Bos & Natuurbeheer, Diermanagement, Toegepaste biologie
Naam project: Akkervogels in Zeeland
Stageperiode: Wanneer mogelijk, minimaal 3 maanden.
Aantal stagiaires: 1
Welk leerjaar: vanaf 2e jaar
Benodigde vaardigheden (denk aan computerprogramma’s, veldvaardigheden, rijbewijs): Kennis
van (akker)vogels en GIS is meegenomen
Naar wie te reageren: jimmy.pijcke@landschapsbeheerzeeland.nl
Korte omschrijving van de opdracht:
Ben jij analytisch ingesteld, heb je kennis van GIS en boerenlandvogels of ben je gemotiveerd om
jezelf hier verder in te ontwikkelen? Dan hebben we een mooie opdracht voor jou!
In Zeeland werken we samen met landbouwers aan agrarisch natuurbeheer. We doen dit door het
aanleggen van maatregelen voor boerenlandvogels zoals akkerranden, vogelakkers, botanische
weilanden, etc. Vrijwilligers en boeren tellen jaarlijks welke vogels en in welke aantallen ze op deze
maatregelen voorkomen. Hierdoor zijn er heel veel telgegevens verzameld. Dit jaar willen we eens
goed in deze telgegevens duiken. Jouw taak wordt om deze telgegevens te analyseren en te vertalen
naar concrete conclusies hoe effectief de maatregelen zijn. Ook ga je mee met de tellingen en leer je
hoe we boerenlandvogels monitoren. Je wordt hierbij natuurlijk ondersteund door een ecoloog van
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), waar je ook stage loopt. Een mooie opdracht waarbij je de
kans krijgt je verder te verdiepen in natuurinclusieve landbouw, GIS en biodiversiteit in het agrarisch
gebied.
Naam project: Grijze grootoorvleermuis. Onderzoek naar gebruik van de omgeving
Aantal stagiaires: 1 of 2
Stageperiode: zomer 2021
Locatie: Oost Zeeuws-Vlaanderen, met name de grensregio zuidelijk van Hulst
Welk leerjaar 2 of 3 (geen afstudeeropdracht)
Benodigde vaardigheden: computerprogramma’s, GIS is handig, veldvaardigheden, mogelijk van
gebruik eigen auto, Laptop, rijbewijs, liefst eigen vervoer, (nachtcamera’s en batdetectors zijn te
leen)
Naar wie te reageren Lucien Calle lucien.calle@landschapsbeheerzeeland.nl
Korte omschrijving van de opdracht:
Deze stage borduurt verder op een eerdere stage waarbij kolonieplekken van de Grijze
grootoorvleermuis in kaart zijn gebracht. Het vertrekpunt is dus koloniegebouwen (kerken). Vandaar
uit wordt onderzocht hoe de omgeving wordt gebruikt en waar er knelpunten zijn. Gefocust wordt
op de compleetheid van verbindingslijnen (vliegroutes) naar de jachtgebieden en de knelpunten
daarbij zoals fel licht. Als eindproduct wordt een rapport met een overzicht van die knelpunten en
een advies voor een verbeterslag opgeleverd. Er wordt gewerkt met een grote hoeveelheid
cameravallen om de dieren in kaart te brengen. Gezien er regelmatig ’s avonds en ’s nachts wordt
gewerkt is het handig iemand uit de omgeving. In overleg kan gekeken worden naar de mogelijkheid
voor overnachting.
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Naam project: Onderzoek natuurvriendelijk gazonbeheer
Aantal stagiaires: 1 of 2
Stageperiode: voorjaar en zomer 2021
Locatie: Zeeland, met name Goes, Hulst en Terneuzen
Welk leerjaar 2 of 3 (geen afstudeeropdracht)
Benodigde vaardigheden: computerprogramma’s, Gis, soortenkennis van flora en insecten, met
name vlinders, bijen, en zweefvliegen. Rijbewijs, mogelijk gebruik eigen auto.
Naar wie te reageren Lucien Calle lucien.calle@landschapsbeheerzeeland.nl
Korte omschrijving van de opdracht:
In dit project wordt een vergelijkend onderzoek gedaan naar de natuurwaarden en milieuaspecten
van een regulier beheerd gazon (intensief maaien) ten opzichte van een natuurvriendelijk beheerd
gazon (6 a 8 keer maaien). Daarbij wordt ook een vergelijkende inventarisatie gedaan naar de
belevingswaarde van de beide typen.
In overleg kan gekeken worden naar de mogelijkheid voor overnachting.

Naam project: Rugstreeppad in Zeeland
Stageperiode: Voorjaar en zomer 2021
Aantal stagiaires: 1
Welk leerjaar: 2 of 3 (geen afstudeeropdracht)
Benodigdheden/ vaardigheden: Rijbewijs, mogelijk gebruik eigen auto. Interesse in amfibieën.
Goede vaardigheid in omgang met vrijwilligers. Vaardigheid in omgang met invoermodules en
uitwerken van gegevens.
Naar wie te reageren lucien.calle@landschapsbeheerzeeland.nl
Korte omschrijving van de opdracht
In Zeeland wordt een gebiedsdekkende inventarisatie uitgevoerd naar Rugstreeppadden. Dit wordt
uitgevoerd door vrijwilligers die op zwoele avonden op het gehoord rugstreeppadden gaan karteren.
Er is een invoermodule waarop allen geïnventariseerde kilometerhokken zichtbaar zijn. Naast de
gebiedsdekkende inventarisatie vindt er ook gericht onderzoek naar populatiegrootte op een beperkt
aantal plekken. De stagiair kan vrijwilligers helpen met de inventarisatie, maar ook zelf op onderzoek
uit gaan. Gezien er regelmatig ’s avonds en ’s nachts wordt gewerkt is het handig iemand uit de
omgeving. In overleg kan gekeken worden naar de mogelijkheid voor overnachting.
Naam project: Stapstenen voor soorten en Landschapsparels
Stageperiode: kan per direct. Duur in overleg. Minimaal 4 weken.
Aantal stagiaires: 1
Welk leerjaar: vanaf 2e jaar
Benodigdheden/ vaardigheden: Laptop, rijbewijs, enige ecologische kennis van doel en Rode lijst
soorten, soorten van erven/ het agrarisch cultuurlandschap, bomen & struiken, QGis,
communicatieve vaardigheden
Korte omschrijving van de opdracht
In het kader van een Plattelandsontwikkelings project worden in 2021 gebieden ingericht t.b.v.
doel(en ambassadeurs)soorten van het agrarisch landschap. Binnen een gebied moeten stapstenen
en verbindingszones worden gerealiseerd. Voor elk gebied zal eerst een gebiedsanalyse worden
gemaakt in de vorm van een overkoepelend plan, dat een rode draad / verantwoording vormt voor
de inrichtingsplannen voor de stapstenen en verbindingszones. Naast het maken van de
koepelplannen, help je ook de inrichtingsplannen uit te werken voor de stapstenen en
verbindingszones. Je hebt daarbij regelmatig contact met eigenaren, waarbij je het belang van de
Stichting vertegenwoordigd. We zoeken iemand die met een frisse blik een gebied kan bekijken en
slim verbindingen kan maken tussen landschapselementen t.b.v. soorten en die dat weet te vertalen
in een realistisch uitvoerbaar plan
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