Doe mee met de cursus
Boeren | Natuur | Ondernemen
Kennis en Inspiratie voor Boeren in Overijssel
De verbinding tussen boeren en natuur krijgt veel aandacht, alle reden om hier als boer kennis over op te
doen. Soms is met slimme aanpassingen in het bedrijf al veel te winnen. En voor sommige boeren past het
om natuurinclusief werken de kern te maken van de bedrijfsstrategie. Om te kunnen bepalen wat bij jou
en bij het bedrijf past is het belangrijk de eigen kennis te vergroten. Daarmee kun je de ‘taal en de wereld’
begrijpen van organisaties actief in en met natuur. Die kennis krijg je in de cursussen ‘Natuurboeren’.
In afstemming met provincie Overijssel zijn twee cursussen Natuurboeren en Ondernemerschap
uitgewerkt (klik hier voor de brochure). De kern wordt gevormd door de cursussen Natuurboeren, dit
wordt aangevuld met praktische info over ondernemerschap met natuur op het bedrijf. Met deze cursus
kun je aantonen vakbekwaam te zijn om gronden met een natuurdoelstelling te kunnen (blijven) pachten
van Staatsbosbeheer danwel Natuurmonumenten. Ook voor andere landgoederen is het hebben van
kennis over natuur steeds belangrijker in de samenwerking met boeren.
De meerdaagse cursussen starten in 2019 en lopen deels door in 2020.
 3 maal een 6-daagse cursus Inleiding Natuurbeheer en Ondernemerschap
o de eerste cursus is vol en draait (Vilsteren), de laatste dag is de themadag 22 november
o de tweede cursus start met de themadag 22 november (of eerder bij voldoende aanmelding)
o de derde cursus start met de themadag 22 november
 2 maal een 9-daagse cursus Natuurbeheer en Verdienmodellen (niveau 1)
o De eerste cursus start met de themadag 22 november
o De tweede cursus start met de themadag 22 november
 Inschrijven kan via www.aereshogeschool.nl/natuurboeren
 In overleg kan een cursus specifiek voor een regio of een landgoed ingevuld worden
Themadag vrijdag 22 nov - Boeren - Natuur – Ondernemen
Deze themadag staat het perspectief van de ondernemer centraal, hoe kun je natuur combineren met de
strategie van je bedrijf? We starten in de ochtend met de brede marktontwikkelingen rondom natuur en
de vraag hoe bodemkwaliteit een rol speelt bij een partij als ASR. Vervolgens zijn er drie rondes waarin je
als ondernemer met andere ondernemers praktijkervaringen hoort en deelt. Voor meer info over het
programma zie www.aereshogeschool.nl/natuurboeren/themadag
De themadag is onderdeel van de 6-daagse en de 9-daagse cursus. Daarnaast kan de themadag ook als
losse cursusdag door geïnteresseerden gevolgd worden, in dat geval zijn de kosten 35 euro, dit is ter
plaatse met pin te betalen. Opgeven voor de themadag kan via:
Meer info over de cursus, het specifieke programma voor Overijssel en over de themadag is te vinden via
www.aereshogeschool.nl/natuurboeren. Op die site kunt u ook zich aanmelden voor een cursus en/of
voor de themadag.

Doe mee met de cursus Natuurboeren!

