
 

                                                                                                     

 

 

 

 
GroenTeam is een onafhankelijk adviescentrum voor ecologie, landschap en groen-
voorzieningen onder leiding van J. Oosterbaan.  
Voor de genoemde sectoren wordt gebruik gemaakt van een vast interdisciplinair 
samenwerkingsverband, waarbij ‘aanvullen en aangevuld worden’ centraal staan.  
 
 
GroenTeam is actief in het landelijk gebied en in de stedelijke buitenruimte. 

 
Vanuit de bindende landschapsdiscipline vormen natuur- en ontwerpdisciplines de 
kernactiviteiten. Kort samengevat omvatten de werkvelden: 
 
Flora- en fauna 
- natuuronderzoek, procedures en maatregelen Flora- en faunawet 
- monitoring flora en fauna in stad en landschap 
- ecologische begeleiding bij uitvoering van werkzaamheden 
- faunabeheerplannen 
- ecologische infrastructuur: ontsnippering en faunapassages 
 
Buitenstedelijke gebieden 
- landschapsontwikkeling (structuurniveau) en –inrichting (uitvoeringsniveau) 
- landschaps- en natuurbouw, van houtopstanden tot natuurvriendelijke oevers 
- recreatieve structuren en voorzieningen 
 
Stedelijke buitenruimte  
- ontwerp woonomgeving en specifieke groengebieden  
- technische uitwerking civiele en cultuurtechnische aspecten 
- renovatie woonomgeving en ondergrondse infrastructuur 
- groen- en ecologische structuur & beheer 
 
Ontwerpactiviteiten 
Deze omvatten structuur-  en uitvoeringsniveau waarbij integratie van natuuraspecten 
in alle activiteiten een rol spelen, óók met betrekking tot (natuurvriendelijke) oevers en 
water.  
 
Interpretatie, analyse en synthese zijn de bindende elementen in dit geheel, of het nu 
een ontwerpopgave of ecologisch advies betreft. 
* Bij de ruimtelijke ontwikkelingen biedt de ervaring in zowel stedelijke omstandig-

heden als in buitenstedelijke gebieden biedt een goede voedingsbodem voor 
uitwisseling in principes, kennis en methodiek. 

* Bij ecologisch advies vormen juist de ervaring met zowel planontwikkelings-
processen als met natuuronderzoek een goede basis voor het omgaan met 
natuuraspecten. 

* Met betrekking tot Flora- en faunawet worden adviezen zoveel mogelijk afgestemd 
op de uitvoeringsmogelijkheden. 

 
 

(zie ook volgende bladzijde)   



                                                                                                              

  

 
 
Samenwerking gericht op persoonlijke kwaliteiten en ervaring 

 
De initiator van GroenTeam beschikt over tientallen jaren ervaring in de plannende en 
onderzoekende disciplines. De ervaring op het gebied van Flora- en faunawet heeft 
zich kunnen ontwikkelen sinds invoering van de wet in 2002: met name ten aanzien 
van procedures vormt deze ervaring een belangrijk aspect. 
 
Daarnaast wordt gewerkt in een duurzaam  teamverband: ook ingezette teamleden zijn 
geselecteerd op persoonlijke kwaliteiten en hebben tenminste 10 tot 20 jaar ervaring in 
hun beroepssegment. Door de vaste samenwerking tussen gerenommeerde 
vakmensen worden kennis en ervaring gebundeld en wordt teamervaring gegenereerd. 
Het beproefde karakter van deze samenwerking biedt een nauw afgestemde werkwijze 
en hoge effectiviteit. 
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