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Beste Tim Faasen, 

Onze website is in een compleet nieuw jasje gestoken! U kunt hier alles lezen over onze dienstverlening, 
expertises, cursussen en natuurlijk het aankomende symposium! Ook nieuw is onze kennisbank, waar 
we kennis over ecologie en natuurwetgeving graag met u delen. Het webadres is gewoon als vanouds 
gebleven: www.ecologica.eu. 

 
Save the date: symposium 'Ecologie en de praktijk' 
We kijken weer uit naar ons symposium ‘Ecologie en de praktijk’ op 14 maart in het Evoluon Eindhoven. 
Ook dit jaar zijn er weer lezingen van gastsprekers uit Nederland en België over actualiteiten en nieuwe 
(ecologische) ontwikkelingen.  
  

Programma 

Het programma kent een gevarieerd aanbod: van de effecten van de droge zomer tot aan (groene) 
evolutie in de stad; maar ook van de Wet natuurbescherming tot aan een basiskwaliteit voor natuur.  
  

Aanmelden - nog even geduld AUB! 
Het is helaas nu nog niet mogelijk om uzelf aan te melden als deelnemer. Op dit moment zijn we druk 
bezig om de allerlaatste puntjes op de i te zetten. Zodra het programma definitief is gemaakt, kan er 
worden aangemeld. We zullen op dat moment een seintje geven. 
  

Informatiemarkt 
Zoals elk jaar is er ook een informatiemarkt waar verschillende (groene) organisaties zich presenteren. 
Ideaal om tijdens de pauzes even rond te snuffelen of nieuwe contacten op te doen. 
 
Alle informatie is te vinden op www.ecologica.eu/blz/symposium 
 
Graag tot ziens op 14 maart! 

  

http://www.ecologica.eu/
http://www.ecologica.eu/blz/symposium


 
 

Nieuwe cursusdata 
Samen met Buro Bakker organiseren wij dit voorjaar weer een basiscursus en gevorderdencursus 
Natuurwetgeving: 
     26 maart: basiscursus in Utrecht 
     23 april: gevorderdencursus in Utrecht 
Liever een compleet op-maat-gesneden incompanycursus? Dat kan natuurlijk ook! Bekijk alle cursussen 
en mogelijkheden op onze Cursuspagina. 

 

Wilde bijen en zweefvliegen per landschapstype  
Wilde bijen en vliegen spelen een essentiële rol bij de bestuiving van voedselgewassen en wilde planten. 
In Nederland leven honderden soorten bestuivers, maar de laatste decennia zijn hun aantallen en de 
diversiteit in soorten sterk achteruit gegaan. In een nieuw rapport van Wageningen Environmental 
Research, samen met EIS Kenniscentrum insecten, Naturalis Biodiversity Center en Ecologica, is de 
aanwezigheid van wilde bijen en zweefvliegen in verschillende landschapstypen in kaart gebracht. 
Terreineigenaren die zich willen inzetten voor wilde bijen kunnen hiermee bepalen op welke 
doelsoorten ze zich moeten richten. Het rapport is te lezen in onzekennisbank. 

 
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 
  

  

 

https://www.ecologica.eu/blz/cursussen.html
https://www.ecologica.eu/blz/kennisbank-ecologie.html
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