
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECOPLAN is sinds 1978 actief 
op het gebied van natuurbe-
heer, natuurlijk groenbeheer 
en natuurontwikkeling.  Ecop-
lan streeft een meer natuurlijk 
beheer na. Niet alleen voor na-
tuur-gebieden maar ook voor 
de eigen leefomgeving, het 
plantsoen, de stad. 
 
ECOPLAN legt zich toe op het 
geven van ecologische advie-
zen op het gebied van ecolo-
gie, natuurbeheer, natuur-
bouw, bosbeheer en ecologi-
sche groenvoorzieningen. 
Daarnaast geven wij ook cur-
sussen en doen aan educatie. 
Ook organiseren en begelei-
den wij de  uitvoerende activi-
teiten: beheer van bos, park en 
tuin: omvorming naar ecolo-
gisch onderhoud. Aannemen 
en begeleiden van natuur-
bouwwerken. Aanleg van tui-
nen. Bemiddeling en begelei-
ding t.b.v. natuurlijke extensie-
ve begrazing. 
 
De combinatie van advies en 
planvorming met eigen uitvoe-
ring staat garant voor een we-
derzijdse kwaliteitsverbetering. 
De adviezen van Ecoplan zijn 
gebaseerd op ervaring met de 
uitvoering, de uitgevoerde 
Ecoplan projecten hebben een 
degelijke onderbouwing en 
worden door de planopstellers 
begeleid. 
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Reorganisatie Ecoplan 
Vanaf november 2001 is Ecoplan Natuurontwikkeling gesplitst en is de 
buitendienst (ecologisch beheer, verkoop/verhuur van grote grazers) bij 
Gradiënt) ondergebracht. Gradiënt blijft de weiden rond de boerderij ge-
bruiken voor de grazers. Ecoplan blijft op de boerderij in Rhee, en zal 
verder gaan met advieswerk, planvorming, educatie, en aannemen en 
begeleiden van natuurbouwwerken. Waar nodig, zal met Gradiënt worden 
samengewerkt. 
Hieronder vindt u een aantal nog lopende of inmiddels voltooide projecten 
van Ecoplan.  
 
Inrichtings- en Beheersplan van De Kleine Polder voltooid 
Naast het gemaal van Termuntenerzijl is in opdracht van de Gemeente 
Delfzijl een voormalig gronddepot omgevormd tot natuur- en recreatieter-
rein. Het ca 5 ha grote terrein ligt direct achter de waddendijk en door de 
aangebrachte hoogteverschillen met hoge en lage poelen en het plaatse-
lijk voorkomen van kwel biedt dit terrein kans op een gevarieerde natuur-
ontwikkeling.  

 
In september zijn mengsels van wilde bloemen ingezaaid en op dit mo-
ment wordt er op enkele plekken inheems bosplantsoen geplant. De eer-
ste grazers (enkele Schotse Hooglanders en Soay-schapen) zullen in de 
loop van het volgend jaar worden uitgezet. Het terrein heeft en een uitkijk- 
en vlinderheuvel en een avonturenpad en bied voor wandelaars een ge-
varieerde omgeving. De reeds aanwezige Groene Kikker zal zich hier 
vermoedelijk goed kunnen uitbreiden.  
 

 ‘De etalage van de Oostvaardersplassen’ 
Als vervolg op het schetsontwerp ‘De Oostvaardersplassen beleven in het 
Oostvaardersveld’ uit 1999 is er een definitief ontwerp gemaakt. Het idee  
achter het Oostvaardersveld is dat het een ‘etalage’ wordt voor de 
Oostvaardersplassen, waar bezoekers van dichtbij kunnen zien en 
beleven wat er in de Oostvaardersplassen gebeurt. Dit wordt gerealiseerd 
door in het 260 ha grote Oostvaardersveld een gevarieerd landschap aan 
te leggen met open water, natte en droge graslanden, rietlanden en vlier- 
en wilgenstruwelen en het inzetten van grote grazers als Konikpaard, 



Namens Ecoplan-
Natuurontwikkeling 
wensen wij u fijne 
feestdagen en een 
voorspoedig 2003. 

 
Ecoplan is sinds januari 1998 
gevestigd in een historische 
boerderij te Rhee, een 
buurtschap even ten noorden van 
Assen. Op deze locatie kan 
Ecoplan optimaal uit de voeten, 
voor de verzorging van vee, 
opslag van materialen e.d. Rond 
de boerderij wordt een 
ecologische omgeving gecreëerd. 
Bezoekers kunnen worden 
rondgeleid langs twee 
gigantische liggende beuken, een 
vlinderheuvel en een poel. In de 
tuin van de boerderij staan 
enkele oude vruchtbomen.  

www.ecoplan.nl 

 

Heckrund en Edelhert. Het publiek kan door middel van uitkijkpunten, 
wandelroutes, observatiehutten een goede indruk krijgen van de planten- 
en dierenwereld. Staatsbosbeheer hoopt het Oostvaardersveld binnen 
enkele jaren gerealiseerd te hebben. 

 
De Geelders: begin van ‘Het Groene Woud’ 
In opdracht van Staatsbosbeheer maken we een bosomvormingsplan 
voor het boscomplex De Geelders, tussen Boxtel en Schijndel (N-
Brabant). Het 300 ha grote gebied bestaat uit loofbos (voormalig eiken-
hakhout) en cultuurgrond. Er komt een groot aantal planten- en diersoor-
ten voor, waaronder ijsvogelvlinder, levendbarende hagedis, eenbes en 
slanke sleutelbloem. Het gebied is echter verdroogd en herstel van het 
watersysteem is noodzakelijk voor goede natuurontwikkeling. De bosssen 
zullen middels natuurtechnische maatregelen als open kappen, omtrek-
ken en ringen zo spoedig mogelijk worden omgevormd tot een gevarieerd 
open bos (“wildernis bos”). Het terrein zal begraasd worden met runderen 
en pony’s en op termijn zullen Wild zwijn en Edelhert er ook hun plek kun-
nen vinden. De bosomvorming in De Geelders is de eerste stap naar ‘Het 
Groene Woud’, een groot regionaal natuurpark van ca 7500(!) ha in de 
stedendriehoek Den Bosch-Eindhoven-Tilburg. 

 
Nieuwe opdracht Plan van Aanpak Korhoen 
Door de Provincie N-Brabant is in oktober 2002 aan Ecoplan een advies-
opdracht gegeven voor een plan van aanpak voor het Korhoen. De situa-
tie voor het Korhoen in Nederland is kritiek. Het Soortbeschermingsplan 
Korhoen (1991) heeft niet de beoogde resultaten opgeleverd en de Sal-
landse Heuvelrug is op dit moment de enige plek in Nederland waar het 
Korhoen nog voorkomt. Het onderzoek concentreert zich op de mogelijk-
heden voor terugkeer in de verschillende heidegebieden in Brabant. De 
verschillende leefgebieden worden beoordeeld op kwaliteit en geschikt-
heid voor het Korhoen. Een maatregelenplan en een voorstel voor herin-
troductie moet het plan complementeren. 


