
PLANTEN VOOR BEGINNERS LESGEVER: HANS VERMEULEN

Tijdens de basiscursus planten maak je uitgebreid kennis met de wondere wereld van de plan-
ten. Het accent ligt op kruidige planten.

Tijdens de theorielessen wordt ingegaan op veldkenmerken en voortplanting, de begrippen 
die je nodig hebt om planten te beschrijven en hoe je planten in het veld kan herkennen door 
gebruik te maken van de kenmerken van plantenfamilies.  

Via een unieke aanpak leer je tijdens de praktijklessen kijken naar planten. Na afl oop van de 
cursus kan je zelfstandig planten in het veld op naam brengen.  
 
DATA 2018:   Theorie: 19/04 & 26/04 (Steeds van 20:00 tot 22:30) 

Praktijk/Excursie:12/05, 26/05, 9/06 & 23/06

WEIDEVOGELS LESGEVER: KOEN LEYSEN

Kievit, Grutto, Wulp… het zijn de sieraden van onze Vlaamse weiden. Ook soorten als 
Veldleeuwerik, Graspieper en Slobeend kunnen in weidegebieden voorkomen. Al deze vogels 
worden dan wel eens weidevogels genoemd. In deze cursus worden alle soorten weidevogels 
uitgebreid besproken.

De kenmerken worden bestudeerd aan de hand van dia’s en video’s. Naast de geluiden komt 
ook de levenswijze van deze vogels aan bod. Verder maken we kennis met de problemen waar 
ze mee te kampen hebben en de mogelijke oplossingen met o.a. weidevogelbescherming.

DATA 2018:   Theorie: 15/03 & 22/03 
Praktijk/Excursie: 24/03  

ROOFVOGELS LESGEVERS: KOEN LEYSEN, JOERI CORTENS & LUC CIETERS

Tijdens deze cursus worden prachtige beelden getoond van onze dagroofvogels.  In de eerste 
les behandelen we hun ecologie, de relaties die ze hebben met hun omgeving. Hierbij is er 
aandacht voor de verschillen in levenswijze en de daarbij horende lichamelijke aanpassingen. 

Ook voedselkeuze, broed- en trekgedrag komen aan bod. Een laatste besproken aspect zijn 
dan aantallen in Vlaanderen en de bedreigingen en de beschermingsmogelijkheden voor de 
roofvogels. Het is vaak moeilijk om roofvogels juist op naam te brengen.

We leren de cursisten stap voor stap hoe ze hierbij te werk moeten gaan. Daarbij wordt uit-
gebreid aandacht besteed aan de belangrijkste determinatiekenmerken, ondersteund met 
powerpointprojectie en videobeelden. Het doel van deze cursus is kennisverwerving en sensi-
bilisering.

DATA 2018:   Theorie: 22/10, 12/11, 19/11 & 3/12  
Praktijk/Excursie: 22/12

INFO EN INSCHRIJVINGEN
(max 40 deelnemers!)

webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be
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 berglinden@qsources.be
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