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SoortenNL, de koepel van negen soortenorganisaties, 
startte van 14 april tot en met 23 juni jl. een tiendelige 
cursus “Planten en Dieren Herkennen”. Op tien 
woensdagavonden kregen de bijna 1.700 cursisten een 
breed lesaanbod voorgeschoteld via een Zoom verbinding. 
Zo kwamen reptielen en amfibieën, bomen, planten, (korst)
mossen, insecten, landzoogdieren, paddenstoelen, vogels 
en strand- en zeedieren aan bod. 

Want wat is het verschil tussen een havik en een buizerd? Hoe 
kun je onderzoek doen naar vleermuizen of de korstmossen op 
je stoep? Welke padden leven er in ons (kikker)landje? Wat is 
eigenlijk natuur? Vragen die zowel bij “groene” als “lichtgroene” 
mensen leven, want de animo voor de cursus was onverwacht 
hoog. Voor sommigen een leuke kennismaking, voor anderen 

Veel animo voor 
cursus veldbiologie

het duwtje in de rug om zelf te gaan monitoren. Veel cursisten 
deelden hun bevindingen in de voor de cursus opgezette 
Facebookgroep (“Planten en Dieren Herkennen”). 

Wie of wat is SoortenNL?
SoortenNL is een netwerk van natuurorganisaties. Deze 
organisaties (zoals RAVON, FLORON, De Zoogdiervereniging, 
EIS of De Vlinderstichting) verzamelen natuurgegevens met 
behulp van vrijwilligers en doen toegepast onderzoek naar de 
bescherming van soorten en hun leefgebieden. 

Coronamaatregelen zorgen voor meer interesse in de 
natuur
Als er iets is dat we het afgelopen jaar hebben gezien, dan is dat 
hoe belangrijk mensen de natuur vinden. In tijden van lockdown 
en quarantaine biedt de natuur rust en gezondheid: een manier 
om te bewegen, te ontspannen en te genieten. De cursus 
voorziet daarom in een concrete behoefte aan kennis. 

Vervolg? 
Er komt een vervolg op de cursus. Bij het maken van deze 
Schubben & Slijm was de vorm echter nog niet helder. Ben 
je geïnteresseerd? Hou dan soortennl.nl, facebook.com/
soortennl of ravon.nl/agenda in de gaten voor updates. 

Jeroen van Riet

De cursus Veldbiologie wordt mogelijk gemaakt door SoortenNL, 
IVN, KNNV, Vogelbescherming Nederland, NJN en de Nationale 
Postcode Loterij.

Datum Aanvang Locatie Titel

13-15 augustus 2021 24-uur Terschelling 24 uur natuur - excursies info: www.soortenNL.nl

24 augustus 2021 13.30 u Brabant Digitale training voor groepscoördinatoren groene organisatie NBr

25 september 2021 09.00 u Nederland 100-jarig jubileum NJN

1-3 oktober 2021 17.00 u Overijssel RAVON-Vississenweekend

13 november 2021 09.30 u Nijmegen RAVON-dag

Er zullen de komende maanden weer veel excursies en andere activiteiten gepland worden: kijk voor actuele informatie op 
de activiteitenpagina op de RAVON website!
Wilt u uw activiteit(en) opnemen in deze nieuwsbrief, geef dit dan door aan de redactie: k.joosten@ravon.nl

Activiteitenoverzicht

Laurens Sparrius en Ineke Radstaat bij de les over 
korstmossen.


