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Probleemstelling 
In het recente verleden werden voor diverse evenementen feesttenten gebruikt die werden verankerd in de 
verharding. Zo gebeurde het ook op het oude Oranjeplein. Hierbij werden de stenen eruit gewipt en een gat 
geboord/geslagen in de pleinfundatie. Nadien werden de stenen teruggelegd zonder dat de gaten goed werden 
aangevuld en verdicht. Het gevolg hiervan was dat het plein als het ware werd ondermijnd en er verzakkingen 
optraden. Ook zijn er voorbeelden dat er gewoon haringen tussen de stenen werden geslagen waarbij de 
straatstenen  beschadigd werden. Hierdoor ging ook het beeldkwaliteit van het plein achteruit en stegen ook de 
beheerskosten van het plein vanwege diverse maatregelen om het plein weer ordentelijk te maken. 
In het oude Oranjeplein zaten ook vaste verankeringspunten die echter amper werden gebruikt omdat in de 
praktijk deze qua stramienmaat bij de opstelling van het evenement niet goed uitkwam. 
 
Gekozen oplossing 
Het nieuwe Kloosterplein en Oranjeplein zijn geschikt gemaakt voor het houden van evenementen en 
weekmarkten. Hiervoor zijn zware pleinfundaties gemaakt om deze belasting te kunnen dragen. Op beide pleinen 
zijn ook speciale bestratingpatronen gebruikt die de pleinen een bijzonder uiterlijk geven. 
Bij deze pleinen is ook de keuze gemaakt om geen vaste verankeringspunten te maken, omdat deze zeer duur in 
aanleg zijn en bovendien weinig gebruikt worden. 
 
Gezien deze uitgangspunten en bovenstaande ervaringen is vanuit beheersoptiek de keuze gemaakt om geen 
verankering meer toe te staan, aangezien in de tentenbranche voldoende andere alternatieven voor handen zijn 
om tenten op te stellen en/of te verankeren. Men kan dan denken aan: 

 Traditionele tenten die verankerd worden aan betonblokken of waterbakken; 
 Systeembouwtenten (met zelfdragende constructie). Voordelen van deze tenten zijn: 

o dat deze kwalitatief beter en veiliger zijn; 
o effectiever ruimtegebruik door ontbreken van scheerlijnen. 

 



Voor de weekmarkt (op het Kloosterplein) worden losse verankeringblokken gebruikt die beschikbaar worden 
gesteld door de gemeente. 
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