
Basiscursus Natuur ontdekken  

Geniet jij ook altijd van de natuur en wil je meer daarover weten? Of doe je al vrijwilligerswerk op het gebied 

van natuurbelevingsactiviteiten, of wil je als natuur (groot-)ouder helpen bij natuuractiviteiten op de basisschool 

en wil je  jouw kennis uitbreiden? 

Voor al deze mensen in het gebied rondom Schiedam, Vlaardingen en Maassluis organiseren IVN en KNNV 

Waterweg-Noord de cursus ‘Natuur ontdekken’. In deze inspirerende cursus ontdekken we samen hoe mooi de 

natuur in elkaar zit. Je hebt geen voorkennis nodig, wel interesse en enthousiasme.  

De cursus bestaat uit 5 les-avonden, wisselend op maandag en woensdag, en 2 excursies op een zaterdagoch-

tend. Iets voor jou? Doe mee en meld je aan bij Roy van Hutten, cursusleider:  royvanhutten@planet.nl. 

Door de huidige RIVM richtlijnen is het aantal deelnemers beperkt  tot 20 personen, reageer dus snel. 

 

Wanneer 

De cursus vindt plaats op de volgende dagen: 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie en Kosten 

• De lesavonden vinden plaats in Natuurcentrum De Boshoek, Bospad 3, 3121 CL Schiedam. Goed bereik-

baar met RET-tram 21 en 24 en bus 22 en 23, parkeergelegenheid aan bospad (achter Bachplein).  

• De kosten voor de cursus inclusief koffie, thee, cursusmaterialen en excursies bedragen € 55,- per per-

soon. 

 

Neem voor meer informatie contact op met Roy van Hutten: mobiel 06-22707365, of mail naar: 

royvanhutten@planet.nl 

Dag - Datum tijd Onderwerp 

woensdag 16 maart 2022 20 - 22 uur Voorjaarsbloeiers 

maandag 21 maart 2022 20 - 22 uur Vogels 

zaterdag 9 april 2022 10 - 12 uur Excursie (vogels en voorjaarsbloeiers) 

woensdag 13 april 2022 20 - 22 uur Waterleven 

maandag 25 april 2022 20 - 22 uur Lente om de hoek (bomen, straatplanten), takken (knoppen), 
kruiden (herkennen) 

woensdag 11 mei 2022 20 - 22 uur Insecten 

zaterdag 21 mei 2022 10 - 12 uur Excursie (Wat leeft er in de sloot en insecten op het land)  


