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Programma Natuuracademie
CURSUS

Docent

Locatie

Woensdag

Zaterdag

WOLKEN, WIND EN
WATER

Joop de Wilde

Het Groene Huis

30 Januari

n.v.t.*

KORSTMOSSEN

Arie van den Bremer

De Groene Belevenis

27 februari

2 maart

DIERENSPOREN

Gerda Schregardus

De Groene Belevenis

27 maart

30 maart

Het Groene Huis

1 mei

4 mei

SOLITAIRE BIJEN
BOOMBLOEMEN EN
VRUCHTEN

Arie van den Bremer

De Groene Belevenis

15 mei

18 mei

WIEREN

Emile Nan

De Groene Belevenis

19 juni

22 juni

GALLEN

Kees de Heer

Het Groene Huis

11 september

14 september

VISSEN

RAVON

Locatie in het veld

n.v.t.*

5 oktober

PADDENSTOELEN

Hans Meulenbelt

De Groene Belevenis

30 oktober

2 november

ROOFVOGELS

Werkgroep
Roofvogels Nederland
(WRN)

Het Groene Huis

27 november

n.v.t.*

De Groene Belevenis:

Hamersveldseweg 105 - 107, 3833 GM Leusden

Het Groene Huis:

Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort

Aanmelden via het CNME:

cnme@amersfoort.nl

Kosten:

Alle cursussen kosten € 15,-, incl koffie, thee en een korte handout [leden KNNV
en IVN Afdelingen Amersfoort krijgen € 5,- korting).

Deze cursus bestaat uit 1 bijeenkomst. Kosten € 10,-

Voor meer informatie zie de
websites van de onderstaande
organisaties (sites staan bij de
organisaties benoemd).

voorveldbiologie

KNNV
Vereniging voor Veldbiologie
Afdeling Amersfoort e.o.
E: a.vandenbremer@telfort.nl
www.knnvamersfoort.nl

IVN
Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid
Afdeling Amersfoort e.o.
E: cursussen@ivnamersfoort.nl
www.ivn.nl/afdeling/amersfoort/
activiteiten
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HET
GROENE
HUIS

Centrum voor
Natuur & Milieu Educatie
CNME Amersfoort
Centrum voor Natuur en Milieu
Educatie
Schothorsterlaan 21
3822 NA Amersfoort
T (033) 469 52 00
E: cnme@amersfoort.nl
www.hetgroenehuisamersfoort.nl
Zoek: Natuuracademie
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KNNV Amersfoort (Vereniging voor
Veldbiologie), IVN (instituut voor
natuiireducatie en duurzaamheid]

en CNME Amersfoort organiseren
,, samen 10 minicursussen per jaar
onder de vlag van Natuuracademie.
Het belangrijkste doel van de
minicursussen is mensen te laten
ontdekken wat de natuur allemaafaan
moois te bieden heeft en wat ze er
allemaal zelf mee kunnen doen in eigen
tuin of buurt.
Ontwerp en fotografie: Sonja Kamer www,dsignkamer.nl

Wilt u meer leren over en genieten van de natuur in en
om Amersfoort en Leusden? Volg dan één of meer van de
10 minicursussen van de Natuuracademie!
Een minicursus bestaat uit een lesavond in De Groene Belevenis in Leusden of Het
Groene Huis in Amersfoort en een excursie buiten op zaterdag. Het is steeds weer
een uitdaging nieuwe onderwerpen te vinden, maar het is weer gelukt.
Ga mee op onze kleine ontdekkingsreizen en leer met andere ogen te kijken naar
natuurverschijnselen zoals wolken, regen, wind en luchtdruk. Ontdek de wereld
van de korstmos. Ze zijn erg klein en vaak onopvallend. Maar als je ze van dichtbij
bekijkt, dan gaat er een wereld van bijzondere vormen en kleuren open.
Leer sporen van dieren en vogels herkennen. Hoor waarom de bij zo belangrijk is
voor de biodiversiteit. En wat zijn wieren?
Dit en nog veel meer ontdek je bij één van onze minicursussen. Kijk aan de
binnenkant voor het volledige programma.

