Eco Consult – INSPIRATIEBRIEF 2014-01
Aan het begin van dit nieuwe jaar hebben wij onze doelen en voornemens uitgezet. Deze inspiratiebrief is daar het
tastbare bewijs van. Wij hopen met de onderwerpen in deze brief u ook in 2014 te mogen inspireren. Want wat
brengt 2014 u? We zijn benieuwd naar uw doelen en voornemens, wilt u ze met ons delen?
Het team van Eco Consult – Groen, Milieu & Management:
Jan Hekman, Wendy van Gijssel, Karin Jansen, Rick Lieverse, Sacha Roering, Marieke Teunissen.

NIEUW
!
De E-PLUS schouw werkt
grensverleggend
Beleidsschouwen, besteksmonitoringen, quick scans of themaverkenningen. Wij meten al vele jaren op verschillende manieren en voor diverse
doeleinden de openbare ruimte voor
een groot aantal gemeenten en aannemersbedrijven.
Met onze integrale monitoring- of
schouwmethode ‘E-PLUS Schouw’
wordt in 1 rondgang per periode organisatiebreed en voor alle doelgroepen de relevante beleids- en beheerinformatie gegenereerd.
Met de resultaten van de E-PLUS
Schouw worden zowel bestuurders,
beleidsmedewerkers, de beheerverantwoordelijke en/of de uitvoerders
naar wens bediend. Daarnaast
brengt deze schouw zorgvuldig in
beeld in hoeverre de grenzen van de
kwaliteitsniveaus zijn genaderd.
Bijvoorbeeld: scoort het onkruid in
de beplanting aan de onderkant van
niveau B en is al bijna C of is het bijna
A? U kunt dit in één oogopslag aflezen uit de resultaten en beoordelen
waar en wanneer ingrijpen nodig is.
(lees verder in de volgende kolom)

E-PLUS schouw (vervolg)

Visie en beleid voor de
(groene) buitenruimte is
noodzakelijk!

En ook of er wellicht andere maatregelen gewenst zijn. U doet daardoor
nooit teveel of te weinig en bespaart
daarmee dus op uw kosten voor zowel het toezicht en de controle als de
uitvoering.

Bezuinigingen, participatie van bewoners en bedrijven of implementatie
van nieuwe wetten en regels in de
(groene) buitenruimte pakken in de
praktijk het beste uit wanneer het duidelijk is wat de kaders zijn waarbinnen
kan worden gewerkt.

U houdt adequaat een vinger aan de
pols, stuurt inzichtelijk uw werkprocessen aan, bewaakt de beeldkwaliteit
en informeert het management, het
bestuur en de bewoners.

Dit kan gaan om een prikkelende visie
of duidelijke beleidsregels voor de
openbare ruimte, of een deelaspect
ervan. Dat kan eenvoudig in de vorm
van een (digitale) ‘factsheet’ waarin
de kern van de boodschap is verwoord
of wat meer uitgebreid in de vorm van
een groenstructuurvisie, beleidsplan
of nota voor bijvoorbeeld groen of integraal beleid of beheer openbare
ruimte in tekst of beeld.

Onze E-PLUS Schouw onderscheidt
zich door één specifieke meting, afgestemd op uw situatie en doelstelling.
We presenteren desgewenst de resultaten op verschillende niveaus en
voorzien deze van een vakkundige en
praktische toelichting.
Begin dit jaar goed, start nu met de EPLUS Schouw en laat u daarbij deskundig adviseren of trainen in het zelf
meten. Meer Informatie bij:

Een integraal plan kan daarbij ook
modulair worden opgebouwd zodat
tijd en middelen te faseren zijn. Kijk
eens op onze website voor enkele
voorbeelden van dergelijke plannen
die wij recent realiseerden, o.a.
Groenstructuurvisie Kampen. Of
neem contact met Marieke Teunissen op voor een vrijblijvend en informatief gesprek.

 Karin.Jansen@ecoconsult-gmm.nl
 +31655 865 620
 J.Hekman@ecoconsult-gmm.nl
 +31651 322 313



 marieke.teunissen@ecoconsultgmm.nl of  +31612 608 055

DOEN !
Zwerfafval, het kan nog
minder, met meer financiën!
Eco Consult voert momenteel in opdracht van Rijkswaterstaat de meerjarige landelijke metingen van de
schoonheidsbeelden en de samenstelling van het zwerfafval uit. Dit als onderdeel van de landelijke zwerfafvalmonitor van de campagne ‘Nederland
Schoon’. We zagen in 2013 al veel
zwerfafval, in alle soorten en maten en
op zeer diverse locaties. In 2014 meten we het wederom.
Wij zagen ook dat beheerders in de
praktijk nog veel mogelijkheden laten
liggen voor een schonere buitenruimte. Wist u dat voor veel activiteiten
jaarlijks subsidie beschikbaar is om u
te ondersteunen? Denk dan bijvoorbeeld aan:
 Opstellen van een beheerkwaliteitsplan.
 Overschakelen naar beeldgericht
beheer.
 Schouwen van resultaten en verbetervoorstellen.
 Plaatsingsplan afvalbakken.
 Aanpassing inrichting openbare
ruimte om zwerfafval te voorkomen.
 Betrekken van bewoners, scholen of
andere maatschappelijke partijen.
 Workshops, voorlichting, trainingen.

Leer zelf meten!

Ook sportvelden chemievrij

Wilt u zelf ook grip op de onderhoudskwaliteit houden? Kies dan voor de efficiënte meetmethode zodat u in zo
min mogelijk tijd een duidelijk beeld
krijgt van de actuele situatie.

Een uitstekende grasmat om op te
voetballen is ook goed te bereiken
zonder chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Ruim 40 gemeenten in
Nederland doen dit al zeer succesvol.
Dit is ook bij u mogelijk! Het gebruik
van bestrijdingsmiddelen* in de sport
lijkt haar langste tijd hebben gehad.
MCPA is bijvoorbeeld voor de winning
van schoon drinkwater een probleemstof. Sportvelden kunnen echter zonder chemische bestrijdingsmiddelen
worden beheerd.

Eco Consult heeft veel ervaring in zowel het uitvoeren metingen als het
trainen van mensen op verschillende
niveaus daarin. We leren het u graag.
Kenmerken van onze trainingen zijn:





Keuze uit meerdere meetmethodes.
Keuze uit meerdere meetniveaus.
Onafhankelijk van hard- of software.
Ingepast in de werkprocessen van
zowel overheden als bedrijven.
 Modulair opgebouwd.
 Afgestemd op uw praktijksituatie.
 Inspirerende vakkundige docenten.
Geef ons uw wensen door en u ontvangt een passende offerte retour:
 Karin.Jansen@ecoconsult-gmm.nl
 +31655 865 620

Doet u mee? Denk hierbij aan slimmer
beheren, preventie door andere inrichting, inschakelen van bewoners. Wij
helpen u graag bij het opstellen van
een plan van aanpak en/of uitvoering
van de activiteiten.

Bij een chemievrij beheer van grassportvelden ligt de focus niet op de
planten die moeten worden bestreden
maar op het bevorderen van groei en
gezondheid van de gewenste grassoorten en de bijbehorende voedingsbodem. Gras dat snel kan groeien en
over voldoende natuurlijke voedingsstoffen kan beschikken zorgt voor een
gezonde en sterke grasmat en een optimale bodemstructuur. Een topmat
voor topprestaties.
Met het gebruik van de voor de grasmat benodigde bodemorganismen is
zonder veel extra inspanningen een
prima resultaat te behalen. Duurzaam
terreinbeheer kan prima zonder chemische bestrijdingsmiddelen, ook op
grassportvelden.
Zullen wij u als onafhankelijk deskundige hierover binnenkort bijpraten zodat u kunt anticiperen op de wetgeving van 1 januari 2016? Volg het dossier glyfosaat op onze website voor de
voortgang van de besluitvorming.
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