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Wij zijn de experts die uw opgaven samenhangend en 

vernieuwend aanpakken. Ons multidisciplinaire team 

verbindt de verschillende belangen van de stakeholders in 

het buitengebied. In de verbinding schuilt de kracht waar 

alle spelers van profiteren. U ook. Het is onze ambitie om 

het buitengebied een integrale kwaliteitsimpuls te geven: 

economisch, ecologisch, maatschappelijk én ruimtelijk. De 

bundeling van onze krachten stelt ons in staat uw opgave 

integraal en doelgericht aan te pakken. Uw voordeel is dat u 

met één adviseur samenwerkt en niet langs talloze loketten 

hoeft voor een totaaladvies. Dit bevordert niet alleen een 

vlot proces, het voorkomt ook budgettaire verrassingen. Het 

is ons streven u zoveel mogelijk te ontzorgen. Bij Atelier 

Buitenkansen heeft u daarom altijd één vaste contactpersoon, 

die het project coördineert en uw opgave samen met het 

team professioneel volbrengt. Kortom, advies op maat van 

A tot Z. 

Deze brochure laat zien welke opgaven er spelen in het 

buitengebied, welke stakeholders er zijn en hoe wij u met uw 

opgaven kunnen helpen. Op naar een vitaal buitengebied!

Het buitengebied is volop in ontwikkeling. Er is een ware 

transformatie gaande van het platteland. Boeren stoppen 

of vergroten hun bedrijf. Nieuwe bewoners en gebruikers 

doen hun intrede. De aandacht voor landschapsbehoud en 

natuurontwikkeling neemt toe. Er is steeds meer vraag naar 

recreatieve voorzieningen. Ook verandert er veel in en om de 

kleine kernen: de bevolking vergrijst, het voorzieningenniveau 

daalt, leegstand van agrarische bebouwing neemt een 

zorgelijke omvang aan en er verschijnen Ruimte-voor-

Ruimtelocaties. 

Dit alles heeft grote gevolgen voor de ruimtelijke, 

economische, sociale en ecologische kwaliteit van het 

buitengebied. Er dreigt een onsamenhangend kernrandgebied 

te ontstaan waarin dorp en buitengebied steeds moeilijker 

van elkaar te onderscheiden zijn, economische bedrijvigheid 

terugloopt en de leefbaarheid onder druk staat. Dat moet 

anders, vinden wij. Het kan ook anders. 

Als overheid, onderneming of particulier bent u wellicht 

betrokken bij deze ontwikkelingen in het buitengebied, nu 

of straks, direct of indirect, op grote of kleine schaal. U 

woont, werkt of recreëert in het buitengebied. U heeft er een 

agrarisch bedrijf dat van functie verandert of u bent vanuit 

gemeente of provincie verantwoordelijk voor ruimtelijke 

ordening of het stimuleren van economische draagkracht. 

Misschien wilt u er woningen ontwikkelen of juist natuur en 

toerisme. 
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Piet Boom
Melkveehouder
Ik wil mijn melkveehouderij 
uitbreiden met een kaas-
makerij in één van mijn 
schuren. Wie helpt mij 
met het maken van een 
bestemmingsplan en een 
inrichtingsplan?
Ref: Landgoed Middachten

Joep en Miek
Eigenaar B&B
Onze gasten willen er op 
uit. Wij hebben veel ideeën 
om ons platteland mooier 
en beter toegankelijk te 
maken. We willen graag 
met de gemeente om tafel. 
Wie helpt ons daarbij?
Ref: Dorpsspiegels

Dhr. Tholen
Wethouder RO
De rand van het dorp 
verrommelt. Hoe kunnen 
we de overgang van 
kern naar buitengebied 
verbeteren zodat het 
meerwaarde oplevert?
Ref: Ontwerponderzoek 
Provincie Gelderland

Rob Holtmans
Adviseur RO
Hier komen Ruimte-
voor-Ruimtekavels. Hoe 
zorgen we dat deze kavels 
passen in het landschap en 
bovendien bijdragen aan 
kwaliteiten en functies in de 
omgeving?
Ref: Geriefbos Gilze Zuid-
West

Ria de Vogel
Natuurvereniging 
Aan onze dorpsrand ligt 
een gebied dat gebruikt 
wordt als waterbuffer. We 
willen in overleg met het 
Waterschap verkennen 
hoe die is te combineren 
met natuurontwikkeling, 
vlonderpaden en educatie.
Ref: Dorpsrandlocatie Well

Jan van Loon
Varkensboer
Ik ben 70 en ik stop met 
mijn varkenshouderij. Ik 
zou graag mijn stallen 
inruilen voor woningen en 
hier zelf blijven wonen aan 
de dorpsrand. Hoe pak ik 
dat aan? 
Ref: Dorpsrandlocatie Well

Dhr. Hendriks
Ontwikkelaar 
Wij hebben een leegstaand 
transportbedrijf aan het 
lint gekocht om er enkele 
woningen te ontwikkelen. 
Hoe kunnen we laten 
zien dat ons plan tot een 
kwaliteitsverbetering van 
de dorpsentree leidt?
Ref: Heino

Mevr. Konings
Eigenaar landgoed
Ik woon op een landgoed. 
De kosten voor onderhoud 
en beheer lopen op. Kan ik 
op een gedeelte van mijn 
grond woningbouw mogelijk 
maken? 
Ref: Landgoed Middachten

Niek Heersma
Dorpsraad
Veel winkels, cafés en de 
bibliotheek verdwijnen 
uit ons dorp. Hoe kunnen 
we samen ons centrum 
aantrekkelijk houden?
Ref: Dorpsspiegels

Ricky Spoel
Provincie
Ik zie veel ideeën voorbij-
komen. Hoe zorg ik dat 
deze losse ideeën samen 
passen binnen één integrale 
visie met meerwaarde voor 
iedereen? 
Refs: 1. Gebiedsvisie 
Beers-Vianen, 2. Direct 
Governance
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Nieuwe spelers uit de stad doen hun intrede in het 

buitengebied. Hier vindt men ruimte om te ondernemen, rust 

om te leven, vrijheid om te recreëren. Al deze spelers hebben 

wensen en behoeften over de invulling van het buitengebied. 

Wij luisteren naar hen en gaan samen met hen op zoek naar 

de bundeling en vervlechting van hun belangen. We brengen 

hen samen en koppelen hun ideeën in een collectief, integraal 

toekomstperspectief. De actuele dynamiek van het speelveld 

is een buitenkans om mensen en plannen te verbinden! 

Wij waarderen de specifieke, gebiedseigen kwaliteiten 

van de plek. Elk buitengebied is anders. Landschap, 

economische activiteiten en sociale structuren variëren 

per buitengebied, evenals de opgaven en de spelers. Onze 

integrale oplossingen sluiten altijd aan op de eigenheid van 

een gebied. Dat resulteert in een herkenbare identiteit die is 

verbonden met de plek. Het is een identiteit waar bewoners 

zich in herkennen, waar ondernemers zich mee kunnen 

profileren en waar gemeenten trots op zijn. Het DNA van elk 

buitengebied is een unieke buitenkans!

Kortom, wij transformeren het buitengebied vanuit een in-

tegrale visie. De visie komt tegemoet aan de diversiteit van 

individuele en collectieve belangen van verschillende stake-

holders. We ambiëren waardecreatie van een bepaalde plek 

om daarmee ook een buitenkans voor andere spelers te 

creëren. We luisteren naar verschillende partijen, verbinden 

hun belangen en dragen gebiedseigen oplossingen aan. We 

verbinden opgaven en combineren oplossingen. Samen met 

u geven we uw buitengebied toekomstperspectief!

Het platteland biedt volop buitenkansen. Het is onze 

missie deze buitenkansen te benutten om het buitengebied 

ruimtelijk, economisch, sociaal en ecologisch te versterken. 

Dit doen we door wensen en ideeën, programma’s en 

functies, acties en oplossingen van verschillende stakeholders 

met elkaar te verbinden in een overkoepelend raamwerk. 

We leggen creatieve verbanden die nieuwe en bestaande 

ontwikkelingen stimuleren. Onze samenhangende strategie 

levert meerwaarde op voor het buitengebied als geheel en 

specifieke opgaven in het bijzonder. Wat zijn in onze visie de 

buitenkansen? 

Wij geloven in de kracht van het platteland en beschouwen 

het als een gelijkwaardige tegenhanger van de stad. Het 

buitengebied is meer dan de groene speelweide en het 

agrarische infuus van het urbane leven. Het is een eigen 

systeem, met een eigen dynamiek en programma. Niet 

langer mono-functioneel gericht op landbouw, maar ook op 

wonen, werken en recreëren. Juist nu het buitengebied volop 

in ontwikkeling is, kunnen we zijn unieke potenties optimaal 

benutten. Het momentum van het platteland is nu! 

Wij signaleren een veranderend speelveld in het buitenge-

bied. Bestaande spelers zoeken naar een andere rol, nieuwe 

spelers zoeken een plek in het buitengebied. Boeren zijn 

bijvoorbeeld op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen 

door neven-activiteiten als natuurontwikkeling, waterber-

ging, nieuwe energieën, recreatie en toerisme. Gemeenten 

streven wellicht naar oplossingen voor nog niet ontwikkelde 

gronden, naar een kwalitatieve afronding van hun dorp of 

naar nieuwe economische dragers. 
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Ruimte-voor-Ruimtekavels leiden 
tot uniek woonmilieu Geriefbos Gilze 
Zuid-West

Online onderzoeks- en stemtool met 
consensusbepaling Direct Governance

Dorpsspiegels. Een methode 
voor bewoners om hun dorp te 
verbeteren

Van transportbedrijf naar  
woningen in een landgoedsetting 
Woningbouwlocatie Heino

Integrale inzet landschappelijke 
investeringsgelden
Gebiedsvisie Beers-Vianen

Ruimtelijke recepten voor 
kwalitatieve dorpsranden 
Ontwerponderzoek Provincie Gelderland

Transformatie- en reparatiestrate-
gieën leveren kwaliteitsimpuls 
Noord-Brabants buurtschap

Rood-voor-Rood en herbestemming 
agrarisch vastgoed maken landgoed 
levensvatbaar Landgoed Middachten

Kleinschalige woningbouw levert 
landschappelijke kwaliteitsimpuls
Dorpsrandlocatie Well
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Transformatie wieleromgeving 
Herungerberg Venlo

Reparatie-en veegbestemmingsplan 

Buitengebied + Gemeentehuis Leudal

Subtiele herbestemming 

Steenovens Fortmond
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Subtiele herbestemming door verbinding van 

landschap, cultuurhistorie en recreatie 

Steenovens Fortmond

Steenovens Fortmond Aan de IJssel tussen Deventer en 

Zwolle hebben meer dan twintig steenovens gestaan. Vele 

hiervan zijn vandaag de dag onherkenbaar, maar toch zijn er 

nog sporen aanwezig in het landschap: kleigaten, dijkjes en 

relicten. Eén van deze ovens, Steenovens Fortmond, heeft 

de potentie uit te groeien tot een belevenisvolle plek. In het 

kader van de prijsvraag Ruimte voor Ruimdenkers heeft Atelier 

Buitenkansen een visie opgesteld voor de herbestemming 

van de steenovens. De visie verbindt landschap, natuur, 

cultuurhistorie en recreatie in een bijzondere esthetische 

ervaring.

Waar het nabij gelegen infocentrum zich richt op het educatieve 

verhaal van de steenovens en de baksteenindustrie, laten 

wij de bezoeker van Fortmond de leegte van de locatie 

beleven. De vraag bij het revitaliseren van cultuurhistorische 

locaties is tot hoever we teruggaan in de tijd. Welk moment 

in de geschiedenis willen we conserveren? Wij zijn getroffen 

door de schoonheid van Fortmond zoals die nu is. De ruige 

vegetatie, de talrijke vogels, de majestueuze schoorsteen, 

de ligging aan het water en bovenal de geheimzinnige 

ovens spreken zeer tot onze verbeelding. Dit moment in de 

cultuurhistorie van Fortmond willen we vieren. Dat doen we 

door een subtiele operatie van de plek, die de aanwezige 

kwaliteiten behoudt en versterkt. De operatie bestaat 

uit onderzoeken, voorbereiden, opereren, repareren en 

beschermen, herstellen en activeren. 

De hoofdingreep bestaat uit snijden. Als anatomen snijden 

we door de artefacten en het landschap om de innerlijke 

gelaagdheid van Fortmond bloot te leggen. De sneden hechten 

we met tichelplankjes, een duurzame verwijzing naar de 

geschiedenis. Zo maken we twee zorgvuldige incisies in 

de vlamoven: één dwars om zijn ingewanden te kunnen 

ervaren en één haaks om de stookvloer te kunnen betreden. 

Het metselwerk van de oven wordt gerestaureerd en het 

bouwwerk wordt beschermd met een conserverende laag. 

In deze gezonde toestand kan de natuurlijke vegetatie weer 

terugkeren op het dak. Ook de ringoven wordt behandeld 

voor een gezonde, groene toekomst. De operatie bestaat hier 

uit het creëren van lichtgaten in de voormalige luchtkokers. 

De lichte rondgang wordt een rite de passage. De andere 

insneden vinden plaats in het landschap. De oeverwal 

doorsnijden we om de waterkant te beleven, het kleigat 

voor een aardse ervaring, de plantopname voor de geur van 

bijzondere vegetatie, het dijkje voor het smalspoor. 

Uiteindelijk biedt het geopereerde steenoventerrein de 

bezoeker verschillende zintuiglijke en esthetische ervaringen 

van de cultuurgeschiedenis in relatie tot het landschap. Deze 

beleving wordt kracht bij gezet door tijdelijke programma’s 

te organiseren op de stookvloer van de vlamoven. Het wordt 

een podium voor gebiedseigen activiteiten als sterren kijken, 

locatietheater, vogels spotten, kunst, een misbakselfestival. 

Onze oplossingsrichting omvat bescheiden ingrepen die de 

kosten beperken en tegelijkertijd ruimte laten aan de natuur, 

een win-winidee, dus. 

ontwerp: Atelier Buitenkansen | locatie: Den Nul | jaar 

ontwerp: 2014 | status: 2e ronde prijsvraag Ruimte voor 

Ruimdenkers (i.o.v. Provincie Overijssel)
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uitspreken over de verschillende oplossingsrichtingen of 

planonderdelen, onafhankelijk van tijd en plaats. Door de 

consensus te berekenen, krijgen we snel inzicht in de mate 

waarin bepaalde (sub-)groepen het wel of juist niet met elkaar 

eens zijn. De uitkomst uit het onderzoek of de stemronde is 

weer input voor de volgende vergadering. Door op gezette 

tijden anoniem online te stemmen, wordt dominantie van 

individuen of groepsdruk die de besluitvorming op een 

ongewenste manier kan beïnvloeden, omzeild. Kortom, 

met de inzet van Direct Governance wordt interactieve 

beleidsontwikkeling met een grote groep betrokkenen (nog) 

democratischer, efficiënter, transparanter en sneller en 

daardoor ook goedkoper.

Opdrachtgevers van projecten waarbij Direct Governance is 

ingezet: Museum NCB Naturalis, Provinciale Staten Limburg, 

Ministerie van Defensie, TU Delft, Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed

Project in uitvoering: DuurzaamOverveen, een bewoners-

initiatief voor de verduurzaming en het toekomstbestendig 

maken van het dorp Overveen, ondersteund door de 

gemeente Bloemendaal. 

Project in ontwikkeling: woonwensenonderzoek en 

procesbegeleiding bij zelfbouw en collectief particulier 

opdrachtgeverschap in Noord-Holland en Flevoland.

Direct Governance. Onderzoekstool voor directe 

democratie met online stemmen en consensusmaten 

Snelle en transparante besluitvorming, zeggenschap van 

bewoners, het creëren en meten van draagvlak en de 

legitimering van beleid zijn ‘hot issues’ bij transitieprocessen 

in het landelijk gebied. Met Direct Governance willen wij 

hier graag een bijdrage aan leveren. Direct Governance is 

een online instrument dat voor verschillende doeleinden 

ingezet kan worden bij burgerparticipatie, publieke 

beleidsbemiddeling en gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. 

Van dorpsraden, bewonerspanels en huurdersverenigingen 

wordt vaak gezegd dat ze niet representatief zijn voor 

respectievelijk alle burgers van een gemeente, de bewoners 

van een wijk of dorp, of de huurders van een woningcorporatie. 

Dit bezwaar kan nu van tafel, omdat met het online 

onderzoeks- en stemsysteem alle belanghebbenden hun 

mening kunnen geven. Ook voor het snel raadplegen 

van de complete achterban bij een bewonersinitiatief, de 

deelnemers bij collectief particulier opdrachtgeverschap 

(CPO), het voltallige personeelsbestand van een bedrijf of 

alle betrokkenen bij een gebiedsontwikkeling, is het online 

instrument van Direct Governance zeer geschikt: in korte 

tijd kunnen alle stakeholders inclusief hun achterban worden 

geraadpleegd. Elke stem telt en de mate van consensus en 

dissensus over specifieke thema’s is met één druk op de 

knop in beeld. 

Uiteraard blijft het nodig en nuttig om op gezette tijden 

in een kleinere groep van afgevaardigden ‘fysiek met 

elkaar te vergaderen’ om alternatieven, voorstellen of 

oplossingsrichtingen voor te bereiden. Via het online stemmen 

kunnen vervolgens alle betrokkenen hun mening of voorkeur 

atelier voor transformaties in het buitengebied
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Ruimte-voor-Ruimtekavels leiden tot uniek 

woonmilieu en meerwaarde voor omgeving

Geriefbos Gilze Zuid-West 

De gemeente wil Ruimte-voor-Ruimtekavels ontwikkelen in 

het landelijk gebied ten zuid-westen van Gilze. Dit betekent een 

acute toename van veel en grote kavels met een aanzienlijke 

ruimtebeslag. Het gevaar is dat de grote hoeveelheid 

nieuwbouwwoningen plus hun omvang en uitstraling teveel 

impact heeft op de kwaliteit van het buitengebied. De 

nieuwbouw zou te stedelijk, te hoog en te afwijkend zijn qua 

typologie. Gemeenten kiezen er vaak voor om kavels aan 

de rand van het dorp te situeren. Het eindeloos doorbreien 

aan de dorpsrand kan echter ten koste gaan van het open 

buitengebied en/of de eigenheid van buurtschappen die door 

de uitbreiding opgeslokt worden. De opgave is daarom om 

de nieuwbouw in te passen met respect voor de eigenheid 

van het buitengebied. In plaats van louter te parasiteren op 

het landschap kunnen nieuwbouwontwikkelingen bovendien 

ruimte-lijke en functionele meerwaarde creëren, ook voor de 

omgeving. 

In zijn oplossing voor Gilze Zuid-West vat Buro Lubbers de 

nieuwe woningbouw op als een zelfstandige, vrije eenheid in 

het landschap, vergelijkbaar met een geriefbosje. Een groene 

bufferzone tussen het nieuwe woongebied en de dorpsrand 

zorgt ervoor dat beide niet aan elkaar vastgroeien. Bovendien 

waarborgt de groene zone de kwaliteit van de buurtschappen. 

De kenmerkende stevige groenstructuur van het geriefbos 

verankert de woningbouw in de landschappelijke context. 

Het voegt een nieuwe en unieke landschappelijke laag toe. 

Hierdoor en als gevolg van zijn iets verhoogde ligging, krijgt 

het geriefbos net als de nabij gelegen buurtschappen, een 

herkenbare identiteit. De groene, wollige rand versterkt 

de eenheid van de plek en smeedt de verschillende 

architectuuruitingen tot een eenheid. 

Deze alternatieve strategie voor nieuwbouw als een geriefbos 

heeft als voordeel dat agrarische functies behouden blijven, 

landschappelijke doorzichten open blijven, buurtschappen 

gerepareerd worden, de dorpsrand wordt vergroend, 

recreatieve mogelijkheden groeien en er ruimte is voor 

natuurontwikkeling en waterberging. Kortom, Ruimte-voor-

Ruimtekavels kunnen meerwaarde opleveren door de opgave 

vanuit een integraal perspectief te beschouwen.

ontwerp: Buro Lubbers | opdrachtgever: Gemeente Gilze-

Rijen | locatie: Gilze Zuid-West | ontwerp: 2010 | status: 

tweede prijs ontwikkelingscompetitie
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Deze oplossing is voor iedereen voordelig. De dorpsbewoners 

zijn blij dat het vervallen bedrijf verdwijnt en dat er 

woningen in een landschappelijke setting voor in de plaats 

komen. De overige buren verheugen zich op de dorpsweide 

met boomgaard waar hun kinderen kunnen spelen en waar 

ze nu eindelijk een ommetje kunnen maken. De gemeente 

is tevreden met de investering van de ontwikkelaar in 

de boomgaard, die eigendom is van de gemeente. De 

dorpsentree ziet er binnenkort een stuk aantrekkelijker uit! 

Ook de ontwikkelaar is tevreden met het resultaat. Bovenal 

geeft de extra investering in het landschap meerwaarde aan 

de dorpsrand. 

ontwerp: Buro Lubbers | opdrachtgever: Synchroon 

Ontwikkelaars | locatie: Heino | ontwerp: 2012-2014 | 

status: bestemmingsplanprocedure 2014

Van transportbedrijf tot woningen in landgoedsetting

Woningbouwlocatie Heino 

Veel dorpen kennen het: bij de entree van het dorp 

bevindt zich een leegstaand en vervallen bedrijfspand met 

omringend terrein. Niet bepaald een visitekaartje voor 

het dorp. Dergelijke gronden blijven vaak lange tijd braak 

liggen om verschillende redenen. Ofwel de locatie werd in 

het verleden beschouwd als mogelijke uitbreidingslocatie 

maar vond door de veranderde bouwopgave geen doorgang. 

Ofwel het is bekend dat nieuwbouwmogelijkheden beperkt 

zijn, waardoor het voor partijen risicovol is het project te 

ontwikkelen. Gelukkig zijn er succesvolle alternatieven voor 

deze situaties, zoals blijkt uit de aanpak van Buro Lubbers 

van een dorpsrandlocatie in Heino.

Deze locatie van een voormalig transportbedrijf wordt 

herontwikkeld met woningbouw. Hoewel de huidige 

structuurvisie slechts een beperkt aantal woningen toelaat 

bij functieverandering, worden er nu circa tien woningen 

ontwikkeld. Het plan heeft de gemeente overtuigd van de 

meerwaarde die extra woningen opleveren, namelijk een 

integrale kwaliteitsverbetering van de dorpsrand. Door de 

woningen als ensemble in een landgoed te ontwerpen, wordt 

de landschappelijke structuur versterkt en de woningen in 

hun omgeving ingebed, zonder dat een gevoel van verdichting 

ontstaat. De naastgelegen weide wordt omgevormd tot 

een dorpsboomgaard met wandelpaden die aantakken op 

bestaande routes. 

atelier voor transformaties in het buitengebied

BUITENKANSEN

home | opgaven | visie | referenties | werkwijze | team | contact



BUITENKANSEN
atelier voor transformaties in het buitengebied

Integrale inzet landschappelijke investeringsgelden 

Gebiedsvisie Beers-Vianen 

De transformatie van erven in het kader van de Ruimte-

voor-Ruimteregeling of regelingen ter verbreding of 

vervanging van de agrarische bedrijfsfunctie is gekoppeld 

aan verplichtingen tot kwaliteitsverbeteringen van het 

buitengebied. De kwaliteitsverbetering wordt vaak door 

een particulier op een specifieke locatie uitgevoerd. Vaak is 

de ingreep niet meer dan een camouflagemiddel voor een 

ongewenst beeld. Samenhang en betekenis op een hoger 

schaalniveau ontbreken. Ook wanneer vanuit de overheid 

geld beschikbaar is voor kwaliteitsverbetering (denk aan 

de Reserve Kwaliteitsverbetering van de Ruimte-voor-

Ruimtekavels), ontbreekt een overkoepelende visie op de 

besteding van deze gelden. 

Voor een buitengebied bij Cuijk stelde Buro Lubbers een 

integrale gebiedsvisie op die deelprojecten verbindt en 

hun krachten bundelt. Doel: revitaliseren. De gebiedsvisie 

creëert een vernieuwd kampenlandschap, een stevig 

groen raamwerk waarbinnen toekomstige ontwikkelingen 

moeiteloos kunnen worden ingepast. 

Dit nieuwe landschap krijgt vorm door vijf instrumentele 

ingrepen op zowel openbaar en structurerend niveau als 

op particulier en onder-steunend niveau. Op particulier 

niveau wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds 

kaderstellende spelregels voor transformatie- en nieuwe 

bouwopgaven en anderzijds stimulerende spelregels voor 

kwaliteitsverbetering van bestaande percelen. Op alle 

niveaus profiteert de natuur. Door herstel van gebiedseigen 

kleinschalige landschapselementen ontstaat er een betere 

habitat voor plant en dier.

De optelsom van de verschillende ingrepen toont de eigenheid 

van het gebied: kleinschalig, afwisselend en groen. In 

functioneel opzicht is het toekomstbeeld een gebied met een 

agrarisch karakter verrijkt met natuur-, recreatie-, woon- en 

werkfuncties. 

De visie biedt een duidelijke kapstok voor zowel particulieren 

als de overheid. Het geeft de overheid een duidelijk kader om 

ruimtelijke ontwikkelingen te sturen en in goede banen te 

leiden. Het levert meerwaarde aan bewoners en bezoekers, 

omdat er straks meer te beleven is en de omgeving attractiever 

is. Vanuit een collectief draagvlak kunnen stakeholders 

gezamenlijk werken aan een toekomstbeeld. De strategie 

werkt. Sinds de oplevering van het gebiedsperspectief 

ontstaan diverse initiatieven bij particulieren. Intussen 

profiteert de natuur en floreert de landschappelijke kwaliteit.

ontwerp: Buro Lubbers |  opdrachtgever: Gemeente Cuijk 

locatie: Beers-Vianen | ontwerp: 2013 | status: visie 

vastgesteld
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Naast deze inhoudelijke speerpunten is het van belang dat het 

project maatschappelijk inpasbaar is. Meerwaarde betekent 

ook dat we proberen bij stakeholders en bij bewoners een 

zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor onze plannen 

en ze enthousiast te maken om hierbinnen zelf initiatieven 

te ontplooien.

Het plangebied is onderdeel van een ambitieuze gebieds-

transformatie. De herontwikkeling van het gehucht is 

gebaseerd op twee strategieën: transformaties en reparaties. 

De transformaties hebben betrekking op de omvorming van 

het beekdal met ecologische, recreatieve en economische 

dragers. De reparaties betreffen leegstaande bebouwing en/

of bebouwing die omgevormd wordt naar functies die qua 

schaal en functie passen binnen de koers van het platteland, 

zoals een algenkwekerij, een trekkershut, streekwinkels of 

kleinschalige woningbouw voor starters en kenniswerkers. 

De opbrengsten van de strategieën vloeien direct terug in 

het gebied voor bijvoorbeeld landschapsontwikkeling en 

recreatie. 

ontwerp: Buro Lubbers | opdrachtgever: anoniem | locatie: 

Noord-Brabant | jaar ontwerp: 2010/2014 | status: in 

ontwikkeling

Transformatie- en reparatiestrategieën leveren

kwaliteitsimpuls aan buurtschap

Herontwikkeling Noord-Brabants buurtschap 

Als gevolg van transformaties in de landbouw komt veel 

agrarisch vastgoed leeg te staan of zijn functieveranderingen 

aan de orde. Buro Lubbers stelt een strategische visie op 

voor de herontwikkeling van een agrarisch complex. 

De ontwikkeling moet niet alleen leiden tot reparatie 

van de betreffende buurtschap, maar zorgt ook voor 

landschappelijke, ecologische en economische meerwaarde 

voor bewoners, gebruikers en overheden op een hoger 

schaalniveau.

De visie dient aan te sluiten op de ambities van de provincie 

Noord-Brabant zoals beschreven in haar koersdocument De 

transitie van stad en platteland, een nieuwe koers en moet 

leiden tot maatschappelijke meerwaarde. Maatschappelijke 

meerwaarde ontstaat volgens de provincie wanneer een 

lokale oplossing, een betekenisvolle en vernieuwende 

bijdrage levert aan de transitie van stad en platteland. Het 

hoofddoel van deze transitie is dat Brabant uitgroeit tot 

een topkennis- en innovatieregio met een vitaal platteland. 

Strategieën om dit doel te bereiken zijn: het versterken van de 

concurrentiepositie, het bevorderen van landbouwtransitie, 

het bereiken van een gezonde leefomgeving, het versterken 

van de regionale identiteit, het realiseren van een robuust en 

veerkrachtig water- en natuursysteem en het onderhouden 

van een goede stedelijke structuur. 



BUITENKANSEN
atelier voor transformaties in het buitengebied

home | opgaven | visie | referenties | werkwijze | team | contact

Nieuwbouw Gemeentehuis Leudal

De gemeente Leudal wilde na de herindeling een nieuw 

gemeentehuis realiseren. Dit moest centraal gelegen zijn 

in het grote buitengebied van deze landelijke gemeente 

in Midden-Limburg. Plan ROS leverde de jurist ruimtelijke 

ordening die verantwoordelijk was voor de advisering 

over de locatiekeuze en de bestemmingsplanprocedure. 

Ook maakte de projectleider deel uit van het bouwteam. 

Vanwege de ligging aan de rand van het buitengebied was 

de landschappelijke inpassing van groot belang. Bovendien 

moest met de provincie onderhandeld worden over een 

kwaliteitsbijdrage in het buitengebied. Tenslotte bevonden 

zich in de directe omgeving enkele veehouderijen waarmee 

rekening gehouden moest worden.

Na een constructieve voorfase, waarin alle belanghebbenden 

intensief waren betrokken, is het bestemmingsplan 

vervolgens relatief gemakkelijk door de procedure gekomen. 

Het gemeentehuis is inmiddels gerealiseerd.

Jurist ruimtelijke ordening Plan ROS | opdrachtgever: 

gemeente Leudal | locatie: Heythuysen | jaar: 2009 | status: 

gerealiseerd

Reparatie-en veegbestemmingsplan Buitengebied

Plan ROS leverde de projectleider voor het Reparatie-en 

veegbestemmingsplan Buitengebied van de gemeente 

Gennep. Het ging om een bestemmingsplan waarin naast 

de reparatie van enkele zaken ook nieuwe initiatieven zijn 

opgenomen. De initiatieven in dit bestemmingsplan waren 

onder andere:

• Uitbreiding van een plantenkwekerij/kassencomplex in 

combinatie met detailhandel

• Nieuwvestiging van een dierenartsenpraktijk met 

bedrijfswoning

• Realisatie van een natuurcamping

• Zandwinning gevolgd door natuurontwikkeling (EHS)

Bij al deze projecten in het buitengebied was de land-

schappelijke inpassing belangrijk. Daarnaast was er in 

enkele gevallen ook een financiële bijdrage noodzakelijk op 

grond van de gemeentelijke structuurvisie. De projectleider 

Plan ROS is vanaf het eerste concept tot en met de Raad van 

State bij dit project betrokken geweest.

Projectleiding Plan ROS | opdrachtgever: gemeente Gennep 

locatie: Gennep | jaar: 2013 | status: bestemmingsplan 

vastgesteld 



Vervolgens hebben we met respect voor het landschap en de 

cultuurhistorie de nieuwe bebouwing ingepast. Het resultaat 

is dat de herontwikkeling van de locatie belangrijke kansen 

biedt aan zowel Landgoed Middachten als de gemeente 

Rheden. Zo geeft de (her)ontwikkeling de entree van zowel de 

dorpskern als het landgoed een belangrijke kwaliteitsimpuls. 

Bovendien betekent woningbouw een vervangende vorm van 

inkomsten uit erfpacht voor het landgoed.

Het project laat zien dat we niet alleen de concrete opgave 

oplossen, maar verder kijken. In dit geval naar het totale 

functioneren van het landgoed en naar nieuwe opties voor de 

toekomst. Zo hebben we bijvoorbeeld ook suggesties gedaan 

voor aanlegsteigertjes bij de IJssel, sfeerbeelden gecreëerd 

voor een B&B en recreatieve routes naar de Veluwe. 

ontwerp: Buro Lubbers | opdrachtgever: CON-C i.s.m. 

Landgoed Middachten | locatie: De Steeg | ontwerp: 2008-

2014 | status: in ontwikkeling

Rood-voor-Rood en herbestemming agrarisch 

vastgoed maken landgoed levensvatbaar 

Landgoed Middachten 

Een landgoed instandhouden is een kostbare zaak. Zelfs 

wanneer een landgoed in bedrijf is, want de bedrijfsvoering 

is tegenwoordig aan verandering onderhevig. Agrarische 

activiteiten staan op gespannen voet met ruimtelijke, 

landschappelijke of ecologische waarden die het landgoed 

hoog moet houden. Pachtboeren vinden geen opvolger.

Landgoed Middachten is wat dit betreft exemplarisch. 

Door de aanleg van de snelweg in de jaren zestig zijn 

de gronden van de pachtboer versnipperd. Een andere 

pachtboer op het landgoed moet verplaatst worden, omdat 

de mest het kwetsbare eco-systeem van de bronnen en 

bronbossen aantast. De weilanden worden vernat om ruimte 

te maken voor de rivier. De stallen bij de hoeve zetten de 

ruimtelijke kwaliteit onder druk. De appelschuur staat leeg, 

instandhouding kost geld. 

De opgave van Buro Lubbers was drieledig. 1. In het kader van 

de Rood-voor-Roodregeling dienden rondom de hoeve Oud 

Middachten stallen te worden vervangen door woningen. 2. 

Door de functieverplaatsing ontstond er rond de historische 

boerderij een nieuwe locatie voor kleinschalige woningbouw. 

Wij maakten hiervoor de ruimtelijke onderbouwing en 

het ontwerp. 3. De appelschuur is een voorbeeld van 

herbestemming van agrarisch vastgoed naar woningbouw.

Onze aanpak bestond uit een uitgebreide analyse van het 

landgoedsysteem. 
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De aanvankelijke knelpunten van de dorpsrand en de water-

bergende functie zijn omgezet in economische, ruimtelijke 

en ecologische kansen. Het plan biedt ruimte aan meer 

woningen dan geraamd en vergroot zo voor de gemeente 

de financiële haalbaarheid. Tegelijkertijd biedt het een uniek 

en aantrekkelijk milieu aan potentiële kopers. De mooie 

dorpsrand nodigt de huidige bewoners uit tot een ommetje. 

De ingreep voegt boven-dien nieuwe natuur toe en blijft 

voldoen aan de eisen van provincie en waterschap. Kortom, 

het ontwerp lost meerdere problemen op, het voorziet 

in verschillende behoeften van diverse stakeholders, het 

creëert meerwaarde voor alle betrokkenen.

ontwerper: Buro Lubbers | opdrachtgever: Gemeente Bergen 

locatie: Well | ontwerp: 2012 | status: bestemmingsplan 

vastgesteld

Uniek alternatief voor doorbreien langs de dorpsrand

Dorpsrandlocatie Well 

In het verleden is er veel uitgebreid langs dorpsranden. 

Dorpen en aangrenzende gehuchten zijn aan elkaar 

gegroeid. De dikwijls anonieme wijkjes liggen vaak met hun 

gesloten, onaantrekkelijke achterkanten aan het landschap. 

Wegen wachten in anticipatie op verdere uitbreiding in 

het open gebied. Het gevolg is dat het karakteristieke 

onderscheid tussen dorp en buitengebied is verdwenen en 

de landschappelijke kwaliteit bedreigd wordt. De aanpak van 

Buro Lubbers van een woningbouwlocatie aan de rand van 

Well laat zien dat het anders kan.

De gemeente Well wil kleinschalige woningbouw ontwikkelen 

op een gevoelige locatie aan de rand van het dorp. Uitbreiden 

is hier landschappelijk ongewenst vanwege een aanwezig 

kasteel en de karakteristieke situering van bebouwing 

op de hoger gelegen oeverwal. Wij hebben de locatie in 

breder perspectief beschouwd. Hierdoor ontdekten we de 

mogelijkheid om ook het aangrenzende waterbergende 

gebied te betrekken bij de opgave. We ontwierpen het 

woningcluster als een bijzonder landschappelijk fenomeen: 

een bosje met woningen in een landgoedsetting en een 

waterrijke rabattenstructuur met unieke vlonderwoningen. 
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Het onderzoek heeft geresulteerd in een reeks instrumenten 

voor het ontwerpen van dorpsranden in het algemeen 

en Rijnwaarden in het bijzonder. De instrumenten 

variëren van kleinschalige woningbouw tot reparatie- en 

transformatiestrategieën en landschappelijke aanpassingen 

van bijvoorbeeld beplanting. De instrumenten zijn toegepast 

op de kern Pannerden. Door op uitgekiende plekken nieuw 

programma te creëren en het landschap binnen de bebouwing 

te trekken, ontstaat niet alleen een luchtige, groene 

dorpsrand, maar ook natuur- en recreatie-ontwikkeling. Zo 

worden de aanvankelijke knelpunten getrans-formeerd tot 

unieke kansen.

De werkwijze is generiek toepasbaar voor andere gemeentes. 

De typerende dorpsranden zijn overal in Nederland terug 

te vinden. Een gedegen onderzoek naar de historische 

ontwikkeling van de dorpsranden en naar de onderliggende 

lagen zoals landschaptype, bodem, reliëf en infrastructuur 

leiden als vanzelfsprekend naar streekeigen en unieke 

oplossingen.

ontwerp: Buro Lubbers | opdrachtgever: Provincie 

Gelderland | locatie: Gemeente Rijnwaarden | ontwerp: 

2011 | status: onderzoek is gepubliceerd door Provincie 

Gelderland

Ruimtelijke recepten voor bestendige en kwalitatieve 

dorpsranden

Ontwerponderzoek Provincie Gelderland 

De grote woningbouwopgave is voorbij. Dat treft ook dorps-

uitbreidingen. Nieuwe dorpsranden zijn vaak nog niet af; 

de laatste uitbreidingswijken liggen met de achterkanten 

naar het landschap. Wegen wachten om doorgetrokken te 

worden in een nieuwe wijk. De gronden zijn bestemd voor 

woningbouw, de woningaantallen zijn reeds opgenomen in de 

contingenten. Tegelijkertijd is er lokaal vaak nog vraag naar 

kleinere aantallen woningen, bijvoorbeeld voor specifieke 

doelgroepen, zelfbouw, CPO of bijzondere woonmilieus. Kan 

deze kleinschalige woningbehoefte gebruikt worden voor een 

ruimtelijke kwaliteitsverbetering van de dorpsrand? Hoe kan 

daarmee een streekeigen en zorgvuldige overgang van dorp 

naar landschap bewerkstelligd worden?

Deze generieke opgave onderzocht Buro Lubbers voor de 

Provincie Gelderland. Als casus is Rijnwaarden gebruikt, 

een gemeente met vijf kernen in het oosten van Nederland, 

waar de Rijn het land binnenkomt. De grote landschappelijke 

diversiteit in dit plangebied maakt het een goed 

onderzoeksgebied. Het onderzoek richt zich op de beleving 

van de dorpsranden vanaf wegen, fiets- en wandelroutes. 

De analyse laat zien dat er verschillende typen dorpsranden 

bestaan elk met een eigen kwaliteit. De wisselende 

kwaliteit ligt deels aan historisch gegroeide landschappelijk 

structuren, deels aan gemeentelijk beleid en het ontbreken 

van een overkoepelende visie.

^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Wat is het nut van een dorpsspiegel?

De dorpsspiegel is gemaakt om dorpsbewoners een 

instrument in handen te geven dat ze kan helpen bij het 

verbeteren van hun dorp. In de dorpsspiegel kunnen de 

verschillende partijen lezen wat voor dorpsbewoners zwaar 

weegt en telt. Wat vinden zíj waardevol, waar ergeren zij zich 

aan? De dorpsspiegel is ook een geschikt instrument voor 

dorpen om periodiek te bekijken in hoeverre het gevoerde 

beleid vruchten afwerpt.

Dorpsspiegels geven niet op alle vragen een definitief 

antwoord. De kracht van de dorpsspiegel is juist dat ze vragen 

oproept. Ze dwingt meer of minder brandende kwesties 

preciezer te benoemen en vervolgens met alle betrokkenen 

een plan te maken om het aan te pakken. De dorpsspiegel 

heeft vooral ook de functie om het gesprek op verschillende 

niveaus te stimuleren en aan te gaan: dorpsbewoners 

onderling, dorpen onderling, dorpen met de gemeente.

Meer informatie

www.dorpsspiegels.nl 

www.opsterland.nl/dorpsspiegels

project: Adriaanse Research & Mediation

Dorpsspiegels

Een methode voor bewoners om hun dorp te verbeteren

Vanuit het NIZW (het huidige Movisie) was Carlinde Adriaanse 

in 2002 als onderzoeker betrokken bij de ontwikkeling 

van de dorpsspiegels voor de dorpen van de gemeente 

Opsterland. Het is een methodiek voor burgerparticipatie 

en interactieve beleidsontwikelling van het eerste uur. Het 

idee voor de Dorpsspiegel Opsterland ontstond tijdens een 

werkconferentie van de gemeente Opsterland, waarbij de 

provinciale steunfunctie Partoer en het Nederlands Instituut 

voor Zorg en Welzijn (NIZW) betrokken waren. Het idee 

voor de Dorpsspiegel werd positief ontvangen door de 

lokale politiek en de Plaatselijke Belangen van de dorpen. 

De dorpsspiegels zijn in 2002 voor het eerst gehouden en 

in 2006 en 2010 herhaald. Momenteel worden de nieuwe 

dorpsspiegels voor 2014 voorbereid. De dorpsspiegel-

methode is helemaal van deze tijd en kan ook in dorpen in 

andere delen van Nederland worden ingezet. 

Wat is een dorpsspiegel?

Met een dorpsspiegel maken dorpsbewoners zelf eens in 

de zoveel tijd de stand van zaken in hun dorp op. Met een 

dorpsspiegel kan een dorp zichzelf letterlijk een spiegel 

voorhouden. Wat gaat goed, wat gaat niet goed? Welke 

ontwikkelingen zijn positief, welke negatief? Aan de hand 

van cijfers, woorden en foto’s wordt het verhaal van het dorp 

verteld. In deze combinatie van kennisbronnen onderscheidt 

de dorpsspiegel zich van andere monitoren. Door een brede 

enquête in de dorpen te houden en die aan te vullen met 

onder meer groepsgesprekken, foto’s en interviews, kunnen 

dorpen, gemeenten en instellingen op een onderbouwde 

manier met elkaar in gesprek gaan en belangrijke 

onderwerpen bij elkaar op de agenda te zetten. 
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Transformatie wieleromgeving Herungerberg Venlo

De initiatiefnemer wilde een voormalige atletiekbaan 

omvormen tot een wieler- en skatebaan. Het initiatief 

was strijdig met het geldende bestemmingsplan. Om 

mee te kunnen werken aan het project, diende een 

omgevingsvergunning verleend te worden. Plan ROS heeft 

de ruimtelijke onderbouwing bij die vergunning opgesteld. 

Het projectgebied is gesitueerd in het oosten van Venlo 

op sportpark Herungerberg. Het betreft een voormalige 

atletiekbaan gelegen in een natuurlijke omgeving (o.a. 

Groote Heide) met verschillende sportverenigingen met de 

daarbij behorende sportvelden en accommodaties. Inmiddels 

zijn de banen geasfalteerd en in gebruik genomen.

Een belangrijk aandachtspunt binnen dit project was het 

aspect flora en fauna. De sportactiviteit kon schadelijke 

effecten hebben op beschermde dierensoorten en 

nabijgelegen EHS- en natuurgebieden. Om die reden is 

onder meer een quickscan flora en fauna uitgevoerd.

Naast een ruimtelijke onderbouwing is door Plan ROS conform 

de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een analoog en digitaal 

besluitvlak van het projectgebied gemaakt en aangeleverd.

Omgevingsvergunning: Plan ROS | opdrachtgever: LUX 

Advies | locatie: Venlo | jaar: 2013 | status: gerealiseerd
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Producten

Het uitwerkingsniveau van het advies is afhankelijk van 

de gestelde opgave en bepaalt mede het eindproduct. Dat 

kan variëren van een strategisch gebiedsperspectief tot 

een verkavelingsplan, van een beeldkwaliteitplan tot een 

bestemmingsplan, van een analyserend gebiedsonderzoek 

tot een (onderzoeksverslag van) een communicatie- of 

participatietraject. De vorm en uitstraling van het eindproduct 

worden afgestemd op uw communicatiedoelen, bijvoorbeeld 

om de bevolking te informeren, om omwonenden te 

verleiden, voor het verkrijgen van financiering of voor 

bestemmingsplanprocedures. Graag stemmen wij onze 

werkzaamheden en resultaten af op uw specifieke vraag. 

Participatie 

Bewoners en gebruikers van een gebied bezitten vaak 

belangrijke, relevante kennis over hun omgeving. Zij kennen 

de ins en outs van hun plek, de kansen en knelpunten die 

van belang zijn voor een succesvolle, gedragen ontwikkeling 

van hun platteland. Daarom betrekken we hen graag bij het 

proces. Een mooi voorbeeld zijn de Dorpsspiegels van de 

gemeente Opsterland die sinds 2002 om de vier jaar worden 

gehouden en die een schat aan informatie opleveren. Op 

basis hiervan ontwikkelt elk dorp een eigen onderbouwde 

dorpsvisie met actiepuntenplan en bespreekt het met 

de gemeente wie welke verantwoordelijkheid heeft in de 

realisatie ervan en wat ervoor nodig is. We hebben ervaring 

met het organiseren van uiteenlopende participatietrajecten 

en -methoden, van fietstochten tot informatieavonden, 

van speciale projectsites tot keukentafelgesprekken, van 

dorpsspiegels, brainstormsessies, consensusconferenties, 

focusgroepen tot de ontwikkeling en analyse van (online) 

stemrondes en enquêtes.

Stapsgewijze aanpak

Wij adviseren particulieren, ontwikkelaars, corporaties 

en overheden voor opgaven op het kleinste schaalniveau 

tot een brede context. Afhankelijk van de opgave en de 

opdrachtgever varieert onze aanpak van uitermate integraal 

tot verkennend of zeer oplossingsgericht. Gedurende het 

hele proces verwerken we voortschrijdende inzichten stap 

voor stap tot een advies op maat. Uiteraard overleggen we 

regelmatig met u als opdrachtgever om de ingeslagen weg 

af te stemmen en waar nodig de koers bij te stellen op uw 

specifieke vraag. 

Elke opgave starten we met een analyse, of het nu een 

volledig buitengebied betreft, een kleiner plangebied of een 

individuele plek. De belangrijkste uitgangspunten zijn de 

unieke kwaliteiten van het gebied. Dus voordat we concrete 

oplossingen formuleren, analyseren we het DNA van de 

plek. Waar nodig zoomen we uit op de omgeving, zodat 

alle relevante kansen, kwaliteiten en oplossingen zichtbaar 

worden voor uw specifieke opgave. De analyse resulteert in 

een kaart met kansen en knelpunten. 

Op basis hiervan formuleren we een oplossing voor uw 

opgave. Dit kan een concept zijn, een integrale visie of een 

concreet ontwerp. We brengen de oplossing in ieder geval 

altijd in relatie tot andere ontwikkelingen in de omgeving en 

omgekeerd. Wat betekent de oplossing voor de omgeving? 

Hoe kunnen uw opgave, ontwikkelingen of bewoners in 

de omgeving van elkaar profiteren? Onze aanpak benut 

optimaal de kwaliteiten van uw plek en borgt de belangen 

van de directe spelers.
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Buro Lubbers: ruimtelijk ontwerp en strategie

Buro Lubbers is een ontwerpbureau voor landschaps-

architectuur, stedenbouw en de inrichting van de openbare 

ruimte. Sinds 1993 ontwerpt het bureau projecten op elk 

landelijk en stedelijk schaalniveau, voor zowel publieke 

als private partijen. Centraal in zijn benadering staat de 

vraag van de opdrachtgever. Wat is de essentie van de 

opgave? Elke opgave benadert het team vervolgens in 

relatie tot de specifieke kenmerken van de omgeving: de 

genius loci. Bestaande landschappelijke karakteristieken, 

verkavelingspatronen,  groen- en bebouwingsstructuren 

vormen uitgangspunten voor ontwikkelingen. Een ruimtelijk 

plan ontstaat zo als een logisch gevolg of als een reactie 

op de plek en is dus nooit arbitrair. Deze strategie leidt 

tot verrassende concepten, die in hun ogenschijnlijke 

eenvoud de identiteit van een locatie of gebied krachtig 

en herkenbaar neerzetten. Duurzaamheid, cultuurhistorie 

evenals de belangen van de diverse stakeholders houden 

we altijd scherp in het vizier. Zo boort Buro Lubbers met 

ambitie en realiteitszin zijn creatieve potenties aan voor de 

ruimtelijke opgaven van vandaag, ook voor transformaties in 

het buitengebied. 

Atelier Buitenkansen

Ons team brengt verschillende disciplines en expertises 

samen om uw opgaven in het buitengebied op te 

lossen: landschapsarchitectuur, stedenbouw, planologie, 

stadssociologie, procesbegeleiding en communicatie. 

Samen hebben we ruime ervaring met opgaven op diverse 

schaalniveaus, met verschillende stakeholders en voor 

uiteenlopende opdrachtgevers. Indien de opgave het 

vereist beschikken wij voor aanvullende expertise over een 

uitgebreid netwerk van professionals.

Indien de opgave het vereist beschikken wij voor aanvullende 
expertise over een uitgebreid netwerk van professionals:
• Verderbrenger Jasper van Deurzen: adviseur 

duurzaamheid, natuur en herbestemming

• Buro Kours: adviseur ruimtelijke ontwikkeling
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Plan ROS: adviesbureau in ruimtelijke ontwikkeling 

Plan ROS is een adviesbureau dat gespecialiseerd is 

in ruimtelijke ordening, omgevingsrecht en stedenbouw. 

Vanuit een inspirerende locatie op Strijp-S in Eindhoven werkt 

Plan ROS met een enthousiast team aan diverse projecten 

op ruimtelijk gebied. Met specialisten op het gebied van 

omgevingsrecht en RO-digitaliseringen kan Plan ROS advies, 

producten en ondersteuning leveren in elke fase van een 

project. Plan ROS maakt onder meer bestemmingsplannen, 

ruimtelijke onderbouwingen, coördineert (milieu)-

onderzoeken en vertegenwoordigt partijen bij bezwaar- of 

beroepsprocedures. De kracht van Plan ROS is het zijn van 

een klein bureau met een groot netwerk. Door deze omvang 

is Plan ROS laagdrempelig, flexibel en vakkundig. Kenmerken 

die opdrachtgevers en betrokkenen erg waarderen. Plan 

ROS heeft ruime ervaring met het implementeren en/

of opstellen van provinciale en gemeentelijke regelingen 

die betrekking hebben op het buitengebied. Kan een boer 

zijn stal vergroten? Hoe moet er worden omgegaan met 

landschappelijke kwaliteitsverbetering? Welke neven-

activiteiten en/of functies kan een agrariër uitoefenen naast 

zijn agrarisch bedrijf? Samen met u zoekt Plan ROS dat uit 

en adviseert en ondersteunt daar waar mogelijk is.
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Adriaanse Research & Mediation: onderzoek, 
procesbegeleiding, co-creatie 

Carlinde Adriaanse studeerde Algemene Sociale 

Wetenschappen met als bijvakken planologie en 

milieukunde. Zij werkte onder meer voor woningcorporaties 

en kennisinstellingen waaronder de UVA, Movisie en de TU 

Delft waar zij in 2011 promoveerde als stadssocioloog. Zij 

is zelfstandig gevestigd onderzoeker, procesbegeleider en 

mediator. Zij begeleidt projecten en verricht kwalitatief en 

kwantitatief onderzoek op het terrein van burgerparticipatie, 

woontevredenheid, sociale netwerken,  zelfbouw en 

collectief particulier opdrachtgeverschap, herbestemming 

van leegstaand vastgoed en de verduurzaming van 

de bestaande woningvoorraad. Ter ondersteuning van 

meerpartijensamenwerking, burgerparticipatie- en besluit-

vormingsprocessen ontwikkelde zij samen met dr. Luc Taal 

het Direct Governance systeem, een online onderzoeks- en 

stemmethode met consensusmaten. De Direct Governance-

methode wordt ingezet om (gedeelde en tegengestelde) 

behoeften, voorkeuren en wensen van belanghebbenden in 

beeld te brengen en het draagvlak te peilen voor beleid en 

burgerinitiatieven. Haar expertise en vaardigheden als public 

mediator en procesbegeleider zet zij graag in om belangen 

van stakeholders helder te maken, hun perspectieven 

onderling te laten delen en door onderhandelingen en het 

ontdekken van win-winsituaties belangenvervlechting te 

laten ontstaan.
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Buro Lubbers 

Landschapsarchitectuur & Stedenbouw

Marian de Vries

Reutsedijk 13, 5264 PC Vught

073-6149321

www.burolubbers.nl 

Adriaanse Research & Mediation 

Onderzoek, Procesbegeleiding, Co-creatie

Carlinde Adriaanse

Oranje Nassaulaan 39, 2051 HJ Overveen

06-51125795

http://nl.linkedin.com/pub/carlinde-adriaanse/5/539/12/

Plan Ros

Ruimtelijke ordening - Stedenbouw 

Sjoerd Peters

Videolab 2B (Strijp-S), Torenallee 20, Eindhoven

06-46210767

http://planros.nl

Wilt u een buitenkans? Bent u geïnteresseerd in onze aanpak 

van het buitengebied en wilt u meer weten? Wij gaan 

graag met u in gesprek. Op basis van het gesprek maken 

wij vrijblijvend een plan van aanpak voor uw specifieke 

opgave. U kunt dan een weloverwogen keuze maken om uw 

buitenkansen optimaal te benutten. 

Heeft u meer behoefte aan een informatieve presentatie 

over onze visie op het buitengebied? Wellicht ook voor uw 

collega’s? Atelier Buitenkansen komt graag bij u langs. 

Neemt u gerust contact met ons op voor een afspraak of een 

eerste kennismaking: contact@atelierbuitenkansen.nl

www.atelierbuitenkansen.nl

      Atelier Buitenkansen

      @buitenkansen 
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Atelier Buitenkansen...

• ...biedt u een integraal perspectief op alle 
opgaven in het buitengebied: van eigen erf 
tot overkoepelend gebied, van een prettig 
woonklimaat tot economische draagkracht, 
van agrarische bedrijvigheid tot recreatie...

• ...is er voor alle spelers in het buitengebied: 
van particulieren tot overheden, van 
boeren tot ontwikkelaars, van bewoners tot 
ondernemers...

• ...levert bruikbare resultaten: van een 
concrete ontwerpoplossing tot een abstract 
onderzoek, van product tot dienst...

• ...bestaat uit een multidisciplinair 
team van landschapsarchitecten, 
stedenbouwkundigen, sociologen, 
mediators, juristen, planeconomen en vele 
andere experts...

• ...verbindt opgaven en mensen in een 
gezamenlijk toekomstperspectief...

• ...informeert u in deze brochure over onze 
visie,  opgaven, referenties, werkwijze, 
team en contactgegevens.

www.atelierbuitenkansen.nl


