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Beste lezer,
we kijken uit naar een verrassend 2020 met mooie projecten, lange zomerdagen vol veldwerk en natuurlijk een
inspirerend symposium in het voorjaar.
Inmiddels is het symposiumprogramma bekend en kunnen deelnemers zich aanmelden. Zien we u ook op 12
maart?

Symposium 'Ecologie en de praktijk'

Op donderdag 12 maart organiseren we voor de 8e keer hét vaksymposium voor professionals uit de groene
sector: het symposium 'Ecologie en de praktijk'. Dit jaar houden we het symposium op een nieuwe locatie: het
congrescentrum van het Van der Valk Hotel Eindhoven.
Met trots presenteren wij het programma vol inspirerende lezingen:
Louise Vet

Deltaplan Biodiversiteitsherstel: samen werken aan een rijker Nederland

Joop Spijker

Leidraad beheer eikenprocessierups

Gerard Oostermeijer

Het Levend Archief: een levende zaadbank voor herstel van de wilde flora

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!"

Aanmelden
Het aanmelden voor het symposium gaat in twee stappen: u bestelt eerst snel en gemakkelijk een online ticket
en geeft vervolgens uw inschrijving en voorkeurslezingen aan ons door.
De reguliere prijs voor een ticket is €115,- (excl. BTW) per deelnemer. U kunt dan de gehele dag lezingen en
workshops volgen. Bij dit bedrag zijn alle drankjes, lunch en afsluitende borrel inbegrepen.
Voor studenten en gepensioneerden hanteren wij een lager tarief. Zij betalen €40 (excl. BTW) en kunnen bij
ons per e-mail een ticket bestellen.
Na ontvangst van het ticket kunt u zich definitief inschrijven en uw voorkeurslezingen doorgeven. Wacht niet te
lang en reserveer alvast een plek bij uw favoriete lezingen! Meer informatie: www.ecologica.eu/symposium
Informatiemarkt
Net als bij de voorgaande edities is er een centraal gelegen informatiemarkt waar organisaties uit het groene
werkveld zich zullen presenteren. Ideaal om tijdens de pauzes even kennis te gaan maken en inspiratie op te
doen. Klik hier voor de deelnemende organisaties.

Laat mij meer symposiuminfo zien!

Update natuurwetgeving
We zitten volop in het cursusseizoen en kijken
ernaar uit om alle nieuwe kennis en
ontwikkelingen rondom natuurwetgeving te delen
met de cursisten. Er zijn nog enkele plekken vrij
bij de basiscursus natuurwetgeving die op 29
januari in Utrecht gepland staat.
Docent Sander Hunink heeft een nieuw
stroomschema
ontwikkeld
over
de
soortenbescherming in de Omgevingswet. In dit
nieuwe stroomschema wordt in één oogopslag
duidelijk welke stappen doorlopen moeten
worden voor de passieve soortenbescherming.

Rectificatie
In onze nieuwsbrief van december stond een item over het artikel 'Worden mitigatie en compensatie
voldoende juridisch gewaarborgd in Wnb-ontheffingen?'.
Dit artikel is in september 2019 verschenen in het Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht en is geschreven door
Sander Hunink en Dimphina Riemer (ECOquickscan).
De link in de eerder verzonden nieuwsbrief was echter onjuist. Onze excuses voor het ongemak!

Kennisbank
Kent u onze Kennisbanken al? We hebben er twee:
Kennisbank Natuurwetgeving
Kennisbank Ecologie
We vinden het belangrijk om groene kennis te delen. De
Kennisbanken staan vol met presentaties, artikelen,
interviews met collega's en nuttige infobladen. Er wordt
regelmatig actuele informatie bijgeplaatst.
Neem eens een kijkje! Heeft u vragen over één van de
artikelen, neem dan gerust contact met ons op.

Ontmoet ons
De komende tijd kunt u ons hier ontmoeten:
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!

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. • Voor een goede ontvangst voegt u info@ecologica.eu toe aan uw
adresboek.

