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Wat is er gedaan tussen 4 sept. en nu?  

• Overeenkomsten 
– Gemeente en school 
– Fam. Van Pul en school 

• Procedures opgesteld: 
– Project (stuurgroep, regiegroep, projectgroep, 

adviesgroep) 
– gunningsprocedure 

• Bijeenkomsten projectgroep 
• Bijeenkomst adviesgroep 
• Programma van Eisen 



Programma van Eisen 

• De totale ruimtebehoefte bedraagt (afgeronde getallen): 
– Instructieruimte incl. voorzieningen voor reptielen, vissen, knaagdieren, enz. 150 m2 
– Dierenverblijf (volière)                      90 m2 
– Dierenverblijf voor grote huisdieren                  14m2 
– Kas half om half warm en koud                240 m2 
– Materialenruimte                                  100 m2 
– Tuin incl. mest/composthoop                           16406 m2 

• Bouwmassa 
– Maximaal 1 bouwlaag 
– Rekening houden met bestemmingsplan  
– De bouwmassa dient qua schaal, volume en bouwhoogte in balans te zijn met de 

maat en schaal van de omgeving waarbij wordt rekening gehouden met de 
terreinomvang. 

– Naast bezonning ook rekening houden met slagschaduw  



Vlekkenplan 



Werkzaamheden 

• De elzenhaag gaat er deze winter uit  
• Nadat de sloot is uitgediept planten wij een 

nieuwe knotwilgenhaag. 
• Er kom tijdelijk een rij palen te staan waaraan de 

afrastering voor de paardenwei kan worden 
bevestigd. 

• De takken die nu op "onze grond" liggen worden 
verzameld met afgelopen wintersnoei. Afvoer 
vindt binnenkort plaats. 

• Zodra Kees zijn tuin heeft geoogst, wordt  de 
paardenwei met de weisleep geëgaliseerd. 
 



Werkzaamheden 
Werkzaamheden team Uitvoering gemeente / aannemer conform offerte: 

1 
opslag abelen verwijderen tot aan afrastering westzijde (let op effecten monumentale abelen langs 
fietspad; opslag zit mogelijk vast aan boomwortels!) 

2 
klepelen en frezen percelen (1,4 hectare) conform offerte ('zwart maken grond'); (bij frezen graspad aan 
oostzijde tussen sportveld en woning Zundertseweg letten op boomwortels!) 
Bij werkzaamheden te behouden elementen: 

a randje overhangende beplanting aan noordwestzijde (inclusief gemeentelijke bomen) 
b hockeyveldje oostzijde tegen tuinen 
c poeltje bij woning oostzijde (hoek met graspas naar Zundertseweg) 

 Werkzaamheden door Da Vinci College (Rini Oomen) - tot 28 oktober 2013: 
A stuk afrastering weghalen voor toegang kraan gemeente/aannemer 
B betonplaat aan oostzijde nabij woningen weghalen  
C diverse takken / snoeiafval verwijderen 

D 
in de weg staande/liggende afrasteringen/hekwerken verwijderen, waaronder deel bij paardenwei 
(i.o.m. Steffens) 

E knotelzen tezamen met hekwerk verwijderen, sloot herstellen en knotwilgen planten 
F waar nodig egaliseren en inzaaien gras 
G aansluitingen tussen fiets-/wandelpad resp. Zundertseweg en tuin maken: grasbetonstenen leggen 
H (grote) wilg aan noordwestzijde van perceel als lesobject gebruiken (verwijderen dood hout) 



Tijdpad 
Oktober 2013 Voorselectie architecten vragen om in te schrijven  Week van 14 ok. 2013 
  Op verzoek versturen van  

Programma van Eisen naar architecten 
Week van 21 okt. 2013 

November 2013 Insturen ontwerpen/projecten inleverdatum 1 nov. 2013  

Grond werkzaamheden 
Dit gedeelte 
wijkt enigszins af 
van presentatie 
op 5 november 
2013 

De stukken voor geselecteerde architecten 
aangeleveren. 
 

Uiterlijk 6 december 2014 

presentatie (75 minuten) door architecten Vrijdag 31 januari 2014 

December 2013 Gunning architect Uiterlijk 7 februari 2014  

  Start ontwerpproces   

Januari 2014 Vaststellen ontwerp   

Februari 2014 Start bouw/plant werkzaamheden   

November 2014 Uiterste datum oplevering gebouwen Eerste week nov. 2014 
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