
Modules 
 
Modulenaam Beschrijving Wanneer uitvoering 
Vogels Eén ochtendbezoek broedvogels April-juni 
Vogels + Twee ochtendbezoeken broedvogels Half maart-half april en in mei 
(spits)Muizen Inloopvalonderzoek Augustus-september 
Overige zoogdieren Trapcamonderzoek van circa een maand Juli-augustus 
Vleermuizen Nachtbezoek vleermuizen Juli-half augustus 
Vleermuizen + Twee nachtbezoeken vleermuizen om gebruik in kraam- en paartijd in kaart te brengen Half mei-juni en half augustus-

september 
Reptielen en amfibieën Eén veldbezoek voor het in kaart brengen van het voorkomen van reptielen en amfibieën april-augustus 
Dagvlinders, libellen en 
sprinkhanen 

Eén bezoek met warm en zonnig weer voor de grotere insectensoorten Juli-augustus 

Dagvlinders, libellen en 
sprinkhanen + 

Twee bezoeken met warm en zonnig weer voor de grotere insectensoorten Mei en juli-augustus 

Nachtvlinders Nachtbezoek met lichtval Juli-half augustus 
Nachtvlinders + Twee nachtbezoeken met lichtval, incl. kevers en een biodiversiteitsanalyse Half mei-juni en half augustus-

september 
Vissen en watermacrofauna Eén bezoek met een schepnet voor het inventariseren van waterdieren Juli-augustus 
Bloembezoekende insecten Twee bezoeken voor het in kaart brengen van bijen, zweefvliegen en andere bloembezoekende insecten April-juni en juli-september 
Bloembezoekende insecten + Twee bezoeken voor het in kaart brengen van bloembezoekende insecten en de inzet van een malaiseval 

waar een biodiversiteitsanalyse op gedaan wordt 
April-juni en juli-september 

Bodemleven Een indicatie verkrijgen van de biodiversiteit van de bodem aan de hand van twee weken 
potvalonderzoek 

April-mei 

Bodemleven + Het vaststellen van het complete bodemleven aan de hand van één maand potvalonderzoek. Hier wordt 
een biodiversiteitsanalyse op gedaan 

April-mei 

Planten Eén bezoekronde om een lijst van soorten (wilde) planten op te stellen van het gebied April-mei 
Planten + Twee bezoekronden om een complete lijst van soorten (wilde) planten op te stellen van het gebied 

inclusief enkele vegetatiekarteringen (Braun-Blanquet) 
April-mei en juni-juli 

Excursie Wij verzorgen een excursie voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden en laten hiermee het leven 
op uw terrein zien. 

Augustus-september 

 
* Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. 

http://www.biodiversum.nl/offerte.html

