IN DE KIJKER…
Zaterdag 13 juni 2015
Beheerteamdag van Natuurpunt Beheer
Aan alle conservators en beheerteams van Natuurpunt Oost-Brabant, noteer alvast deze activiteit in jullie agenda:

Natuur.Beheer op een kantelmoment

Bedreigingen, uitdagingen en kansen van het nieuwe natuurbeleid
Wat je altijd al wilde weten over het nieuwe decreet (maar niet durfde vragen)

Dagvullend programma
Je krijgt er uitleg over het nieuwe natuurdecreet en de voorgenomen uitvoeringsbesluiten, de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en de
consequenties van dit alles voor aankopen, beheer, monitoring. Verder ook workshops en rondleidingen. Alle Natuurpunt-conservators en
beheerteams uit heel Vlaanderen zijn uitgenodigd.
Afspraak: Kasteel van Meldert (= Sint-Janscollege), Waversesteenweg 1, Meldert (Hoegaarden)
Info: in het volgende tijdschrift verschijnt het volledige programma. Zie ook www.natuurpuntoostbrabant.be

Thematische beheerteamexcursie in Meldertbos, 15 mei 2014. Foto Luc Nagels

Vooraankondiging: cursus Landschap en Erfgoed
Doel: landschap leren lezen met telkens link naar
natuur, bewoning, historisch landgebruik.
Hoe is ons cultuurlandschap ontstaan en
geëvolueerd? Welke impact hebben het fysisch
milieu én de mens gehad op dit landschap en op
de natuur. Wat is er zichtbaar en traceerbaar?
Op welke manier hebben Natuurpunt Oost-Brabant en het
vrijwilligersgagement het verschil gemaakt en maken het nog
steeds voor deze natuur en dit landschap?
De focus ligt in 2015 op Brabants Haspengouw (Zuidoost-Brabant)
Instapcursus of basiscursus toegankelijk voor iedereen die
graag meer wil weten over het landschap in onze streek en die
geïnteresseerd is in de wisselwerking tussen mens en natuur/
landschap.
Organisatie: Werkgroep Natuur & Erfgoed Natuurpunt Oost-Brabant

16• Natuur en Landschap 2015/1

Waar en wanneer?
Leslocatie: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
Periode: van oktober tot kerstvakantie 2015
Data:
• 5 lessen op donderdagavond van 19u30 tot 22u30
8 okt, 15 okt, 22 okt, 29 okt, 12 nov
• 5 lesexcursies op zondagvoormiddag:
15 nov, 22 nov, 29 nov, 13 dec, 20 dec
Deelnameprijs en inschrijven:
€ 30 (leden) of € 57 (niet-leden) te storten op BE82 0010 7622 1868
van Natuurpunt Oost-Brabant met vermelding naam en ‘cursus
Landschap en Erfgoed’.
Max. 30 deelnemers. De storting geldt als datum van inschrijving.
Info: www.natuurpuntoostbrabant.be, npob@natuurpunt.be of 	
Margriet Vos, 016 46 04 78

www.natuurpuntoostbrabant.be

