
Samen werken 
aan Sterke parken



nulmeting en analySe

We brengen de parken in uw stad of 

gemeente in kaart op basis van de beschikbare 

beheerinformatie van de betreffende 

parken. Denk aan beheerplannen, kaarten, 

inventarisatierapporten, evenementenkalenders 

etc. Een analyse van deze gegevens zal een 

eerste indruk geven van welke parken de meest 

kwetsbare natuurlijke zones hebben.  

inventariSatie Flora en Fauna

We brengen op drie momenten in het jaar een 

bezoek aan de parken en brengen nauwkeurig in 

kaart welke soorten zich waar bevinden. Deze 

inventarisatie is van belang voor de ontwikkeling 

van het plan van aanpak voor het beheer van de 

parken. 

wet natuurbeScherming onderzoek

Evenementenorganisaties en parkbeheerders 

moeten voldoen aan wet- en regelgeving. 

Wij geven aan welke onderdelen van de Wet 

natuurbescherming van toepassing zijn op 

een evenement en hoe u moet handelen 

overeenkomstig deze wetgeving. 

kwaliteitSmeting/ 
natuurwaardebepaling

Bij elke park voeren we een sterkte- 

zwakteanalyse uit. Op basis van deze 

kwaliteitsmeting doen we aanbevelingen voor 

natuurontwikkeling in het park, zodat er een 

sterkere, natuurlijke basis ontstaat.  

parkbeheerplan 
(incluSieF evenementenadvieS)

In een parkbeheerplan komen alle aspecten 

met betrekking tot beheer, natuurontwikkeling 

en evenementenorganisatie bij elkaar. 

Een parkbeheerplan omvat meestal een 

beheerperiode van 5 jaar. In het beheerplan 

staat een voorstel voor het inplannen van 

evenementen op basis van de draagkracht van 

de natuurlijke zones waarop deze evenementen 

worden georganiseerd. Zo zorgt u ervoor dat 

deze zones niet overbelast raken en bent u 

verzekerd van een sterk park.

Livemuziek, Koningsdag of een festival in een van 
uw stadsparken. Wat is leuker dan een evenement 
in de buitenlucht? Maar de natuur krijgt het op 
zo’n dag flink voor de kiezen; paden en grasvelden 
worden intensief betreden, afval komt niet in de 
prullenbak terecht…. Hoe zorgt u voor een goede 
balans tussen natuur en recreatie?

NLadviseurs heeft een pakket samengesteld dat u 
helpt bij het beheer van de parken. Zo bent u goed 
voorbereid op evenementen in het park en werkt u 
tegelijk aan sterke natuur in uw stadspark.

Sterke 
StadSparken

baSiSpakket



advieS omgang met Schadelijke 
invaSieve Soorten

Veel gemeenten vragen zich af welke 

maatregelen zij kunnen treffen ter 

bestrijding van invasieve exoten zoals 

de eikenprocessierups en de Japanse 

duizendknoop. NLadviseurs bekijkt uw situatie 

en de omgeving waarin de invasieve soort 

overlast bezorgt. Op basis hiervan komen 

we met een aantal maatregelen die u in deze 

specifieke situatie kunt nemen. 

digitale kartering

Bij het beheren van parken is goede 

informatievoorziening een voorwaarde. 

Wij brengen de parken en de verschillende 

elementen daarin nauwkeurig digitaal 

voor u in kaart. Op een basiskaart staat 

de basisinformatie van het park. Daaraan 

kunnen informatielagen worden toegevoegd 

waarop informatie staat over bijvoorbeeld 

het bomenbestand, de bodemgesteldheid, 

watervoorzieningen, ondergrondse 

leidingstelsels, etc. 

workShop wet natuurbeScherming

Wie ook het daadwerkelijke beheer uitvoert, 

van belang is dat het gedaan wordt volgens de 

wet- en regelgeving. In een workshop leggen we 

uit volgens welke procedures er moet worden 

gewerkt en hoe werkzaamheden moeten 

worden geregistreerd en gerapporteerd. Deze 

workshop heeft een praktische insteek, waarbij 

de theorie verwerkt is in realistische cases die 

herkenbaar zijn voor de doelgroep.

burgerparticipatieplan

Als gemeente doet u er alles aan om de natuur 

in uw parken te beschermen en te versterken. 

Voor een grotere slagingskans is draagvlak bij de 

burger van belang. In een burgerparticipatieplan 

beschrijven we de mogelijkheden die er zijn 

om burgers te betrekken bij het beheer en 

onderhoud van de parken. 

begeleiding aanbeStedingSproceS

Hoe zorgt u ervoor dat uw plannen goed 

worden uitgevoerd? Als gemeente schetst u de 

kaders voor een gezond en sterk park waarin 

mensen kunnen recreëren en de natuur zich 

kan ontwikkelen. Vervolgens besteedt u de 

werkzaamheden m.b.t. dit beheer uit aan een 

beheerder of aannemer. NLadviseurs begeleidt 

u in het aanbestedingsproces door deze kaders 

en de daaraan verbonden voorwaarden goed in 

kaart te brengen. Op basis hiervan kunt u een 

juiste beoordeling maken welke partij het meest 

geschikt is voor het uitvoeren van uw groene 

beleidsplannen. 

aanvullend



praktijkvoorbeeld amSterdam
praktiSche maatregelenkaarten 
voor amSterdamSe StadSparken ter 
beScherming van natuurwaarden

De activiteiten en evenementen in stadsparken 

nemen toe in Nederland. Hierdoor wordt de 

behoefte groter om in beeld te krijgen waar 

kwetsbare natuur zich in de parken bevindt en 

welke maatregelen de beheerder kan nemen om 

deze kwetsbare delen te beschermen.

De gemeente Amsterdam zocht hiervoor 

een praktisch middel wat de parkbeheerder 

direct kan inzetten bij het handhaven van een 

goede balans tussen natuurbescherming en 

natuurrecreatie.  NLadviseurs ontwikkelde 

voor de gemeente maatregelkaarten voor 22 

stadsparken. 

Hoe functioneert zo’n kaart? De verschillende 

natuurelementen in de parken zijn 

onderverdeeld in zones. De zones geven 

aan wat de aandachtspunten zijn van het 

betreffende gedeelte en welke maatregelen 

de beheerder kan treffen om de natuur daar te 

beschermen. Dat laatste is vooral 

nodig wanneer er evenementen in het park 

plaatsvinden. Doordat in korte tijd veel 

mensen in het park komen; er podia, kraampjes, 

terrasjes en andere zaken op de gazons worden 

gestationeerd, neemt de druk op de natuur 

behoorlijk toe. 

Ruud Stuurman, verantwoordelijk voor de 

parken in Zuid waaronder het Vondelpark en 

Museumplein, is blij met het kaartmateriaal: 

“Dit is echt perfect. We hebben nu 

eindelijk universele regels en dat maakt 

het duidelijker communiceren richting de 

evenementenorganisatie.”

De gemeente wil de kaarten onderdeel laten 

zijn van de vergunningsprocedure voor het 

organiseren van evenementen. 





contact
Benieuwd naar nog meer mogelijkheden om 

duurzaam groen te beheren en te ontwikkelen 

op uw terrein of in de omgeving waarvoor u 

verantwoordelijk bent? Of zou u graag eens 

willen doorpraten met een van onze adviseurs 

over hoe u praktisch vorm kunt geven aan 

natuurbeheer en -ontwikkeling?

Bel of mail ons; we helpen u graag verder!

NLadviseurs

Kennislandgoed Larenstein

Larensteinselaan 26 B

6882 CT VELP

E
T 

info@nladviseurs.nl

+31 (0) 26 78 51 440


