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De blik van een succesvolle ondernemer is vaak op 
de toekomst gericht. Voor ondernemers in de open-
bare ruimte is dit niet anders. En waar de herfst en 
de winter seizoenen lijken voor contemplatie, daar is 
de lente natuurlijk een aanjager van nieuwe energie 
en ideeën. In dit maart nummer laten wij dan ook 
een aantal groenbeheer specialisten aan het woord 
die op verschillende plekken verantwoordelijk zijn 
voor het leefbaar houden van de openbare ruimte. 
Bij Buitengewoon adviseurs buigt men zich over de 
vraag hoe dit leefbaar houden er in de (nabije) toe-
komst uit zou moeten zien. Volgens hen zou het 
beheer een co-productie moeten worden van over-
heid, bedrijven en burgers. Ook bij IPC houdt men 
zich met verandering bezig. Zij vertellen in dit num-
mer over de verschillende cursussen die zij profes-
sionals aanbieden om goed op veranderingen voor-
bereid te zijn. 

Ook Ingenieursbureau Smit Groenadvies komt aan 
woord. Al jaren maken verschillende gemeenten 
gebruik van Smit's kennis op het gebied van onder 
meer civiel- en cultuurtechnische inrichting, stede-
lijke ontwikkelingen en sport- en recreatieterreinen. 
Stichting Groenkeur presenteert in dit nummer haar 
positieve resultaten naar aanleiding van een onaan-
gekondigde controle bij bedrijven die hun keurmerk 
dragen. De mensen van Streetlife hebben zich de 
aspecten van verandering eigen gemaakt. Of het nu 
om grote projecten of om kleine transities in de stad 
gaat, zoals een aantal voorbeelden in hun artikel 
laat zien. Voor plekken in de openbare ruimte die 
extra aandacht verdienen, omdat zij veelvuldig ge-
bruikt worden, heeft TFI geschikte oplossingen ge-
vonden. Kortom veel aandacht voor een meer leef-
bare openbare ruimte in dit nummer. Wij hopen van 
harte dat u er ook dit keer weer iets van opsteekt! 

Groenbeheer
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Beheer van de buitenruimte vraagt om een nieuwe 
balans. Tot voor kort bepaalde de overheid wat er 
gebeurde in de openbare ruimte. De huidige tijd 

vraagt om co-productie tussen overheid, instellingen, 
bedrijven en burgers die zich samen inzetten voor de 
publieke ruimte. 

Toekomstbestendig
Dat impliceert niet dat overheden hun verantwoordelijk-
heden over de schutting gooien maar juist willen delen 
met belanghebbende partijen. Die als aanvulling op de 
publieke investeringen zich bekommeren over de kwaliteit 
om zo een toekomstbestendige buitenruimte te maken. 
Deze werkwijze vraagt om duidelijke kaders, (strategi-
sche) structuren en het vooruitblikken over de uitgave van 
het gemeenschapsgeld dat hiermee gemoeid is. Belang-
rijke hulpmiddelen hierbij zijn  het toepassen van risico-
analyses en toetsing aan life cycle kosten. Hierdoor schept 
men een goede basis voor de uitdaging tot het vinden van 
een nieuwe balans. 

Transformatie
De openbare ruimte transformeert naar een publieke 
ruimte waar meer geïnnoveerd wordt en nieuwe ontwik-
kelingen vanuit de markt worden toegepast. Daarbij is 

ruimte voor burgers om aan te geven wat voor hen be-
langrijk is. En hoe we, als beheerders, de beste effecten 
kunnen bereiken wat betreft de tevredenheid over de 
openbare ruimte. Het beheer van de publieke ruimte 
vraagt ook om een duurzame benadering aangaande de 
inrichting en de uitvoering van het beheer. Daarnaast 
vraagt het beheer om sociale duurzaamheid, gerichte 
keuzes en gedifferentieerde onderhoudsniveaus. Hierbij is 
niet alleen maar de techniek bepalend, ook gebruikers-
wensen gaan verregaande invloed krijgen op de uitvoe-
ring van het beheer en onderhoud.

Co-productie
Het beheer van de openbare ruimte kan in de toekomst 
niet meer zonder co-productie. Een efficiënte en kosten-
bewuste uitvoering van onderhoud is vooral uitvoeren 
wat de burgers en bezoekers belangrijk vinden. Het be-
heer van de openbare ruimte doe je niet meer alleen als 
overheid. Samen zijn we verantwoordelijk voor de inzet 
van het gemeenschapsgeld dat hiervoor gereserveerd is. 
Zo ontstaat er een nieuwe balans, waarbij we overgaan 
van het beheer van de openbare ruimte naar beheer van 
onze publieke ruimte.

Meer info: www.buitengewoonadviseurs.nl

Van beheer openbare ruimte 
naar beheer publieke ruimte




