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DenkGroenMaatschappelijk verantwoord ondernemen; er is geen  
ontkomen meer aan. Al helemaal niet voor ondernemers  
die willen werken voor maatschappelijke ondernemingen.

Woningcorporatie De Alliantie profileert 
zichzelf aldus: ‘Wij zijn maatschappelijk 
ondernemer, betrokken en actief in de  
Gooi en Vechtstreek. Wij werken, vanuit 
een nauwe betrokkenheid met onze 
klanten, aan goed en betaalbaar wonen. 
Wij zetten ons in voor vitale wijken, in een 
leefbare regio.’ “Als je jezelf zo profileert”, 
zegt manager Wijk en Collectief Beheer 
Hans Adriani, “dan ligt het voor de hand 
dat je bij voorkeur in zee gaat met andere 
maatschappelijke ondernemingen die je 
kunnen versterken in je eigen handelen.”
Zie hier het dilemma van Adriani toen het 
tijd werd voor de heraanbesteding van alle 
tuinonderhoudscontracten van de woning
corporatie. “Wanneer dat alleen contracten 
voor onszelf waren, dan was het makkelijk 
geweest. Maar we sluiten ook contracten  

af die onze bewoners betalen, en dat maakt 
het lastig om hen vanuit onze maatschappe
lijke visie een duurder contract op te dringen 
dan noodzakelijk. De aanbesteding was dus 
zeker ook prijsgedreven.”
Wat de exercitie extra bemoeilijkte, was dat  
De Alliantie al sinds jaar en dag tuinonder
houdscontracten heeft met een regionaal 
sociaal werkvoorzieningsbedrijf. Het gaat  
om ongeveer eenderde van alle uitbestede 
tuinwerkzaamheden. “Het is niet leuk om 
mensen met een beperking de laan uit te 
sturen”, zegt Adriani, “omdat je elders 
goedkoper uit kunt zijn. En het past ook  
niet in onze maatschappelijke opvatting.  
Van der Tol heeft dit probleem in de aan
bestedingsprocedure keurig ondervangen  
door niet alleen de beste prijs te offreren, 
maar tevens aan te bieden voor eenderde  

van de werkzaamheden mensen van het sociale 
werkvoorzieningsbedrijf in te blijven schakelen 
onder begeleiding van de eigen professionals. 
En over de kwaliteit van de begeleiding hoef ik 
me evenmin zorgen te maken, want Van der Tol 
heeft ook in andere regio’s in Nederland 
ervaring met deze aanpak.” Al met al zijn  
alle onderhoudscontracten van De Alliantie  

Maatschappelijk 
verantwoord moet!

in de Gooi en Vechtstreek naar Van der Tol 
gegaan. De hovenier tevreden, natuurlijk, maar 
ook De Alliantie. Adriani: “We voelen ons twee  
keer winnaar, namelijk zowel qua prijs als  
wat betreft maatschappelijk prestatie.”

Werken met andere 
maatschappelijke ondernemingen 
versterkt ons eigen handelen

DenkGroen www.vandertolbv.nl
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Design & Construct

Design & construct: 
loterij zonder nieten

Het klinkt misschien een beetje raar, zo zegt  
hij zelf, maar gevraagd naar zijn mening over  
de aanbestedingsvorm design & construct schiet 
Christoph Maria Ravesloot direct een vergelijking 
met de topsport te binnen. “Er zijn coaches die 
menen dat ze hun team vooral moeten trainen op 
onderdelen waar ze nog niet zo goed in zijn om  
zo hun niveau te kunnen verbeteren. Er zijn echter  
ook coaches die onder het motto ‘wat ik ze in de 
training leer, gaan ze in de wedstrijd ook doen’  
hun team juist verder ontwikkelen in waar ze al  
heel goed in zijn. Ik denk dat opbouwers voor  
de eerste trainingsmethode zullen kiezen, maar  
dat zijn ook de mensen die standaard een aantal 
verliespartijen incalculeren. In de tweede categorie 
vind je de topcoaches.” De parallel? “Bij design  
en construct wordt het team van ontwerpers en 
uitvoerders op zijn sterkste punten aangesproken. 
Ze worden geplaatst in een omgeving waarin ze  
het best tot hun recht komen.”  

Het is duidelijk. Dr. drs. ir. Ravesloot gelooft in 
design & construct. Hij kent de werkwijze uit de 
praktijk, die hij als lector Innovatie in Bouwproces
sen en Duurzaamheid wetenschap pelijk bestudeert.
De voordelen van design & construct zijn volgens 
Ravesloot evident. Maar om ze goed te kunnen 
beoordelen, acht hij het van belang eerst te kijken 
naar de gangbare praktijk. “Wie voor de inrichting 
van een tuin of landschap een architect inhuurt, 
krijgt de technieken en methoden waar die architect 
ervaring mee heeft. De kans is echter nihil dat die 
technieken en methoden ook passen op wat de 
uitvoerder van het ontwerp kan. Natuurlijk is de 
uitvoerder in staat om het geheel te maken zoals 
geschetst, maar hij geeft er altijd een draai aan 
vanuit zijn eigen vakkennis. 

Met design & construct krijg je als opdrachtgever 
deze vakkennis ook, maar tegen lagere kosten. 
Bovendien draagt de opdrachtgever de risico’s over 
aan de aannemer, krijgt hij de nodige garanties wat 
betreft kwaliteit en service, en wordt het geheel 
gemaakt voor een vooraf afgesproken maximaal 
budget. Dit is voor de opdrachtgever wat je noemt 
een loterij zonder nieten.” Als we ons in Nederland 
en de rest van Europa zouden spiegelen aan de 
Verenigde Staten, waar de methodiek vandaan komt, 
dan gaat design & construct hier nog een grote 
toekomst tegemoet. Maar meer nog is Ravesloot 
gecharmeerd van een verbeterde opvolgmethodiek 
uit Engeland: design, construct, finance & maintain. 
“Dat betekent dat de uitvoerder zijn eigen werk 
medefinanciert, in eigendom houdt en tevens 
verantwoordelijk blijft voor het onderhoud.  
Dit is een uitermate duurzame oplossing, omdat  
de ontwerper annex uitvoerder uiteraard vanwege 
zijn langdurige betrokkenheid bij het project  
zijn uiterste best zal doen en in geval van een 
wanprestatie zijn eigen fouten mag herstellen.”

Ondernemen is topsport, en design & construct is de methodiek die 
topcoaches gebruiken. Deskundige Christoph Maria Ravesloot legt  
uit hoe deze vork wetenschappelijk bezien in de steel zit.
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Deze aanpak is een vorm 
van topsport



gezegd dan gedaan. Temeer omdat de harde 
kadewand op het noorden ligt en onderhevig  
is aan veel wind. Bovendien wilden de 
ontwerpers een systeem dat zelfstandig zorgt 
voor de bevloeiing van het groen. “Onder deze 
randvoorwaarden heb je niet veel keuze”, 
concludeert Van der Horst, “ook omdat de 
kosten een beperkende factor vormen.  
De bestaande systemen voor gevelbegroeiing 
vinden we te duur in onderhoud.” Wat te doen? 
Van der Horst legde zijn dilemma voor aan  
Van der Tol hoveniers en terreininrichters die 
op zijn beurt Zinco Benelux benaderde om mee 
te denken over een, op basis van bestaande 
daktuintechnieken gebaseerd, gevelbegroe
ningssysteem speciaal voor deze kadewand. 
Dat kwam er in de vorm van een nieuwe 

Een lange verticale groene 
kadewand gelegen op het 
noorden en gedurende het hele 
jaar onderhevig aan veel wind. 
Hoe maak je hier een succes 
van? Door specialistische  
kennis in te schakelen maar  
wel gezamenlijk aan het roer  
te blijven staan.

‘Poldergrammatica’ tot in de kadewand

Groene wand, Hoofddorp

duurzame korfconstructie. De korf past in het 
trapeziumvormige profiel van de damwand, 
wordt aan de binnen zijde voorzien van 
water absorberende platen en aansluitend in 
lagen opgevuld met een speciaal samengesteld 
daktuinsubstraat. Het watergeefsysteem 
binnen de constructie wordt aangestuurd  
door een simpele maar duurzame vocht
signalerende en regulerende sensor die de 
korven op verschillende hoogtes gelijkmatig 
van water voorziet. 
Van der Horst noemt de gevonden oplossing 
“een relatief zekere experimentele toepassing” 
waarvan de eerste tachtig meter inmiddels is 
aangebracht. Dit deel is in bouwteamverband 
gerealiseerd en wordt het eerste jaar onder
houden door Van der Tol onder toezicht van 

enkele specialisten. Na een jaar vindt er een 
projectevaluatie plaats en zal een eventuele 
uitbreiding van het project besproken worden. 
Wat betreft de beplanting is voor alsnog 
gekozen voor een mix van 55 procent sedum
soorten en 45 procent vaste planten, gemengd 
met veertig bollen per paneel die samen met 
het sedum worden aangeplant. Van der Horst: 
“Het patroon bestaat uit diagonale ‘zebra
strepen’ in licht groengeel en donker 
groenrood die gedurende het jaar van kleur 
veranderen. De stroken hebben een minimale 
breedte van 40 centimeter zodat ook op ruime 
afstand het contrast nog voldoende zichtbaar is. 
Echt heel bijzonder.”

De groene kadewand is in 
bouwteamverband gerealiseerd

In de gemeente Haarlemmermeer bij  
Hoofddorp, ingeklemd tussen de Zuidtangent 
en de A4, verrijst een nieuw hoogwaardig 
kantorenpark. Het eerste deel van het masterplan 
Beukenhorst betreft Beukenhorst Zuid, een 
stedenbouwkundig plan van Bureau Rijnboutt. 
Zoals de naam al doet vermoeden is het 
landschap de drager voor de vormgeving van 
deze deelontwikkeling. ‘Poldergrammatica’, zo 
noemen de ontwerpers van LODEWIJK BALJON 
Landschapsarchitecten hun ontwerp, met ruime 
aandacht voor de ‘rationele lijnen’ van de 
polder en de elementen ‘groen als decor en ter 
beschutting, en blauw als berging voor  
het regenwater en als spiegel voor de lucht’.
Een prachtig nieuw kantorenterrein verdient 
dergelijke mooie woorden, vindt stedelijk 
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interieurontwerper en projectleider  
Robert van der Horst van het landschaps
architectenbureau. “Dat geldt zeker voor een 
gebied als dit waar termen als duurzaamheid, 
ecologie en natuur hoog in het vaandel worden 
gevoerd. Dit is ook de reden waarom bedrijven 
ondanks de crisis toch nog steeds naar deze 
locatie willen verhuizen.”

Groene wand
“De watergang krijgt zowel een harde als  
een zachte oever”, vertelt Van der Horst.  
“De harde damwand wordt van verticale 
begroeiing voorzien. Daar is bewust voor 
gekozen, want in het kader van de cradle  
to cradlegedachte wilden we ook hier iets  
speciaals.” Dit laatste was echter gemakkelijker 



Column

De tuin als 
decorstuk

Annemieke Langendoen

Op een warme, lome dag liet ik me 
neervallen op een onopvallende bank 
die op een tuinbeurs stond uitgestald. 

De bank bleek een goede ‘zit’ te hebben en 
bovendien gemaakt van Acaciahout, dus een 
milieubewuste vervanger van tropisch hardhout.  
De vormgeving was robuust en een verademing 
naast al die steigerhouten exemplaren waarvan de 
helft kitsch is, de stalen tuinmeubelen die eerder 
thuishoren in een kantoor en de schreeuwende 
kunststof gevallen die na twee seizoenen alweer 
vervelen. Deze bank was met de hand door een 
kunstenaar gemaakt en dat voelde je. Degelijk 
hout, duurzaam, redelijke prijs en een eigentijds 
en robuust ontwerp: wie zou hier niet voor vallen?
Nu, drie jaar later, ontbreekt mij van deze bank  
elk spoor. Hij heeft het niet ‘gehaald’. Wel zien  
we steeds meer designbanken in alle soorten en 
maten, alsof de meubelindustrie eindelijk de 
buitenruimte serieus neemt. We schaffen met z’n 
allen enorme bankstellen voor buiten aan, grote 
tafels met stoelen, parasols, verlichting, hang
matten en meer. Is het enige wat we in de tuin 
doen zitten, hangen en eten?
Vroeger lieten we de gordijnen open om de buurt 
te laten zien wat we allemaal hadden; tegen
woordig zetten we de tuin vol met meubelen.  
De tuin is dan geen plek meer om te genieten van 
rust, de blauwe lucht of van de bloemetjes en de 
bijtjes, maar is slechts een decorstuk geworden.
De tuinarchitect gelooft hier niet in. Die maakt 
een tuin die past bij de mensen zelf en niet bij 
wat ze willen zijn. Die kijkt naar de omgeving en 
zoekt met zorg een plek uit voor de appelboom 
waaronder kinderen zittend op een bankje hun 
eerste zelfgeplukte appel kunnen proeven.  
Het gaat om de beleving van nu die de herinnering 
van later zal worden. Niemand herinnert zich dan 
nog welke bank bij deze appel hoorde, tenzij deze 
extreem van kleur of spuuglelijk was. Ik weet wel 
waarvoor ik zou kiezen…

Annemieke Langendoen,
ontwerper bij Hollandsgroen
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Nederland is een groen land, er staan vele 
miljoenen bomen. In veel gevallen wordt  
het basisonderhoud van deze bomen door de 
eigenaren uitgevoerd, maar voor gespeciali
seerd en advieswerk kan de hulp ingeroepen 
worden van boomverzorgingsspecialisten.  
Deze specialisten, De European Treeworkers, 
zijn o.a. op de hoogte van de specifieke eisen 
die bomen stellen aan hun groeiplaats, wet  
en regelgeving, boomveiligheid, snoei en 
rooitechnieken met gebruik van hoogwerker en 
klimuitrusting. Als schakel tussen de opdracht
gever (boomeigenaar of beheerder) en de 
uitvoerder (European Treeworker) werkt de 
European Tree Technician. Hij of zij is een  
all round boomverzorgings deskundige,  
ook wel boomtechnisch adviseur genoemd.  

De European Tree Technician heeft kennis van 
de boom, de standplaats, ziekten en plagen. 
Daarnaast kan hij of zij met specialistische 
bestekken, offertes, plannen van aanpak en 
diverse contractvormen omgaan. 

Hollandsgroen Tuin en 
Landschapsarchitecten  
heeft op verzoek van de 
Tuinen van Appeltern een 
ontwerp gemaakt voor een 
loungetuin met prairie
border. De tuin wordt in de 
nabije toekomst aangelegd.

Gemeenten die zaken doen met hoveniers 
die in het bezit zijn van het Groenkeur
certificaat Groenvoorzien ers, krijgen daar 
behalve alle zekerheden die het Groenkeur 
biedt nu ook een duurzaamheidsgarantie bij.
De Stichting Groenkeur heeft de  
beoor delings richtlijn voor het Groenkeur 
Groenvoorzieners uitgebreid met de 
voorwaarde dat aangesloten bedrijven 
minimaal een ambitie op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
op de plank moeten hebben liggen.  
De stichting gaat erop toezien dat aan   
bestedende partijen kunnen vertrouwen  
op de afgegeven ‘eigen verklaring’ van de 
bedrijven, die onder meer gevraagd wordt 
in de criteria voor duurzaam inkopen  

van groenvoorzieningen. De stichting  
heeft in de aangepaste beoordelings
richtlijn strengere eisen opgenomen  
voor de controle van eigen werk voor  
de oplevering. Hier tegenover staat  
een versoepeling van de administratieve 
verplichtingen op andere onderdelen.
De bedrijven die straks voldoen aan de 
aangepaste beoor delingsrichtlijn, krijgen 
het logo van de Raad voor Accreditatie 
(RvA) op hun certificaat, wat eveneens 
een pluspunt is bij aanbestedingen.

Loungen aan de rand  
van de prairie

Groenkeur bouwt 
duurzaamheids garantie in

Loungeruimten, ook buiten, worden veelal 
ingericht als stenige relaxruimten met luxe 
meubilair. In het ontwerp van Hollands
groen ligt het accent echter meer op ‘tuin’: 
de gebruikers kunnen er ontspannen door 
de ervaring van zon, wind, wolkenlucht, 
planten, en andere buitengevoelens.  
De tuin is zo ontworpen dat hij niet de 
indruk wekt van een maquette die in het 
landschap is geplaatst, maar is ontstaan  
door het aanwezige landschap iets aan  

te passen. Alleen de loungeplek zelf –  
een terras onder een grote wilgenkoepel –  
is een zeer markante verschijning.
De prairieborder is ingeplant met siergrassen, 
hoge planten, bodembedekkers en bollen.  
De grond is voorzien van een mulchlaag van 
split, wat het beeld van een dor en stenig 
gebied versterkt. De Tuinen van Appeltern  

telt meer dan 200 verschillende voorbeeldtuinen  
op een gebied van 15 hectare. De meeste  
tuinen zijn door het park zelf ontworpen en  
aangelegd, maar er zijn ook veel tuinen van 
bekende tuin en/of landschapsarchitecten 
zoals Hollandsgroen. Bovendien worden er 
steeds weer nieuwe tuinen aangelegd en 
nieuwe producten en planten toegepast.

Een prachtige innovatie, ideaal – om maar 
met de woorden van producent ThinkLed  
te spreken – voor bedrijven en instellingen 
met het Groene Hart op de juiste plaats: 
straatlantaarns die eigenstandig branden 
op zonne en windenergie.

ThinkLed heeft twee draadloze straatlan
taarns ontwikkeld: een hybride exemplaar 
met een 800 watt windturbine en 100 watt 
zonne paneel, en een alleen door zonne
energie aangedreven lantaarn met een  
40 watt monocrystalline zonnepaneel.  
De lantaarns schakelen zelf in zodra het 
donker wordt en maken dan gebruik van de 
energie die gedurende de dag is opgeslagen 
in de accu. De accu van de hybride lantaarn 
garandeert minimaal een week backup 
capaciteit, die van de zonaan gedreven 
lantaarn minimaal drie dagen.

Zon, wind, lichtBoomverzorging overlaten 
aan vakspecialisten



Recreëren en spelen
Zoals gezegd bestaan alle tuinen voor 
tweederde deel uit beplanting, voornamelijk 
hoog, middelhoog en laag bamboe.  
De hoogteverschillen hebben als voordeel dat  
de mensen die geen toegang hebben tot de 
besloten tuinen maar er wel aan wonen of er 
vanaf de straat op kunnen kijken toch ook de 
beleving van een tuin meekrijgen. De mensen 
uit de flats die wél toegang hebben tot de 
tuinen kunnen er recreëren en/of spelen.
De Wit: “Er staan houten speeltoestellen, 
houten tafels en stoelen, en je kunt er 
uiteraard wandelen. Zo heeft ‘Diffuus’  

ingesloten tussen de houten vlonders verschil
lende kleine groene ‘spots’; bestaat ‘de Route’ 
uit één lang kronkelend wandelpad tussen  
het groen, en heeft ‘de Plek’ één dominante 
centrale ‘binnenplaats’. ‘De Kloof’ tot slot  
kan het best worden vergeleken met een 
langwerpige groene pijpenla met aan de  
lange kant een recht wandelpad en daaraan 
liggend enkele zit en groenplekken.  
Om de beleving van deze ruimte te versterken 
krijgt ‘de Kloof’ tevens twee grote spiegels  
van vijf bij acht meter gemaakt van metaal,  
én een vijf meter hoge met klimplanten  
begroeide wand.”

Opvallend is de keuze voor de vlonders  
die bestaan uit de tropische hardhoutsoort 
Cumaru. Dit is een zeer mooie en zware 
houtsoort die wordt geleverd met het  
FSCkeurmerk, wat overigens een voorwaarde 
van de opdrachtgever was. Om gladheid  
van het hout tegen te gaan hebben de 
vlonderdelen aan de bovenkant een kleine 
ronding gekregen, zodat het regenwater snel 
van de planken af kan lopen. “In andere 
projecten hebben we al eerder ervaring 
opgedaan met afgeronde vlonders”, zegt  
De Wit. “Tot onze grote tevredenheid.”
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Opvallend is de keuze voor houten vlonders 
met een afgeronde bovenkant tegen gladheid

er overwegend schaduwrijk is. “Om toch een 
groene explosie tussen al deze gestapelde 
stenen te kunnen bewerkstelligen, moesten  
we op zoek naar beplanting die het in zo’n 
omgeving wel goed doet. We kwamen uit  
bij bamboe.”
Joost de Wit van het Rotterdamse bureau 
Juurlink en Geluk kent de tuinen als geen 
ander. Hij heeft de eerste schetsen van  
collega Huub Juurlink nader uitgewerkt tot  
een definitief ontwerp en begeleidt momenteel 
de uitvoering die in handen is gegeven van 
Van der Tol. Hierbij is gekozen voor een minder 
voorkomende variant van design & construct, 
namelijk engineering & construct. Dit betekent 
dat Van der Tol niet alleen verantwoordelijk is 
voor de financiële ramingen, maar tevens voor 
de realisering van de technische doelstellingen 
binnen het taakstellend budget.

De Bamboetuinen zijn hun leven op de 
tekentafel begonnen als grote binnentuinen 
tussen ieder twee Lvormige flats. Zover is het 
echter niet gekomen, omdat de behoefte aan 
zogenoemde ‘grondgebonden’ woningen in 
Osdorp toch groter bleek. Dus werd één van  
de twee flats die om iedere tuin heen was 
gepland, vervangen door een rij eengezins
woningen met tuin, en moesten de vier 
oorspronkelijke binnentuinen aan omvang 
inleveren. Wat resteert is echter nog altijd 
gemiddeld zo’n drie maal 25 bij 50 meter tuin 
en één maal een kleine 12 bij 50 meter omdat 
hier een deel van de buitenruimte wordt 
afgesnoept door een supermarkt. Deze laatste 
tuin heeft om begrijpelijke redenen dan ook  
de naam ‘de Kloof’ meegekregen. Maar ook de 
overige tuinen ‘Diffuus’, ‘de Plek’ en ‘de Route’ 
hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat het 

Bamboetuinen, Amsterdam

Met precies dezelfde ingrediënten vier verschillende binnentuinen. 
Dat zijn de Bamboetuinen in Amsterdam – Osdorp. De overeenkomst 
is dat ze alle vier bestaan uit eenderde deel houten vlonders en 
tweederde deel beplanting. Vooral bamboe, inderdaad.

Project

Groene explosie tussen 
gestapelde stenen
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Nieuwbouw

Korte lijnen
Het is een goede zaak als  
er korte lijnen bestaan  
tussen projectontwikkelaars 
en aannemers enerzijds  
en tuinontwerpers en de  
tuin inrichters anderzijds.  
Dat is goed voor de  
opdrachtgever, voor het 
ontwerp én voor de tuin.

Het voormalige Spaarneziekenhuisterrein  
in Haarlem is onlangs omgetoverd tot een 
duurzame locatie voor wonen en werken.  
Naast de monumentale panden die gehand
haafd blijven als sfeerbepalend element,  
zijn er nieuwe woningen, appartementen en 
kantoren gebouwd die vrijwel allemaal worden 
ontsloten door een ondergrondse parkeer
garage waarvan op maaiveld niveau niets te 
merken is. Dit project, de Mariastichting, is  
al met al een ambitieus en kostbaar initia tief, 
maar we hebben het dan ook wel over een 
toplocatie. Bouwfonds ‘won’ de Mariastichting 

na een prijsvraag eind in 2001, overigens in 
combinatie met een grote aannemer (Van Wijnen) 
en een belegger (Amvest) op basis van een 
ontwerp van architect Thijs Asselbergs in 
samenwerking met FARO Architecten.  

Met de uitvoering zelf kon echter pas  
begonnen worden na de verhuizing van het 
Spaarneziekenhuis in 2005. Inmiddels wordt  
de hand gelegd aan de laatste afrondende 
werkzaamheden. Het was al vanaf het begin  
de bedoeling dat de bouwcombinatie de 
ontwikkeling, uitvoering en exploitatie van  
het totale terrein op zich zou nemen, dus niet 
alleen de opstallen, maar ook het platte vlak. 
“De gemeente Haarlem zou daarna alleen het 

beheer van het openbaar terrein overnemen”, 
vertelt projectmanager Sandor Blanckenburg 
van Bouwfonds, “en de rest zou grond van de 
bewoners worden. We hadden dus twee eisen 
voor de inrichting van het maaiveld: efficiënt 
beheren, met het oog op de rol van de 
gemeente, en luxe ingericht voor de bewoners. 
Hiervoor zijn we uitgekomen bij Hollandsgroen 
Tuin en Landschapsarchitecten.
“Bouwfonds legde de ontwerpopdracht in  
2004 neer bij Hollandsgroen en later ook de 
uitvoeringsopdracht”, aldus Blanckenburg.
Het ontzorgt en het is goedkoper omdat 
ontwerp en uitvoering naadloos op elkaar 
aansluiten, het is sneller omdat ontwerper  
en uitvoerder elkaars werkwijze en technieken 
kennen, en we lopen minder risico omdat dat 
de verantwoordelijkheid voor de budgetbewa
king en de kwaliteit van het afgeleverde product 
wordt overgeheveld naar de uitvoerder.”  
Al deze voordelen op een rij verklaart volgens 
Blanckenburg waarom projectontwikkelaars al 

langer volgens de design & construct 
methodiek werken. “Laat ieder vooral doen 
waar hij goed in is. Wij zijn goed in ontwik
kelen, en aannemers zijn goed in bouwen en 
aanleggen.  
Daarom leggen we de verantwoordelijkheid 
hiervoor ook juist bij hen neer. Het lijkt me 
een logische ontwikkeling dat aannemers deze 
aanpak nu ook overnemen in de relatie met 
hun onderaannemers.”

Een luxe uitstraling, maar  
ook efficiënt te beheren

Hollandsgroen

V
isie
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Ontwerp, schets, korte lijnen… je zou  
het als een aardige woordspeling kunnen 
beschouwen, maar zo is de tekst hier niet 
bedoeld. Dit artikel gaat over een uiter
mate serieus onderwerp dat zich in een 
toenemende belangstelling mag verheugen: 
design & construct. De traditionele 
rolverdeling tussen opdracht gever, 
ingenieursbureau en aannemer staat  
onder druk. Steeds meer opdrachtgevers 
besteden ontwerp en uitvoering uit aan 
één partij, die daarmee tevens alle eind 
verantwoordelijkheid voor zijn rekening 
neemt. En die dus ook opdraait voor alle 
mogelijke risico’s waarvan budgetover
schrijding zonder meer de belangrijkste is.
Is design & construct hiermee een lastige 
opgave voor – om maar dicht bij eigen huis  
te blijven – tuin en landschapsontwerpers  
en inrichters? Nee, integendeel.  
Design & construct is een uitkomst als  
het er om gaat ontwerp en uitvoering 
volledig op elkaar af te kunnen stemmen; 

kunnen tijdwinst en efficiency worden behaald, 
terwijl de technische haalbaarheid gegaran
deerd blijft. Om te kunnen werken volgens  
de design & constructmethodiek, en om in  
deze projecten dus ook alle eventuele risico’s 
te durven dragen, moeten ontwerpers en 
uitvoerder goede afspraken kunnen maken  
die ze ook daadwerkelijk nakomen. Want zo 
mogelijk nog belangrijker dan goede afspraken 
is wederzijds vertrouwen. Wantrouwen en 
misverstanden tussen partijen vormen immers 
de basis voor de nog altijd te hoge faalkosten 
in de bouw. Is er wel vertrouwen maar zijn de 
lijnen te lang, dan werkt dat vertragend, wat 
ten koste gaat van het andere grote voor deel 
tijdwinst. Zijn de lijnen kort, dan kan er  
snel geschakeld worden en is er én tijd én 
financiële winst te behalen. Daarmee is ‘design 
& construct’ een synoniem van ‘winst & winst’.

Sjoerd van der Linden,
manager bij Hollandsgroen

een ontwerp te kunnen realiseren binnen een 
afgesproken budget, ruimte te kunnen bieden 
aan innovaties en nieuwe technologieën,  
en de juiste afweging te kunnen maken tussen 
prijs en kwaliteit. En, ook niet onbelangrijk, 
het is een uitkomst voor opdracht gevers die 
liever geen onnodige zorgen aan hun hoofd 
willen hebben en die liever met één dan  
met twee partijen aan tafel willen zitten.  
Natuurlijk, de opdracht gever dient wel vooraf 
de vraag duidelijk te formuleren, en het wordt 
wat lastig om gedurende het traject op basis 
van voort schrijdend inzicht aanpassingen door 
te voeren (vanwege het begrensde budget),  
maar de lijst met voordelen is toch echt 
aanzienlijk langer dan die met de nadelen.  
Een van de belangrijkste voordelen en daarmee 
tevens een van de meest gehoorde argumenten 
vóór design & construct is dat er behalve  
geld ook veel tijd mee kan worden bespaard.  
Door al in een vroeg stadium van het ontwerp 
de keuze voor de uitvoeringsmethode, het 
materiaal en de schaal mee te laten spelen, 

Wat onder aannemers een nieuwe trend lijkt, is in de  
wereld van projectontwikkelaars al lang gemeengoed:  
design & construct. “Het maakt dat wij minder zorgen hebben”, 
zegt Sandor Blanckenburg van Bouwfonds, “en het biedt onze  
opdrachtnemers de kans om in ruil voor duidelijke garanties  
al in een vroeg stadium met ons aan tafel te komen.”

Minder zorgen, 
risico en kosten


