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Nieuwe Biesboschgidsen gezocht 
 
Op 1 oktober aanstaande start een cursus om nieuwe gidsen voor Nationaal Park De 
Biesbosch op te leiden. De cursisten moeten uiteindelijk zelf een van de 
publieksactiviteiten in de Biesbosch kunnen verzorgen. De cursus bestaat uit drie 
modules. De eerste daarvan start 1 oktober. Het ontstaan van de Biesbosch, de 
cultuurhistorie en het beheer van het gebied komt daarbij aan bod. Tot 5 september 
kan men zich hiervoor aanmelden. 
 
Dit najaar start het eerste deel van de cursus. 
Al een aantal jaren zijn er gidsen die het algemene publiek of scholen begeleiden 
tijdens hun bezoek aan Nationaal Park De Biesbosch. Omdat er een grote vraag is 
naar goed opgeleide gidsen, start het Nationaal Park op 1 oktober 2008 met de eerste 
module van een nieuwe cursus. Na deze module van 8 bijeenkomsten volgt in 2009 
nog module 2 over ‘Flora, fauna en biotopen’ en module 3 over ‘Educatie en 
Didactiek’. Als de drie modules met een voldoende resultaat zijn doorlopen, 
ontvangen de cursisten hun diploma als Biesboschgids. Voor deelname aan deze 
module wordt een bijdrage van slechts 20 € gevraagd. 
 
Diverse cursusbijeenkomsten 
Iedere  module heeft 8 bijeenkomsten. De cursusavonden zijn op de woensdagavond, 
de excursies op zaterdagen. Op 10 december is de 1e module afgerond. Omdat de 
gidsen uit een ruim gebied om de Biesbosch komen, worden de bijeenkomsten ook 
aan zowel de Brabantse als Zuid-Hollandse kant van de Biesbosch georganiseerd, met 
als locatie de beide bezoekerscentra. 
 
Aanmelden en meer informatie 
Bent u geïnteresseerd in het volgen van de opleiding tot Biesboschgids, kijk dan op de 
website www.biesbosch.org bij ‘kort nieuws’ onder de rubriek ‘actueel’. Daar staat 
meer informatie over de cursus en een opgaveformulier. Stuur dit uiterlijk 5 
september in naar IVN Consulentschap Brabant, Postbus 883,  
5280 AW  Boxtel. Telefoon: 0411-614111. E-mailen kan ook: r.a.vereijken@ivn.nl 
Volgorde van aanmelding bepaalt volgorde van deelneming. 
 


