
 
   

 

 
P E R S B E R I C H T 
Nieuwstadt, 10 juli 2017 
 

10-delige praktijkcursus landschapsonderhoud Leudal 
Het landschap, dat maken we zelf 
 
In tien bijeenkomsten leer je hoe je in je eigen omgeving aan de slag kan in het landschap. Het snoeien van 
houtwallen, onderhoud van poelen of het maaien van een bloemenweide. We oefenen in de praktijk hoe het 
werk uitgevoerd kan worden en kijken hoe je dit voor een groep kan organiseren. Natuurlijk gaan we ook op 
zoek naar de historie en de ecologie van het landschap.  
 
In de cursus kijken we echter ook hoe een landschapsdroom tot project kan worden gemaakt. Hoe vind je 
medestanders en werkers voor je project? We besteden aandacht aan het geven van instructies en het 
begeleiden van groepen. We kijken naar de veiligheid tijdens activiteiten en gaan in op de bescherming van 
natuurwaarden.  
 
Een cursus voor actieve natuurliefhebbers die de handen uit de mouwen willen steken. Tijdens de cursus 
gaan we op zoek naar kansen in het landschap. Voor dorps- en wijkraden een kans om hun omgeving te 
verfraaien. Voor natuurliefhebbers een kans om nieuwe mensen te vinden door aantrekkelijke 
buitenactiviteiten te programmeren. 
 
Cursus overzicht: 
1. Intro      Donderdag 14 september 2017   (19.30-22.00 uur)  
2. Poelen (theorie)     Donderdag 21 september 2017   (19.30-22.00 uur) 
3. Poelen (praktijk)    Zaterdag 30 september 2017   (9.00-13.00 uur) 
4. Werkdagen     Donderdag 28 september 2017   (19.30-22.00 uur) 
5. Grasland (theorie)     Donderdag 5 oktober 2017   (19.30-22.00 uur) 
6. Grasland (praktijk)    Zaterdag 7 oktober 2017  (9.00-13.00 uur) 
7. Hout (theorie)    Donderdag 12 oktober 2017   (19.30-22.00 uur) 
8. Hout (praktijk)     Zaterdag 21 oktober 2017   (9.00-13.00 uur) 
9. Werkvormen en regelgeving   Donderdag 26 oktober 2017  (19.30-22.00 uur) 
10. Excursie     Zaterdag 28 oktober 2017  (9.00-13.00 uur) 
 
De cursus wordt in samenwerking met Groen Hart Leudal midden in het Leudal gegeven. De kosten 
bedragen € 100,=.  
 
Opgave kan via www.buitenkrachtlimburg.nl     

 
 

https://platform.buitenkrachtlimburg.nl/aanmeldingen.php?id=39


 
   

 

 
Noot voor de redactie 
Al ruim 36 jaar zet stichting IKL zich met hart en ziel in voor het behoud en ontwikkeling van landschap, natuur en cultureel erfgoed in 
Limburg. Samen met tal van partners en circa zevenduizend vrijwilligers is IKL in al die jaren uitgegroeid tot een uiterst belangrijke en 
waardevolle speler voor het behoud van onze waardevolle omgeving.  
 
Contactpersoon: Jan Kluskens 046-3030551  
 
Dit project is mede gefinancierd door: 
 

 

 

 

   


