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Aanleg Burgemeester Geukerspark in Helmond
Fabrieksterrein wordt groen stadspark
Op 17 juni 2020 openden wethouder Erik de Vries en onze regiomanager
Gerrit Kamp het Burgemeester Geukerspark in Helmond. Iets meer dan een
jaar werkten we aan de metamorfose van dit voormalige fabrieksterrein tot
een groen stadspark in het centrum van de stad, met een recreatieplein en
een wandel- en fietspromenade. Het nieuwe park telt 26.000 vaste planten
en 50 bomen in 23 verschillende soorten, maar de absolute blikvanger is
de Stads Aa, die na lange tijd weer bovengronds stroomt.

Toen we begonnen lag er al een mooi basisontwerp. Maar Mourik heeft vaker
met dit bijltje gehakt en we weten: er is bijna altijd ruimte voor verbetering.
Bijvoorbeeld de engineering van een voetgangersbrug in het park. Die moest
namelijk ook gebruikt kunnen worden door de brandweer, maar was daarop
volgens het ontwerp niet berekend. Verder was de enginering van de
natuursteen in het park onderdeel van de werkzaamheden metals voorbeeld
het natuursteen langs de Aa. Alles was maatwerk en moest per band worden
geëngineerd. Dat hebben we qua kleur en vorm aangepast om een vloeiende
uitstraling te creëren. Zie verderop. We kijken altijd kritisch mee naar de
plannen die we krijgen van opdrachtgevers. Is over alles goed nagedacht?
Kloppen de aannames nog? En we vragen ons af: kan het slimmer, goedkoper
of beter?
Engineering zwevende betonvloer
We hebben meerdere aspecten van het originele plan geoptimaliseerd. In de
trappartij , die aansluit op de stapstenen in het water, zouden 14 betonnen
heipalen in het midden van de vloer komen om zettingen te voorkomen. Het
risico was dat de vloer kon breken bij zettingen van de damwand. In plaats
daarvan bedachten we een zwevende vloer die meebeweegt als de damwanden
zich zetten in de loop van de tijd. Om het risico van zettingen door het gewicht
van de massieve vloer te beperken is hebben we beton vervangen door EPS.
Dit piepschuim maakt de vloer veel lichter dan de originele vijverbodem en
daardoor waren funderingspalen niet meer nodig.
Slimme legpuzzel natuursteen
De rivier de Aa meandert weer net als vroeger door het park. We maakten een
constructie van damwanden en een betonnen schort met daarop een
gemetselde wand van basaltblokken, afgewerkt met een deksloof van chinees
graniet (500 x 300). Het water loopt in een grote boog door het park. Een
constructie met rechte blokken zou dus niet mooi worden; open voegen op de
hoeken, stukken die net niet passen. Ieder blok is uniek, als een legpuzzel
genummerd en geplaatst. Het resultaat is een vloeiende constructie die
helemaal geïntegreerd is met de natuursteen loper, zitbanken en bruggen in het
project.
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Technische installaties
Mourik Techniek heeft in de natuursteen trappartij meerdere waterspeeltoestellen geplaatst die voor veel plezier
zorgen op warme zomerdagen. In de ontwerp- en bouwfase moesten we hiervoor fundaties, leidingdoorvoeren en
een wateraansluiting maken in de betonvloer van de trappartij.
Bij het kasteel in Helmond, 400 meter van de projectlocatie, hebben we een ondergronds HWA-rioolsysteem
ingebouwd, met een inlaatsysteem van het kanaal naar de ondergrondse Aa. Het ondergrondse tracé is de afgelopen
15 jaren in meerdere delen door het centrum van de stad aangelegd. Eén deel daarvan is drie jaar geleden door ons
gerealiseerd. Met deze nieuwe aansluiting op het kanaal wordt de Stads Aa ook gevoed bij laag water. Verder hebben
we bij de Waardstraat een pompput met een HWA-afvoer naar het kanaal aangelegd, voor de tijdelijke afvoer van het
water in de Stads Aa. In 2021 wordt het tracé van de Stads Aa voltooid met de aanleg van het laatste deel.

In één keer goed
Om de rivier weer bovengronds te halen, maakten we in de Havenweg een doorsteek naar de ondergrondse Aa.
Dit deel lag op een eind. Voor de aansluiting naar de keermuur hebben we diverse bijzondere betonconstructies en
putten ontworpen en ingebouwd. Vanaf hier slingert de rivier door het gebied, om bij de keermuur aan de andere
kant van het park weer ondergronds te gaan. Daar maakten we ook een overstortput. De punten bij de keermuren
zijn allebei kritiek, met ingewikkeld rioolwerk onder de weg door, en een enorme kluwen aan kabels en leidingen
die verlegd of gekruisd moesten worden. Zouden we hier een misser hebben gemaakt, dan zou een groot deel van
de stad zonder stroom en water hebben gezeten. Daarom moet dit soort werk altijd in één keer goed. De afwerking
is aan weerszijden prachtig, met mooie bemetselde keermuren en chique leuningen.
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Buiten genieten in de stad
Het nieuwe Burgemeester Geukerspark is een aanwinst voor Helmond. We
hebben er samen met de gemeente alles aan gedaan om het park tot een
plek te maken waar mensen buiten kunnen genieten. Er zijn
waterspeeltoestellen en op de wandelpromenade is het ook goed zitten in de
zon, op zitbanken en poefjes en aan de tafels die we hebben geplaatst. In
het midden van het park staat een bijzonder kunstwerk, gemaakt door
kunstenares Marieke Vromans. Het beeld fungeert als de symbolische
gastheer voor de bezoekers aan het park. Een paar dagen na de opening
was het al een komen en gaan van gezinnen met kinderen die zich
vermaakten op het gazon en de stapstenen in het water, wandelaars die
genieten van de ruimte en de rust. Of even uitrusten op de houten bankjes.
Helmond is een prachtige plek rijker.

Voor meer informatie
Mourik Infra B.V.
Contactpersoon
Gerrit Kamp
Regiomanager
E gkamp@mourik.com
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