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IntrInsIeke motIvatIe om 
nederland leefbaarder
te maken zIt In deze club
verweven

Vastgoedprojecten in de binnenstad en op uitleglocaties 
dienen steeds vaker natuurinclusief, klimaatadaptief en 
circulair te zijn. Dolmans Landscaping Group garandeert 
dat de plannen van projectontwikkelaars en architecten 
maakbaar, haalbaar en beheerbaar zijn. ‘nederland wacht 
een enorme groene opgave.’ 

vgvisie.nl

U bent 

halverwege

Dolmans Landscaping Group is een familiebedrijf met aandacht 

voor groen én elkaar. Een allround groenvoorzieningsbedrijf, 

actief in ontwerp, advies, aanleg en beheer voor de diverse 

buitenruimtes van laag tot hoog. Daarnaast kun je bij Dolmans 

Landscaping Group terecht voor gespecialiseerde boomverzorging 

en civieltechnische projecten. Binnen Dolmans is L+P Ontwerpers 

en Adviseurs verantwoordelijk voor het creëren en inrichten 

van buitenruimten, vertellen regiomanager Fred Knibbeler 

en business change manager Claire Janssen. ‘We zijn behalve 

een ontwerpbureau ook specialist op het gebied van tuin- en 

landschapsarchitectuur en cultuur- en civieltechniek. Ons 

bureau ontwerpt buitenruimten voor onder andere gemeenten, 

zorginstellingen, (logistieke) bedrijven, vermogende particulieren, 

projectontwikkelaars én architecten. Daarbij werken we 

regelmatig samen in bouwteamverband, als gelijk- en volwaardig 

projectpartner. Door samenvoeging van wederzijdse kennis, ervaring 

en innovatiekracht zorgen we samen voor een integrale benadering 

van het project.’

Wat is de opvallendste ontwikkeling in je vakgebied, Fred?

‘Niemand kan meer om groen heen. Projectontwikkelaars en 

architecten kloppen steeds vaker aan bij Dolmans. Zij zijn experts 

van de bebouwde omgeving maar niet per se van buitenruimte. 

De ontwikkelaar heeft onze expertise nodig om een overheid 

of welstandscommissie al in een vroeg stadium te overtuigen 

van het groene karakter van een project. De buitenruimte is 

tegenwoordig ook opgenomen in het bestemmingsplan. De eisen 

omtrent duurzaamheid worden groter en uitgebreider en hebben 

daarmee ook betrekking op natuurinclusiviteit, klimaatadaptiviteit 

en circulariteit. Het voorkomen van hittestress, zorgen voor 

waterberging en wateropslag en het ecologisch beheren van 

de buitenruimte moeten dus in nieuwe ontwikkelingen zijn 

geïntegreerd.’ 

Waar komt dat in de praktijk op neer?

‘Dat vergt een gezamenlijke inspanning van de ontwikkelaar, 

de architect en een groenspecialist als Dolmans. Het resultaat 

is dat vastgoedprojecten echt groen worden op korte en lange 

termijn. Onze groeninrichting zorgt voor 

nieuwe flora en fauna. En vergeet vooral 

het esthetische aspect niet. Het gebouw 

en de buitenruimte laten wij op een 

natuurlijke manier in elkaar overvloeien 

en één harmonisch geheel vormen. Met 

onze groenoplossingen creëren we een 

aantrekkelijk leefklimaat en geven daarmee 

identiteit aan een gebied. De buitenruimte 

zorgt er ook voor dat een bewoner of 

gebruiker zijn nieuwe huisvesting positiever 

beleeft.’ 

Landschapsarchitecten bedenken vaak de 

meest fantastische ontwerpen. Die komen 

vaak niet overeen met de werkelijkheid. 

Hoe gaat Dolmans hiermee om, Claire?

‘Dolmans doet niet aan hele fancy artist 

impressions. In de praktijk blijken die 

moeilijk uitvoerbaar of simpelweg te 

kostbaar te zijn. Wij hebben alle kennis over 

de feitelijke uitvoering. Dolmans maakt snel 

inzichtelijk of iets haalbaar is. Dat voorkomt 

teleurstelling achteraf. Wij doen dat vanuit 

zestig jaar praktijkervaring. Elk ontwerp toetsen we aan drie criteria; 

is het maakbaar, haalbaar en beheerbaar. Daarom ontwerpen 

we altijd budgetgericht. Wij zijn pragmatisch en bieden altijd de 

helpende hand, met hoofd, hand en hart.’

 

Hoe kan Dolmans zijn stempel drukken op een vastgoedproject dat 

vaak complex is en waarbij vele partijen betrokken zijn?

‘Hoe eerder een opdrachtgever ons erbij betrekt, hoe beter en 

groener het resultaat. Wij kunnen hen behoeden voor valkuilen. Zo 

kan een ontwikkelaar wel een hoog groen ambitieniveau en budget 

hebben, maar dat is nog geen garantie op succes. Het beheerniveau 

ligt bij een gemeente, VvE of facilitaire beheerder vaak lager, omdat 

er beperkt geld is voor goed beheer. Dolmans zorgt ervoor dat alle 

neuzen vroegtijdig dezelfde kant uitstaan.’ 

Welk project geeft je de meeste voldoening, 

Fred?

‘De ASML Campus is voor ons 

ontwerpbureau een paradepaardje. Hiervoor hebben we een 

masterplan opgesteld waarbij een groot terrein met gebouwen en 

parkeren is omgevormd tot een aantrekkelijke groene werkomgeving 

met dakterrassen, volwassen loof-en naaldbomen, stapelmuurtjes, 

nestkasjes etc. Daardoor leven er nu allerlei dieren, van valken tot 

muizen. En dat alles in een stijl die herkenbaar is voor ASML. Het 

mooiste compliment was ‘Wat bijzonder dat jullie de gebouwen 

hebben ingepast in de bestaande bosstructuur!’ - terwijl we alles 

nieuw hebben aangeplant.’

Claire, van welk project word jij blij?

‘High Tech Campus Eindhoven streeft naar ecologisch 

landschapsbeheer van het terrein. HTCE en Dolmans Landscaping 

Services werken samen aan de ontwikkeling van de campus vanuit 

de volgende centrale vraag: Hoe zorgen we er samen voor dat 

HTCE zich ontwikkelt naar de meest duurzame campus van 

Europa, zodanig dat de Total Cost of Ownership continu wordt 

geoptimaliseerd? Hiervoor heeft Dolmans Landscaping Services 

een Ecologisch Beheerplan opgesteld, waarin: het ecologisch 

landschapsbeheer continu integraal wordt gemanaged; het 

ecoconditioneel onderhoud voor een continue technische kwaliteit 

van de ecologische waarden binnen het terrein zorgt; het eco 

Living-Lab opgezet wordt om technische innovaties ten aanzien van 

duurzaamheid, ecologie en biodiversiteit toe te passen, te monitoren 

en te beheren.’

Wat zijn de belangrijkste groene opgaves waar Nederland voor 

staat, Fred?

‘Zowel in stad als in het buitengebied wacht ons een enorme 

groene opgave. Het leeuwendeel van de 1 miljoen gewenste nieuwe 

woningen zal binnenstedelijk worden gerealiseerd. Steden staan 

achter deze inbreiding en hoogbouw, maar alleen als die niet ten 

koste gaat van de leefbaarheid van mens en natuur. Woningbouw 

moet dus gecompenseerd worden met groen. Uitleglocaties 

vergroenen is niet zo eenvoudig als gedacht. Onze weilanden vol 

raaigras zijn in feite verschaalde gronden waar insecten, vogels en 

planten zijn verdwenen. Om hier weer een ecologisch geheel van te 

maken en de biodiversiteit te herstellen, zijn forse ingrepen nodig.’ 

Kan je daar een voorbeeld van noemen?

‘Voor ontwikkelaar BPD in Dorst bij Breda hebben we een 

waanzinnig mooie ecologisch beheerde buitenruimte met vijver 

gerealiseerd. Het groene gebied is onderdeel van het woningproject 

de Boswachterij. Voorheen was het een weiland, nu is het een 

verblijfsgebied met mooie beplanting waar kinderen spelen en 

mensen wandelen. De gemeente neemt het beheer over, is met BPD 

afgesproken.’ 

Denk je dat Nederland bereid is hierin tientallen miljarden te 

steken? In ons land lijkt de koopman het namelijk altijd te winnen 

van de dominee. 

‘Aan ons zal het niet liggen. Dolmans is een marktpartij, maar 

voor onderwijsinstellingen en overheden zijn we ook een 

kennispartner. Wij adviseren hen hoe de biodiversiteit te versterken 

en klimaatbestendig te worden en daarbij een beleving te creëren 

die de gebruikers verrast. Alleen als de inrichting en het beheer van 

de buitenruimte aan deze drie criteria voldoet, dan pas vinden wij 

de vergroening daadwerkelijk geslaagd. Alleen samen kunnen we 

erin slagen van Nederland een aantrekkelijk en duurzaam woon- 

en leefklimaat te maken. Ik beschouw ons als een passant in de 

tijd. Elke dag werken we aan een leefbaarder Nederland, daarna 

dragen we het stokje over aan de volgende generatie. Die intrinsieke 

motivatie zit in deze club verweven. Dat geeft me vertrouwen in de 

toekomst.’ 

‘ Dolmans
  maakt snel
 inzichtelijk
 of iets 
  haalbaar is, 
Dat voorkomt 
teleurstelling 
achteraf’

Wat zijn voor jou de 

universele waarden 

van ondernemen, 

onafhankelijk van welke 

crisis (financieel, virus, 

stikstof etc) zich ook 

voordoet?

blijven bewegen, 

vernieuwen en 

verrassen. ondernemen 

vraagt om opgaves 

continu vanuit diverse 

invalshoeken te 

belichten.

Wat heeft indruk 

gemaakt in je leven?

De geboorte van mijn 

dochter. van de ene 

seconde op de andere 

verandert het leven 

compleet. schitterend!

noem drie inspirerende 

architecten?

robert opron, flaminio 

bertone en andré 

lefèbvre. architecten 

van bijzondere en 

spraakmakende 

auto’s. stuk voor stuk 

kunstwerken.

hoe ziet de stad van 

morgen eruit en wat 

kunt u aan die stad 

toevoegen d.m.v. 

architectuur?

een evenwichtige mix 

van wonen, werken, 

recreëren en verblijven 

in een natuurinclusieve 

en klimaatadaptieve 

setting.

hoe geef je vorm aan de 

nieuwe stad?

Door samenwerking en 

door goed te luisteren. 

Wat maakt een stad, tot 

een stad?

een bruisend en 

thuis gevoel met een 

mix van een fijne 

woonomgeving. reuring 

en beleving.

Wat is jouw favoriete 

stad en waarom?

valencia, omwille 

van de organische 

vormgeving van 

gebouwen.

Wat typeert jouw stijl 

van architectuur?

natuurinclusieve 

stijl. gebouwen en 

buitenruimtes die 

natuurlijk in elkaar 

overlopen.

Welke ondernemer 

bewonder je het meest?

elon musk, ceo van 

tesla. hij is een echte 

visionair, latente 

behoefte van elektrische 

auto bewust gemaakt.

Wat is jouw ultieme doel 

als ondernemer?

Waarde toevoegen aan 

de klant en mensen 

ontwikkelen. iets 

moois nalaten aan de 

volgende generatie.

Wat zijn je favoriete 

top 3 architectonische 

gebouwen?

station luik - 

guillemins

st. janskathedraal in 

‘s-hertogenbosch

het Depot in rotterdam

Wanneer ben je 

succesvol?

Wanneer anderen dat 

vinden.

Welk vraagstuk houd je 

het meeste bezig?

De duurzaamheids-

transitie en de rol die 

wij als bedrijf daarin 

spelen. meedenken 

aan hoe we van 

fossiele brandstoffen 

afkomen, circulair 

kunnen bouwen en 

ruimtegebruik kunnen 

optimaliseren.

heeft deze covid 

pandemie jou nog 

nieuwe inzichten 

gegeven?

Dat gezondheid wel 

een heel belangrijke 

geluksfactor is in het 

leven.

Wat wil je 

als architect nalaten 

aan de volgende 

generatie?

mooie herinneringen 

waar verder opgebouwd 

kan worden. 

 

Fred Knibbeler
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