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AVIH

Borgman Beheer

Bosgroepen

Brandhof Natuur & Platteland

Communicatiebureau de Lynx

Cruydthoeck

Cursus Centrum Groen

Datura

De Bosbouw

De Klik (biomassa)

E.C.O. Logisch

FNV vakmensen 

FSC

Gecertificeerd klimaatbos+

Groeibalans

Groene Takken 

Groenshop

Innatoss Laboratories

Instituut Fysieke Veiligheid

IPC Groene Ruimte

Kingfisher Natuurprojecten

Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 

Natuurtoezicht 

Kwekerij Dependens

Laxsjon Plants

Naturio 

Nederlandse Vereniging van Rentmeesters

OBN kennisnetwerk

Paard aan het Werk

PEFC Nederland

Praktijk Centrum Bomen

Probos

PVM b.v.

Rassenlijst Bomen

Regelink Ecologie & Landschap / Ranox

SKBNL / ErBo

Staatsbosbeheer 

Staro Natuur & Buitengebied

Stichting Zeldzame Huisdierrassen

Vakblad Natuur Bos Landschap

Van den IJssel Bedrijfskleding

Van Vliet Kastanjehout 

VBNE

Viridian Raven

Vormgevers in Hout

Wellink 

Wolf Fire Safety

Wolfswinkel

PROGRAMMA BEHEERDERSDAG
Locatie 10.00 10.30 10.45-11.30 

Ronde 1
11.45-12.30 
Ronde 2

12.30 
- 14.00

14.00-14.45 
Ronde 3 

15.00-15.45 16.00

DE HOOGE SCHUUR
Doorlopend: infomarkt

Ontvangst 
en opening

Lunch Borrel

KOETSHUIS Bodemdaling stoppen = veen vernatten 
Vanaf 2030 moet jaarlijks 1 megaton CO2 bespaard worden in 
het veenweidegebied (Klimaatwet). Het Innovatie Programma 
Veen test de mogelijkheden in de praktijk. 
Roel van Gerwen (Landschap Noord-Holland)

Stichting Levend Archief werkt aan nationale zadencollectie 
Veilig stellen van onze autochtone flora; hoe maken we Ne-
derland weer bloemrijk!
Jojanneke Bijkerk (Cruydt-Hoeck)

Online platform ‘Biotoop op de kaart’ 
Hoe krijg je landelijk belangstelling voor jouw bijdrage aan 
biodiversiteit?
Wim Knol (Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging)

Bos- en natuurherstel met steenmeel 
Over de effecten, de manier van toedienen en de duurzaam-
heid van steenmeeltoepassing.
Maaike Weijters (B-WARE) & 
Leon van den Berg (Bosgroepen)

PAARDENSTAL Weet wat u kiest: risicospreiding door kiezen meer gevari-
eerd (uitheems) sortiment
Dendroloog Jaap Smit over uitheemse soorten en het gebruik 
van satellietdata.
Jaap Smit (Cobra adviseurs)

Duurzaam grondgebruik in de praktijk
Het begeleiden van eigenaar en pachter naar een meer duur-
zaam grondgebruik.
Tallien Fokkema (Eelerwoude) & Maria van Boxtel (Land &Co.)

Bescherming boerenlandvogels (project PARTRIDGE)  
Lessen van het 5-jarig gebiedsproces ‘duurzame landbouw 
voor boerenlandvogels’ in Burghsluis. 
Chris Vreugdenhil (Het Zeeuwse Landschap)
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voor boerenlandvogels’ in Burghsluis. 
Chris Vreugdenhil (Het Zeeuwse Landschap)

NIEUWE REFTER Voedselbosbouw: veelzijdige nieuwkomer met ambitie  
Een kennismaking met voedselbossen als model voor de 
verzoening tussen natuur en landbouw: principes, praktijk en 
propositie.
Fransjan de Waard & Wouter van Eck (Stichting Voedselbosbouw 
Nederland)

Monitoren van insecten 2.0 
Nederlandse primeur: automatische insectenherkenning voor 
meer grip op biodiversiteit.
Theo Zeegers (EIS) & Eelke Jongejans (Radboud Universiteit)

Voedselbosbouw: veelzijdige nieuwkomer met ambitie  
Een kennismaking met voedselbossen als model voor de 
verzoening tussen natuur en landbouw: principes, praktijk en 
propositie.
Fransjan de Waard & Wouter van Eck (Stichting Voedselbosbouw 
Nederland)

Inzet van landgeiten bij natuurbeheer
Wat kunnen landgeiten en wat hebben ze nodig?
Jaap Mekel (Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten)

JACHTKAMER Beslisboom Amerikaanse vogelkers 
Een handreiking voor de bos- en natuurbeheerder bij de afwe-
ging tussen doelen, middelen en resultaten.
Jan den Ouden (WUR) & Bart Nyssen (Bosgroepen)
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Leer je groen!
Kennismaking met dit E-learningplatform over veilig werken 
in het groen. Hoe breng je een (veilig werken) boodschap ef-
fectief over op bijvoorbeeld vrijwilligers? 
Titia Blanksma (IVN) & Paul Terstegge (Staatsbosbeheer)

De Nederlandse Landgoederen en het landgoedmodel
Hoe kun je functies combineren zodat een balans tussen na-
tuur, landbouw, cultureel erfgoed en natuurbeheer ontstaat.
Adriënne Vriesendorp & Aster Leuftink (Federatie Particulier 
Grondbezit)

LINGEHOF Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer 
Update van de gereedschapskist in ontwikkeling met praktijk-
voorbeelden van klimaatslimme beheermaatregelen.
Bas Lerink (WUR) & Martijn Boosten (Probos)
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Klimaatslim landschapsbeheer  
Resultaten van vier pilots uit de Klimaatenveloppe 2018 en 
2019.
David Borgman (Borgman Beheer) & 
Martijn Boosten (Probos)

Klimaatslim landschapsbeheer  
Resultaten van vier pilots uit de Klimaatenveloppe 2018 en 
2019.
David Borgman (Borgman Beheer) & 
Martijn Boosten (Probos)

ABTSBOUWING Tijdelijk akkerbeheer voor het ontwikkelen van kruidenrijke 
graslanden 
Veel natuurgraslanden blijven soortenarm ondanks langdurig 
maaien en afvoeren. Door aanvullend kale grond te creëren 
blijkt kruidenrijk grasland veel sneller te ontstaan.
Karl Eichhorn (Eichhorn Ecologie)

Handhaving in het wilde westen van Brabant
Afvaldumping, stroperij, wildcrossen en andere vormen van 
overlast zijn aan de orde van de dag in het buitengebied van 
Brabant. Welk effect heeft dit en wat kunnen we er tegen 
doen?
Erik de Jonge (Brabants Landschap)

Afrikaanse varkenspest
Over het wat & hoe, preventie en maatregelen bij uitbraak.
Kathleen Vanhuyse (Hubertus Vereniging Vlaanderen)

Wolf! 
De wolf is terug. Wat betekent dit voor jou als boswachter 
of beheerder, en hoe weet je of er een wolf in je gebied was 
of is?  
Mirte Kruit (Natuurmonumenten)

GROTE HOOIBERG Hoe ‘verleid’ je mensen tot veilig werken?  
Een praktische aanpak waarmee je het veiligheidsbewustzijn 
bij medewerkers en vrijwilligers door instructie vergroot. 
Yvonne Kok (Kok training coaching en advies, namens VBNE)

Gedragscode bosbeheer  
Uw jaarlijkse update.
Anne Reichgelt (VBNE) & Kees Konings (Bosgroepen)
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KAPSCHUUR Droogte & opwarming: effecten op de waterafhankelijke 
Brabantse natuur 
De droge zomer van 2018 (en 2019)  brak alle records. Wat 
kunnen we doen om waterafhankelijke natuur klimaatbesten-
diger te maken?
Peter Voorn (Natuurmonumenten)

De effecten van droogte en hitte op onze bossen (BE en NL)  
De droogte en hitte hebben gevolgen voor bomen en bos-
sen. Wat kun je eraan doen? Voorbeelden uit Vlaanderen en 
Nederland. 
Peter Roskams (INBO Vlaanderen) &
Pieter Westerhof (Bosgroepen)
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Beheer van natuurlijk en cultuurhistorisch groen erfgoed 
van bomen en struiken 
Beheer van oude boskernen, houtwallen en heggen: de 
inheemse bomen en struiken met hun cultuurhistorische 
context. 
Bert Maes & René van Loon (ecologisch adviesbureau Maes & 
Dool)

BOSLOKAAL Urban Forestry: de 3P’s; Praten, Plannen & de Praktijk
Praktijkcase beheercommunicatie: Driebergse bos, gemeente 
Utrechtse Heuvelrug. 
Annemieke Visser (Borgman Beheer)

Landschapsgeschiedenis Wisselse Veen 
Een interdisciplinaire benadering voor de natuur- en wa-
teropgave in dit bijzondere gebied bij Epe. Lessen uit een 
uitgebreide Landschaps-ecologische systeemanalyse. 
Harm Smeenge e.a. (Bosgroepen)

Natuurlijke klimaatbuffers: Het water staat ons aan de  
lippen, of juist niet? 
Welke kansen bieden klimaatbuffers bij extreme waterover-
last en droogte? Wat kunnen we leren van praktijkervaringen 
tijdens het project en na de realisatie? 
Daan Vreugdenhil (Natuurmonumenten)

Kan mijn natuurgebied een klimaatbuffer zijn en is dat 
interessant voor biodiversiteit? 
Een uitdaging voor deelnemers uit Laag-Nederland om het 
eigen gebied als klimaatbuffer te bekijken. Met voorbeelden 
uit Friesland.
Chris Bakker (It Fryske Gea)

EXCURSIE/WORKSHOP 
(VANAF INFOPUNT)

Toezicht & Handhaving in het buitengebied; thema stroperij 
Een praktische workshop over stroperij en de middelen die 
worden ingezet.
Dennis Neijssen & Laura van Dorland Kievit (Koninklijke Neder-
landse Vereniging voor Natuurtoezicht)
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EXCURSIE/WORKSHOP 
(VANAF INFOPUNT)

Drones & data: precisienatuurbeheer  
Wilt u grote gebieden preciezer beheren, in minder tijd? Maak 
kennis met de jongste techniek en praktijkervaringen uit ‘field-
lab’ Krimpenerwaard voor boerenlandvogelbeheer! 
Henk Krikke (4D Precisienatuurbeheer) & 
Bernard de Jong (NVWK)
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Rondleiding Landgoed Mariënwaerdt 
Vrijwilligers Mariënwaerdt
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Groen = Presentatie/lezing/workshop (met interactie)  Blauw = excursie/demonstratie Onderstreept = presentatie/workshop wordt 2 of meer keer gegeven

Deze organisaties vind je 
op de informatiemarkt:


