
 

Cursus 

Meer natuur in ontwerp 

Ecologische kansen 

 

Een kwaliteitsslag geven aan plannen en ontwerpen binnen de thema’s 

klimaatadaptatie, leefbaarheid en duurzaamheid is een zeer actuele 

uitdaging. Kiezen voor een natuurrijke aanpak met een hoge 

biodiversiteit biedt daarbij een grote meerwaarde. Leer in deze cursus 

kansen herkennen in bodems, abiotiek en ecologische randvoorwaarden 

die de natuurwaarden sturen. Leer op basis van ecologische kennis de 

kansen van een specifieke plek te benutten en help onder andere de 

wilde bijen. 

Na deze cursus heeft u: 

✓ Meer besef van natuurpotenties binnen de ruimtelijke ordening en (groen)ontwerp 

zodat plannen en ontwerpen naar een hoger niveau getild worden 

✓ Zicht op (bodem)factoren die natuurkwaliteit bepalen, ook in bebouwd gebied 

✓ Kennis van enkele belangrijke ecologische processen 

✓ Een checklist van kansen en knelpunten bij beleidskeuzes, ontwerp van groen en 

kleinschalige natuurontwikkeling 

Deze cursus bestaat uit: 

• Presentaties over de ecologische achtergronden 

• Praktijkvoorbeelden van belangrijke elementen in ontwerpen en beleid 

• Kansen en knelpunten bij het streven naar meer biodiversiteit, zoals voor insecten 

• Casussen die gebaseerd zijn op uw eigen situatie 
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Leer natuurrijk groen te ontwikkelen 

Steeds meer dringt het besef door dat groen niet altijd natuurrijk is. Er zijn grote 

verschillen in natuurwaarden en biodiversiteit tussen het ene groene gebied en het 

andere. Voor niet-ecologen biedt deze cursus ecologische (basis)kennis en belangrijke 

aanknopingspunten om te kijken waar mogelijkheden liggen voor het ontwikkelen van 

échte natuurwaarden in en rond bebouwd gebied. Na deze cursus heeft u een beeld van 

de kansen en knelpunten bij het realiseren van natuurrijk groen. Ook de architectonische 

kwaliteit speelt hierbij een belangrijke rol en komt aan bod. Zorg voor meer kleur in het 

groene palet en versterk daarmee ook voor mensen uw plannen en ontwerpen! 

 

Ontdek de bepalende factoren bodem en water 

Deze cursus biedt kennis over de belangrijkste factoren in bodem en water die 

natuurwaarden en biodiversiteit bepalen. Leer hoe gebiedskenmerken sturend zijn voor 

de kansen die er zijn. Wat kan er bijvoorbeeld op droge zandgronden en wat zijn de 

voor- en nadelen van klei? Hoe zit het met de hydrologie? Welke gegevens zijn nodig? 

Leer mee te gaan met de natuur en haar kenmerken. Dat verdient zich bovendien terug 

in een eenvoudigere realisatie en nog meer in het beheer. Daarbij is er natuurlijk 

aandacht voor algemene randvoorwaarden en afstemming met andere disciplines. 

 

Krijg inzicht om betere keuzes te maken 

Deze cursus geeft onder andere antwoorden op vragen als: hoe zit het nu met 

voedselrijkdom? Is minder voedsel beter of slechter? Overal verschralen of selectief? Is 

natter altijd beter in deze tijd van verdroging? Ook de vaak gewenste bloemrijke 

vegetaties worden op de lange termijn niet altijd even eenvoudig bereikt. Leer waarop 

keuzes het beste gebaseerd kunnen worden. 

 

De praktijk  

Aan het einde van de dag gaat u aan de slag met uw eigen casus en vertaalt u de nieuwe 

kennis naar uw eigen (praktijk)omgeving.  

 

Benodigde basiskennis: geen 

Geschikte combinaties:  

• Meer natuur in ontwerp: Ecologische relaties en Natuurinclusief groen 

• Veldcursus Ecologische stadsparken in Eindhoven 

• Praktijkdag De Groene Grens 

Cursusdata en locaties: 

• Utrecht, dinsdag 16 maart 2021 

 

Meer informatie en aanmelden op www.naturio.nl 


