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Less is More
Buitengewoon staat voor hoogwaardige kwaliteit in de 
publieke ruimte.

Buitengewoon is professioneel, praktisch en klantgericht en 
doet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Buitengewoon is vernieuwend en creatief. Zoekt altijd naar 
nieuwe mogelijkheden en kansen voor een beheerbare en 
leefbare publieke ruimte. 

Buitengewoon Consultancy is een samenwerking 
tussen Oscar Mulder en Charlotte van der Hulst. Door de 
bundeling van onze krachten ontstaat er een doortastend 
team dat staat voor kwaliteit met aandacht voor de 
opdrachtgever en kennis van de inhoud. 

Wij werken vanuit passie voor het vak.
Doordat wij een flexibele, kleinschalige organisatie zijn 
kunnen we snel inspelen op veranderende vraagstukken in de 
publieke buitenruimte. Vanuit onze kennis en ervaring zijn 
wij in staat om anders om te gaan met de buitenruimte en het 
verbinden van elkaars kwaliteiten. Wij beschikken over een 
ruim netwerk om een complete aanbieding te kunnen doen 
met één vast, vertrouwd aanspreekpunt. 

Succesvolle resultaten met praktijk bewezen oplossingen, 
daar staan wij voor! De juiste inrichting en het beheer en 
onderhoud zorgen voor een verrijking van de leefomgeving. 
Zorgen dat de basis op orde is, daarna kwaliteit toevoegen 
waar dat nodig mocht zijn. Dit alles begint al bij het ontwerp 

van de buitenruimte en de juiste communicatie tussen de 
actoren.

Less is more staat voor het gebruik maken van de ruimte 
die er is, daar waar ruimte is kwaliteit creëren. Bijvoorbeeld 
kiezen voor één stevige boom dan tien iele bomen. De 
bestendigheid en kwaliteit van het groen zorgen er voor dat 
bewoners zich verankeren in een wijk: zij herinneren zich nog 
die eerste zoen bij die boom of  daar bij dat muurtje waar ze 
altijd gingen knikkeren. Een grote boom brengt levendigheid, 
binding en samenhang in de leefomgeving. 

Dit voorbeeld is te vertalen naar alle facetten van de publieke 
ruimte. Niet de hoeveelheid maar de kwaliteit bepaald de 
beleving van de woonomgeving en de beheerkosten hiervan. 
De visie van Buitengewoon sluit daar naadloos bij aan!

Buitengewoon
Kennismaking en visie
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http://www.buitengewoonadviseurs.com/profiel/oscar-mulder.html
http://www.buitengewoonadviseurs.com/profiel/oscar-mulder.html
http://www.buitengewoonadviseurs.com/profiel/profiel-oscar-mulder.html
http://www.buitengewoonadviseurs.com/profiel/profiel-oscar-mulder.html
http://www.buitengewoonadviseurs.com/profiel/charlotte-van-der-hulst.html
http://www.buitengewoonadviseurs.com/profiel/charlotte-van-der-hulst.html
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Natuurlijk spelen in wijkbos
Uniek project op unieke locatie
Voor de gemeente Enschede, 
stadsdeelbeheer Noord, is 
Buitengewoon gevraagd om de 
projectbegeleiding op zicht te 
nemen voor het realiseren van 
Natuurlijk Spelen in het Ankrot 
Bosje. Dit is een wijkbos van 1,7 
ha dat het buitengebied verbindt 
met de stad. Door dit bos loopt 
de Roombeek.

Het bos moet een toegankelijke 
plek worden met een 
hoogwaardige uitstraling bij de 
de binnenkomst van Enschede 
vanaf  de Oldenzaalsestraat. De 
natuur de stad inbrengen en de 
kinderen op een natuurlijke 
manier laten spelen in dit 
wijkbos. 

Door middel van het creëren van 
een natuurlijke speelplek met 
veel speelaanleidingen moet de 
kinderen weer in aanraking 
komen met de natuur. 
Buitengewoon gaat met alle 
betrokkenen in gesprek om hun 
ideeën en wensen te 
inventariseren en te vertalen 
naar een inrichtingsplan om dit 

uiteindelijk om te zetten naar 
een uitvoeringsplan en tot 
uitvoering te brengen. 

Er is een uitgebreid 
participatietraject opgezet om de 
belanghebbende zoveel mogelijk 
te betrekken en te informeren.

Kinderen van de naast gelegen 
school hebben tekeningen 
gemaakt van wat zij graag willen 
hebben. Bewoners en 
buurtkinderen hebben via 
mindmapping ideeën kunnen 
aandragen. Daarvoor is op 
locatie een informatie- en 
ideeënruimte gecreëerd.

Er is overleg gevoerd met het 
waterschap over aanpassing 
van het talud langs de beek om 
deze geschikt te maken voor 
een waterspeelplek. Ter 
plaatsen zijn de meest ideale 
plekken uitgekozen voor het 
realiseren van 
spelaanleidingen. Met 
beeldend kunstenaar Laurens 
Morsink, uit Enschede, zijn de 
ideeën uitgewerkt en worden er 

twee ontwerpen met 3D-
visualisaties gemaakt.

De ontwerpen worden 
binnenkort teruggekoppeld. 
Daarna kiezen de bewoners en 
school het definitieve ontwerp. 

Het natuurlijke materiaal is 
duurzaam; wat gebruikt wordt is 
afkomstig uit de directe 
omgeving. 

Locatie in het Ankrot 
bosje waar straks een 
speelaanleiding 
geplaatst gaat 
worden.
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Houtzaagkunst/spelaanleiding 
LaurensMorsink

http://www.laurensmorsink.nl
http://www.laurensmorsink.nl
http://www.laurensmorsink.nl
http://www.laurensmorsink.nl
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“Less is More”; onder deze noemer organiseren 
wij, via het platform arbowijzer, een workshop met 
deze titel. Wij nodigen u van harte uit om hierbij 
aanwezig te zijn.

Menige gemeente is al jaren aan het inleveren en 
is het kwaliteitsniveau een trede lager gaan 
uitvoeren; overigens veelal zonder dat dit meteen 
opvalt voor de burger, althans niet de eerste jaren. 
We schuiven als het ware het onderhoud en de 
kosten voor ons uit. Voor de korte termijn levert 
dit geld op, maar voor de lange termijn?

Hoe houden we onze omgeving mooi, schoon en 
veilig en daarmee aantrekkelijk voor onze 
inwoners.  Hoe houden we de grote waarde van 
groen intact?

Maar denken we zelf  dan ook mee vanuit de 
praktijk of  voeren we alleen maar uit? Met de 
kennis en ervaring zijn we kennisdragers van de 
mogelijkheden van de inrichting en 
beheerkwaliteit. U weet dat met enige 
aanpassingen het beheer ineens een stuk 
goedkoper kan worden en vervolgens niet aan 
kwaliteit inboet.
Maar hoe doen we dat? Hoe gaan we om met de 
verschillende belangen die spelen bij de inrichting 
en beheer van de publieke ruimte. 

Workshop
Oscar Mulder en Charlotte van der Hulst. Beide 
ingenieur bij Buitengewoon, zijn zeer ervaren in 
beheeroplossingen en de effecten hiervan op de 

kwaliteit van de publieke ruimte. Ze nemen u 
graag mee in een presentatie van hun ideeën over 
praktische en veelal goedkopere oplossingen voor 
de inrichting van de publieke ruimte. Met veel 
gevoel en kennis voor kwaliteit en duurzaamheid 
laten zij zien hoe simpel het kan zijn. 

Interesse in deze workshop? Zie voor meer 
informatie onze website of  stuur een mail naar 
info@buitengewoonadviseurs.com

Buitengewoon ondersteund gemeente 
Ermelo bij het op orde krijgen van de 
buitendienst (wijkservice). Oscar 
Mulder is hiervoor gedetacheerd. Met 
zijn kennis en expertise geeft hij 
uitvoering aan het omgevingsbeheer 
en coacht en traint personeel in 
professionalisering van hun taken en 
beeldgericht werken.
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Inspiraties
Links: vaste planten 
border tussen de rijbanen 
langs de rondweg.
Rechts: de waarde van 
grote bomen en het effect 
op de ruimte.

Workshop
Less is more

Ermelo
Verlenging 
detachering

http://www.arbowijzer.org
http://www.arbowijzer.org
http://www.buitengewoonadviseurs.com
http://www.buitengewoonadviseurs.com
mailto:info@buitengewoonadviseurs.com?subject=informatie%20workshop
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