
Groene ruimte

> Visie op openbaar groen

> Kwaliteitsambities 

> Ecologisch stedelijk groen

> Speelruimtebeleid 

Benieuwd naar onze nieuwste projecten?  

Kijk op Buitendeperken.nlADVIES VOOR OPENBAAR GROEN 
EN BEGRAAFPLAATSEN

	 	Buiten	de	Perken	adviseert	over	het	beleid	en	beheer		
van	openbare	groenvoorzieningen	en	begraafplaatsen.	
Hiertoe	behoort	ook	financieel	en	organisatorisch	advies.		
Strategisch	beleid	geven	we	handen	en	voeten		in	prak-
tische	uitvoeringsplannen	die	ook	voor	niet-vakmensen	
goed	te	begrijpen	zijn.	We	ondersteunen	opdracht-	
gevers	in	de	communicatie	met	bewoners	en		
gebruikers.	Buiten	de	Perken	is	vooral	
actief	voor	overheden,	woning-
corporaties	en	marktpartijen.

Advies voor openbaar groen 

         en begraafplaatsen

M	 +316	141	130	66
E	 ellis@buitendeperken.nl

JUIST NÚ
  Steeds beter begrijpen we hoe belangrijk groen is 

voor onze leefomgeving. Voor onze gezondheid en 
ontspanning, voor onze sociale contacten, voor een 
schone lucht en voor onze spelende kinderen. Tegelijk 
krimpen budgetten voor het beheer en vinden grote 
veranderingen plaats in de organisaties van gemeenten 
en marktpartijen. Buiten de Perken speelt actief in 
op deze ontwikkelingen en laat zien dat ook nú vaak 
een grote kwaliteitsprong mogelijk is voor de groene 
buitenruimte.

  Buiten de perken denken
Buiten de Perken is sterk in het signaleren en verzil
veren van nieuwe kansen. Open, kritisch en construc
tief kijken we naar mogelijkheden die ontstaan door 
bijvoorbeeld toenemende burgerparticipatie, nieuw 
ondernemerschap en technische ontwikkelingen. 

  Binnen de perken doen 
In de uitvoering is Buiten de Perken doelgericht, 
efficiënt  en gedegen. Binnen tijd en budget leveren 
we een doordacht resultaat waar u keuzes op kunt 
baseren en mee verder kunt. 

WIJ STAAN VOOR U KLAAR

	 	Buiten de Perken is het adviesbureau van ing. Ellis 
Kaspers. Na ruim tien jaar werkzaam te zijn geweest 
als gemeentelijk beleidsmedewerker en senior con
sultant richtte zij in 2007 haar eigen bureau op. 

   
Buiten de Perken werkt samen met een netwerk  
van ervaren adviseurs voor de groene buitenruimte.  
De collega’s zijn strategisch adviseurs, ontwerpers  
van buitenruimte, boomconsulenten, communicatie
des kundigen,  stadsecologen en bestekschrijvers. 

  Buiten de Perken maakt onderdeel uit van 
ondernemersnetwerk GroenPalet en is  
initiatiefnemer van de Adviesgroep  
Begraafplaatsen.

	

Neem gerust contact op!
uw deskundig adviseur voor beheer en beleid

uw sparring partner voor creatieve plannen

uw specialist voor begraafplaatsen

Beheer

> Groenbeheerplannen

> Groenstructuurprojecten

> (CROW) kwaliteitsmetingen

> Meerjarenplanningen

Begraaf
plaatsen

> Ontwikkel en beheerplannen

> Beheervisie voor beschermde 

begraafplaatsen (PIOBB)

> Verzelfstandiging

> Capaciteit en bedrijfsvoering

> Verordeningen en 

vergunningen 

Bomen

> Bomenbeleid

> Boomstructuur

> Beheerplannen

> Boomverordening

> Monumentale bomen



PROFESSIONALISERING  
GROENONDERhOUD
Woningcorporatie	Stadgenoot	2011	-	2012	

 
Woningcorporatie Stadgenoot in Amsterdam besteedt het 
onderhoudswerk in haar tuinen uit aan enkele hoveniers.  
Externe deskundigheid was gewenst om na te gaan of het 
beter en goedkoper kon en vooral ook om de aansturing  
te professionaliseren.
 
Contraexpertise beheer
Buiten	de	Perken	gaf	een	contra-expertise	over			
de	bestaande	beheerovereenkomst,	die	was	opge-
steld	door	de	aannemer.	Met	name	onderzochten	
we	de	inhoud	van	de	technische	en	algemene	
bepalingen.	Het	resultaat	was	het	advies	aan	
Stadgenoot	om	zelf	een	contract	op	te	stellen			
en	opnieuw	aan	te	besteden.	Stadgenoot	gaf	
Buiten	de	Perken	opdracht	om	de	aanbestedings-
procedure	mede	te	begeleiden.

Toezicht tuinonderhoud
Buiten	de	Perken	controleert	periodiek	het	onder-
houd	aan	de	tuinen	door	middel	van	een	CROW-
beeldkwaliteitsschouw.	Voor	de	inventarisatie	en	
de	presentatie	van	de	resultaten	ontwikkelden	we	
een	methodiek	waarmee	Stadgenoot	de	ontwik-
kelingen	gemakkelijk	kan	volgen.	

Buiten	de	Perken	functioneert	ook	als	helpdesk	
voor	groenbeheer	voor	de	huismeesters	en	
gebieds	beheerders.

Vergelijkbare projecten

Wijkgroenbeheerplan Rietvink ’t Lien 
Gemeente LeidschendamVoorburg 2012, i.s.m. DG groep 

Bewonersparticipatie in het openbaar groenbeheer 
Stadsdeel AmsterdamNoord 2011, i.s.m. DG Groep

In de samenwerking 
bewijst Buiten de 
Perken zich als een 
professioneel bureau 
dat zich uitstekend in 
onze mogelijkheden 
en wensen heeft ver
plaatst. Het geleverde 
advies sloot naadloos 
aan op onze organisa
tie. Buiten de Perken 
is een integer bureau 
met liefde voor het 
vak. De samenwerking 
kenmerkt zich door 
vertrouwen, integri
teit en het leveren 
van gevraagd maar 
ook zeker ongevraagd 
advies waar nodig. 

Renske Meilof
Adviseur Wonen 
Stadgenoot

TOEKOMSTVISIE  
BEGRAAFPLAATS KLEVERLAAN
Gemeente	Haarlem	2012
 
 
De begraafplaats Kleverlaan in haarlem heeft 
een bijzondere geschiedenis en is sinds 1999 
een rijksmonument. Buiten de Perken werkte 
mee aan het plan voor instandhouding en 
ontwikkeling (PIOBB).

Van begraafplaats naar begraafpark
Het	met	de	grootste	zorg	opgestelde	herstel-
plan	voor	terreininrichting	en	grafmonumenten	
biedt	instrumenten	voor	de	ontwikkeling	van	
de	monumentale	begraafplaats,	passend	bij	
de	cultuurhistorische	context.	Voor	de	graven	
werden	drie	herstelstrategieën	uitgewerkt:	
herstel	en	restauratie	van	kenmerkende	oude	
graven,	adoptie	van	graven	en	uitgifte	van	
nieuwe	(urnen)graven	in	het	huidige	gesloten	
gedeelte.	Ook	bereidt	het	plan	voor	op	de	
	toekomstige	functie	van	wandelpark	als	onder-
deel	van	het	omringend	groengebied.	

Het	advies	is	opgesteld	in	samenwerking	met	de	DG	Groep.				
De	bijdrage	van	Buiten	de	Perken	betrof	het	inventariseren	van		
de	historische	waarde	en	onderhoudstoestand	van	de	monumentale	
graven,	het	ontwikkelen	van	herstelstrategieën,	het	opstellen	van	
restrictieve	regels	en	het	berekenen	van	de	kosten	voor	herstel	in	
combinatie	met	de	aanvraag	van	een	Brimsubsidie.

BOMEN IN BEELD 
Gemeente	Stichtse	Vecht	2012
 

 
De nieuwe gemeente Stichtse Vecht had 
een geharmoniseerd bomenplan nodig met 
een daaraan gerelateerde bomenverorde
ning. het eerder door Buiten de Perken 
opgestelde bomenbeleidsplan voor de voor
malige gemeente Maarssen functioneert 
naar volle tevredenheid en is daarom de 
onderlegger voor dit nieuwe plan.

Visie op bomen
Aan	de	basis	van	het	plan	ligt	een	visie	op		de	
functie	en	meerwaarde	van	bomen.	Ze	zijn	
door	hun	lange	levensduur	en	omvang	van	
wezenlijk	belang	voor	de	kwaliteit	van	de	
openbare	ruimte.	Bomen	dragen	de	groene	
hoofdstructuur	en	verbeteren	de	leefbaar-
heid,	biodiversiteit	en	economische	aantrek-
kingskracht	van	een	gemeente.

Boomstructuurplan en Bomenverordening
Het	boomstructuurplan	bevat	een	groot	aantal	voorbeelden	van	
principe-oplossingen	voor	veel	voorkomende	situaties.	Het	prin-
cipe	voor	de	Bomenverordening	was	‘bomen	beschermen	waar	
nodig’	met	als	resultaat	deregulering	van	kapaanvragen.	Ook	
met		de	technische	aanbevelingen	kan	de	kwaliteit	van	bomen	
op	lange	termijn	verbeterd	worden.	Het	advies	is	opgesteld	in	
samenwerking	met	Mariëlle	Piels	ontwerp	&	advies	buitenruimte.

Sterke punten van 
Buiten de Perken zijn 
de goede bestuurlijke 
sensitiviteit, het sterke 
analytisch vermogen 
en het doelgericht 
formuleren van beleids
teksten en visie.  Ook 
vallen de goede com
municatieve vaardig
heden op, met name 
voor het aanscherpen 
van de vraag en het 
begeleiden van bijeen
komsten en overleggen.
 
Jeroen de Vries
hoofd Beheer en Beleid 
DG Groep

De samenwerking met 
Ellis Kaspers verloopt 
prettig en efficiënt. 
Met weinig woorden 
begrijpt ze precies  
wat er bedoeld wordt.  
Ze maakt concrete 
werkafspraken, komt 
die na en is goed be
reikbaar voor vragen 
en nadere uitleg. 

Simone Wierstra
Beleidsadviseur  
Stichtse Vecht

Vergelijkbare projecten

Onderzoek mogelijkheid nieuwe algemene begraafplaats 
Gemeente Overbetuwe 2012

PIOBB beschermde begraafplaats Ter Navolging
Gemeente Tiel 2010

Vergelijkbare projecten

Bomen Beschermd 
gemeente hoogezandSappemeer 2012, i.s.m. PLAN terra te Leusden

Bomenbeheerplan
Gemeente Purmerend 2010, i.s.m. DhV 


