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Nieuwe buitenruimte rondom het Huis van Cultuur en bestuur.
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1. MASTERPLAN
BUITENRUIMTE HUIS VAN BESTUUR EN CULTUUR

‘Een bruisend stadshart’ dat is wat de gemeente Hoogezand-Sappemeer de komende jaren wil 
realiseren. In het centrum van dit bruisende stadshart ligt het nieuwe Huis van Cultuur en Bestuur 
met een centraal plein als verbindend element met het winkelcentrum De Hooge Meeren. In het 
Beeldregieplan Stadscentrum 1e fase zijn de verschillende deelprojecten benoemd. Eén van deze 
projecten is de herinrichting van het centrale plein en de openbare ruimte rond het Huis voor 
Cultuur en Bestuur. 

Dit voorliggend masterplan is de eerste stap van het 

herinrichtingsplan voor het hele gebied tussen de zuidgevel van 

het winkelcentrum de Hooge Meeren tot en met de zuidelijke 

binnenring plus een strook tussen de westzijde van het 

winkelcentrum en het Kieldiep, tot en met de bioscoop. 

PROBLEEMSTELLING

De samenhang van de elementen ontbreekt en de plek 

heeft geen tot zeer weinig betekenis en gebruikswaarde. Het 

winkelcentrum is introvert, het water met haar groene oevers ligt 

diep en verscholen achter parkeerstraten en de omgeving van het 

gemeentehuis is niet gezellig. Er is geen onderscheid in plekken 

met verblijfskwaliteit en plekken met een doorgangsfunctie.

VISIE

Openbare ruimte levert een belangrijke bijdrage aan de beleving 

van een wijk of centrumgebied. Om aantrekkelijk te worden 

of te blijven voor inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke 

instellingen is een goed functionerende en aansprekende 

buitenruimte van steeds groter maatschappelijk en economisch 

belang. De ‘zachte’ waarden zijn bepalend voor de kwaliteit 

van de stedelijke ontwikkeling. Het belang van een goede 

buitenruimte klinkt door in de ambitie en het gestelde 

programma van eisen voor ‘Een Bruisend Stadshart’, waarbij 

aandacht is voor de beleving van de gebruiker die bestaat uit 

verschillende generaties. Een stadshart met een uitnodigend 

karakter en ontmoetingsplekken, met ruimte voor spelen en 

verblijven in een groene omgeving. Een belangrijke opgave is 

het opnieuw betekenis geven aan het publiek domein. Vanuit 

onderzoek naar kansen en knelpunten ontwerpen we aan 

hoogwaardige kwaliteit, passend bij de karakteristiek en identiteit 

van Hoogezand-Sappemeer. Wij zien het als onze opgave 

om de gestelde ambities verder in te vullen in het ontwerp 

en de engineering van de openbare ruimte. Samen met alle 

belanghebbenden, waarbij de toekomstige gebruikers een 

belangrijke rol spelen. 

ONTWERP IN SAMENSPRAAK

Gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft OKRA 

Landschapsarchitecten opdracht gegeven om in nauwe 

samenspraak met een klankbordgroep van bewoners en 

ondernemers rondom het plangebied aan de slag te gaan om 

tot een goede, concrete invulling te komen. In de afgelopen twee 

maanden hebben circa vijfentwintig betrokken inwoners in een 

drietal werksessies actief meegedacht over de invulling van dit 

masterplan. 

Dank aan allen die hun bijdrage hebben geleverd om van een 

goed plan een nog beter plan te maken!

OKRA landschapsarchitecten
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Beeldregieplan HS_vastgesteld 15 april 2013, Quadrat Luchtfoto Hoogezand Sappemeer thv winkelcentrum Hooge Meeren
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Het centrum van Hoogezand is na de binnenstad van Groningen 

de grootse centrumvoorziening van de provincie Groningen. 

Hoogezand centrum heeft een prettige menging van wonen, 

werken, winkelen en voorzieningen. 

Het winkelaanbod is divers en met ruim honderd zaken onder één 

dak is winkelcentrum De Hooge Meeren een regionale trekker. 

Het voorzieningenaanbod bestaat uit een bioscoop, bibliotheek, 

theater, muziekschool, sportschool en diverse horecazaken. 

Het woonaanbod in het centrum bestaat overwegend uit 

appartementen boven de winkels en appartementen naast het 

centrum in een relatief ruime en groene omgeving. 

Het centrum is goed bereikbaar met de auto. Het 

systeem met een ringweg in éénrichtingsverkeer en een 

zoekring in tweerichtingsverkeer is consequent toegepast. 

Parkeervoorzieningen voor auto en fiets zijn in ruime mate 

aanwezig en gratis te gebruiken.

De openbare ruimte rondom het winkelcentrum is van recente 

aanleg, goed onderhouden en heeft een uniform van karakter. 

Een fraai materialenpalet van gebakken klinker, centrummeubilair 

en centrumverlichting is consequent toegepast door de gehele 

openbare ruimte. 

De huidige plannen voor de bouw van het Huis van Cultuur en 

Bestuur, de heraanleg van het publieke domein aan de zuidzijde 

van het centrum en de bouwplannen voor een volgende fase van 

het winkelcentrum op de plek van de huidige bibliotheek beogen 

een verdere ontwikkeling van deze kwaliteit.

2. KWALITEIT

Centrum Hoogezand op een na grootste van provincie Groningen.

Goed bereikbaar met de auto en royaal gratis parkeervoorzieningen.

Winkelcentrum De Hooge Meeren: ruim honderd zaken onder één dak.
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3. KNELPUNTEN

gebrek aan betekenis functionele knelpunten ruimtelijke knelpunten
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GEBREK AAN BETEKENIS

De openbare ruimt aan de zuidkant van het centrum heeft geen 

tot weinig betekenis. De ruimte is anoniem, saai en ongezellig 

en nodigt daardoor niet uit tot gebruik voor ontmoeting, 

ontspanning en verblijf. De interactie tussen activiteit binnen in 

de gebouwen van Kielzog, gemeentehuis en winkelcentrum De 

Hooge Meeren en in de naastgelegen buitenruimte is beperkt. 

Ook is de openbare ruimte weinig onderscheidend in de zin van 

typisch een buitenruimte voor Hoogezand-Sappemeer. Er is 

weinig te beleven op het plein. De inrichting is niet plekspecifiek 

en mist daardoor aansluiting bij het verhaal van het dorp. De 

vraag dringt zich op: Wat is de specifieke identiteit van deze 

buitenruimte?

FUNCTIONELE KNELPUNTEN

Hoewel het centrum goed bereikbaar is en er ruimschoots 

parkeerplaatsen aanwezig zijn is de benutting van de 

parkeerruimte niet overal even goed en zijn met name aan de 

westzijde de looplijnen van parkeerplaatsen tot het winkeldomein 

te groot. Ook is het parkeeraanbod enigszins versnipperd en 

verspreid.

Problematisch is de afwezigheid van een herkenbaar 

vormgegeven entreegebied. In de beleving lijkt de schuifdeur tot 

het winkelcentrum pas de entree tot het centrum te zijn, terwijl 

de gehele ruimte binnen de centrumring feitelijk de functie van 

centrumgebied heeft!

Een ander functioneel knelpunt is het domein van de fietser. In 

het gehele centrum is de fietser ofwel te gast op de parkeerstraat 

wat moeizaam is in verband met uit- en inparkerende auto’s; 

ofwel te gast op de stoep wat moeizaam is in verband met 

gebruik door voetgangers en beoogde verblijfskwaliteit. Kruisende 

bewegingen van de stroom fietsers in oost-west richting en het 

autoverkeer op de zoekring in noord-zuid richting zijn onveilig.

Een vierde functioneel knelpunt is de afwezigheid van 

aantrekkelijke functies en gebruiksmogelijkheden in de 

openbare ruimte. De ruimte mist een rustpunt, alle ruimte 

is bewegingsruimte. Comfortabele zitruimte ontbreekt. De 

aanwezige zitbanken hebben een koude zitting, geen rugleuning 

en geen interactie met hun omgeving. De gebruikswaarde van de 

buitenruimte is beperkt.

RUIMTELIJKE KNELPUNTEN

Het centrum van Hoogezand is te duiden als een grote 

monolithische massa met de openbare ruimte aan de rand. 

Dit geeft de buitenruimte een duidelijke oriëntatie: een 

asymmetrische opbouw met aan één zijde het centrum en 

aan de andere zijde de woongebieden. De zuidrand van het 

centrum wijkt hier vanaf, omdat de gebouwen van Kielzog en 

gemeentehuis hier niet ruimtevormend zijn, maar los in de 

ruimte staan. Ook de verschillende bijgebouwen dragen bij aan 

een onsamenhangende ruimte, waarin het moeilijk oriënteren is. 

Voor- en achterkanten van gebouwen lopen door elkaar heen en 

gebouwen die vrij in de ruimte staan zijn niet als zodanig alzijdig 

vormgegeven.

De ruimte tussen gemeentehuis/Kielzog en winkelcentrum De 

Hooge Meeren is moeilijk als een plein te duiden. Dit komt 

door de moeizame verhouding tussen een vrij grote lengte, een 

beperkte breedte en vrij lage bebouwing aan het plein. Aan de 

oost- en westzijde ontbreken ruimtevormende wanden en loopt 

de pleinruimte min of meer weg in omliggende straatruimte.

De ruimtelijke samenhang van de buitenruimte aan de zuidrand 

van het centrum met het stedelijk weefsel ten westen, ten zuiden 

en ten oosten van het centrum is zwak.

Aanwezige bomen en beplanting geven wel een groen beeld, 

maar versterken ook het beeld van een gefragmenteerde ruimte 

zonder duidelijk leesbare structuur. Gek genoeg ontbreken 

bomen en beplanting nagenoeg op de pleinruimte.

Het Kieldiep met haar groene oevers is een fantastische kwaliteit, 

maar heeft voor het centrumgebied maar een beperkte kwaliteit, 

doordat deze ruimte verscholen ligt achter parkeervakken en een 

haag.

Het plein is niet als plein vormgegeven. Detaillering in de vloer 

is afwezig, het lichtplan is sober, plaatsing van meubilair en 

objecten is willekeurig. Dit maakt dat er eerder sprake is van een 

restruimte dan van ontmoetingsruimte. 
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CENTRUM AAN HET KIELDIEP

De buitenruimte biedt kansen om het centrumgebied sterker aan 

de historische drager van het Kieldiep te koppelen. Dit kan door 

op meerdere plaatsen passages te maken vanuit het centrum 

naar de wateroever. Tribunetrappen aan het water maken van de 

ruimte een verblijfsruimte. De trappen zorgen voor een beter 

contact met en beleving van het water. Het ontwikkelen van een 

of meerdere horecavoorzieningen op of aan het water is goed 

denkbaar.

BELEEFBAAR ONTGINNINGSLANDSCHAP

De gelaagdheid van het landschap met de gestrekte 

schuine ontginningslijnen richting het Kieldiep en de latere 

blokverkaveling van de stedenbouwkundige aanleg is het waard 

om opnieuw zichtbaar en beleefbaar te maken. Ruimtelijk 

ontstaat hierdoor een herkenbaar en aantrekkelijk beeld, 

een mooie compositie en een goede oriëntatie. De schuine 

lijnvorming geeft uniformiteit en eenvoud aan het zuidelijke deel 

van de zoekring.

4. KANSEN
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GROENE BUITENRUIMTE VOOR HET HVCB

Het Huis van Cultuur en Bestuur komt vrij in de ruimte te 

staan. Belangrijk is om het gebouw een adres te geven in 

de buitenruimte. Het gebouw vormt samen met een groene 

buitenaanleg een herkenbaar beeld. De groene buitenruimte 

geeft waar dat gewenst is afstand tot de gevel. Tegelijkertijd 

komt het gebouw hiermee mooi op de grond te staan. Zowel in 

architectuur als in buitenaanleg is de alzijdigheid van het Huis 

van Cultuur en Bestuur een belangrijk vertrekpunt.

BEREIKBAARHEID EN PARKEREN

Veel ruimte kan worden gewonnen door parkeren sterker 

te clusteren en ook te voorzien in kortere looplijnen tussen 

parkeerruimte en voorzieningen. Bijkomend voordeel is dat 

telkens vanaf de zoekring één zijde benut wordt voor parkeren 

en één zijde vrijgespeeld wordt voor een open zicht op het 

naastgelegen groen. Kansen zijn er in het maken van een 

helder onderscheid tussen verkeersruimte en verblijfsruimte. 

Aandachtspunt hierbij is het maken van veilige kruispunten aan 

weerszijden van het plein voor fietser oost-west met zoekring 

noord-zuid. Door de fietser een eigen strook te geven aan de 

noordzijde van het plein, ontstaat een ruimere middenzone die 

vrij te gebruiken is als plein of tuinruimte.

MAXIMALE VERBLIJFSKWALITEIT

Kansen zijn er in het bieden van veel meer ruimte voor 

ontmoeting, ontspanning, activiteiten, sport en spel. 

Verblijfskwaliteit ontstaat door meer variatie te maken in druk en 

rustig, stenig en groen, luxe en basis. En door een zorgvuldige 

keuze en detaillering van materiaal, meubilair en beplanting. 

Kansen zijn er in het maken van terrassen op het plein, een 

buitenpodium, een dynamisch waterobject, een fraai lichtplan, het 

vormgeven van pleinbanken als zitgroepen, het maken van sport- 

en bewegingstoestellen, speeltoestellen en speelaanleidingen, 

een ijsbaan in de winter, een fraai beplantingsplan met gelaagde 

opbouw en seizoenseffecten en het toevoegen van kleur en 

patronen in de buitenruimte. Ceremoniële plekken voor het 

bruidspaar met gevolg om foto’s te maken, een plek waar de 

burgemeester het volk toespreekt.
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Ontwerp, Buitenruimte Huis van Cultuur en Bestuur, Hoogezand
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De kwaliteit van het ontwerp is dat het nieuwe Huis van Cultuur 

en Bestuur een omgeving krijgt die past bij de kwaliteit van het 

gebouw. Net als het nieuwe gebouw is de buitenruimte aan alle 

vier de zijden van het gebouw als een voorruimte vormgegeven. 

De buitenruimte draagt zo bij aan een duidelijk adres en een 

duidelijke oriëntatie. De groene kwaliteit van de gemeente 

Hoogezand-Sappemeer komt ook tot uiting in de buitenaanleg 

van het Huis van Cultuur en Bestuur.

De nieuwe pleinruimte biedt verschillende programmatische 

aanleidingen, bestaande uit sport- en spelaanleidingen, het 

waterobject, de tuin met zitruimte, de terrassen en een flexibel 

te gebruiken vrije vloer van tien keer twintig meter. Voor grotere 

activiteiten is ook de zuidzijde van het HVCB te gebruiken. Het 

ontwerp voorziet hier in een royale entree tot de binnenstraat in 

het gebouw.

De zoekring aan de zuidzijde heeft een heldere diagonale lijn 

met een asymmetrisch profiel. Aan een zijde het parkeerveld aan 

de andere zijde de voortuin van het gebouw. Ook de zoekring aan 

de westzijde heeft dit type profiel: aan een zijde parkeren, aan de 

andere zijde vrij zicht op de groene ruimte van het Kieldiep.

Parkeerruimte is geoptimaliseerd in een aantal clusters welke op 

kortere loopafstand tot de centrumvoorzieningen zijn gelegen. 

Aan de westzijde is parkeren geclusterd voor de supermarkt. 

Voordeel hiervan is dat de loopafstand tot de supermarkt 

korter is en dat er zo ruimte is voor een veilige stoep voorlangs 

de entree van de bioscoop. Aan de zuidwestkant van het 

plein is parkeerruimte geoptimaliseerd door hier een groter 

aaneengeschakeld cluster te maken. 

Laad en losverkeer van supermarkt en theater is ingepast, waarbij 

er aandacht is voor voldoende draai- en manoeuvreerruimte en 

een veilige situatie voor overige weggebruikers.

De fietser heeft een eigen strook op het plein en aan de 

westzijde van het HVCB. Hierdoor kan het plein zelf vrij van 

fietsverkeer blijven en beter benut worden als verblijfsruimte. In 

de openbare ruimte zijn op diverse plaatsen clusters fietsnietjes 

voorzien. De stalling voor personeel is voorzien aan de zuidzijde 

van het HVCB. Door deze half verdiept aan te leggen is een forse 

besparing op aanlegkosten mogelijk, plus dat de hellingbaan en 

trappen beter inpasbaar zijn. Aan de zuidzijde van deze stalling 

voorzien we een tribunevormige trap die perfect op de zon is 

georiënteerd.

4. ONTWERP
BUITENRUIMTE HUIS VAN BESTUUR EN CULTUUR
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Het Kieldiep wordt weer bij het centrumgebied betrokken door 

aan het water trappen te maken. Zittend op de trappen is er een 

fraai uitzicht over het Kieldiep. De trappen liggen in de middag 

en avond goed op de zon georienteerd.

Een oud veenschip wordt omgebouwd tot de basis voor een 

speelobject voor kinderen van drie tot acht jaar. Het schip wordt 

op de meest veilige plek aan het plein ‘afgemeerd’: aan de 

noordoostkant van het Huis van Cultuur en Bestuur, tegenover 

het terras van de HEMA. 

Centraal op het plein komt een watervloer. Vanwege de beperkte 

maat van het plein wordt het waterobject vlak in de vloer 

opgenomen. Een combinatie van stapstenen, bedriegertjes en/of 

flarden mist geeft dynamiek aan het plein en maakt onverwachte 

gebeurtenissen mogelijk.

ONTWERPPRINCIPES
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Visual kijkend richting het nieuwe HVCB en op de achtergrond het Kieldiep.
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PROFIELEN
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PROFIEL 2

PROFIELEN
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BOMEN

Om dit masterplan mogelijk te maken moeten ca. 50 bomen 

gekapt of verplant worden. Het totaal aantal bomen binnen 

het plangebied is in de bestaande en nieuwe situatie minstens 

gelijk. In de ontwerpuitwerking zal de mogelijkheid van nog meer 

bomen op de parkeervelden en de mogelijkheid van het planten 

van fruitbomen aan de zuidzijde van het HVCB onderzocht 

worden.   

Nieuwe siituatie bomen.Bestaande siituatie bomen.
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PARKEERPLAATSEN

In de bestaande situatie zijn 469 parkeerplaatsen aanwezig in het 

plangebied. In de nieuwe situatie zijn dit 480 parkeerplaatsen 

binnen het plangebied. De kwaliteit van het nieuwe plan is dat 

parkeren geclusterd is en dat telkens een zijde van de zoekring 

een vrij zicht op de groene ruimte biedt.

Nieuwe situatie parkeren. Bestaande situatie parkeren.
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FIETSPARKEREN

Uitgangspunt is dat de bestaande capaciteit aan 

fietsparkeerplekken kan worden teruggeplaatst met een 

mogelijke uitbreiding. De kaart toont een mogelijk eindbeeld 

met meerdere clusters op het plein en een cluster aan de 

zuidzijde van het HVCB. Bij een eerste aanleg zal alleen dat wat 

noodzakelijk geacht wordt geplaatst worden. Indien gewenst kan 

later uitgebreid worden binnen deze marges.

DRAAICURVES

Zowel ter plaatse van de supermarkt als ten behoeve van laden/

lossen bij het theater is met behulp van draaicurvesimulatie 

onderzocht of en hoe een grote vrachtwagen de draai kan 

maken.

VERHARDING

Het verhardingspalet volgt de standaard voor het centrum van 

Hoogezand met uitzondering van het plein zelf, wat luxer zal 

worden uitgevoerd. De centrumstijl van Hoogezand wordt in het 

plan ook aan de zuidzijde van het HVCB toegepast.

5. BOUWSTENEN

ELEMENTEN

Voor een masterplan wellicht nog wat vroeg, maar ook 

lichtmasten, banken, prullenbakken en ondergrondse containers 

zijn in deze fase al als eerste principe op tekening opgenomen.

BEPLANTING

Hoewel het beplantingsbeeld nu nog niet volledig is 

uitgekristalliseerd zijn er wel uitspraken te doen over gras, hagen, 

heesters en bloeiende vaste planten. Belangrijk is dat de haag 

langs het Kieldiep op een aantal plaatsen onderbroken zal 

worden zodat meer zicht op het Kieldiep ontstaat. 

SPORT EN SPEL

Zonder dat nu de exacte sport- en spelelementen al zijn 

ontworpen zijn meerdere locaties en de maat hiervan al wel op 

kaart opgenomen.

In het ontwerp voor de buitenruimte moet aandacht besteed worden aan tal van zaken. Elk 
onderwerp is in de fase van het masterplan ‘an sich’ beschouwd, maar natuurlijk ook in onderlinge 
samenhang met elkaar. Naast de bomenbalans en de parkeerbalans zijn de volgende bouwstenen 
in beeld:
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Fiesparkeren. Draaicurves vrachtwagen.
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Elementen.Verharding.



MASTERPLAN HERINRICHTING OPENBARE RUIMTE HUIS VAN CULTUUR EN BESTUUR IN HOOGEZAND 27

Beplanting. Sport- en spelplekken.
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De uitvoering van dit masterplan zal gefaseerd plaatsvinden. 

Sowieso is er een fasering van het HVCB in een tweetal fases. 

Zolang de tweede fase van het HVCB nog niet ter hand is 

genomen; dat wil zeggen zolang het Victor Hugogebouw er nog 

staat; is het niet mogelijk om een volledige heraanleg van het 

publiek domein aan de zuidzijde te realiseren. De openbare 

ruimte aan de zuidzijde zal na realisatie van de eerste fase 

moeten aansluiten op de eerste fase van het HVCB. 

Heraanleg van de pleinruimte zelf is niet afhankelijk van de 

tweede fase van het HVCB en zou al eerder ter hand genomen 

kunnen worden, mits er voldoende afstand is van de nieuwe 

pleinruimte tot de gevel van het bestaande gemeentehuis.

Heraanleg van de parkeerruimte aan de westzijde en het 

verleggen van de rijbaan richting Kieldiep kan eveneens als een 

zelfstandig project ter hand genomen worden.

6. PLANNING
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Op basis van een doorrekening van het voorliggend ontwerp is 

een budget voor de herinrichting benodigd van 2.3 MIO EUR 

exclusief BTW. Het gebied wat hiervoor heringericht wordt is ruim 

drie hectare groot, waarmee de gemiddelde aanlegkosten 72 €/

m2 bedragen. In de raming zijn alle elementen per oppervlak/

hoeveelheid in de tekening gemeten maal een op basis van 

ervaring toegepaste m2-prijs. Vervolgens is naast gebruikelijke 

staartkosten (20%) en onvoorzien (10%) nog een  reservering 

opgenomen voor nader te detailleren ontwerpposten (5%). De 

budgetraming is op prijspeil 2013.

Grofweg is er een onderscheid te maken tussen een basis 

herinrichting van wegen, parkeerruimte en groengebieden en een 

luxe herinrichting van het plein. 

De basis herinrichting komt uit op een gemiddelde aanlegsom 

van 45 €/m2. Hierbij gaan we uit van hergebruik van gebakken 

materiaal, afwateringsputten, lichtmasten en ondergrondse 

afvalcontainers. In de raming is uitgegaan van nieuwe cunetten 

voor de wegen, mogelijk is dit niet nodig en vallen de kosten 

lager uit. In de budgetraming is geen rekening gehouden 

met een grootschalige reconstructie van de ondergrondse 

infrastructuur; zoals bijvoorbeeld het verleggen van riolering of 

kabels en leidingen.

De luxe pleininrichting komt uit op een gemiddelde aanlegsom 

van 212 €/m2. Dit is een vergelijkbare m2-prijs als andere door 

OKRA gerealiseerde pleinruimten. In deze prijs is inbegrepen een 

luxe pleinverharding (135K) met luxe pleinbanden (60K), luxe 

afwateringsgoten (75K), een waterelement (200K), een bijzonder 

lichtplan (40K), straatmeubilair en elementen (90K) en natuurlijk 

bomen en beplantingen inclusief standplaatsverbetering (100K).

Bij de verdere uitwerking van het ontwerp naar VO en DO zijn de 

beheerkosten van het ontwerp een belangrijk aandachtspunt.

7. KOSTEN
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BUDGETRAMING 13-110_Omgeving huis van cultuur en bestuur, Hoogezand Sappemeer
d.d. 19-11-2013 totaal oppervlak 31,810                

prijs per m2 € 72

prijs voor upgrade terrein € 1,204,920.68
oppervlak 26,630                  € 45

prijs voor voorplein € 1,100,000.00
oppervlak 5,180                    € 212

onderdeelnr omschrijving hoeveelh. eenh. EUR/eenh totaal
1.1.0 opruimwerkzaamheden

Opbreken klinkerverhardingen 10185 m2 € 2.50 € 25,462.50
Opbreken elementverharding parkeerplaatsen 5862.5 m2 € 2.50 € 14,656.25
Opbreken asfaltverhardingen 6705 m2 € 10.00 € 67,050.00
Opbreken kantopsluiting, opsluitbanden 2604 m € 3.50 € 9,114.00
opbreken kantopsluiting, trottoirbanden 1973 m € 3.50 € 6,905.50
Verwijderen riolering en putten/ kolken 147 st € 75.00 € 11,025.00
Rooien bomen 79 st € 250.00 € 19,750.00
Rooien heesterbegroeiing 5 are € 250.00 € 1,250.00
Weghalen en opslaan verlichting 106 st € 500.00 € 53,000.00
Weghalen en opslaan ondergrond. containers 11 st € 500.00 € 5,500.00

subtotaal € 213,713.25

1.2.0 grondwerken

Ontgraven cunet rijweg 3819 m3 € 2.50 € 9,547.50
ontgraven cunet parkeerplaatsen en grasbeton 2321.2 m3 € 2.50 € 5,803.00
Ontgraven cunet fietspad 297 m3 € 2.50 € 742.50
Ontgraven cunet voetgangersgebied 1794 m3 € 2.50 € 4,485.00
Aanbrengen puingranulaat rijweg, laagdikte 400 mm 3055 m3 € 9.00 € 27,496.80
Aanbrengen puingranulaat parkeerplaatsen, grasbeton, laagdikte 250 mm 1658 m3 € 7.25 € 12,020.50
Aanbrengen puingranulaat fietspad / voetgangersgebied, laagdikte 200 mm 1394 m3 € 6.50 € 9,061.00
Aanbrengen straatlaag parkeerplaatsen 5917 m2 € 3.75 € 22,188.75
Aanbrengen straatlaag fietspad 990 m2 € 3.75 € 3,712.50
Aanbrengen zandbed voetgangersgebied 5980 m2 € 3.75 € 22,425.00
aanbrengen teelaarde tbv hagen en beplanting 1650.8 m3 € 22.50 € 37,143.00
aanbrengen bomengrond, ca. 10m3/boom 460 m3 € 40.00 € 18,400.00

subtotaal € 173,025.55

1.3.0 riolering

straatkolken 1st/125 m2 150 st € 375.00 € 56,250.00
lijnafwatering 300 m € 250.00 € 75,000.00

subtotaal € 131,250.00

1.4.0 verhardingen

Aanbrengen asfalt rijweg 7470 m2 € 20.00 € 149,400.00
Aanbrengen bestrating parkeerplaatsen, koperslakkeien met gsk rand, hergebruik 5917 m2 € 20.00 € 118,340.00
Aanbrengen bestrating fietspad, gebakken klinkers DF, hergebruik 990 m2 € 17.50 € 17,325.00
Aanbrengen bestrating voetgangersgebied 1, gebakken klinkers DF, hergebruik 4900 m2 € 17.50 € 85,750.00
Aanbrengen bestrating voetgangersgebied 2, natuursteen, caithness 1000 m2 € 135.00 € 135,000.00
Aanbrengen grasbetonstenen, beton, 400x600 mm 715 m2 € 22.50 € 16,087.50
aanbrengen beton tegels, pad langs diep 80 m2 € 22.50 € 1,800.00
aanbrengen natuursteen in overruimte p-plaatsen 168 m2 € 50.00 € 8,400.00
Aanbrengen opsluitbanden beton, 100x200 mm 1153 m € 9.50 € 10,953.50
aanbrengen opsluiting cortenstaal 286 m € 75.00 € 21,450.00
aanbrengen opsluitbanden beton, gazonband 400 m € 27.50 € 11,000.00
aanbrengen opsluitbanden natuursteen, 200x1000 mm 657 m € 50.00 € 32,850.00
Aanbrengen trottoirbanden, beton, 180/200x250 mm 1950 m € 20.00 € 39,000.00
Aanbrengen trottoirbanden, cortenstaal, 480/500x250 mm 320 m € 120.00 € 38,400.00

subtotaal € 685,756.00

1.5.0 Constructies

Aanbrengen waterelement EUR € 200,000.00 € 200,000.00
Aanbrengen trapelementen waterkant EUR € 20,000.00 € 20,000.00

subtotaal € 20,000.00

1.6.0 beplantingen

Aanbrengen bomen incl verankering 46 st € 1,500.00 € 69,000.00
aanbrengen blokhaag 752 m2 € 35.00 € 26,320.00
Aanbrengen beplanting 3375 m2 € 40.00 € 135,000.00
Aanbrengen gazon 6366 m2 € 3.50 € 22,281.00

subtotaal € 252,601.00

1.7.0. terreininrichting

Aanbrengen boomroosters 28 st € 1,500.00 € 42,000.00
Aanbrengen fietsnietjes 175 st € 275.00 € 48,125.00
Aanbrengen banken, type 1 8 st € 1,750.00 € 14,000.00
aanbrengen banken, type 2 9 st € 1,750.00 € 15,750.00
Aanbrengen afvalbakken 15 st € 500.00 € 7,500.00
Aanbrengen ondergrond. Containers herplaatsen 11 st € 500.00 € 5,500.00
Aanbrengen verlichting rijweg / parkeerplaatsen, hergebruik 106 st € 250.00 € 26,500.00
Aanbrengen verlichting plein EUR € 40,000.00 € 40,000.00
Aanbrengen bestaande kunst EUR € 1,500.00 € 1,500.00

subtotaal € 200,875.00

1.8.0 indirecte kosten

ontwerpdetaillering 5% € 83,861.04
onvoorzien 10% € 167,722.08

€ 251,583.12

totale directe kosten € 1,928,803.92

Staartkosten
eenmalige kosten 2,5 % € 48,220.10
uitvoeringskosten 5% € 96,440.20
algemene kosten 7% € 135,016.27
winst en risico 5% € 96,440.20

Aanneemsom excl. btw € 2,304,920.68

exclusief

werkzaamheden kabels en leidingen
tijdelijke verkeervoorzieningen
bebording
aansluitkosten ov
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2. ROUTING EN BEREIKBAARHEID

fietser een eigen strook op het plein

bij voorkeur geen brommers

teveel parkeren in het dorp

Kieldiep betrekken bij het dorp > plekken op/aan het water > 

mogelijk zelfs kleinschalige horeca aan het water

toegankelijk voor mindervaliden

vrachtwagenparkeerplaats voor theater

1 .  WAT GAAN WE DOEN ROND HET HVCB?

ruimte voor sport

speelplekken voor kinderen

(kunst)ijsbaan in de winter

buitenpodium (8x8) (muziekoptreden / theater)

waterspeelplek 

terrassen centraal op het plein

betere banken / zitgroepen

ruimte voor ‘kleinschalige evenementen’, zoals verenigingenmarkt

ruimte voor voorrijden trouwstoet (zuidzijde)

ruimte voor bevoorrading theater

geen weekmarkt

geen grote festivals / evenementen

ruimte voor fietsparkeren op het plein

3. SFEER EN TYPOLOGIE

geen stenige leegte, maar juist afwisselen met groen

meer bomen

hoogteverschillen/afwisseling in het plein

carillon handhaven (mag verplaatst worden naar zuidkant 

gebouw)

mooie verlichting

gebruik van kleur en patronen

bestaande kunst betere plek geven!

meer beplanting, groen

fontein in Kieldiep

samenhang met huis van cultuur en bestuur

BIJLAGE 1: RESULTATEN KLANKORDGROEP
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OKRA


