
Beheerconvenant Prachtlint

De aangesloten bedrijven en instellingen uit 
de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden willen 
koploper zijn op het gebied van duurzaam 
beheer en daarmee aan de slag.
Deelnemende partijen hebben in hun beleidsplannen am-
bities uitgesproken over duurzaamheid. Zij willen zelf het 
voorbeeld geven en actief participeren aan het tot stand 
brengen van gesprekken en activiteiten op het gebied van 
duurzaam beheer.

De regio inspireren
De deelnemers zetten zich in om het BlauwZaam lint in te 
richten en uit te breiden door nieuwe projecten of nieuwe 
deelnemers aan te dragen. Hierdoor draagt het Blauw-
Zaam lint bij aan een verbreding van duurzaam beheer en 
een kleurrijkere regio.

5 jaar ecologisch beheer
De doelstelling is het BlauwZaam lint minimaal 5 jaar       
ecologisch te beheren met een optie om 5 jaar te verlen-
gen. De deelnemers formuleren gezamenlijk de richtlij-
nen voor een duurzaam ecologisch beheer. 

Laat het zien
De deelnemers zullen hun beheer in kaart brengen met 
behulp van een regioscan. Referentiejaar is 2015. De 
deelnemers zullen de resultaten periodiek inzichtelijk 
maken en zo de voortgang ten opzichte van de pijlers uit 
het convenant bewaken. 

Kansen voor duurzaam beheer
Er zijn kansen voor duurzaam groenbeheer. Sommige 
vormen van duurzaam beheer zijn al rendabel of worden 
dat hopelijk binnenkort. Dit beheer kan dan tot een ver-
laging van de bedrijfskosten leiden. De deelnemende be-
drijven en instellingen onderkennen dit en hebben de am-
bitie het Blauwzaam Lint op duurzame wijze te beheren. 
De deelnemers zijn bereid om in deze zoektocht samen 
op te trekken en nieuwe mogelijkheden uit te proberen.

Kennis delen
Samen bereiken we meer dan alleen. Daarom zullen 
de deelnemers kennis en ervaringen uitwisselen op het 
gebied van duurzaam beheer in de groenvoorziening. 
Hiervoor zullen een aantal kennisthema’s worden geko-
zen met per thema één of meerdere deelnemers die het 
initiatief zullen nemen om kennis en ervaringen te delen. 
Regie ligt bij de Stichting BlauwZaam.
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