
 
 

 
 
Aankondiging cursus: Vleermuizen en Planologie 
 
Driedaagse cursus op 5, 12 en 19 november 2013 
 
 
Het bureau van de Zoogdiervereniging organiseert een cursus ‘Vleermuizen en 
Planologie’. 
 
Na afronding van de cursus beschikken cursisten over actuele kennis van ecologie en 
landschapsgebruik van de Nederlandse vleermuizen, de wetgeving, vleermuis-
inventarisatiemethoden en kunnen deze kennis inzetten in hun eigen situatie. 
 
 
 

 
 

 
 
Inhoud van de cursus 
Bij iedere cursus Vleermuizen en planologie wordt de inhoud aangepast aan de meest 
actuele inzichten en ontwikkelingen. Naast herziening van het toetsingskader van Dienst 
Regelingen (ontheffingen versus positieve afwijzing) worden in deze cursus ook de 
consequenties van de WABO (‘omgevingsvergunning’) belicht.  

 
De cursus richt zich in zes dagdelen, onder andere aan de hand van case studies op:   
- de ecologie en het landschapsgebruik van vleermuizen; 
- de eisen die de Flora- en Faunawet, tegen de achtergrond van de Europese 
Habitatrichtlijn, de Bats Agreement en m.e.r. richtlijnen, stelt aan hoe er met 
vleermuizen in planologische processen omgegaan wordt; 
- welke gegevens beschikbaar moeten zijn om conflicten en effecten te kunnen 
beoordelen, en effectieve maatregelen voor mitigatie en compensatie te kunnen 
plannen; 
- het interpreteren van de gegevens uit de bestaande databanken, gericht op de 
problemen en kansen in het planologische proces; 
- het actief verzamelen (inventariseren/diverse methoden) en interpreteren van 
gegevens, gericht op de problemen en kansen in het planologische proces; 
- de eisen aan gebruikte methoden en inventarisatie-intensiteit; 
- de bruikbaarheid van gegevens vanuit verschillende methoden;  
- de eisen die er aan de kennis en vaardigheden van degenen die gegevens verzamelen 
en interpreteren moeten worden gesteld; 
- hoe in een offerteverzoek of de offerte het uit te voeren ‘onderzoek naar vleermuizen’ 
duidelijk kan worden gespecificeerd, en hoe een offerte op inhoudelijke kwaliteit kan 
worden beoordeeld; 
- de consequenties van het nieuwe toetsingskader van Dienst Regelingen voor onderzoek 
en ontheffingenprocedure. 
 

 



In een door de cursus geweven 'plan-spel', wordt aan de hand van fictieve ingrepen 
bediscussieerd welke gegevens nodig zijn voor het beoordelen van de betreffende 
ingreep, en welk onderzoek, met welke methoden en welke intensiteit, nodig is om deze 
gegevens te verkrijgen. Hieruit wordt afgeleid wat je in een offerteverzoek moet vragen 
of in een offerte moet aanbieden. Aan de hand van gefingeerde gegevens wordt 
vervolgens beoordeeld wat de te verwachten effecten zijn van de ingreep, en welke 
mitigatie en compensatie gewenst is.   
 
Doelgroep  
Deze cursus is gericht op (veld)medewerkers van ecologische adviesbureaus, ecologen 
en projectleiders van m.e.r.-bureaus, en ecologen, projectleiders en planologen van 
overheden die met vleermuizen, ingrepen en wetgeving te maken krijgen. Doordat zowel 
opdrachtgevers als opdrachtnemers deelnemen ontstaat een unieke leersituatie. 
 
Docenten 
De cursus ‘Vleermuizen en Planologie’ wordt gegeven door Herman Limpens (bureau van 
de Zoogdiervereniging) en Johannes Regelink (Regelink Ecologie & Landschap). 
 
Waar en wanneer 
De cursus is op 5, 12 en 19 november 2013 en wordt gegeven in Natuurplaza, Nijmegen 
op loopafstand van station Nijmegen Heyendaal. 
 
Kosten 
De kosten bedragen € 960,- p.p. inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunches.  

 
Meer informatie 
U kunt op maandag t/m donderdag (tussen 9:00 en 12:30 uur) contact opnemen met 
het secretariaat van de Zoogdiervereniging (024-7410500). 
 
Aanmelden 
Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers. Aanmelden kan tot drie weken voor aanvang 
van de cursus via het aanmeldformulier op www.zoogdiervereniging.nl (ga naar 
cursussen onder het menu actueel). Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van 
inschrijving en de wijze waarop u dient te betalen. Annuleren van deelname aan de 
cursus is alleen schriftelijk mogelijk tot twee weken voor de aanvang van de cursus. 
Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.  
Bij te weinig deelnemers kan de Zoogdiervereniging besluiten de cursus te annuleren.  

 
     

 

Reacties van cursisten 
“Cursus heeft veel inzicht gegeven in leefwijze e.a. van vleermuizen 
zodat bij planvorming al zicht is op e.v.t “problemen” t.a.v. vleermuizen. 
Onderzoek kan daardoor tijdig worden ingesteld, geen vertraging bij 
vervolgproces.”  

 
“Prima, praktische cursus, vleermuizen horen nu tot “ons” 
aandachtsveld”  

 
“Het heeft mij meer inzicht gegeven en ik weet waar ik rekening mee 
moet houden bij ruimtelijke ingrepen. Ik vraag namelijk zelf FF-toetsen 
aan en kan nu beter offerten aanvragen en beoordelen.”  

 
“Leuke praktijk cases! Goeie werkvorm; actief en interactief!” 
 


