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Beste lezer, 

Inmiddels is het veldseizoen dan toch echt begonnen. We hebben zojuist een aantal 
stralende en heel productieve velddagen achter de rug.  
Met de eerste Nationale Bijentelling is Nederland in de ban van 'de bij'. Bij Ecologica zijn 
we ook drukbezet met verschillende projecten waarin bijen een rol spelen, in Noord-
Brabant, Limburg, en Gelderland, in relatie tot meer ecologisch groenbeheer, aangepast 
dijkbeheer en bosvernatting. Onze planning voor dit voorjaar begint zich flink te vullen, 
maar we hebben nog wel een beetje ruimte, bijvoorbeeld voor flora-gerelateerde 
projecten.  
  

Een zonnig voorjaar gewenst!  
  

 
  

Nieuwsflitsen 
  
Bijzondere vondsten  
Het seizoen is nog pril, maar niettemin worden de eerste aardige soorten alweer gemeld 
door onze medewerkers, bijvoorbeeld een zeldzame wilde bij als de bosmetselbij (Osmia 
uncinata), de Rode Lijstsoort donkere wilgenzandbij (Andrena apicata) en 
voorjaarszweefvliegen zoals de wratjesplatbek (Heringia brevidens).  
  
Eerste rapportage bijenmonitoring Noord-Brabant 
Eind maart heeft Ecologica (i.s.m. EIS Kenniscentrum) haar 
eerste tussenrapportage over wilde bijen in Noord-Brabant 
opgeleverd. In totaal zijn 156 verschillende 
bijensoorten gevonden tijdens het onderzoek. 
Verschillende hiervan staan op de Rode Lijst of zijn voor 
het eerst sinds vele jaren weer in Noord-Brabant 
aangetroffen, zoals de kleine bandgroefbij (Lassioglossum quadrinotatum) op de foto 
hiernaast. De vervolgrondes staan in 2019 en 2021 gepland. 
  
Interview in magazine 'Natuur in de gemeente' 
Het is ruim een jaar geleden dat de nieuwe Wet natuurbescherming is ingegaan. Met 
deze wet is de formele rol van de gemeente om vergunningsaanvragen te toetsen op 
volledigheid belangrijker geworden. Hoe gaan gemeenten met die rol om? Welke 

http://www.ecologica.eu/
http://www.ecologica.eu/downloads/beschermde_soorten_wn.pdf


knelpunten worden zichtbaar, welke kansen liggen er? Onze collega Sander Hunink 
vertelt er alles over in de laatste editie van het magazine 'Natuur in de gemeente'.  
  
Nieuwe collega 
Volgende week verwelkomen wij onze nieuwe collega Mirjam. Mirjam gaat parttime als 
administratief medewerkster aan de slag. Heeft u binnenkort telefonisch contact met 
ons? Dan is de kans groot dat u deze goedlachse Limburgse dame aan de lijn krijgt! 
  
  

 

Cursussen  

Nieuwe cursussen 

Samen met Naturio ontwikkelt Ecologica twee nieuwe 
vakinhoudelijke cursussen: 
  

Gedurfd lanenbeheer 
Lanen goed beheren is een lastige uitdaging: op korte en 
lange termijn moeten bomen vitaal, mooi en veilig zijn. 
Zowel het beeld van de laan, als de natuurwaarden spelen 
daarbij een belangrijke rol. Soms zijn daarvoor gedurfde 
keuzen noodzakelijk. Deze cursus geeft handvatten om 
lanenbeheer doordacht aan te pakken.  
Deze cursus wordt gegeven in Amersfoort (11 september) en Vught (1 november).  
  

Varens herkennen voor floristen 

Veel soorten varens zijn in een relatief korte tijd flink toegenomen, terwijl er recent ook 
nieuwe exotische soorten en cultivars worden gevonden die uit tuinen verwilderen. Maar 
varens zijn soms lastig te herkennen. Wat zijn de verschillen of de overeenkomsten? Deze 
cursus richt zich op de lastigere soorten en bespreekt ook enkele hybriden. Deze cursus 
wordt gegeven in Drenthe, omgeving Dwingelo (4 oktober).  
  

Meer informatie over deze cursussen? Bezoek dan de website van Naturio. Daar zijn 
bovendien nog cursussen te vinden over Tijdelijke Natuur, ecologisch groenbeheer, 
kansen voor natuur in stedelijk groen en ecologische monitoring.  
  

Natuurwetgeving 

In het najaar organiseert Ecologica samen met Buro Bakker weer de basis- en 
gevorderdencursussen Natuurwetgeving. De data zijn als volgt: 
  

Basiscursus 

Eindhoven: woensdag 3 oktober 2018 

Assen: woensdag 10 oktober 2018 

Utrecht: woensdag 7 november 2018 

  

http://www.natuurindegemeente.nl/magazine/artikelen/april-2018/wet-natuurbescherming-politieke-context-knelt-gemeenten-in-hun-nieuwe-rol/
https://www.naturio.nl/


Gevorderdencursus 

Eindhoven: woensdag 14 november 2018 

Assen: woensdag 21 november 2018 

Utrecht: woensdag 16 januari 2019 

  

Meer informatie staat op onze website. 
Ook in-company-cursussen blijven natuurlijk mogelijk. We kunnen vele zeer positieve 
referenties melden van verschillende adviesbureaus, gemeentes, 
provincies, terreinbeheerders en PGO's. Meer info over een in-company cursus? Neem 
dan vrijblijvend contact met ons op! 
 

 

IENE 2018 conferentie  

Het Infra Network Europe (IENE) is een internationaal kennisnetwerk van 
professionals die werken aan ecologie in relatie tot 
transportinfrastructuur. IENE2018 vindt plaats van 11 t/m 14 september 
in het Evoluon in Eindhoven. De conferentie wordt georganiseerd door 
het MJPO, provincie Noord-Holland, provincie Noord-Brabant en de 
Vlaamse overheid.  
  

Het thema van IENE2018 is 'Crossing borders for a greener and 
sustainable transport infrastructure'. Hiermee benadrukt de organisatie dat de natuur 
niet ophoudt bij de landsgrenzen of projectgrenzen en dat samenwerking tussen 
overheden, wetenschappers en aannemers cruciaal is en blijft bij het werken op het 
gebied van infranatuur. 
Meer weten over de conferentie? Bezoek dan de speciale website of bekijk de flyer.  

 

Symposium Ecologie en de praktijk 

In de namailing over ons jaarlijkse ecologiesymposium hebben we deelnemers gevraagd 
om een vragenlijst in te vullen en zo het symposium te beoordelen. Een ruime 
meerderheid van de invullers (93%) geeft aan het symposium in de toekomst weer te 
bezoeken en de dag wordt gemiddeld beoordeeld met een 7,9. Natuurlijk zijn we trots op 
deze mooie resultaten en alle complimenten die we hebben gekregen. Desalniettemin 
zijn we altijd scherp op verbeterpunten en we zullen onze uiterste best doen om de 
aangedragen puntjes volgend jaar te verwerken zodat het wederom een geslaagde dag 
wordt. Bekijk ook onze website voor een impressie van dit jaar. 
  

  

Vragen? Stel ze gerust! Via mail: info@ecologica.eu of telefoon 0495 - 46 20 70.  
Graag tot ziens!  
Het team van Ecologica. 

http://www.ecologica.eu/wetcursus.html
https://www.iene2018.info/
https://www.iene2018.info/media/1003/iene2018-a4-flyer.pdf
http://www.ecologica.eu/symposium/index.html
mailto:info@ecologica.eu
http://www.mjpo.nl/over-mjpo/iene-2018.html


 


