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Inleiding
Het jaar loopt weer op zijn eind en ook u bent vermoedelijk bezig met het afronden van
werkzaamheden van 2010 en met plannen voor 2011. Kostenbesparing combineren met een
gelijkblijvend wensenpakket is voor velen de grootste uitdaging. Wij kunnen u daar wellicht
bij helpen!
Afgelopen seizoen hebben we weer hard gewerkt aan tal van veldonderzoeken, wetgevingsvraagstukken en inrichtings- en beheerplannen. Veel projecten bevinden zich nu in de
afrondende fase. Daarna voorzien wij een rustigere periode. Projecten die niet afhankelijk zijn
van een seizoen kunnen wij komende winter met een zeer korte doorlooptijd voor u uitvoeren!
Om dit voor u extra aantrekkelijk te maken willen wij u voor de periode januari tot en met
maart 2011 tot wel 20% korting aanbieden, afhankelijk van het type project! Interesse?
Neem vooral contact met ons op voor de mogelijkheden!
Verder kan deze nieuwsbrief over onze projecten voor andere organisaties u wellicht op
nieuwe ideeën brengen die u toe kunt passen in uw eigen werkveld. In dat geval horen wij dat
natuurlijk ook graag van u terug.
Met vriendelijke groet,
Het team van Ecologica
Een selectie van projecten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar:

Begrazingsplan Landgoederen De Kempen
Voor vijf landgoederen in de Brabantse Kempen
is een begrazingsplan voor rondtrekkende
schaapskuddes opgesteld. Met behulp van
streekeigen Kempische heideschapen wordt de
vergrassing van de aanwezige heide aangepakt.
Door diverse vormen van begrazing gefaseerd
toe te passen worden verschillende delen van de
landgoederen in een periode van 5 jaar integraal
aangepakt. Doel is de vorming van een structuuren soortenrijke heide. Daarbij spelen ook cultuurhistorie en recreatie een belangrijke rol.

Monitoring natuur SRE-gemeenten
Wat leveren investeringen op het gebied van
groen en natuur nu eigenlijk op? Dat is de vraag
die door het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven werd gesteld. In een haalbaarheidsstudie is een opzet gemaakt voor een praktische
en flexibele monitoring die evaluatie van beleid
en beheer op zowel regionaal als gemeentelijk
niveau mogelijk maakt. Gebruik van bestaande
gegevens, maatwerk per gemeente en inzet van
zoveel mogelijk betrokkenen en vrijwilligers zijn
hierbij speerpunten. De gemeente Laarbeek
heeft op basis hiervan een locaal maatwerkplan
opgesteld en gaat daarmee volgend jaar aan de
slag.

Gedragscodes en verwachte verspreiding
Om te kunnen werken met bestaande
gedragscodes FFwet maken wij regelmatig
werkprotocollen voor projecten of beheermaatregelen. Geldrop-Mierlo heeft echter
besloten een eigen gedragscode op te laten
stellen, zodat deze helemaal is toegesneden op
de organisatie en manier van werken. Dat zorgt
op termijn voor een efficiëntieslag.
Om goed rekening te kunnen houden met streng
beschermde soorten is een overzicht van welke
soorten waar te verwachten zijn echter
essentieel. Dit hebben we voor de gemeenten
Waalre en Heerlen op een rij gezet.
Voor Gemeente Eindhoven werken we nog aan
de implementatie van al hun flora- en
faunagegevens in de NDFF (Nationale Database
Flora en Fauna).
Heeft ú alle voorzorgsmaatregelen en gegevens
voor de Flora- en faunawet al op een rij? Wij
hebben inmiddels veel ervaring en kunnen u
hiermee efficiënt verder helpen.

Wilt u het rapport ontvangen?
Neem dan contact met ons op!

Natuurvisies voor Natuurmonumenten
Natuurmonumenten hanteert voor alle gebieden
een vaste kwaliteitscyclus. Deze bestaat uit
beheerevaluatie door middel van
kwaliteitstoetsen en eens in de 15 tot 18 jaar het
opstellen van een nieuwe natuurvisie. Deze
gebiedsvisie geeft richting aan beleid,
beslissingen en maatregelen wat betreft beheer
en inrichting. Vooral intern, maar ook met
externen wordt gediscussieerd over de
belangrijkste waarden van het gebied, de
doelstellingen, kansen en de knelpunten. Wij
vatten dit vervolgens samen in een helder
verhaal. Eerder hebben we al 2 visies opgesteld
en inmiddels werken we aan nog 4 visies.
Weet u waar uw gebieden naar toe moeten? Wij
zetten graag ook uw visie op papier!

Cursus groene wetgeving
Voor veel mensen is rekening houden met de groene wetgeving inmiddels een regulier
onderdeel gewor-den van het werkproces. De grote lijn van de wetgeving is voor steeds
meer mensen duidelijk; het zijn nu de praktische implicaties die de problemen opleveren. Wij
merken steeds vaker dat onze klanten soms lang worstelen met vragen en problemen, waar
wij inmiddels ervaring mee hebben. Welke gedragscodes zijn van toepassing en hoe werkt
dat? Wanneer is nu echt een ontheffing nodig? Moet er gecompenseerd worden? Wij willen
u daarom helpen door komende winter kleinschalige maatwerk-cursussen groene wetgeving
aan te bieden. Wij denken na over een opzet met maximaal 5-8 cursisten en dan gericht
ingaan op uw vragen en casussen. Mogelijk geïnteresseerd? Neem vooral (volledig
vrijblijvend) contact met ons op. De bedoeling is dat wij de cursus juist aan uw wensen
aanpassen!
Tip: De winter is HET SEIZOEN voor quickscans en projectvoorbereiding!
Indien u projecten in de planning heeft staan waar een quickscan Flora- en faunawet voor
vereist is, dan is de komende winter de ideale tijd om deze te laten uitvoeren! Mocht uit de
quickscan namelijk blijken dat er aanvullend veldonderzoek nodig is, dan kan dit gedurende
het veldseizoen 2011 worden uitgevoerd. Zodoende wordt onnodige vertraging in de verdere
projectvoortgang voorkomen. Ecologica kan u hierbij uiteraard van dienst zijn.
Ook voor andersoortige projecten met een veldwerkcomponent geldt, dat het veldseizoen
sneller dichtbij komt dan vaak gedacht. Het veldseizoen voor amfibieën en broedvogels
begint bijvoorbeeld al half februari (uilen en heikikkers)! Projecten tijdig starten zorgt voor
voldoende tijd voor een goede voorbereiding en dat werkt voor iedereen prettig.

Mocht u deze nieuwsbrief niet op prijs stellen
dan is een reply-email voldoende om u uit de verzendlijst te laten verwijderen.
Heeft u andere vragen of opmerkingen of wilt u meer informatie?
Neem dan vooral even contact met ons op!

