Buro Ruimte & Groen
vormgevers van uw
buitenruimte
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“In alles wat er bij ons vak komt
kijken, is minstens één van
ons een echte specialist. Samen
vormen we een echt topteam.
Althans, dat vinden wij.”
2

- José Simonse en Willem-Jan Joosse,
eigenaren van Buro Ruimte & Groen
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Voorwoord
We leerden elkaar kennen op de Middelbare

José was de echte ontwerper van ons tweeën en Willem-

Tuinbouwschool en studeerden samen verder

Jan de technisch vormgever. We vulden elkaar dus meteen

in HBO Tuin- en Landschapsinrichting in Velp.

prima aan. Dat bleek ook al direct in ons eerste jaar. Met

Hier kregen we het idee om samen een bedrijf

een mooi tuinontwerp wonnen we de 1e prijs bij een

te starten. Als echte Zeeuwen wilden we dat

prijsvraag van het vakblad Tuin en Landschap. Super! Maar

wel terug in Zeeland doen. Zo gezegd, zo

tuinen was niet het enige wat we wilden doen. Ook de kant

gedaan. Direct na ons afstuderen schreven we
ons als Buro Ruimte & Groen in bij de KvK. En

van landschapsarchitectuur trok ons heel erg. Gelukkig
kregen we ook op dat vlak al snel mooie opdrachten.

nu zijn we weeral twintig jaar verder…
Al na enkele jaren hadden we vanwege groei versterking
nodig. Inmiddels zijn we met zijn vijven. We zijn een
hecht team. En het leuke is, ieder brengt zijn eigen
specifieke kwaliteiten mee. Vormgeven, technisch
ontwerpen, bestektekenen, directie voeren, beplantings- en
beheerplannen opmaken. In alles wat er bij ons vak komt
kijken, is minstens één van ons een echte specialist. Samen
vormen we een echt topteam. Althans, dat vinden wij.
Gelukkig vinden onze klanten dat ook. We proberen onze
diensten en ontwerpen altijd af te stemmen op hun wensen
en eigen ideeën. Zo kom je samen tot de mooiste resultaten.
Met plezier kijken we dan ook terug naar de vele succesvolle
projecten die we de afgelopen twintig jaar al hebben mogen
realiseren én naar de enthousiaste reacties die we van
opdrachtgevers en betrokkenen mochten ontvangen. Een
aantal daarvan delen we graag met u via dit magazine.
Wat we u met dit magazine willen laten zien is wat we doen,
wat we kunnen en waar we trots op zijn. Al twintig jaar
inmiddels.
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Genius Loci
Genius Loci is Latijns voor iets als ‘geest van

Groen en zoveel meer

de plek’. Het is in de wereld van de tuin- en

Maar bij Genius Loci gaat het zeker niet alleen om regionale

landschapsarchitectuur een bekende term

beplanting. Het gaat veel verder dan dat. Het gaat om de sfeer

waarmee de sfeer, de eigenheid en het karakter
van een plek bedoeld wordt. Bij ons staat Genius

Aspecten als historie, kleur en lokaal veel voorkomende materialen

Buro Ruimte & Groen is actief op tal

Loci centraal in alles wat we doen.

zijn allemaal bepalend voor het karakter op die specifieke plek. Wij

van terreinen. Landschap, erfgoed,

noemen het ook wel eens het DNA. Het herkennen van het DNA

recreatie, openbare ruimtes, bedrijfs- en

van een plek is essentieel om te komen tot originele, op de locatie

schoolterreinen, zorgomgevingen en tuinen.

toegespitste oplossingen. Dat is waar wij naar streven.

Niets is ons vreemd. Iedere buitenruimte

Een plan moet in alle opzichten perfect in zijn
omgeving passen. Anders is het als een vis op
het droge. Bij Buro Ruimte & Groen halen we
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van een dorp, een uitzicht, een zichtlijn, een locatie, een gebouw.

daarom voor iedere schets, ieder ontwerp en ieder
beplantingsplan inspiratie uit de Genius Loci.
Typisch Zeeuws
Zeeland in het algemeen heeft zo zijn eigen ‘geest’.
De wind, het zout, het water en de zware klei zijn
vaak bepalend voor de verschijningsvorm van
het landschap. Voor een landschapsarchitect is
gebiedskennis dan ook onmisbaar. Daar ontbreekt
het bij Buro Ruimte & Groen gelukkig niet aan. Wij

vormt voor ons een uitdaging voor het
Eigenheid creëren

maken van een uniek ontwerp. Maar het

En als een omgeving een karakter heeft dat minder wenselijk

draait bij ons niet alleen om visievorming

is? Dan kunnen wij een nieuwe ‘geest’ creëren. Zo kan een

en vormgeving. Ook het technisch

onaangenaam industrieterrein met een juiste inpassing en

uitwerken, een beplantings- of beheerplan

dooradering met groen weer passend gemaakt worden in zijn

opmaken, bestek opstellen, aanbesteden

omgeving. Een identiteitsloze tuin geven we karakter door deze

en directievoeren horen daarbij. Zo zorgen

in te bedden in het (polder)landschap waar hij aan grenst. En een

we van begin tot eind dat het plan in zijn

onopvallend historisch element benadrukken we bijvoorbeeld met

omgeving past én perfect uitgevoerd wordt.

een artistieke eyecatcher. Hoe dan ook, het draait altijd om het
karakter van de plek, om de Genius Loci. En daar zorgen wij voor.

weten welke bomen, struiken, hagen en andere
planten hier veel voorkomen en goed gedijen. En
we kennen de typische landschapskenmerken van
bijvoorbeeld strakke polderlijnen die een contrast
vormen met losse kreekstructuren. Dit contrast kan
dan de inspiratiebron vormen in ons ontwerp.

Ontwerp

Techniek

Beheer

Openbare ruimtes
In het gezellige dorp Kwadendamme ontbrak het

Zoals ieder project, startten we ook hier met de vraag welke

voorheen aan een centrale ontmoetingsplaats waar

ideeën er bij de opdrachtgever leven. Die nemen we altijd graag

jaarlijkse activiteiten, zoals kermis en carnaval, gehouden

in onze plannen mee. In dit geval waren er ook omwonenden bij

konden worden. Na de sloop van een rij huurwoningen

betrokken. Dat vormt een extra uitdaging, omdat ieder zo zijn

in de kern van het dorp, besloot de gemeente ons in te

eigen wensen heeft. Maar het maakt het tegelijkertijd juist leuk,

schakelen voor de realisatie van een echt dorpshart. Een

omdat je het echt voor hén maakt. Dat ze tijdens de opening

mooie opdracht die we graag aanvaardden.

allemaal heel tevreden en blij waren, was voor mij de ultieme
bekroning.
Oog voor detail
In het ontwerp letten we op alle details. Zowel qua sfeer als
gebruikersgemak. Met de leilindes, het zitelement en de materiaal-
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en kleurkeuzen hebben we het plein bijvoorbeeld passend
gemaakt in het dorpse karakter van Kwadendamme. >

José Simonse, tuin- en landschaparchitect
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Boomkwekerij en Groenbedrijf
De Fruittuin v.o.f.
Door de betere zichtlijnen naar de vijver en een

Wij zijn het adres voor al uw
tuinplanten, sierheesters,
leibomen, en (fruit)bomen.

Wij feliciteren Bureau Ruimte en Groen met hun 20-jarig bestaan en
hopen onze fijne samenwerking nog jaren voort te mogen zetten.

informatiebord over het ontstaan ervan, krijgt

De specialiteiten van ‘’De Fruittuin” zijn natuurlijk de vele rassen en maten
fruitbomen en fruitplanten. Daarnaast leveren wij het complete pakket van
vaste planten, sierheesters, (Zeeuwse) hagen en bomen compleet met
bijbehorende materialen als (lei)boompalen, boomband, leidraad en
aanplantgrond.

niet zomaar een vijver, maar een overblijfsel van

Tevens bezorging en plaatsing mogelijk. Ook voor tuinaanleg en renovatie.
Wij zijn ook leverancier voor Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

wij proberen echt overal aan te denken.

deze de aandacht die het verdient. Het is namelijk
de vele dijkdoorbraken, waar Kwadendamme haar
naam aan te danken heeft. Ik vind het leuk om
een opdrachtgever met dit soort aanvullingen te
verrassen. Zelf staan ze er niet altijd bij stil, maar

van half oktober tot begin mei elke donderdag, vrijdag
en zaterdag geopend, Buiten deze periode enkel
op telefonische afspraak.
Wemeldingse zandweg 4b | Kapelle | T: 0113-342944, M | 0611395456,
info@defruittuin.com | www.defruittuin.com

Gefeliciteerd
met jullie
20-jarig bestaan!

Nog meer details van dit project
Voor de bestrating, die van gevel tot gevel doorloopt, is een mix
van bakstenen in de omgevingskleuren zwart/grijs, bruin en
rood gebruikt, waardoor het plein als een passend koppelstuk
fungeert. De leilindes aan de rand van het plein zorgen voor een
natuurlijke wandwerking, zonder verlies van het uitzicht vanuit
de omringende woningen en op de kerktoren. Om het plein een
mooie strakke uitstraling te geven zijn er geen straatkolken,
maar lange roostergoten gebruikt als lijnontwatering. Het parkje
lijkt een heel andere wereld, maar is met een slingerpad langs
de vijver op natuurlijke wijze onderdeel van het geheel gemaakt.
Al deze details maken dat het ontwerp perfect in zijn omgeving

Bekijk onze website www.hansestaalbouw.nl

hanse + staal een sterk verhaal

past. En daar draait het om.

“De details maken
dat het ontwerp
perfect in zijn
omgeving past”
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Recreatie
Nadat we bij Waterdunen de randzone hadden mogen
ontwikkelen, vroeg Provincie Zeeland ons ook voor de
finishing touch van het kustversterkingsproject.
Het kustversterkingsproces was zo goed als afgerond, met
een stevigere dijk en daar bovenop een nieuw fietspad van
Breskens tot Cadzand. Wat wij mochten doen, was in onze
ogen de kers op de taart. We kregen namelijk de opdracht om
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enkele bijzondere ontvangstlocaties te ontwikkelen.
Locaties
Allereerst gingen we op zoek naar de juiste locaties.
Bestaande, goed bereikbare plekken, met een mooi uitzicht
op zowel de land- als zeezijde. Die vonden we in de buurten
van Cadzand, Nieuwvliet-Bad, Groede en Breskens. Het
eerste wat je dan doet, is kijken naar wat die omgeving
nodig heeft. Je zoekt immers altijd naar manieren om iets
te ontwerpen dat perfect in het bestaande landschap past.
Vanuit de gemeente waren al unieke kenmerken benoemd:
Stijlvol Cadzand, Familiair Nieuwvliet-Bad, Cultureel Groede
en Maritiem Breskens. Daar hebben we op
voortgeborduurd.

Lea van Liere, vormgever tuin en landschap

15

Thema’s

Betrokkenen

Ieder ontmoetingspunt heeft zo zijn eigen thema,

Bij al deze projecten was er vooraf intensief overleg met

maar ook overeenkomsten. De vlaggenmast en

betrokkenen, zoals de gemeente, provincie en omliggende

het robuuste materiaalgebruik komen bij elke

bedrijven. Maar bij Breskens was er nog een extra uitdaging.

plek terug. In Cadzand combineerden we zo een

De gekozen locatie bleek ook een internationaal bekende plaats

houten palissadewand van vierkante palen en een

voor vogelspotters te zijn. We zorgden voor een plek met goede

chique witte zitbank. In Nieuwvliet-Bad hebben we

uitzichten en beschutting in alle windrichtingen en hielden

het familiaire karakter terug laten komen in een

rekening met mogelijkheden om statieven te plaatsen.

natuurlijke speelplaats in de duinen waar het goed
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toeven is voor zowel kinderen als ouders. Groede, een

Mensen genieten!

historische plek, heeft een eigen minitheater gekregen

Het was een bijzonder leuk traject om te doen. Je kon van nul

met op de vlondervloer een gedicht van Jacob Cats.

af aan beginnen en er je creativiteit de vrije loop laten. Maar het

De overkapping met het zeildoek was technisch

leukste vind ik nog wel dat je ziet dat mensen er veel gebruik van

een uitdaging, maar maakt de plek helemaal af. En

maken. Lekker spelen in Nieuwvliet-Bad of ’s avonds een flesje

maritiem Breskens heeft een ontmoetingsplek in de

wijn drinken bij de ontmoetingslocatie in Groede. Je ziet mensen er

vorm van een scheepswand gekregen.

echt van genieten en daar doe je het voor!

“Het leukste vind ik nog wel
dat mensen er veel gebruik
van maken.”

P

“Hier komen historie,
archeologie, cultuur, natuur
en recreatie samen.”

Erfgoed

de al dan niet aanwezige restanten van de wallen nauwkeurig
in beeld te brengen. Met deze gegevens waren we in staat een
3D-tekening van de bestaand situatie uit te werken en er één
met de nieuwe situatie bovenop te leggen. Op basis van de
verschillen in grondhoogte rekenden we uit hoeveel grond er

Het komt niet iedere dag voor dat je een historisch landschap

nodig was om de wallen en grachten opnieuw te doen ontstaan.

terug tot leven mag brengen. Maar dit was wel het geval bij de

Uiteindelijk is er ongeveer 80.000 kuub grond verzet. Maar dit

buitenwallen van Sluis. Doordat de grond in de loop der jaren

moest niet van ver komen. De grond uit de grachtopgravingen

voor andere doeleinden gebruikt werd, waren de wallen op

was, zo hadden we onderzocht, van voldoende kwaliteit voor de

sommige plaatsen niet meer dan amper zichtbare glooiingen

ophogingen van de wallen.

geworden. De provincie wilde graag de oude wallen in ere
herstellen en gaf ons de opdracht om de planvorming,

RAW-bestek

uitvoeringsvoorbereiding en directie & toezicht te verzorgen.

Waar historie, archeologie, cultuur en natuur hier prachtig bijeen
komen, wilde de provincie graag een extra aspect toevoegen:

Het was een uitdagende klus waar we samen met onder

recreatie. Daarom namen we ook fietspaden mee in het

meer de Provincie Zeeland, Het Zeeuwse Landschap en

ontwerp. Tevens moesten er vee-roosters worden voorzien. We

archeologen mee aan de slag gingen. Na een archeologisch

maakten een ontwerp waarin we alle facetten zo goed mogelijk

vooronderzoek, waarbij aan de hand van grondboringen werd

combineerden. Dit verwerkten we in een RAW-bestek, waar

bepaald waar de vroegere grachten lagen, konden wij aan de

aannemers op in konden tekenen.

slag. Zelf voerden we GPS-metingen uit om de hoogten van
Uniek door samenwerking
Na de juiste uitvoerende partij te hebben uitgekozen, voerden we
ook directie en toezicht. Hierbij gingen we onder meer periodiek
met betrokken partijen het veld in om de voortgang te monitoren.
Ook communicatie naar omwonenden toe, lag in onze handen.
Terugkijkend was dit project uniek vanwege zijn schaalgrootte
en het terugbrengen van de historische contouren. Maar meer
nog door de succesvolle samenwerking tussen alle betrokken
partijen. Daardoor is het zo’n succes geworden.

Willem-Jan Joosse, technisch vormgever
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Janny weet nog dat ze eerst in hun kennissenkring
raadpleegden voor referenties. “We legden vervolgens
een aantal partijen uit wat onze wensen waren, maar de
voorstellen die we kregen, sloten niet aan bij onze beleving.”
Guust en Janny kwamen uiteindelijk via Google bij Buro
Ruimte & Groen terecht. “De website sprak ons direct aan.
We gingen in gesprek met José. Hij begreep wel gelijk wat
we wilden.”
Guust en Janny vroegen José om een totaalplan te maken,
wat ze verspreid over een aantal jaren zelf konden uitwerken.
“We waren meteen heel enthousiast over zijn tekening”, zegt
Janny. En ook Guust was blij verrast: “Wat ik zo knap vond,
was dat zowel Janny’s inhoudelijke wensen als mijn wensen
om de tuin onderhoudsvriendelijk te houden erin zaten.
Ook de zonnepanelen en de waterpoelen, waarvan er één
functioneel is voor zuivering van ons afvalwater, zijn perfect
ingepast in het landschap.”
Guust en Janny gingen zelf aan de slag met de uitwerking.
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Tuin met
landelijk karakter

Guust: “We hebben het plantschema van José exact
opgevolgd. Ook tijdens de aanplanting kon ik nog bij hem
terecht voor vragen. De tuin is precies geworden zoals we
het wilden. Ik kan er enorm van genieten dat er steeds meer
vogelsoorten in de tuin komen. Ook voor hen
is het een heerlijke plek geworden.” “En ik
van de bloemen, vlinders en bijtjes en
natuurlijk ook de planten en bomen.
Prachtig bijvoorbeeld, hoe de platanen

Guust en Janny van Liere kochten een perceel grond in de polder. “Dankzij

nu een verlengstuk van ons huis

ruilverkaveling was het perceel uitgebreid met een stuk voormalig akkerland”, legt

geworden zijn.”

Guust uit. “In totaal werd het 15.000 m2. We wisten wel ongeveer welke uitstraling
we wensten, namelijk een landschappelijke inrichting met behoud van het open
karakter van de polder, maar niet hoe we dit moesten realiseren.”

Familie Van Liere, opdrachtgever

“We waren meteen
heel enthousiast
over zijn tekening”

Bedrijfsomgeving

Vergis je niet, er zit aardig wat teken- en denkwerk in zo’n item.

Het ZRTI in Vlissingen wilde graag een exclusieve buitenruimte rondom hun locatie. Mijn collega Lea zorgde voor een

zwevend effect wilden creëren. Maar je probeert het element

ontwerp. Onderdeel daarvan was een centraal zitelement met golvende vormen, geïnspireerd op de vormen van de gevel

ook zo uit te werken, dat het voor een groot deel met gangbare

en het dak van het ZRTI. Vervolgens was aan mij onder meer de taak om de technische uitwerking hiervan te verzorgen.

materialen te maken is. Eén aspect is bij ieder technisch ontwerp

Een mooie opdracht!

van groot belang: de montage. Er mogen bij voorkeur geen

De constructie moet bijvoorbeeld zwaar genoeg zijn om de last
te dragen, maar subtiel en flexibel genoeg om in het golvende
ontwerp te passen. Belangrijk, zeker in dit geval, waarbij we een

bouten en moeren te zien zijn. Bij dit zitelement was duidelijk
dat het te groot zou zijn voor transport, dus dat er met losse
segmenten gewerkt moest worden. Het was een uitdaging om
ervoor te zorgen dat de delen gekoppeld konden worden zonder
zichtverlies van het ontwerp.

“Bij Ruimte & Groen
laten we niets aan het
toeval over”
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Behalve het zitelement kwam er, net als
bij ieder ander project, ook veel denk- en

Het resultaat van al deze technische aspecten is een

rekenwerk kijken bij de overige onderdelen

detailtekening waarin alle onderdelen, van staalconstructie

van het ontwerp. Werkelijk alles wordt tot in

tot bevestigingsmateriaal, in uitgetekend staan. Ook kleuren,

detail uitgewerkt. Zo leggen we vast hoe de

materiaalsoorten en gewenste kwaliteit leggen we op tekening

funderingsconstructie voor de bestrating moet

vast, zoals de duurzaamheidsklasse-

zijn en hoe het zaagwerk van de bestrating

en afwerking van het hout, type

gedaan moet worden om de vloeiende lijnen te

bevestigingsmateriaal, eisen aan

realiseren. Van drainage voor terreinafwatering

de coating van de stalen delen

en randafwerking van plantvlakken tot

etc. Een grondige voorbereiding

bodemverbetering voor beplanting en de

is bij technisch ontwerpen heel

kleinste details in aansluitingen op bestaande

belangrijk, zodat de realisatie door

elementen. Bij Ruimte & Groen laten we niets

de aannemer maar één resultaat kan

aan het toeval over.

kennen: het beste.

Kees van den Berge, technisch vormgever
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Zeelandplant feliciteert Buro Ruimte en Groen

Infra, Ruimte & Groen
Kloppen tekeningen nog? Hoe is de ligging van de sloot of
waterpartij? Wat is het dwarsprofiel van de weg? Is de bocht van de
weg of op het parkeerterrein ruim genoeg voor (vracht-) verkeer?
Meten is weten. Voor dergelijk meetwerk gaat Buro Ruimte & Groen

voor al uw tuinplanten

regelmatig bij Buroinfra te rade.
“We zijn inmiddels ruim 11 jaar actief in de civiele techniek”, legt
Frans Bart van Buroinfra uit. We ontzorgen onze opdrachtgevers

www.zeelandplant.nl

van voorbereiding tot en met opleveringsinspectie. Ons werk begint
meestal met inmeten en vastleggen van de bestaande situatie. We
doen dit o.a. met GPS. Daarna volgt het opstellen van tekeningen en
bestekken waarin de wensen en eisen van de opdrachtgever verwerkt
zijn. Een groot deel ons werk bestaat uit het voeren van directie en
het houden van toezicht op de uitvoering van werken. En ook het
aanvragen van vergunningen en het maken van sterkteberekeningen
voor bijvoorbeeld gestuurde boringen onder een dijk of kanaal, behoort
tot onze expertise. We doen dit voor bedrijven, instellingen, overheden
en particulieren. En dus ook voor Buro Ruimte & Groen.
Met Buro Ruimte & Groen werken we al jarenlang fijn samen. Het is
een betrouwbare partner, waarmee goed afspraken te maken zijn.

Zorggroep Ter Weel
feliciteert Buro Ruimte & Groen
met hun 20-jarige bestaan!

Onderling kunnen we steeds snel schakelen. Waarin Buro Ruimte &
Groen zich onderscheidt? Ik denk vooral op de ruimtelijke projecten.
Waar een ander bezig is iets moois te ontwerpen op de m2 doen zij het
in het groot. Dus: geef ze de Ruimte! Een mooi project vind ik het Goese
Lyceum. De combinatie gebouw / groen spreekt mij, elke keer als ik
er langs kom, weer aan. Een ander project, nog niet uitgevoerd, is de
landschappelijke inpassing van de nieuwe kerk in Yerseke. Wij mogen

www.terweel.nl

Goes - Hansweert - Kruiningen - Krabbendijke - Rilland - Yerseke

voor dit project de voorbereiding van de civiele onderdelen verzorgen.

Smithweg 1.05

0113-751203

Het is leuk om samen voor een mooi resultaat te kunnen zorgen.”

4462 HC GOES

info@buroinfra.nl

advertorial

Zorgomgeving
In 2011 begon Zorgcentrum Ter Weel plannen

“In Goes renoveerden we onze hoofdlocatie aan het

de verpleegafdelingen. Deze voldeden niet

Joannaplantsoen en realiseerden we de nieuwbouw Sint

meer aan de eisen en waren hier en daar erg
gedateerd. “We zijn uiteindelijk op een heel
groot plan uitgekomen, het Transformatieplan
Huisvesting”, blikt bestuurder Coby

26

Zeeuws

te maken voor een grondige renovatie van

Maarten in de Groe en Abbekindershof aan de achtergelegen
Beukenstraat. Deze drie gebouwen zijn verbonden door
een grote groene ruimte. Met Buro Ruimte & Groen heb ik
gesprekken gevoerd over de inrichting hiervan. Ik wilde graag

Traas terug. Tijdens de uitvoering van het

iets met Zeeuwse elementen, zoals een waterpartij en een

meerjarenplan werd Buro Ruimte & Groen

gedeelte met een dorpspleinkarakter, waar we in de zomer

betrokken bij de realisatie van diverse

concerten zouden kunnen houden. Ook was er een deel groen

buitenruimtes, waaronder die in Goes.

beschikbaar voor de gesloten PG-afdeling. Hierbij vond ik het
belangrijk dat het hekwerk niet te opvallend aanwezig zou zijn.”
Praktisch en ruimtelijk
Omdat Ter Weel haar bouwwerkzaamheden in fases uitvoerde,

De tuin bij Ter Weel in Goes is gemaakt voor

vroegen ze ons om hierop aan te sluiten met de inrichting

activiteit en ontspanning. “Er is een deel met

van de buitenruimte. “Ze hebben een prima fasegewijs

bewegingselementen”, legt Coby uit, “maar er zijn

inrichtingsvoorstel gemaakt en uitgevoerd. Ik weet nog dat het

ook bankjes om op uit te rusten en te genieten

eerste ontwerp me van meet af aan aansprak. Het Zeeuwse

van het weer of van wat er die dag te doen is. De

karakter is ook echts iets waar Buro Ruimte & Groen goed in is.

moestuin is ook een groot succes. Medewerkers en

Zeker nu we een paar jaar verder zijn, zie je hoe goed alles op

vrijwilligers houden hem bij en iedereen mag er wat

elkaar afgestemd is. En het is daarnaast ook heel praktisch en

uit plukken. Dankzij de vele gebruiksmogelijkheden

ruimtelijk. Daardoor nodigt het echt uit om er activiteiten in te

van de tuin hebben we al van alles georganiseerd.

doen. Dat doen we dan ook heel vaak.”

Een kerstmarkt buiten, een rolstoelzeskamp,
ringsteken met duo-fietsen. Het plein en de halfverharde paden lenen zich hier perfect voor.”

Coby Traas van Ter Weel, opdachtgever

Bij ieder ontwerp hoort een goed groenplan. Een plan
waarbij met bomen, hagen, heesters, struiken en vaste

waar kinderen lekker kunnen spelen en ravotten, heb je

planten meer kleur, vorm en leven aan een buitenruimte

beplanting nodig die wel tegen een stootje kan. In dit geval

wordt gegeven. Het is één van mijn favoriete

mocht de beplanting ook niet te druk zijn, want dat was de

bezigheden. Ik mag wel van een passie spreken. Ik hou

omgeving zelf al. Dan kies je voor rustige kleuren en plaats

ervan hoe beplanting nooit statisch is, maar in ieder

je hagen voor bijvoorbeeld een drukke fietsenstalling. Zo

seizoen weer anders. En hoe je eindeloos kunt variëren

krijgt het totaalplaatje wat meer rust. Het is zo mooi om

in bloeiperiode, typen, kleuren en bladgrootte.

te zien wat je hierin met beplanting teweeg kunt brengen!
En sommige dingen moet je ook laten zoals ze zijn. De

Het leuke aan de opdrachten bij Buro Ruimte & Groen is

oude fruitboompjes bij het kasteelterreintje bijvoorbeeld of

dat ze zo divers zijn.

die oude eik. Zoiets geeft een enorme meerwaarde in de
beleving.

“Het is zo mooi om te
zien wat je hierin met
beplanting teweeg
kunt brengen!”
Zo heeft een particuliere tuin of zorginstelling heel
andere beplanting nodig dan een schoolterrein. Op de
Multifunctionele Accommodatie in Kapelle bijvoorbeeld,

Miriam Maljaars, technisch vormgever

Schoolterreinen
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Gefeliciteerd met
jullie 20-jarig
jubileum!

advertorial

Van Iperen | groeispecialist
Wanneer we advies nodig hebben over de bemesting van gronden op
bestaande of nieuwe projecten, schakelen we graag Van Iperen in.
Ze hebben kennis van zaken, schakelen vlot en hanteren een goede

Buro Ruimte & Groen is voor ons al jarenlang een belangrijke partner
in uiteenlopende projecten. Wij hopen nog lang verder te bouwen aan
deze duurzame samenwerking.

prijs-kwaliteitverhouding.
“Al generaties lang is Van Iperen groeispecialist”, legt adviseur
Bart Boot uit. “We zorgen voor de groei van gezonde en

Taxaties | Ruimtelijke ontwikkeling | Grondzaken | Rentmeesterij | Buitenstate
Rijk taxateurs | adviseurs | rentmeesters
Hoofdstraat 54, 4416 AE Kruiningen
T: 0113-572835
E: info@rijk.eu
pms 7421
pms 409

SAMENWERKEN MET BURO RUIMTE
& GROEN BETEKENT: KORTE LIJNEN,
HELDERE PLANNEN EN EEN
BETROUWBARE PARTNER!

renderende gewassen. Dat doen we in de vorm van onderzoek,
advies, begeleiding en de verkoop van onder meer meststoffen,
gewasbeschermingsmiddelen, gras- en bloemzaden,
bodemverbeteraars en substraten. Voorheen deden we dit met name
voor de akker- en tuinbouwsector, maar sinds ruim 10 jaar zijn we ook
actief in de groenvoorziening. Het mooie is dat deze verschillende
takken van sport op het gebied van bemesting en bodemverbetering
veel raakvlakken hebben. Als groenadviseur schakel ik dan ook

cmyk 36 / 97 / 52 / 57
cmyk 40 / 40 / 41 / 22

Vastgoedontwikkeling
VG-D bedankt
Buro Ruimte en Groen
voor de fijne samenwerking
zwart 100%
zwart 63%

Vastgoedontwikkeling VG-D
Dam 39 | 4331 GG | Middelburg

info@vg-d.nl
www.vg-d.nl

regelmatig met bijvoorbeeld onze tuinbouwadviseur. Ideaal dat deze

VASTGOEDONTWIKKELING VG-D

Vastgoedontwikkeling VG-D springt in op ontstane
kansen en creëert zelf mogelijkheden. Met de
nuchtere Zeeuwse benadering dat een project
‘gewoon’ goed moet voelen. Het eindresultaat
is steeds even bijzonder, anders dan anders,
verrassend vakwerk dat voldoet aan het hoge
verwachtingspatroon. Dat is onze visie. Een visie
die ruimte biedt aan creativiteit en vertrouwen in
de toekomst.

kennis nu onder één dak zit. Buro Ruimte & Groen kan bij nieuwe of
probleemsituaties om ons advies vragen. Wat is er nodig om in een
nieuwe situatie bomen gezond te laten groeien of wat is er aan de
hand wanneer beplanting niet goed groeit? We gaan dan vaak samen
de situatie bekijken. Ik neem de monsters mee, die vervolgens in het
laboratorium onderzocht worden. Mede aan de hand van de uitslagen
zorg ik voor een praktische vertaalslag en een pasklaar advies.
Hofstede Vlugtenburg

Met Buro Ruimte & Groen is het fijn samenwerken. Onze werkwijzen
passen gewoon heel goed bij elkaar. Als je kijkt naar hun bestekken,
zie je dat het allemaal keurig in elkaar zit. Daar houden wij ook van. Het
resultaat moet goed zijn. En dat ik een Zeeuw ben, is ook een voordeel.
We spreken dezelfde taal en ik weet veel over de regio en specifieke
situaties”, aldus Bart.

Zaden • Bemesting • Bodemverbetering • Gewasbescherming
Energiebaan 15
3255 SB Oude-Tonge
T +31 (0)187-618555
www.iperen.com

Landschap

Voor de koppeling tussen woonwijk en natuurgebied

samen. Ze zijn voor mij hét technisch bureau. Er zijn

werd gekozen voor een groot kader. “Het is gebaseerd

maar weinig partijen in Zeeland met hun expertise.

op het gele kader van National Geografic, dat een blik

Dat betekent ook dat je elkaar moet vertrouwen en

Ter compensatie van natuurschade door de uitdieping

op de wereld geeft. Dit kader geeft een blik op het

dat doen we. Bij Buro Ruimte & Groen zeggen ze wat

van de Westerschelde werd op het land nieuw

mooie natuurgebied in de Margarethapolder. Ik vind

ze gaan doen en doen ze wat ze gezegd hebben. Het

natuurgebied aangelegd. Een onderdeel daarvan was de

het zeer geslaagd. Zulke dingen laat ik graag aan Buro

is een eerlijke en stabiele partner waar ik graag mee

Margarethapolder. Provincie Zeeland vroeg Buro Ruimte &

Ruimte & Groen over. Ik werk al vijftien jaar met ze

samenwerk.”

Groen bij de realisatie van het laatste deel.
“De kers op de taart”, vult projectmanager Joera de
Moree aan. “Het grootste deel werd als natuurgebied
voor vogels aangelegd. Maar het laatste stuk, dat tot aan
nieuwbouwwijk Othene liep, wilden we toegankelijk maken
voor wandelaars.” Het is een soort ruig parklandschap
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Kader

geworden met een opvallend kader als startpunt vanuit
Othene. “Dat was onze specifieke wens. We wilden de
nieuwe natuur op een bijzondere manier openen.

“We wilden de nieuwe
natuur op een bijzondere
manier openen”
Dit punt in de Margarethapolder was hier de
aangewezen plek voor. Enerzijds omdat het
tegen Terneuzen aan ligt en anderzijds omdat
de nieuwe natuur hier op vrijwillige basis
is ontstaan. Boeren hebben er vrijwillig hun
akkerland geruild. Dat maakte het extra bijzonder.”

Joera de Moree, opdrachtgever
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De Vos Infra B.V.
kenmerkt zich
door creatief,
flexibel &
toekomstgericht
mee te denken
met de klant.

Agathastraat 44,
4363 BD Aagtekerke
T: 06-13465645
www.devos-infra.nl
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Accountancy

Accountancy

Salarisverwerking

Salarisverwerking

Belastingadvies

Belastingadvies

Loonadvies

Loonadvies

Belastingaangiften

Belastingaangiften

HR Diensten

HR Diensten

Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies

Detachering

Detachering

Online diensten

Online diensten

MIDDELBURG
TMIDDELBURG
0118 612 774
ET middelburg@joosse.nl
0118 612 774

E middelburg@joosse.nl

MIDDELBURG
OOSTKAPELLE
OOSTKAPELLE
INTERNET
OOSTKAPELLET 0118 583 010
T 0118 612T774
0118 583 010
E middelburg@joosse.nl
T 0118 583 010E oostkapelle@joosse.nl
E oostkapelle@joosse.nl

Gefeliciteerd met
jullie 20-jarige
bedrijfsjubileum
en een succesvolle
toekomst
toegewenst!

Omgevingsmanagement
Juridisch planologische advisering

Bedrijfsuitbreiding

Infrastructuur

Bestemmingsplan/
Omgevingsplan

Recreatie

INTERNET

INTERNET

WWW.JOOSSE.NL
WWW.JOOSSE.NL

E oostkapelle@joosse.nl

Woningbouw

WWW.JOOSSE.NL

Polderweg 6, 4444 AA ‘s Heer Abtskerke | T 06-11782614 | E info@planomgeving.nl | www.planomgeving.nl

Gedeelde kennis & ervaring = beter groen

ABO-Group is een geheel van
geïntegreerde
engineering &
ONTDEK UW GROEIPOTENTIE
testing ondernemingen.

20 JA AR BURO RUIMTE EN GROEN: GEFELICITEERD!

• Asbest inventarisatie van
gebouwen en objecten
• Bodemonderzoek en bodemsanering
• Bemalingsadvies
• Geotechniek ONTDEK UW GROEIPOTENTIE

ZULLEN WE
GROEIEN?
Voor ondernemers,

Bekijk onzemanagers
websiteenop:
www.abo-group.eu
medewerkers

DONDERDONK 4
5492 VJ

S I N T- O E D E N R O D E ( N L )

T +31 (0)413 - 480480
W W W.V D B E R K . N L

UW GROEIPOTENTIE
ONTDEKONTDEK
UW GROEIPOTENTIE

BEDANKT VOOR DE
FIJNE SAMENWERKING

ZULLEN
WEWE
ZULLEN
GROEIEN?
GROEIEN?
Voor ondernemers,
Voor ondernemers,
managers
en medewerkers
managers
en medewerkers

ZULLEN WE
GROEIEN?
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“Het herkennen van het DNA
van een plek is essentieel om
te komen tot originele, op de
locatie toegespitste oplossingen.
Dat is waar wij naar streven.”
- José Simonse
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Plein 19

t 0113-354074

4454 AS Borssele

e info@ruimte-groen.nl

www.ruimte-groen.nl

