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Ecoplan is uw specialist 



Educatieve folders en brochures  
 
Ecoplan maakt educatieve folders, brochures en bebording die zijn toegespitst op 
uw project. Kenmerkend voor de stijl van Ecoplan is. 
 
� Inhoudelijk en informatief 
� Aandacht voor de ecologische aspecten en de recreatieve aspecten 
� Functioneel gebruik van foto’s, kaartjes en illustraties 
� Verzorgen van presentatietekeningen (vogelvluchttekeningen,  plattegronden, 

detailtekeningen van ecologische elementen) 
 
Onze folders en brochures worden in nauw overleg met u opgesteld. De omvang 
kan variëren van een A4-tje of een gevouwen A3 formaat, tot een klein boekwerkje. 
Voorbeelden van folders die Ecoplan heeft gemaakt: 
 
Ecologische groenvoorziening Westenstein 
Een A4 formaat folder naar aanleiding van de aanleg van de ecologische 
aangelegde groenvoorziening te Kollum. Doel: informeren van toekomstige 
bewoners over hun groenvoorziening. 
 
Natuurlijk wonen en tuinieren in Duinterpen Duurzaam 
Een brochure met een omvang van 15 pagina’s voor de toekomstige bewoners van 
de wijk Duinterpen Duurzaam te Sneek.  Hierin worden de bewoners geïnformeerd 
over de achtergronden, het gebruik en het beheer van de ecologisch ontworpen en 
aangelegde natuurpark in de wijk. In het tweede deel van de folder worden de 
bewoners gewezen op de mogelijkheden die er zijn hun tuinen natuurvriendelijk in 
te richten, met de nadruk op allerlei vormen van “vriendelijke” tuinafscheidingen. 
Doel: informeren over het natuurpark, aanzetten tot het gebruik van 
natuurvriendelijke tuinafscheidingen.  

 
Educatieve bebording 
Ecoplan vervaardigt educatieve borden bij de door haar gerealiseerde projecten. 
Hiervoor maken wij een helder en duidelijk ontwerp en bijpassende tekst. Een veel 
gebruikt formaat  is 70 bij 100 cm.  Het bord wordt door ons geplaatst in een houten 
raamwerk van niet verduurzaamd hout (eiken, lariks e.d.). Een voorbeeld van een 
door ons ontworpen en geplaatst bord ziet u op de voorzijde.  
Een ander veel gebruikt bord zijn aanduidings- en waarschuwingsborden, 
bijvoorbeeld bij de ingang van een begrazingsgebied. 
 
Verder verzorgt Ecoplan ook lezingen en deskundig begeleide excursies naar 
natuurterreinen en ecologisch verantwoord opgezette groenvoorzieningen. 
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