
Samenwerkingspartners

Overheden en 
allerlei organisaties 
doen steeds 
meer beroep op 
gespecialiseerde 
natuurgidsen.

OP STAP ALS GIDS

Vind je dat er zoveel mogelijk mensen achter de doelstellingen van
natuurbehoud zouden moeten staan? Vind je het leuk om jouw
enthousiasme voor de natuur met andere mensen te delen? Doe zoals 
duizenden je hebben voorgedaan en volg een cursus Natuurgids!

De cursus Natuurgids vormt sedert 1966 de ruggengraat van 
de CVN-werking. Reeds achtduizend cursisten ontvingen het 
natuurgidsdiploma. CVN-natuurgidsen zijn in alle geledingen van 
de natuurbehouds- en milieubeweging actief. Voorkennis is geen 
absolute vereiste, hoewel het nuttig kan zijn vooraf een cursus 
Natuur-in-zicht te volgen. De duur is ongeveer één jaar (kalender- 
of schooljaar, afhankelijk van de plaats). Je kennis over natuur 
en milieu wordt verruimd en de cursus bezorgt je de vereiste 
vaardigheden om met groepen volwassenen en gezinnen in de 
natuur aan de slag te gaan. Je scherpt je eigen natuurkennis aan
door het maken van een terreinstudie. Met de resultaten
ervan laat je een zelf gekozen groep kennis maken tijdens een door 
jou voorbereide educatieve activiteit.

Word Natuur.natuurgids! In 2011 hebben Natuurpunt Educatie 
en CVN de handen in elkaar geslagen. Ze ontwikkelden samen 
de nieuwe cursus Natuur.natuurgids. Dit is een volwaardige 
natuurgidsencursus. Wie de cursus met succes gevolgd heeft, 
mag zich zowel natuurgids als Natuur.natuurgids noemen. In deze 
cursus ligt de nadruk nog sterker op inzet en betrokkenheid van 
de toekomstige gidsen bij het natuurbehoud in Vlaanderen. Voor 
vrijwilligers geïnteresseerd in natuurbeheer en natuurstudie biedt 
Natuurpunt Educatie vervolgopleidingen aan. Ontdek het volledige 
aanbod van Natuurpunt Educatie op www.natuurpunt.be/activiteiten.

CVN is erkend als opleidingsorganisatie door Toerisme Vlaanderen. 
De cursus natuurgids maakt ook deel uit van het opleidingstraject 
‘erkend gids en reisleider’. Wie daarvoor kiest, moet eerst het 
basisjaar ‘gids/reisleider’ volgen bij een CVO of Syntra. De cursus 
natuurgids vormt dan een van de keuzemogelijkheden in het 
tweede opleidingsjaar. Informeer je vooraf op het CVN-secretariaat.

Wil je jouw enthousiasme
voor de natuur delen met
anderen? Schrijf je nu in
www.c-v-n.be

SEPTEMBER 2014 - JUNI 2015

Natuur.Natuurgids
SINT-TRUIDEN



Datum 
De cursus loopt van 6 september 2014 tem 27 juni 2015. 
Lessen en excursies op zaterdag van 9u00 tot 12u15.

Cursusplaats 
Nieuwenhoven   Natuurcentrum Haspengouw 
Provinciaal domein  Bezoekerscentrum “Mergels van Gelinden” 
Hasseltse steenweg  Kleinveldstraat 54 
3800 Sint-Truiden   3800 Sint-Truiden 

Cursusgeld 
Het cursusgeld bedraagt €220. Studenten betalen slechts €180 (met geldige 
studentenkaart). Leden van Natuurpunt krijgen 10 % korting en betalen dus slechts 
€198 euro. Korting enkel geldig op moment van inschrijving. 

Hoe inschrijven
Je kan je voor deze cursus inschrijven via www.c-v-n.be. Nadat je je hebt ingeschreven, 
krijg je een e-mail met het rekeningnummer, cursusbedrag en OGM-nummer (de 
referentie). Vanaf dat je betaling is uitgevoerd, is je inschrijving definitief. Voor deze 
cursus geldt een maximum van 25 deelnemers.

Handboek
Nadat wij je betaling hebben geregistreerd, ontvang je per mail een persoonlijke link. 
Daarmee kun je het handboek gratis downloaden van het digitaal leerplatform.
Je kan het handboek ook op  papier aankopen (€18) door het vakje ‘ik wens een geprinte 
cursus te bestellen’  aan te vinken bij je online inschrijving. Je  
handboek ligt dan klaar tijdens de eerste  les. 

Contact
Limburgse Natuurgidsen
Staf Grouwels - cursusverantwoordelijke
E-mail staf.grouwels@telenet.be  
GSM  0478 230 831

Werkgroep Limburgse Natuurgidsen: www.limburgsenatuurgidsen.be 
Natuurpunt Limburg: www.natuurpuntlimburg.be

1 06/09/14 Introductie - kennismakingwandeling Nieuwenhoven

2 13/09/14 Ecologie les Gelinden 

3 20/09/14 Paddenstoelen 1 les Nieuwenhoven 

4 27/09/14 Paddenstoelen 2 les + excursie Nieuwenhoven 

5 04/10/14 Methodiek 1 les Gelinden 

6 11/10/14 Bomen en struiken les + excursie Nieuwenhoven 

7 18/10/14 Methodiek 2 les Gelinden 

8 25/10/14 Opdrachten les Gelinden 

9 08/11/14 Geologie 1 les Gelinden 

10 15/11/14 Geologie 2 les + excursie Gelinden 

11 22/11/14 Erfelijkheid les Gelinden 

12 29/11/14 Bos en heide les Gelinden 

13 06/12/14 Mens en natuur les Gelinden 

14 13/12/14 Zoogdieren les Gelinden 

15 10/01/15 Biodiversiteit les Gelinden 

16 24/01/15 Klimaat en weer les Gelinden 

17 31/01/15 Waterecosystemen 1 les Gelinden 

18 07/02/15 Haspengouw/Voerstreek les Gelinden 

19 14/02/15 Insecten les Gelinden 

20 28/02/15 Waterecosystemen 2 les + excursie Nieuwenhoven 

21 07/03/15 Planten systhematiek les Nieuwenhoven 

22 14/03/15 Vogels binnen les Nieuwenhoven 

23 21/03/15 Plantenterminologie les Nieuwenhoven 

24 28/03/15 Vogels buiten les + excursie Nieuwenhoven 

25 25/04/15 Voorjaarsbloeiers les + excursie 

26 09/05/15 Kleine landschapselementen les + excursie fietstocht 

27 30/05/15 Voerstreek uitstap 

28 06/06/15 Planten determineren les + excursie Nieuwenhoven 

29 13/06/15 Engagement les Gelinden 

30 20/06/15 Evaluatie Gelinden 

31 27/06/15 Hoge Venen uitstap 

32 12/12/15 Diplomering Craenevenne 86 

Programma Natuurgids

Deze cursus is een organisatie van de Werkgroep Limburgse Natuurgidsen in 
samenwerking met de natuurpuntafdelingen van de ‘Vallei van de Herk en Mombeek’, 
Alken, Borgloon, Heers en Sint-Truiden.

Bij CVN kan je cursussen volgen over 
natuur en milieu. Zo draag je met 
CVN bij aan meer draagvlak voor 
natuurbehoud en milieuzorg. CVN is 
een erkende vormingsinstelling voor 
volwassenen en is in elke Vlaamse 
provincie aanwezig. De meest bekende 
cursus is de opleiding tot natuurgids. 
Hiernaast kan je nog veel andere 
cursussen volgen. Ontdek ons volledig 
aanbod op www.c-v-n.be.

Deze opleiding wordt ingericht met Natuurpunt en heet daarom 
Natuur.Natuurgidscursus.


