Verdiepingscursus

Bodem en Natuur

De afname van de biodiversiteit in ons land voltrekt zich in hoog tempo. Zichtbaar en onzichtbaar. Natuur bevindt zich immers niet alleen boven de grond. De
neergang betreft alle vormen van leven: van eencelligen tot insecten, vogels en
zoogdieren tot bomen en planten. Gelukkig wil Nederland de komende jaren veel
natuur herstellen en ontwikkelen. Zo beslaat de natuur ontwikkelopgave 80.000 ha
nieuwe natuur voor 2027. Natuurontwikkeling betreft in de meeste gevallen het
omzetten van voormalige voedselrijke landbouwgronden naar voedselarme
natuur. Jarenlang gebruik van de grond door de landbouw heeft jammer genoeg
geleid tot vaak zeer ongunstige uitgangssituaties voor natuur. Het in balans
brengen van de bodem en de organismen daarin, in relatie tot de gewenste
vegetatie bovengronds, is dan cruciaal.

Voor wie is de cursus bestemd
De cursus is primair bedoeld voor
(technische) medewerkers van
terreinbeherende organisaties,
gemeentes en waterschappen.
Daarnaast is de cursus interessant
voor adviseurs en docenten in het
MBO/HBO. Instapniveau is HBO.

In de verdiepingscursus Bodem en Natuur leert u op basis van een uitgebreide
landschapsecologische systeemanalyse (LESA) een integraal herstelplan op
te stellen voor een situatie die u zelf vanuit uw beroepspraktijk kunt aanreiken.
Bodembiologie maakt een integraal onderdeel uit van deze analyse.
De cursus wordt georganiseerd door Hogeschool Van Hall Larenstein en het
Adviesloket Bodem & Natuur. Diverse experts van de bekende terreinbeherende
organisaties en kennisinstituten dragen met hun kennis en ervaring bij aan de
opleiding.
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Deze folder is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld. De
gegevens kunnen echter veranderen
en daardoor kan je aan de informatie
in deze folder geen rechten ontlenen.

Opbouw van de cursus
De cursus is opgezet volgens de
principes van learning-by-doing
en interactief, vraaggestuurd
leren. Geen standaard colleges
dus, maar zelf betrokken worden
en aan de slag!
• Start met tweedaagse veld
excursie in mei of juni 2019 met
overnachting.
•D
 e vijf verdiepingsdagen zijn op
vrijdagen van 10:00 -16:00 uur.
•T
 ijdens een symposium eind
november 2019 presenteren
deelnemers de producten aan
een breed publiek van terrein
eigenaren, beheerders, studenten enz.

Opzet cursus
Als deelnemer werkt u aan een advies
voor een actueel natuurontwikkelingsvraagstuk waar u als terreinbeheerder
mee zit. De cursisten werken in 3- of
4-tallen aan een van de ingebrachte
vraagstukken. Tijdens de 7-daagse
opleiding krijgt u input van VHL-docenten
en andere experts, die vanuit verschillende invalshoeken kennis en ervaring
aanreiken. Hierbij komen de volgende
aspecten aan bod:
• Vegetatiekunde
• Hydrologie
• Archeologie en cultuurhistorie
• Landschapsecologische systeem
analyse
• Bodemchemie
• Bodembiologie
• Bodemstructuur
• Inrichtings- en beheermaatregelen

Volg ons op:
facebook.com/VHLHogeschool
twitter.com/hogeschool_vhl
youtube.com/user/vanhalllarenstein

U werkt volgens de laatste inzichten een
LESA, uit wat leidt tot een advies voor
herstelmaatregelen en beheer voor het
herstel van de terreinen. De integratie
van bodembiologie en -ecologie zorgt
voor een aanvulling die nog niet gangbaar is in het natuurherstel en -beheer. In
de cursus zal de bodem van de terreinen
worden geanalyseerd op zowel gangbare
chemische en fysische parameters als
bodembiologische met de nieuwste
DNA-technieken.
De cursus kan gezien worden als vervolg
op de praktijkcursus Landschapsecologie
in het terreinbeheer (VHL) en de Cursus
bodembiologie bij natuurbeheer (Adviesloket).

Meer informatie
Meer informatie over deze cursus
vindt u op de website. Heeft u daarna
nog vragen? Neem dan contact op met
het bureau Trainingen & Cursussen van
Van Hall Larenstein: (026) 369 56 95 of
info.tc@hvhl.nl.

www.hvhl.nl/cursussen

