
Cursus Ziekten, plagen 
en groeistoornissen in het bos

Doelgroep
Deze cursusdag is vooral bedoeld voor de praktische 
bosbeheerder die het bos kent vanuit de dagelijkse 
praktijk en bekend is met de uitganspunten van toe-
komstbestendig bosbeheer. 
Wil je meer weten over de gezondheid van bos en 
bomen? In deze cursus wordt antwoord gegeven op 
vragen als: Wat zijn de verschillen tussen ziekten en 
plagen? Hoe zijn ze te herkennen? Is er iets aan te 
doen? Is het wel nodig om iets te doen?

Docenten
Deze cursus ‘Ziekten, plagen en groeistoornissen in 
het bos’ wordt verzorgd door Stichting Probos met 
medewerking van Jitze Kopinga en Leen Moraal.

Voorkennis
Deze cursusdag vraagt geen specifieke voorkennis. 
Voor een beter begrip tijdens de excursie die onder-
deel is van deze cursusdag, is het goed om vooraf ken-
nis te nemen van de e-learning (alleen toegankelijk 
met een Leer je Groen-account) die je kunt vinden op 
de website van de Vereniging van Bos- en Natuureige-
naren (VBNE).
 

Programma
In de ochtend wordt ingegaan op de theorie van ziek-
ten en plagen in het Nederlandse bos en de gevolgen 
hiervan voor vitale bosontwikkeling. Na een gezamen-
lijke lunch gaan we in de middag onder begeleiding 
van de cursusleiders het bos in om zelf ziekten en pla-
gen te herkennen, de mogelijke gevolgen hiervan, en 
wat dit kan betekenen voor de eigen beheerpraktijk. 
Natuurlijk is hier volop ruimte voor discussie en het 
uitwisselen van ervaringen. De dag wordt afgesloten 
met een korte evaluatie en gezamenlijk drankje.

Datum
Woensdag 29 juni 2022 van 9:00 tot 17:30 uur

Kosten
€ 465,- (excl. BTW), inclusief koffie/thee/lunch

Locatie
Boshotel Overberg
Dwarsweg 63b
3959 AE Overberg

Stichting Probos is het kennisinstituut voor bos en natuur in Nederland. 
De mensen van Probos willen hun kennis en ervaring graag delen met de bos- en natuursector 
en overige betrokkenen. Zij doet dit - samen met haar partners - middels de Probos Academy.

Kijk voor meer info op:
www.probos.nl

Met vragen mail gerust naar:
info@probos.nl
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