Boeiende cursus tot plattelandsgids
Mensen kiezen meer en meer bewust wat ze eten. Maar waardoor laten zij zich
leiden? Hoe neemt de landbouw initiatieven om duurzaam te worden en wat is
het verschil met biolandbouw? Welke nieuwe voedselstrategieën past de
landbouwer toe en bieden die een oplossing voor het wereldwijde
voedselprobleem?
Deze cursus tot plattelandsgids bestaat uit 10 activiteiten (zowel theorie als
praktijk) en geeft je een antwoord op deze en nog veel meer vragen. Je maakt
kennis met het leven op een landbouwbedrijf en met de natuur- en
plattelandsontwikkeling in Vlaanderen.
Daarnaast krijg je gidstechnieken aangereikt waarmee je als landbouwer,
natuurgids of geïnteresseerde aan de slag kan om misverstanden rond natuur en
landbouw de wereld uit te helpen.
Het programma is samengesteld i.s.m. de gemeente Kortenberg, de
landbouwraad van Kortenberg en de Groene Vallei.
Er zijn diverse lesgevers van o.a.: De Boerenbond, Plattelandsklassen vzw en
Broederlijk Delen. De excursies vinden plaats in de omgeving van Kortenberg.
Praktisch:
De theoriemomenten: op donderdagavond van 19u tot 22u in OC De Zolder.
De excursies en praktijkmomenten: op zondagvoormiddag van 9u tot 12u.
Volledig programma:
1

11/01/1
8

19u-22u

Les: Het wereldvoedselvraagstuk

2

18/1/18

19u-22u

Les: Kennismaking en kenmerken van de landbouw in Vlaanderen,
Europa en de wereld

3

28/1/18

9u - 12u

Excursie: Praktijkgerichte gidstechnische vaardigheden

4

1/2/18

19u- 22u

Les: Gidstechnische vaardigheden

5

11/2/18

9u - 12u

Excursie: Bezoek aan klassieke landbouwbedrijven uit Kortenberg

6

15/2/18

19u-22u

Les: Duurzame en inclusieve landbouw

7

25/2/18

9u - 12u

Excursie: Duurzame en inclusieve landbouw:

8

4/3/18

9u - 12u

Excursie: Voorbeelden van lokale voedselstrategieën

9

11/3/18

9u - 12u

Excursie: Geschiedenis van de landbouw in de streek

10

18/3/18

9u - 12u

Excursie: Praktijk plattelandsbezoeken: rondleiding door de
cursisten

Aantal plaatsen is beperkt tot 25 deelnemers.
Inschrijvingsgeld:
Standaardtarief: 110 euro
Landbouwers en Natuurpunt-leden: 99 euro
Inwoners gemeente Kortenberg: 99 euro

Adresgegevens
Ontmoetingscentrum De Zolder

kijk-doe-speelboerderij Silsomhof

Kwerpsebaan 251

Olmenhoekstraat 49

3071 Erps-Kwerps

3071 Erps-Kwerps

Bezoekerscentrum Groene Vallei

Doemuseum ’t Grom

Lelieboomgaardenstraat 60

Midzelen 25a

3071 Erps-Kwerps

2860 Sint-Katelijne-Waver

Samenwerkingspartners:

