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dat mensen het ook echt gaan doen! Wij 
geloven dat de combinatie van bewegen en 
beleven ervoor zorgt dat mensen ook echt in 
beweging komen.’ 

Hoe geven jullie gestalte aan het thema 
bewegen en beleven? 
‘Je kunt denken aan het aanleggen van 

wandelroutes in gebieden die we beheren. 
Zo maken we bijvoorbeeld een wandelpad 
door ecologisch groen, zodat mensen de 
natuur van dichtbij kunnen beleven. Ook 
zijn we actief met groene schoolpleinen. Het 

dicht getegelde schoolplein is verleden tijd. 
Het moderne schoolplein biedt zowel ruimte 
voor natuurbeleving en educatie alsook 
voor spelen en bewegen. Dus zorgen wij 
voor paden door het groen, stapelmuurtjes 
waar insecten en andere dieren kunnen 
huisvesten, een pluktuin of een tiny forest 
en natuurlijke elementen die uitnodigen 
tot bewegen, zoals klimbomen, doolhofjes 
en struinbossen. Dit in combinatie met 
speelvoorzieningen met een natuurlijke 
uitstraling. Juist in die combinatie zit onze 
kracht. Om dat te realiseren hebben we 

een 10 stappenplan met 8 bouwstenen. 
Een schoolpleincoach van Dolmans 
begeleidt scholen hierbij en helpt ook met 
het aanvragen van subsidies. Complete 
ontzorging dus. 

Daarnaast helpen we gemeenten met 
het vergroenen van de openbare ruimte en 
het realiseren van natuurlijke speelplekken. 

Met de toeneMende 
verstedelijking 
groeit ook het 
belang van 
bewegen en beleven

Dolmans Landscaping Group is een full 
service groenvoorzieningsbedrijf met 75 
miljoen omzet, 14 vestigingen in Nederland 
en België en zo’n 1.000 medewerkers. Van 
origine is het een Limburgs familiebedrijf, 
opgericht in 1961 door Hub Dolmans en 
later overgenomen door schoonzoon Erwin 
Janssen. Een van de Dolmans collega’s 
is Alfred Treffers, al 25 jaar actief in de 
groenwereld. Zijn passie: mooie projecten 
maken die ook echt gebruikt worden. Wat 
dat betreft kan hij bij Dolmans zijn hart 
extra laten kloppen door het specialisme 

bewegen en beleven. Die insteek levert 
mooie ontwerpen op die uitnodigen tot 
bewegen en mensen optimaal laten genieten 
van alles wat de natuur te bieden heeft. Een 
ijzersterke combinatie die bijdraagt aan 
een prettige leefomgeving. En na twee jaar 
corona twijfelt niemand nog aan het belang 
daarvan, stelt Treffers. ‘Door het coronavirus 
hebben we gezien hoe belangrijk een 
goede buitenruimte is. Wij willen de natuur 
dichter bij de mensen brengen, op een 
manier die aanspreekt. Iedereen weet dat 
bewegen belangrijk is, maar het gaat erom 

Naarmate steden verder verdichten, wordt 
de kwaliteit van de openbare ruimte steeds 
belangrijker. Dat vraagt om integrale, 
natuurinclusieve ontwerpen. Daarbij kiest 
Dolmans Landscaping Group voor een speciaal 
accent: bewegen en beleven.  ‘Met deze focus 
zorgen we ervoor dat mensen echt in beweging 
komen’, zegt Alfred Treffers. 

‘ Door het 
coronavirus 
hebben we gezien 
hoe belangrijk 
een prettige 
buitenruimte is’

alfred treffers in kroonwijkpark Malden gemeente heumen op de achtergrond school de vuurvogel onderdeel van stichting 

Conexus. ontwikkeld door hevo (‘s-hertogenbosch) gebouwd door buko bouw
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Alfred Treffers

Commercieel Manager

Adviseur Bewegen & Beleven 

dolmans landscaping Group

Hebben we in Nederland 

een woon-PrOBleeM of 

woon-CrIsIs?

Het is echt een woon-

crisis! de hoeveelheid 

woningen beschikbaar voor 

doelgroepen zoals: starters,  

statushouders, studenten 

en ouderen is zeer beperkt. 

daarnaast is de doorlooptijd 

en het vergunningstraject 

enorm traag. daar komt nog 

bij dat de bouwmaterialen 

en de vakmensen beperkt 

beschikbaar zijn, kortom het 

dreigt meer dan een woon-

probleem te gaan worden. 

drijven beleggers de prijzen op 

van huizen? 

Ja beleggers kopen via forse 

overbiedingen particulier 

vastgoed op om dit te gaan 

verhuren. Hierdoor hebben 

kopers op de woningmarkt 

geen kans om zelf een woning 

aan te schaffen. 

Gaat de nieuwe minister voor 

Wonen het verschil maken?   

Het is goed dat hier nu 

een aparte minister voor is 

aangesteld maar de materie 

en procedures zijn erg complex.

Het gevecht om de ruimte. 

Waar bouwen we wel en niet? 

de gronddruk op het stedelijk 

gebied is enorm, in ieder 

geval niet bouwen waar de 

ecologische waarde het hoogst 

is, zoals de natura 2.000 

gebieden en de groengebieden 

die van groot belang zijn voor 

de leefbaarheid in de stad.  

Welke innovatie gaat echt het 

verschil maken?

Herbestemming bestaande 

kantoorpanden naar zorg en 

woningbouw voor ouderen en 

studenten. de energietransitie 

en de problematiek omtrent 

klimaat gaan zorgen voor 

duurzame innovatie binnen de 

techniek in de woningbranche.  

Als je één groep moet noemen 

die nu op de woningmarkt als 

eerste hulp nodig  heeft, welke 

groep is dat dan? 

starters zijn op dit moment 

kansloos dus daar is het eerst 

hulp nodig.

Wat wordt het belangrijkste 

kenmerk van wonen in de 

toekomst? 

flexibiliteit en integraal werken, 

wonen, studeren, recreëren 

en sporten op de m2. daardoor 

zullen verticale oplossingen 

gezocht gaan worden. 

Wat zouden partijen op de 

Nederlandse woningmarkt 

anders en beter kunnen doen? 

Beter samenwerken in de 

keten, meer lef tonen en risico 

nemen. 

de stad heeft grotere woningen 

nodig?  

Nee kleiner, want de meeste 

doelgroepen zoeken kleiner en 

betaalbaar. 

de betaalbare woning bestaat 

niet? 

deze bestaan zeker wel. er 

zijn diversen voorbeelden van 

betaalbare woningbouw, tiny 

houses, drijvende woningen, 

herbestemming oude panden.

Hoe oud ben je:

48

Waar groeide je op: 

land van Heusden en Altena

In welke stad/dorp ligt je hart: 

‘s-Hertogenbosch

Ben je geworden wat je wilde 

worden:

Ja, ik wilde altijd al resultaat 

zien van de inspanning die 

je levert

Ben je geworden wie je wilde 

worden: 

Ja, naast partner en vader van 

Middels raamcontracten bieden we onze 
dienstverlening aan en ontwerpen we 
de speelinclusieve stad. De tendens is 
op dit moment dat we veel traditionele 
speelplekken bestaande uit kunststof 
speeltoestellen vervangen door groene 
speelaanleidingen en circulaire natuurlijke 
materialen. Het element ‘beleven’ krijgt 
vorm door alles wat je ziet, ruikt, voelt 
en meemaakt in de omgeving. Door bij 
een ontwerp in te zetten op biodiversiteit 
kunnen we bijvoorbeeld zorgen voor een 
omgeving waar vlinders, bijen en andere 
insecten op afkomen.’ 

noem eens een paar voorbeelden van 
projecten met aandacht voor bewegen & 
beleven die jullie uitgevoerd hebben? 
‘Een mooi voorbeeld zijn de tuinen van 

zorginstelling SIZA, een woonvorm voor 
mensen met een beperking. Elke tuin wordt 
gedeeld door drie bewoners. Als je aan je 
bed gekluisterd bent, is het extra belangrijk 
dat je buiten iets moois ziet. Daarom hebben 
we een kleurrijke buitenruimte gecreëerd 
waar in elk seizoen wel iets in bloei staat. 
Daarnaast was een van de uitdagingen om te 

zorgen dat mensen met rolstoel of bed naar 
buiten kunnen en in een gezamenlijke tuin 
toch iets van privacy ervaren. Daarvoor is 
in samenspraak met een fysiotherapeut en 
een pedagogisch medewerker een ontwerp 
gemaakt met korte stalen plantenbakken en 
bankjes voor bezoekers. 

Ook het speelplein voor een school 
met speciaal onderwijs op het terrein 
van het UMC in Utrecht is een mooi 
voorbeeld. Hier hebben we samen met 
Speelnatuur en Dolmans L+P ontwerpers 
en adviseurs een multifunctioneel plein 
ontworpen. Een bijzondere speeltuin goed 
toegankelijk voor kinderen in een rolstoel, 
terwijl buurtkinderen er kunnen skaten 
of trampolinespringen. Echt inclusief 
spelen dus. Dankzij glooiingen in het 
terrein kunnen fysiotherapeuten het plein 
gebruiken om met kinderen te revalideren 
en te trainen. Al met al een gezonde leef- 
en speelplek voor kinderen, familie en 
zorgprofessionals.

Een ander voorbeeld is de daktuin 
van Archipel Zorggroep voor ouderen in 
Best die is ingericht op beleven. Aan de 
verhoogde bakken met vaste planten zijn 

drie kinderen kan ik binnen 

dolmans een adviserende rol 

spelen tussen de verschillende 

vestigingen en de speciale 

projecten met de bijbehorende 

klanten

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt:

drunense duinen samen met 

mijn hond en gezin 

Binnen- of buitenmens: 

Buitenmens, daar gebeurt het

Introvert of extravert: 

Introvert

sporter of studiebol: 

sporter

risico’s mijden of nemen: 

risico nemen

luisteren of spreken:

luisteren

Wie is je grote voorbeeld: 

Mijn vader

Werken of vrij zijn: 

In de goede verhouding beide 

erg fijn

fietsen of auto: 

fietsen

Thuis koken of buiten de deur 

eten: 

Beide, als het maar Italiaans is!

Passie voor: 

Alles wat met wielrennen, 

mountainbiken en veldrijden te 

maken heeft

Grootste inspiratie: 

de ontwikkeling van ons 

dames Wielerteam van 

dolmans (heet nu team sd 

Worx). dit begon als een 

lokale dameswielerploeg 

waarvan dolmans de shirts 

sponsorde. deze uit de hand 

gelopen hobby is inmiddels 

getransformeerd naar een 

professioneel bedrijf. Het 

team is nu al jarenlang 

‘s werelds beste 

dameswielerploeg en nummer 1 

op UCI-ranking   

dit raakt mij persoonlijk: 

Onrecht naar de zwakkeren in 

onze samenleving 

Topserie Netflix: 

la Casa de Papel

favoriet vervoersmiddel: 

spreekt voor zich: de fiets

Ultieme ontspanning: 

In de winter na intensief 

buitensporten lekker in een 

warm bad met op de rand een 

goede espresso

Beste sportprestatie: 

Wielrennen: rijden van la 

Marmotte cyclosportieve tocht 

in de Alpen, vergelijkbaar 

met een touretappe in de 

bergen

Guilty pleasure:

dan toch wel iets met alcohol: 

trappisten of goede witte wijn  

Beste zakelijk advies:

Kijk goed naar de 

mogelijkheden en kansen die er 

altijd zijn en maak gebruik van 

wat er aanwezig is

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou: 

deze dag bestaat uit een goede 

mix van inspanning (werken/

sporten) en ontspanning en 

daarbij ook nog iets nieuws 

ontdekken

‘ Wij weten precies 
welke vergroening 
het meest geschikt 
en onderhouds-

  vriendelijk is’

allerlei elementen toegevoegd waarmee 
de zintuigen van de bewoners geprikkeld 
worden, bijvoorbeeld door muziek, water of 
een spelelement.’

Voor welke partijen kunnen jullie met 
name iets betekenen?
‘Behalve voor scholen en gemeenten 

werken we ook veel voor zorginstellingen en 
woningcorporaties zoals Siza Zorg, Archipel, 
Cello Zorg, Laride, Thuis, Area, MUMC en  
Meander. Ook voor projectontwikkelaars 
kunnen we veel betekenen als het gaat om 
het realiseren van een natuurlijke omgeving 
die uitnodigt tot bewegen voor jong en oud, 
maar ook gewoon om te recreëren. Het grote 
voordeel van Dolmans is dat wij alles in één 
pakket aanbieden, van ontwerp tot aanleg 
en meerjarig onderhoud. Daarmee kunnen 
we klanten compleet ontzorgen. We denken 
niet alleen mee over de optimale inrichting, 
maar ook over zaken als circulariteit, 
klimaat en kosten. Wij ontwerpen altijd 
binnen budget en zorgen niet alleen dat 
het plaatje zo wordt uitgevoerd als de 
bedoeling was, maar ook dat het zo blijft. 
Onze ervaring in onderhoud helpt daarbij. Wij 
weten precies welke beplanting ecologisch 
of onderhoudsvriendelijk is. Die integrale 
benadering spreekt klanten aan.’

Hoe ziet de toekomst van beleven & 
bewegen eruit?
‘Met de toenemende verstedelijking 

groeit ook het belang van bewegen en 
beleven. Daarom gaan we dit thema binnen 
Dolmans verder uitrollen. Momenteel zijn 6 
vestigingen hier volop mee bezig, maar we 
hebben de ambitie om er op alle vestigingen 
mee aan de slag te gaan.’

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

Mijn gezondheid en die van 

mijn naasten

Is er iets waarvan je al heel 

lang droomt: 

Om in Chili op de mountainbike 

van noord naar zuid te fietsen. 

starten in Atacama woestijn en 

finishen bij de koningspinguïns 

op Vuurland 

Als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn: 

Het spreektalent van frans 

Timmermans, vicevoorzitter 

europese Commissie, zou een 

welkome aanvulling zijn 

Wat maakt de stad slim:

de energietransitie en de 

klimaatveranderingen gaan 

ervoor zorgen dat de stad slim 

gaat worden in zijn oplossingen

 siza

UMC

 siza

UMC

‘ Wij ontwerpen 
altijd binnen 
budget’


