
 
 
 
 
 
 
 
ECOPLAN is sinds 1978 actief 
op het gebied van natuur-
beheer, natuurlijk groen-
beheer en natuurontwikkeling.  
Ecoplan streeft een meer 
natuurlijk beheer na. Niet 
alleen voor natuurgebieden 
maar ook voor de eigen 
leefomgeving, het plantsoen, 
de stad. 
 
ECOPLAN legt zich toe op het 
geven van ecologische 
adviezen op het gebied van 
ecologie, natuurbeheer, 
natuurbouw, bosbeheer en 
ecologische groenvoor-
zieningen. Daarnaast geven 
wij ook cursussen en doen aan 
educatie. Ook organiseren en 
begeleiden wij de uitvoerende 
activiteiten: beheer van bos, 
park en tuin; omvorming naar 
ecologisch onderhoud.  
Aannemen en begeleiden van 
natuurbouwwerken. Aanleg 
van tuinen. Bemiddeling en 
begeleiding t.b.v. natuurlijke 
extensieve begrazing. 
De combinatie van advies en 
planvorming met uitvoering 
staat garant voor een 
wederzijdse kwaliteits-
verbetering. 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. 
 
Ecoplan-Natuurontwikkeling  
Asserstraat 201 
9486 TD Rhee (Assen) 
tel: 0592 291715 
fax: 0592 291705  
www.ecoplan.nl 
info@ecoplan.nl�
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Het jaar 2005 komt eraan. We hopen dat het voor u en ons een goed 
jaar zal worden. Onze nieuwsjaarskaart van 1999 gaf al aan dat we 
hoopten dat dat jaar ons de wisent zou brengen; we waren te vroeg. In 
2005 gaat het hopelijk wel gebeuren. We wensen u veel leesplezier met 
deze nieuwsbrief. 
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Wisenten in het Kraansvlak 
Het Kraansvlak in de Kennemer Duinen is een ca 300 ha groot 
duingebied dat sterk verruigd is sinds de ineenstorting van de 
konijnenpopulaties in Nederland. We verwachten dat wisenten als 
‘intermediate feeders’ in staat zijn de gewenste open vegetatiestructuur 
te herstellen en te handhaven. Ze eten niet voornamelijk grassen, zoals 
paarden en andere runderen, maar ook twijgen en schors. 
Daarnaast is een goed argument voor de begrazingsproef, dat de 
Wisent nog steeds met uitsterven bedreigd is en dat deze grazer 
vroeger in Nederland voor kwam; dus inheems is. Inzetten in het 
Kraansvlak is alleen daarom al zinvol. Daarnaast zal het veel kennis 
opleveren over dit voor velen onbekende dier. De vraag of begrazing 
met wisenten werkt kan maar op één manier beantwoord worden, 
namelijk door het te doen! Het plan ligt klaar, het besluit is genomen en 
aan de financiën wordt gewerkt. 
 

 



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 vrucht-
bomen, de beplanting wordt 
natuur-technisch omgevormd 
tot een gevarieerd vogelbos.  
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Herinrichting Akkermansbeek 
De gemeente Doetinchem heeft opdracht gegeven om een plan te maken 
voor de natuurlijke herinrichting van de Akkermansbeek tussen 
Gaanderen en Terborg, ten zuidoosten van Doetinchem. Dit gedeelte, dat 
in de vorige eeuw is gekanaliseerd, voert water af naar de Oude IJssel. 
De beek verdroogt regelmatig ‘s zomers als gevolg van bemaling van 
achterliggende landbouwgronden. Belangrijkste doelstellingen zijn het zo 
veel mogelijk herstellen van het karakter van een laaglandbeek met 
gevarieerde oevers en inheemse soorten. We zullen o.a. adviseren om 
door middel van diepere poelen uitdroging in de zomer tegen te gaan. 
Ook zal de Akkermansbeek voor recreanten aantrekkelijk worden. 
 

 
 
Ecologisch inrichtingsplan Land van Ploeg op Texel 
In het dorpje Oosterend op Texel ligt een circa 5 ha groot voormalig 
landbouw terrein van de familie Ploeg. De familie wil het land 
ontwikkelen tot een gevarieerd en bloemrijk natuurgebiedje. Het terrein 
ligt precies op de overgang tussen de hogere (pleistocene) keileem-
/dekzandafzettingen en de jongere mariene sedimenten, waardoor er 
een groot potentieel is voor de ontwikkeling van gevarieerde 
grensmilieus. Bij het grondwerk zal het glooiende reliëf plaatselijk 
worden geaccentueerd. Ook een (kalkrijke) vlinderheuvel is opgenomen 
in het plan. Het gebied wordt al begraasd door Schotse Hooglanders. 
Om de (interessante) korte vegetatie in stand te houden zal in de zomer 
extra begraasd worden met enkele pony’s. 
 
Kort Nieuws 
- Het grondwerk voor de tweede fase van het Parkplan Duinterpen II (zie 
nieuwsbrief augustus 2004) is dit najaar uitgevoerd. Het plantsoen zit in 
de grond, en de aanleg van paden en speeltoestellen zal volgend jaar 
gebeuren. 
- Van woensdag 2 maart t/m zaterdag 5 maart 2005 wordt wederom de 
cursus “Natuurtechnisch Bosbeheer” georganiseerd. Doel is om inzicht te 
krijgen, en praktische vaardigheden op te doen voor het omvormen van 
eenvormige bossen tot rijkgestructureerde ecosystemen (de z.g. 
mozaïekmethode). Behalve theorie en praktijkwerk en worden bezoeken 
gebracht aan diverse (oer-)bostypen in Duitsland. Voor verdere informatie 
kunt u bellen/mailen naar Ecoplan. 
- Na het succes van vorig jaar zal van 1 t/m 7 mei 2005 opnieuw een 
natuurreis naar het New Forest georganiseerd worden. Dit natuurbos in 
Zuid-Engeland wordt al eeuwen begraasd door wilde paarden en 
runderen. Hier kan men goed zien wat de positieve effecten zijn van 
begrazing op de lange termijn. Het bos is begin mei op z’n mooist, met 
vele soorten (bloeiende!) bosplanten. Informatie kunt u krijgen op nieuwe-
wildernis@planet.nl of telefonisch: 0313-420918/0592-291715.    


