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Natuurlijke begrazing
Bosomvorming

Ecologisch maaien
Natuurbouw

Natuurspeelplekken
Planvorming
Educatie

Ecologische cursussen

WAT DOET ECOPLAN

Onze belangrijkste producten zijn:

ECOPLAN kan voor u de basis leggen voor de
door u gewenste natuurontwikkeling. We
bedoelen daarmee niet alleen de grootschalige
projecten
die
door
natuurbeschermings
organisaties worden uitgevoerd, nee, we helpen
u met ecologisch groenbeheer in de meest ruime
zin. Hoe kun je met natuurtechnische ingrepen
en beheermaatregelen de gewenste plantengroei
ontwikkelen? Ook in uw tuin of park!
Ons natuurtechnisch beheer kenmerkt zich door
extensivering. Dat is het sturen naar een
vegetatie die weinig beheer behoefd. Wij kunnen
ook een beheerplan voor uw terrein opstellen.












ECOPLAN helpt u bij de aanleg en het beheer
van: plantsoenen, parken, natuurtuinen, wilde
plantentuinen, instructieve tuinen, spel- en
recreatieterreinen, vogelbosjes, houtwallen,
bossingels, overhoekjes, bermen, ruigtes,
struwelen, natuur(speel)bossen, natuurvijvers,
vennen, moerassen, moerasbos, heide, grasland,
hooiland, kap- en maairegimes, extensieve
begrazing, beplanting op vegetatiekundige
grondslag, natuurbouw, ontwikkeling van
gradiënten.




ECOPLAN geeft advies, doet inventarisaties,
karteringen en monitoring, maakt ontwerpen en
beheerplannen en begeleidt bij het uitvoeren van
uw plan. Wij zijn er ook voor ecologische
onderhoudsbeurten, natuurbouw, aan- en
verkoop en verhuur (leasecontracten) van grote
grazers.
ECOPLAN maakt de plannen en voert ze uit
zoals u dat wilt. Op uw verzoek brengen wij
graag offerte uit.

Extensieve begrazing
Ecologische oevers
Ecologisch maaien
Natuurbouw
Natuurtechnisch bosbeheer
Natuurspeelbos/ natuurspeelplekken
Natuurparken
Grote tuinen
Informatieborden
Cursussen, zoals:
- Ecologisch groenbeheer
- Natuurtechnisch bosbeheer
- Extensieve begrazing
Planvorming/ ontwerpen
Fotografie en monitoring

Ecoplan is bereikbaar met:
De bus, lijn 51 Assen-Groningen,
halte afslag Assen-Noord
De auto, A28 Afslag Assen-Noord (34)
Richting Zeijen, na rotonde derde
boerderij rechts.

Bekijk ook eens onze website: www.ecoplan.nl
Heeft u belangstelling voor het werk van
ECOPLAN? Bel, schrijf, fax of E-mail ons.
ECOPLAN-Natuurontwikkeling
Asserstraat 201
9486 TD Rhee (Assen)
Tel: 0592-291715
Fax: 0592-291705
E-mail: info@Ecoplan.nl
Handelsregister Drenthe: 02040346

