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Beste lezer,
Zo aan het einde van de zomervakantie is het een drukte van belang bij Ecologica. De meeste mensen zijn
weer terug van vakantie en volop aan het werk. Sommige projecten zitten nog in de veldwerkfase, voor andere
is het veldwerk afgerond en starten analyses en rapportages. Een interessante tijd waarin langzaamaan
duidelijk wordt wat voor opdrachtgevers de implicaties zijn van wat we buiten hebben aangetroffen. Verder
maken we ook weer plannen voor de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van cursussen en symposia. We
praten u graag even bij…

Nieuwe cursus en cursusdata
Samen met Buro Bakker organiseren wij dit najaar weer verschillende
natuurwetgevingscursussen:
16 oktober: basiscursus in Utrecht
20 november: gevorderdencursus in Utrecht
Meer informatie over de opzet van de cursussen vindt u op onze
website. Staat er geen geschikte datum bij? Laat het ons weten: bij
voldoende interesse worden er meer cursusdagen gepland.
Nieuw: vernieuwingscursus natuurwetgeving
Op 15 januari 2020 geven we in Utrecht een vernieuwingscursus. Deze cursus is gericht op cursisten die een
goede basiskennis 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!
Cursussen i.s.m. Naturio
Samen met Naturio organiseren we de cursussen ‘Gedurfd lanenbeheer’ en ‘Varens herkennen voor floristen’.
Onlangs heeft collega Ilco van Woersem een onderdeel van de cursus ‘Gedurfd lanenbeheer’ gepresenteerd op
de kennisdag van Praktijk Centrum Bomen. Zijn lezing is met een dikke 8 beoordeeld door de deelnemers! Ook
nieuwsgierig naar deze cursus? Bekijk dan onze website.

Laat mij alle cursussen zien

Projectenupdate
Ook dit jaar hebben we weer tal van interessante projecten toevertrouwd gekregen. Van SNL-monitoringen tot
effectinschattingen in N2000-gebieden en van ecologische begeleiding van ecoductaanleg tot incompanycursussen. Te veel om op te noemen. We lichten er enkele uit:
Zandwegenonderzoek voor Brabants Landschap
Het lijkt intuïtief logisch dat zandwegen in agrarisch
gebied bijdragen aan de biodiversiteit, maar hoeveel
eigenlijk? En hoe hangt dat samen met de inrichting van
de flankerende bermen? Wat leeft er nu eigenlijk echt
aan vogels, vlinders, sprinkhanen en bijen bij
zandwegen en voegt dat echt wat toe? Dit veldseizoen
heeft Ecologica een eerste serie gegevens verzameld
bij allerlei zandwegen en naburige verharde wegen om
een antwoord te kunnen geven op deze vragen. Eerste
indruk is, dat Brabants Landschap zich terecht zorgen maakt over het verdwijnen van zandwegen uit het
landschap, maar binnenkort gaan we de resultaten structureel analyseren. Tegen het einde van het jaar hopen
we in meer detail uitspraken te kunnen doen over dit onderwerp.
Impuls structuurrijke bosranden voor de provincie
Noord-Brabant i.s.m. De Vlinderstichting
Structuurrijke bosranden vormen een belangrijk
leefgebied voor tal van diersoorten. Veel van deze
soorten zijn sterk achteruitgegaan of verdwenen door
de verandering van deze bosranden naar strakke,
abrupte overgangen. Er is al veel gedaan om de
structuurrijke bosranden weer terug te krijgen, maar het
areaal is nog steeds te gering voor een duurzame
instandhouding van populaties. In dit project geven we
met subsidie van de provincie Noord-Brabant een extra
impuls aan het areaal structuurrijke bosranden door meer strakke bosranden om te vormen, dichtgegroeide
bosranden te herstellen, maar ook te zorgen voor duurzame instandhouding door beheer uit te voeren met
behulp van vrijwilligers. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het creëren van draagvlak. Afgelopen seizoen
zijn de eerste locaties geselecteerd en is een nulmonitoring uitgevoerd naar doelsoorten, eind dit jaar zullen hier
de maatregelen uitgevoerd worden. Voor volgend jaar zijn we nog op zoek naar locaties, dus als u ideeën heeft
voor locaties in Noord-Brabant horen wij het graag!

Bijzondere soorten
Het is dit jaar voor Ecologica een veldwerkrijk jaar. Al onze medewerkers komen veelvuldig buiten en daardoor
worden we ook veelvuldig geconfronteerd met de atypische situatie die daar nu speelt als gevolg van de droogte
en hoge temperaturen. We zien onder meer dode sparren en uitgedroogde vennen, venen, poelen en sloten.
Waar we in libellenkarteringen eerst soorten tegenkwamen als venglazenmaker, witsnuitlibellen en
maanwaterjuffers, zien we nu als er nog water staat soorten als zuidelijke keizerlibel, zuidelijke glazenmaker en
zadellibel: kritische noordelijke soorten verdwijnen en mobiele zuidelijke nemen toe. Interessante tijden voor
soortenjagers, maar de ecologische achtergrond van deze dynamiek is toch eigenlijk wel echt zorgelijk.

We zoeken met zijn allen hard naar lichtpuntjes in de vorm van
kritische soorten die kennelijk toch nog stand weten te houden
of terug weten te keren en af en toe vinden we die ook. Zo
vonden we nog hoogveen met een hoogveenglanslibel, een
beekdalven met gevlekte glanslibellen, agrarisch gebied met
grutto, wulp, kwartel en patrijs, vochtige heide met na een
brand toch nog zompsprinkhaan en viltige groefbij,
stuifzandheide met harkwesp (foto) en een bedrijfsterrein met
opmerkelijke soorten als zuidelijke bronsgroefbij en kleine
lookmaskerbij. Zij vormen hoop voor de toekomst!

Artikel over beperkte bescherming van soorten
Collega Sander Hunink heeft samen met Luuk Boerema (Boerema & Van den Brink) en Niels Jeurink (Tauw)
een artikel geschreven over de (te) beperkte bescherming van soorten op grond van artikel 3.10 Wnb.
In dit artikel in het tijdschrift Natuurbeschermingsrecht wordt onder andere ingegaan op de verschillen tussen de
bescherming van soorten volgens artikelen 3.5 en 3.10 Wnb. De verbodsbepalingen in art. 3.10 (nationaal
beschermde soorten) worden in een recente uitspraak minder ruim uitgelegd dan de verbodsbepaling in art. 3.5
(Europees beschermde soorten), met als gevolg dat dan minder snel sprake is van een overtreding. Maar is dat
wel terecht?
Daarnaast wordt in het artikel ook aandacht geschonken aan de bescherming van foerageergebieden en andere
onderdelen van leefgebieden als functionele omgeving van verblijfs- en rustplaatsen en hoe verschillende
rechtbanken daar anders mee omgaan. Tot slot wordt ingegaan op de bescherming van vaatplanten: in
hoeverre is er nog sprake van een natuurlijk verspreidingsgebied...?

Ontmoet ons
Dit najaar zijn wij aanwezig op een aantal symposia:
Zaterdag 28 september: Meinweg Ecotop 2019 in Herkenbosch. Collega Ivo Raemakers zal daar een lezing
geven over het belang van dode en levende bomen voor angeldragers.
Vrijdag 15 november: Biodiversiteitsdag van Provincie Gelderland. Collega Tim Faasen geeft daar een lezing
over biodiversiteit in parken en tuinen.
Donderdag 19 december: Symposium ‘Biodiversiteit en leefgebieden’ van Provincie Noord-Brabant. Collega Tim
Faasen geeft daar een lezing over hotspots.

Vragen?
Heeft u vragen 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.

