Het laatste nieuws van Ecologica

Bekijk de webversie

Nieuws van Ecologica

Nieuwsbrief december 2019
Beste lezer,
Na een warm, droog, volgepland maar bevredigend veldseizoen nemen we graag alvast een kijkje naar de
komende winter. Hoewel de winter in de natuur een periode is van rust en stilte, zitten wij niet graag stil en zijn
we volop bezig met activiteiten om onze opgedane kennis met de groene buitenwereld te delen. Veel
leesplezier!

Save the date: #ecosymposium
Op 12 maart 2020 organiseren we voor de 8e keer hét
vaksymposium voor professionals uit de groene sector:
het symposium 'Ecologie en de praktijk'. Met tal van
inspirerende lezingen en workshops delen we nieuwe
ontwikkelingen en ecologische kennis met vakgenoten.
Programma
Op dit moment werken we met de grootste zorg aan
een gebalanceerd programma, maar we kunnen wél
alvast een tipje van de sluier oplichten. Na de opening
zal de eerste plenaire lezing, over het Deltaplan Biodiversiteit, worden verzorgd door Louise Vet. Daarna volgen
verschillende parallelle sessies met onderwerpen als:
Nieuwe ontwikkelingen natuurwetgeving
Natuurverkenning 2020
Bossenstrategie
Natuurinclusief bouwen
Akkervogels
Kleine marters
Eikenprocessierupsen
Bestrijdingsmiddelen en bodemleven
Natuurvriendelijke oevers
Wetenschappelijke kennis communiceren
Het complete programma hopen we zo snel mogelijk te kunnen presenteren op onze website! Zodra het
programma definitief is, kunt u zich aanmelden.
Zoals elk jaar is er ook een informatiemarkt waar verschillende groene organisaties zich presenteren: ideaal om
tijdens de pauzes te bezoeken en nieuwe contacten op te doen.
Locatie
We organiseren het symposium op een nieuwe locatie: het congrescentrum van het Van der Valk Hotel in
Eindhoven. De ruime en luxe zalen zijn van alle gemakken voorzien en bieden volop plek aan alle deelnemers
en standhouders. Parkeren is gratis en vanaf station Eindhoven Centraal staat de bus binnen een kwartier bij de
bushalte recht voor het hotel.

Laat mij meer symposiuminfo zien

Tip: vraag nu een quickscan aan!
De komende wintermaanden zijn heel geschikt voor het
uitvoeren van ecologische quickscans. Door de kalende
boomkronen zijn nesten en holen nu goed te zien.
Verder kan dan na de winter direct eventueel benodigd
vervolgonderzoek gepland worden, zodat uw project
geen onnodige vertraging oploopt.
Interesse? Onze ecologen helpen u graag verder!
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte
via 0495-462070 of info@ecologica.eu.

Cursussen
Samen met Buro Bakker organiseren wij deze winter weer verschillende natuurwetgevingscursussen:
15 januari vernieuwingscursus natuurwetgeving (bijna vol)
29 januari basiscursus natuurwetgeving (nog enkele plekken vrij)
12 februari gevorderdencursus natuurwetgeving (vol)
Vernieuwingscursus natuurwetgeving: flink de diepte in
De vernieuwingscursus is gericht op cursisten die een goede kennis van natuurwetgeving hebben en op de
hoogte willen worden gebracht van actuele veranderingen en ontwikkelingen in de wetgeving. Naast alle actuele
ontwikkelingen is de inhoud ook toegespitst op toekomstige veranderingen in natuurbeschermingsrecht: er ligt
een sterke focus op de nieuwe Omgevingswet.
Liever een compleet op-maat-gesneden Incompanycursus? Dat kan natuurlijk ook! Bekijk alle cursussen en
mogelijkheden op onze Cursuspagina.
Cursussen i.s.m. Naturio
Samen met Naturio organiseren we de cursussen ‘Gedurfd lanenbeheer’ en ‘Varens herkennen voor floristen’.
De cursus ‘Gedurfd lanenbeheer’ wordt gegeven door collega Ilco van Woersem en is eerder beoordeeld met
een 8,5. Ook nieuwsgierig naar deze cursussen? Bekijk dan onze website.

Recente artikelen
Noodplan voor de Duitse zandloopkever
In het onlangs verschenen artikel ‘Noodplan voor de
Duitse zandloopkever’ in het Vakblad Natuur Bos
Landschap zetten Jinze Noordijk (EIS Kenniscentrum
Insecten), Ron Felix (Nederlandse Entomologische
Vereniging), Nienke de Kort (Bosgroep Zuid Nederland)
en Tim Faasen (Ecologica) de resultaten uiteen van een
onderzoek naar de mogelijkheden om de laatste
Nederlandse populatie van genoemde prioritaire
keversoort te versterken. Er zijn mogelijkheden voor
versterking ter plaatse, maar het stimuleren van
verspreiding van de soort naar omliggende terreinen
blijft lastig.

Juridische waarborging van mitigatie en
compensatie in Wnb-ontheffingen
In september is weer een artikel in het Tijdschrift
Natuurbeschermingsrecht gepubliceerd waar collega en
natuurwetgevingspecialist Sander Hunink aan heeft
meegeschreven. In het artikel 'Worden mitigatie en
compensatie voldoende juridisch gewaarborgd in Wnbontheffingen?' verkennen Sander en Dimphina Riemer
(ECOquickscan) de (on)mogelijkheden voor het
waarborgen van mitigatie en compensatie in
ontheffingen in het kader van soortenbescherming.
Daarnaast wordt ook de situatie onder de nieuwe
Omgevingswet toegelicht en worden suggesties
gegeven voor oplossingen voor in de praktijk veel
voorkomende valkuilen.
Heeft u vragen over deze artikelen, neem dan gerust contact met ons op.

Ontmoet ons
De komende tijd kunt u ons hier ontmoeten:
Donderdag 19 december: Symposium ‘Biodiversiteit en leefgebieden’ van Provincie Noord-Brabant. Collega
Tim Faasen geeft daar een lezing over hotspots. We zien u graag bij onze infostand.
Woensdag 29 januari: Kennissessie 'Dijkbeheer en biodiversiteit' van STOWA
Ivo Raemakers gaat een lezing geven over entomologie en erosiebestendigheid.
Donderdag 12 maart: Symposium ‘Ecologie en de praktijk’ in Eindhoven
We verwelkomen u graag en staan natuurlijk ook met een eigen stand op de informatiemarkt. Kom gerust langs
met uw vragen of om gezellig kennis te maken!

Mooie dagen!

We wensen u alvast
mooie feestdagen en een
natuurrijk 2020 toe!

Vragen?
Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op via info@ecologica.eu of
0495 – 46 20 70.
Vriendelijke groet,
Het team van Ecologica
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@ecologica.eu toe aan uw adresboek.

