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Er	zijn	weer	nieuwe	cursusdata	gepland:

Basiscursus	natuurwetgeving:												
-	woensdag	16	september	2020	
-	woensdag	13	januari	2021

Gevorderdencursus
natuurwetgeving:					
-	woensdag	28	oktober	2020	
-	woensdag	27	januari	2021

Alle	 cursussen	 worden	 in	 Utrecht
gegeven.
Meer	 info	 over	 de	 cursusinhoud	 en	 aanmelden	 staat	 op
www.ecologica.eu/cursussen

Onderzoek	 naar
biodiversiteit	 van
Brabantse	zandwegen
In	 opdracht	 van	 Brabants	 Landschap
heeft	 Ecologica	 afgelopen	 jaar	 een
veldonderzoek	 uitgevoerd	 naar	 de
biodiversiteit	 rond	 zandwegen	 in
agrarisch	 gebied.	 Daarbij	 zijn
verschillende	 typen
bermbegroeiingen	 bekeken	 en	 ook	 is
een	 vergelijking	 gemaakt	 tussen
zandwegen	 en	 nabijgelegen
asfaltwegen.	 Het	 onderzoek	 is
gebaseerd	op	een	beknopte	 kartering	van	vogels,	 dagvlinders,	 sprinkhanen,	wilde
bijen	en	angeldragende	wespen.	Hoewel	op	zich	wel	werd	verwacht	dat	zandwegen
in	 het	 agrarische	 landschap	 van	 meerwaarde	 zouden	 zijn	 voor	 de	 lokale
biodiversiteit,	 was	 het	 toch	 verrassend	 hoe	 groot	 en	 consistent	 de	 gevonden
verschillen	 waren	 tussen	 zand-	 en	 asfaltwegen	 en	 hoe	 waardevol	 sommige
zandwegen	 zijn.	 Zeker	 op	 locaties	 die	 al	 heel	 erg	 lang	 ongewijzigd	 waren	 qua
inrichting	 deed	 de	 aangetroffen	 soortenrijkdom	 voor	 wat	 betreft	 de	 onderzochte
groepen	niet	veel	onder	voor	die	van	een	vergelijkbaar	oppervlak	natuurreservaat	in
dezelfde	 regio.	Het	 aandeel	bedreigde	 soorten	was	wel	 lager,	maar	 toch	 zeker	de
moeite	waard,	met	ook	meerdere	zeer	kritische	soorten	van	bovenregionaal	belang.
Ook	 ten	 aanzien	 van	 de	 verschillende	 bermbegroeiingen	 konden	 duidelijke
conclusies	getrokken	worden.	Meer	informatie	over	dit	onderzoek	zal	gepresenteerd
worden	op	ons	symposium.

Grappig	vondstje
Tijdens	een	zoektocht	naar	paddenstoelen
stuitte	 Tim	 Faasen	 op	 een	 bruinzwarte
vuurzwam.	 Nu	 is	 dat	 op	 zich	 niet	 zo
bijzonder,	maar	voor	een	keverliefhebber
is	 dat	 elke	 keer	 toch	 een	 kansje	 op	 een
niet	 alledaagse	 waarneming.	 Op	 die
zwam	 leeft	 namelijk	 soms	 de	 kleinste
kever	 van	 Europa:	 Baranowskiella
ehnstromi.	 In	 Nederland	 was	 dat	 nog
nooit	 vastgesteld,	maar	 bij	 deze	 controle
van	 Tim	 was	 het	 raak!	 Nederland	 is	 dus

weer	een	soortje	rijker…	een	soortje	van	0,5mm	lang	om	precies	te	zijn.	De	kever
leeft	 in	 de	 gaatjes	 aan	 de	 onderzijde	 van	 de	 zwam	 en	 eet	 daar	 van	 de	 sporen.
Iemand	moet	het	doen,	niet	waar?	Anders	blijven	die	ook	maar	rondslingeren…
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Het	laatste	nieuws	van	Ecologica	 Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief	februari
Beste	lezer,
we	kijken	uit	naar	het	komende	seizoen	met	veel	veldwerk.	We	trappen	af	met	ons
vaksymposium,	een	ideale	start	om	weer	helemaal	up-to-date	het	veld	in	te	gaan!

Symposium	'Ecologie	en	de	praktijk'

Nog	 maar	 drie	 weken	 en	 dan	 organiseren	 wij	 voor	 de	 8e	 keer	 het	 symposium
'Ecologie	en	de	praktijk'.	 In	 één	dag	wordt	u	weer	helemaal	bijgepraat	 op	 tal	 van
onderwerpen.	 Er	 is	 keuze	 uit	 18	 voordrachten	 door	 20	 sprekers.	 Bij	 alle	 lezingen
staat	 ecologie	 centraal,	maar	 de	 context	 varieert	 sterk:	 van	 wetgeving,	 beleid	 of
onderzoek,	tot	de	soms	weerbarstige	praktijk	van	natuurbeheer.
	
In	 de	 pauzes	 kunt	 u	 over	 de	 informatiemarkt	 struinen,	 waar	 zo’n	 20	 groene
organisaties	 zich	 presenteren.	 Er	 staan	 o.a.	 boekenleveranciers,	 stands	 met
veldmaterialen,	opleidingsinstituten,	onderzoeksbureaus	en	natuuraannemers.	
Zoals	 gebruikelijk	 sluiten	 we	 de	 dag	 af	met	 een	 gezellige	 borrel:	 ideaal	 om	weer
eens	met	elkaar	bij	te	praten	en	nieuwe	contacten	op	te	doen!
	
We	 organiseren	 het	 symposium	 in	 het	 Van	 der	 Valk	 Hotel	 Eindhoven:	 ideaal
gelegen	aan	de	A2/N2	en	parkeren	is	gratis.	De	stadsbus	brengt	u	in	minder	dan	een
kwartier	van	Station	Eindhoven	Centraal	naar	het	hotel.

Aanmelden	 kan	 gemakkelijk	 en	 snel	 via	 onze	 website.	 Wacht	 niet	 te	 lang	 en
reserveer	 alvast	 een	 plek	 bij	 uw	 favoriete	 lezingen!
www.ecologica.eu/symposium

Heeft	u	al	een	ticket?	Vergeet	dan	niet	om	uw	voorkeurslezingen	door	te
geven.	Vol	=	vol!

Een	overzicht	van	alle	lezingen	op	12	maart:
	
Louise	Vet	 		 Deltaplan	Biodiversiteitsherstel:	samen	werken	aan	een	rijkerNederland
Joop	Spijker 	 Leidraad	beheer	eikenprocessierups

Gerard	Oostermeijer 	 Het	Levend	Archief:	een	levende	zaadbank	voor	herstel	van	de	wildeflora
Pim	Lemmers 	 Waar	blijft	de	hazelmuis	in	de	winter,	en	daarna?
Anne	Reichgelt 	 Bos	versus	natuur	–	het	gesprek	over	de	Bossenstrategie
Raymond	Klaassen	 	 Ecologisch	onderzoek	naar	akkervogels
Mark	Scheepens 	 De	Tongelreep:	van	'tob'beek	naar	topbeek
Willemijn	Tuinstra 	 Gebruik	van	ecologische	kennis:	logisch!	Of	toch	niet?	
Hank	van	Tilborg	&
Johannes	Regelink 	 De	transitie	naar	natuurinclusief	realiseren:	hoe	jij	kunt	helpen!

Barend	de	Jong	&
Casper	Cusell	 	 Uitheemse	rivierkreeften	-	we	moeten	ermee	leren	leven!?

Ferdinand	ter	Schure 	 Dragen	zandwegen	in	agrarisch	gebied	bij	aan	biodiversiteit?
Jeroen	Mos 	 Onderzoek	naar	kleine	marters
Jan	Staes	 	 Gebruik	van	ecosysteemdiensten	bij	het	opstellen	van	gebiedsvisies
Sander	Hunink	 	 Natuurwetgeving:	nieuwe	ontwikkelingen
Michiel	Verhofstad 	 Kunstmatig	natuurlijk	-	een	verhaal	over	Nederlandse	oevers
Kees	van	Gestel 	 Ecotoxicologische	effecten	van	gif	in	de	bodem
Joep	Dirkx 	 Op	naar	een	nieuw	natuurverhaal?
Theo	Zeegers	 	 "Smile!	You	are	on	insect	camera!"
		
Voor	de	liefhebbers	van	statistieken:
Meer	dan	honderd	organisaties	uit	Nederland	en	België	droegen	afgelopen	jaren	bij
aan	het	programma	van	ons	symposium	middels	een	lezing,	workshop	of	stand.	Die
enorme	 diversiteit	 verleidde	 in	 de	 afgelopen	 jaren	 reeds	 1200	 collega’s	 uit	 de
groene	 sector	 ertoe	 ons	 symposium	 te	 bezoeken.	 Gemiddeld	 waren	 er	 ruim	 300
deelnemers	per	 jaar.	Bijna	de	helft	 van	de	deelnemers	bezocht	ons	 symposium	al
meer	dan	eens…	wat	wij	opvatten	als	een	compliment,	maar	ook	als	een	uitdaging
om	kwaliteit	te	blijven	leveren.

Laat	mij	meer	symposiuminfo	zien!

Cursussen	natuurwetgeving

Projecten

Trends	van	wilde	bijen	in	Noord-Brabant
In	 opdracht	 van	 de	 Provincie	 Noord-Brabant	 doet	 Ecologica	 in	 samenwerking	met
EIS	 Kenniscentrum	 insecten	 onderzoek	 naar	 de	 bijenfauna	 van	 enkele	 specifieke
natuurtypen	in	de	provincie.	In	2019	vond	ons	2e	meetjaar	plaats.	Dat	betekent	dat
we	 nog	 weinig	 kunnen	 melden	 over	 structurele	 trends,	 maar	 wat	 we	 wel	 vast
kunnen	stellen	is	dat	er	maar	liefst	165	soorten	zijn	vastgesteld,	waaronder	39	Rode
Lijstsoorten.	 Fraaie	 vondsten	 waren	 onder	 meer	 die	 van	 driedoornige	 metselbij,
zilveren	 fluitje,	 gekielde	 dwergzandbij,	 groene	 zandbij,	 breedbuikgroefbij,
zadelgroefbij,	 vierbandgroefbij,	 donkere	 dubbeltand,	 boswespbij,	 borstelwespbij,
kraagbloedbij	 en	 zwarte	 tubebij.	 Daar	 staat	 tegenover	 dat	 10	 soorten	 niet	 zijn
teruggevonden	 die	 in	 2017	 wel	 zijn	 vastgesteld.	 Wat	 dit	 voor	 de	 langere	 termijn
betekent	 zal	 de	 toekomst	 uit	 moeten	 wijzen.	 We	 kijken	 uit	 naar	 het	 volgende
meetjaar	(2022)!

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

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.
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