
 
 
 
 
 
 
 
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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We hebben een druk jaar achter de rug. Na een wat rustiger start zitten we 
nu weer volop in de opdrachten. Te veel eigenlijk om hier allemaal te 
noemen. Maar allereerst wensen wij u 
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Tien jaar Natuurpark Overstegen te Doetinchem 
Het Ecologisch Inrichtings- en Beheersplan voor dit park is alweer tien 
jaar geleden geschreven door Ecoplan. Nu is er de opdracht het 
natuurpark te evalueren. Dit is een mooie kans om te zien hoe onze 
projecten het op de langere termijn doen (zie foto hieronder). De 
Rozengaardse Beek en de Doetinchemse Slinge lopen door het park, 
oevers zijn plaatselijk heringericht, het gebruik is veranderd en het beheer 
wordt uitgevoerd met enkele Hooglanders. Het 20 ha grote park ligt echt 
midden tussen de woonhuizen maar heeft gelukkig aan twee kanten 
verbinding met het buitengebied. In de evaluatie zullen o.a. de volgende 
zaken aan de orde komen: ontwikkeling flora en fauna, het parkgebruik 
door bewoners, kinderen en overige recreanten, de uitvoering van het 
begrazingsbeheer en de aanvullende beheermaatregelen. Belangrijke 
vragen zijn: Wat vinden de beheerders en gebruikers ervan? Moet het 
beheer worden bijgesteld? Zijn de beoogde financiële besparingen 
bereikt? Naast de aanbevelingen zullen in de evaluatie ook de 
mogelijkheden worden verkend voor uitbreiding van het natuurpark. Het 
rapport wordt begin volgend jaar afgerond. 

 



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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De Hazenakkervijver heeft natuurvriendelijke oevers gekregen 
Bij de Gemeente Oss lopen drie projecten, waar een aantal stedelijke 
vijvers wordt voorzien van natuurvriendelijke oevers. Verwijderen van de 
beschoeiing is natuurlijk de eerste stap. Door de steile oevers af te 
graven ontstaan geleidelijke en gevarieerde overgangen van nat naar 
droog. Toplagen worden plaatselijk verwijderd om ook schralere soorten 
een kans te geven. Ook met de beplantingen kunnen we heel gevarieerd 
omgaan. De scheven en liggende bomen en het uit de rij plaatsen, geven 
een heel aantrekkelijk aanblik. Het is als “schilderen met de kantelbak”. 
Zo ontstaan gevarieerde oevers waar de natuur echt beleefd kan worden. 
Dit gaat hand in hand met veiligheid voor (kleine) kinderen; van een steil 
talud in een diepe vijver vallen is er dan niet meer bij!  
 
Boommarters in Brabant? 
De boommarter komt in Nederland voornamelijk voor op de Veluwe en op 
de Utrechtse Heuvelrug. In Drenthe en Friesland vindt ook voortplanting 
plaats en zijn een aantal nestbomen gevonden, maar verder is er geen 
zekerheid over levensvatbare populaties. In Brabant komen geen 
Boommarters meer voor, enkele doodgereden (zwervende?) mannetjes 
daargelaten. Deze dieren worden gemakkelijk verward met de minder 
zeldzame Steenmarter. 
In opdracht van de Stichting Het Groene Woud onderzoekt Ecoplan 
samen met Bureau Mulder-Natuurlijk wat de mogelijkheden zijn de 
Boommarter in Brabant terug te krijgen. Speciale aandacht gaat uit naar 
Het Groene Woud, een te ontwikkelen 7500 ha groot natuurpark in de 
driehoek Den-Bosch-Eindhoven-Tilburg. Voor Boommarters is een groot 
aaneengesloten bosachtig gebied met genoeg holle (beuken-) bomen 
essentieel. Het onderzoek omvat de historische en recente verspreiding 
in Brabant en de omliggende gebieden, biotoopeisen, optimalisering van 
het biotoop en de meest geschikte (uitzet)gebieden. Tenslotte zal 
onderzocht worden welke populaties (genetisch) het meest geschikt zijn 
voor een eventuele herintroductie in Brabant. 
 
Overige projecten/ kort nieuws 
- De gemeente Os heeft meegedongen naar de MOLO-
Duurzaamheidsprijs. Samen met de Grontmij hebben we hiervoor het 
rapport “Er zit leven in NatuurbOss” geschreven. Hierin geeft de 
gemeente aan al haar bos- en natuurgebieden integraal om te vormen tot 
een zo natuurlijk mogelijk open boslandschap en voorzover mogelijk een 
zelfregulerende natuurlijke eenheid. Dat is zeer bijzonder en hiermee de 
meest vergaande bosvisie in Nederland en ver daarbuiten. Tien jaar terug 
mocht Ecoplan al met de natuurtechnische bosomvorming beginnen. We 
kunnen u nu meenemen op een zeer illustratieve excursie. 
- In Sauerland, net oost van het Roergebied, worden plannen uitgewerkt 
voor de herintroductie van de Wisent. Bijzonder is dat de dieren 
“vrijlevend” zullen zijn, en dus niet binnen een raster zullen lopen. Het 
bosgebied rond Bad Berleburg lijkt hier groot genoeg voor. De 
voorbereidingen van het eerste Nederlandse Wisentexperiment (200 ha) 
Kraansvlak (Zandvoort - PWN) vorderen goed. De twee projecten lijken 
gelijk op te lopen. We zijn jaloers op de Duitse ruimte. 
- Wegens grote belangstelling wordt ook dit voorjaar weer een natuureis 
naar het New Forest (Zuid-Engeland) georganiseerd. We gaan in de 
tweede week van mei. U kunt ons bellen of de site van Kritisch 
Bosbeheer (nieuwe-wildernis@planet.nl) bekijken voor nadere informatie. 


