Ecologische begeleiding
Voor een effectieve en vlotte uitvoering van uw project volgens
de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van natuur

Sloop stilgelegd vanwege vleermuizen?
Broedende vogels verstoord?
Aanleg weg vertraagd door Rugstreeppad?

Waarom ecologisch begeleiden?
Aanleg weg vertraagd door Rugstreeppad? Broedende vogels
verstoord? Sloop stilgelegd vanwege vleermuizen?
Geregeld zijn in de media dergelijke berichten te lezen. Een
goede ecologische begeleiding voorkomt zulke problemen,
waardoor kosten en tijd worden bespaard.
De Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet bepalen
dat rekening moet worden gehouden met beschermde planten,
dieren en natuurgebieden. Dat geldt zeker voor bouw- en sloopprojecten en werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw.
Gebeurt dat niet, dan kan dat leiden tot vertraging of andere
problemen.
Door een goede aanpak hoeft de aanwezigheid van beschermde
soorten of gebieden geen obstakel voor een project te zijn. Die
natuurwaarden moeten dan wel tijdig en volledig in kaart zijn
gebracht. Aan de hand daarvan kan de ecologische begeleider
laten zien dat door aanpassingen van de projectuitvoering al
veel ecologische knelpunten kunnen worden weggenomen. In
veel gevallen volstaat het om te werken volgens een gedragscode. Het kan soms nodig zijn om ontheffingen of vergunningen
aan te vragen.
De ecologische begeleider kan natuurgerichte maatregelen
uitvoeren, zoals het verplaatsen van dieren of planten, het
sparen van nesten en leefgebieden en het adviseren bij de inrichting van nieuw leefgebied. Dergelijke maatregelen komen
in de ecologisch werkprotocollen van dat project. Tijdens de
uitvoering van het werk controleert de ecoloog en rapporteert
daarover. Zo zien ook derden dat er met zorg wordt gewerkt.
Bij calamiteiten en eventuele wijzigingen van het werkplan
zoekt hij naar oplossingen op maat, zodat het werk waar mogelijk door kan gaan. Dat is een hele zorg minder!

Winst voor
opdrachtgever,
omgeving en natuur

Ecologisch begeleiden volgens A&W
Ecologische begeleiding kan al van nut zijn bij de planvorming. Tevens kan het helpen het draagvlak in de omgeving
te vergroten. Ook tijdens het werk levert ecologische begeleiding winst op: voor de opdrachtgever, de omgeving en de
natuur.
Onze ecologische begeleiding start meestal met een ecologisch
onderzoek om te bepalen welke beschermde natuurwaarden in
het geding kunnen zijn. In overleg met de opdrachtgever en/
of uitvoerder wordt daarna bepaald hoe het werk moet worden uitgevoerd. Het kan dan gaan om de aanwijzingen in een
gedragscode of de voorwaarden in een ontheffing volgens de
Flora- en faunawet.
Tevens kunnen vroegtijdig alle natuurgerichte maatregelen
worden vastgelegd in de vorm van ecologische werkprotocollen. Dit zijn documenten die zijn afgestemd op het gebruik
daarvan door alle medewerkers van het project. Voorop bij onze
ecologische begeleiding staat: goed en tijdig overleg. Daardoor
kunnen wij meedenken met de opdrachtgever en uitvoerder en
problemen tijdig voorkomen.
Wij zijn een aanspreekpunt tijdens het werk voor alle ecologische vragen en kunnen voorlichting geven aan omwonenden
en andere betrokkenen. Indien nodig bieden wij assistentie bij
bezwaarprocedures en rechtszittingen.
Ecologische begeleiding is een efficiënte investering bij inrichtingswerkzaamheden, omdat met een relatief geringe tijdsinvestering de risico’s op vertraging en problemen tijdens het
werk sterk worden verkleind.

Bouwprojecten
Dijkversterking
Aanleg gas- en pijpleidingen
Infrastructurele werken

Wat kan A&W voor u betekenen?
Altenburg & Wymenga heeft 25 jaar ervaring met ecologisch
onderzoek, advisering, planvorming en inrichtingswerkzaamheden. Wij hebben een ruime ervaring met ecologische
projectbegeleiding in heel Nederland.
Het betreft bijvoorbeeld grote infrastructurele werken (Haak
om Leeuwarden, De Centrale As), de aanleg van gasleidingen
(zoals in Noord-Holland), dijkversterking (Ameland) en grote
bouwprojecten (zoals in de Eemshaven). Onze ecologische begeleiders (met VCA) zijn zeer goed ingevoerd in de wet- en regelgeving ten aanzien van natuur en hebben een praktische insteek
bij hun advisering.
Wij staan graag voor u klaar voor:
• het verzorgen van ecologische beoordelingen, het aanvragen
van ontheffingen en vergunningen en het opstellen van compensatieplannen,
• het op maat begeleiden van alle projecten in Nederland, zoals grond-, weg- en waterbouw en sloop-, bouw- en herinrichtingsprojecten,
• het inspringen bij projecten waarbij onverwacht problemen
ontstaan met beschermde dieren of planten.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv
Bezoekadres: Súderwei 2, 9269 TZ Feanwâlden
Postadres: Postbus 32, 9269 ZR Feanwâlden
Telefoon: 0511-474764
info@altwym.nl
www.altwym.nl
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