Opdracht 3: Presenteer jouw Groote Heide-pareltje
Huiswerk voor bijeenkomst 2
Deadline inleveren: 10 maart

Inleiding
De cursus Gastheer van het Landschap is bedoeld om je te laten kennismaken met verschillende aspecten
en verhalen van Natuurgrenspark De Groote Heide. De gedachte hierachter is dat je met meer kennis en
een grotere betrokkenheid je gasten zult kunnen informeren en doorverwijzen. Tijdens de eerste
bijeenkomst van de cursus zijn er al veel zaken aan de orde geweest, vooral gericht op het grotere geheel.
In deze opdracht gaan jullie je richten op de lokale kennismaking. Wat is er in jouw omgeving te vinden?
Wat is jouw persoonlijke Groote Heide-pareltje? Er bestaat geen betere manier om een gebied te leren
kennen dan er zelf op uit te gaan en dat gaan jullie met deze opdracht dan ook doen. Gewapend met
mobieltje of camera breng je jouw lokale pareltje in beeld! Zoek een mooie dag uit en ga op pad in de
omgeving van je bedrijf, te voet of met de fiets zodat je het gebied echt kunt verkennen.

Opdracht
Je gaat de aangereikte gebiedsinformatie uit de cursus aanvullen met lokale informatie. Kies hiervoor een
voor jou bijzondere plek of gebied in de buurt van je eigen bedrijf: jouw persoonlijke Groote Heide-pareltje.
Dit kan een plek zijn die je erg mooi vindt, die een leuke naam heeft, die een mythe kent, etc. Maak van
deze locatie een foto, ga op zoek naar deze plek op de kaart en presenteer jouw pareltje tijdens de
volgende bijeenkomst. Maak hiervoor één dia (via PowerPoint) en lever deze uiterlijk 10 maart in. Tijdens
de tweede bijeenkomst op 16 maart presenteer je deze dia in max. 2 minuten.
Hieronder staan twee handreikingen voor deze opdracht, maar het staat je vrij om zelf aan de slag te gaan.
1. Historische kaarten
Jullie hebben gewerkt met historische kaarten van het gebied. Kies een plek uit op de historische kaart die

je intrigeert qua geschiedenis, naamgeving of persoonlijke betrokkenheid. Fotografeer die plek en laat zien
hoe deze er nu uit ziet. Vertel er kort bij waarom dit jouw pareltje is.
2. Natuur
De Groote Heide is rijk aan prachtige natuur, bijzondere flora en fauna, we gaan daar later in de cursus
uitgebreid op in. Fotografeer een plant, boom, dier of dierspoor die voor jou kenmerkend is voor het
gebied. Vertel er kort bij waarom dit jouw pareltje is.
Mail vóór 10 maart de dia met foto(‘s) en kaart (of andere locatiebepaling) naar: brabant@ivn.nl
Veel plezier!

