bedekt),
onzichtbare bevestiging

sfeerbeeld met print op dibond van grond tot plafond, inclusief schuifdeur (print op vinyl)
bestaand verwarmingstoestel wordt van de muur gehaald, eventueel vervangen door een 
kleiner en lager toestel (ter rekening van opdrachtgever) en na plaatsing van sfeerbeeld 
opnieuw geplaatst

3.12 lage werktafels + 3.13 krukjes kinderen

foto huidige situatie sfeerbeeld nieuwe situatie

huidige zuilen (breedte: 300mm)

3.5 belevingszuilen (zijde 600mm)

schuifdeur
3.11 zitbank buiten 3.5 interactieve spellen



GRENSPARK KEMPEN BROEK 
INRICHTING IJZEREN MAN 
3.3 BELEVINGSZUIL 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU 
APRIL 2016

maten in mm

600

illustraties + foto’s 
+ weetjes edelhert 

print hert gelaserd
uit paneel volkern
(dikte: 8mm)

De thema’s voor de belevingszuilen zijn nog niet bepaald.
De illustraties + soorten interactieve spellen op deze pagina zijn puur illustratief.
Het meubel is opgebouwd rond aanwezige zuilen met breedte 300mm.
Het is opgebouwd  uit een inwendig frame en MDF-platen rondom met print op vinyl.
Op voorkant of zijkant komt een uitgelaserd dier (zoals in bovenstaande voorstellen) 
dat deels uit de zuil springt.
Aan de voorzijde van de belevingszuil is een interactief spel.
1 type  interactief spel per zuil:  geluidsmodule vb. 3 verschillende geluiden 
of een geurmodule vb. 4 verschillende geuren,
of een mechanisch spel vb. zoals voorbeeld libel in bovenstaande afbeelding
of een vitrine met enkele schedels.
De twee zijkanten bevatten enkel grafiek.  Er zijn 4 belevingszuilen.

70
0

tekst + illustraties:
“kleine dieren in Kempen 
Broek”

600

VOORAANZICHT VOORAANZICHT

print uitvergrote libel
gelaserd uit paneel 
volkern (dikte: 8mm)

tekst + illustraties:
“libel in ware grootte 
+ weetjes”

mechanisch spel (300 x150)m
aantal: 3 stuks
principe bewegingsboek
opeenvolgende 
flexibele plastic plaatjes met 
print geven: 
- beweging vleugels libel, 
- kunstjes libel weer
- evolutie libel van larve tot libel

10
00

12
00

echt stuk vacht

drukknop (doorsnede 30mm) 
+ luidspreker geburl hert

90
0

PLAFOND

VLOER

sfeerbeeld in vinyl sfeerbeeld in vinyl



GRENSPARK KEMPEN BROEK 
INRICHTING IJZEREN MAN
3.5 INTERACTIEVE SPELLEN KEMPEN BROEK 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU
APRIL 2016

maten in mm

De thema’s en soort interactieve spellen zijn nog niet bepaald. Deze worden de komende tijd uitgewerkt 
in een werkgroep.

De spellen worden geplaatst in de eerste nis van de aaigang, deze is 3450mm breed en 2600mm hoog. 
De spellen hangen voor een grote sfeerfoto + teksten + illustraties over Kempen Broek (3.1)

Aantal interactieve spellen: 3 stuks. De soorten interactieve spellen op deze pagina zijn puur illustratief.

 Voorbeelden interactieve spellen:
- 1 type  interactief spel:  een spel waar a.d.h.v. schedeltjes een aantal vragen moeten opgelost worden.
Per vraag zijn er 3 mogelijke antwoorden met drukknoppen er naast.
Je krijgt een applaus als het antwoord correct is, boe-geroep als het fout is.

- 1 type  interactief spel:  of een geurmodule vb. 4 verschillende geuren die te vinden zijn in het grenspark.

- 1 type  interactief spel:  elektrospel waar dieren verbonden worden met hun voetsporen of hun prooien.

interactieve spellen

50
0

80
0



GRENSPARK KEMPEN BROEK 
INRICHTING IJZEREN MAN 
3.8 LEGPLANKEN DIEREN 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU 
APRIL 2016

maten in mm

600600 3450600 3450600 34503500

AAIGANG

450

100

900

1350

1800

VOORAANZICHT

BOVENAANZICHT

legplanken waar opgezette dieren opstaan
dieren zijn in bezit van de eigenaar van de Ijzeren man
en mogen hiervoor gebruitk worden.  
de legplanken (dikte: 50mm, breedte: 400mm, diepte: 400mm) zijn van 
massief hout met FSC-label (type hout wordt later bepaald) 
en zijn afgewerkt met blanke acryllak.
De planken worden bevestigd op vaste hoogtes (450, 900, 1350 en 1800 mm)
De plaatsing hangt af van het gekozen sfeerbeeld dat erachter komt.
aantal planken: 20 stuks



GRENSPARK KEMPEN BROEK 
INRICHTING IJZEREN MAN
3.9 PLINT DIEREN + 3.10 BANK DIEREN 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU
APRIL 2016

maten in mm

600600 3450600 3450600 34503500

AAIGANG

3.10 bank van zuil tot zuil, lengte: 3450mm, zithoogte: 450mm
zitvlak; dikte materiaal: 50mm
onder zitvlak: open opbergruimte, met 4 kastdeuren met slot
materiaal: massief hout (hout; type later te bepalen, met FSC-label)
afwerking: blanke acryllak

3.9 plint van zuil tot zuil, lengte: 3450mm, hoogte: 100mm
materiaal: massief hout (hout; type later te bepalen, met FSC-label)
afwerking: blanke acryllak

VOORAANZICHT



GRENSPARK KEMPEN BROEK 
INRICHTING IJZEREN MAN 
3.10 ZITBANK BUITEN 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU 
APRIL 2016

maten in mm

AAIGANG

zitbank, zithoogte: 450mm, diepte: 400mmm, lengte: 3300mm

buitendeur, start wandeling

De zitbank is gemaakt uit massief hout met FSC-label (type later  te bepalen)
Het hout dient een gewone houtbehandeling te hebben ondergaan
(schimmel- en insectendodend). Het hout wordt geolied (geschikt voor buitengebruik)



GRENSPARK KEMPEN BROEK 
INRICHTING IJZEREN MAN
3.12 LAGE WERKTAFELS + 3.13 KRUKJES KINDEREN 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU
APRIL 2016

maten in mm

AAIGANG

laag werktablet (3 x lengte: 2700mm= totale lengte= 7100mm, diepte:500mm, hoogte: 650mm,
dikte materiaal: 20mm)     
het tablet in hout met FSC-label (type hout wordt later bepaald) is afgewerkt met blanke acryllak
het tablet wordt in de muur bevestigd en heeft geen tafelpoten

stijlvoorbeeld 
houten krukjes kinderen

hoogte zitting: 300mm
breedte: 370mm
diepte: 370mm
dikte materiaal: 20mm

houten kruk in berkenfineer afgewerkt met blanke acryllak
kruk is stapelbaar, aantal: 12 stuks

stijlvoorbeeld houten kruk



GRENSPARK KEMPEN BROEK 
INRICHTING IJZEREN MAN 
4.1 VERLICHTING AAIGANG 
BAILLEUL ONTWERPBUREAU 
APRIL 2016

maten in mm

600600 3450600 3450600 34503500

AAIGANG

BOVENAANZICHT

In de aaigang komen rails met spots die enerzijds zorgen voor algemene verlichting en anderzijds de decors en werktafels voor de kinderen aanlichten.
Er wordt 7x2m rails achter elkaar geschakeld. De rails worden rechtstreeks aan het plafond bevestigd. Type rail + spots zijn nog niet bepaald.

We kiezen voor een 3-fase rail op netspanning;  zodat de verlichting kan geschakeld worden in drie circuits. 
Er kunnen zowel dimbare spots als ledspots op de rails worden geplaatst. 
Aantal spots: 14 stuks

rail met spots (7 x2m)
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