gROENC ASE

Baalderborg - OMMEN
Het vakmanschap van Donkergroen is veelzijdig als de natuur zelf. Dagelijks zijn onze tuin- en landschapsontwerpers, techneuten, projectleiders, uitvoerders en hoveniers overal in Nederland actief betrokken bij
uiteenlopende groenprojecten. Via onze groencases geven we u hier graag een beeld van.

ZORG

Opdrachtgever: Baalderborg Groep
Project: ontwerp en aanleg groene en grijze buitenruimte

Aanleiding
Met ruim 80 locaties in Drenthe en Overijssel is de Baalderborg Groep gespecialiseerd in gehandicaptenzorg en ouderenzorg met voorzieningen op het gebied van wonen, werken, dagactiviteiten, logeren en recreatie. Het groenonderhoud voor diverse Baalderborg-locaties is
in handen van Donkergroen. Voor de locatie in Ommen, gelegen in een woonwijk, zijn we gevraagd een ontwerp te presenteren voor de herinrichting van het terrein rondom Expertisecentrum Kind en Jeugd De Elzenhoek en de drie nieuwe woongebouwen (De Linde, De Hazelaar
en de Esrand). Naar aanleiding van een presentatie, waarin we onze kijk op groen in de zorg hebben verduidelijkt, mogen we aan de slag.

'Wat me aanspreekt is de afwisseling op
het terrein: hier zie ik een strak park met
Amerikaanse eiken en achter de wonin
gen zie ik natuurlijke kruidenborders'

Ontwerp
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oedbeschouwd spelen er twee projecten tegelijk: het

kunnen ervaren. Het pad slingert over het terrein waardoor

speelterrein van het complex De Elzenhoek en het

de route met name voor rolstoelgebruikers een stuk leuker

parkachtige deel rondom de woningen. Gezien het voorlo-

wordt. Na elke bocht verschijnt iets nieuws. Divers groen, al-

pige budget voor het speelterrein kiezen we voor hergebruik

lerhande bloeiers, glimmende bessen... door de afwisseling

van enkele bestaande toestellen en voor een basisontwerp:

wordt een tochtje over het slingerpad een ware beleving van

we richten de ruimte zo in dat er een werkbare basis ligt voor

geuren en kleuren. Tussen de woningen is een asfaltpad dat

stapsgewijze uitbreiding met afzonderlijke speelelementen,

voldoet aan de eisen van de brandweer, zoals een minimale

zodra er nieuw budget vrij komt. Zo is er alvast een geschikte

breedte en draagkracht. De toegepaste honingraatplaten met

plek gereserveerd voor de speciale vogelnestschommel die er

gras voldoen hieraan, terwijl de groene parkachtige uitstra-

ongetwijfeld gaat komen. De buitenruimte rondom de wonin-

ling wel gehandhaafd blijft.

gen kent verschillende sferen die we extra benadrukken in

						

ons ontwerp. De entree is parkachtig met een strakke gras-

Blijvend resultaat

mat. De komvormige hagen rond de woonblokken vormen
een natuurlijke afscheiding en creëren een geborgen sfeer.

H

et terrein is inmiddels opgeleverd en positieve reacties
zijn er volop. Van de architect tot de aannemer van de

Elk woonblok heeft een fraaie privé-tuin met eigen terras en

nieuwbouw, van Baalderborg-medewerkers tot de bewoners

perkjes waarin flora bloeit in kleurtinten die voor elk woon-

zelf: mensen zijn erg enthousiast over het resultaat. Zij erva-

blok anders zijn. Het Baalderborg-terrein grenst aan een wa-

ren dat de buitenruimte iets wezenlijks heeft toegevoegd aan

tertje en een singel met natuurlijke bosschage en dat gebrui-

de beleving van het totale wooncomplex. Voor onze ontwer-

ken we in ons ontwerp: we beplanten het eigen stuk grond

pers en uitvoerders is dit een mooie beloning voor de gedre-

dat grenst aan de natuurlijke bosschage met een breed palet

venheid waarmee zij de klus hebben geklaard.

aan kleurige, geurende kruiden. Hierdoor lijkt de natuur van
buiten het terrein op te groeien. Vanuit de woningen en tuinen bekeken geeft dit een extra ruimtelijk en landelijk effect.

Bijzondere oplossing
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p De Elzenhoek worden veel kinderen behandeld die
in een rolstoel zitten. De padenstructuur op het speel-

terrein is zo aangelegd dat ook zij maximaal de beleeftuin

Vrij spel voor de beleving
Welkom bij Donkergroen, waar het gras groener is. Waar de inspiratie voor het oprapen ligt. Donkergroen is een landelijk werkende
organisatie van creatieve groendenkers en doeners met een vernieuwende kijk op de beleving van de binnen- en buitenruimte.
Dat wil je meemaken.
Donkergroen draait de zaken graag om: we denken niet meteen in termen van planten, bomen, cultuurtechniek, tuinaanleg of
groenonderhoud. Liever zwijgen we eerst en luisteren we naar ‘de wens achter de vraag’ van opdrachtgevers. Een wens die altijd
terug te voeren is op de wijze waarop het ‘groen’ door de gebruiker moet worden beleefd. Ons statement is niet voor niets: vrij
spel voor de beleving. En van daaruit kunnen we alle registers open trekken.

'Bewoners genieten zichtbaar
van de nieuw aangelegde tuin.'
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Kijk voor onze 15 locaties op www.donkergroen.nl

