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Groenvoorziening
Je hebt een hart voor planten of bloemen. Je wil graag 
bezig zijn in het groen. 

GROENVOORZIENING

Microgroenten

Microgroenten winnen aan popu-
lariteit en dat is meer dan terecht! 
Met hun unieke smaken en texturen 
geef je al je gerechten een verras-
sende twist. Leer ze nu zelf kweken 
in onze opleiding van 1 sessie.

Aanleg van zwemvijvers

Meer en meer mensen kiezen voor een 
zwemvijver als ecologisch alternatief 
voor een zwembad in de tuin. Maar 
er komt wel heel wat bij kijken: welke 
waterplanten? Welk pompsysteem? 
Deze en nog veel meer vragen lossen 
we op in deze cursus.

Tuintekenen met 
SketchUp

Maak je plannen voor tuinontwerp 
concreet en tastbaar met 2D 
en 3D-modellen! SketchUp is 
een zeer eenvoudig en uiterst 
gebruiksvriendelijk tekenprogramma 
voor Mac en Windows, waarmee 
je snel en efficiënt de mooiste 
tuinontwerpen kan maken en 
aanpassen in 2D en 3D. Ontwerpen 
waar je klanten versteld van staan!
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* De geaffi cheerde prijs voor lange opleidingen is de prijs voor het 1ste jaar 

GROENVOORZIENING
(Wilde) kruiden en hun essentiële, beschermende voedingsstoff en 16/05/2020 1 A 105,00 127,05
Aanleg van zwemvijvers 17/03/2020 3 L 245,00 296,45
Aanleg van zwemvijvers 21/03/2020 3 A 245,00 296,45
Groendaken en daktuinen 09/03/2020 3 A 245,00 296,45
Groendaken en daktuinen 19/03/2020 3 L 245,00 296,45
Herborist in de praktijk 14/03/2020 4 L 300,00 363,00
Klimaatadaptieve groen- en watertechnieken; van tiny forest tot wadi 16/03/2020 3 A 255,00 308,55
Microgroenten kiemen en kweken 28/04/2020 1 A 100,00 121,00
Microgroenten kiemen en kweken 26/05/2020 1 L 100,00 121,00
Snoeien 29/01/2020 2 L 185,00 223,85
Snoeien 23/04/2020 2 A 185,00 223,85
Tuintekenen met SketchUp 11/03/2020 7 A 455,00 550,55
Tuintekenen met SketchUp 30/04/2020 7 L 455,00 550,55
Urban farming 07/05/2020 2 A 185,00 223,85
Verticale tuinen, groene wanden 26/03/2020 2 L 185,00 223,85
Verticale tuinen, groene wanden 06/05/2020 2 A 185,00 223,85
Werken met biologische bloemen 11/05/2020 1 L 131,00 158,51
Werken met biologische bloemen 09/06/2020 1 A 131,00 158,51

Korte opleiding met lesvolgingsattest Start  Sessies Campus Prijs 
excl.

Prijs 
incl.

Legende: 
A Antwerpen
M Mechelen
L Leuven

 Dagopleiding
  Avondopleiding

Prijs = all-in, inclusief inschrijvingsgeld, 
grondstoffen en handboeken door Syntra 
aangekocht. 
Surf naar syntra-ab.be voor: 
- inhoud van het programma, lesmomenten, 

gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en boe-

ken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of 

instapproeven
- getuigenissen van cursisten en docenten
- informatie over kortingen en premies

Groendaken en daktuinen 

Groendaken, daktuinen en dakterrassen zijn in. Is elke 
dakbedekking hiervoor geschikt? Welke mogelijkheden, 
technieken en systemen kan je toepassen? Je leert er alles 
over tijdens deze opleiding.


