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Beste lezer,
Midden in het veldseizoen ontvangt u van ons weer het laatste nieuws, van natuuronderzoek tot wetgeving.
Dit keer extra kort en bondig. Vragen? Stel ze gerust!
Interessante waarnemingen van dit voorjaar
• Op de Groote Heide bij Heeze: grote
wolfsklauw
• Bij de Vlasrootvennen in Veldhoven: gevlekte
witsnuitlibel
• Op de Malpie in Valkenswaard kregen wij van
de Bosgroep het verzoek om breed naar
insecten te kijken, naast de standaard SNLsoorten. Dit leverde waarnemingen op van
kritische soorten als smaragdgroene
zomervlinder, blauwe ertsbij, donkere langlijf
(een zweefvlieg), Limnephilus elegans (een
schietmot), Miscophus spurius (een graafwesp)
en opvallend hoge aantallen veenhommels. We vonden geen spectaculaire SNL- soorten, maar dus
wel zeer kenmerkende andere insecten, welke het beeld van dit gebied behoorlijk nuanceren. We zijn
benieuwd wat de rest van het seizoen nog gaat brengen!
Nieuwe ontwikkelingen op wetgevingsgebied
Natuurbeschermingswet, niet onderschatten
Wij komen steeds vaker een zeer strikte uitleg tegen van de Natuurbeschermingswet. Schijnbaar kleine
ontwikkelingen die eerder met een beknopte notitie toegelicht konden worden, moeten nu veel verder
onderbouwd worden. Onderschat dit niet en zorg tijdig voor een gedegen onderbouwing!
Uitspraak Raad van State zorgt voor meer ontheffingsaanvragen Flora- en faunawet
Niet vergeten, er is vaker een ontheffingsaanvraag nodig bij het verstoren of vernietigen van een vaste rusten verblijfplaats dan vorig jaar het geval was. Door de Raad van State-uitspraak eind 2012 is mitigatie niet
altijd voldoende om te voorkomen dat een ontheffing nodig is. Zo zijn we nu veel vaker bezig ontheffingen
voor huismussen en gierzwaluwen op te stellen.
Nieuwe wet natuur
De inhoud en introductie van de nieuwe Natuurwet is nog steeds onduidelijk. Genoemde streefdatum is
januari 2014, maar het ziet er niet naar uit dat dat gehaald kan worden.
Projecten

Ecoducten Oss en Leende
Inmiddels is gestart met de aanleg van 4 ecoducten
bij Oss en Leende, waar wij de inrichtingsplannen voor
hebben uitgewerkt. De ecoducten zijn bedoeld voor
een groot aantal diersoorten; van veldkrekel tot
edelhert. Over de ecoducten lopen verschillende
stroken voor deze soorten: struweel voor zoogdieren
(inclusief vleermuizen), bloemrijk grasland voor
dagvlinders en bijen, droge heide met zandige stukken
voor graafbijen, zandloopkevers en veldkrekels en een
vochtige zone met dopheide en pijpenstrootje met
greppels en poeltjes voor levendbarende hagedis,
heikikker en salamanders en een stobbewal voor kleine zoogdieren, amfibieën, hagedissen en verschillende
insecten. Tijdens de aanleg wordt door ons ook de ecologische begeleiding op het gebied van de groene
wetgeving uitgevoerd.
Kansenkaart biodiversiteit Eindhoven
Voor de gemeente Eindhoven zijn we samen met
Grontmij en Cailin Partners de laatste hand aan het
leggen aan een kansenkaart biodiversiteit. Op deze
kaart kan met een muisklik achterhaald worden wat
de groene kansen zijn voor een bepaald stukje
Eindhoven: van het ophangen van vleermuiskasten tot
het ontwikkelen van bloemrijke graslanden en van
groene gebouwen tot groene plannen voor
bedrijventerreinen. Binnenkort beschikbaar voor de
gemeente Eindhoven intern, in een tweede fase vrij te
raadplegen op internet! De bedoeling is dat er bij
ieder project in Eindhoven op deze manier rekening gehouden wordt met mogelijkheden om de
natuurwaarden te versterken.

Symposium ‘heidebeheer in de 21e eeuw’
Staatsbosbeheer organiseert op 17 september een symposium
Heidebeheer. Hier worden twee nieuwe boeken over heide en
heidebeheer gepresenteerd: Economy and ecology of heathlands (W.
Herbert Diemont, Wim J.M. Heijman. Henk Siepel & Nigel R. Webb,
eds.) en Heidebeheer, moderne methoden in een eeuwenoud
landschap (Jap Smits en Jinze Noordijk). Binnenkort meer informatie
op www.staatsbosbeheer.nl/heidesymposium.
Cursussen Groene wetgeving
Komend najaar hebben we weer een beginnerscursus (19 november)
en gevorderdencursus (31 oktober) in Eindhoven. Wij bieden
maatwerkcursussen die ingaan op de praktijk van de natuurwetgeving.
Zie onze site: www.ecologica.eu.
Geslaagd symposium
Afgelopen maart hebben we ons eerste symposium ‘Ecologie en de
praktijk’ georganiseerd. Het was een geslaagde dag waar meer dan 200
deelnemers kennis en ervaringen hebben uitgewisseld over actuele ecologische thema’s. Een impressie van
de dag en de presentaties vindt u op onze symposiumsite (www.ecologica.eu/symposium). Vond u het ook

een geslaagde dag of heeft u spijt dat u er niet bij was? Volgend jaar maart organiseren we weer een
symposium! We houden u op de hoogte.
Lopende projecten
Vorig jaar zijn we al volop aan de slag geweest met SNL-monitoring van vegetatie en structuurkenmerken, dit
jaar zijn we naast de flora ook druk met de SNL fauna-inventarisaties: dagvlinders, libellen en sprinkhanen
voor verschillende opdrachtgevers. U kunt voor alle soortgroepen bij ons terecht en wij zorgen voor ervaren
mensen die het veldwerk uitvoeren! Verder voeren wij onder andere in de Mariapeel veel onderzoeken uit,
onderzoeken we bijen in het gebied Planken Wambuis en begeleiden we de aanleg van een dassentunnel en
diverse vernattingsprojecten in Oost-Brabant.

Heeft u andere vragen, heeft u een bijdrage voor onze nieuwsbrief of wilt u meer informatie?
Neem dan vooral contact met ons op!

