
 

 

Ecologische cursussen 

Volg een cursus van Naturio als u op ecologisch gebied extra 

kennis wilt opdoen of uw kennis actueel wilt houden. 

 

Praktische ecologische cursussen 
Naturio biedt ecologische cursussen voor vakmensen in het groene werkveld. De kennis staat 

centraal, gericht op praktische bruikbaarheid. U kunt er in uw werk mee aan de slag. Er staan 

reguliere cursussen en veld-cursussen op het programma. U wordt van harte uitgenodigd op 

één van onze inspirerende cursuslocaties. Naturio helpt u verder ontwikkelen in uw vak! 

 

Ecologische opleiding of eigen kennisdag 
Combineer de gevarieerde cursusmodulen naar wens tot een complete opleiding. Ook voor 

ondersteuning bij het ontwikkelen van een eigen interne of externe cursus of kennisdag kunt 

u bij Naturio terecht. Bent u op zoek naar een cursus die u niet terugvindt in het 

cursusprogramma? Neem dan vooral contact op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Meer informatatie:  www.naturio.nl 

info@naturio.nl  

kennis is inspiratie 
ecologische kennis voor meer natuur 



 

Zie www.naturio.nl voor actuele informatie en aanmelden. 

Cursusprogramma 2018 

Meer kleur in groen, De ecologische basis 

Duik in de basis, achtergronden en praktijk van de ecologie; bodem, abiotiek en ecologische 

randvoorwaarden die de natuurwaarde sturen. Maak hiervan gebruik in ruimtelijke 

ordeningsprojecten, groenontwerp of beleidskeuzen. Leer de kansen van een specifieke plek 

benutten voor meer biodiversiteit.  

Tilburg (15 mei), Rijswijk (12 juni), Meppel (4 sept) en Amersfoort (30 okt) 

Meer kleur in groen, Ecologische relaties 

Krijg zicht op de ecologische samenhang in ruimtelijk ontwerp. Maak hiervan gebruik in 

ruimtelijke ordeningsprojecten, groenontwerp of beleidskeuzen. Het versterken van 

landschapsecologische samenhang, ook binnen de stadsnatuur, zorgt voor een grote 

meerwaarde in biodiversiteit. 

Tilburg (22 nov), Rijswijk (11 dec), Meppel (18 dec) en Amersfoort (24 jan 2019) 

Natuurkansen in beheer, Ecologisch groenbeheer 

Hoe ontwikkel je structuurrijk, bloemrijk en aantrekkelijk groen voor planten, dieren en 

mensen? Deze cursus is gericht op groen in de bebouwde omgeving. U krijgt inzicht in de 

kansen en knelpunten van een op natuurwaarden gericht groenbeheer. 

Tilburg (18 sept), Rijswijk (27 nov), Meppel (4 dec) en Amersfoort (10 jan 2019) 

Meer natuur, minder risico; Tijdelijke natuur werkt! 

In samenwerking met: Bureau Stroming en Stichting Tijdelijke Natuur 

Tijdelijke Natuur kent louter winnaars. De terreineigenaar voorkomt risico’s op vertraging en 

extra kosten door het verschijnen van streng beschermde planten en dieren. De natuur 

profiteert één of enkele jaren van spontane natuurontwikkeling. Omwonenden en gebruikers 

krijgen een leuk natuurgebied. Leer in deze cursus over het proces en de inhoud. 

Steenwijk (7 juni), Best (26 juni), Amsterdam/Velsen (25 sept), en Utrecht (11 okt) 

Veldcursus: Ecopark Acht Eindhoven 

Bij het dorp Acht is eind jaren 90, samen met de ontwikkeling van een grote woonwijk, een 

ecologisch stadspark aangelegd. Deze cursus neemt u mee door het hele park, waarbij 

successen en leerpunten van 20 jaar ontwikkeling worden getoond. Een echte buitencursus, 

die de praktijk van ecologisch groen en een natuurrijk park laat zien. 

Eindhoven, Ecopark Acht, 29 mei 

Cursus Ecologische monitoring 

Hoe onderzoek je op een goede en praktische manier de natuurwaarden of biodiversiteit? Het 

evalueren van natuurdoelen kan op allerlei niveaus wenselijk zijn, van nieuw maaibeheer tot 

zicht hebben op uw gemeente als geheel. Wat voor monitoring bestaat al? Kan hiervan gebruik 

gemaakt worden? Deze cursus belicht alle facetten. 

Eindhoven (6 nov), Meppel (13 nov) en Utrecht (15 jan 2019) 

Cursus Gedurfd Lanenbeheer 

Lanen goed beheren is een lastige uitdaging. Zowel op korte als op lange termijn moeten 

bomen vitaal, mooi en veilig zijn. Zowel het beeld van de laan, als de natuurwaarden spelen 

daarbij een belangrijke rol. Soms is daarvoor gedurfde keuzen maken noodzakelijk. Deze 

cursus geeft handvatten om lanenbeheer doordacht aan te pakken. 

Amersfoort (11 sept) en Vucht (1 nov) 

Cursus Varens herkennen voor floristen 

Het doel van deze cursus varens is om uw kennis van de verschillende (lastigere) soorten 

varens te vergroten, te verbreden en te verdiepen. Deze meer specialistische cursus gaat uit 

van een algemene florakennis en zal de kwaliteit van uw flora-inventarisaties verhogen. 

Drenthe, omgeving Dwingelo (4 okt), West Nederland (bij voldoende belangstelling)  

http://www.naturio.nl/

