
 

 

 
 

 
 

 
 

Natuurpunt educatie i.s.m. Wakona en 
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 CURSUS 

NATUURBEHEER 
 
 

 oktober-december 2015 
zeven theorielessen 

drie praktijkuitstappen 
 

 
 



INFO 

Natuur beheren is … 
… keuzes maken. Waar willen we heide, waar willen we bos, 
waar is het mogelijk om bloemrijke graslanden te herstellen? 
Natuur beheren is ook: proberen je gebied te kennen, te 
leren van anderen, te overleggen met andere beheerders, 
met omwonenden, met kenners en met zelfverklaarde 
kenners. 

De reeks “natuurbeheer” van Natuurpunt Educatie voert je 
door de verscheidenheid aan natuurtypes, die Vlaanderen rijk 
is: bos, grasland, moeras, maar ook stedelijke natuur, 
vlinders, gestreepte witbol, dotterbloem en roerdomp. 
Waarom zijn fosfaten en nitraten belangrijk? Waar komt het 
water vandaan, waarvan planten en vegetaties leven, maar 
ook vissen en bevers? Hoe leg je best een poel aan? Hoe 
beheer je een bosje van 2 hectare in een open landschap? 
Wanneer mag je in jouw gebied terug de 
veldparelmoervlinder verwachten? Wanneer is begrazing 
nodig? 

In deze reeks – 7 theorieavonden en 3 plaatsbezoeken – 
wordt je geïntroduceerd in de wereld van het natuurbeheer, 
toegespitst op jouw streek. Deelnemers krijgen de kans om 
zelf op voorhand een aantal vragen voor te leggen, die 
worden behandeld in de reeks.  

 
 

http://activiteiten.natuurpunt.be/Activiteit/15316/


PRAKTISCH 
 
Jens Verwaerde, educatief medewerker bij Natuurpunt Educatie, wil 
met ons gedurende enkele weken, leren hoe goed beheer er kan 
uitzien.  Dit zijn de data en plaatsen : 

¶ Theorie: donderdagavond : Hoge Kouter (Broederschool), 
Heimolenstraat 69, 9100 Sint-Niklaas 

o 01 oktober 2015 - 19u30-22u30 
o 08 oktober 2015 - 19u30-22u30 
o 22 oktober 2015 - 19u30-22u30 
o 29 oktober 2015 - 19u30-22u30 
o 12 november 2015 - 19u30-22u30 
o 26 november 2015 - 19u30-22u30 
o 03 december 2015 - 19u30-22u30 

  

¶ Praktijk: zaterdagnamiddag 
o 10 oktober 2015 Daknamse meersen (Kerk 

Daknam, Daknamstraat) - 14u00-17u00 
o 24 oktober 2015 Kreken van Saleghem 

(Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, 9160 
Meerdonk) - 14u00-17u00 

o 07 november 2015 De Vaag (Oude heerweg – 
heide (nabij brug over E17), Waasmunster) - 
14u00-17u00 

 

 INSCHRIJVEN 
Inschrijven doe je online via http://www.natuurpunt.be/cursus-
natuurbeheer of rechtstreeks op het online-inschrijvingsdocument. 
Daarna stort je 40 euro (leden) of  80 euro (niet-leden) op het 
rekeningnummer IBAN BE86 2930 0099 8650 (BIC GEBABEBB) t.n.v. 
Natuurpunt Educatie, Graatakker 11, 2300 Turnhout met 
vermelding “cursus natuurbeheer WAKONA”, je geboortedatum en 
geboorteplaats. 
Voor meer info :  
V Tom Neels tomneels@telenet.be  
V Tineke Thijs 014/47 29 55 educatie@natuurpunt.be  
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