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- P E R S B E R I C H T - 
 

praktijkcursus landschapsbeheer in Simpelveld  
Werkdagen in natuur en landschap  
 
De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) organiseert dit najaar een praktijkcursus 
voor mensen die actief mee willen helpen aan het onderhoud van hun omgeving. Deelnemers aan de cursus 
leren werkdagen in het landschap te organiseren. De cursus is bruikbaar goed bruikbaar voor mensen die 
jeugdactiviteiten organiseren of werken in dagbestedingsprojecten in de zorg. Tijdens de cursus wordt kort 
en krachtig het beheer en onderhoud van landschapselementen behandeld. Verder komt alles wat komt 
kijken bij het organiseren van een werkdag komt aan de orde. Tijdens de cursus oefenen de deelnemers al in 
het verzorgen van instructies en de begeleiding van werkdagen.  
 
Een dagje werken in het bos of in het landschap. Zo kom je erachter dat je omgeving de moeite waard is. Al zagend, 
maaiend, baggerend of kruiend werk je samen met anderen om een klus te klaren. Werk als het omzagen van een 
boom kan uitdagend zijn. Het resultaat kan bevredigend zijn als omgekeken wordt naar een opgeknapte poel. Het 
rozige gevoel met of zonder spierpijn na een dagje aan de zaag kan lekker zijn. Schaterlach om laarzen die (toch) te 
kort bleken te zijn. Wat dacht je van een dagje samen met je vrienden zonder al te veel denkwerk?  
 
De stichting IKL verzorgt deze cursus omdat ze werk maakt van mensen die zorgen voor natuur en landschap. Er is 
al ervaring met diverse jeugd- en jongerenwerkdagen en in de zorg. Ook steeds meer scholen komen voor een 
dagje buitenwerk bij de stichting. Omdat IKL in de toekomst een toename verwacht in de deelname van jeugd aan 
landschapsonderhoud wil ze graag mensen opleiden die werkdagen kunnen organiseren.  
 
In tien lessen komen de soorten en het onderhoud van graslanden, poelen en begroeiingen met bomen en struiken 
aan de orde. Cursisten leren over de ecologie en het beheer. Er wordt daadwerkelijk met gereedschap aan de slag 
gegaan. Werkverdeling en instructie wordt geoefend. Hierbij hoort ook het zoeken naar een geschikt object en het 
leggen van contact met de eigenaar.  Aan het einde van de cursus kunnen de deelnemers hun eigen project 
voorbereiden en uitvoeren. Daar waar nodig ondersteunt IKL de cursisten en groepen verder bij de uitvoering van 
het werk. Uitgekeken op uw balkon of tuin? Kijk dan eens verder, natuur en landschapsbeheer is dan een 
buitenkans.  
 
Korte cursus, veel praktijk 
De theorieavonden  vinden plaats op de dinsdagavond (20.00 tot 22.00 uur) in de restauratie van station Simpelveld. 
De praktijklessen zijn op  zaterdagochtend (9.00 tot 13.00 uur). De kosten voor deze cursus (incl. cursusmap) 
bedragen € 85,- en kunnen bij de eerste les voldaan worden Ook kan het bedrag overgemaakt worden op 
gironummer 52.41.531, t.n.v. stichting IKL Roermond, onder vermelding van praktijkcursus landschapsbeheer. Het 
maximum aantal deelnemers is 25.  
Informatie en aanmelding, stichting IKL 0475-386444 of e-mail j.kluskens@ikl-limburg.nl, zie ook www.ikl-limburg.nl 
 
Programma  
1 Introductie soortenbeheer en  landschap 29-9-2009
2 Beheer van waterbiotopen 6-10-2009
3 Waterbiotopen praktijk 10-10-2009
4 Beheer van graslanden   20-10-2009
5  Grasland praktijk 24-10-2009
6 Beheer van houtachtige opstanden 17-11-2009
7 Hout praktijk  21-11-2009
8 Werkdagen met jeugd  1-12-2009
9 Werving en publiciteit 15-12-2009
10 Excursie (evalueren en inventariseren) 24-4-2010
 


