Zoekt u een vakkundig bureau
voor ecologische vraagstukken?
Wilt u weten of er in uw werkgebied beschermde flora of fauna aanwezig is en wat dat voor u voor gevolgen heeft? Of wilt u
ecologisch advies en monitoring bij de aanleg van oevers of nieuwe natuur? Maak dan gebruik van de verschillende
ecologische diensten van De Aquanoom. Een goede ecologische voorbereiding of begeleiding voorkomt dat beschermde flora
en fauna onnodig wordt verstoord of gedood. Bovendien voldoet u op deze manier aan de zorgplicht zoals omschreven in de
Wet Natuurbescherming.

Monitoring

Wilt u weten of uw getroffen maatregelen wel werken voor flora
en fauna? Of bent u benieuwd naar de stand van zaken wat
betreft aanwezigheid van soorten? De Aquanoom monitort
natuurwaarde, (ecologische) waterkwaliteit en (toekomstige)
beheersmaatregelen. U kunt hierbij denken aan het monitoren
van biodiversiteit, aantal broedvogels in een gebied of de
controle van het aantal aanrijdingsslachtoffers in het verkeer of
het gebruik van geplaatste vleermuiskasten. Wij stellen
meetplannen op, doen veldopnames en rapporteren over de
aangetroffen kwaliteit en de waarneembare trends.

Natuurvriendelijke oevers en bergingsgebieden

Quickscan flora & fauna/flora- en faunaonderzoek
Heeft u plannen om onderhouds- en/of nieuwbouw
werkzaamheden uit te voeren aan watergangen, oevers of
bouwwerken? Met een quickscan flora & fauna van De
Aquanoom voorkomt u overtredingen op de Wet
Natuurbescherming. We inventariseren vooraf welke
beschermde soorten flora en fauna mogelijk voorkomen in het
betreffende gebied door middel van een bureaustudie en
veldbezoek. Vervolgens gaan we na of de geplande
werkzaamheden schadelijk zijn voor beschermde soorten. In
een helder en praktisch rapport geven wij advies over te nemen
maatregelen. Voor een uitgebreidere inventarisatie kunt u ook
gebruik maken van het flora- en faunaonderzoek.

Ecologisch werkprotocol en begeleiding
In een ecologisch werkprotocol staat hoe de uitvoerder van
onderhoudswerkzaamheden (aannemer) rekening moet
houden met beschermde soorten flora en fauna. Het doel is
om negatieve effecten op beschermde flora en fauna én
overtreding op de Wet Natuurbescherming te voorkomen. Het
ecologisch werkprotocol vloeit voort uit de quickscan flora &
fauna. U kunt een beroep doen op De Aquanoom voor zowel
het opstellen van het werkprotocol als voor het toezicht op de
uitvoering, de ecologische begeleiding.
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Veel gemeenten en waterschappen zijn de afgelopen decennia
vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) gestart met het
ontwerpen en aanleggen van natuurvriendelijke oevers en
bergingsgebieden. Daarbij is meer en meer aandacht voor de
ecologische doelstellingen en met name de instandhouding van
het ecologisch evenwicht in het gebied. De ecologische expert
van De Aquanoom kan u adviseren over de mogelijkheden en
de te nemen maatregelen bij de aanleg van NVO’s of
natuurvriendelijk ingerichte bergingsgebieden. Ook maken wij
samen met u kansenkaarten waarop we aangeven hoe u de
ecologische structuur van het netwerk van natuur- vriendelijke
oevers en natuurgebieden kan versterken.
Wilt u meer weten over onze dienstverlening rond
ecologische vraagstukken?
M: joris.van.de.ven@deaquanoom.nl, info@deaquanoom.nl
T: +31 (0) 88 066 6122
I: www.deaquanoom.nl/diensten/ecologie

Hier zijn we ook goed in:
• Beheer van oevers
• Beheer van kunstwerken
• Waterbodems en baggeren (Baggerteam)
• Opstellen beleids- en beheerplannen
• Beheer online

