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Korte terugblik
De Green Deal is tot stand gekomen door samenwerking met LNV, 
de groene onderwijs/ kennisinstellingen, de provincies, het NAJK en 
BoerenNatuur. De deelnemende partijen hebben zich gecommitteerd aan 
het doel om Natuurinclusieve landbouw steviger te verankeren in het groen 
onderwijs. Hierdoor wordt het een integraal en vanzelfsprekend onderdeel 
van het groen onderwijs op zowel vmbo-, mbo-, hbo- als wo-niveau. 

Op 16 januari 2019 hebben alle betrokken bestuurders of hun 
vertegenwoordigers de Deal ondertekend in aanwezigheid van de minister 
van LNV, Carola Schouten.

De Green Deal is binnenkort hier te vinden. 

Wat is er gebeurd na de ondertekening van de 
Green Deal op 16 januari?

We zijn nu een aantal maanden verder na de ondertekening. Tijd om bij te 
praten. Dat doen we via deze eerste nieuwsbrief. 
 

Werkgroep uitvoering Green Deal is opgericht
In de deal is opgenomen dat een werkgroep bestaande uit vertegen-
woordigers van de betrokken partijen de voortgang van de deal stimuleert 
en bewaakt. De coördinatie daarvan is uitbesteed aan het Kenniscentrum 
Natuur & Leefomgeving (KCNL). Inmiddels is de werkgroep twee keer bij 
elkaar geweest. Er zijn afspraken gemaakt over het proces en noodzakelijke 
acties en activiteiten. Verder is er vooral veel informatie uitgewisseld 
over ieders behoefte en wensen op het gebied van samenwerking en er is 
gezocht naar een specifiek thema om met elkaar bij de kop te pakken. 

De samenstelling van de werkgroep en de verslagen van de overleggen 
staan op de website van KCNL. De werkgroep komt 3 tot 4 keer per jaar 
bij elkaar in Utrecht. Als je belangstelling hebt, om je bij de werkgroep aan 
te sluiten, wees welkom! En meld je aan bij rosemarie.slobbe@kcnl.nl. Het 
betekent wel commitment voor de duur van de deal. 

Door de werkgroep is het communicatieplan goedgekeurd. Ook deze staat 
op de website. Samengevat: we willen vooral delen en verbinden. Door aan 
elkaar te laten zien waar we mee bezig zijn in de regio, delen van nuttige 
ervaringen en producten, en samen te werken daar waar dat zinvol is. 
Vanuit de deal hebben alle partners zich gecommitteerd aan eigen inzet. 
Deze inzet zal eens per jaar in kaart worden gebracht.

Meer informatie
Green-Deal-Natuurinclusieve-Landbouw

Huidige activiteiten
Er zijn veel activiteiten op het gebied van natuurinclusieve landbouw in 
alle regio’s. Het wordt niet altijd natuurinclusieve landbouw genoemd, 
in aantal regio’s wordt het gekoppeld aan het landelijke deltaplan herstel 
biodiversiteit (www.samenvoorbiodiversiteit.nl). Soms is het onderwijs er 
direct bij betrokken, soms is deze betrokkenheid  nog een uitdaging. 
Hieronder geven we twee belangrijke activiteiten van de werkgroep weer. 
Een uitgebreidere lijst van activiteiten van de deal partners, inclusief namen 
van contactpersonen, is te vinden op de KCNL website. Deze lijst zal 
minimaal twee keer per jaar worden geactualiseerd. Hiervoor is input van 
alle partners nodig. Vandaar de oproep om initiatieven en activiteiten en 
de namen van de bijbehorende contactpersonen die onder de Green Deal 
vallen, te melden bij het KCNL: rosemarie.slobbe@kcnl.nl 

•  Voorbereiden lectorenkring. In de tweede helft van november 
wordt in samenwerking met het Louis Bolkinstituut een symposium 
georganiseerd waarbij in de middag in een werksessie de eerste 
lectorenkring samenkomt. Deze bijeenkomst is bedoeld voor docenten, 
lectoren en onderzoekers die onderzoek doen gerelateerd aan 
natuurinclusieve landbouw. Doel hiervan is het opstellen van een 
samenwerkingsagenda uitmondend in een gezamenlijke kennisagenda. 
Datum volgt zo spoedig mogelijk. Meer informatie bij Tjalling Huisman 
tjalling.huisman@hvhl.nl

•  Initiatief van NAJK, BoerenNatuur om i.s.m. studenten van Hogeschool 
VHL Leeuwarden een onderzoek te doen naar hoe jonge boeren 
aankijken tegen natuurinclusieve landbouw. Overigens presenteerde het 
PBL in mei hun eerste resultaten van een groot onderzoek onder boeren 
over natuurinclusieve landbouw: Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Samenwerking 

In het Europese project ‘Greener Future for Young Farmers’
Dit voorjaar is een project goedgekeurd dat de Vogelbescherming bij de EU 
heeft ingediend. Doel van het project is om samen met groen onderwijs 
educatie te ontwikkelen en verzorgen op gebied van natuurinclusieve 
landbouw, inclusief boerenlandvogels. Deze boerenlandvogels zijn de meest 
zichtbare en overtuigende indicatoren van een gezonde en complete natuur-
inclusieve landbouw. De eerste projectbijeenkomst was 14 juni en daar is 
ook de samenwerking binnen de greendeal aan de orde komen. Een eerste 
actie is dat docenten bevraagd worden op hun behoefte aan lesmateriaal. 
Deze inventarisatie zal gebeuren via de contactpersonen van de Green Deal. 
Meer informatie over dit project zal binnenkort te vinden zijn op de website 
van de Vogelbescherming. 

Met Groen Kennisnet
Het streven is om al het lesmateriaal dat wordt ontwikkeld over 
natuurinclusieve landbouw op Groen Kennisnet te zetten. Eén centrale 
vindplaats dus. Zie Groenkennisnet.nl

Met landelijk deltaplan biodiversiteit 
Raymond Klaassen van RUG is een van de kwartiermakers van het 
landelijk deltaplan biodiversiteitsherstel en gespecialiseerd in de monitoring 
biodiversiteit. Hij zit ook in de werkgroep van de greendeal. Via hem kan 
de afstemming en samenwerking tussen de verschillende projecten en 
onderzoek van hbo (en mbo) in de verschillende regio’s, zoals het KCNL 
project Duurzame biodiversiteitsmonitoring, plaatsvinden. Afhankelijk 
van waar straks de 5 living labs voor de monitoring vanuit het deltaplan 
plaatsvinden, is samenwerking met de partijen uit de deal (WO, hbo en 
mbo) heel belangrijk. 

Waar vinden we elkaar en hoe blijven we op de hoogte? 
Op de website van KCNL willen we graag een contactpersonenlijst voor het 
groen onderwijs en de andere deal partners. Vooral vanuit de provincies is 
de lijst nog niet compleet. Het IPO zal voor aanvulling zorgen. Omdat we 
nog geen toestemming hebben van alle contactpersonen voor publicatie 
op de KCNL website, sturen we de lijst mee met deze nieuwsbrief met het 
verzoek voor toestemming. Ook zou het fijn zijn als ieder in de gaten houdt 
of deze lijst nog actueel is en eventuele aanpassingen wil doorgeven. 

Er is op de website ook de mogelijkheid om onder het kopje Agenda 
bijeenkomsten en andere activiteiten te plaatsen. Dus mocht je iets 
organiseren dat voor meer mensen interessant is, kun je dit doorgeven. 
Of straks gebruik maken van de contactpersonenlijst om hen op de 
bijeenkomst attent te maken. 

Vraag en aanbod: het netwerk van de Green Deal kan fungeren ten 
behoeve van matchmaking: om vragen en behoeften die je hebt te delen. 
Mogelijk is er een partij die antwoord weet of anderszins kan helpen. Dit 
kan ook via de werkgroep lopen. 
De eerst volgende bijeenkomst van de werkgroep is 5 september 2019. 

N I E U W S B R I E F  |  Green Deal Natuurinclusief Groen onderwijs

CONTACT

KCNL, Rosemarie Slobbe
rosemarie.slobbe@kcnl.nl
06 55 17 11 16

https://www.greendeals.nl/green-deals/natuurinclusieve-landbouw-groen-onderwijs
https://www.groenecoes.nl/nl/coe/kcnl/Green-Deal-Natuurinclusieve-Landbouw.htm
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/wp-content/uploads/2019/05/Presentatie-Onderzoek-PBL-Financieringsbehoefte-natuurinclusieve-landbouw-Jetske-Bouma.pdf
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/Dossier-Natuurinclusieve-landbouw.htm

