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Beste Lezer,
Het veldseizoen is losgebarsten en we zijn weer steeds meer buiten te vinden. In deze nieuwsbrief
blikken we echter nog even terug op afgelopen maanden.
Op 16 maart hadden we een druk bezocht symposium. Zo’n 350 mensen waren aanwezig en in de
evaluatie werd de dag unaniem aangeraden! Daar zijn we trots op. Zie onze symposiumpagina voor
een impressie en de presentaties.
Op 6 april heeft Tim Faasen met zijn faunakennis bijgedragen aan de Veldwerkplaats Vochtige bossen,
in een zaal die tot en met de laatste plek gevuld was. Voor wie achter het net viste… via deze link zijn
de presentaties in te zien. Over een paar weken zal hier ook een uitgewerkt infoblad geplaatst
worden. Meer informatie over vochtige bossen is nu al te vinden in de recent uitgekomen brochure.
Vragen? Stel ze gerust! Via mail: info@ecologica.eu of telefoon 0495-46 20 70.

Natuurbeleidsplan gemeente Steenbergen
zeer positief ontvangen.
Afgelopen winter is in de gemeente Steenbergen het natuurbeleidsplan definitief
gemaakt en vastgesteld. De doelstelling is:
‘behouden en versterken, danwel uitbreiden
van de voor Noordwest-Brabant karakteristieke natuur en landschapsstructuren in haar
gemeente, zodat deze natuur- en landschapswaarden duurzaam aanwezig blijven en de
mensen daar optimaal van kunnen genieten
en profiteren.’
De gemeenteraad was erg enthousiast over het
natuurbeleidsplan, zowel op het gebied van inhoud, als opbouw, presentatie en het doorlopen proces. De goede samenwerking tussen alle partners tijdens de ontwikkeling van het natuurbeleidsplan
(samen en met respect voor elkaar) werd genoemd als sterk punt. Dat proces heeft een klein jaar
gelopen en een praktisch en inhoudelijk beleidsplan opgeleverd met een goede balans tussen
verschillende functies (natuur, recreatie, cultuurhistorie, wonen, bedrijvigheid en landbouw). Hierbij
is gefocust op thema’s als verbindingszones, Natura2000-gebieden, maar ook agrarische natuur en
natuur in stad en dorpen. Er gaat nu gewerkt worden aan het uitvoeringsprogramma, waarbij natuur
in de stad en de (recreatief) beleefbare natuur extra aandacht krijgen.

Maasdijken bloemrijker onder invloed van hooilandbeheer
In 2016 is de monitoring van de Maasdijken uit
2008 herhaald om de ontwikkelingen in vegetaties en erosiebestendigheid te volgen.
In 2016 zijn, evenals in 2008, diverse typische of
bijzondere soorten aangetroffen, behoren tot
de stroomdalflora, soorten van de Rode Lijst of
anderszins kenmerkend voor het rivierengebied. Dit betrof onder meer weidekervel, beemdkroon,
rapunzelklokje, bermooievaarsbek en mierik.
Op basis van de adviezen uit 2008 is het areaal
aan hooilandvegetaties toegenomen ten opzichte van schapenbegrazing. Hier zijn inderdaad
flinke verbeteringen opgetreden. De meest kritische en zeldzame soorten blijken zich echter lastig te
kunnen verspreiden naar aangrenzende taluds. Op taluds waar sprake is van (intensieve)
schapenbegrazing komen veel minder doel- of typische soorten voor; zowel in abundatie als in aantal
soorten. De erosiebestendigheid bleek over het algemeen goed.
Om doelstellingen ten aanzien van biodiversiteit, vegetatie en erosiebestendigheid te halen is het
noodzakelijk om de permanente en intensieve schapenbegrazing zoveel mogelijk uit te faseren en te
vervangen door een hooibeheer. De verwachting is dat ook de fauna hierbij gebaat zal zijn. Een
gescheperde kudde of seizoensbegrazing met behulp van een tijdelijk raster kan op termijn wel
onderdeel uitmaken van een geschikte beheersvorm, maar dan moet eerst een vegetatieomslag
hebben plaatsgevonden.

Wet natuurbescherming sinds 2017
Sander Hunink heeft zich het afgelopen jaar vastgebeten in de nieuwe Wet natuurbescherming en
houdt alle veranderingen bij. Met name de verschillen in interpretatie door de provincies houden de
gemoederen goed bezig. Steeds meer organisaties weten hem te vinden en hij is dan ook al maanden
druk met in-company cursussen: voor gemeenten, omgevingsdiensten, woningbouwverenigingen,
terreinbeheerders en andere adviesbureaus. Informatie over onze cursussen is te vinden op onze site.
Sander is namens Ecologica ook aanwezig op het praktijkcongres ‘Natuur in de omgevingsvergunning:
zo doen gemeenten dat’. U kunt hem daar treffen op 18 mei. Meer informatie en aanmelding via de
site van het praktijkcongres.
Diverse soorten hebben hun bescherming verloren, zoals veel orchideeën en muurplanten, maar er
zijn ook soorten bijgekomen. Dagvlinders zoals de sleedoornpage en kleine ijsvogelvlinder, maar ook
libellen zoals de bosbeekjuffer. Met deze soorten moet in het vervolg concreet rekening gehouden
worden. Het is nu dé tijd om die in kaart te brengen. Wees er op tijd bij!
Vragen? Stel ze gerust! Via mail: info@ecologica.eu of telefoon 0495-46 20 70.
Een mooi voorjaar 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!

