Beste relatie,
De zomer is weer voorbij en het meeste veldwerk loopt op zijn einde. Tijd om de balans op
te maken is er nog niet, maar toch willen wij u op de hoogte houden van onze
ontwikkelingen de afgelopen tijd.
Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn
met onze nieuwe kennispakketten. Het ontwikkelen hiervan heeft wat voeten in de aarde
gekost, maar de positieve reacties geven aan dat dit zeker de moeite waard is geweest!
Wij hopen ook u hiermee van dienst te kunnen zijn. Mogelijk kunnen wij u op de dag van
de Openbare Ruimte meer uitleg geven over deze zaken!
Verder wil ik onze collega Jeroen veel succes en plezier wensen in het zonnige Zambia en
we zijn erg nieuwsgierig naar de beelden!
Ik hoop dat u deze nieuwsbrief op prijs stelt. Mocht u zich aan- of af willen melden voor het
ontvangen van deze nieuwsbrief dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Daniël Peereboom
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Dag van de openbare ruimte

BBC & E.C.O. Logisch in Zambia

10 – 11 oktober Expo Houten

Komend najaar zal de BBC voor de nieuwe BBC
ONE - Survival series opnames maken in Zambia.
Een medewerker van Adviesbureau E.C.O. logisch
zal gedurende een maand de crew van de BBC
assisteren als gids en vogelexpert. De serie richt
zich op drongo’s, een kleine vogelsoort welke
regelmatig jongen van de Afrikaanse koekoek
grootbrengt.

Deze jaarlijkse vakbeurs is een ontmoetingsmoment
voor iedereen die werkzaam is binnen het werkveld
openbare ruimte: ontwerp, inrichting, onderhoud en
beheer.
Dit jaar zullen Adviesbureau E.C.O. logisch en onze
partner de PPD Faunaspecialist een gezamenlijke
stand hebben. Deze combinatie levert een breed
spectrum aan diensten op het gebied van
faunabeheer,
natuuradvies
en
ruimtelijke
vraagstukken. Door onze grondige kennis van
biologie en natuurwetgeving in combinatie met onze
praktische instelling ervaart u het voordeel van de
specialist.

Zodra de beelden beschikbaar zijn, zult u hiervan
uiteraard op de hoogte worden gebracht in de
nieuwsbrief of via eco-logisch.com.

Wij nodigen u van harte uit op deze interessante en
gezellige dag! U kunt ons vinden in hal 4. Voor
gratis toegang kunt u zich vooraf aanmelden op
www.openbareruimte.nl.
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Het kennispakket; advies op maat!

Afgestudeerden

Om u beter en sneller van dienst te kunnen zijn,
hebben wij kennispakketten ontwikkeld. Met een
kennispakket koopt u het recht op een bepaald
aantal uur ecologisch advies. U koopt hiermee
vakspecifieke kennis in, welke u op het voor u
meest geschikte moment kunt inzetten.

Afgelopen periode zijn er weer diverse studenten
afgestudeerd bij Adviesbureau E.C.O. logisch. Wij
zijn hen zeer dankbaar voor hun goede inzet en
hoogwaardige eindproducten. Via deze weg willen
wij hen dan ook bedanken en veel succes wensen
op de arbeidsmarkt!

Waarom een kennispakket?

Marcus Bouma: Bos- en natuurbeheer INHolland

Met een kennispakket kunt u snel en betrouwbaar
uw project laten uitvoeren, zonder de tijdrovende
procedures
van
offertes,
contracten
en
factureringen te hoeven doorlopen. U koopt per
periode prepaid advies in, waar u op afroepbasis
gebruik van kunt maken. Uw kosten zijn hiermee
vooraf inzichtelijk, terwijl de flexibiliteit en
deskundigheid worden geoptimaliseerd.

Voorbeelden uit de praktijk
Gemeenten kunnen een quick scan pakket
nemen. Door het afnemen van een 40 urenpakket,
heeft de gemeente een jaar lang recht om 40 uur
een ecoloog van ons in te zetten. Gemiddeld zijn dit
3 quick scan projecten.

Delft. Onderzoek naar de effectiviteit mitigatie en
compensatie voor vleermuizen. Waar liggen de
knelpunten in het planproces en de uitvoering?

Maarten de Leeuw: Bos- en natuurbeheer
INHolland Delft. Onderzoek naar de effectiviteit
mitigatie en compensatie voor vleermuizen. Waar
liggen de kansen in het planproces en de
uitvoering?

Mariska Meinderts:

Bos- en natuurbeheer
INHolland Delft. Stage Waterspitsmuis: Inloopvallen
versus lokbuizen. Waarom werkt deze methode niet
in Nederland?

Ingenieursbureaus

kunnen zich met een
inventarisatie pakket bij de start van het veldseizoen
al verzekeren van voldoende mankracht tijdens het
drukke veldseizoen, zonder hiervoor al concrete
projecten te hebben.
Een kennispakket wordt voor u op maat gemaakt en
afgestemd op uw wensen.

Vraag vrijblijvend een offerte op via het
contactformulier op onze website!

Nieuwsbrief E.C.O. Logisch 2012-3

