Ecologie van Nederland in één dag
Op alle bestuursniveaus en bij vrijwel alle inrichtings- en bouwprojecten is er aandacht
voor de natuur en de ecologische kwaliteit. Er is enerzijds sprake van een strenge natuurwetgeving en anderzijds staat het natuurbeleid onder druk. Om hier goed mee om te kunnen gaan is een goede ecologische basiskennis onontbeerlijk. In deze cursus worden ecologische basisprincipes zoals het functioneren van ecosystemen, natuurlijke successie en
ecologische infrastructuur kort en bondig uitgelegd. Er is ook aandacht voor beschikbare
bronnen en methoden van inventarisatie en monitoring. Natuurlijk komen ook de natuuren landschapsbeheertypen zoals gedefinieerd in de INDEX-NL, het kader voor subsidie,
aan bod.
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Bodem, cultuurlandschap, hydrologie en ecologie van Nederland

De cursus

De cursus heeft als uitgangspunt het begrip van de
algemene ecologische basis. Er wordt uitgelegd wat een
ecosysteem is, hoe kringlopen werken in de natuur, hoe
de natuur zich ontwikkeld en wat algemeen aanvaardde
principes van natuurbeheer zijn. Basis voor de Nederlandse natuurwetgeving is NATURA2000 met specifiek
gedefinieerde soorten, habitats en gebieden. Bronnen
met een goede beschrijving van deze soorten, habitats
en gebieden worden uitgebreid behandeld. Praktische
elementen uit de cursus betreffen veldbezoek en ondersteunend bureauonderzoek om inzicht te krijgen in de
ecologische kwaliteit van gebieden. Bij dit bureauonderzoek zal, onder andere, gebruik gemaakt worden van het
biologisch informatie programma SynBioSys.

Bodem van Nederland in één dag
De bodem vormt de basis van onze fysieke leefomgeving en komt, integraal of als specifiek onderdeel, altijd terug in ruimtelijke plannen. Zeer veel informatie van de Nederlandse
bodem is, in al haar facetten, vrij toegankelijk. Echter, de interpretatie en de toepasbaarheid van de gegevens is vaak lastig. De geologie, de bodemkunde, maar ook de simpele
boorbeschrijving, maken gebruik van uiteenlopende methoden en normen. In deze cursus
maakt kennis met deze methoden en normen. U maakt kennis met digitale bronnen en
leert deze te gebruiken binnen het kader van ruimtelijke planvorming.

Voor wie?

Deze cursus is specifiek bedoeld voor de geïnteresseerde
leek die in aanraking gaat komen of in aanraking komt
met specialisten op het gebied van ecologie en natuurbeheer. Het doel van deze cursus is het leren inhoudelijk
van gedachten te wisselen met de ecoloog, terreinbeheerder en flora- en faunadeskundige in een professionele setting.

Lesvormen

Het is een afwisselende cursus met een mix van interactieve hoorcolleges, veldpraktica en computerlessen.

Docenten

De cursus wordt verzorgd door ervaren docenten die
goed op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in
het vakgebied en gewend zijn een goede mix van theorie,
praktijk en toepasbaarheid aan te bieden.

Programma
• College ecologische basisprincipes en de Nederlandse

natuur
• College natuurbeleid, natuurwetgeving en natuurbeheer.
• Veldexcursie flora, fauna, vegetatie en ecosystemen.
• Computerpracticum bronnen voor bureauonderzoek
en SynBioSys
• Werkcollege beleid en instrumentarium voor natuur in
de praktijk.

De cursus

Meer informatie
Meer informatie over de cursus kunt u inwinnen
bij VHL Trainingen & Cursussen.
Postbus 9001
6880 GB VELP
T: 026-3695640
E: infotc@hogeschoolVHL.nl
I: www.hogeschoolVHL.nl/tenc
Cursusdata en kosten van de cursus vindt u op onze
website in het cursusrooster of kunt u telefonisch
opvragen.

Voor wie?

Docenten

De cursus wordt verzorgd door ervaren docenten die
goed op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in
het vakgebied en gewend zijn een goed mix van theorie,
praktijk en toepasbaarheid aan te bieden.

Programma
• College geologie en lithostratigrafie
• College bodemkunde en bodemkaart van Nederland
• Veldpracticum materiaal herkennen en boorbeschrijving
• Computerpracticum gebruik DINOloket en bodemkaart
• Werkcollege bodembeheer en bodembeleid

Deze cursus is specifiek bedoeld voor de geïnteresseerde
leek die in aanraking gaat komen of in aanraking komt
met specialisten op het gebied van bodem. Het doel van
deze cursus is het leren inhoudelijk van gedachten te
wisselen met de bodemspecialist in een professionele
setting.

Inschrijven
De algemene inschrijfvoorwaarden kunt
u lezen op onze website of telefonisch
opvragen.

Lesvormen

U kunt zich tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus inschrijven via onze website
www.hogeschoolVHL.nl/tenc.
06-14
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De cursus gaat in op de geologie en de bodem van
Nederland. Als uitgangspunt dient hierbij de geologische ontwikkeling van Nederland in het Kwartair en de
bodemvormende processen (fysisch en chemisch). Hat
materiaal waar gebruik van wordt gemaakt is de geologische boorbeschrijving, de bodemkaart en natuurlijk
de bodem zelf zoals zichtbaar in het veld. Gedurende
de cursus worden er steeds uitstapjes gemaakt naar de
praktische bruikbaarheid en komen ook zaken als bv sonderingen en grondwatertrappen aan bod. In de cursus zal
ook specifiek aandacht zijn voor nieuwe ontwikkelingen
zoals de BRO en het instrumentarium dat beschikbaar is
op de site van de SIKB.

Het is een afwisselende cursus met een mix van interactieve hoorcolleges, (veld)practica en computerlessen.

10-12

Meer weten? Kijk ook eens op www.hogeschoolVHL.nl/tenc
11-6-2014 10:34:45

Hydrologie van Nederland in één dag
Op alle bestuursniveaus staan beleid, regelgeving en inrichting in relatie tot de waterproblematiek volop in de aandacht. Denk daarbij aan het nationaal bestuursakkoord water,
de watertoets, de kaderrichtlijn water etc. Inrichten en beheren met water is vaak een
technisch verhaal, men moet goede kennis hebben van natuurkundige, klimatologische en
landschappelijke principes. In deze cursus worden deze principes uitgelegd en toegepast
op een dusdanige wijze dat ook de beleidsmedewerker en bijvoorbeeld de handhaver het
kan volgen. Er is aandacht voor de gehele hydrologische kringloop: neerslag, oppervlaktewater en grondwater komen aan bod. Naast het puur kwantitatieve aspect van het water
komen ook zaken als waterveiligheid en waterkwaliteit aan bod.

Cultuurlandschap van Nederland in één dag
Het historisch bodemarchief en cultuurhistorische elementen van het landschap zijn sinds
het verdrag van Malta, de nota Belvedère en de nieuwe monumenten wetgeving belangrijke elementen in de ruimtelijke inrichting. De burger krijgt ook steeds meer interesse
in de geschiedenis van zijn leefomgeving. In een scala van projecten, uiteenlopend van
stedelijke herinrichting, waterbeheer, grond-, weg- en waterbouw tot natuurontwikkeling
is de analyse van het cultuurlandschap, zowel onder als boven de grond, een vaststaand
element geworden. In deze cursus maakt u kennis met de archeologie van Nederland, de
ontginnings- en inrichtingsgeschiedenis van het Nederlandse landschap en het beleid en
instrumentarium dat van toepassing is. U leert hoe bestaande bronnen (kaarten, archief,
literatuur) gebruikt worden in de ruimtelijke planvorming.

De cursus

De cursus gaat in op algemene methoden en technieken
die worden gebruikt in de archeologie en u maakt kennis
met de archeologische procesgang. Ook de ontwikkeling
van het huidige Nederlandse cultuurlandschap en hoe
dat herkenbaar (leesbaar) is komen aan bod. Het interpreteren van historische topografische kaarten wordt
geoefend en er is beperkt aandacht voor de historische
bouwkunde. Gedurende de cursus worden steeds uitstapjes gemaakt naar de praktische bruikbaarheid van de
bronnen. In de cursus zal ook specifiek aandacht zijn voor
de regelgeving rond de archeologie zoals beschreven in
de KNA. Er wordt aandacht besteed aan de cultuurhistorische waardering van objecten en landschappen.

Voor wie?

Deze cursus is specifiek bedoeld voor de geïnteresseerde
leek die in aanraking gaat komen of in aanraking komt
met specialisten op het gebied van cultuurhistorie en
archeologie. Het doel van deze cursus is het leren inhoudelijk van gedachten te wisselen met de archeoloog,
historisch geograaf en cultuurhistoricus in een professionele setting.

Lesvormen

Het is een afwisselende cursus met een mix van interactieve hoorcolleges, kaartpractica en werkcolleges.
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De cursus

Docenten

De cursus wordt verzorgd door ervaren docenten die
goed op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in
het vakgebied en gewend zijn een goede mix van theorie,
praktijk en toepasbaarheid aan te bieden.

Programma
• College archeologie van Nederland
• College ontginning en inrichting van Nederland.
• Practicum interpretatie historisch geografische kaarten.
• Practicum waardering van het cultuurlandschap
• Werkcollege cultuurhistorische beheer en beleid op
regionaal en lokaal niveau

06-14

De cursus heeft als uitgangspunt de hydrologische
kringloop en het begrip van de waterbalans. Dynamiek in
neerslag door klimaatsverandering, beheer van het oppervlaktewater in de vorm van rivierbeheer en boezempeilbeheer en het grondwaterbeheer komen allen aan
bod. Er zal aandacht besteed worden aan de waterkwaliteit maar de nadruk van de cursus ligt op de waterkwantiteit. Er is zowel aandacht voor de monitoring van het
watersysteem als voor actieve ingrepen in het watersysteem door bijvoorbeeld bronbemaling. Ook de bronnen
die geraadpleegd kunnen worden komen aan bod. In de
cursus is specifiek aandacht voor de wet- en regelgeving
rondom water.

Voor wie?

Deze cursus is specifiek bedoeld voor de geïnteresseerde
leek die in aanraking gaat komen of in aanraking komt
met specialisten op het gebied van hydrologie en waterbeheer. Het doel van deze cursus is het leren inhoudelijk
van gedachten te wisselen met de hydroloog en waterbeheerder in een professionele setting.

Docenten

De cursus wordt verzorgd door ervaren docenten die
goed op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in
het vakgebied en gewend zijn een goede mix van theorie,
praktijk en toepasbaarheid aan te bieden.

Programma
• College het Nederlandse watersysteem en de hydrolo-

gische kringloop
• College inleiding in de kwantitatieve aspecten van het
watersysteem.
• Practicum meten aan de hydrologische kringloop.
• Computerpracticum Geohydrologie (grondwater) en
DINOloket
• Werkcollege beleid en instrumentarium van het waterbeheer

Lesvormen

Het is een afwisselende cursus met een mix van interactieve hoorcolleges, veldpraktica en computerlessen.
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Meer weten? Kijk ook eens op www.hogeschoolVHL.nl/tenc
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