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Beste Lezer ,
Het voorjaar staat weer voor de deur! Het voorspelde zachtere weer zal gaan zorgen voor snelle
ontwikkelingen. Veldonderzoeken moeten nu snel in gang gezet worden. Dus heeft u nog onderzoeksvragen
liggen, aarzel niet en neem snel contact op. Wij kunnen u volledig ontzorgen indien gewenst.
Let ook op projecten die tot in 2017 doorlopen: de nieuwe wet Natuurbescherming is dan vermoedelijk van
kracht. Daardoor zijn er bijvoorbeeld enkele verschuivingen in beschermde soorten. Neem vooral contact op
om projecten tegen het licht te houden. De kans op nieuwe beschermde soorten is niet groot (dat betreffen
vooral zeldzame planten en insecten), maar mocht het nodig zijn, kunnen aanvullende onderzoeken nog dit
jaar worden uitgevoerd. Anders kan de nieuwe wet voor een jaar vertraging zorgen.
Verder zijn wij afgelopen winter als één van de eerste bureaus aangesloten bij de NDFF (Nationale Database
Flora en Fauna). Eerder was dit steeds niet mogelijk. We kunnen dus nu gebruik maken van een grote database
aan natuurgegevens en daarmee u nog beter van dienst zijn.
Vragen? Stel ze gerust! Via mail: info@ecologica.eu of telefoon 0495-46 20 70.

Aansluiting bij Heem
Wilt u zelf ‘iets’ met het natuurrijker maken van het groen in uw gemeente,
uw bedrijventerrein of een terrein waar u weinig raad mee weet? Denkt u
aan tijdelijke natuur, wilt u aan de slag met BREAAM of zoekt u naar een
manier om vegetaties echt bloemrijk te krijgen? Heem heeft jarenlange
ervaring en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van bloemrijke
graslandvegetaties. Kwaliteit en monitoring van de eindresultaten staan
voorop en u krijgt garantie (ook op de langere termijn) op de gewenste vegetatieontwikkeling.
Heem vormt een samenwerkingsverband van 8 hoveniers verspreid door Nederland dat zich al vele jaren richt
op het inrichten en beheren van natuurrijke vegetaties in of nabij de bebouwde omgeving. Geen kortdurende
feestjes met éénjarige bloemen, maar blijvend bloemrijke vegetaties met de soorten die ter plekke thuishoren
en een ecologische meerwaarde betekenen. De ontwikkelingen van de projecten worden door Heem
gemonitord en zonodig wordt het beheer bijgestuurd op basis van de jarenlang opgebouwde kennis. Deze
betrokken en kwalitatieve werkwijze past goed bij Ecologica en daarom hebben we niet geaarzeld om op de
uitnodiging van Heem ons aan te sluiten. Samen met enkele andere ecologische adviesbureaus vormen we nu

een mooie club waarin kennis en ervaring van soorten en ecologie, inrichting en beheer, onderzoek, uitvoering
en natuurwetgeving is gebundeld. Hoveniers en bureaus versterken elkaar met deze kennis en samen kunnen
we activiteiten ontwikkelen in bijvoorbeeld tijdelijke natuur, BREAAM en de gedragscode groen. U gaat daar
meer over horen!
Voor meer informatie neem vooral contact met ons op. Dan komen wij graag vrijblijvend met u meedenken.
Meer weten over Heem? Zie http://www.heem.nl/ of http://www.heem.nl/heem-breidt-zich-uit/

Projecten
Afgelopen seizoen hebben we veel interessante projecten onder onze hoede gehad. We hebben onder andere
twee nieuwe projecten voor wilde bijen opgestart, maar hiervan volgt later meer informatie, als de gegevens
uitgewerkt zijn. Hieronder een greep uit de eerste resultaten van enkele andere projecten:
Brede inventarisatie IJsseldijken 2015
Voor het waterschap Vallei en Veluwe zijn de
IJsseldijken aan de Gelderse zijde geïnventariseerd
op beschermde, bedreigde of anderszins
kenmerkende planten, vlinders en sprinkhanen.
Voor vogels, reptielen en zoogdieren is het belang
ingeschat. De meeste aandacht ging echter uit naar
de planten en op dat vlak hebben de IJsseldijken
veel in huis. Vegetaties met kruisdistel, sikkelklaver,
zachte haver en geel walstro zijn regelmatig te
vinden en hier en daar werd het nog mooier met
veldsalie, bevertjes, voorjaarszegge en zelfs
duifkruid en geelhartje. Alle aangetroffen soorten
zijn in kaart gebracht en de toplocaties spatten
eruit. Maar bovenal is het gevoerde beheer geëvalueerd. Het maaibeheer van de IJsseldijken voldoet goed en
groeiplaatsen met de beschermde veldsalie en rapunzelklokje worden bij de eerste maaibeurt netjes
gemarkeerd en gespaard. Aanbeveling is het opnieuw vergroten van de variatie in beheervormen. Zo is
bijvoorbeeld uit efficiëntie overweging het aantal taluds wat (ook) wordt begraasd duidelijk afgenomen en
daarmee verdwijnt een waardevolle component in de rivierdijkvegetaties. Dit onderzoek helpt het waterschap
de IJsseldijken nog beter te beheren (maatwerk) en maakt het mogelijk de toekomstige ontwikkelingen te
volgen.
Ecologische begeleiding herstelmaatregelen Mariaveen
In het Natura2000-gebied Mariapeel vinden in het kader van Life herstelwerkzaamheden plaats. Naast
hydrologische werkzaamheden worden ook alle in het gebied aanwezige uitheemse en invasieve
trosbosbesstruiken verwijderd. Gezien de voorkomende bijzondere en vaak ook streng beschermde soorten
worden de werkzaamheden intensief ecologisch begeleid. Ecologica is gevraagd om een deel van de
ecologische supervisie uit te voeren naast en in samenwerking met de ecoloog van Staatsbosbeheer. Hier
blijken zowel goede ecologische kennis als communicatieve en organisatorische vaardigheden belangrijk.
Inspelen op de actuele situatie, die in de praktijk steeds verandert, vergt flinke flexibiliteit en een gedegen
kennis en ervaring met het gebied en de relevante soorten.

Evaluatie van en communicatie over
natuurwaarden van de Golfbaan Efteling
Het Golfpark van de Efteling is ruim en natuurrijk
opgezet. Er komen vele kenmerkende soorten
voor. Voor de bezoekers is dat echter lang niet
altijd even zichtbaar. Ook is het beheer in de loop
van de jaren aardig gewisseld en nu wordt
geëxperimenteerd met de inzet van
schapenbegrazing. Tijd dus voor een onderzoek
naar natuurwaarden om een goede basis te
vormen voor communicatie naar de bezoekers toe
en te bepalen welk beheer het meest geschikt is.
Met name flink wat schrale graslanden rondom de
greens blijken prima ontwikkeld te zijn, met leuke
vegetaties met soorten als vogelpootje, zandblauwtje en muizenoor. De bijbehorende dagvlinders zijn ook
aanwezig, met mooie aantallen icarusblauwtje, hooibeestje, zwartsprietdikkopje en zelfs geelsprietdikkopje.
Het advies is om de best ontwikkelde stukken te blijven maaien en plaatselijk het begrazingsbeheer toe te
passen en de ontwikkelingen te volgen. De ruigten en bosranden zijn minder goed ontwikkeld en hier liggen
kansen voor verbetering. In de communicatie is het icarusblauwtje als beeldbepalende soort gekozen. Er zal
meer gericht en concreet op communicatie worden ingezet, via allerlei kanalen. Dit kan nu meer gericht op
specifieke soorten en het seizoen (welke soorten zijn wanneer zichtbaar).

Diversen
Cursussen Natuurwetgeving
Eind maart zijn de laatste twee cursusmiddagen van deze winter die gericht zijn op de vernieuwing in de
natuurwetgeving. Zowel in Eindhoven als in Assen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Verder bieden we later
dit voorjaar nog twee cursussen in Utrecht. Voor volgende winter zijn de nieuwe data ook bekend. Op onze
website is alles te vinden:www.ecologica.eu/wetcursus.html.
We bieden zowel basiscursussen, gevorderdencursussen als een cursusmiddag ‘vernieuwing’. Het betreft
maatwerkcursussen die ingaan op de praktijk van de natuurwetgeving vanuit beheer en ruimtelijke ordening.
We hebben inmiddels jarenlange ervaring en zeer tevreden cursisten. Ook in company-cursussen zijn natuurlijk
mogelijk. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Symposium Ecologie en de praktijk
Het was weer druk in het Evoluon op 3 maart. Ruim 300 vakmensen kwamen luisteren naar 21 presentaties.
Kennis en ervaringen uitwisselen over actuele ecologische thema’s en natuurlijk veel netwerken werden weer
hoog gewaardeerd. Een impressie van de dag en de presentaties vindt u op onze
site: http://www.ecologica.eu/symposium.

Een fijne lente en graag tot ziens!
Het team van Ecologica.

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!

