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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 cursusmodulen naar wens. 

Ook voor 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, want maatwerk is altijd mogelijk. 

www.naturio.nl 



 

 
Meer kleur in groen 

Ecologische kansen 

Ecologische relaties 

De brug tussen ontwerp en 

ecologie; leer kansen benutten voor 

meer biodiversiteit. Ontwerp en 

inrichting voor mens, plant en dier! 

In Rijswijk, Amersfoort, Tilburg en 

Meppel. 

 

Cultuurhistorie en 

natuurbeheer  

Hoe combineer je landschappelijk 

erfgoed het beste met natuur-

beheer en ontwikkeling? Welke 

afwegingen worden gemaakt? 

Zowel achtergrond als praktijk 

komen aan bod. 

In Boxtel en Renkum. 

 
Tijdelijke natuur werkt! 

Tijdelijke Natuur kent louter 

winnaars; meer natuur, minder 

risico. Leer in deze cursus over het 

proces, de wetgeving en de inhoud. 

Met diverse praktijkvoorbeelden en 

een veldbezoek. 

In Utrecht, Amsterdam  

en Best.  

Ecologische monitoring 

Hoe onderzoek en evalueer je op 

een goede en praktische manier de 

natuurwaarden of biodiversiteit? 

Van doel, organisatie en methoden 

tot bestaande monitoring, deze 

cursus belicht alle facetten. 

In Utrecht, Eindhoven en Meppel.  

 
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. 

Gedurfd Lanenbeheer 

Lanen goed beheren is een lastige 

uitdaging. Zowel op korte als op 

lange termijn moeten bomen vitaal, 

mooi en veilig zijn. Deze cursus 

geeft handvatten om lanenbeheer 

doordacht aan te pakken. 

In Amersfoort en Vught.  

 

Natuurkansen in beheer 

Ecologisch groenbeheer 

Natuurgericht maaibeheer  

Hoe ontwikkel en beheer je 

structuurrijk, bloemrijk en 

aantrekkelijk groen voor planten, 

dieren én mensen?  

In Rijswijk, Amersfoort, Tilburg en 

Meppel. 

 
Ecopark in Eindhoven 

Deze cursus neemt u mee naar een 

zeer geslaagd ecologisch park, 

waarbij de successen en leerpunten 

van 20 jaar ontwikkeling en beheer 

worden getoond. Een dag vol 

inspiratie voor natuurrijk groen. 

In Eindhoven. 

 

Voor meer informatie, cursusdata en het meest actuele programma zie: www.naturio.nl. 


