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Beste ,
We hebben binnen Ecologica weer een drukke tijd achter de rug en die drukte
houdt voorlopig nog aan! Daarom wat later dan u gewend bent onze nieuwsbrief.
U leest hierin weer de leukste waarnemingen, belangrijkste nieuwtjes en
informatie over enkele aansprekende projecten.
Interessante waarnemingen
van afgelopen zomer
•

•

•

•

Zadellibel in de buurt
van Budel. Een
dwaalgast in ons land.
Zie ook ons bericht op
Natuurbericht.nl.
Een zolder van een
boerderij in middenLimburg leverde 20
franjestaarten en 8
gewone grootoorvleermuizen in zomerverblijven op. Voor de
eerstgenoemde is een zomerverblijf echt bijzonder!
Bijzondere insectensoorten in Eindhoven: tientallen exemplaren van de
bijenwolf (Trichodes apiarius) nabij de Kleine Dommel. Verder een gevlekte
glanslibel op de Stratumse Heide en 3 territoriale zwervende heidelibellen
bij een beschoeid deel van de IJzeren Man (zwemwater)… een zeer
atypische vindplaats voor deze soort.
Natuurlijk ook diverse nieuwe vindplaatsen van leuke planten: gebogen
driehoeksvaren (Leuvenumse beek en in de buurt van Budel), bleke zegge
(ten noorden van Eindhoven) en tenslotte Dryopteris borreri (in Helmond).

Curfsgroeve-artikel
Het natuuronderzoek in de Curfsgroeve (zie vorige nieuwsbrief) heeft afgelopen
winter tot een aantrekkelijk artikel in het NHGL-blad geleid, waar we zeer positieve

reacties op hebben gekregen! Interesse? Vraag het artikel bij ons op, want het
NHGL plaatst haar artikelen niet online.
Nieuwe ontwikkelingen op wetgevingsgebied
De status van de nieuwe Natuurwet is op dit moment onzeker: de behandeling
wordt aan het nieuwe kabinet overgelaten. Vermoedelijk gaat er een nieuw
wetsvoorstel komen. Zowel wat betreft inhoud als wat betreft ingangsdatum kan
het dus nog alle kanten op. Houd de berichtgeving daarom goed in de gaten of
neem voor advies over uw situatie contact met ons op.
Daarnaast is er dit jaar op basis van rechtspraak het één en ander veranderd in de
interpretatie van de actuele Flora- en faunawet. Kort gezegd houdt het in dat het
verkrijgen van een zogenaamde 'positieve afwijzing' lastiger is geworden en er
eerder een ontheffing nodig is als er schade is te verwachten aan een vaste rust- of
verblijfplaats. Toetsing blijft echter maatwerk en van geval tot geval anders.
In de rest van deze nieuwsbrief vind u enkele interessante recente projecten,
informatie over de cursussen en geven we aan waarom de winter een hele goede
projectentijd is!
Met vriendelijke groet, het team van Ecologica

Monitoring SNL
We hebben dit jaar
bijgedragen aan de eerste SNLmonitoring (Subsidiestelsel
Natuur- en Landschapsbeheer)
door karteringen uit te voeren
van flora, vegetatie en
structuurkenmerken, in
opdracht van Bosgroep Zuid
Nederland. We hebben vooral
natte heiden en vennen onder
handen genomen en daarmee
de basis gelegd voor een gedegen natuurmonitoring door de provincies. We zijn nu
goed bekend met de methode en kunnen hier volgende jaar nog efficiënter mee
aan de slag.

Bloemkampen, Leuvenumse
beek en Zwarte berg
Voor een tamelijk grootschalig
beek- en natuurherstelproject
op de Veluwe hebben we
veldinventarisaties uitgevoerd
en werken we nu de
natuurtoetsing uit.
Natuurmonumenten en
Waterschap Veluwe zijn hier
beide opdrachtgever. Voor
heideomvorming hebben we
eerder al het inrichtingsplan opgesteld en dit jaar de ontheffingen en vergunningen
voor de natuurwetgeving geregeld. Binnenkort wordt de uitvoer van de eerste
projectonderdelen gestart. Hiervoor stellen we nog een werkprotocol op.
Grootschalig onderzoek N280
Naast onze vele inventarisaties
in kleinere gebieden hebben
we dit jaar ook grootschalig
veldonderzoek op touw gezet
rondom de N280 tussen Weert
en Roermond. Alle wettelijk
relevante soorten zijn in kaart
gebracht door een flink team
ervaren ecologen. Dit heeft
onder meer geleid tot de
vaststelling van een
beverburcht. De uitwerking in GIS is vrijwel gereed!

Geslaagde cursussen
Afgelopen winter hebben nog eens tientallen cursisten onze cursussen groene
wetgeving gevolgd en dat blijft een succes. Ondanks dat de wetgeving inmiddels 10
jaar oud is, blijken nog steeds veel mensen er in hun werk (te) weinig rekening mee
te houden of kennis en ervaring te missen. Bijvoorbeeld de vergunningverlening in
het kader van de Wabo zorgt ervoor dat een hele nieuwe groep ambtenaren direct
bij de natuurwetgeving betrokken is geraakt.
Voor komende winter hebben we twee basiscursussen en één gevorderdencursus
in Eindhoven gepland (eind november en februari/maart). Zodra er meer
duidelijkheid is over de nieuwe wetgeving, staan wij klaar om u ook hier een
praktische cursus over te verzorgen. Er worden dan extra cursusdata bekend
gemaakt, dus houd onze site in de gaten! Natuurlijk zijn in overleg altijd ook
maatwerk in-company cursussen mogelijk. Voor meer informatie hierover zie deze
link.

Onze cursisten geven ons nog steeds hoge cijfers in de evaluatie en raden ook u de
cursussen aan!
De winter weer 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 (in tegenstelling tot wat veel
mensen denken) 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 2013 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.
Komende maanden
Inmiddels zijn we aan de slag met inrichtingsplannen voor maar liefst 4 ecoducten
in oost-Brabant en 1 in noord-Limburg! Ook zijn we onderzoeksgegevens aan het
analyseren van insecten en spinnen in akkerranden uit heel Brabant. Daarnaast zijn
we druk met de uitwerking van beheer- en herstelmaatregelen van poelen en
stadswateren. En last but not least gaan we in samenwerking met onder andere
Grontmij een kansenkaart maken voor verbetering van de biodiversiteit in
Eindhoven!

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, heeft u een bijdrage voor onze nieuwsbrief of wilt u meer
informatie?
Neem dan vooral contact met ons op!
Is deze nieuwsbrief in uw mailprogramma slecht leesbaar?
Klik hier voor een online-versie.

