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Referentieproject 
Zonnehof

Projectgegevens
Opdrachtgever:  Gemeente Ouder-Amstel &  
 Rebo Group
Project:  Groeninrichting openbare  
 ruimte
Aanneemsom:  EUR 530.799 excl. btw.



Beschrijving project
De wijk Zonnehof in de Gemeente Ouder-Amstel 
is de afgelopen jaren herontwikkeld. Dolmans 
Wieringen Prins heeft  de nieuwe groeninrichting van 
de openbare ruimte voor de gemeente aangelegd.   
De werkzaamheden bestonden onder andere 
uit het aanleggen van  de groenvoorzieningen, 
speelvoorzieningen en ecologische oever. Daarnaast 
heeft Dolmans Wieringen Prins de groeninrichting van 
de gemeenschappelijke tuinen van de nieuwbouw in 
opdracht van de Rebo Group aangelegd.  

Onze aanpak
Het project Zonnehof is uitgevoerd in 3 fasen. 
De eerste fase bestond uit het aanleggen van 
groenvoorzieningen waaronder bomen en 
bloemenstroken en het aanleggen van een 
natuurspeeltuin in het bestaande park.  Dolmans 
Wieringen Prins heeft conform ontwerp het park 
opnieuw ingericht. Bomen die na onderzoek niet 
meer toekomstbestendig bleken, zijn gekapt. Diverse 
gekapte bomen zijn hergebruikt voor de inrichting 
van de natuurspeeltuin. De natuurspeeltuin is met 
natuurlijke materialen aangelegd. Ter  bevordering 
van de biodiversiteit zijn in de beplantingen en 
groenstroken verwilderingsbollen aangebracht. 
Tijdens de tweede fase heeft Dolmans Wieringen 
Prins  de groenvoorzieningen aangelegd in en  
rondom de nieuwbouw. Daarvoor hebben we zelf 
een beplantingsplan opgesteld. Rondom de nieuwe 
woningen zijn bomen geplant, heestervakken en 
vaste plantenborders aangelegd. Dolmans Wieringen 
Prins verzorgd ook het onderhoud van de nieuwe 
groenvoorzieningen. 
Tijdens de laatste fase is de ecologische oever met 
een ijsvogelwand aangelegd. De oever is aangepast en 
met natuurlijk oevervegetatie ingericht. Er zijn nieuwe 
knotwilgen geplant en langs de oever zijn paden 
van kleischelpen aangelegd.  De groenstroken zijn is 
ingezaaid met een bijenmengsel ter bevordering van 
de biodiversiteit.  Tevens zijn er diverse nestkasten  
voor vogels en vleermuizen geplaatst en staan er twee 
grote insectenhotels. 

Werkzaamheden
• Aanbrengen van grondverbetering
• Aanbrengen bomen, heesters en vaste planten
• Inzaaien van bloemenmengsels
• Planten van diverse bloembollenmengsels
• Aanbrengen van objecten van natuurlijke oorsprong
• Aanbrengen van straatmeubilair en speelvoorzieningen
• Aanbrengen van ijsvogelwand en nestkasten
• Aanleggen van ecologische oever 


