
Ecologisch 
onderzoek
en advies 



Ruimtelijke ordening en ecologie zijn nauw met elkaar 

verbonden. Iedere ontwikkeling heeft immers gevolgen 

voor mens, dier en omgeving. Mateboer Milieutechniek 

houdt zich bezig met verschillende soorten flora en fauna 

onderzoek. Vaak met het oog op de ontwikkeling van een 

gebied en de omgevingsvergunning die daarvoor nodig 

is. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek en advies voor een 

verbouwing, renovatie, gebiedsontheffing, natuurbeheer of 

beheer van openbaar groen.

Snel en efficiënt
Mateboer Milieutechniek is een onafhankelijk milieukundig en 
ecologisch adviesbureau. Als onderdeel van de Mateboer Groep 
is Mateboer Milieutechniek in staat u snel en efficiënt te helpen. 
De combinatie van ecologische expertise en kennis van bouw en 
ruimtelijke ontwikkeling, maken dat wij u snel kunnen voorzien van 
het juiste advies, maar ook doelmatig helpen met de uitvoering. U 
voorkomt zo onverwachte vertraging van uw project.

U kunt ons inschakelen voor alles wat te maken heeft met 
bodemonderzoek, bodemsanering en ecologisch onderzoek. 
Denk op het gebied van ecologisch onderzoek aan:

Ontheffingsaanvraag op de Wet Natuurbescherming

Advies over ecologisch beleid zoals het opstellen van beheersplannen 
en gedragscodes

Ecologische begeleiding tijdens de uitvoering van projecten

Kwaliteitsgarantie
Mateboer Milieutechniek BV staat garant voor kwaliteit. 
Om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving zijn wij 
uiteraard gecertificeerd voor de hiervoor geldende protocollen. 
Deze certificeringen garanderen tevens onze volledige 
onafhankelijkheid. We beschikken over de NEN-EN ISO-9001-2015 
certificering. Al onze veldmedewerkers zijn VCA-gecertificeerd en 
in bezit van de vereiste certificaten voor milieukundig onderzoek. 

Team Mateboer Milieutechniek
Ons team bestaat uit zeer ervaren en deskundige specialisten op 
bodemtechnisch en ecologisch gebied. Wij zijn dagelijks werkzaam 
voor onder meer (lokale) overheden, waterschappen, aannemers, 
projectontwikkelaars en particulieren.

Natuurwetgeving en effectstudie
Wanneer u te maken krijgt met de Wet natuurbescherming is het 
van belang om een effectstudie uit te voeren. Deze studie bevat 
een Quickscan en een eventueel aanvullend onderzoek. Dit proces 
maakt duidelijk of beschermde plant- en/of diersoorten in het 
plangebied en de omgeving voorkomen en op welke manier zij 
daar gebruik van maken. Mocht de Wet natuurbescherming in het 
geding komen dan helpen wij u graag met het aanvragen van een 
ontheffing op de Wet natuurbescherming.



Heeft u een vraagstuk op het gebied van flora en fauna?
Neem dan gerust contact op, onze adviseurs helpen u graag verder.

T 038 331 50 20
info@mateboer.nl
www.mateboer.nl
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