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Ecologica bestaat 15 jaar!
Deze maand bereikt Ecologica een mooie mijlpaal met haar 15 jarig jubileum. Al deze jaren is
met veel enthousiasme door een gestaag groeiend team gewerkt aan inventarisaties, adviezen
en natuurlijk veel rapporten. Terug denken aan het begin in 1996, toen gewerkt werd vanuit
een klein kantoortje aan huis zonder internet en e-mail is inmiddels onwerkelijk. Voor klanten
van het eerste uur, Brabant Water (toen nog via de NRE), Gemeente Eindhoven en
Waterschap Aa en Maas (toenmalige Maaskant) zijn wij nog steeds regelmatig actief en daar
zijn we trots op. Daarnaast is inmiddels de totale klantenlijst de 150 gepasseerd en is er een
brede ervaring opgebouwd. U stelt dus volop vertrouwen in ons en we doen dagelijks ons best
om aan de vragen en verwachtingen te voldoen. Bij deze willen we al onze klanten, relaties en
oud-collega's dan ook heel hartelijk bedanken voor de goede samenwerking!
In deze nieuwsbrief willen we kort terugblikken op enkele leuke projecten. Daarnaast willen
wij ons jubileum met u vieren door een bijzondere actie voor dit najaar;
15% jubileum-bonus!
Bij uw eerste project in de tweede helft van dit jaar willen wij tot 15% extra 'bonus-tijd'
besteden aan extra service! Dit kan bijvoorbeeld gaan om voorlichting, een presentatie,
informatieposter, persbericht of extra overleg. Wij zijn u dus graag dit najaar met gratis extra
service van dienst! Neem vooral contact op voor meer informatie.
In deze nieuwsbrief lichten we drie projecten uit de hele periode van 15 jaar kort nader toe,
het eerste project, het meest actuele project en een bijzonder project uit de tussenliggende
periode. Te beginnen natuurlijk met het eerste project van Ecologica in 1996 voor de
toenmalige NRE (Nutsbedrijf regio Eindhoven), een inrichtingsplan in verband met
boscompensatie. Vervolgens een bijzonder, zelfs internationaal project, waarvan het rapport
nog steeds zeer actueel en goed toepasbaar is: een Handreiking monitoring van
natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden in Nederland en Vlaanderen. Tenslotte
sluiten we af met één van de meest recente projecten; een beschermingsplan voor 9 soorten
voor de gemeente Veghel, waarvoor we op dit moment nog hard aan de afronding werken.
Kortom 15 jaar in een notendop!
Met vriendelijke groet,
Het team van Ecologica

Inrichtings- en beheerplan Klotputten (1996):
Voor De Klotputten in het zuidwesten van
Eindhoven hebben we een inrichtings- en
beheerplan inclusief boscompensatie opgesteld,
waarbij gestreefd werd naar zo hoog mogelijke
natuurwaarden, afgestemd op de functies
waterwinning, agrarisch gebruik, natuur en
recreatie. Langs de Dommel is zoveel mogelijk
het beekdalkarakter met kwel benut en in het
landbouwgedeelte is gestreefd naar een
kleinschalig landschap. Per gebiedsdeel zijn de
ontwikkelingsmogelijkheden voor natuurwaarden
en gewenste beheersvormen besproken. Dit plan is
kort daarna uitgevoerd. Inmiddels heeft de
boscompensatie al een flinke hoogte bereikt en
zijn sommige graslanden al behoorlijk
verschraald.
Vlaamse en Nederlandse
monitoringshandleiding (2001 en 2007)
In 2001 is voor Vlaanderen een
gestandaardiseerde monitoringhandleiding
opgesteld om de effectiviteit van
natuurinrichtingsprojecten te kunnen toetsen. In
2007 is deze in samenwerking met Alterra
vertaald naar de Nederlandse situatie. Via het
doorlopen van een stappenplan worden
gebiedsthema’s en maatregelen gekoppeld aan de
meest relevante te monitoren parameters. Daarbij
zijn ook de wijze van monitoring, optimale
intensiteit en praktische alternatieven uitgewerkt.
Al met al een zeer uitgebreide handleiding voor de
meest uiteenlopende situaties en ingrepen, met
monitoringsopzetten voor tal van parameters, van
broedvogels tot stuwhoogte en van zuurgraad tot
spinnendiversiteit.

Soortenbeschermingsplan Veghel (2011)
De gemeente Veghel wil bovenop de wettelijke
verplichting een extra inspanning leveren om
bijzondere soorten die binnen de gemeente
voorkomen te beschermen. Aan de hand van een
aantal sleutelsoorten uit het natuurbeleidsplan
(kruipend moerasscherm, steenbreekvaren,
steenuil, gierzwaluw, kamsalamander, alpenwatersalamander, rugstreeppad, knoflookpad,
grote modderkruiper en diverse wilde bijen) zijn

Heeft ook u behoefte aan een meer
gestructureerde monitoring?
Neem contact met ons op en
we sturen de handreiking graag op!

specifieke maatregelen voorgesteld, waarbij
zoveel mogelijk andere soorten meeprofiteren.
Hierbij valt te denken aan poelaanleg, versterken
van kleine landschapselementen, bosrandenbeheer
en aanbieden van kunstmatige nestgelegenheid.
Met het uitvoeren van deze maatregelen kunnen
vele initiatiefnemers een wezenlijke bijdrage
leveren aan de natuurwaarden in Veghel.

NIEUWS
Geslaagde cursussen!
Afgelopen winter en voorjaar hebben reeds tientallen cursisten onze eerste cursussen groene
wetgeving gevolgd en dat bleek een enorm succes. De cursisten hebben in de evaluatie hoge
cijfers gegeven en raden ook u de cursussen aan! Dit najaar (oktober) houden we weer een
individuele basiscursus in Eindhoven. Schrijf u snel in, want vol is vol! Maar ook met een
maatwerk in-company cursus hebben we goede ervaringen. Voor meer informatie zie onze
site http://www.ecologica.eu/wetcursus.html.
Ontwikkelingen op wetgevingsgebied: Wabo
De groene wetgeving is aangehaakt bij de Wabo en dat heeft nogal wat praktische
consequenties voor de aanvraagprocedures. Bovendien blijken er in de praktijk nogal wat
opstartproblemen te zijn bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Ecologica adviseert
graag over de meest efficiënte procedure.

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!
Is deze nieuwsbrief in uw mailprogramma slecht leesbaar?
Klik dan op onderstaande link voor een online-versie:
www.ecologica.eu/nieuwsbrief_10-3.pdf

