Quickscan flora en fauna
Een quickscan flora en fauna/ natuurtoets geeft met een beperkte onderzoeksinspanning inzicht in de (potentiele)
natuurwaarden van uw plangebied. De quickscan bestaat uit een deskresearch en een veldbezoek. De rapportage van de
resultaten is helder, grondig en zo sluitend mogelijk. Veelal is een dergelijk onderzoek voldoende om uw project door te
laten gaan.

Ecologie vroeg betrekken bij uw project loont!

Nader onderzoek
Het is mogelijk dat uit bestaande gegevens of een quickscan blijkt dat er een nader onderzoek moet plaatsvinden naar één
of meerdere soorten. Dit kan zijn omdat er sporen van een soort zijn aangetroffen, maar geen waarnemingen van
exemplaren zijn gedaan. Ook kan het zijn dat het plangebied geschikt is voor bepaalde soorten, maar de
onderzoeksperiode of –tijd niet de juiste is geweest om exemplaren te kunnen aantreffen.
Mogelijk wilt u als opdrachtgever weten welke specifieke soorten er voorkomen op uw terrein of in uw gemeente.
Nader onderzoek is dan noodzakelijk.
EcoTierra hanteert de vigerende (inventarisatie)protocollen en standaarden. Tevens wordt er gebruik gemaakt van
hulpmiddelen als valcamera’s, batdetectoren en nachtkijkers.

Vaak zijn er pragmatische oplossingen te bedenken waarmee op een verantwoorde
manier voorkomen wordt dat natuur een probleem wordt.

Ecologische begeleiding en advies
EcoTierra- ecologisch adviesbureau kan u ook van dienst zijn met het begeleiden/ adviseren van (mitigerende)
maatregelen, zoals het ophangen van vleermuis- en/of uilenkasten, het aanleggen van natuurlijke vijvers of de realisatie
van een faunatoren. Maar ook voor het dempen van sloten, verleggen van beken en soortgelijke ingrepen kunt u terecht
bij EcoTierra.
Wilt u voor een project een BREEAM-certificaat behalen? Wij kunnen u onder andere adviseren op het onderdeel
Landgebruik & Ecologie. Uiteraard kunnen wij ook onderzoeken, adviseren en rapporteren in het kader van overige
(natuur)wetgeving en -beleid, zoals voor het Natuurnetwerk Nederland (voormalig EHS) en de Natuurbeschermingswet
1998 (Voortoets).

Ecologie is vaak maatwerk. EcoTierra gaat op zoek naar een
passende oplossing die is afgestemd op uw project.

Alles-onder-1-dak
Voor veel projecten is een zogenaamde (Goede) Ruimtelijke Onderbouwing (GROB) of een Omgevingsvergunning nodig is.
Veelal zijn hiervoor diverse milieuonderzoeken nodig. Onderzoeken die vaak uitgevoerd dienen te worden zijn:
bodemonderzoek, asbestinventarisaties en archeologisch en akoestisch onderzoek.
Het kan een hele klus zijn om deze onderzoeken, die vaak door verschillende bureaus worden uitgevoerd, uitgevoerd te
krijgen.
EcoTierra werkt nauw samen met diverse milieubureaus die deze onderzoeken uitvoeren. Wij werken alleen samen met
bureaus waarvan we weten dat ze pragmatisch werken, mee kunnen denken, doen wat ze beloven en prijstechnisch
aantrekkelijk zijn.
De offerte aanvragen kunnen bij EcoTierra ingediend worden, waarna ze worden uitgezet bij de betreffende bedrijven.
Het alles-onder- 1- dakprincipe.

EcoTierra is de sleutel tot het oplossen van uw
ecologische en overige milieuvraagstukken.
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