
AAN DE SLAG ALS NATUURGIDS 
De cursus Natuurgids bestaat al meer dan 50 jaar. Natuurgidsen 
zijn in alle takken van de natuurbehouds- en milieubeweging 
actief. Daarnaast doen ook overheden en organisaties steeds 
meer beroep op gespecialiseerde natuurgidsen. De cursus 
Natuurgids is bovendien erkend als specialisatie binnen de 
gidsenopleiding van Toerisme Vlaanderen. 
 
Kijk op www.natuurpunt.be voor de Natuurpunt-afdelingen en 
natuurgebieden in je buurt. De werkgroepen waar Natuurpunt 
CVN mee samenwerkt vind je op www.cvn.natuurpunt.be.

NATUURPUNT CVN 
Natuurpunt CVN is de grootste gespecialiseerde 
vormingsinstelling in Vlaanderen. We organiseren cursussen 
voor een breed publiek rond natuur, milieu, klimaat en 
duurzame ontwikkeling. Hiervoor werken we nauw samen 
met vrijwilligers, lokale groepen en een open netwerk van 
samenwerkingspartners. 
Het actuele cursusaanbod en de portfolio vind je op  
www.cvn.natuurpunt.be.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Natuurpunt CVN organiseert deze cursus samen met:  
 Natuurpunt Zwalmvallei: actief in Brakel, Zottegem, Zwalm

Wil je jouw enthousiasme voor de natuur delen met 
anderen? Schrijf je nu in: www.cvn.natuurpunt.be

CURSUS NATUURGIDS
TWEEWEKELIJKS OP ZATERDAG - SEPT 2018 TEM AUG 2019

ZWALMVALLEI
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VU: Pieter Vanderick, Natuurpunt CVN, Coxiestraat 11, 2800 

Mechelen



OPZET
De cursus bestaat uit 30 activiteiten, waarvan ongeveer de helft natuurexcursies zijn. 
De activiteiten worden gespreid over een jaar zodat je de natuur in ieder seizoen leert 
kennen. Na je eindopdracht ontvang je het getuigschrift van Natuurgids.  
Met dit getuigschrift kan je later een gidsenbadge van Natuurpunt CVN ontvangen, 
na het aantonen van praktijkervaring en gespecialiseerde didactische of inhoudelijke 
bijscholing in het vervolmakingstraject.

De cursus Natuurgids is intensief en vereist een zeker niveau van engagement, maar 
je wordt beloond met een verrijkende nieuwe hobby en kennis voor het leven.

PRAKTISCH 
De theorielessen en excursies vinden tweewekelijks plaats op zaterdag van 9 tot 
12 uur en van 13 tot 16 uur. De eerste bijeenkomst is op 15 september 2018 en de 
afronding is in augustus 2019. 

Aan het begin van de cursus ontvang je het definitieve programma. Een voorlopige 
versie vind je op de website van Natuurpunt CVN. 

LOCATIE 
Boembekemolen 
Boembeke 18 
9630 Brakel 
 
INSCHRIJVEN 
Inschrijven kan op www.cvn.natuurpunt.be. Het inschrijfgeld bedraagt € 240,-. Ben je 
lid van Natuurpunt, dan krijg je korting en betaal je € 216,-.  Ben je 25 jaar of jonger 
bij aanvang van de cursus, dan betaal je € 180,-. 
 
CONTACT 
Thijs Himpe - Vormingsconsulent Oost-Vlaanderen 
0497 05 33 63  
thijs.himpe@cvn.natuurpunt.be

De natuur zit vol verhalen, klaar om verteld te worden. Ben je benieuwd 
naar wat er allemaal leeft bij jou in de buurt? En wil je ook anderen 
warm maken voor de natuur? Dan heb je alles in huis om een geweldige 
natuurgids te worden. 

In de cursus Natuurgids werk je rond een brede waaier aan thema’s. Je ontdekt hoe 
dieren, planten en landschappen samenleven en je krijgt een stevige basis rond 
ecologie en natuurbeheer. Tijdens de methodieklessen leer je hoe je een boeiende 
wandeling uitstippelt en groepen gidst. Daarnaast ga je regelmatig op excursie met 
ervaren gidsen en bezoek je natuurgebieden in de buurt. 

 ONTDEK

DE NATUURGIDS
  IN JEZELF!


