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▲Ligging plangebied in de context van Biddinghuizen

▲Ligging plangebied op luchtfoto (2012)

1.1

Initiatief

Groene ontmoetingsplek
In 2013 is in Biddinghuizen een nieuw educatief
centrum gerealiseerd waarin drie basisscholen uit
Biddinghuizen een nieuw onderkomen hebben
gekregen. De voormalige scholen zijn gesloopt en
de gemeente heeft de grond van de vrijgekomen
locaties ingezaaid met gras. Voor de locaties zelf
heeft de gemeente voorlopig geen andere plannen of bestemming.
Dit feit heeft de buurbewoners tot nadenken gebracht. De buurtbewoners hebben goede ideeën
en een goed beeld over hoe de locatie positief
kan bijdragen aan de buurt en het welzijn ervan.
Zij willen er graag een groene ontmoetingsplek voor de buurt van maken. Op dit initiatief
heeft de gemeente positief gereageerd en heeft
aangegeven bij te willen dragen tot de realisering
van de groene ontmoetingsplek.
Rol KNHM
KNHM ondersteunt het buurtinitiatief Wingerdpark om de ideeën en wensen van de bewoners
te smeden tot een geheel en te komen tot een
ontwerp, een activiteitenoverzicht en een kostenraming. Er wordt gekeken naar welke werkzaamheden de bewoners zelf kunnen uitvoeren en
waar hulp van derden bij nodig is.

Vanuit de KNHM is Steven Kamerling aangeschoven in de rol van landschapsontwerper. Zijn
binnen het project is om de vele ideeën van de
buurtbewoners samen te brengen tot een concreet, betaalbaar en beheerbaar ontwerp. Dat
vooralsnog een tijdelijk karakter heeft.

1.2

Doel

Het voorliggende bidbook geeft inzicht in het
eindresultaat maar ook het proces dat doorlopen
is om te komen tot het ontwerp. Het proces vanaf de eerste mindmap tot aan het definitieve
ontwerp waarin veel ideeën zijn samengebracht.
Het uiteindelijke ontwerp wordt verder toegelicht.
Enerzijds om meer inzicht te geven in de wijze
van aanleg, wanneer bewoners zelf onderdelen
willen aanleggen. En anderzijds in het beheer dat
het met zicht meebrengt omdat voor een deel
bij de bewoners komt te liggen. Feitelijk is het
bidboek een toelichting op het ontwerpproces
en een handleiding voor de aanleg en het onderhoud van het park.

1.3

Proces

De allereerste ideeën zijn in de projectgroep sessie, waarvoor alle buurtbewoners voor uitgenodigd waren, samen gebracht. De eerste stappen
zijn genomen met een projectgroep die bestaat
uit actieve buurtbewoners. De omvang van deze
groep is beperkt waardoor er goede stappen
genomen konden worden en constructieve dis-

cussies gevoerd konden worden. De resultaten
zijn altijd teruggekoppeld aan de uitgebreide
projectgroep alvorens er een algehele informatie
avond gehouden werd voor een terugkoppeling
aan de hele buurt. Op deze manier verliep het
proces van soepel en kwam iedereen met goede
ideeën aan bod.

1.4

Opzet bidbook

Het eerste deel van het bidbook gaat in op het
proces van de planontwikkeling. Hierbij wordt
eerst ingegaan op de mindmap die de bewoners
hebben opgesteld. Dit is feitelijk het uitgangspunt
voor het ontwerp geweest. Aan de hand van de
mindmap zijn hierbij inspiratiebeelden gezocht. In
hoofdstuk 3 wordt de locatie verkend en de opzet
van de praatprent toegelicht. Het inrichtingsvoorstel wordt toegelicht in hoofdstuk 4. Het ontwerp
wordt aangevuld met een tweetal sfeerbeelden
die meer inzicht moeten geven in het ontwerp.
Hoofdstuk 5 richt zich op de materialisering van
het ontwerp welke materialen worden waar
toegepast. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering
van het ontwerp. Tot slot in hoofdstuk 6 wordt er
dieper ingegaan op het beheer van het park door
het jaar heen. Hoe beheerd moet worden en met
welke frequentie.
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▼Vertaling van de mindmap in beelden tijdens het eerste werkatelier

▲Vertaling van de wensen in een Mindmap tijdens het eerste werkatelier

2.1

Mindmap

De buurbewoners hadden met z’n allen veel
ideeën over de invulling van de vrijgekomen
grond. En hoe deze invulling een bijdrage kan leveren aan de buurt. Om richting aan deze ideeën
te geven is er ter voorbereiding een mindmap
opgesteld. Hierop zijn alle ideeën samengebracht
op één A3. Deze mindmap is de input geweest
voor de eerste aanzet van het plan en is vertaald
naar een praatprent die op de eerste bijeenkomst
besproken is.
De mindmap zelf kan grofweg ingedeeld worden
in vier aspecten. In drie ingrediënten voor het
ontwerp;


Ontdekken/actief/educatie, hierbij moet
gedacht worden aan een natuurlijke uitstraling, eetbare struiken, beplanting die
aantrekkelijk is voor vogels en vlinders en
natuurlijke spelaanleidingen.



Park, loop parcour voor ouderen en/of
minder validen en bomen.



Spelen, mogelijkheid voor een trapveld,
spelen met water en een jeu de boule
baan.

Ten slotte zijn er enkele aandachtpunten aangegeven die zich richten op het gevaar dat het terrein een uitlaatveld wordt. De problemen die zich
kunnen voordoen bij stilstaand water wanneer hiervan gebruikt wordt gemaakt. Eventuele overlast
van hangjongeren (JOB). De mogelijkheid bekijken of een speeltoestel in de nabijheid van de
locatie naar de locatie verplaatst kan worden. En
in algemeen de veiligheid van de inrichting, zeker
wanneer deze in eigen beheer wordt aangelegd.

2.2

Referentiebeelden

Om beter inzicht te krijgen in de verwachting van
de buurtbewoners zijn de ideeën die geopperd
zijn in de mindmap vertaald naar referentiebeelden. Deze referentiebeelden zijn gebruikt om
een juiste vertaalslag te maken naar een ontwerp.
En om te kijken of de Ideeën juist geïnterpreteerd
zijn.
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▲Impressie plangebied bij een eerste verkenning in januari 2014

3.1

Omgeving plangebied

Het plangebied wordt omsloten door wegen en
perceelgrenzen. De wegen de binnenkant, de
buitenkant en de Kopakker vormen de wegen die
het perceel omsluiten. Hierbij vormt de Kopakker
de belangrijkste weg omdat deze het gebied
volledig omsluit aan de zuidzijde en deels de
westzijde. De perceelgrenzen sluiten of met de
achterzijde, aan de oostzijde, of met de zijkant,
aan de noordzijde, het plangebied in. Enkel de
woningen langs de Kopakker kijken rechtstreeks
op het plangebied. De perceelgrenzen bestaan
voornamelijk uit haagbeplanting die bestaat uit
conifeer of laurier. Daarnaast vormen eenvoudige
houten schuttingen de grens.

ruimte groenstroken met gras waarin redelijk
volwassen boombeplanting staat. Hoewel dit een
rustig beeld geeft is de kleur door beplanting in
het openbaar gebied beperkt. Men kan van een
licht eentonig beeld spreken door de beperkte
variantie.
Bij de wegen is veelal sprake van een trottoir aan
één zijde van de weg. Met name langs de Kopakker loopt het voetpad aan de overzijde van de
weg. Dit is voor de toegankelijkheid en de veiligheid een aandachtspunt.

Een restant van de schoolbestemming is de parkeervoorziening aan de buitenkant. Dit betreft
een tweetal parkeerkoffers. Deze zijn thans in
gebruik door de buurtbewoners wegen een hoge
parkeerdruk in de straat. Slecht één parkeerkoffer
wordt hiervoor intensief gebruikt.
Met de sloop van het schoolgebouw is de gemeente de buurtbewoners tegemoet gekomen
door een voetpad aan te leggen tussen de Buitenkant en de Binnenkant strak langs de perceelgrenzen van de woningen. Hiermee is een veelgebruikte verbinding gefaciliteerd.
Op het perceel staan een aantal grote bomen die
doorbreking van de openruimte. Deze bomen
sluiten goed aan op het beeld van het openbaar
groen in de directe omgeven. Deze bestaan uit
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Vogels, fruit, bloesems

park/ontdekbos
spelen/ontdekken
snoeptuin

‘Stuinnatuur’

3.2

Routing

Om tot een zorgvuldige inrichting te komen wordt altijd gekeken naar logische routes. Zowel voor de voetganger als voor de fiets. In bovenstaande
afbeelding zijn deze routes in beeld gebracht. Naast de bestaande verbinding
tussen de Buitenkant en de Binnenkant is er wens naar een verbinding tussen
de Buitenkant en de Kopakker richting de Wendakker. En een verbinding tussen de Binnenkant en de Kopakker en de Cultuursingel.

3.3

Vlekkenplan

In het vlekkenplan ideeën uit de mindmap en de verkenning van de routes
samengebracht. De routes geven ordening aan de ruimte die vervolgens een
bestemming kan krijgen die aansluit op de ideeën uit de mindmap. Hierin
wordt richting gegeven aan de invulling van het ontwerp.

entree
zandbak
speeltoestel

pluktuin
vlinderbos/speelbos

entree

speelheuvel
jeu de boulebaan
vogelbosje/speelbos
parkeerplaats

entree

entree

bloemrijke ruigte
met graspad

bloemrijke ruigte
met graspad

Het vlekkenplan is vervolgens vertaald in een eerste concept schets waarin de
eerste contouren van de praatprent duidelijk worden.

3.4

Praatprent

De praatprent heeft tot doel om de verwachting van de bewoners helder
te krijgen. De ervaring leert dat met makkelijker reageert op een tekening
die er al ligt dan op een leeg velpapier aan te geven wat men graag wil. De
praatprent is dan ook opgezet op basis van de mindmap en eigen verkenning
en heeft verder nog geen input gehad van de bewoners zelf. De praatprent
wordt gebruikt in een eerste werksessie waarin de mogelijkheden en verwachtingen van de projectgroep aangescherpt worden. De resultaten uit de
werksessie zijn vertaald naar een tweetal modellen
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3.5

Modellen speelheuvel en
speelveld

De praatprent sloot aan bij de verwachtingen van
de projectleden. Gedurende de eerste werksessie
kwam er een goede discussie op gang die geleidt
heeft tot de uitwerking van een tweetal modellen; Speelheuvel en speelveld.

▲Model speelheuvel

In beide modellen worden de routes op een
sierlijke wijze met elkaar verbonden. In het park
worden een tweetal parcours gecreëerd. Een
korte route die een zandbak omsluit voor de allerkleinsten. En een langere route om een groenzone heen. Deze biedt de mogelijkheid om alle zijden van het park van binnenuit te beleven. Naast
de verharde hoofdroutes zijn er nevenroutes die
bestaand uit gemaaide graspaden. Deze bieden
een meer natuurlijke wandeling door het park dat
voor een groot deel bestaand uit extensief beheerd kruidenrijk grasland. Daar waar het gebruik
intensiever is wordt speelgazon toegepast. In beide modellen bestaan het oostelijke gedeelte van
het park uit verschillende soorten vruchtbomen.
Centraal in model speelheuvel is de speelheuvel
zelf. Dit is een 3 meter hoge heuvel die deels
bedekt is met heester die rijk bloeien en aantrekkelijk zijn voor vlinders en vogels. De heuvelzelf is
als natuurlijke speelaanleiding zeer aantrekkelijk.
Zowel in de zomer als in de winter. Aansluiten aan de speelheuvel is aan de westzijde een
speelveld gecreëerd die omsloten wordt door ver-

schillende soorten bessenstruiken waarvan men
gedurende het jaar kan eten.
Model speelveld is een spiegeling van functies uit
model speelheuvel. Hierbij ligt het speelveld juist
in de oost zuidzijde, meer richting de Kopakker.
Er is geen sprake meer van een heuvel maar van
een veld met daarin een vogelbosje en een vlinder
bosje. De jeu de boule baan krijgt in deze groenzone ook een plek.
Deze twee modellen zijn voorgelegd aan een uitgebreide projectgroep die hierover hebben gediscussieerd. De voorkeur is uitgegaan naar model
Speelheuvel waarbij er wel de voorkeur is uitgesproken om beide parkeerkoffers te behouden.

▲Model speelveld
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▲Inrichtingsvoorstel Wingerdpark

4.1

Toelichting op de plankaart

Het ontwerp is een speels lijnenspel van verharde en onverharde paden. De verharde paden
bestaan, bij voorkeur, uit asfalt. De onverharde
paden zijn feitelijk graspaden die in beheer vaker
gemaaid worden. Op deze wijze is het park op
formele en informele wijze volledig toegankelijk
en bereikbaar.
Centraal in het ontwerp is de speelheuvel die
vele mogelijkheden voor spelen biedt. Dit wordt
versterkt door de aanwezigheid van een vlinderbosje en een vogelbosje die doorkruist wordt
met een graspad. De speelheuvel loopt door in
een speelveld die omsloten wordt door een haag
van bessenstruiken. Zowel de speelheuvel en
het speelveld worden intensiever beheerd dan
het overige terrein dat bestaat uit kruidenrijk
grasland. Juist in het kruidenrijk grasland komen
de informele graspaden volledig tot hun recht
en biedt het de mogelijkheid om lekker door de
ruigte te struinen. Buiten het speelveld om loopt
ook een graspad zodat de bessenstruiken van
beide zijden benaderbaar zijn.

Van de twee parkeerkoffers blijft er één intact
waarbij deze volledige omsloten wordt door een
beukenhaag. De meest zuidelijke parkeerkoffer
wordt uitgevoerd in een open verharding zodat
deze beter aansluit bij het beeld van het kruidenrijk grasland. Desgewenst kan de openverharding
gebruikt worden als overloop parkeerplaats. In de
praktijk wordt de meest noordelijke parkeerplaats
intensief gebruikt.
De volledige oostzijde van het park bestaat uit
kruidenrijk grasland met daarin vruchtbomen. Dit
zijn zowel appelbomen, perenbomen als kersenen pruimenbomen. De bomen wordt af en toe
afgewisseld met verschillende soorten bessenstruiken. De huidige beplanting in de noordoost hoek
blijft gehandhaafd ter afscherming van de percelen nummer 17 en 19. Opmerkelijk object is het
insectenhotel dat een plek krijgt te midden van
de boomgaard. Dit element is zowel educatief af
attractief voor kinderen als volwassenen. Bovendien met eenvoudige middelen te maken.
De zone langs de Kopakker bestaat uit kruidenrijk
grasland met daarin bestaande boomstructuren.
Een slingerend graspad zorgt voor een informele
verbinding tussen de westzijde en de oostzijde
van het park.
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▲Inrichtingsvoorstel Wingerdpark

Het park kent vier toegangen. Twee toegangen
vanaf de Kopakker, een toegang vanaf de Binnenkant en een toegang vanaf de Buitenkant. Alle
paden leiden naar het middengebied dan naast
de speelheuvel bestaat uit een zandbak en een
jeu de boule baan. Hierdoor kunnen ook op de
verharde paden verschillende interne routes genomen worden waardoor het park aantrekkelijk
wordt voor jong en oud.
De jeu de boule baan ligt midden in de verharding en word omsloten door een brede band om
de baan meer accent te geven. Tegen de speelheuvel biedt een betonnen zitrand, langs het
vogelbosje, de mogelijkheid om van het spel te
genieten of gewoon om even te rusten.
Doordat de activiteit van het park zich in het centrum bevind en alle randen bestaan uit ruigte vegetatie wordt plotseling oversteken ontmoedigt.
Bovendien wordt honden op een natuurlijke wijze
gemeden doordat deze doorgaans niet van hoog
gras houden. Uiteraard blijft het gebruik van het
park een verantwoordelijkheid van alle burgers.
Door eenvoudige middelen wordt er een
gemêleerd beeld gecreëerd die interessant is voor
elke leeftijdsgroep waarmee het ontwerp tegemoetkomt aan de wens van de buurtbewoners.
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4.2

Sfeerbeeld 01

4.3

Sfeerbeeld 02
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5 MATERIALISERING
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Een groot deel van het terrein wordt ingezaaid
met een kruidenrijk mengsel. Hierdoor heen
wordt informele struinpaden gemaaid. Het
mengsel zal zich naar het eerste jaar van inzaai
uitkristalliseren tot een samenstelling die geschikt
is voor de grondsoort en de omgeving waarin
het zich bevindt. Het mengsel geeft door het
groeiseizoen heen een afwisselend beeld. (www.
pvmbv.com)
Met name de speelheuvel en het speelveld wordt
ingezaaid met een traditioneel speelgazon. Desgewenst kunnen de informele struinpaden ook
ingezaaid worden met een gewoonmengsel.
De voorkeur voor de verharde paden gaat uit

naar asfalt omdat deze een strak beeld geven en
goed te gebruiken is. Zo kan er goed op gereden
worden zowel met de fiets als met een driewieler,
rolstoel of waveboard. De halfopen verharding is
feitelijk een open elleboogverband. (zie voorbeeld
uitwerking)

De boomgaard bestaat uit een diversiteit aan
vruchtbomen zoals; appels, peren, pruimen en
kersen. De voorkeur gaat uit naar oude hoogstam
soorten omdat deze minder ziekte gevoelig zijn
en voor voldoende massa zorgen in de redelijk
open ruimte. De bomen kunnen het beste aangeplant worden tussen november en medio april.

Spiraea japonica (Spierstruik) en tot slot Syringa
vulgaris (Sering). Het zijn niet altijd de mooiste en
meest opvallende bloeiheesters waar vlinders en
allerlei insecten op afkomen. De belangrijkste eigenschap is de productie van nectar. Deze planten produceren veel nectar, het zoete bloemenvocht, dat als voedsel voor veel insecten dient.

De boomgaard wordt aangevuld met bessenstruiken zoals; Zwarte bes, Rode aalbes, Kruisbes en
Framboos. Het speelveld wordt omkaderd met
een haag van bessenstruiken. Bij aanplant van de
bessenstruiken heeft het de voorkeur het plantgat
van een flinke laag compost te voorzien, want
bessenstruiken hebben veel voeding nodig. Dit
kan in latere jaren herhaald worden. Evenals de
vruchtbomen kunnen bessenstruiken het beste
in de periode november - medio april aangeplant
worden.

Het insectenhotel is eenvoudige en gewenste
constructie te midden van de boomgaard en in
de nabijheid van het vlinderbosje. Wat je nodig

Voor het vogelbosje en het vlinderbosje geldt dat
er voldoende rijkbloeiende en vruchtdragende
stuiken worden aangeplant. Voor het vogelbosje
kunnen de volgende soorten aangeplant worden;
Amelanchier lamarckii (Krent), Aronis melanocarpa (zwarte appelbes), Crataegus monogyna
(eenstijlige meidoorn), Ilex verticilata (Winterbes),
Prunus spinosa (Sleedoorn), Sambucus racemosa
(Trosvlier), Sorbus aucuparia (Lijsterbes) en tot
slot de Viburnum opulus (Gelderse roos). Veel
van deze heesters zijn ook aantrekkelijke voor
vlinders. Voor het vlinderbosje kunnen dezelfde
heesters gehanteerd worden waarbij het sortiment aangevuld wordt met: Buddleja davidii
(Vlinderstruik), Ligustrum ovalivolium (Liguster),

hebt zijn een paar oude planken waarmee je kistjes kunt maken. Deze worden vervolgens aan de
zijkant doorboord met gaten van verschillende
dikte. Vul de kistjes vervolgens met afgezaagde
bamboestokjes, bramentakken of rietstengels.
Kies vervolgens een zonnige warmeplek en zorg
ervoor dat het niet kan inregenen. Gebruik bij het
maken van een insectenhotel geen geïmpregneerd hout omdat insecten aan het hout kunnen
gaan knagen.
De beukenhaag moet bij voorkeur in een dubbelerij worden aangeplant waarbij de onderling
afstanden in de rij circa 0.4 meter is en tussen
de rij circa 0.3 meter. Hierdoor wordt er snel een
dichte haag verkregen. Om de slagingskans de
vergroten helpt het als er niet een te grote maat
wordt aangeplant (60-80). Daarnaast kan men bij
aanplant de grond mengen met beukenblad om
de grond sneller te voorzien van positieve schimmels (Mycorrhiza) die in symbiose leven met de
wortels en er voor zorgen dat de beuk beter de
voedingsstoffen kan opnemen.
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Kruidenrijkgrasland
Het kruidenrijk grasland hoeft eigenlijk maar 1x
per jaar gemaaid te worden waarbij het maaisel
wel moet worden afgevoerd. Om een gevarieerd
beeld te krijgen kan het overgrote deel in januari
– maart gemaaid worden. Het gras heeft beschutting kunnen bieden aan allerlei kleine dieren
bovendien is het gras volledig droogt en bevat
nauwelijks nog water. Hierdoor is de omvang van
het maaisel een stuk kleiner dan wanneer er voor
de winter gemaaid wordt. In de boomgaard kan
er aan het eind van de zomer gemaaid worden
wanneer de kruiden grotendeels zijn uitgebloeid
en voordat de bomen hun vrachten laten vallen
(appels en peren). De struinpaden kunnen met
de frequentie van het speelgazon mee. De startbreedte van de paden moet bij aanvang van de
maaiwerkzaamheden 2 meter zijn. Na de langste
dat kan dit terug gebracht worden naar 1.5 of 1
meter. Doordat het gras in het groeiseizoen gaat
overhangen blijft er op deze manier nog voldoende ruimte over om er doorheen te wandelen
zonder ( ’s ochtends) nat te worden van het gras.
Speelgazon
Hiervoor geldt een standaard mengsels. De maaifrequentie is afhankelijk van de gemeente.
Verharding
De asfalt verharding is feitelijk vrij onderhoudsvriendelijk. Echter het kan voorkomen dat
de randen begroeit raken met gras. In dit geval

kan men maatregelen treffen door deze bijvoorbeeld dood te branden. Chemische bestrijding
wordt niet gestimuleerd.
De openverharding kan met de maaibeurt van
het kruidenrijk grasland mee. Indien gewenst kan
incidenteel de parkeerplaats met de bosmaaier
gemaaid worden wanneer de parkeerplaats tijdelijk in gebruik genomen wordt.
Vruchtbomen
Het is verstandig om voor de snoei van de vruchtbomen professioneel advies in te winnen. De
appels en de peren kunnen na bladval gesnoeid
worden. Bij het snoeien van zowel appels als
peren geldt; een goede gezondheid, geen te
dichte groei, volop licht en lucht, een verstandig
evenwicht tussen groeiknoppen en vruchtknoppen Kersen en pruimen kunnen het beste aan
het eind van de zomer gesnoeid worden nadat er
geoost is. (ivm bestemming met loodglans).
Bessenstruiken
De snoei van de stuiken vindt in de winterplaats.
Hierbij worden oud hout weg geknipt en jonge
krachtige groeischeuten met de helft teruggenomen.
Struweel/bosjes
Voor de heesterbeplanting zal het onderhoud in
de eerste jaren intensiever zijn dan wanneer deze
meer volgroeit is. Dit geldt voor de algemene

heesterbeplanting als voor het vogel- en vlinderbosje. In het eerste jaar zal vooral in het voorjaar
het onkruid in toom gehouden moeten worden.
Wanneer het eerste onkruid geschoffeld of weggenomen is blijft de grond redelijk schoon. Dit
zal in de zomer en de vroege herfst herhaald
moeten worden. Dit moet herhaald worden totdat de planten voldoende concurrentiekracht
hebben dat ze zichzelf kunnen handhaven. De
vakken hoeven niet brandschoon te zijn omdat
het overgrote deel van het terrein bestaan uit
kruidenrijk grasland. Dit mengsel kan op termijn
goed dienen als onder beplanting bij de heestervakken wanneer deze groot genoeg zijn. Er hoeven verder geen snoeiwerkzaamheden plaats te
vinden in de heester vakken. Zelfs de vlinderstruik
kan men laten groeien. De bloei zal dan wel
minder rijk worden.
Insecten hotel
Het Insectenhotel heeft geen specifiek onderhoud
nodig. Waarschijnlijk zal het materiaal af en toe
aangevuld moeten worden.
Beukenhaag
Er wordt uitgegaan dat de beukenhaag slechts
1x per jaar gesnoeid wordt. Wanneer dit na de
langste dag gebeurd zal er nog een klein schot op
komen voor de winter(sint-janslot, na 21 juni). Dit
geeft in de winter een aangenaam beeld. In het
voorjaar zal de grootste groei weer plaatsvinden.
Doordat de haag laag blijft zal de beuk zijn blad
behouden. (volwassen bomen zijn kaal)
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schoonheid is maakbaar!

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook,
daaronder begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van werk zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van ARCADIS.

