Vleermuisonderzoek is
specialistenwerk
Incompany cursussen vleermuizen
Het professionele bureau van de Zoogdiervereniging beschikt over kennis en
expertise op het vlak van de vleermuizen in Nederland én hun leefgebieden.
Niet alleen kennis verzamelen, maar ook het delen van deze kennis staat bij ons
centraal.
Daarom organiseren wij diverse op maat gemaakte incompany cursussen en
workshops voor medewerkers van overheden, terreinbeheerders en
adviesbureaus.
In overleg met u bepalen wij de inhoud en is het mogelijk om theorie en praktijk te
combineren. De docenten zijn onze eigen specialisten en daarnaast werken we
nauw samen met externe deskundigen.
Een greep uit de mogelijkheden:

Vleermuizen en planologie
Hoe wegen vleermuisbelangen mee in planologische
processen? Deze vraag wordt benaderd vanuit een
stappenplan en werkprocessen in relatie tot
ruimtelijke ordening en planologie.
Aan de hand van concrete cases – die ook door u zelf kunnen
worden aangedragen – wordt het hele proces van
onderzoeksopdracht tot praktische implementatie doorlopen.
Aan de orde komen onder andere:
• Ecologie
• Onderzoeksmethoden
• Wet- en regelgeving
• Effecten mitigatie en compensatie
Daarnaast is het mogelijk in te gaan op
specifieke onderwerpen of situaties:
• Vleermuizen en boomonderhoud of laanbeheer
• Vleermuizen en CO2 neutraal maken, renoveren, na-isolatie
• Vleermuizen en Generieke Aanpak Natuur
• Vleermuizen en gebiedsbrede/vlakdekkende inventarisaties
• Vleermuizen en infrastructuur

Onderzoeksmethoden
Vleermuisonderzoek kenmerkt zich door diverse onderzoeksmethoden. Het
beluisteren, opnemen en analyseren van vleermuisgeluiden vormt een belangrijk
onderdeel daarvan.
Wij kunnen uw medewerkers opleiden op het vlak van:
• Omgaan met batdetector (voor beginners en gevorderden)
• Paar- en baltsonderzoek in het veld
• Analyse van vleermuisgeluiden, inclusief gebruik van software

Wetgeving
Daarnaast hebben wij ruime ervaring met de relevantie wet- en regelgeving. Dit
is vaak een onderdeel van een cursus, maar we kunnen hier ook een gerichte
workshop over verzorgen.

Meer informatie
Voor meer informatie over wat het Bureau van de Zoogdiervereniging voor u kan
betekenen neemt u vrijblijvend contact met ons op via:
telefoon: 024-7410500 of
e-mail: secretariaat@zoogdiervereniging.nl
Voor ons actuele cursusaanbod verwijzen we u naar de website
(Zoogdiervereniging.nl – Actueel - Cursussen). Wilt u op de hoogte gehouden
worden kunt u zich aanmelden om onze cursusmailing te ontvangen op:
http:www.zoogdiervereniging.nl/cursussen
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