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Beste Lezer,
We hebben een goed veldseizoen gehad en een prachtige nazomer met ons Jubileumsymposium.
Inmiddels is het tijd om rapportages te schrijven en vooruit te blikken op het komende seizoen.
Ons ecologenteam is verder uitgebreid met twee nieuwe medewerkers! Ilco van Woersem (ervaren
ecoloog en vleermuisspecialist) en Roel de Greeff (bos- en natuurbeheerder en vogel- en
insectenkenner) versterken sinds maart ons team.
We zijn bovendien een samenwerkingsverband aangegaan met natuuraannemer Ranox. Wij kunnen u
nu dus ook van dienst zijn bij de uitvoering van natuurmaatregelen.
We feliciteren graag gemeente Laarbeek, die goud heeft gewonnen bij de nationale groencompetitie
Entente Florale! Bij deze wedstrijd strijden gemeenten om wie zich de ‘groenste’ van Nederland mag
noemen. Zie de site van de gemeente.
Verder feliciteren we de NDFF met hun 100 miljoenste waarneming. Leuk dat we een rol mochten
spelen in hun filmpje naar aanleiding van deze mijlpaal. Voor wie het gemist heeft, bekijk het
filmpje hier.
Vragen? Stel ze gerust! Via mail: info@ecologica.eu of telefoon 0495-46 20 70.

Jubileumviering
Ecologica bestaat dit jaar 20 jaar! Dat hebben wij gevierd op 22 september met een
veldsymposium met het thema ‘Natuurkansen
voor de toekomst, door terug te gaan naar de
basis’. We wilden er op deze dag de nadruk
op leggen dat kansen voor de natuur er juist
in zijn gelegen door met de natuur mee te
werken en hebben tips gegeven om de potenties die in elk gebied schuilgaan te ontdekken. Hiervoor zijn we op deze zonnige dag
in verschillende groepjes het gebied Eckart in
Eindhoven ingetrokken en besteedden we
aandacht aan onder andere planvorming en
uitvoering, mogelijkheden en onmogelijkheden bij inrichting en beheer, bijzondere relicten en
microhabitats, interessante biotopen voor wilde bijen, kansen voor vleermuizen en beheer van
graslanden.
Daarbij hebben we ook een folder uitgedeeld met tips om zelf de kansen in uw gebied te herkennen.

Geïnteresseerd in de folder? Zie hier: www.ecologica.eu/jubileumfolder.pdf.
Ook hebben we voor onze vaste klanten een communicatiebonus! Laat vooral weten als u daar
interesse in heeft.
Het was een zeer geslaagde middag! Was u erbij en heeft u leuke foto’s gemaakt? Dan ontvangen we
die graag!

Wilde bijen
Wilde bijen krijgen gelukkig steeds meer
de aandacht die ze verdienen. Wij beschikken over een grote expertise op dit vlak en
hebben ons de afgelopen tijd bezig gehouden
met allerlei projecten op bijengebied. Zo
hebben we voor de gemeenten Eindhoven,
Oirschot en Eersel monitoringplannen
opgesteld en inventarisaties uitgevoerd. Doel
van deze projecten is in beeld krijgen welke
soorten wilde bijen aanwezig zijn en welke
maatregelen genomen kunnen worden voor
een rijkere bijenfauna.
Dit leverde veel interessante informatie op en ook nieuwe vindplaatsen van bijzondere en bedreigde
soorten.
Ook zijn we bezig met diverse projecten die zich bezig houden met het bevorderen van de wilde bijen
door het opstellen van actieplannen, zonder gebruik te maken van uitgebreide inventarisaties. Zo is
voor Belgisch Limburg een uitgebreid document opgesteld met per biotoop een analyse van
knelpunten en praktische maatregelen om de bijenfauna te bevorderen. Het is hier te vinden.
Ook op kleinere schaal zijn we bezig met het bevorderen van de bijenfauna in bijvoorbeeld Het
Groene Woud en in Alphen aan de Rijn.
Daarnaast hebben we samen met EIS Kenniscentrum Insecten de stand van zaken van de bijenfauna
van Noord-Brabant in kaart gebracht. In dit project is een analyse gemaakt van de trends van de
verschillende soorten en zijn mogelijke prioritaire soorten voor de provincie aangewezen. Daarbij is
ook het belang voor wilde bijen besproken van diverse beheertypen. Het hele rapport is te
downloaden via onze site. Als vervolg op dit project starten we komend jaar met een meerjarige
provinciale monitoring.
Wilt u ook iets doen voor wilde bijen? Wij adviseren u graag! In de provincie Noord-Brabant kunt u
hiervoor ook subsidie aanvragen in het kader van het Meerjarenprogramma Bijenimpuls.

Natuurbeleidsplan gemeente
Steenbergen
Afgelopen voorjaar is, in samenspraak
met lokale betrokkenen, gewerkt aan de
start van het Natuurbeleidsplan Steenbergen.
Door middel van een beeldvormende
raadsvergadering, themabijeenkomsten en
een klantbordgroep is gekeken waar kansen
en knelpunten liggen in de gemeente. Op
basis hiervan is de Nota van uitgangspunten
opgesteld.
Deze is zeer positief door de gemeenteraad ontvangen en alle neuzen staan, mede door dit
uitgebreide proces, dezelfde kant op. Natuur staat op de agenda en het Natuurbeleidsplan moet
initiatieven stroomlijnen, nieuwe kansen duidelijk maken en richting geven. Komende winter gaan we
Het beleidsplan zelf opstellen.

Diversen
Nieuwe Natuurwetgeving
In januari 2017 wordt de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht. Wij zitten hier bovenop. In
samenwerking met Buro Bakker worden er weer diverse cursussen natuurwetgeving gegeven dit
najaar en komende winter: in Eindhoven, Assen en Utrecht. Kijk voor meer informatie en de data op
onze website: www.ecologica.eu/wetcursus.html.
Naast deze cursussen zijn ook in company-cursussen mogelijk. Diverse gemeenten
(Eindhoven, Oldambt, Oss), omgevingsdiensten (ODBN, ODRU), wooncorporaties (Actium, WOCOM),
de HAS Den Bosch, Stichting RAVON en Stichting het Zuid-Hollands Landschap hebben een zeer
positieve evaluatie ingevuld.
We worden ook steeds vaker gevraagd een lezing of presentatie te verzorgen. Zo geven we een
lezing over de nieuwe Wet Natuurbescherming op de FLORON-dag en op een tweedaags Congres
Omgevingswet van Juridisch en Bestuurlijk Adviescentrum Klaassen (zie hun site). Tevens werken wij
mee aan het aanpassen van verschillende opleidingen Flora- en faunawet niveau 1, 2 en 3 van het
Agrarisch Opleidings Centrum (AOC) aan de vereisten uit de nieuwe Wet Natuurbescherming en
stellen wij een artikel op over de nieuwe natuurwet in samenwerking met Stichting RAVON.
Ook interesse in een in-company cursus? Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Symposium Ecologie en de praktijk
Ook volgend jaar gaan wij weer het symposium Ecologie en de Praktijk organiseren! Noteer vast in uw agenda:
16 maart 2017. Op deze dag zullen weer een groot aantal presentaties worden gehouden over actuele thema’s
en krijgt u voldoende gelegenheid om te netwerken. Zijn er ontwerpen waar u meer over wilt weten? Heeft u
een (actueel) onderwerp dat u graag wil presenteren? Laat het ons vooral weten. Voor een impressie van
eerdere symposia kunt u terecht op onze site: http://www.ecologica.eu/symposium.
Een mooi najaar toegewenst en graag tot ziens!
Het team van Ecologica.
Heeft u vragen, heeft u een bijdrage voor onze nieuwsbrief of wilt u meer informatie?
Neem dan vooral contact met ons op!

