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2.

Situatie.

In de Gemeente Dinkelland zijn door Alterra de houtwallen in kaart
gebracht. Dit om de landbouw de ruimte te geven. Verder wil de
Gemeente Dinkelland een mooi beeld van het landschap behouden. In het
project “Valorisatie biomassa uit natuur en landschap” vormt het voor ons
het eerste deel van de toekomstige projecten om tot een totaalbeeld te
komen van de potentie van de biomassa in Noordoost Twente. Het is aan
ons de taak om deze landschappelijke elementen te inventariseren om
vervolgens te kijken of het element nog goed op de kaart staat en dat er
geen werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het project wordt uitgevoerd omdat
de gemeente en de provincie de natuur de ruimte wil geven en zodat
landbouwers ook de ruimte krijgen om door te groeien. Wel is het de
bedoeling dat het landschap wordt gecompenseerd elders binnen de
gemeente Dinkelland. De ondernemer in het gebied is hier zelf
verantwoordelijk voor.
3.
Taak
Onze taak was om alle landschappelijke elementen(houtwal, houtsingel,
bomenrijen en bossen) te inventariseren en uit te werken in een Excel
bestand. Dit vormt de basis voor de biomassa bepaling in Noordoost
Twente. Het moet vervolgens opgeleverd worden aan de gemeente
Dinkelland. Mijn taak hierin is om het project te leiden. Als projectleider
moest ik rol verdeling maken, afspraken maken tussen opdrachtgever en
projectgroep, keuzes maken van hoe we te werk gaan, informatie winnen
vanuit de gemeente, planning maken, zorgen dat de juiste mensen,
materialen en middelen aanwezig zijn.
4.
Actie
De Gemeente Dinkelland krijgt van ons een document met daarin een

inventarisatielijst van de landschappelijke elementen. De elementen
worden gebaseerd aan de hand van Richtlijnen objectivering Casco NoordOost Twente(18juni 2012). Hierin moet het element eenvoudig terug te
vinden zijn op de tekening en eventueel worden er foto’s aangeleverd om
discussie punten helder te krijgen. Dit document wordt bij het AOC-Oost
in Almelo gecontroleerd door een 2e lezer. Er vindt wekelijks overleg met
M.Busscher en/of H.Ellenkamp van AOC Oost plaats om de vorderingen
door te spreken.

5.
Resultaat
Het resultaat wordt dat we na de inventarisatie en uitwerking een
document aan kunnen leveren met daarin de gegevens van alle
landschappelijke elementenin de gem. Dinkelland. In dit document wordt
aangegeven welke elementen juist op kaart staan en welke onjuist zijn.
Wanneer ze onjuist zijn geven we aan wat er niet juist is. Tevens wordt er
bij vermeld of er nog sprake is van een stijlrand en/of hakhout.
6. Financiële afhandeling
Het bedrag dat we naar de gemeente hebben opgestuurd is alleen
berekend op uren. De gemeente is akkoord gegaan met het offerte
bedrag. De gemaakte kilometers worden na de uitvoering berekend en
worden bij de factuur opgerekend. Omdat we binnen de tijdsplanning zijn
gebleven zijn we ook binnen het budget gebleven.

