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Over visies en structuurplannen …

DE BESTE WENSEN …
Wij, de medewerkers van adviesbureau Eco Consult uit Dieren, wensen u allereerst in alle
opzichten een heel voorspoedig
nieuw jaar toe.
Voor 2010 wensen wij dat u - en
wijzelf – met veel voldoening en
inspiratie kunnen werken aan
het mooier maken van onze buitenruimte en daarbij natuur en
milieu respecteren.
Wij hopen u in 2010 graag weer
te ontmoeten op bijvoorbeeld 21
januari in onze stand op het
Stadswerk Jaarcongres of tijdens
onze eigen themadag over ‘Monitoring’ op donderdag 18 maart.
Het team van Eco Consult:
Jan Hekman
Wendy van Gijssel
Ingrid de Haan
Robert Hekman
Karin Jansen
Rick Lieverse
Sacha Roering
Marieke Teunissen
Jan Vegter

De afgelopen tijd heeft Eco Consult gewerkt aan strategische en
tactische groene beleidsplannen
voor diverse gemeenten. Een
groenvisie (strategisch) en bomenstructuurplan (tactisch) zetten we hier in de schijnwerpers.

de bomenstructuur op wijkniveau naar kaarten met maatregelen met streefbeelden.
Door het aanbrengen van een
consequente lijn van visie naar
structuur en maatregelen is een
plan ontstaan dat voor manager,
beleidsmaker, ontwerper en beheerder handvatten biedt om op
een eensgezinde wijze te werken aan een duurzaam, gezond
en gevarieerd bomenbestand
binnen de gemeente.

“Groen tot in de kern(en)”
De Groenvisie “Groen tot in de
kern(en)” voor gemeente Bladel
is een voorbeeld van strategisch
groenbeleid waarmee het groen
een duidelijke plaats krijgt
naast andere beleidsthema’s
zoals wonen, werken en recreatie. Volgens de optiek van Eco
Consult bevat een groenvisie
drie ‘vaste’ onderdelen:
• Kernachtige beschrijving van
de identiteit en de kwaliteit
van het groen.
• Integraal afgewogen ambities
voor de ontwikkeling en instandhouding van de waarden
en functies van het groen.
• Kaders en strategieën voor
inrichting en beheer van de
(groene) voorzieningen.

Van abstract naar concreet
Een groenvisie blijft tot op zekere hoogte abstract, maar bevat wel de kapstok om alle vragen aan te toetsen en mondt uit

Maatwerk, samen met u
in een concreet actieprogramma om vervolgstappen mee te
kunnen zetten.

“Alm, olm, iep”
Het Bomenstructuurplan ‘Alm,
olm, iep’ zet de Almelose ambities en algemene beleidslijnen
om in een helder en scherp geformuleerde visie op actuele
thema’s binnen het werkveld
bomen. Door vervolgens concrete projecten en activiteiten
te benoemen is ervoor gezorgd
dat woorden omgezet kunnen
worden in daden.
Het plan bestaat uit een drieluik van structuurkaarten. Van
de structuur op hoofdlijnen via

Het klinkt veelomvattend zo’n
groenvisie of bomenstructuurplan. Toch waren het geen lijvige rapporten die we opleverden.
Voor de werkbaarheid is het belangrijk dat beleidsrapporten
beknopt, samenhangend, praktisch en met veel beeldmateriaal zijn opgezet. Maatwerk is
daarbij van groot belang,
evenals een nauwe samenwerking tussen de gemeente en het
adviesbureau om het beleid passend te maken voor de plaatselijke, specifieke situatie.
Geïnteresseerd in (groen)beleid
voor uw gemeente? Karin Jansen
(tel. 06 5586 5620) kan u er veel
meer over vertellen.
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In 2004 en 2005 behaalde het
dorp Oosterbeek goud in zowel
de nationale als Europese competitie van Entente Florale.
De gemeente Renkum, waartoe
Oosterbeek behoort, heeft net
als vele andere gemeenten ook
te maken met bezuinigingen,
uitstel van renovaties en toename van de hoeveelheid ‘versleten’ groen. De beheerkwaliteit is daardoor aan het dalen.
De gemeente vroeg Eco Consult
– die hen ook begeleidde bij de
Entente Florale - om samen het

beleid voor groenbeheer te herijken. Het ontstane Beleidsplan
groenbeheer zorgt voor nieuw
elan en geeft een impuls aan
behoud, versterking en ontwikkeling van de kernkwaliteit van
Renkum: een fraaie gemeente
met aantrekkelijk en afwisselend groen.

Zeven groene loten
Het plan benoemt ‘zeven groene loten’ waar de gemeente
het komende decennium op inzet. Het gaat onder meer om
kwaliteitsgestuurd en ecologisch werken en het hanteren
van duurzaamheidsprincipes.

Om handen en voeten te geven
aan het beleid is gelijktijdig
een kwaliteitscatalogus opgesteld, zijn gedetailleerde werkpakketten voor het groenbeheer samengesteld en heeft een
doorrekening plaatsgevonden.
Rick Lieverse vertelt u er graag
meer over: tel. 06 2127 0383.
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Via operationele (beleids)plannen …

THEMADAG MONITORING
Eco Consult is al meer dan 10
jaar actief op het gebied van
monitoren, van onkruid op verhardingen tot de volledige
openbare ruimte.
Wist u dat ….
• Wij de afgelopen jaren circa
25 gemeenten per jaar hebben beoordeeld en dat dit
ruim 300.000 hectare is?
• Veel gemeenten op basis van
monitoring de kwaliteit hebben kunnen verbeteren?

Het is van groot belang om op
strategisch- en tactisch niveau het
(groen)beleid op orde te hebben
maar zonder doorvertaling naar
de dagelijkse praktijk weet u nog
niet wat er precies buiten moet
gebeuren. Hier komen operationele (beleids)plannen om de hoek
kijken zoals beheerplannen of omschakelplannen.

Beheerplannen
Aansluitend op de Groenvisie
heeft Eco Consult onlangs beheerplannen gemaakt en gaat
deze nog maken voor de vier
grote parken in stadsdeel Slotervaart van de gemeente Amsterdam. Het gaat om: het
Rembrandtpark, Sloterpark, Siegerpark en De Oeverlanden.

Identiteit is uitgangspunt

Stappenplan

De identiteit van ieder park is
als uitgangspunt genomen voor
het uitwerken van de beheervisie en beheermaatregelen voor
een periode van ongeveer 10
jaar. De identiteit kan worden
uiteengerafeld in drie onderdelen: de inrichting, het gebruik
en de natuurwaarde, die voor
elk park uiteraard verschillen.

De verbeterpunten worden stuk
voor stuk uitgewerkt en aangepakt. De éne keer is het nodig
om hiervoor een omvorming te
doen, de andere keer gaat het
om het inhalen van achterstallig onderhoud en soms is het alleen een kwestie van een wijziging in het dagelijks beheer.
Doel is dat het park stapsgewijs
weer helemaal aan de wensen
en eisen voldoet.

Interactieve aanpak
Omwonenden, vrijwilligers en
andere gebruikers worden een
aantal malen betrokken bij de
planvorming. Op een jubel- en
klaagmuur kunnen zij hun mening geven waarna er gezamenlijk wordt gezocht naar mogelijke verbeterpunten.

Karin Jansen kan u er meer
over vertellen: tel. 06 5586
5620. Zij of haar collega’s komen eventueel graag bij u aan
voor een vrijblijvend gesprek:
info@ecoconsult-gmm.nl.

• Wij naast de CROW-meetmethode ook met andere methoden werken en zelf een
betrouwbare en snelle methode hebben ontwikkeld?
• Wij daar de afgelopen jaren
veel van hebben geleerd?
• Dit voor ons aanleiding is om
u van onze bevindingen deelgenoot te maken tijdens een
themadag?

Noteert u 18 maart 2010 alvast in uw agenda? Meer informatie over deze themadag
over resultaten en baten van
monitoren volgt binnenkort.
Houdt u ook onze website in de
gaten.
Voor informatie over deze themadag neemt u contact op met
Jan Hekman: tel. 06 5132 2313.

naar meer duurzaamheid
Een echte trend?

Met vakmanschap

De term duurzaamheid valt vaak
en zal komende jaren alleen nog
maar meer te horen zijn. Iedereen lijkt zich met duurzaamheid
bezig te houden. Voor Eco Consult is ‘duurzaamheid’ al sinds
de oprichting 13 jaar geleden
één van de fundamenten van de
bedrijfsfilosofie.

In onze visie gaat het allereerst
om vakmanschap: zorgen dat de
juiste keuzes gemaakt worden.
Dit begint bij het opstellen van
de visie, maar geldt even goed
bij de uiteindelijke inrichting of
het uitvoeren van het onderhoud. Aandacht voor ecologie is
een ander belangrijk punt: door
rekening te houden met natuur-

Bij beheer
Duurzaamheid uit zich ook in
onze plannen en advisering.
Steeds zoeken we naar de meest
milieuvriendelijke en duurzame
oplossingen. Een concreet voorbeeld hiervan is natuurlijk het
voorkomen en bestrijden van
ongewenste kruiden.

Bezoek ook eens onze website:

www.ecoconsult-gmm.nl

In ons bedrijf
Duurzaamheid betrekken we
ook op onze eigen bedrijfsvoering: het is een bewuste keuze
dat onze medewerkers vanuit
huis werken, zodat het woonwerkverkeer tot een minimum
beperkt kan blijven. Ook bij de
aanschaf van materialen en apparatuur geven we de voorkeur
aan milieuverantwoorde producten.
Kortom: heeft u duurzaamheid
ook hoog in het vaandel en
zoekt u naar manieren om dit in
de praktijk te brengen? Graag
gaan we deze uitdaging samen
met u aan!

Kans voor visie en beleid

VOORAANKONDIGING !

lijke principes is het mogelijk
om vanuit het beheer ‘mee te
werken met de natuur’. Het
gewenste eindbeeld is dan
makkelijker te bereiken en
eenvoudig in stand te houden.

Maar juist ook in visies, beleidsen structuurplannen liggen volop
kansen om binnen de inrichting
en het beheer van de openbare
ruimte een volwaardige plaats
aan duurzaamheid te geven.

Jan Hekman vertelt u er graag
meer over: tel. 06 5132 2313.
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