
 

 

 

Programma Beheerdersdag 2018 

 = eerste kennismaking, geschikt voor alle beheerders 

 = gemiddeld, enige voorkennis is handig 

 = gevorderd, voor beheerders met veel achtergrondkennis 
 
H    = herhaling workshop 
Rood = gewijzigd (tijdstip of details presentatie) 
 

 10.00 10.30-11.15 11.30-12.15 12.30 14.15-15.00 15.15-16.00 16.00 

DE HOOGE 
SCHUUR 
 
Doorlopend: 
infomarkt 

Ontvangst 
en opening 
 
 

 Lunch  Borrel 

KOETSHUIS 
 

 Scholing, opleiding en kennis in de bos- en 
natuurbeheersector 

 - Workshop 
 
Waar staan we nu? Zijn onze (nieuwe) mensen 
nog steeds voldoende opgeleid? 
 
 
 
Willem van Delft (PCbomen) 

Crisis in het bos  
 

 - Lezing 
 
Van gedoe over grote grazers, zomerstormen 
en droogte tot heftige emoties over het 
kappen van bomen.   
 
 
Joke Bijl (Staatsbosbeheer) 

 Kom uit je boswachtersbubbel!   
 

 - Workshop  
 
Beter communiceren door in de huid van je 
bezoeker te kruipen. Hoe doen andere branches 
dat? 
 
 
Koen Moons (Superba communicatie) & Rob Adams 
(innovatiebureau Six Fingers) 

Hoe verleiden we onze bezoekers tot schoon 
gedrag?   

 - Workshop 
 
Gedrag wordt sterk beïnvloed door onbewuste 
prikkels. Hoe benutten we kennis over het onbewuste 
om onze bezoekers positief te beïnvloeden? 
 
 
Henk Klein Teeselink (Nederland Schoon) 
 

 

PAARDENSTAL 
 

 Is SNL-monitoring met vrijwilligers mogelijk? 
 

 - Lezing 
 
Leer hoe SNL-monitoring van insecten met 
vrijwilligers een goed alternatief kan zijn voor de 
professionele SNL-monitoring. 
 
Gerdien Bos (Vlinderstichting) 
 

Vogels van akkers en droge dooradering: 
wat bepaalt hun aanwezigheid? 

 - Lezing 
 
OBN-onderzoek over verbetering agrarisch 
natuurbeheer. 
 
 
Dick Melman (Wageningen Environmental 
Research) 

Het belang van toegankelijke speelnatuur 
 

 - Workshop 
 
Spelen in de natuur is belangrijk, ook voor kinde-
ren met een handicap. Leer speelnatuur avon-
tuurlijk en toegankelijk maken voor alle kinderen. 
 
Ilse van der Put (Speeltuinbende) & Mark 
Mandemakers (Natuurmonumenten) 

De beheerder gezond, veilig en vitaal aan het werk 
 

 - Workshop 
 
Leer meer over herstel na fysieke arbeid, duurzame 
inzetbaarheid & digitale RI&E en preventie 
tekenbeten. 
 
Mirjam de Groot & Marieke van Esveld (Stigas) 
 

NIEUWE REFTER 
 

 Spreekuur Duizendknoop 
 

 - Workshop 
 
Stel al uw vragen en wissel ervaringen uit over 
bestrijding, beheersing en voorkomen van 
verspreiding. 
 
Martijn Boosten, Jan Oldenburger & Joyce 
Penninkhof (Probos) 

Spreekuur Duizendknoop (H) 
 

- Workshop 
 
Stel al uw vragen en wissel ervaringen uit over 
bestrijding, beheersing en voorkomen van 
verspreiding. 
 
Martijn Boosten, Jan Oldenburger & Joyce 
Penninkhof (Probos) 

Delen van (geo)informatie tussen brandweer en 
natuurbeheerders & terreineigenaren 

 - Lezing 
 
 
 
 
 
Ester Willemsen & Nienke Brouwer (Instituut Fysieke 
Veiligheid en Brandweer Nederland) 

Exotenbestrijding zonder gif 
 

 - Workshop 
 
Hoe kunt u exoten bestrijden zonder glyfosaat of 
andere gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken? 
 
 
Anne Reichgelt (VBNE) 

JACHTKAMER 
 

 Historische ontwikkelingen in het landschap 
helpen bij Natura 2000-opgaven 

 - Lezing 
 
 
 
 
Harm Smeenge (Unie van Bosgroepen) 
 
 

‘Samen voor de patrijs' 
 

 - Lezing 
 
Hoe krijg je de biodiversiteit terug? De patrijs 
als indicator en boegbeeld. 
 
Frans ter Bogt (vogelwerkgroep Zuidoost-
Achterhoek) & Herman Simmelink 
(Wildbeheereenheid Aalten) 

Predatorenbeheer ten behoeve van weidevogels 
 

 - Lezing 
 
 
 
 
Roelf Hovinga (Landschap Noord-Holland) 
 
 

Bosverjonging beschermen tegen wildschade  
 

 - Workshop 
 
Uitwisselen van ervaring over verschillende types 
bescherming voor bosverjonging. 
 
Hans Van Lommel (Bosgroep Zuiderkempen) 
 
 



 
LINGEHOF 
 

 Bos-klimaat pilots 
 

 - Lezing 
 
38 Nederlandse partners doen ervaringen op met 
maatregelen rond CO2-vastlegging, adaptatie en 
duurzame instandhouding van de productie. 
 
Gert Jan Nabuurs (WER) 

Energievisie voor landgoederen 
 

 - Lezing 
 
Naast gebouwen worden ook gronden 
meegenomen. Uit de werkwijze vloeit een 
visie, een pakket van  locatiespecifieke 
maatregelen en een kansenkaart voort. 
 
Sijtse Jan Roeters (Eelerwoude) 

Wat betekenen de energietransitie en het 
klimaatakkoord voor het landschap? 

 - Lezing 
 
Visie vanuit gemeentelijk perspectief. 
 
 
 
 
Antoon Splinter (gemeente Bergen (L)) 
 

Klimaatslim bosbeheer 
 

 - Lezing 
 
Praktische maatregelen uit afgerond en lopend 
onderzoek om CO2 vast te leggen en bossen 
weerbaarder te maken tegen klimaatverandering. 
 
 
Martijn Boosten (Probos) & Bart Nyssen (Bosgroepen) 

 

ABTSBOUWING 
 

 Toekomst weide- en akkervogels in Nederland 

 - Workshop 
 
 
 
Floris van Kuijk (Staatsbosbeheer), Aad van 
Paassen (LandschappenNL), Michiel van der 
Weide (Natuurmonumenten) & Evelien Verbij 
BoerenNatuur) 

De biodiversiteit van akkerrandmengsels  

 - Lezing 
 
Een veldexperiment met 40 bloemrijke 
akkerrandmengsels.  
 
 
Wim Knol (Koninklijke Nederlandse 
Jagersvereniging) 
 

   Herbestemmen, hoe doe je dat? 

 - Workshop 
 
Leegstand van gebouwen is slecht voor het 
gebouw. Herbestemmen is een middel om de 
opbrengsten te optimaliseren. 
 
Frank Klement (Klement2 Rentmeesters) 
 

Bezoekersongelukjes in een juridisch perspectief 

 - Lezing 
 
Eigendom brengt risico’s met zich mee. Een 
interactieve lezing om u bewust te worden van een 
aantal risico’s. 
 
Marlies Knook (Kienhuis Hoving) & Martijn Fliervoet 
(Brabants Landschap) 

GROTE HOOIBERG 
 

 Gedragscode bosbeheer  

 - Workshop 
 
Aan de slag met de gedragscode bosbeheer: nu 
en in de toekomst. 
 
 
Anne Reichgelt (VBNE) & Houdijn Beekhuis 
(Staatsbosbeheer) 

Gedragscode bosbeheer (H) 

 - Workshop 
 
Aan de slag met de gedragscode bosbeheer: 
nu en in de toekomst. 
 
 
Anne Reichgelt (VBNE) & Houdijn Beekhuis 
(Staatsbosbeheer) 

Boeren in het Bos 

 - Workshop 
 
Op een natuurlijke manier vlees, eieren, fruit, 
noten, groentes, kruiden en paddenstoelen 
produceren in het bos; hoe doe je dat? 
 
Mariska Slot & Richard van Pelt (Boeren in het Bos) 

Boeren in het Bos (H) 

 - Workshop 
 
Op een natuurlijke manier vlees, eieren, fruit, noten, 
groentes, kruiden en paddenstoelen produceren in 
het bos; hoe doe je dat? 
 
Mariska Slot & Richard van Pelt (Boeren in het Bos) 

KAPSCHUUR 
 

 Het Kennisplatform Bodem en Natuur en 
natuurherstel op voormalige 
landbouwgronden 

 - Workshop 
 
Met toelichting op de OBN-handreiking voor 
omvorming landbouwgronden naar schrale 
natuur. 
 
Hans van den Dool (Van Hall Larenstein) & Leo 
Norda (Universiteit Antwerpen) 

eDNA-voedselwebanalyses van de bodem 
 
 

 - Lezing 
 
Hoe eDNA in de bodem gebruikt kan worden 
om bodemorganismen in kaart te brengen. 
 
 
Kees van Bochove (Datura) 

Reptielvriendelijk beheren  
 
 

 - Lezing 
 
Maatregelen voor herpetofauna en status van de 
adder in Midden-Nederland. 
 
 
Marc Abuys & Bart van der Meij (Anura & 
Lepidosauria werkgroep) 

Lange-termijn effecten van bosbekalking en 
andere bemestingsregimes 
 

 - Lezing 
 
30 jaar Harderwijker veldproef. 
 
 
 
Roland Bobbink (B-WARE) & Arnold van den Burg 
(Stichting BioSFeer) 

 

BOSLOKAAL 
 
Doorlopend: 
infomarkt 

 Veerkracht dankzij kwaliteitshout 
 

 - Lezing 
 
Meer veerkracht van bosecosystemen op 
zandgronden door een productiefunctie gericht 
op kwaliteitshout. 
 
Bart Nyssen (Bosgroepen) 

Van boom tot plank, want eigen hout is 
goud waard 

 - Workshop 
 
Ervaringen met de mobiele zaag in het 
Kuinderbos. 
 
 
Harco Bergman (Staatsbosbeheer) 

Vrijwilligers die bomen vellen met de 
kettingzaag, kan dat? 

 - Workshop 
 
Wat moet je regelen om dit veilig te laten doen? 
 
 
 
Annika Langeveld (Landschap Noord-Holland) & 
Eric Vogel (Natuurmonumenten) 

Bezint eer gij begint   
 

 - Lezing 
 
Hoe stel je de goede uitvraag ten aanzien van aan te 
kopen plantmateriaal? 
 
 
Lammert Kragt & Dion Voskens (Staatsbosbeheer) 
 

EXCURSIE VANAF 
INFOPUNT {‘i’ op 
de plattegrond) 

 Herkenning van stroperij in uw gebied 
 

 - Excursie 
 
Wat is stroperij, hoe gebeurt dit, wat zijn de 
gevaren, hoe herkent u het en het 
allerbelangrijkste: wat te doen? 
 
Ruth van Wingerden (Koninklijke Nederlandse 
Vereniging voor Natuurtoezicht) 

Praktisch en efficiënt (rechte) oogstpaden 
uitzetten in het bos - 3 methoden uitgelicht 

 - Demonstratie 
 
Maximale bodembescherming door gebruik 
vaste oogstpaden. 
 
 
Paul Kah, Nico Spliethof & David Borgman 
(Borgman Beheer) 

Levend Erfgoed Loont 
 

 - Excursie 
 
Hoe je zeldzame veerassen in kan zetten voor 
duurzaam onderhoud en beheer van het landschap. 
 
 
Geert Boink (Stichting Zeldzame Huisdierrassen) & 
Frans baron van Verschuer (Mariënwaerdt) 

Levend Erfgoed Loont (H) 
 

 - Excursie 
 
Hoe je zeldzame veerassen in kan zetten voor 
duurzaam onderhoud en beheer van het landschap. 
 
 
Geert Boink (Stichting Zeldzame Huisdierrassen) & 
Frans baron van Verschuer (Mariënwaerdt) 

EXCURSIE (VANAF 
INFOPUNT) 

  Rondleiding Mariënwaerdt 
 
Vrijwilligers Mariënwaerdt 

Rondleiding Mariënwaerdt (H) 
 
Vrijwilligers Mariënwaerdt 


