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Renovatiemodel buitenruimte
Een gestructureerde aanpak voor planmatig 
beheer in de openbare ruimte
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Oplevering: 
‘succesvolle’ 

openbare ruimte

Planfase

Uitvoeringsfase

onderzoek
inspectes
vaststellen jaarplan en budget
ontwerp opstellen en vaststellen
communicate en partcipate

deelprojecten
omgevingsmanagement
communicate uitvoering
directevoering en toezicht
nazorg

Bij het beheer van buitenruimte komt veel kijken. 
Afstemming met bewoners, inkoop, renovatieplannen 
maken, budgetbeheersing en uitvoeringsbegeleiding zijn 
zaken waar u als beheerder niet altijd tijd voor heeft. 
Wij voeren al deze taken op efficiënte wijze voor u uit. 
Dit doen wij door het combineren van beheerdisciplines 
in contracten of het maken raamovereenkomsten. Onze 
renovatieplannen zijn gericht op de toekomst en passen 
bij uw wensen en die van de bewoners.

Voorbereidingsfase

inventariseren wensen/eisen
acteplan
opstellen raamovereenkomst
aanbesteding en gunning



• gestructureerde, projectmatge aanpak
• contnuiteit in ureninzet
• overzicht benodigde actes
• heldere communicate naar bestuurders en bewoners
• breed toepasbaar en flexibel in te zetten
• maatwerk mogelijk per project

Welke voordelen biedt ons renovatiemodel?

Als klein bedrijf met grote kennis bieden wij u gegarandeerd persoonlijke aandacht. 
Wij kunnen u volledig ontzorgen in het gehele proces van ontwerp tot uitvoering. Met 
ons team van specialisten zorgen wij voor een effecteve kennisoverdracht en hechten 
wij veel waarde aan persoonlijk contact. Onze specialiteit is het integraal oppakken van 
inrichtngsvraagstukken, waarbij  de afweging van groene en civiele aspecten centraal 
staan. Onze werkzaamheden kennen een breed spectrum, van stedelijke omgeving tot 
landschappelijk groen. Wij hebben onze expertse onderverdeeld in drie thema’s, namelijk 
‘ontwerp & herinrichtng’, ‘renovate & beheer’ en ‘natuur & landschap’.  Zo zorgen wij voor 
het juiste plan op de juiste plek. Ons project is pas geslaagd als zowel de opdrachtgever, de 
gebruiker en de beheerder tevreden zijn.

Waarom Ingenieursbureau Rodewijk?

‘Uw buitenruimte, onze zorg!’

• prijsvoordeel door aanbesteding
• meerjarige contractvorm
• helder inzicht in budgetten
• overzichtelijke uitvoering via deelprojecten
• vast aanspreekpunt
• duidelijke kwaliteitsafspraken

Raamovereenkomst als basis

• groenrenovates
• groot onderhoud beschoeiingen
• onderhoud elementenverhardingen
• vervanging en reparate speelobjecten

Voor welke werkzaamheden?

Ingenieursbureau Rodewijk     -     www.projectvoorbereiding.nl     -     T: 0252 224707


