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Referentieproject 
Bekkersplein Haaren

Projectgegevens
Opdrachtgever:  Gemeente Haaren
Project:  Bouwteam Mgr. Bekkersplein
Aanneemsom:  EUR 250.000 excl. btw.
 ontwerp & aanleg



Beschrijving project
Het project betreft het nader uitwerken én uitvoeren 
van - het in co-creatie ontwikkelde - schetsontwerp van 
de herinrichting van het Mgr. Bekkersplein in het dorp 
Haaren zodat een positieve bijdrage wordt geleverd 
aan de leefbaarheid aldaar.

Hierbij heeft de gemeente Haaren een hoog 
ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid, 
met bijzondere nadruk op CO2-reductie en 
circulaire economie. Gemeente Haaren wil een 
belangrijke voorbeeldfunctie vervullen op gebied 
van duurzaamheid. Voor de herinrichting van het 
Mgr. Bekkersplein is gemeente Haaren dan ook op 
zoek gegaan naar partners die in staat zijn maximaal 
invulling te geven aan de duurzaamheidsambitie 
binnen de gestelde kaders. 

Met Dolmans Landscaping Services is een 
bouwteamovereenkomst aangegaan waarbij  Dolmans 
L+P Ontwerpers en Adviseurs de regisseur van het 
bouwteam is en het ontwerptraject voor zowel het 
groene als het grijze segment coördineert.

Opdrachtgever aan het woord
In de aanpak laat Dolmans Landscaping Services zien 
dat er zeer breed wordt ingestoken op het onderwerp 
CO2-reductie. Er is een heldere visie met duidelijke 
toelichting beschreven die een hoge realisatiekracht 
heeft. 
De visie op het toepassen van materiaal met het C2C 
certificaat in het plangebied is van meerwaarde en 
het zichtbaar maken van circulair materiaal in het 
ontwerp en het vergroten van de bewustwording 
van de gebruikers heeft geleidt tot een maximale 
meerwaarde. De aanpak spreekt de gemeente erg aan 
doordat het tot veel handelingsperspectief leidt en 
hoge realisatiekracht heeft. 
Hun visie ten aanzien van circulaire contractvormen 
is een duidelijke visie die aanspreekt en een integraal 
karakter heeft. Dolmans bracht duidelijk en bevlogen 
naar voren dat het de visie en missie van het bedrijf is 
om duurzaam te handelen en denken. 

Werkzaamheden
• Uitwerken Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en   
 Uitvoerings Ontwerp
• Coördineren bouwteam
• Toepassen integrale afwegingsmodel duurzaamheid
• Opstellen beplantingsplan met hoge biodiversiteits  
 waarde en klimaatadaptieve waarde
• Uitvoeringstechnische advisering in GWW-fase
• Groeiplaatsverbetering groene elementen
• Aanplanten van vaste planten en matrixbeplanting
• Aanplanten van bomen
• Beheer en nazorg


