Inspectierapport = onderbouwing

Wij werken op unieke wijze: volstrekt onafhankelijk van marktpartijen. Ons inspectierapport biedt een uitstekende basis:
▪▪

als nulmeting bij subsidieaanvragen
(bijvoorbeeld Brim)

▪▪

voor een zo goedkoop mogelijk beheer,
dat toch verantwoord is

▪▪

voor het laten uitbrengen van offertes
door uitvoerders, zoals hoveniersbedrijven, waardoor u gebruik kunt ma-

Ing. Vincent Stalman,
senior adviseur met
30 jaar ervaring in
het beheer van groen
erfgoed.

Mr Thera Lindenbergh,
directeur. Rentmeester, juridisch en fiscaal
adviseur voor monumenten.

ken van de beste aanbieding
▪▪

voor het bepalen van keuzes in onder-

Groene

houd (prioriteiten en planning)
▪▪

als leidraad voor vrijwilligerswerk

▪▪

voor het verkrijgen van een monumentenvergunning (Wabo)

Contact
Wij maken graag een afspraak met u voor:

Samenvattend: een onderbouwing van uw

▪▪

een oriënterend gesprek

beleids- en beheerplan.

▪▪

een quick scan

▪▪

een breed advies

▪▪

begeleiding van uitvoering

Groene Monumentenwacht
Utrechtseweg 3f
3811 NA Amersfoort
Postbus 2120
3800 CC Amersfoort
t: (033)479 07 69 of 06 11 30 99 73
e: info@groenemonumentenwacht.nl
Vergroeiing in doorgeschoten beukenhaag.

www.groenemonumentenwacht.nl

Monumentenwacht:
Expertise van de
groene meerwaarde

Groene Monumenten

den. De Groene Monumentenwacht staat u

Efficiënt en verantwoord beheer

= een integraal deel van ons landschap

hierin ter zijde met inspecties en daaraan

= advisering en documentatie

gekoppelde adviezen.
Als eigenaar, beheerder of overheid heeft

Een inspectierapport van de Groene Mo-

u de zorg over groen erfgoed. Groene

numentenwacht stelt de eigenaar in staat

monumenten zijn het meer dan waard be-

een efficiënt en verantwoord beheer te

houden te worden. Niet alleen vanwege de

voeren. De eerste stap naar een beter

cultuurhistorie, het ‘verhaal’ dat er achter

beheer bestaat

zit, maar ook vanwege hun schoonheid,

uit het vastleggen

hun belevingswaarde, natuurwaarde en

van de bestaande

landschappelijke waarde.

situatie. Hiervoor
hebben wij een
speciale methodiek Goed snoeien van fruitboontwikkeld. Wij

men voorkomt afsterven

geven precies aan
Overleg met en begeleiding van de tuinbaas.

welk onderhoud
nodig is en wanneer. Dat gebeurt

Groene Monumentenwacht

per onderdeel,

= kenniscentrum groen erfgoed

zoals een berceau
of een leifruit-

De Groene Monumentenwacht is een lan-

boom. Het wordt

delijk werkende organisatie met het doel

vastgelegd in een

om zonder winstoogmerk het verval van

inspectierapport

historisch groen te voorkomen. Wij zijn

met woord, beeld

Nederland telt zo’n 1300 beschermde

aangesloten bij de Vereniging Monumen-

en kaartmateriaal.

groene rijksmonumenten. Bijvoorbeeld

tenwacht Nederland, die instaat voor de

Zo’n overzicht is een onmisbare basis voor

een tuin en park van een kasteel of kloos-

kwaliteit. Onze deskundige medewerkers

een verantwoord beheer. Het is tevens een

ter, een oude begraafplaats, een stads-

hebben een zeer ruime ervaring en ken-

onderbouwing naar participanten, fiscus

park. De vraag rijst telkens weer op welke

nis in het beheer en behoud van groen

en subsidiënten. U krijgt daarnaast waar-

wijze men een groen monument moet

erfgoed. De Groene Monumentenwacht

devolle inhoudelijke adviezen die u boven-

onderhouden om de waarden te behou-

streeft naar ISO certificering.

dien geld kunnen besparen.

Kasteel Goedenraad in Eys in Limburg.

Achterstallig onderhoud

