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Ecologica is klaar voor de volgende 15 jaar!
Wij hebben een druk jaar achter de rug, waarbij ons team weer hard heeft gewerkt om vakwerk af te
leveren. We hebben vele boeiende projecten uitgevoerd en willen al onze klanten bedanken voor het
grote vertrouwen dat telkens weer in ons gesteld is. De felicitaties en complimenten die we krijgen
naar aanleiding van ons 15-jarig jubileum sterken ons in ons enthousiasme om de volgende 15 jaar
minstens zo geslaagd te maken. Wij merken dat onze inzet en ervaring zorgt voor een meerwaarde in
projecten: we krijgen regelmatig complimenten over een hoge constante kwaliteit van ons werk. Onze
betrokkenheid en gedrevenheid zorgen ervoor dat wij pas klaar zijn als het goed is en dat kunt u ook in
de toekomst van ons verwachten!
Ons team blijft ook komend jaar op sterkte. Na het vertrek van Anke Brouns deze zomer, hebben we
namelijk een ervaren veldecoloog gevonden om ons team weer aan te vullen. Sander Hunink uit Oss
heeft zowel een jarenlange ervaring bij DLG op het gebied van de natuurwetgeving en
landschapsecologie, als een brede veldkennis op het gebied van amfibieën, reptielen en vissen. We
staan dus weer met 6 vaste specialisten voor u klaar, aangevuld met ons netwerk aan tijdelijke
krachten en freelancers.
Winterkorting!
In december zijn wij nog druk met het afronden van lopende projecten, maar voor de maanden daarna
hebben wij weer ruimte in de planning. Projecten kunnen we dan voor u met een korte doorlooptijd
uitvoeren. We willen dat voor u extra aantrekkelijk maken door u weer een winterkorting van
10% aan te bieden voor de periode januari t/m maart!
Geslaagde cursussen!
Afgelopen jaar hebben reeds tientallen cursisten onze 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! Deze winter houden we weer enkele basiscursussen, dit keer niet alleen in Eindhoven,
maar ook in Breda en Roermond. Daarnaast opnieuw een gevorderdencursus half februari in
Eindhoven. Het overzicht aan basiscursussen deze winter is:
• Eindhoven; 10 januari en 20 maart
• Breda; 24 januari
• Roermond; 1 maart
Voor meer informatie zie http://www.ecologica.eu/wetcursus.html. Vanaf april richten wij onze
aandacht weer op het veldseizoen, dus wacht niet te lang met inschrijven! Overigens zijn ook
maatwerk in-company cursussen mogelijk.

In de rest van deze nieuwsbrief vind u enkele interessante recente projecten wat verder
toegelicht, wat algemene tips en wat informatie over de ontwikkelingen op wetgevingsgebied.
Graag tot ziens voor een project of een cursus!
Het team van Ecologica

Basiskartering Curfsgroeve
Onlangs heeft de Provincie Limburg het beheer van
de Curfsgroeve overgedragen aan Stichting het
Limburgs Landschap. Eind 2011 zal de inrichting ter
hand genomen worden en het beheer ingesteld. Om in
de toekomst een evaluatie uit te kunnen voeren van de
natuurwaarden en het gevoerde beheer, heeft het
Limburgs Landschap aan Ecologica gevraagd om een
basiskartering uit te voeren van planten, dagvlinders,
libellen, sprinkhanen en wilde bijen. Wij hebben dit
afgelopen seizoen met veel plezier gedaan en met een
indrukwekkend resultaat: we hebben maar liefst 92
Rode Lijstsoorten aangetroffen en tal van andere
karakteristieke en zeldzame soorten. De resultaten
zullen komend voorjaar worden gepubliceerd in een
uitgebreid artikel in het Natuurhistorisch Maandblad
(NHGL).

Natuurvisie Weerter Kempen
Natuurmonumenten heeft in de omgeving van Weert
een serie grote en kleinere natuurgebieden in beheer,
zoals het Wijffelterbroek, Tungelerwallen en de
Laurabossen. In het kader van de ontwikkeling van
het Grenspark en de klimaatbuffer Kempen~broek
staan er in de komende jaren vele veranderingen op
stapel. In het communicatieproces zowel intern als
extern is duidelijk geworden welke richting, doelen en
middelen wenselijk zijn. Wij hebben dit vastgelegd in
de nieuwe natuurvisie voor Natuurmonumenten, die
voor de komende jaren een belangrijk handvat zal
vormen.

Project ‘Dutch Dune Revival‘ in de duinen
van Voorne, Goeree en Kwade Hoek.
Vereniging Natuurmonumenten voert grootschalig
natuurherstel uit in de Natura 2000-gebieden Voornes
Duin en de Duinen van Goeree en Kwade Hoek. Open
duin wordt hersteld waarbij duindoorn en overige
struweel wordt verwijderd. Dit gebeurt in het kader
van de instandhoudingsdoelen en wordt mogelijk
gemaakt door Europese LIFE-subsidie. Ecologica
heeft zowel de ontheffingsaanvraag Flora- en
faunawet als de Natuurbeschermingswetvergunning
verzorgd. Daarnaast is er een nul-meting uitgevoerd
naar strenger beschermde plantensoorten en andere
kenmerkende flora. Interessante fauna is eveneens
genoteerd. Groeiplaatsen van kenmerkende flora zoals
gewone vleugeltjesbloem, platte bies, parnassia,
addertong en moeraswespenorchis zijn in kaart
gebracht. Zodoende kan de te verwachten toename in
verspreiding en aantallen van bijzondere
plantensoorten in de toekomst goed worden
vergeleken met de uitgangssituatie.

Overige projecten
We hebben afgelopen jaar weer tal van inventarisaties uitgevoerd, onder meer bij vennen voor
Waterschap Veluwe en Bosgroep Zuid Nederland en in alle mogelijke groengebieden van de
Gemeente Eindhoven. Soms duiken we ook in één enkele soort, zoals bij het vallenonderzoek naar de
waterspitsmuis voor Waterschap Aa en Maas. Dit onderzoek leverde een nieuwe vindplaats op.
Er is ook hard gewerkt aan afronding van diverse Natuurvisies in opdracht van Natuurmonumenten,
waaronder de hierboven uitgewerkte Weerter Kempen.
We hebben natuurlijk ook een veelheid aan quickscans uitgevoerd, regelmatig met aanvullend
onderzoek naar bijvoorbeeld amfibieën, vissen of vleermuizen. Deze quickscans worden steeds vaker
opgevolgd door aanvullende praktische adviezen en begeleiding van de werkzaamheden, soms voor
individuele gebouwen, maar ook bij renovatie van complete wijken. Leuk voorbeeld is een project
waarbij vleermuiskasten zijn opgehangen ter mitigatie, die later in het jaar direct in gebruik genomen
bleken te zijn door zowel gewone als ruige dwergvleermuis.

Nieuwe ontwikkelingen op wetgevingsgebied
De Wabo heeft inmiddels zijn eerste jaar gehad en de meeste zaken lopen nu soepel. Wij kunnen u
adviseren hoe hier het meest effectief op in te spelen.
Daarnaast wordt in 2013 of 2014 de nieuwe Wet Natuur verwacht, waarvan het concept inmiddels
breed maatschappelijk bediscussieerd wordt. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. De huidige
conceptwet beperkt in elk geval de beschermde status van veel soorten en verandert de regels rond
vergunningsaanvragen voor de Natuurbeschermingswet. In onze cursussen gaan wij hier ook op in. In
de loop van volgend jaar zal duidelijk worden in welke richting de nieuwe wet zal worden aangepast
en per wanneer invoering verwacht wordt. Neem voor advies over uw situatie vooral contact met ons
op!

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 in tegenstelling tot wat veel mensen denken 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 2012 in de optimale tijd 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!
Is deze nieuwsbrief in uw mailprogramma slecht leesbaar?
Klik dan op onderstaande link voor een online-versie:
http://www.ecologica.eu/nieuwsbrief_11-2.pdf

