
Groen&Doen
Cursusseizoen 2015-2016 

Groen erfgoed en beheer van ons landschap
een praktische cursus over cultuurhistorie en de zorg voor ons landschap

Heggen, bomen, poelen en houtwallen behoren tot de eeuwenoude parels van ons 
landschap. We kunnen in het hedendaagse landschap nog steeds sporen terugvinden 
van een bijzonder verleden. ‘Groene monumenten’, soms verscholen in bossen of 
‘vergeten’ hoekjes, die verhalen vertellen van de rijke historie van het gebruik van ons 
cultuurlandschap. 
Veel “Groen van Toen” is verdwenen en wat we nog aan karakteristieke 
landschapselementen hebben, staat onder druk. Kennis en enthousiasme overdragen 
kan in belangrijke mate bijdragen aan het behoud van de laatste restanten van ons 
waardevol landschappelijk erfgoed voor de volgende generaties.

Hoogste tijd voor een cursus waarin kennis, nieuwe inzichten en praktisch beheer je 
kunnen helpen bij je werk voor een mooi en rijk landschap.

stichting Heg&Landschap 
robert Ceelen

+ 31 (0)6 53 50 56 84
r.ceelen@hegenlandschap.nl
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een boeiende, nieuwe cursus 
Landschappelijk groen was, is én blijft 
belangrijk voor onze gezondheid en 
welbevinden. naast het opsporen en 
herkennen van bijzondere elementen 
(´landschap lezen´) staat de vraag “Hoe 
kun je deze oude waardevolle elementen 
behouden en nieuwe efficiënt beheren?” 
centraal. De cursus is gebaseerd op 
jarenlange praktijkervaring met zowel 
inventarisatie, aanleg en onderhoud. 

Heggen, bomen, poelen en houtwallen is een 
cursus, die in het kader van Groen&Doen 
is ontwikkeld. De cursus bestaat uit  
8 cursusdagen (met 2 extra optionele 
activiteiten om aan deel te nemen) die 
verspreid over het jaar plaatsvinden.
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Voor wie?
De cursus is gericht op álle vrijwilligers 
die zich aangetrokken voelen tot 
landschaps- en natuurbeheer, van leden 
van een lokale natuurvereniging tot een 
werkploegcoördinator van een regionale 
agrarische natuurvereniging, maar ook
leden van heemkundekringen kunnen een 
belangrijke rol spelen bij het behoud
van ‘Groen van Toen’. We nemen je mee op 
een reis waarin heggen, bomen, poelen, 
en houtwallen centraal staan. op erven, 
rond weilanden, akkers of verscholen op 
onverwachte plaatsen, (her)ontdekken we 
een historische veedreef of boswal. Misschien 
was het al wel duidelijk maar we willen 
deelnemers ook de schoonheid en magie 
van ons bijzondere cultuurlandschap laten 
beleven.

Groen erfgoed het programma
Wij geven een praktische cursus waarin 
presentaties, veldbezoeken en uitwisselen
van ervaringen centraal staan. ook krijgt u de 
mogelijkheid om een aantal praktische
vaardigheden te oefenen. De cursus behandelt 
een scala aan onderwerpen die we,

rekening houdend met de seizoenen, over 
het jaar hebben verdeeld.

Het uitgewerkte programma is te vinden op 
www.hegenlandschap.nl

Cursusmateriaal
Deelnemers ontvangen een cursusmap met 
handouts van de presentaties, brochures, 
artikelen en een dvd. Daarnaast ontvangen 
alle deelnemers het boek Planten van hier, 
een schitterend boek over (autochtone) 
bomen en struiken en hun toepassing in 
heggen en houtwallen.

Certificaat
Deelnemers die de cursus gevolgd hebben 
ontvangen een certificaat van deelname van 
de stichting Heg&Landschap.

Kosten
De gehele cursus kost 1 Groen&Doen-voucher 
(d.w.z. € 1.000,-- incl. btw) per deelnemer. Voor 
diegenen die slechts een enkele dag willen 
deelnemen, bedragen de kosten €150,-- per 
dag. Deelnemers die de gehele cursus volgen 
krijgen voorrang bij inschrijving.

u kunt zich aanmelden voor de cursus via 
het aanmeldingsformulier op:
www.hegenlandschap.nl
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