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Van openbare ruimte naar
publieke ruimte 
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. 

Dit impliceert niet dat overheden hun verantwoordelijkheden over de schutting gooien, de insteek
is juist deze te delen met belanghebbende partijen. Partijen die zich, als aanvulling op de publieke
investeringen, bekommeren over de kwaliteit om zo een toekomstbestendige buitenruimte te
creëren. 

Deze werkwijze vraagt om duidelijke kaders, (strategische) structuren en voor de langere termijn
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goed nadenken over de uitgave van gemeenschapsgeld. Belangrijke hulpmiddelen hierbij zijn de
toepassing van risicoanalyses en toetsing aan life cycle kosten. Met een goede basis ligt er dan een
uitdaging tot het vinden van een nieuwe balans. 

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.

De kunst is niet alles gelijk te willen uitwerken en formaliseren, maar juist ruimte te bieden
om dingen te laten ontstaan. Hiervoor zal je als overheid wel kenbaar moeten maken dat er
mogelijkheden zijn tot co-productie.
Lees meer 
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Inzet kaartbak bij beheer
In een Drents dorp is er voor gekozen om de belevingswaarde en biodiversiteit in de kern te
verhogen. 

Op de rotonde wordt een mix van biologische bloembollen geplant.

Vanwege de beperkte ruimte en beoogde natuurlijke uitstraling is gekozen voor aanplant
van de bloembollen in handkracht.
Lees meer 

Tijdelijke ondersteuning nodig?
Zoekt u, verwachte of onverwachte, tijdelijke ondersteuning?
Voor dergelijke gevallen biedt Buitengewoon een oplossing voor de disciplines groenbeheer,
groenbeleid, 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.

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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