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Vanaf de eerste competitie in 1999 hebben wij de deelnemers aan de Nationale competitie Entente Florale begeleid.
Dat zijn ondertussen meer dan 150 gemeenten waarvan 34 gouden winnaars! Meedoen - ongeacht of u wint of niet geeft uw groen een flinke ‘boost’. In deze nieuwsbrief leest u hoe u dit effect verder kunt benutten.
Het team van Eco Consult – Groen, Milieu & Management BV:
Jan Hekman, Wendy van Gijssel, Karin Jansen, Rick Lieverse, Sacha Roering, Marieke Teunissen en Ron Theunisz
en onze veldmedewerkers: Gerrit ter Beek, Alex Hekman, Egbert Hekman, René Krijgsman, Arne Snel en Wilber Thus

GROENE BOOST?

(vervolg kolom 1)

Het begeleiden va n de deelnemers
va n de groencompetitie geeft ons
een unieke s chat a an ervaringen en
voorbeelden va n de wa a rde en
betekenis va n de groene ruimte.

Voorbeelden va n projecten waarbij
wi j meehielpen om het groen een
boos t te geven zi jn:
•

Het i ns pireert ons bi j het a dviseren
en het ui twerken va n plannen. We
del en deze kennis ook graag met u:
•

•

Ti jdens een inspiratiedag waarbij
we u (en uw buurgemeenten)
bi jpraten of s a men a a n het
na denken of uitwerken zetten.

•

Met een quick scan wa arin wij u
i n korte tijd inzicht geven waar u
s ta at qua onderhouds- of
i nri chtingskwaliteit, ecologisch
beheer of biodiversiteit.

•

In een intakegesprek
deelname
a an
groencompetitie.

•

Al s klankbord bi j uw project of
pl a n, we horen graag uw vraag.

voor
de

Groen heeft anno 2015 veel functies en
i s veel meer da n opvul ling van de
openbare ruimte. Vervult uw groen al
een functi e voor wa terberging, als
kl i maatbuffer, bi odiversiteitsreservoir
of bel eef-, werk- en ontdekplek?

Groen vervult al deze functies!

•

Pra kti sche beleidsregels voor het
omga an met monumentale en
waardevolle bomen of juist het
omga an met overlast van bomen
i n een gemeente. Deze regels
kunnen worden gekoppeld aan
het bomen- en/of kapbeleid.
Inventarisatie
van
na tuurwaarden en handzame
a dvi ezen over de ka nsen voor
natuurlijk groen-beheer in de
openbare rui mte wa a rin de
bi odiversiteit een belangrijke rol
s peelt.

OF IBOR TOTAAL?
Groen is een belangrijk onderdeel van
de openbare rui mte. Ma ar de
groenkwaliteit va l t of s ta at met de
kwa liteit va n de omgeving. Naast goed
groenbeleid en –beheer kunt u niet
zonder op de praktijk a fgestemd IBORbel eid.
Eco Cons ult begeleidt a l jaren
gemeenten en bedri jven bi j het
ops tellen, i nvoeren en ui tvoeren van
bel eid voor i ntegraal beheer van de
openbare ruimte. Onze vernieuwende
en
a ctuele
kennis
van
kwaliteitsgestuurd werken i s daarbij
een belangrijke onderlegger. Onze tips
voor succes zi jn:
•

Oms chakeling na a r een a ndere
werkwi jze kost ti jd om dit eigen te
ma ken. Zorg dat de medewerkers
deze tijd krijgen en hiervoor kennis
kunnen vergaren.

•

Begi n bi j degenen di e er
enthousiast voor zijn. Dit kan zowel
de Ra a d, het Col l ege, de
beheerder, de ui tvoering a ls de
bewoner zi jn.

•

Ki jk eens breder da n het
onderhoud. Inrichting en gebruik
kunnen ook kwaliteitsgestuurd.

Dorps - of wijkgroen(structuur)plannen met crea ti eve ideeën
om groen daadwerkelijk te laten
verbi nden en te laten stralen.

Wi l t u meer weten of verkennen wat
wi j voor u kunnen betekenen? Neem
eens contact op met 
ma ri eke.teunissen@ecoconsultgmm.nl
of +31612 608 055

Ka ri n Ja nsen praat u graag bij of
verkent wat i n uw situatie de beste
a a npak is: 
Ka ri n.Jansen@ecoconsult-gmm.nl of 
+31655 865 620

INTEGRALE MONITORING
Si nds de a fgelopen decennia kwaliteit
va n onderhoud va n voorzieningen in
de openbare rui mte i s gedefinieerd en
meetbaar gema akt kunnen we deze
voors chrijven, toetsen en vergelijken.
Begonnen we twintig jaar geleden met
cri teri a voor een enkele beheergroep
op ba sis wa arva n de kwa liteit werd
a a ngeduid, i nmi ddels kunnen we
compl ete ca talogi met meetcriteria en
di verse meetmethoden gebruiken.
Deze standaardisatie is een aanwinst
voor de sector. De toepassing vraagt
echter om maatwerk:
•

•

De bel angen zi jn groot; op basis
va n de ui tkomsten va n metingen
vi ndt verrekening plaats of wordt
bel eid bijgesteld.
Gemeenten en a a nnemers zijn
uni ek; meti ngen di enen hier
rekening mee te houden.

Effi ci ënt en doelgericht kunnen meten
va n kwa liteit i s essentieel. Een goed
voorbeeld hi ervan is de E-PLUSschouw, een methode va n Eco Consult
voor i ntegrale monitoring. De E-PLUSs chouw onderscheidt zi ch doordat de
meti ng i s a fgestemd op s pecifieke
s i tuaties en meerdere doelstellingen
en doelgroepen dient.
Wij leiden ook opdrachtgevers op
zoda t dezen meer i nzi cht in de
kwa liteitszorg krijgen. Deelnemers zijn
va a k verrast dat meten ook ècht meten
is.

KORT NIEUWS
DIGITALE VERWERKING
Eco Cons ult treedt bij monitoringen
op a l s onafhankelijke pa rti j zodat
zowel
opdra chtgevers
als
opdra chtnemers er mee verder
kunnen. Deze ona fhankelijkheid
vra a gt va n ons ook da t wi j met
meerdere meetmethoden werken.
We werken da a rbij s a men met
vers chillende softwareleveranciers
voor de di gitale verwerking van de
meetgegevens. Wij kunnen u dan ook
hel pen bi j het ma ken va n keuzes
hi erin.

TIP: Slim combineren
La a t u door ons deskundig a dviseren
over de i nzet va n ni et-chemische
technieken bi j uw oms chakeling naar
een vol ledig gifvrij beheer va n groen,
verha rdingen en s portvoorzieningen.
Sl i mme combi naties l eiden tot een
hogere kwa liteit en bes paring op uw
budget. De hui dige s ta nd van de
mecha nisatie bi edt ook meer
mogelijkheden voor de i nzet van
pers onen met a fs tand tot de
a rbeidsmarkt. La a t u i ns pireren en
i nformeren over de mogelijkheden.

WAAR METEN WIJ?
Met voor el ke opdra cht s peciaal
geïnstrueerde medewerkers voeren
wi j ja a rlijks voor di verse overheden en
bedri jven metingen en monitoringen
ui t. Voorbeelden i n 2015 zi jn:
•

Begeleiding va n 17 gemeenten in
Vl a anderen
i ncl usief
hun
a a nnemers
bi j
het
kwa liteitsgestuurd en chemievrij
onkruidbeheer op verhardingen.
Eco Cons ult meet de komende
ja ren vi er de kwa liteit en s tuurt
met de ui tkomsten zowel de
opdra chtgevers
a ls
de
opdra chtnemers (bedrijven) bij.

•

Zwerfafval fractietellingen in
opdra cht va n het Vlaamse Gewest.
In 30 gemeenten meten we op
rui m 600 meetlocaties welke typen
zwerfvuil er voorkomen.

•

La ndelijke monitoring zwerfafval
voor Ri jks waterstaat. Eco Consult
meet voor he t derde ja ar op rij
rui m 1.000 meetlocaties verspreid
door heel Nederland.

•

In beeld brengen van de
verzorgingsgraad
van
alle
verzorgi ngsplaatsen
langs
s nelwegen i n opdracht van
Nederland Schoon.

•

Ja a rlijkse i ntegrale of thematische
beleidsmonitoringen
in
de
openbare rui mte voor ti entallen
Nederlandse gemeenten en hun
opdra chtnemers voor een update
va n de onderhoudskwaliteit en
bi jbehorende toelichting.

ONZE WEBSITE IS VERNIEUWD
Bezoek onze vernieuwde website met
da a rin ook de digitale versie va n deze
ni euwsbrief en extra i nformatie over
de onderwerpen i n deze nieuwsbrief.

Voor meer Informatie:
 J.Hekman@ecoconsult-gmm.nl
 +31651 322 313

Meer weten?  R.Li everse@ecocons ul t-gmm.nl of +31 621 270 383
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