
V.
U

. V
la

am
se

 L
an

dm
aa

ts
ch

ap
pi

j r
eg

io
 W

es
t 

- n
ov

em
be

r 
20

17

VLOETHEMVELD
opleidingsmodule  

rondleiden in praktijk
in samenwerking met CVO spermalie

Vlaamse
overheid

Deze cursus 
richt zich tot natuur-en 
erfgoedliefhebbers en focust 
op de bijzonderheden 
van het Vloethemveld. 

LESDAGEN VLOETHEMVELD

zaterdag 3 februari 2018 kennismaking met de omgeving 09.30 u – 12.30 u 

13.00 u – 17.00 u

Vloethemveld

donderdag 8 februari 2018 geschiedenis van de omgeving 18.30 u – 22.00 u CVO Spermalie  

zaterdag 24 februari 2018 vertelstrategiën 09.30 u – 12.30 u

13.00 u – 17.00 u

CVO Spermalie   

donderdag 8 maart 2018 de fauna en het beheer 18.30 u – 22.00 u CVO Spermalie

zaterdag 10 maart 2018 het landschapslezen 09.30 u – 12.30 u

13.00 u – 17.00 u

Vloethemveld

zaterdag 17 maart 2018 het beschermd landschap, 

natuurbeleid, fauna en ecologische systemen

09.00 u – 12.30 u

13.00 u – 17.00 u

Vloethemveld

donderdag 29 maart 2018 de militaire geschiedenis 18.30 u – 22.00 u CVO Spermalie

donderdag 19 april 2018 de militaire geschiedenis 18.30 u – 22.00 u CVO Spermalie

zaterdag 21 april 2018 waarnemen in de praktijk: fauna en flora 13.00 u – 17.00 u Vloethemveld

zaterdag 28 april 2018 waarnemen in de praktijk: fauna en flora 13.00 u – 17.00 u Vloethemveld

zaterdag 5 mei 2018 oefenwandeling: tips & trics, 

verschillende doelgroepen

09.30 u – 12.30 u

13.00 u – 17.30 u

Vloethemveld

donderdag 17 mei 2018 EHBO 18.30 u – 22.00 u CVO Spermalie

zaterdag 26 mei 2018 Evaluatie 09.00 u –12.30 u Vloethemveld

Meer info over het Vloethemveld: 
www.natuurenbos.be/vloethemveld
www.facebook.com/vloethemveld 
www.vlm.be, zoek “vloethemveld”



Bouw mee aan 
het Vloethemveld ... 
word gids!
Het Vloethemveld is een uniek bos- en natuurgebied van ongeveer 330 hectare. Het voormalige munitie-
depot in het gebied is momenteel niet vrij toegankelijk. Het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeen-
ten Zedelgem en Jabbeke en de Vlaamse Landmaatschappij werken samen om in een zone van 35 hectare 
de natuur en erfgoed van Vloethemveld te ontsluiten. 

Om een 100-tal geleide wandelingen per jaar te kunnen aanbieden, zijn de partners op zoek naar 
enthousiaste en dynamische gidsen die het natuur- en erfgoedverhaal van deze natuurparel naar het 
publiek willen brengen. Daarom hebben we samen met CVO Spermalie een opleidingsmodule Vloethem-
veld uitgewerkt.

Kom naar de infoavond:
7december 2017 - 19.30 u 
in CVO Spermalie. 

Kostprijs: inschrijvingsgeld €120, cursusgeld €20  (terugbetaling mogelijk onder voorwaarden)    
Instapvoorwaarde: geen
Inschrijven kan vanaf 7 december 2017. 
Lesgevers: Boswachter Luc De Cat, Ludo Meulebrouck, Jean Luc Meulemeester, Mandragora, Arnout 
Zwaenepoel, Miguel Boutry, Peter Declerck en Peter Meeuws, LIesbeth Gellinck en Luc Zwartjes.

INFO & INSCHRIJVINGEN:
CVO Spermalie
Snaggaardstraat 15, 8000 Brugge - 050 44 10 00
cvobrugge@spermalie.be

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

Wil je 
meer weten? 

Over Vloethemveld:
VLM.BE

NATUURENBOS.BE

>>>>>

Inschrijven voor deze 
infoavond is noodzakelijk 
ten laatste op 4 december:
cvobrugge@spermalie.be. 


