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Ecologische cursussen 

 

Volg een cursus van Naturio als u op ecologisch 

gebied extra kennis wilt opdoen of uw kennis 

actueel wilt houden. 

 

Inhoudelijke en praktische cursussen 

Naturio biedt ecologische cursussen voor vakmensen 

in het groene werkveld. De kennis staat centraal en 

is gericht op praktische bruikbaarheid. U kunt er in 

uw werk mee aan de slag.  

 

Naturio helpt u verder ontwikkelen in uw vak! 

 

Sterke combinaties of eigen maatwerk 

Combineer de gevarieerde cursusmodules naar wens. 

Ook voor een in-company cursus of begeleiding bij  

een eigen 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, want maatwerk is altijd mogelijk. 

 

Karin Albers 

kennis is inspiratie 
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Ecologische monitoring 

Hoe onderzoek en evalueer je 

op een goede en praktische 

manier de natuurwaarden? 

Van doel, organisatie en 

methoden tot bestaande 

monitoring, deze cursus 

belicht alle facetten van een 

goed monitoringplan. 

In Utrecht en Eindhoven.  

 
Algemene ecologie 

Flora en vegetatie  

Meer kennis over flora en 

vegetatie in een praktische 

cursus, die behalve 

herkenning ook de 

indicatiewaarde belicht. Een 

volledige buitencursus gericht 

op verschillende niveaus. 

In Eindhoven. 

 

Natuur in beheer:  Ecologisch groenbeheer, 

Natuurgericht maaibeheer, Gedurfd Lanenbeheer en 

Heidebeheer 

Deze cursusdagen zijn los of gecombineerd te volgen. Waar 

liggen kansen in het groenbeheer? Hoe kan je het beste wanneer 

maaien? Hoe kan je lanen op korte én lange termijn vitaal, mooi 

en veilig houden? Krijg ten slotte meer kennis over het 

heidecultuurlandschap en leer over de nieuwste inzichten. 

In Rijswijk, Amersfoort, Tilburg, Vught,  
Heeze en de Veluwe (verschilt per cursus). 

 
De praktijk buiten: Natuur ontwikkelen, 

Biodiversiteit en maaibeheer en Ecopark Eindhoven 

Deze 3 losse cursusdagen zijn geheel buiten en leren u de 

praktijk van gelaagde projecten en maatregelen. Successen en 

leerpunten van natuur ontwikkelen en beheren worden getoond, 

zowel voor stadsnatuur als voor buitengebieden. Dagen vol 

inspiratie en kennisuitwisseling voor meer natuur in ontwerp en 

beheer. Ook communicatie en samenwerking komen aan bod. 

In Eindhoven, Amersfoort en Veenendaal 

(verschilt per cursus). 

 
Natuurwetgeving en de 

praktijk 

Hoe om te gaan met 

natuurwetgeving? Hierin zijn 

losse cursussen of een serie 

te volgen. In samenwerking 

met diverse partijen. 

In Utrecht.  

 
Natuur in ontwerp en beleid:  Ecologische kansen,  

Ecologische relaties en Natuurinclusief groen 

Deze serie van 3 cursusdagen slaat een brug tussen RO, ontwerp 

en ecologie; leer kansen benutten voor meer biodiversiteit. 

Ontwerp voor mens, plant en dier! Voor beleidsmedewerkers, 

projectleiders en landschapsarchitecten dé manier om meer inzicht 

te krijgen in natuur en biodiversiteit, om dit toe te kunnen passen 

bij  inrichtingsplannen, gebiedsontwikkelingen of visies (zoals de 

omgevingsvisie). 

In Utrecht. Erkend als bijscholing voor landschapsarchitecten. 

 
Basiskwaliteit Natuur 

Leer in één dag hoe Basis-

kwaliteit Natuur helpt bij het 

bepalen van prioriteiten en 

kan dienen als basis voor een 

omgevingsvisie. Met aandacht 

voor inhoud (milieu, beheer 

en inrichting) en proces. 

In Rijswijk, Eindhoven 

en Zeist. 


