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Pinksterbloemlangsprietmot (Cauchas rufimitrella)

INLEIDING EN ONDERZOEK
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor dit onderzoek besproken. Ook wordt het doel besproken en maakt u kennis
met de centrale vraagstelling. Hierna volgen criteria, reikwijdte en de onderzoeksopzet. Om de voor u benodigde informatie snel te kunnen vinden, kunt u de leeswijzer raadplegen.

Beenbreek (Nathecium ossifragum)

1. INLEIDING EN ONDERZOEK
1.1 Aanleiding

De opdrachtgever is voornemens om een gebouw te slopen/bomen te kappen/sloten te dempen. De uitvoering van de werkzaamheden zijn gepland voor november 2015. Bij deze werkzaamheden is de opdrachtgever
gebonden aan de Flora- en faunawet.

1.2 Doel en centrale vraag

Dit natuuronderzoek is opgezet en uitgevoerd om te kunnen bepalen of de geplande ruimtelijke ontwikkeling in strijd zijn met de Flora en faunawet, zodat de opdrachtgever inzicht verkrijgt in eventuele aanvullende
maatregelen die noodzakelijk zijn. De centrale vraag luidt dan ook:
Is de voorgenomen ontwikkeling op basis van de gevonden resultaten in strijd met de Flora- en faunawet en
dienen eventuele vervolgstappen genomen te worden voor met de uitvoering gestart kan worden?
Dit quickscanrapport kan voor de initiatiefnemer als bewijsstuk dienen dat natuuronderzoek is verricht.

1.3 Criteria

Op dit natuuronderzoek zijn de volgende criteria van toepassing:
• Het onderzoek is uitgevoerd door deskundige ecologen volgens de definitie van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.
• Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau. Habitus natuur & landschap verklaart
hierbij geen enkel belang te hebben bij de uitkomst van het onderzoek.
• De resultaten zijn op een efficiënte wijze verkregen, dat wil zeggen dat er een adequate verhouding bestaat tussen kosten in relatie tot de geleverde resultaten.
• De resultaten zijn zo objectief en betrouwbaar mogelijk verkregen.
• De uitkomsten (inclusief logische vervolgstappen) van het natuuronderzoek zijn begrijpbaar voor de
opdrachtgever.
• De kwaliteit van het natuuronderzoek kan beoordeeld worden door het bevoegd gezag.
• Het onderzoek voldoet aan de interne proces- en kwaliteitseisen van habitus natuur & landschap.

1.4 Reikwijdte

In dit onderzoek wordt getoetst aan de Flora- en faunawet. Voor toetsing aan de natuurbeschermingswet
‘98, boswet of de natuurschoonwet dient een nieuwe opdrachtaanvraag ingediend te worden. Het op efficiënte wijze verkrijgen van resultaten leidt tot een tijdsbeperking in de onderzoeksopzet. Deze tijdsbeperking heeft tot gevolg dat de onderzoeksopzet geen garantie biedt op volledigheid van onderzoeksgegevens.
Volledigheid in het uitsluiten van beschermde plant- of diersoorten wordt nagestreefd, maar kan nooit met
zekerheid geboden worden. Indien er na de ecologische quickscan geen zekerheid kan worden gegeven voor
een bepaalde plant- of diersoort wordt een nadere ecologische inventarisatie aanbevolen.

1.5 Werkwijze

De opdracht betreft de beoordeling van de kap van laanbomen. Om een goede beoordeling in het kader
van de Flora- en faunawet te bewerkstelligen is het benodigd om iedere boom waar maatregelen uitgevoerd worden individueel te beoordelen. In een boom kunnen namelijk vaste- rust en verblijfplaatsen van
beschermde dieren aanwezig zijn. Hierbij valt te denken aan jaarrond beschermde nesten en verblijven van
vleermuizen. Daarnaast kunnen in of rond de boomspiegel beschermde plantensoorten aanwezig zijn.
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De ecologische quickscan bestaat uit een bureau-onderzoek, een veldonderzoek en een toetsing. Door middel van een bureau-onderzoek wordt bepaald welke beschermde soorten en gebieden er in (de buurt van)
het projectgebied voor komen. Het bureau-onderzoek kent verschillende onderdelen, namelijk het raadplegen van:
• Nationale databank flora en fauna
• www.telmee.nl.
• Nationale vegetatie databank.
• kaartmachines EHS en Natura2000
• raadplegen van gebiedsspecifieke onderzoeken/rapporten.
De resultaten van het bureau-onderzoek kunnen zaken aan het licht brengen die tijdens het veldonderzoek
van belang zijn. Daarom wordt het bureau-onderzoek altijd uitgevoerd voorafgaand aan het veldonderzoek.
Na het bureau-onderzoek is in het veld onderzocht of de beschermde soorten (mogelijk) in het gebied aanwezig zijn. Hierbij wordt onderzocht of het aanwezige biotoop geschikt is voor de beschermde soorten. Ook
wordt gezocht naar (sporen van) de soorten zelf. Eventueel aanwezige holtes tot circa 8 meter hoogte worden met een boomcamera onderzocht op aanwezigheid van vleermuizen en jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vogels, zoals sperwer.
Vervolgens wordt getoetst of bij de uitvoering van de werkzaamheden sprake is van overtreding van de
Flora- en faunawet. Dit wordt gedaan door de effecten van de werkzaamheden (zoals doorgegeven door de
opdrachtgever) op de beschermde soorten te bepalen. Op basis van deze toetsing worden aanbevelingen
gedaan voor een eventueel vervolgtraject.

1.6 Leeswijzer

Dit rapport is zo opgesteld dat informatie op een logische plek staat en belangrijke informatie snel gevonden
kan worden. Voor het merendeel van de lezers zullen de conclusie en aanbevelingen veelal het meest relevant zijn, daarom is er voor gekozen om deze informatie direct in het volgende hoofdstuk te presenteren.
Na dit hoofdstuk volgt de gebruikelijke structuur met in hoofdstuk 3 een beschrijving van het gebied. Hierna
worden de verkregen resultaten besproken in hoofdstuk 4 en vindt in hoofdstuk 5 de interpretatie en toetsing plaats van de onderzoeksgegevens in relatie tot de voorgenomen ontwikkeling.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In dit hoofdstuk worden de conclusies uit de ecologische quickscan
gepresenteerd en worden aanbevelingen voor de uitvoering gegeven.

Klein glaskruid

2. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
2.1 Conclusie

Het voorliggende rapport geeft antwoord op de centrale vraag uit de inleiding:
Is de voorgenomen ontwikkeling op basis van de gevonden resultaten in strijd met de Flora- en faunawet en
dienen eventuele vervolgstappen genomen te worden voor met de uitvoering gestart kan worden?
Uit de interpretatie van de onderzoeksresultaten blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling in strijd is met de
Flora- en faunawet, indien geen nadere vervolgstappen worden genomen. Dit is bepaald op basis van de
volgende deelconclusies:
Aanwezigheid beschermde soorten:
• De volgende beschermde soorten zijn aanwezig in het projectgebied: klein glaskruid en zwarte kraai.
• De volgende beschermde soorten zijn mogelijk aanwezig in het projectgebied: diverse vogels zonder
jaarrond beschermd nest, boomvalk, koolmees, pimpelmees, boomkruiper, spreeuw, gekraagde roodstaart, boomklever, boomkruiper, diverse vleermuizen en zandhagedis.
De werkzaamheden kunnen leiden tot wetsovertredingen met betrekking tot de bovengenoemde soorten.
Vervolgstappen
Voor diverse beschermde soorten is niet met zekerheid te zeggen of deze aan- of afwezig zijn. Voor deze
soorten is aanvullend onderzoek nodig.
Voor een aantal soorten is het voldoende als er tijdens de uitvoering rekening wordt gehouden met de mogelijke aanwezigheid, zoals geformuleerd onder ‘maatregelen bij de uitvoering van werkzaamheden’.
Nader onderzoek
• Voor vleermuizen en vogels met jaarrond beschermd nest is aanvullend onderzoek nodig om aan te
tonen of uit te sluiten dat deze voorkomen in het projectgebied.
Maatregelen bij de uitvoering
• Vanwege de aanwezigheid van klein glaskruid dient de groeiplek aan de Keizersgracht ontzien te
worden bij de rooiwerkzaamheden. Het vooraf markeren en afzetten van de groeiplek is hierbij
noodzakelijk.
• In verband met de zwarte kraai en vogels zonder jaarrond beschermd nest dient op alle locaties te
worden gewerkt buiten het broedseizoen (globaal 15 maart tot 15 augustus).
• In verband met de zandhagedis dient bij de zomereik op de hoek van de Herenlaan (nabij nummer 2)
als volgt te worden gewerkt: machines (zoals een versnipperaar) blijven op de verharde paden en het
overige groen blijft gespaard.

2.2 Aanbevelingen

Op basis van de gevonden resultaten doen wij de volgende aanbevelingen:
• Laat de benodigde nadere onderzoeken uitvoeren door een deskundig ecoloog in de daarvoor geschikte perioden.
• Onderzoek de mogelijkheden voor het combineren van diverse nadere onderzoeken, zodat het aantal
veldbezoeken beperkt kan blijven.

Voorbeeldrapport ecologische quickscan, 1 december 2015

5

PROJECTGEBIED EN VOORGENOMEN
ONTWIKKELING
Dit hoofdstuk begint met een beschrijving van de huidige situatie in het projectgebied. Hierna wordt het gewenste eindbeeld beschreven en wordt de wijze van uitvoeren beschreven.

Prachtbeer (Utetheisa pulchella)
Watersnip

3. PROJEC TGEBIED EN VOORGENOMEN
ONTWIKKELING
3.1 Huidige situatie

Het projectgebied betreft de polder Demmerik in de gemeente De Ronde Venen. De begrenzing van het projectgebied is weergegeven in figuur 1.
In de huidige situatie bestaat het projectgebied uit beplanting langs de wegen. De beplanting die wordt getoetst in dit onderzoek bestaat alleen uit zomereik, zwarte els en populier. De te rooien bomen staan afwisselend in gazons en boomspiegels. De omgeving van de populieren bestaat uit polder, wegen, woningen en
stadsparken.

Figuur 1: het projectgebied bestaat uit het blauw omlijnde gebied op de kaart

Het projectgebied maakt geen deel uit van een beschermd weidevogelgebied.

3.2 Werkzaamheden en planning

De opdrachtgever is voornemens om dit najaar in oktober circa 50 bomen langs wegen te rooien en te
vervangen.
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R E S U LT AT E N
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten die zijn gevonden tijdens de uitvoering van het bureau- en veldonderzoek.

Mol (Talpa europaea)

4 . R E S U LT AT E N
4.1 Bureau-onderzoek

Het bureau-onderzoek is uitgevoerd op 3 juni 2015 door Pieter van Dam. Hierbij is onderzocht welke beschermde soorten en gebieden in en nabij het projectgebied voorkomen.

4.1.1 Beschermde soorten

Op basis van het bureau-onderzoek kunnen de volgende beschermde soorten verwacht worden
binnen één kilometer van het projectgebied:
Soort

Soort

Soort

Blauwe zeedistel

Boomkruiper

Meervleermuis

Daslook

Boommarter

Oeverzwaluw

Eekhoorn

Boomvalk

Ooievaar

Gele helmbloem

Bosuil

Pimpelmees

Gulden sleutelbloem

Bruine kiekendief

Ransuil

Klein glaskruid

Buizerd

Roek

Moeraswespenorchis

Ekster

Rosse vleermuis

Prachtklokje

Franjestaart

Slechtvalk

Rietorchis

Gekraagde roodstaart

Sperwer

Ruig klokje

Gewone dwergvleermuis

Spreeuw

Schubvaren

Gierzwaluw

Steenuil

Steenbreekvaren

Grauwe vliegenvanger

Stijf hardgras

Tongvaren

Groene specht

Torenvalk

Veldsalie

Grote bonte specht

Tweekleurige vleermuis

Wilde marjolein

Havik

Watervleermuis

Zwartsteel

Huismus

Zandhagedis

Baardvleermuis

Huiszwaluw

Zwarte kraai

Blauwe reiger

IJsvogel

Zwarte roodstaart

Boerenzwaluw

Kerkuil

Boomkikker

Koolmees

Boomklever

Laatvlieger

Figuur 2: voorkomende beschermde soorten binnen 1 km van projectgebied

In dit overzicht zijn de soorten waarvoor een vrijstelling van toepassing is (tabel 1) weggelaten.
Indien gewenst, kunnen deze soorten worden toegevoegd.
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4.1.2 Beschermde gebieden

In het projectgebied bevinden zich geen Natura 2000-gebieden. Direct ten noordoosten van het
projectgebied ligt Meijendel en direct ten zuiden van het projectgebied ligt Westduinpark en
Wapendal.
In het projectgebied bevindt zich één gebied dat behoort tot het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN), namelijk Zorgvliet. Dit bevindt zich aan de zuidkant van het projectgebied, zoals te zien
is op figuur 3.

Figuur 3: ligging projectgebied (zwarte rand) ten opzichte NNN-gebieden (groen) en Natura2000 gebieden (gearceerd).

4.2 Veldonderzoek

Het veldonderzoek is op vrijdag 5 augustus 2015 uitgevoerd door Pieter van Dam. Tijdens het veldonderzoek
is voor alle soorten die uit het bureau-onderzoek naar voren zijn gekomen, (zie figuur 3) onderzocht of ze
aanwezig zijn in het projectgebied en of het biotoop geschikt is. De resultaten zijn hier onder per soortgroep
weergegeven.

4.2.1

Vaatplanten

4.2.2		

Vogels met niet-jaarrond beschermde nesten

Binnen het plangebied is klein glaskruid aangetroffen. Overige beschermde planten zijn niet aangetroffen. Er is ook gecontroleerd op bovengronds afgestorven plantendelen van vroegbloeiende
soorten. Overige soorten zijn op basis van het biotoop uitgesloten. Er zijn geen muren aanwezig in
het projectgebied. Er is rondom de te kappen bomen specifiek gezocht naar klokjes, orchideeën en
de andere beschermde soorten die uit het bureau-onderzoek naar voren komen, maar deze soorten
zijn niet aanwezig binnen het werkgebied: een cirkel van 5 meter rondom de bomen.

Er zijn tijdens het veldbezoek geen vogels aangetroffen die aan het broeden waren maar het proVoorbeeldrapport ecologische quickscan, 1 december 2015
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jectgebied is evident geschikt als broedbiotoop. Alle populieren zijn geschikt als broedplek voor
soorten als houtduif, merel en vink.

4.2.3		

Vogels met jaarrond beschermde nesten

Alle te kappen populieren zijn geïnspecteerd op de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten.
Er zijn tijdens het veldbezoek jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Het betreft drie nesten
van de zwarte kraai, namelijk in de bomen met nummer 637, 851 en 153 (zie bijlage 1). Het is niet
uitgesloten dat deze nesten ook worden gebruikt door een boomvalk, hoewel deze tijdens het veldbezoek niet in het projectgebied is aangetroffen.
In een aantal bomen, namelijk 564, 101, 208 en 24 bevinden zich kleine holten. Hier zouden de
soorten koolmees, pimpelmees, boomkruiper, spreeuw, gekraagde roodstaart, boomklever en
boomkruiper gebruik van kunnen maken.
Nesten van de havik, torenvalk, slechtvalk, sperwer en buizerd zijn uitgesloten op basis van afwezigheid van deze nesten en geschikt biotoop. Haviknesten en buizerdnesten (uitbouw van kraaiennest)
zouden direct opvallen door de grootte. Bovendien is de omgeving niet rustig genoeg voor deze
soorten. Torenvalken en slechtvalken broeden in kasten of op gebouwen, deze zijn niet aanwezig.
De sperwer broedt wel in de stedelijke omgeving, maar verkiest dichte bosjes of naaldbomen als
nestlocatie. De te kappen populieren hebben een te open structuur om als geschikte nestlocatie
voor de sperwer te dienen.
Voor bosuil zijn de holtes in de bomen niet groot genoeg. De ransuil broedt niet in de stad. Als
roestplaats wordt ook niet voor een populier gekozen maar voor een naaldboom. Voor de bruine
kiekendief is geen geschikt biotoop aanwezig (rietland). Nesten van de koloniebroeders blauwe
reiger en roek zijn niet aanwezig. Er zijn geen gaten van de groene- of grote bonte specht aanwezig.
Er zijn gebouwen of bruggen aanwezig in het projectgebied. Op basis hiervan worden de soorten
kerkuil, zwarte roodstaart, huiszwaluw, boerenzwaluw, huismus en gierzwaluw uitgesloten. Veel van
deze soorten komen bovendien alleen voor op het platteland. De ijsvogel wordt uitgesloten op basis
van het ontbreken van geschikt biotoop: steile oevers.

4.2.4		

Vleermuizen

4.2.5		

Overige soorten

De baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, ruige
dwergvleermuis en watervleermuis komen mogelijk voor in het projectgebied. Er zouden jaarrond
vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig kunnen zijn in de volgende bomen met holten:564, 101,
208 en 24, zie bijlage 1. Overige vleermuissoorten zijn uitgesloten in verband met de afwezigheid
van gebouwen. Boom 501 is gecontroleerd met de boomcamera. Hierbij zijn geen vleermuizen
aangetroffen maar is gebleken dat dit een ver doorlopende holte is. Foto’s van de holte zijn te zien
in bijlage 3.
Diverse vleermuizen zouden de bomen kunnen gebruiken als vliegroute of foerageergebied. In alle
gevallen geldt echter dat er ruim voldoende alternatieven zijn, dus de mogelijke vliegroutes en
foerageergebieden zijn niet essentieel.

De zandhagedis komt mogelijk voor rondom de te kappen zomereik aan de Duinweg. Dit gebied
bestaat namelijk uit duinen met kaal zand en struiken. Op de overige locaties komt wordt deze soort
uitgesloten op basis van het ontbreken van geschikt biotoop: kaal zanderig terrein met structuurelementen. Alle vissen worden uitgesloten op basis van de afwezigheid van water. Hetzelfde geldt voor
voortplantingsbiotoop van amfibieën. Ook geschikt landbiotoop voor de rugstreeppad en boomkikker is niet aanwezig. Ondanks dat er enkele holtes in de populieren zijn ontdekt, worden nesten van
de boommarter en eekhoorn hier niet verwacht. Deze soorten leven in het bos. De verkeersdrukte
is veel te groot rondom de bomen met holtes (zie bijlage 1). Nesten in takken (eekhoorn) zijn niet
aangetroffen.
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I N T E R P R E T AT I E R E S U LT AT E N
In dit hoofdstuk worden de gevonden resultaten beoordeeld in relatie tot de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling.

Parnassia palustris

5 . I N T E R P R E TAT I E R E S U LTAT E N
De voorgenomen ontwikkeling en uitvoering van werkzaamheden leidt op bepaalde plaatsen tot conflicten
met de (mogelijk) aanwezige soorten, verblijfplaatsen en functies. Er is bij uitvoering van de werkzaamheden
kans op de volgende overtredingen van de Flora- en faunawet.
Alle mogelijk aanwezige soorten op basis van het bureau- en veldonderzoek staan in figuur 4. Deze tabel
biedt dus een totaaloverzicht van de ecologische risico’s in dit project. In de tabel is ook weergegeven in
welke bomen deze soorten kunnen voorkomen, welke wetsovertredingen hier gemaakt kunnen worden
en welke maatregelen er nodig zijn om voor al deze soorten conform de Flora- en faunawet te werken. De
boomnummers in figuur 4 corresponderen met de nummers op de kaart in bijlage 1.
Soort

a/m*

Status

Functie**

Overtreding
artikel

Boomnummers

Maatregel

Boomvalk

m

Vogels met jaarrond beschermd nest, categorie 4

v

9, 11

948, 632, 412

Nader onderzoek

Koolmees, pimpelmees, boomkruiper,
spreeuw, gekraagde
roodstaart, boomklever, boomkruiper

m

Vogels met jaarrond beschermd nest, categorie 5

v

9, 11

12, 28, 936

Nader onderzoek

Vleermuizen

m

Tabel 3, HR II

vl

9, 11

Bomenrij aan de
Duinweg

Nader onderzoek

Zwarte kraai

a

Vogels met jaarrond beschermd nest, categorie 5

v

9, 11

202, 836, 5843

Werken buiten het broedseizoen (15 maart - 15
augustus) of na broedvogelinspectie

Vogels zonder jaarrond beschermd nest

m

Vogels met jaarrond
beschermd nest

v

9, 11

alle

Werken buiten het broedseizoen (15 maart - 15
augustus) of na broedvogelinspectie

Zandhagedis

m

Tabel 3, HR II

v

9, 11

938

Niet met machines buiten de verharde paden,
overig groen sparen.

Figuur 4: (mogelijk) voorkomende beschermde soorten en te nemen maatregelen
* a = aangetroffen, m = mogelijk aanwezig
** Functie: v = vaste rust- en verblijfplaats, k = kraamverblijfplaats, z = zomerverblijfplaats, p = paarverblijfplaats, vl = vliegroute.

Toelichting op de tabel
Nesten van de boomvalk zijn per definitie jaarrond beschermd. Eventuele verblijfplaatsen van de
koolmees, pimpelmees, boomkruiper, spreeuw, gekraagde roodstaart, boomklever en boomkruiper worden
gezien als vaste rust- en verblijfplaats aangezien er geen zekerheid bestaat over de aanwezigheid van voldoende alternatieven. Holtes in bomen zijn relatief zeldzaam in de stad en zijn derhalve vaak al bezet door
soortgenoten.
De zandhagedis komt mogelijk voor in de omgeving van populier met boomnummer ‘938’, zie bijlage 1 voor
de locatie. De soort maakt geen gebruik van de boom zelf maar kan voorkomen in de directe omgeving.
Daarom dient er niet met machines naast de verharde paden te worden gereden en dient het overige struweel te blijven staan. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, worden negatieve effecten van de werkzaamheden op deze soort uitgesloten.
Bij werkzaamheden aan alle bomen is er kans op overtreding van artikel 9 en 11 van de Flora- en faunawet in
verband met broedvogels zonder jaarrond beschermd nest en zwarte kraai. Dit geldt voor de gehele periode
waarin broedvogels aanwezig kunnen zijn. Globaal loopt de broedperiode voor de te verwachten soorten
van 15 maart tot 15 juli, maar houtduiven kunnen tot in augustus broeden. Wanneer in deze periode wordt
gewerkt, dient voorafgaand aan de kapwerkzaamheden een broedvogelinspectie te worden uitgevoerd.
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Bij werkzaamheden aan de bomen 945, 161 en 221 is er kans op overtreding van artikel 9 en 11 van de Floraen faunawet in verband met broedvogels met jaarrond beschermd nest, te noemen boomvalk.
Bij werkzaamheden aan de bomen 24, 98, 751 en 859 is er kans op overtreding van artikel 9 en 11 van de
Flora- en faunawet in verband met broedvogels met jaarrond beschermd nest, te noemen koolmees, pimpelmees, boomkruiper, spreeuw, gekraagde roodstaart, boomklever en boomkruiper. Bovendien is er bij deze
bomen kans op overtreding van Artikel 9 en 11 in verband met vleermuizen.
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BIJL AGE 1 - ECOLOGISCHE RISICO’S
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Over ons
Quickscan maakt onderdeel uit van habitus natuur & landschap. Wij zijn een vooruitstrevend onderzoeksen adviesbureau voor ecologie, natuur en landschap. Kwaliteit en klanttevredenheid staan bij ons hoog in
het vaandel. U kunt van ons verwachten dat wij vlotte en klantgerichte service bieden en aantrekkelijke
producten opleveren van het hoogste inhoudelijke niveau. Wij geloven in langdurige samenwerking met
opdrachtgevers, partners en personeel op een wijze die wederzijds voordeel oplevert.
Kwaliteit
Wij staan voor kwaliteit, dit begint voor ons bij onze ecologen, die specialistische kennis bezitten over de
herkenning en ecologie van flora en fauna. Naast inhoudelijke expertise kan kwaliteit in sterke mate geborgd worden door het opstellen en beheren van processen, daarom hebben wij onze bedrijfsstructuur
rond processen opgebouwd. Door de aanwezige inhoudelijke kennis en de toepassing van processen aan te
vullen met een uitstekende communicatieve vaardigheden, zijn wij er van overtuigd dat elke dienst voldoet
aan de strengste kwaliteitseisen.
Klanttevredenheid
De klant staat bij ons centraal en dat zien wij ook terug in de cijfers. Zo wordt onze dienstverlening
door onze klanten gemiddeld met een acht beoordeeld. Regelmatig vragen wij u om een evaluatieformulier in te vullen na een afgeronde opdracht. Met uw input kunnen we onze dienstverlening in de toekomst
verder verbeteren.
Over ons logo
Libellen zijn prachtige insecten. Het is dan ook geen toeval dat we voor inspiratie voor ons logo geput hebben uit de fraaie en diverse vormen die de orde van libellen rijk is. Omdat de vleugelvorm het onderscheidende kenmerk is tussen libellen en juffers en de vleugelbeadering de verschillende families onderscheid,
hebben we dit onderdeel als basisvorm voor ons logo gekozen.

Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii)

Wij zijn specialisten in het uitvoeren van ecologische quickscans. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers graag bij ecologische vraagstukken.

