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Beste Lezer,
Is na de zomerperiode bij u de drukte ook weer losgebarsten? Wij werken aan een record aantal
projecten tegelijk en willen u graag kort bijpraten over nieuwe zaken.
Nieuwflitsen:
• Zeldzame hoogveenglanslibel in Eersel haalt de pers (ED). Tim Faasen heeft veel geduld
moeten opbrengen voor deze zeer lastig te vinden soort, maar er zijn er uiteindelijk meerdere
gezien waaronder een eiafzettende. We vermoeden een al bestaande populatie, die nu pas is
ontdekt.
• Tijdens de reguliere monitoring van Eindhoven zijn de zeldzame zuidelijke keizerlibel en
het geelsprietdikkopje waargenomen.
• Er is een ontwerp-goedkeuringsbesluit op de Gedragscode Natuurinclusief Renoveren, maar
de kritiek is groot, ook bij ons. Mede op basis van inbreng van Sander Hunink is een zienswijze
ingediend door het Netwerk Groene Bureaus en wordt het gebruik van deze gedragscode zelfs
ontraden.
• In Noord-Brabant en Noord-Holland zijn de kleine marterachtigen niet meer vrijgesteld en
nader onderzoek is veelal nodig. Let hierop met al langer lopende projecten en nieuwe
projecten!
'Natuurgebieden in Noord-Brabant, Ontstaan, Ontginning en Natuurontwikkeling':
Een schitterend nieuw boek over natuur in Brabant. Het hoofdstuk hierin over stuifzanden is van de
hand van onze Tim en natuurlijk kunnen we u dit van harte aanbevelen. Niet alleen de huidige stand
van zaken wordt goed weergegeven, er wordt ook veel aandacht besteed aan de vraag wat
natuurontwikkeling ons de laatste tijd heeft gebracht. Het boek komt eind november uit. Het is alvast
te bestellen via deze link.
Vacature:
Wij zoeken iemand uit de groene hoek met organisatorische ambitie en kwaliteit! Weet u iemand die
een nieuwe uitdaging zoekt voor de lange termijn? Iemand die past binnen een specialistisch team
ecologen? Zie onze vacature op onze site.

Evaluatie maaibeheer bermen en
parken Eindhoven
Voor de nieuwe aanbesteding van de
maaibestekken in Eindhoven hebben we het
huidige beheer eens goed tegen het licht
gehouden. Een soort quickscan vegetatieontwikkeling, waarbij een combinatie van
soortensamenstelling, structuur en
bloemrijkdom zijn beoordeeld.
Op basis daarvan is aangegeven waar het
beheer extensiever of juist intensiever mag
worden. Ook zijn de maaiperioden geoptimaliseerd. Al met al kan geconcludeerd worden dan veel
bermen en parken er mooi bij staan, maar dat op diverse locaties ook winst te halen is. Komende
jaren volgen we hoe het zich ontwikkelt.

Kansenkaart Biodiversiteit Eersel
Voor de gemeente Eersel hebben wij een Kansenkaart
Biodiversiteit opgesteld, gericht op het beleid buiten de
natuurgebieden. Deze digitale kaart met verschillende lagen
biedt handvatten om beschikbare gelden voor
natuurontwikkeling en -beheer zo efficiënt mogelijk in te zetten.
De kaart geeft inzicht in waar bijzondere soorten voorkomen
(actuele natuurwaarden) en waar gebieden liggen die potentieel
interessant zijn voor soorten en habitats (potentiële
natuurwaarden). Zo is bijvoorbeeld bekeken waar kansrijke
bermen liggen, waar mogelijkheden liggen om gebieden met
elkaar te verbinden en waar kansen liggen om de populaties van
onder andere bont dikkopje en vinpootsalamander te versterken
en uit te breiden. Aan de verschillende kansrijke gebieden is
vervolgens een prioritering toegekend. Hierdoor wordt direct
inzichtelijk waar de grootste kansen liggen en waar het
uitvoeren van inrichtings- of beheermaatregelen het meeste
resultaat oplevert.

Stof daalt neer rond de Wet natuurbescherming?
Na 9 maanden wordt de interpretatie van de nieuwe Wet natuurbescherming steeds duidelijker en bij
steeds meer mensen zijn de implicaties bekend. Afgelopen maanden zijn honderden mensen van
gemeenten, omgevingsdiensten, woningbouwverenigingen, terreinbeheerders en andere
adviesbureaus door ons bijgepraat en geïnformeerd door middel van in-company cursussen.
Weten u en/of uw collega’s er genoeg van? Komend najaar staan er weer individuele cursussen op
het programma:
Basiscursus natuurwetgeving algemeen (1 dag):
• Eindhoven, dinsdag 3 oktober 2017

•
•

Assen, dinsdag 10 oktober 2017
Utrecht, woensdag 22 november 2017
Gevorderdencursus natuurwetgeving
algemeen (1 dag):
• Eindhoven, dinsdag 7 november 2017
• Assen, dinsdag 14 november 2017
• Utrecht, woensdag 17 januari 2018
Meer informatie over onze cursussen is te
vinden
op http://www.ecologica.eu/wetcursus.html
Ook in-company cursussen blijven natuurlijk
mogelijk. We kunnen vele zeer positieve referenties overleggen.

Raamvallei ecologisch op de kaart
Het waterschap Aa en Maas werkt aan een integraal plan voor de Raamvallei, ten zuiden van Cuijck,
met veel aandacht voor herstel en ontwikkeling van natte natuur, en heeft daarvoor een brede
analyse van de hydrologie uitgevoerd. Een
analyse van de (grond)watergebonden
natuurwaarden ontbrak echter nog en hiervoor
heeft het waterschap Ecologica ingeschakeld.
Ons abonnement op de NDFF bewees hier weer
zijn waarde en er konden 125.000
(planten)waarnemingen van het gebied worden
gebruikt. Na de nodige selecties, bewerkingen
en analyses zijn per oecologische groep,
bijvoorbeeld 'voedselarm water' of 'natte
graslanden' kaarten vervaardigd waarop de
natte natuurwaarden inzichtelijk werden
gemaakt. In het rapport is dit verder toegelicht
en zijn kansen voor (her)ontwikkeling van natte natuur verkend/besproken.

Symposium Ecologie en de praktijk
Komende maand gaan wij weer brainstormen over actuele, interessante en gevarieerde onderwerpen
voor ons symposium van 2018. Heeft u ideeën, laat vooral weten, dan nemen we die mee in de lijst
met mogelijkheden. Het symposium staat komend jaar gepland op 8 maart. Voor meer informatie
houd de website in de gaten.
Vragen? Stel ze gerust! Via mail: info@ecologica.eu of telefoon 0495-46 20 70.

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!

