Cursus

Landschap en erfgoed
in
Brabants Haspengouw
Wil je graag meer weten over
het landschap en erfgoed in je streek?
Met deze cursus kijk je met een andere bril
naar het landschap vanuit de wisselwerking
tussen natuur en mens.

Natuur- en erfgoedexcursie in Meldertbos. Foto Luc Nagels

5 lessen en 5 lesexcursies
Van 8 oktober tot 20 december 2015
Natuur.huis De Gors
, Vissenaken
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Cursus: Landschap en erfgoed in Brabants Haspengouw
Hoe is ons cultuurlandschap ontstaan en geëvolueerd? Welke impact hebben het fysisch milieu én de mens gehad op dit landschap
en op de natuur? We kijken eerst met een historische bril naar
de ontwikkelingen. En gaan er dan op uit om te ontdekken wat er
intussen nog zichtbaar en traceerbaar is.
Instapcursus of basiscursus toegankelijk voor iedereen die graag
meer wil weten over het landschap in onze streek en die geïnteresseerd is in de wisselwerking tussen mens en natuur/landschap.

Erfgoedexcursie in het Bolwerk te Zoutleeuw. Foto Margriet Vos

Waar en wanneer?
Leslocatie: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, 3300 Vissenaken
Periode: van oktober tot kerstvakantie 2015
5 lessen op donderdagavond van 19u30 tot 22u30
• 8 oktober: Het fysisch milieu en impact op natuur en erfgoed
• 15 oktober: De oude wereld (prehistorie, Romeinse tijd) en de 		
wereld van dorpen en steden (Middeleeuwen, Nieuwe tijd)
• 22 oktober: Industriële en agrarische revolutie
(tot Wereldoorlog II)
• 29 oktober: Na WO II: de teleurgang van het platteland
• 12 november: Hoe omgaan met natuur en erfgoed
5 lesexcursies op zondagvoormiddag van 9u30 tot 12u30
15 november, 22 november, 29 november, 13 december
en 20 december
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VU.: Margriet Vos, Perrestraat 9A, 3360 Bierbeek

Deelnameprijs en inschrijven
€ 30 (leden) of € 57 (niet-leden) te storten op rekening
BE82 0010 7622 1868 van Natuurpunt Oost-Brabant
met vermelding naam en ‘Cursus Landschap en Erfgoed’.
Maximum 30 deelnemers. De storting geldt als datum
van inschrijving.
Info: www.natuurpuntoostbrabant.be of
Margriet Vos, margriet.vos@gmail.com of 016 46 04 78
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