Eco Consult – INSPIRATIEBRIEF 2013-02
Met deze nieuwsbrief hebben we ons laten inspireren door de Dag van de Openbare Ruimte. Als Eco Consult leveren
wij al meer dan 15 jaar prachtige bijdragen aan de openbare ruimte in Nederland en België. Hebt u al kennis gemaakt
met ons, onze kwaliteits-, beleid- en beheerplannen, onze kennis van duurzaam terreinbeheer of praktische monitoringen? Kortom uw oplossing voor verbetering van de kwaliteit in de openbare ruimte vindt u bij:

Eco Cons ult – Groen, Milieu & Management uit Dieren
Jan Hekman, Wendy van Gijssel, Karin Jansen, Rick Lieverse, Sacha Roering, Marieke Teunissen

Meten is weten

Duurzaam beleid in 2016?

De campagne ‘Ned erland Schoon’
heeft als doel ‘een zichtbaar en merk-

Op 3 september 2013 beantwoordde
Staats-secretaris Mansfeld de vragen
uit het debat van 1 juli jl. Dit leidt onder meer tot een verbod op het toepassen van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen door

baar schoner Nederland’. Veel mensen
en organisaties doen er al aan mee.
Maar hoe weten we nu dat ons land
schoner is geworden? In opdracht van
Rijkswaterstaat met en wij d e komende
jaren het zwerfafval in Nederland als
onderdeel van de landelijke zwerfafvalmonitor. Hiermee worden de ontwikkelingen in de hoeveelheid zwerfafval in de openbare ruimte gevolgd.
De eerste metingen op ruim 1.000
meetlocati es hebben wij al uitgevoerd.
We beoordelen de hoev eelhed en grof
en fijn zwerfafval – conform de Kwaliteitscatalogus (CROW) – en nog 10 andere aspecten zodat duidelijk wordt
om welke typ e afval het gaat en waar
het afkomstig van is.
Wilt u in uw gemeente ook aan de slag
met het schoner maken v an de openbare ruimt e? Neem dan, ook voor subsidiemogelijkheden, contact op met
Rick Lieverse, tel efoon 0621 270 383
of r.lieverse@ ecoconsult-gmm.nl

zowel professionals en particulieren
per november 2015.
Uit onderzoek van CLM en Eco Consult
blijkt dat chemi evrije methoden zoals
heet wat er en hete lucht dezelfde of
een betere kwalit eit opleveren dan
wanneer er glyfosaat wordt toegepast.
Het werken met beeldbestekk en én
de innovatie van een aantal t echnieken heeft hierin verandering gebracht.
Samen met uw buren omschakelen levert nog meer synergi e en drukt de
kosten. Uit onze monitoringen blijkt
dat niet-chemische methoden gemiddeld tussen de € 0,10 en € 0,15 per
m2 per jaar kost.
Jan Hekman hield er op de Dag OR een
lezing over. Neem eens contact met
hem op (tel. 0651 322 313 of j.hekman
@ecoconsult-gmm.nl) voor meer informatie, een vakkundige l ezing of toelichting voor uw situatie of een stappenplan voor omschakeling op maat.
Chemievrij beh eren kan echt rendabel!

Meten is weten, ook
bij monumentale bomen!

Samen op pad voor
een beheer- en werkplan.

Het groene kapitaal van veel gemeente en andere t errein zijn vaak de monumentale bomen, zowel op openbare
als particuliere
1 terrein en.

De gemeente Pap endrecht kent enk ele
bijzondere parken. Onder andere voor
het recent heringerichte landschapspark de Ti endzone stelden wij samen
met de gemeent e en een groep betrokken bewoners het beheer- en
werkplan op.

Om extra b escherming aan d eze bomen te kunnen bieden en om de regeldruk te verminderen kan worden
gewerkt met een lijst met monumentale bomen én groen. Hier worden de
mogelijkheden voor het kappen van
bomen door particulieren verruimd
zonder dat er ‘kaalslag’ optreedt.
Door aan de lijst specifiek beschermingsbeleid te koppelen blijft het bomenbestand langdurig op orde en in
stand. Het gaat dan onder meer om
het opnemen van betreffende groenobjecten in de gemeentelijk e bestemmingsplannen en het stimuleren c.q.
ondersteunen van beheer en onderhoud.
De criteria worden in samenspraak geformuleerd en in de vorm van een pilot uitgebreid get est, waarna feiteli jke
inventarisatie is gestart .
Weten wat in uw situatie effectief is?
Bel of mail Rick Lieverse: 06-21270383
of r.lieverse@ ecoconsult-gmm.nl.

Veel cultuurhistorische elementen zijn
in het park bewaard gebleven zoals de
knotwilgen slotenstructuur en de
kleinschalige perc elen. Alhoewel het
een openbaar park is zijn er ook v ele
percelen verhuurd als weiland of
volkstuin waardoor het park erg afwisselend is.
Het beheerplan kwam tot stand door
samen met alle betrokken partijen ter
plekke in het veld bij alle beheereenheden – na meestal st evige discussie –
de functies en het streefbeeld te bepalen. Op basis hiervan zijn de werkzaamheden afgesproken en konden de
kosten worden berekend.

- Vervolg vorige kolom-

Met meer dan 600 bezoekers op de
recent gehouden open dag lijkt het
park een succes worden. Er bleek ook
voldoende animo onder de omwonenden om ook in de uitvoering samen
aan de slag te gaan.
Wilt u ook samen aan de slag? Neem
dan contact op met Marieke Teunissen: tel 0612 60 80 55 of marieke.teunissen@ecoconsult-gmm.nl.

Geslaagd!
Collega Karin J ansen rondde dit voorjaar zeer succesvol haar studie omgevingspsychologie af. Kennis die vooral
bij het bepal en van de kwaliteit van de
inrichting en het gebruik van de openbare ruimte zeer nuttig is.
Een goed functionerende en leefbare
openbare ruimte wordt verkregen als
de grootheden ‘inrichting’, ‘gebruik’ en
‘onderhoud’ op elkaar zijn afgestemd
en in balans zijn met elkaar.
Benieuwd of deze kennis voor u iets
kan beteken en? Bel dan eens met Karin Jansen: 0655865620 of stuur een email naar k arin.jansen@ecoconsultgmm.nl.
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