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Participatie verbindt
De huidige tijd vraagt om co-productie tussen overheid, instellingen, bedrijven en burgers die zich
samen inzetten voor de publieke ruimte. De openbare ruimte transformeert naar een publieke
ruimte waar meer geïnnoveerd wordt en nieuwe ontwikkelingen vanuit de markt worden
toegepast. Daarbij is ruimte voor burgers om aan te geven wat voor hen belangrijk is. Zo kunnen
we de beste resultaten bereiken voor wat betreft de tevredenheid over de openbare ruimte.
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Sportlaan Nieuw-Buinen
In 2017 is het project herstructurering groen Sportlaan van start gegaan. Het doel is vooral
renoveren van het groen (de bomen en de plantvakken) en het plaatsen van nieuwe
lichtarmaturen.

“Na de eerste informerende bewonersavond bleek dat er veel meer gaande was in de
Sportlaan dan we van te voren hadden ingeschat”, zegt Charlotte van der Hulst. "We hebben
de samenwerking gezocht met de opbouwwerker die actief is in deze straat, de wijkagent en
de woningbouwvereniging. Gezamenlijk zijn we dit proces ingestapt".

Met de bewoners is een werkgroep gevormd. Gezamenlijk zijn alle problemen
geïnventariseerd.
Lees meer 
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Landvarkens bestrijden
invasieve soorten
Invasieve soorten vormen een steeds grotere uitdaging om succesvol en tegen acceptabele
kosten te kunnen bestrijden. In een proefvak is gezocht naar een win-win situatie de
gemeente stelt grond ter beschikking en de varkenshouder kan zijn dieren erop laten lopen.
Het enige wat dan nog ontbreekt is een tijdelijke afrastering met stroomdraad. Daarvoor
dient de buitenzijde van het perceel geheel vrij te zijn van takken of hoog gewas om geen
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stroomonderbreking te krijgen in de afrastering.

Het scharrelen en wroeten door de landvarkens werkt heel goed. Er is zeer goede ervaring
met het bestrijden van Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) en Japanse
duizendknoop (Fallopia japonica). Voor zover er een nadeel te benoemen is zou dat kunnen
zijn dat de grond echt kaal wordt en alles wordt omgewroet. Dit biedt echter ook weer
kansen voor nieuwe vegetatie of aanplant van bomen of struiken.

Wist u dat ...
Buitengewoon professioneel partner is van NL Greenlabel

NL Greenlabel heeft tot doel het creëren van gezonde en een duurzame leefomgeving
waarbij mens en natuur in balans zijn. Het gebruik van duurzame producten en materialen
en groen in de ruimste zin van het woord staan hierbij centraal. Buitengewoon heeft een
duurzame leefomgeving als kernwaarde van het bedrijf en heeft gezocht naar een platform
dat deze waarde onderstreept en uitdraagt. Wij hebben deze gevonden bij NL Greenlabel.
Met behulp van NL Greenlabel kunnen we duurzaamheid onafhankelijk meten via het
"Gebiedslabel". 

Tijdelijke ondersteuning nodig?
Zoekt u tijdelijke ondersteuning?
Buitengewoon biedt een oplossing voor o.a. de disciplines groenbeheer, groenbeleid,

http://www.nlgreenlabel.nl/vakman/buitengewoon-adviseurs/


uitvoeringsbegeleiding of management buitendienst.

Door onze vakkennis, kwaliteit en motivatie maken wij het verschil.
Naast de tijdelijke ondersteuning willen we uw organisatie een stap vooruit brengen.

Zoekt u ondersteuning? Stel hier uw vraag.
Bekijk onze diensten

Oscar Mulder
Telefoon: 06 19 013 885
oscar@buitengewoonadviseurs.nl

Charlotte van der Hulst
Telefoon: 06 19 422 187
charlotte@buitengewoonadviseurs.nl
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