Veel gemeenten zijn in het bezit van mooie
bos- en natuurgebieden. De maatschappelijke waarde hiervan neemt alleen maar toe.
Deze gebieden zijn niet alleen belangrijk
voor inwoners en recreanten, maar bijvoorbeeld ook als vastlegger van koolstof in
relatie tot klimaatverandering. U beheert
deze waardevolle gebieden voor huidige
en toekomstige generaties. Dan is het fijn
om met andere partijen samen te werken
die ook professioneel met beheer bezig zijn.
Het Natuurnetwerk Gemeenten kan u
daarbij helpen.

Professioneel beheer van gemeentelijke
bos- en natuurterreinen
Het Natuurnetwerk Gemeenten is dé vereniging in
Nederland voor gemeentelijke bos- en natuurterreineigenaren. In deze vereniging werken gemeenten
samen rondom het professioneel beheer van gemeentelijke bos- en natuurterreinen. Voorbeelden hiervan
zijn het delen van kennis en ervaringen over natuurwetgeving, bosbeheer, juridische aansprakelijkheid en
omgang met plaagsoorten. Maar ook samen optrekken
in de uitvoering van de maatregelen uit het Klimaatakkoord en werken aan klimaatslim bosbeheer.

www.natuurnetwerkgemeenten.nl

Lid worden?
Het Natuurnetwerk Gemeenten is een
vereniging waarvan u als gemeente
lid kunt worden. Wilt u weten wat de
vereniging voor uw gemeente kan
betekenen? Neem contact op via
info@natuurnetwerkgemeenten.nl of
via 0343-745250. Of kijk op de website
www.natuurnetwerkgemeenten.nl.

Waarom lid worden?
Als lid van het Natuurnetwerk Gemeenten blijft u op de
hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied
van bos- en natuurbeheer. U kunt gratis deelnemen aan
werkschuurbijeenkomsten waar u in gesprek kunt gaan met
collega-terreinbeheerders over onderwerpen uit het dagelijks
beheer. Daarnaast kunt u met korting deelnemen aan de
veldwerkplaatsen, met de nieuwste wetenschappelijke
inzichten over uiteenlopende onderwerpen als bosbeheer en
water- en landschapsbeheer (www.veldwerkplaatsen.nl). En
belangrijker nog: deelname aan het Natuurnetwerk Gemeenten maakt het voor u mogelijk om samen op te trekken met
andere gemeenten en terreinbeheerders om de maatschappelijke waarde van bos- en natuurterreinen voor het voetlicht
te brengen om zodoende het professioneel beheer van deze
gebieden te blijven uitvoeren.

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
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U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief door
een email te sturen naar info@natuurnetwerkgemeenten.nl
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Omdat het Natuurnetwerk Gemeenten lid is van de
Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) kunt
u als gemeentelijke bos- en natuureigenaar niet alleen kennis
uitwisselen met andere gemeenten, maar ook met andere
terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
de provinciale landschappen, het Rijksvastgoedbedrijf en
particuliere bos- en natuureigenaren (www.vbne.nl).

