Cursus Natuur.gebieden
Gete
De Getevallei van Hoegaarden tot in Halen
is een lint van grote en kleine
natuurgebieden.
De vallei van de Grote en Kleine Gete is een
grote natuurlijke eenheid met veel kansen
voor natuurontwikkeling.
Door de inzet van Natuurpunt hebben de
natuurgebieden in deze streek de laatste
tien jaar een enorme uitbreiding gekend.
Wil je meer weten waar ze gelegen zijn en
wat Natuurpunt daar zoal doet, dan is deze
cursus iets voor jou.
Zonder specifieke voorkennis maken we een
tocht langs de oevers van de Gete, zoeken
we naar relaties in het landschap, de
geschiedenis, de natuur en de toekomst.
Met deze cursus willen we gidsen vormen
die een verhaal kunnen vertellen van de
Natuurpunt gebieden en het omliggend
rivierlandschap.

De cursus loopt van donderdag 1 maart 2012
tot 31 mei 2012. De binnenactiviteiten vinden
telkens plaats op donderdagavond van 19.30
tot 22.30 uur.

CURSUSPLAATS
De theorielessen gaan door in
Vrije Basisschool “DE REGENBOOG”
Grote Steenweg 282, 3350 (Dries)Linter
De school is gelegen tegenover het dorpsplein
van Drieslinter. Hier is ruime
parkeermogelijkheid.

PRIJS

Het cursusgeld bedraagt € 40 voor leden van
Natuurpunt, voor niet-leden € 64 (inclusief
lidmaatschap Natuurpunt).
Voor cursisten die de natuur.gebiedengids in
Boutersem volgden is de kost prijs € 20.

INSCHRIJVINGEN
U schrijft best vooraf in. Dit kan door
overschrijving van het cursusgeld op rek.
068-2145650-37 van NP Bierbeek met
vermelding van naam en ‘cursus Gete’.
Het maximum deelnemersaantal bedraagt 30.
Inschrijving gebeurt in volgorde van de
ontvangst van het inschrijvingsgeld.

INFORMATIE
Nicole Smeyers 011/31 13 23
nsmeyers@skynet.be of mail
Natuurpunt@velpe-mene.be

Cursus natuur.gebiedengids 2012

PRAKTISCH

PROGRAMMA
Theorie lessen
donderdag 1 maart 2012
Hoe is ons landschap ontstaan? Invloeden van
geologie, reliëf, bodem, water, vegetatie en
bewoning op het landschap van de streek.
donderdag 8 maart 2012
Overzicht van bron tot monding: inleiding tot
de Getevallei. Getevallei deel 1: van Tienen en
Hoegaarden.
donderdag 15 maart 2012
De natuurgebieden in relatie tot landschap,
biodiversiteit en beheer. Getevallei deel 2: van
Doysbroek tot Meertsheuvel.
Het Vinne een gedurfd
natuurontwikkelingsproject.
donderdag 22 maart 2012
De natuurgebieden in relatie tot landschap,
biodiversiteit en beheer. Deel 3:
natuurcomplex Aronst Hoek.
donderdag 29 maart 2012
De natuurgebieden in relatie tot landschap,
biodiversiteit en beheer Deel 4: de Hagelandse
bossen Heibos en Begijnenbos.
De Getevallei, een nieuwe toekomst.
Lesexcursies van 19u30 tot 22u30
donderdag 19 april Heibos- Kortenaken
donderdag 26 april Vinne- Zoutleeuw
donderdag 3 mei Aardgat- Tienen
donderdag 10 mei Doysbroek- Linter
donderdag 24 mei Aronst hoek- Geetbets
donderdag 31 mei Bolwerk Zoutleeuw

Natuurpunt vzw

Vereniging voor natuur en landschap
in Vlaanderen

Met 88.000 leden, 18.000 ha natuurgebied in
beheer, 100 lokale afdelingen en vele vrijwilligers
zorgt Natuurpunt vzw in Vlaanderen voor
de natuur. Natuurgebieden verwerven en beheren
is de voornaamste taak. Daarnaast ijvert
Natuurpunt vzw voor een beter natuuren milieubeleid.

Cursus 2012

Natuurpunt afdeling Gete-Velpe, Natuurpunt
Linter en Landen en Natuurpunt Velpe-Mene

Deze afdelingen tellen samen 1800 leden en zijn
actief in Zuidoost-Brabant in de gemeenten Linter,
Kortenaken, Zoutleeuw, Geetbets,Landen, Bierbeek,
Boutersem, Hoegaarden, Glabbeek en Tienen. Deze
NP-afdelingen beheren een 30-tal natuurgebieden
met een oppervlakte van 800 ha o.a. Aronst hoek,
Klein Vinne, Doysbroek, Heibos, Mene-en
Jordaanvallei, Snoekengracht, Paddepoel, Het
Aardgat, Rozendaalbeekvallei,…

Inlichtingen
www.velpe-mene.be
www.natuurpuntgetevelpe.be
www.facebook.com/natuurpunt.linter
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