
Data
Donderdagnamiddag van 13u00 tot 16u00

6 november 2014
Hoe en wat van Klimaat 
(Koen Leysen • Natuurpunt Educatie)

13 november 2014
Gevolgen voor fauna, flora en de mens 
(Wim Veraghtert • Natuurpunt Educatie)

20 november 2014
Adaptatie en Mitigatie 
(Hans Vermeulen • Natuurpunt Educatie)

27 november 2014
Agogische les over Hoe breng je het 
verhaal van klimaatverandering
(Steven Vromman • Low Impactman)

4 december 2014
Proeven van klimaat
(Joke Flour • Natuurpunt Educatie)

LocAtIE
Provinciaal technisch Instituut
Polyvalente zaal
Sabina van Beierenlaan 35
9620 Zottegem

PrIJS
30 euro

MEEr INFo
Natuurpunt Educatie, 
Graatakker 11 • 2300 turnhout, 
T 014-47 29 50 of 
joke.flour@natuurpunt.be 
www.natuurpunteducatie.be

INScHrIJVINGEN
educatie@natuurpunt.be of
T 014-47 29 55
Storten op rekeningnummer: 
IBAN: BE86 2930 0099 8650
(BIc coDE: GEBABEBB) van Natuurpunt 
Educatie met vermelding van ‘Klimaat en 
Gidsen Zottegem 2014’.

De cursus Klimaatgids is een vervolg van het Interreg Project 
Neem de mensen mee.  De cursus wordt gerealiseerd door 
Natuurpunt Educatie in opdracht en met de steun  van de 
Provincie oost-Vlaanderen en met de inzet van Natuurpunt 
Zwalmvallei en de Stad Zottegem.

Foto’s: Tom Linster, Leo Vaes, Lily Brys, François Van Bauwel, 
Low Impactman, Diane Appels , Shutterstock.com en Milieudienst 
Zottegem.

PrAKtIScH

Cursus 
Klimaat en klimaatverandering

Gidsen voor het klimaat

V.U.: Jos Gysels, Graatakker 11, 2300 turnhout

dAtA

6, 13, 20 en 27 

nov en 4 dec



Hoe en wat van Klimaat

Hoe zit het nu met al die verhalen rond klimaat-
verandering?  Wat is het verschil tussen weer en 
klimaat en wat is nu precies het broeikaseffect?  
Deze inleidende les geeft je al een antwoord op 
de meest prangende vragen over klimaat en  
klimaatverandering.

Gevolgen voor fauna en flora en de mens

We zochten voorbeelden  in de natuur waar je 
aan kan merken dat ook soorten zich probe-
ren aan te passen aan het klimaat. Sommigen 
slagen hierin en gaan vlot op reis naar warmere 
of koudere oorden, anderen wellicht niet. En 
ook wij ondervinden de klimaatverandering 
aan den lijve.  We moeten op zoek naar andere 
landbouwmethoden, worstelen met verdroging 
en verzilting en ook de volksgezondheid wordt 

uitgedaagd.  Waar ga je best in de toekomst op 
vakantie en komt er nog een Elfstedentocht? 
We proberen je wat richtingwijzers te geven.

Adaptatie en mitigatie

Hoe kunnen we de uitstoot van broeikasgas-
sen beperken om onder de globale opwar-
ming van 2°C te blijven?  Wat vertelt ons het 
internationaal beleid en wat gebeurde er in rio, 
Kyoto, Kopenhagen, cancun, Durban, Doha en 
Warschau? We focussen ons verder op klimaat-
buffers, op ruimte voor water en allerhande 
aanpassingen.  Bovenal gaan we ook na wat we 
zelf kunnen doen.  Een foto van de stad Parijs 
‘klimaatproof’ zal Zottegem zeker inspireren!

Hoe breng je het verhaal van 
klimaatverandering?

Samen met Steven Vromman ga je zelf aan de 
slag en leer je de knepen van het ‘Klimaatvak’.  
Niet iedereen luistert met open geest naar 
klimaat en klimaatverandering.  Hoe pak je dat 
dan best aan?  Welke psychologische verande-
ring kan je teweeg brengen?  De Low Impactman 
geeft je tips and tricks.

Hoe zet je een klimaatboom op?
& Proeven van klimaat

Je maakt kennis met verschillende mogelijkhe-
den om zelf een klimaatactiviteit vorm te geven.  
Met voorbeelden van tentoonstellingen over 
het klimaat en de opgedane kennis zetten we 
een echte klimaatboom voor je op.  We brengen 
verder nog actuele verhalen over klimaat en 
klimaatverandering, waarbij het proeven van 
lokale en eerlijke producten centraal staat.  
Verhalen van hier en van het Zuiden loodsen 
ons langs rijstvelden, graanakkers, stille wateren, 
bloemrijke graslanden,… tot in het Afrikaanse 
regenwoud.
 

 Cursus 
   Klimaat & Gidsen

Klimaatverandering blijft een heet hangijzer. Hoe het klimaat 
verandert, zien we nu al. Wereldwijd worden dieren en plan-
ten bedreigd en ook in de natuur zien we verschuivingen. Niet 

alleen fauna en flora, maar ook mensen ondervinden last van klimaat- 
verandering. Daarnaast zet de mens ook stappen om de klimaatverandering terug te 
dringen of zich door verschillende maatregelen aan te passen aan het veranderende 
klimaat. We zetten je als gids op weg om het thema klimaatverandering te brengen 
voor een breed publiek.

De theoretische lessen worden aangevuld met een interactieve les begeleid door Steven Vromman, en 
een praktijkles met ‘klimaathapjes’. tijdens deze momenten leer je als gids de verdere kneepjes van het 
vak. Het Klimaateffectschetsboek West- en oost-Vlaanderen doet dienst als kapstok en achtergrond-
document.

In vijf lessen maken we je wegwijs in de thema’s klimaat en 
klimaatverandering.


