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Als onafhankelijk advies- en ingenieursbureau zijn we al 20 jaar actief in de openbare ruimte in Nederland en België.
We maken ons met succes sterk voor een chemie-vrije, groene en natuurlijke openbare ruimte. Ondersteunen zowel
de beherende als uitvoerende organisatie bij het professioneel inrichten, beheren en onderhouden ervan. Maatwerk
en praktisch werkbaar is onze leidraad. In deze nieuwsbrief belichten we enkele van onze recente projecten.
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 inspecteurs: Gerrit ter Beek, Alex Hekman, Egbert Hekman, Bart Suiskens en Wilber Thus.

(vervolg kolom 1)

GROEN MOET/DOET MEER
Groen doet ertoe! Dat wordt ook
s teeds meer duidelijk voor niet-groene
mens en. Hoe zorg je als overheid dat
er nu en straks voldoende kwalitatief
hoogstaand groen i s met de gewenste
functi es?
Voor onder meer de gemeenten
Renkum, Al melo en Ol denzaal maken
wi j momenteel beleid, vi sies en
groenstructuurkaarten met thema’s
a l s:
•
•
•
•

Gebruik centraal
Samen doen, beter groen
Klimaatactief en duurzaam groen
Natuur als buur

Recreëren, s pelen, bewegen, ontmoeten
en s ociale veiligheid: groen maakt het
mogelijk. Evenals zorgen voor buffers of
bronnen voor biodiversiteit en klimaat.
Door s amen met betrokkenen (ook
bewoners) hiervoor de vi sie, ambities en
a cti eplannen te ontwikkelen, ontstaan
ta l va n mogelijkheden voor meer en
beter groen in de s tedelijke omgeving!
Ook komt er a andacht voor verankering
i n bestemmings- of omgevingsplan en
onts taan i deeën om groen een centrale
pl a ats te geven binnen ruimtelijke
ontwi kkelingen.

Groen veiligstellen is noodzaak!

IN EEN GEZONDE BODEM

Na a st het ontwi kkelen va n beleid
zorgen wij er ook voor dat het praktisch
ui tvoerbaar is en bij de uitvoering landt.
Denk hierbij aan:

Onze bodem i s ni et a lleen de
s ta ndplaats/drager
voor
groen,
bebouwing, ka bels en l ei dingen. Een
gezonde bodem is ook van belang als:

•

Verta ling na ar groenscan voor het
omga an met groen i n rui mtelijke
projecten (bouwen, water, ci viel).

•

•

Ui twerking na a r beheer- en
werkplannen, bestekken i ncl. plan
van aanpak flora en fauna.

•

Beslisbomen, a fwegingskaders en
cri teri a voor het omga an met
overl ast va n groen en bomen of
jui s t waardevol groen en bomen.

•

Opzetten va n projecten met of voor
bewoners en verenigingen zoals het
vergroenen
van
tuinen,
s ta dslandbouw
en
na tuurvriendelijk volkstuinieren.
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

•

•

Buffer voor water wa ardoor
hemelwater kan worden opgevangen
en va s tgehouden, zowel i n natte als
droge ti jden.
Voedingsbron voor planten en dieren
zoda t zi j bestand zi jn tegen stress,
zi ekten en plagen.
Leefmilieu voor bodemorganismen.

Een gezonde bodem kent een a ctief
bodemleven van schimmels, bacteriën en
a ndere mi cro-organismen. Zi j breken
bl a deren en a ndere
organische
a fva lproducten af en zetten deze om tot
brui kbare voedi ngsstoffen voor de
pl a nten om te kunnen groeien. Kennis
va n bodem en -leven i s va n essentieel
bel ang bi j onder meer het chemie-vrij
beheren
va n
sporten
recreatieterreinen. Een tip hi erbij is:
Voeg mi cro-organismen a an uw
orga nisch bemesting toe.
Meer tips en ui tleg vi ndt u op onze
website. Ja n Hekman praat u graag bij of
verkent wat i n uw situatie de beste
a a npak is:  j.hekman@ecoconsultgmm.nl of  +31651 322 313

THEMA-MONITORING

LANDELIJKE MONITORING

BEGELEIDING CHEMIE-VRIJ

Inri chting, onderhoud en gebruik
beïnvl oeden de kwaliteit en beleving van
de openbare ruimte. Door de onderlinge
rel a ties va n deze a specten te volgen is
het mogelijk om toekomstgericht te
handelen*. We l i chten er twee thema’s
ui t.

De komende 3 ja ar s teekt Eco Consult
opni euw de peilstok in het zwerfafval in
Nederland. Onze erva ren i nspecteurs
voeren de ‘l a ndelijke meti ng van
s choonheidsbeelden en s amenstelling
va n zwerfa fval’ uit voor het Ministerie
(I&M-Ri jkswaterstaat). We brengen
meerdere malen per ja ar op ruim 1.000
meetlocaties vers preid door het hele
l a nd de zwerfafvalsituatie in beeld. Het
doel va n deze langjarige monitoring is
om een objectief beeld van de
ontwi kkeling va n de zwerfafvalsituatie
te kri jgen (wordt Nederland schoner?)
en i nzi cht i n fa ctoren die de
a a nwezigheid
va n
zwerfafval
beïnvl oeden.

Va n 2015 tot 2018 begeleiden wi j 10
Vl a amse gemeenten i ncl. aannemers bij
het
chemievrij
en
duurzaam
onkruidbeheer op verhardingen. Het
ga a t om:

Een a antal gemeenten doet mee aan de
pi l ot ‘retourpremies kl eine flesjes en
blikjes’ va n het Mi ni sterie van
Infra structuur en Mi l ieu. Er worden
ui teenlopende
i nnovatieve
retourpremie- en beloningsystemen in de
pra ktijk getest. Doel va n de pilot is om te
voorkomen da t PET-fl esjes en blikjes in
het zwerfa fval terecht komen. De
res ultaten worden gebruikt om een
l a ndelijk systeem i n te voeren.
Bi nnen het onderzoek voert Eco Consult
objectieve monitoring ui t om de effecten
va n de pilots in beeld te brengen. Hiertoe
meten we i n bi nnen 4 weken op ruim
2.500 l ocaties verspreid door het land het
a a nwezige zwerfafval en tellen de blikjes,
PET-fl esjes en drankkartons hierin.
Een a nder thema dat de kwaliteit van de
openbare rui mte beïnvl oedt zijn
sigarettenpeuken. NederlandSchoon zet
bv. peukenzuilen in om het aantal peuken
op s tra at te vermi nderen. Eco Consult
moni toorde i n Overi js sel, Gouda en
Ams terdam de pl aatsing ervan in
openbaar vervoergebieden.
* Hoor hier meer over tijdens de lezing van

NEDERLAND CHEMIE-VRIJ
Op 31 ma a rt i s in Nederland regelgeving
i n werki ng getreden wa a rdoor het
professioneel
gebruik
van
gewa sbeschermingsmiddelen
op
verha rdingen i s verboden. Di t verbod
gel dt
voor
alle
gewasbeschermingsmiddelen, dus ook
voor gl yfosaat. Di t betekent dat
beheerders of hoveniers die na 31 maart
een
gewasbeschermingsmiddel
gebruiken op verha rdingen de wet
overtreden. Va na f 1 november 2017
gel dt di t verbod ook voor onverharde
terrei nen (groen) en va naf 2020 op sporten recreatieterreinen. Lees meer op
http://www.schoon-water.nl of
http://www.onkruidvergaat.nl/.

•

Begeleiden en a dviseren bij het
ui tvoeren va n de onkruidbestrijding
vol gens de a fgesproken
kwa liteitsvoorschriften.

•

Ma a ndelijks volgen en ra pporteren
va n de kwaliteit voor
di rectievoering. Indien nodig worden
spoedmeldingen di rect gemeld.

•

Del en va n kennis tussen deelnemers
onderling (benchmarking).

Vl a amse gemeenten en steden kunnen
zi ch nog aansluiten bij dit project.

Hoor meer op 4, 18, 27
oktober en 3 november;
meld u hier aan

Karin Jansen op de Future Green City op 30
november 2016 in Den Bosch. Meer
Informatie bij:  r.lieverse@ecoconsultgmm.nl  +31 621 270 383

In Nederland l open er vergelijkbare
projecten i n onder meer de provincies
Noord-Brabant, Zeeland en Drenthe.
Doel va n deze Schoon Water-projecten is
om het grond- en oppervlaktewater
s choon te houden en de o.a. de emissie
va n onkruidbestrijdingsmiddelen te
vermi nderen.
Eco Cons ult werkt hierin samen met het
Centrum voor La ndbouw en Milieu (CLM)
en
neemt
de
gebruikersgroep
‘gemeenten en bedri jven’ voor haar
rekening.
Wi l t u ook ti ps of ondersteuning?
 j.hekman@ecoconsult-gmm.nl
of  +31 651 322 313
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