
 
 
 
 
 

Praktijkcursus landschapsbeheer  
Handen uit de mouwen voor plezier in een mooiere omgeving  
 
Voor mensen die actief aan de slag willen met natuur en landschap organiseert de stichting 
Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) de praktijkcursus 
landschapsbeheer. Tijdens tien bijeenkomsten gaan we in op het ontstaan van 
landschapselementen en de ecologie ervan. Tijdens de praktijklessen gaan we ook echt aan de 
slag om het werk in deze elementen uit te voeren en gaan we kijken hoe je dit werk oppakt met 
een groep vrijwilligers. Een cursus waarbij we niet alleen kijken naar wat er met het landschap 
gebeurt maar ook naar wat het losmaakt bij mensen.   
 
Het landschap biedt veel kansen om ermee aan de slag te gaan. We zien vaak niet eens hoe veel er 
kan. De werkactiviteiten op zich zelf zijn een uitdaging voor jong en oud en het landschap wordt er ook 
nog eens mooier door. Tijdens de cursus combineren we voortdurend leuke werkdagen als 
outdooractiviteit met het maken van een mooier landschap. Deze activiteiten zijn bedoeld voor jong en 
oud.  
 
De cursus leidt deelnemers op om eenvoudige werkdagen in de natuur te kunnen organiseren. We 
staan dus niet alleen stil bij natuur of ecologie. We gaan in op het geven van instructies en het 
verdelen van werk. Omdat we het werk ook echt uit gaan voeren, leren we het aan den lijve.  
 
De theorieavonden vinden plaats op donderdagavond (19.30 tot 22.00 uur) in het GroenHuis, 
Roermond. De praktijklessen zijn op  zaterdagochtend (9.00 tot 13.00 uur). Het maximum aantal 
deelnemers is 30.  
Informatie en aanmelding, stichting IKL 0475-386444 of e-mail j.kluskens@ikl-limburg.nl, zie ook 
www.ikl-limburg.nl 
 
 
 
 Thema  Datum  
1 Landschapsbeheer  4-9-2014 (19.30-22.00)  
2 Graslanden, ontstaan en ecologie  18-9-2014 (19.30-22.00) 
3 Maaien met de zeis   20-9-201 (9.00-13.00)  
4 Waterbiotopen (poelen) theorie  9-10-2014 (19.30-22.00) 
5 Poelenexcursie met RAVON 11-10-2014 (9.00-13.00) 
6 Onderhoud van poelen (praktijk) 18-10-2014 (9.00-13.00) 
7 Houtachtige opstanden (theorie)  6-11-2014 (19.30-22.00) 
8 Houtachtige opstanden (praktijk)   15-11-2014 (9.00-13.00) 
9 Organisatie van werkdagen  11-12-2014 (19.30-22.00) 
10 Afsluitende excursie  Voorjaar 2015  
 
 
Dit Groen en Doen project wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische 
Zaken.  
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