
                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

Kalender workshops en cursussen 

 

 

Het Collectief Lopikerwaard heeft voor het jaar 2023 een gevarieerd aanbod van workshops en cursussen samengesteld. 

 

 

Bijenhotels maken -> 4 maart  
De insecten en daaronder de wilde bijen hebben het zwaar. Daarom willen we ze helpen met meer broedplekken. Dit verhoogt de 

overlevingskans. Op deze middag beginnen we met een filmpje over wat bijen precies zijn en wat hun functie is in de natuur. 

Muggen en vliegen staan bijvoorbeeld op het menu. De rest van de middag gaan we aan de slag met het bouwen van een hotel. 

Deze kunnen daarna op diverse plekken in de Lopikerwaard worden opgehangen. Om de wilde bij te helpen en aandacht te 

vragen.  

Zaterdag 4 maart 13:00 – 16:00 

Benedeneind Noordzijde 324, 3405 CB Benschop 

Zelf meenemen: boormachine, ijzerzaag en vijl 

opgeven: info@collectieflopikerwaard.com 

Vol = Vol 

  
Cursus weidevogels tellen -> 1 april en 13 mei 
Deze cursus is bedoeld om het tellen van weidevogels onder de knie te krijgen. In 2 dagen krijg je een afwisselend programma met 

theorie en praktijk. De cursus is gebaseerd op de BTS-methodiek en je kan de basis ook gebruiken met BMP (beleidsmonitoring).  

Datum 1 april en 13 mei, 9:00 – 14:30 (ongeveer) 

Beloken land, Blokland 116, Montfoort 

Cursusleider: Arjan van Duijvenbode 

opgeven: info@collectieflopikerwaard.com 

Vol = Vol 

 

Informatiebijeenkomst ontwikkeling kruidenrijk grasland -> 8 en 9 mei 
Het doel is om inzicht te krijgen in hoe extensief kruidenrijk beheer goed ontwikkeld kan worden. Dat mest geen gif is, maar juist kan 

helpen. Wat voor CO2-reductie je kan behalen. Plus welk verdienmodel erachter zit. En dat dan toegepast op de Lopikerwaard 

(Veen en Klei op Veen).  

 

Maandag 8 mei 20:00 – 22:00 en 9 mei 9:30 – 12:00 (theorie en praktijk),  

Locatie nog te bepalen - midden in Lopikerwaard.  

Cursusleider: Wim Schippers 

opgeven: info@collectieflopikerwaard.com 

 

Vanuit de Groene Motor (Zuid-Holland): weidevogels 
• 14 maart 20.00 uur: beginnerscursus (theorie) met herkennen soorten, makkelijk invoeren en de rol en samenwerkingen rond 

weidevogels  

• 6 april ochtend: herkennen van Predatie 

• 22 april ochtend: praktijkochtend beginnerscursus 

Geïnformeerd blijven over deze 3 cursussen? E-mail naar info@collectieflopikerwaard.com  
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