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Beste lezer,

De voorbereidingen voor ons volgende symposium zijn weer in volle gang. Wij hebben er zin in en hopen u,
samen met vele anderen, ook te mogen verwelkomen op 8 maart in het Evoluon! In deze nieuwsbrief praten
wij u bij over bijzondere vondsten, ontwikkelingen én lichten we vast een tipje van de sluier op over Naturio.
Vragen? Stel ze gerust! Via mail: info@ecologica.eu of telefoon 0495-46 20 70.

Afscheid Karin Albers
Na ruim 20 jaar met veel enthousiasme Ecologica te hebben opgezet en
uitgebouwd, heeft Karin Albers besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan. Zij
zal haar directeursfunctie overdragen aan mededirecteur Tim Faasen en het grootste deel van de algemene
werkzaamheden aan een nieuwe collega: Kim van de Lisdonk. Haar taken worden langzaam afgebouwd en
rond 1 april zal ze definitief haar functie neerleggen. Op de achtergrond gaat er daarmee wel wat veranderen
binnen Ecologica, maar op de werkzaamheden en projecten zal dit niet van invloed zijn.
Karin gaat zich als zelfstandige richten op het ontwikkelen en geven van ecologische cursussen aan een
brede doelgroep, onder de naam Naturio. Aan het cursusaanbod voor komend jaar wordt nog druk gewerkt,
maar op de site www.naturio.nl vindt u reeds de eerste informatie.
Tijdens de borrel van het Symposium Ecologie en de praktijk zal gelegenheid zijn om afscheid van haar te
nemen voor iedereen die dat graag wil. U bent dus van harte uitgenodigd voor een hapje en een drankje op
8 maart tussen 17:00 en 18:00. Dit vindt plaats in het Evoluon in Eindhoven, Noord Brabantlaan 1A, 5652 LA
Eindhoven. Klik hier voor de routebeschrijving.

Nieuwsflitsen
Bijzondere vondsten
Tijdens veldwerkzaamheden in 2017 vond Ivo Raemakers
een nieuwe wilde bijensoort voor de Provincie NoordBrabant: de stipmaskerbij. Tim Faasen herontdekte de
dubbeldoornwespbij voor Noord-Brabant en vond
daarnaast maar liefst 10 nieuwe soorten kevers voor
deze provincie; één daarvan was zelfs al 56 jaar niet
meer in Nederland aangetroffen. Op de foto hiernaast
staat één van deze nieuwe soorten: de boktor
Xylotrechus rusticus.
Tip: wees 'quick' met de quickscan!
Komende maand is dé ideale tijd van het jaar voor quickscans. Al het blad is van de bomen en dus zijn de
holten en nesten goed zichtbaar. Verder kan het mogelijke aanvullende onderzoek kan nog dit jaar worden
uitgevoerd, zelfs voor de meest vroege soorten.

Boek over oeroude familiegeschiedenis
Behalve ecoloog en expert in natuurwetgeving is collega Sander Hunink
ook een heuse genealoog.
Onlangs heeft hij zijn boek over 500 jaar familiegeschiedenis afgerond.
Een project waarbij hij drie jaar lang diep in de archieven van zijn
voorvaderen is gedoken. Nieuwsgierig?
Meer informatie leest u op de website van de drukker:
boekenbestellen.nl
Vacature: veelzijdige administratieve duizendpoot gezocht
Ecologica zoekt een administratief medewerker voor 12 uur per week, bij
voorkeur uit de (nabije) buurt van Maarheeze.
Meer informatie staat op onze website.

De fauna van vochtige bossen in relatie tot
natuurherstel
Ten behoeve van een pilot voor natuurherstel in
vochtige bossen heeft Ecologica in opdracht van
Bosgroep Zuid Nederland een analyse uitgevoerd van de
faunistische waarden in de leembossen van het Groene
Woud, een gebied dat meer dan 460 kilometerhokken
beslaat. Op basis van een grote verzameling bestaande
waarnemingen uit een brede selectie van soortgroepen
(van zoogdieren tot kevers en van broedvogels tot
kieuwpootkreeften) is gekeken waar indicatieve en
waardevolle soorten voorkomen of voor zouden kunnen komen gezien de aanwezigheid van bijvoorbeeld
indicatoren voor structuurrijkdom, dood hout, vocht en rust. De heatmaps voortvloeiend uit deze analyse
geven een interessant beeld van de spreiding van waarnemingen van karakteristieke fauna. In het
bijbehorende rapportje gaan we per soort(groep) in op kansen en risico’s in relatie tot herstelmaatregelen.
We zijn er erg blij mee dat door de Bosgroep rekening gehouden wordt met de waardevolle fauna van
bossen, ook al betreft dit merendeels soortgroepen die bij het grote publiek wat minder bekend zijn.
Op zoek naar meer info over vochtige bossen? Bekijk dan dit informatieblad.

Hazelwormen
Voordat werd gestart met de bouw van een nieuw
ecoduct over de N277 bij Maarn, heeft BAM het verzoek
gedaan aan Ecologica eventueel aanwezige
hazelwormen weg te vangen. Daartoe zijn afgelopen
zomer op grazige plaatsen waar zon op de bosbodem
komt 71 dakpannen en tapijttegels uitgelegd, zoals langs
een oud bospad en in de berm van de parallelweg.
Droge, voedselarme en schaduwrijke bossen, zoals bij
Maarn, zijn niet de meest optimale habitat voor
hazelwormen. De verwachtingen waren dan ook niet
hooggespannen. Toch zijn in veertien vangrondes vijftien hazelwormen gevangen en elders uitgezet.
Na deze succesvolle vangrondes werden er geen hazelwormen meer aangetroffen en werd de zoektocht
gestaakt. Het allergrootste deel van de populatie hazelwormen is weggevangen en BAM heeft hiermee aan
haar zorgplicht voor de hazelworm voldaan.

Cursus natuurwetgeving
De laatste basiscursus natuurwetgeving van deze winter wordt morgen gehouden in Utrecht. De
gevorderdencursus natuurwetgeving staat gepland op dinsdag 27 maart, ook in Utrecht. Daar zijn nog maar
een paar plekken vrij!
De nieuwe data voor de cursussen van komend najaar worden binnenkort bekend gemaakt. Informatie en
aanmelden kan via onze site.
Ook incompany cursussen blijven natuurlijk mogelijk. We kunnen vele zeer positieve referenties melden.
Meer info over een incompanycursus? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Symposium Ecologie en de praktijk
Het programma is weer zeer gevarieerd en er zijn al veel aanmeldingen binnen. Het belooft een inspirerende
dag te worden met boeiende lezingen en een interactieve informatiemarkt. Het symposium vindt plaats op
8 maart in het Evoluon in Eindhoven. Sprekers en onderzoekers uit heel Nederland en België zullen die dag
20 presentaties verzorgen over uiteenlopende actuele onderwerpen, van de exotenproblematiek en
essentaksterfte tot citizen science projecten en de nieuwste toepassingen van e-DNA. Ook communicatie,
agrarisch natuurbeheer, zaaien voor bloemen, bodembiologie en beekherstel zijn weer thema’s met nieuwe
inzichten.
Aangezien populaire lezingen volgeboekt kunnen raken, raden wij aan snel in te schrijven. Zie de
symposiumpagina.
Graag tot ziens!
Het team van Ecologica.

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

