
CURSUSSEN  
NATUURLIJK GROEN

  Informatie over de cursusleiders

 David van Iersel is werkzaam als natuurtechnisch adviseur en European Tree Technician 

bij Van Helvoirt Groenprojecten.

Als adviseur houdt David zich enerzijds bezig met boomtechnische adviezen en anderzijds met alle aspecten van 

de inheemse flora en fauna. Zijn werkzaamheden bestaan uit onderzoek, advies en rapportage met betrekking 

tot de Flora- en Faunawetgeving, monitoring van onder andere vegetaties en waterkwaliteit en het uitwerken 

van natuurontwikkelingsplannen zoals Ecologische Verbindingszones.

 Elmar Prins is werkzaam als projectleider ecologie bij Buiting Advies in Dieren.

Elmar is via Buiting Advies betrokken bij een grote diversiteit aan ecologische onderzoeken en heeft een 

goede en brede kennis van de Nederlandse flora en fauna. Hij is goed op de hoogte van de actuele 

natuurwetgeving. En als specialist op het gebied van Nederlandse flora is Elmar actief als districts-

coördinator van Floron, validator van de NDFF, en administrator voor de website waarneming.nl. Hij 

heeft bij Helicon Velp interne en externe cursussen gegeven op het gebied van ecologie, natuur-

beheer en flora en fauna.

 Jip Louwe Kooijmans is werkzaam als Teamhoofd Stedelijke Milieus 

bij de Vogelbescherming Nederland. 

Jip is onder andere auteur van het boek ‘Stadsvogels; bouwen, beleven, beschermen’ en 

van de ‘Zakgids vogels van Nederland’. Hij heeft veel expertise op het gebied van stads-

vogels, in combinatie met stedenbouw en de inrichting en aankleding van het stedelijk 

gebied. Jip adviseert zodanig dat niet alleen stadsvogels profiteren, maar dat de hele 

biodiversiteit verbetert en daarmee de kwaliteit van de stedelijke omgeving.

 Gert-Jan Koopman is werkzaam als natuurtechnisch adviseur 

bij Ciran Nederland.

Onder de merknaam ‘Heem brengt natuur dichtbij’ werkt Gert-Jan met een achttal  

partners aan het terugbrengen van natuurlijk groen in de directe leefomgeving 

van mensen. Hij is adviseur in flora en fauna (en de wetgeving daarover) en in dit 

verband nauw betrokken bij gedragscodegroen.nl . Gert-Jan adviseert hierin  

provincies, gemeenten, architecten, projectontwikkelaars en hoveniers.
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  Ecologisch ontwerpen, inrichten en beheren   Ontwikkelen en beheren van de duurzame stad

Aanleiding:

Er is steeds meer behoefte aan een meer natuurlijke inrichting van de openbare 

ruimte. Een natuurlijke inrichting biedt niet alleen kansen voor planten en dieren, 

maar is vaak ook duurzamer en draagt bij aan een gezonde leefomgeving. 

Voor een natuurlijke inrichting is ecologische kennis nodig en een praktische 

aanpak. Bovendien is het van groot belang dat de juiste beslissingen in een 

vroeg stadium worden genomen. Deze cursus gaat in op de belangrijkste  

ecologische principes die bij ontwerp, inrichting en beheer van openbare  

ruimten een rol spelen en biedt inzicht in de kansen die er liggen. Er worden 

praktische voorbeelden aangedragen en in het veld bekeken.

Aanleiding:

Er is vaak meer natuur in de stad dan veel mensen denken. Deze natuur is van groot 

belang voor planten en dieren.  Bovendien houdt stadsnatuur ons gezond. Ze zorgt 

voor een beter leefklimaat en geeft onze kinderen de mogelijkheid op een ongedwongen 

manier kennis te maken met natuur in de eigen omgeving. Daarnaast geeft groen een 

meerwaarde aan onze huizen. Veel van de huidige stadsnatuur heeft zich min of meer 

spontaan ontwikkeld. De kwaliteit is vaak wisselend door gebrek aan kennis en verkeer-

de keuzes op het gebied van ontwikkeling en beheer. Er zijn gelukkig ook succesvolle 

voorbeelden van het actief ontwikkelen van een meer natuurlijke, stedelijke omgeving. In 

deze cursus maak je kennis met de waarde van natuur voor de stedelijke omgeving. De 

cursus geeft handvatten voor de ontwikkeling van een natuurlijke en gezonde leefomge-

ving. Er worden praktische voorbeelden aangedragen en in het veld bekeken. 

Doelgroep: 

Professionals op het gebied van ontwerp, inrichting  

en beheer van groene elementen. Te denken valt aan tuin- en 

landschapsontwerpers, projectontwikkelaars, greenkeepers  

en beleidsmedewerkers van gemeenten en waterschappen.

Voorkennis: 

Basiskennis op het gebied van groene landschapselementen is 

gewenst. 

Cursusduur en aanpak: 

De cursus duurt drie dagen en bestaat uit presentaties,  

veldbezoeken en opdrachten met nabespreking.

Locatie: 

De cursus wordt op diverse plaatsen in heel Nederland  

aangeboden. De cursus kan ook in company worden verzorgd.

Aantal deelnemers: 

10-15

Doelgroep: 

Professionals op het gebied van inrichting en beheer van de  

stedelijke omgeving. Te denken valt aan beleidsmedewerkers 

van gemeenten en woningcorporaties, projectontwikkelaars en 

beheerders van de openbare ruimte. 

Voorkennis: 

Basiskennis op het gebied van groen en milieu in de stad.

Cursusduur en aanpak: 

De cursus duurt drie dagen en bestaat uit presentaties,  

veldbezoeken en opdrachten met nabespreking.

Locatie: 

De cursus wordt op diverse plaatsen in heel Nederland  

aangeboden. De cursus kan ook in company worden verzorgd.

Aantal deelnemers: 

10-15

Inhoud: 

1. Hoe en waarom van ecologisch ontwerpen, 

 inrichten en beheren

2. Inpassen van groen in het landschap 

3. Natuurwetgeving

4. Inrichten en aanleggen van natuurlijke beplantingen 

5. Inrichten en aanleggen van kruidenrijke graslanden 

 en bermen

6. Aanleggen van ecologisch waardevolle waterelementen

7. Basisprincipes van ecologisch beheer 

8. Beheer van beplantingen, graslanden, bermen, 

 poelen en vijvers

Inhoud: 

1. Belang van natuur en milieu in de stad 

2. Kleinschalige natuur in de stad

3. Natuurspeelplaatsen voor kinderen

4. Groene gebouwen  

5. Flora- en faunawet

6. Faunavoorzieningen aan gebouwen 

7. Verantwoord omgaan met water in de stad

8. Fijnstof, geluidwering, temperatuurdemping 

 en gezondheid


