Herinrichting Berkelpark

Projectgegevens

Burgers van de fusiegemeente Berkelland kunnen sinds begin
2012 terecht in het vernieuwde gemeentehuis in Borculo. Daar
hoorde uiteraard ook een metamorfose van het buitenterrein bij.

Naam project: Herinrichting buitenruimte rond de
nieuwbouw van het gemeentehuis van de gemeente
Berkelland te Borculo.
Beschrijving werkzaamheden: Grondwerk, cultuurtechnische
werkzaamheden, aanbrengen asfaltverhardingen en
beplantingen, 3 jaar terreinonderhoud.
Naam opdrachtgever: Gemeente Berkelland.
Terreinontwerp/adviseur/directievoering: I.W. IJsebrands,
Gemeente Berkelland.
Projectomvang (excl. btw in euro’s): 280.000.
Start: Maart 2011.
Opleverdatum: December 2012.
Uitvoerduur: Gefaseerd van maart 2011 tot december 2012.

Van een verouderd terrein dat vooral als verbindingsroute en
hangplek gebruikt werd, transformeerde het park in een plek
waar jong en oud graag komt spelen, sporten, wandelen en
recreëren. Met peren-, pruimen- en walnotenbomen, bramen,
bessen, frambozen, vlinderstruiken, wilde rozen en diverse
kruiden valt er van alles te proeven, te ruiken en te beleven.
Qua uitstraling sluit het 5 hectare grote park fraai aan bij
het glooiende Berkellandse landschap. Tijdens het vele
grondwerk werd soms tot drie meter diepte doorgespit om de
bodemstructuur en afwatering te verbeteren. Ook alle uit de
bouw vrijkomende grond, ruim 1000 m3, werd in het terrein
verwerkt. De werkzaamheden vonden gefaseerd plaats, omdat
ze gecombineerd moesten worden met de verbouwing van het
gemeentehuis. De uitvoering bleek veelal maatwerk, waarbij
nauw overlegd werd met de opdrachtgever. Ook de grote
betrokkenheid van burgers en schoolkinderen vroegen om een
flexibele, representatieve en verantwoordelijke werkwijze.

Project uitgevoerd als hoofdaannemer: Ja.
Tevredenheidsverklaring: Nog niet.
Gemaakt met RAW/systematiek: Ja.
Projectleider Van de Haar Groep: A. Rasing.

Opdrachtgever aan het woord
,,Dit project vond gefaseerd plaats, burgers dachten volop
mee en ter plekke bleken we ons niet altijd te kunnen
houden aan het bestek. Veel maatwerk dus. Dan heb je
een aannemer nodig die flexibel, begripvol en collegiaal
is. Van de Haar was dat. Ze vertegenwoordigden ons goed
naar de burger toe en we hadden één aanspreekpunt met
vakkennis op alle disciplines. Samen hebben we een park
gemaakt waar mensen weer graag komen.”
Iljitsj IJsebrands, ontwerper en projectleider

vandehaargroep.nl

