
UITNODIGING
EETBAAR 
LANDSCHAP

een smakelijke optie voor natuurrecreatieplekken

innovatie in recreatie

6 PRAKTIJKSESSIES VAN OKTOBER 2017 TOT EN MET MAART 2018 
7e AFSLUITENDE SESSIE IN JUNI



Lokaal, vers en gezond voedsel staat enorm in de belangstelling. Mensen vragen zich steeds meer 
af wat zij op hun bord leggen, en krijgen ‘honger’ naar voedsel waar zij echt iets aan beleven: door 
zijn smaak, en door de manier waarop het van nature groeit en door mensen wordt bereid. Voor 
ondernemers in de natuurrecreatie vormt dit een nieuw terrein, waarover zij veel vragen hebben. 

De Groene Koepel, te gast in de natuur en De Waard Eetbaar Landschap bouwen mede voort op 
het succes van de kennissessie permacultuur in 2016 met een cursustraject waarin ieder eigen 
stappen leert zetten,  

Op een drietal locaties maken deelnemers kennis met de mogelijkheden die in de natuur liggen,  
en met de toepassing daarvan op hun eigen terrein. Deskundige input en gerichte opdrachten 
geven deelnemers de stimulans om eigen dromen en ideeën in een werkbaar perspectief te 
plaatsen. De sessies zullen geleid worden door Fransjan de Waard (www.thuisopaarde.nl).

Bent u een ondernemer met een natuurrecreatieterrein?
Wilt u de mogelijkheden uit de natuur benutten op uw onderneming?
Dan zijn de praktijksessies Eetbaar Landschap er voor u!

De sessies vinden plaats op een drietal, nog nader te bepalen, kampeerterreinen.

Zes dinsdagen van 10:00 – 16:00 uur:

 3 oktober 2017 9 januari 2018
 31 oktober 2017 6 februari 2018
 28 november 2017 13 maart 2018

Plus een 7e, afsluitende bijeenkomst, op dinsdag 5 juni 2018.  
De deelnemers kunnen dan laten zien wat zij uit de sessies hebben gehaald.

€ 560,- voor ondernemers die zijn aangesloten bij Stichting De Groene Koepel
€ 610,- voor ondernemers die niet zijn aangesloten bij Stichting De Groene Koepel
Bovenstaande bedragen zijn excl. btw.

Opgeven kan door een e-mail te sturen naar: info@degroenekoepel.nl, daarna ontvangt u een
factuur. De volgorde van ontvangst van betaling wordt gehanteerd als volgorde van inschrijving.
Om te zorgen voor voldoende persoonlijke aandacht is het aantal deelnemers beperkt tot twintig. 

Indien het minimale aantal van 13 deelnemers niet wordt gehaald, zal het bedrag voor deelname 
zo snel mogelijk worden teruggestort.

te gast in de natuur


