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THEMANUMMER
Omdat we dit jaar veel interessante projecten onder handen
hebben gehad, konden we een
tweede nieuwsbrief vullen. Het is
een themanummer deze keer:
pagina 2 gaat namelijk over monitoren in de volle breedte van
het begrip. Op pagina 1 vindt u
nieuws over twee ‘reguliere’ projecten van Eco Consult. We wensen u veel leesplezier. Wellicht
doet u inspiratie op voor uw eigen werk. Als u ergens meer over
wilt weten, neem dan gerust
contact met ons op.

FEESTGROET
Jan, Karin, Marieke, Rick, Ingrid,
Robert, Sacha en Wendy wensen
u een:




Gezellige kerst
Feestelijke jaarwisseling
Mooi 2011.

Groene lijnen naar de toekomst
Onder deze titel is onlangs de
Groenvisie van de gemeente Capelle aan den IJssel verschenen.
Samen met een gemeentelijke
projectgroep heeft Eco Consult
in dit plan het strategische
groenbeleid voor de komende
decennia op papier gezet en in
beeld vervat.

Van ontwikkel- naar
beheergemeente
Capelle aan den IJssel is lange
tijd een ontwikkelgemeente geweest. Zoals in veel gemeenten
met een soortgelijk verleden,
was de focus vooral gericht op
nieuw te realiseren groen en
minder op behoud en verbetering van het bestaande groen.
Zodoende is er beperkt energie
gestoken in het vastleggen van
strategisch groenbeleid. Tot voor
kort dus.

Hoofdgroenstructuur
Centraal onderdeel in de opgestelde Groenvisie wordt gevormd
door de hoofdgroenstructuur. In
Capelle aan den IJssel bestaat
deze voor een groot deel uit lan-

ge groene lijnen. Per onderdeel
van de hoofdgroenstructuur (de
zogenoemde ‘structuurelementen’) zijn de gewenste ontwikkelingen beschreven. Structuurelementen in Capelle aan den
IJssel zijn bijvoorbeeld landschappelijke linten, dijken, waterlinten, natte en droge ecolinten, parken, wegbegeleidend
groen en fietslinten.

omgegaan met cultuurhistorische
en landschappelijke waarden?
Hoe wordt het groen gebruikt?
Welke inrichting en welk onderhoud passen hierbij? In het plan
voor Capelle aan den IJssel zijn
de groene beleidslijnen uitgewerkt aan de hand van beleidsthema’s zoals Ontwerp, inrichting en sortiment, Bomen en
Ecologie.

Uitvoeringsagenda

Groene beleidslijnen
Het tweede, niet minder belangrijke, onderdeel van de Groenvisie bestaat uit een aantal beleidslijnen waarmee tot ver in
de toekomst de groene bakens
worden uitgezet. Hoe wordt er

De Groenvisie mondt uit in een
uitvoeringsagenda met vervolgprojecten. Na de bestuurlijke
vaststelling van het plan worden
deze projecten opgepakt. Een
belangrijk vervolgproject voor
Capelle aan den IJssel is het onderzoeken of door pleksgewijze
groenomvorming twee vliegen in
één klap geslagen kunnen worden: het verkrijgen van kwalitatief beter groen dat met minder
geld onderhouden kan worden.

Interesse?
Geïnteresseerd in groenbeleid
voor uw gemeente? Karin Jansen
(06 - 55 86 56 20) kan u er meer
over vertellen.
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heeft twee scenario’s samengesteld voor het toekomstige
groenbeeld. Deze zijn gepresenteerd in een bewonersavond
en dat heeft geleid tot het uiteindelijke ontwerp: een enkele
rij bomen van de 1e grootte
aangevuld met bomen van de
3e grootte aan de overzijde. In
de nieuwe situatie staan alle
bomen in ruime plantvakken,
afgestemd op de benodigde
groeiruimte.

Eco Consult werkt ook aan ontwerp en voorbereiding van groene inrichtingsprojecten in de
openbare ruimte. Bijvoorbeeld
herinrichting van straten.

Bomenplan
Gemeente Oss heeft gevraagd
om een nieuw bomenplan te
ontwerpen voor twee woonstraten. In de jaren ’80 was een
tweezijdige rij paardenkastanjes
aangeplant met als eindbeeld
een fraaie laan. Vanwege ernstige aantasting door de kastanjebloedingsziekte is in enkele jaren tijd ruim 75% van de oorspronkelijke laanbeplanting uitgevallen met een stenig straatbeeld als resultaat.

Scenario’s
Uit groeiplaatsonderzoek bleek
al snel dat ook de groeiomstandigheden debet waren aan de
ontstane situatie. Eco Consult

Interesse?
Is in uw gemeente behoefte aan
praktische groenplannen die
ook op lange termijn houdbaar
zijn? Rick Lieverse (06 – 21 27
03 83) informeert u.

THEMA: MONITORING
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VERHALEN VAN EEN
MONITORDER
Maak kennis met drs. O.N. Kruid,
al 15 jaar professioneel onkruidmonitorder. Speciaal voor Eco
Consult heeft hij enige van zijn
realistische en soms hilarische
praktijkervaringen op papier gezet. Degenen die onze geslaagde
themamiddag over monitoring op
18 maart jl. hebben bijgewoond,
kennen de verhalen inmiddels.
Voor anderen hebben we ze nu op
onze website gezet. Regelmatig
volgt een nieuw deel. Kijk op
www.ecoconsult-gmm.nl.

Schouwen kwaliteit openbare ruimte
Monitoren (inclusief schouwen)
doet Eco Consult al vanaf de
oprichting van het bureau in
1997. We hebben jaarlijks vele
opdrachtgevers. Dit zijn zowel
gemeenten als aannemers.

troleren of de aannemer de afgesproken kwaliteit levert. Als
we deze metingen uitvoeren in
opdracht van een aannemer, is
het doel om te constateren of er
binnenkort onderhoud nodig is.

Eenmalig of jaarrond

Thematisch of integraal

Afhankelijk van het doel van de
monitoring voeren we eenmalige of regelmatige (maandelijkse) schouwen uit. Een eenmalige schouw vindt meestal plaats
aan het begin van de contractperiode om te bekijken of het
te onderhouden gebied de juiste ‘uitgangskwaliteit’ heeft.
Maandelijks uitgevoerde metingen zijn bedoeld om te con-

Voor onder andere de gemeenten Nijmegen en Soest voeren
we thematische schouwen uit.
Daarbij kijken we naar één aspect, in dit geval de mate van
onkruidgroei op de verhardingen. In de gemeente Meppel
voeren we een integrale schouw
uit, waarbij de kwaliteit van de
gehele openbare ruimte in beeld
wordt gebracht.

Criteria en deskundigheid
Veel schouwen kunnen met behulp van beschikbare criteria
(bijvoorbeeld van CROW) worden
uitgevoerd. Maar voor onder andere het beoordelen van de conditie van oude bomen zijn er
geen criteria. Hier is specifieke
deskundigheid voor nodig. Jan
Hekman is één van die deskundigen en hij vertelt u graag meer:
06 – 51 32 23 13.

Flora & fauna: waarnemen wordt monitoren

Een tipje van de sluier uit de verhalen van drs. O.N. Kruid:
Met vallen en opstaan
“Kwaliteitsgestuurd beheren: we
zijn er misschien nog niet helemaal …”
Het liep met een sisser af
“… als 30% van de tegels is begroeid, is dat best veel. Dat
vraagt toch om trammelant met
de bewoners.”
De bekeerde opzichter
“Een vertegenwoordiger van de
bestrijdingsmiddelenfabrikant had
immers met verve betoogd dat er
geen enkel gevaar bestond voor de
gezondheid van mensen, dieren of
milieu.”
Bomen over pollen
“Het tellen van onkruidpollen samen met collega’s leidde tot grote verschillen.”

Onze website:

www.ecoconsult-gmm.nl

Bouwen, beheren, bestrijden
of ontwikkelen. Wat u ook
doet, altijd en overal moet rekening worden gehouden met
eventueel
aanwezige
beschermde flora en fauna, ook
soorten die overlast kunnen
veroorzaken.

om te zorgen dat uw activiteiten geen schade aan deze soorten toebrengen, is het van belang te weten waar ze slapen,
rusten en hun jongen groot
brengen.

zijn ontwikkelingen van de aangetroffen soorten te volgen en
kunnen gericht maatregelen
worden genomen. Locaties die
het nodig hebben, kunnen dan
worden ontzien of aangepast
zodat de soorten er zich beter
thuis voelen.

Vaste verblijfplaatsen

Inzicht in ‘vrije’ locaties

Voor de Flora- en faunawet is
het vooral van belang te weten
waar de vaste rust- en verblijfplaatsen of concentraties van
groeiplaatsen zich bevinden.
Een grote bonte specht of
steenuil die overvliegt, is natuurlijk bijzonder en het waarnemen zeker waard. Maar om
maatregelen te kunnen nemen

Regelmatig monitoren geeft ook
inzicht in locaties waar geen of
vrijwel geen belemmeringen
zijn om activiteiten te ontplooien.

Regelmatig veldonderzoek
Dit vraagt om regelmatig veldonderzoek, nauwgezette registratie van de soort en de aard
van de waarneming. Hiermee

Weet u al welke soorten in uw
omgeving noodzakelijk zijn om
te monitoren? Marieke Teunissen
kan u hierbij helpen: tel. 06 – 12
60 80 55.

Goede afspraken: conflicten voorkomen
Kwaliteitsgestuurd beheer staat
of valt met het gebruiken van
duidelijke en in de praktijk hanteerbare criteria en een meetmethode die geen ruimte laat
voor eigen interpretatie.

Waterdichte bestekken
Het lijkt een open deur om op
het belang van goede bestekken
te wijzen. Maar in de praktijk
gaat het nog vaak mis. Ook afgelopen groeiseizoen is Eco Consult meerdere keren per week
benaderd door gemeenten en
aannemers die verschillende

zienswijzen hebben over hoe de
kwaliteit zou moeten zijn en
hoe die gemeten zou moeten
worden. De oorzaak van deze
meningsverschillen ligt in veel
gevallen aan een onduidelijk of
onvolledig bestek.

Boerenverstand
Met de komst van de Standaard
meet –en verrekenmethode van
CROW is al veel onduidelijkheid
weggenomen. Maar met het
klakkeloos voorschrijven van
deze methode bent u er niet.
Het is belangrijk om zelf na te

denken over wat uw doel is van
het toezicht houden en hiervoor
de meetmethode op maat te maken in uw bestek. U zult zien dat
conflicten verminderen of zelfs
uitblijven. Heeft u hierbij hulp
nodig? Jan Hekman helpt u graag
op weg: 06 - 51 32 23 13.

