PROGRAMMA

LOCATIE

10.00 – 10.30

10.45 – 11.30

De Hooge Schuur

Opening

Infomarkt

11.45 – 12.30

12.30 – 14.00

14.00 – 14.45

Lunch

Infomarkt

BEHEERDERSDAG
15.00 – 15.45

Borrel

door Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid voor D66, portefeuille natuur

Koetshuis

Het Handboek ecohydrologische systeemanalyse in
beekdallandschappen
Natuurherstel in beekdalen begint bij een goede analyse
van de (eco)hydrologie. Het (nieuwe) Handboek EHSA
(STOWA en OBN) helpt daarbij.
– Dolf Logemann (Arcadis)

Wat bepaalt de prijs voor rondhout: welke factoren kent
u en wat valt er nog te winnen?
Wat zijn de belangrijkste factoren die de houtprijs
bepalen en wat zijn de opties voor de toekomst?
– Jaap van den Briel en Martijn Boosten (Probos)

Aan de slag met natuurinclusieve landbouw
Wat levert natuurinclusief boeren op voor boer en
natuur?
– Aad van Paassen (LandschappenNL) & Evelien Verbij
(BoerenNatuur.nl)

Werken met communities
Bij Natuurmonumenten zijn inmiddels ruim 50
gebiedscommunities actief. Een presentatie van onderzoek
naar succes- en faalfactoren van deze communities.
– Willemijn Prast (Natuurmonumenten) & Derk Jan Stobbelaar
(Van Hall Larenstein)

Aan de slag met natuurinclusieve landbouw
Wat levert natuurinclusief boeren op voor boer en
natuur?
– Aad van Paassen (LandschappenNL) & Evelien Verbij
(BoerenNatuur.nl)

De do’s en don’ts van het werken voor een familie/
landgoed-bv
Ervaringen en ontwikkelingen in de relatie tussen de
rentmeester en zijn/haar opdrachtgever.
– Albert Velema (BeTA rentmeesters bv) & Eelco Schurer
(Eigen rentmeesterskantoor)

Natuurschoonwet: behoud en beheer van natuurschoon
Ontwikkelingen in regelgeving en de effecten op beheer.
– Alexander Geene (‘t Schoutenhuis)

Houtoogst in relatie tot nutriënten
In nutriëntarme bossen worden door (tak)houtoogst extra
nutriënten onttrokken. Wat kun je als beheerder doen?
– Anjo de Jong (Wageningen Environmental Research)

Vele handen maken licht werk
Beheer met vrijwilligers: hoe organiseer je het en wat
levert het op?
– Erik de Kruif (Landschap Overijssel)

Jachtkamer

Strategie kiezen bij omvorming van landbouwgronden
naar schrale natuur
OBN-handreiking voor beheerders en adviseurs om
gefundeerd een geschikte strategie te kiezen.
– Camiel Aggenbach (KWR Water)

Ontwikkelingen faunaschade Nederland
Faunaschade aan landbouw, met cijfers en trends van
verschillende diersoorten en gewassen.
– Thijs Janssens (BIJ12)

Meer doen met cameravallen
Over het slimmer inzetten van cameravallen voor
monitoring van wild.
–Patrick A. Jansen & Yorick Liefting (Wageningen University)

Grofwild en biodiversiteit: gaat dat wel samen?
Grofwild is de afgelopen 50 jaar sterk toegenomen. Wat
betekent dat voor de biodiversiteit?
– Wim Knol (KNJV)

De Lingehof

Wat heeft sinusbeheer te maken met de bijenlinie?
Wat is het speciale van sinusbeheer en wat kun je met de
bijenlinie?
– Kars Veling (De Vlinderstichting)

Vrijwillige boswachters
Ervaringen met het werken met vrijwillige boswachters,
dilemma’s, tips en trucs, ervaringen uit eerste hand.
– Tineke Bouwmeester (Natuurmonumenten)

Stop de veenafbraak, stop de uitstoot van broeikasgassen
Paludicultuur - land- en bosbouw op vernatte (veen)gronden
- kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het terugdringen
van de uitstoot van broeikasgassen. Wat kunnen bos- en
natuurbeheer betekenen?
– André Jansen (Unie van Bosgroepen)

Wat heeft sinusbeheer te maken met de bijenlinie?
Wat is het speciale van sinusbeheer en wat kun je met
de bijenlinie?
– Kars Veling (De Vlinderstichting)

Paardenstal

Nieuwe Refter

De Abtsbouwing

Grote Hooiberg

Kapschuur

Bos en natuur: een groene en gezonde werkplek voor
iedereen - Sociale arrangementen; een win-win situatie
voor alle partijen
Over het werken met groepen met een afstand tot de
arbeidsmarkt; wat het oplevert en hoeveel voldoening het
biedt maar ook wat je ervoor moet doen
– Dennis Benedictus (Staatsbosbeheer)

Vele handen maken licht werk
Beheer met vrijwilligers: hoe organiseer je het en wat
levert het op?
– Erik de Kruif (Landschap Overijssel)

Agroforestry: kansen voor Nederland
Landbouw en bosbouw met elkaar verweven onder het
motto: 1+1 > 2!
– Martijn Boosten & Jasprina Kremers (Probos)

Borgman Beheer
Bosbouwkrant
Bureau Waardenburg
B-Ware
Centrum voor Genetische Bronnen
Nederland (Essentaksterfte)
Cruydthoeck
E.C.O. logisch
FPG
Instituut Fysieke Veiligheid
IPC Groene Ruimte

Jagersvereniging
KNBV
KNNV
Mesonide/Langkat
NVR

Bodembiologie bij natuurbeheer
De mogelijkheden en belangen van (eventueel toegepaste)
bodembiologie in de bodem.
– René Jochems (Groeibalans)

Oude bomen gevaarlijk? Na natuurbegeleid snoeien niet
meer!
Een kennismaking met fractuursnoeien.
– Johannes Regelink (RANOX natuuraannemer) & Ruben van
Praag (Hoek Hoveniers)

Maak een fan van je online klager
Klagers op Facebook en Twitter? Maak van hen je grootste
fan!
– Narda van der Krogt en Youri Jongkoen
(Communicatiebureau de Lynx)
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– Narda van der Krogt en Youri Jongkoen
(Communicatiebureau de Lynx)

De voordelen van natuurbrandbeheersing in je beheerplan
Wat kan je doen om een onbeheersbare natuurbrand te
voorkomen?
– Ester Willemsen, Constantijn Kok, Wim Verboom & Nienke
Brouwer (Instituut Fysieke Veiligheid)
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De nieuwe Gedragscode Bosbeheer en de nieuwe
Gedragscode Natuurbeheer
Hoor wat er verandert en test uw kennis.
– Anne Reichgelt (VBNE)

De nieuwe Gedragscode Bosbeheer en de nieuwe
Gedragscode Natuurbeheer
Hoor wat er verandert en test uw kennis.
– Anne Reichgelt (VBNE)

OBN kennisnetwerk
Paard aan het Werk
PEFC Nederland

PVM b.v.
Erfgoed in het groen
Erfgoed een lastige kostenpost? Integreer het slim met
groenbeheer!
– Barbara Speleers & Cees van Rooijen (RCE)

Workshop vitaliteit voor beheerders
Praktische tips om gezond en vitaal aan het werk te
blijven.
– Mirjam de Groot (Stigas)

Nooit meer van gebaande paden – Dunningspaden op
20 meter of 40 meter
Over de voor- en nadelen van het werken met
dunningspaden en de consequenties voor de
beheerkosten en bosexploitatie.
– Wouter Delforterie (Bosgroep Midden Nederland)

Help de es voor het Nederlandse landschap te behouden
Over de achtergrond van de essentaksterfte en het
werken aan een gezonde essenpopulatie.
– Joukje Buiteveld en Paul Copini (Centrum voor Genetische
bronnen)

Houtverkoop in eigen regie
Hout wordt bij particuliere eigenaren overwegend verkocht
via verkoop “op stam”, maar er valt veel te zeggen voor
verkoop in eigen regie.
– Martijn Jansen, Erik Sonder (Bosgroep Noord-Oost
Nederland) en Gertjan Roelofs (Stichting Twickel)
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Start bij infopunt
(‘i’ op plattegrond)

Rondleiding: Achter de schermen op Mariënwaerdt
– Vrijwilligers Mariënwaerdt
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‘Rassen die passen’, gebruik van zeldzame veerassen in ons
Nederlandse landschap
– Frans baron Van Verschuer (Mariënwaerdt) & Geert Boink
(SZH)
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| Parkbank | Aanlegsteiger
| Poort
Routepaal Ecologie
Regelink
& Landschap
/
Plantenbak XXL | Klaphek | Slagboom | Vlonder
RANOX

RobiniaWood

Routepaal | Parkbank | Aanlegsteiger | Poort
Plantenbak XXL | Klaphek | Slagboom | Vlonder

SKBNL en ERBO
SOVON

Staro Natuur & Buitengebied
Stichting Zeldzame Huisdierrassen
Stigas
Vakblad Natuur Bos Landschap
VBNE
Vormgevers in Hout
Van Vliet Kastanjehout

Stel al uw vragen over SNL (Vooraf inschrijven)
– Joris Alblas en Jeroen van der Horst (Bosgroepen), Hanneke Hietink (Part-Ner)

(voor de Hooge Schuur)

Gezondheids-plein

Diverse demonstraties en spreekuren
– Stigas & VBNE

(voor de Hooge Schuur)
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Eco2Eco

Verzuring van bosbodems: oorzaken, gevolgen en
herstelmaatregelen
De zure depositie is sinds 1990 flink afgenomen, wat
betekent dit voor bosbodems?
– Wim de Vries (Wageningen ER) en Roland Bobbink
(B-WARE)

SNL-spreekuur

Deze organisaties presenteren
zich op de infomarkt:

Bosgroepen

Tijdelijke natuur, toegevoegde waarde
Over de kansen van tijdelijke natuur en de rol van
natuurbeheerders.
– Tjebbe de Boer, RVO.nl

Boslokaal

16.00

september 2017

(voor spreekuren vooraf inschrijven)

september 2017
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