
Boominfodag 2021, ETW-hercertificeringspunten in relatie tot categorie 

 Datum Tijdstip Duur Gastspreker Titel lezing Omschrijving Categorie ETW-
punt 

1. 3 juni 
2021 

10.00-
11.30 
uur 

1,5 
uur 

Talkshow Boominfodag Live! 
Talkshow: Hotspot Velp 

Onbekend  1 

2. 3 juni 
2021 

10.00-
11.30 
uur 

1,5 
uur 

Henk van 
Scherpenzeel 

Europese standaard 
snoeien 

Aan de hand van de ‘European Tree Pruning 
Standard’ is er dadelijk een standaard voor het 
snoeien die Europees breed éénsluitend is. 
Kortom: uniforme begrippen, dezelfde kennis 
etc. Daardoor kunnen  
ETW-ers ook makkelijker grensoverschrijdend, 
EU-breed werken. 

Snoeien en 
kroonverankering 

1 

3. 3 juni 
2021 

13.00-
14.30 
uur 

1,5 
uur 

Talkshow:  
Jan Willem 
de Groot, 
Jules 
Sondeijker, 
Luc 
Crevecoeur, 
Ton 
Stokwielder 

Boominfodag Live! 
Talkshow 
Eikenprocessierups 

In deze talkshow staat de eikenprocessierups 
centraal. Verschillende experts zullen hun 
kennis en ervaring tijdens deze live uitzending 
delen. Tafelgasten zijn Jules Sondeijker van de 
gemeente Jules Sondeijker deelt zijn jarenlange 
ervaring met gemeentelijke en regionale 
samenwerking en geeft praktische tips. Luc 
Crevecoeur vertelt over het leger aan 
natuurlijke vijanden dat strijdt tegen de 
eikenprocessierups. Arnold van Vliet is mede 
oprichter van NatureToday.nl en lid van het 
Kennisplatform Processierups. Ton Stokwielder 
ontwikkelde de vlinderfilterkast en vertelt ons 
hoe hij met deze uitvinding wil bijdragen aan 
natuurlijke EPR-overlastbeheersing zonder 
nevenschade. 

Ziekten en 
aantastingen 

1 

4. 3 juni 
2021 

13.00-
14.30 
uur 

1,5 
uur 

Jenni Garden i-Tree and Tree 
Engagement Experience 
(TrEES) in Australië  

Zoals veel steden over de hele wereld, hebben 
de stedelijke centra van Australië te maken met 
toenemend boomverlies, grotendeels als gevolg 

Boombescherming 1 



van stedelijke consolidatie / invulling, wat leidt 
tot aanzienlijke negatieve gevolgen voor de 
veerkracht en leefbaarheid van onze steden op 
de lange termijn. 
 
We zullen casestudy's presenteren van hoe we 
i-Tree Canopy en i-Tree Eco hebben toegepast 
in nieuwe benaderingen om kennis en 
bewustzijn te vergroten, strategieën en beleid 
te beïnvloeden en gemeenschapsondersteuning 
te verwerven via onze Tree Engagement 
Experiences (TrEE's) die helpen om passief 
percepties veranderen en bomen verheffen als 
belangrijke stedelijke activa die op de lange 
termijn moeten worden beschermd. 

5. 3 juni 
2021 

15.00-
16.30 
uur 

1,5 
uur 

Julian Hight Britain’s Ancient Forest 
– Legacy and Lore 

Een tour door het eeuwenoude bos van Groot-
Brittannië, verteld door de overgebleven oude 
bomen, aangevuld met originele muziek. 
 
Julian Hight heeft veel gereisd, met de camera 
in de hand, om de verhalen van historische 
oude bomen te documenteren en te vertellen. 
In deze prachtig geïllustreerde lezing verkent 
Julian het verhaal van het eeuwenoude bos van 
Groot-Brittannië, verteld door de overgebleven 
oude bomen en overgebleven gebruiken - 
levende links naar de geschiedenis - begeleid 
door speciaal geschreven bosmuziek. 

Boombescherming 1 

6. 3 juni 
2021 

20.00-
21.30 
uur 

1,5 
uur 

Matthew 
Wells 

Sustainable Urban 
Forest Management: 
Turning Rhetoric into 
Reality 

Recente studies hebben aangetoond dat het 
bladerdak van stedelijke bomen in veel 
Amerikaanse steden afneemt en dit kan vaak 
worden geassocieerd met 
bevolkingsverdichting en ontwikkeling. 

Boombescherming 1 



Klimaatverandering en toenemende 
verstedelijking kunnen het stadsbos 
beschadigen, maar worden ook verzacht door 
de ecosysteemdiensten die het levert. Daarom 
wordt het plannen en leveren van 
duurzaamheid en veerkracht voor het milieu 
steeds belangrijker voor gemeenschappen 
wereldwijd. Strategisch gepland en 
systematisch stadsbosbeheer kan de 
ecosysteemdiensten op economisch 
verantwoorde wijze maximaliseren. Het kan het 
concept van duurzaamheid omzetten in realiteit 
door vooruitgang te laten zien in de richting van 
overeengekomen doelen door middel van 
realistische statistieken die binnen de juiste 
tijdsbestekken worden gevolgd. 
 
In deze presentatie wordt onderzocht hoe de 
cruciale uitdaging van de duurzaamheid van 
stadsbossen wordt aangepakt door de stad 
Santa Monica in Californië. Er wordt gekeken 
naar de zes verschillende statistieken die 
worden gebruikt om het succes van de stad bij 
dit streven te beoordelen. In de presentatie 
wordt ook beschreven hoe de boomdiversiteit, 
zowel in soort als in leeftijdscategorie, wordt 
gepland op straat- en parkniveau. Ten slotte zal 
de presentatie beschrijven hoe GIS-mapping en 
data-analyse zijn gebruikt om een vijfjarig 
prioriteitsmodel voor het planten van 
straatbomen in Santa Monica te creëren. Dit 
model maakt gebruik van acht meetgegevens 
die rekening houden met de toestand van het 



stadsbos, de zorg voor het milieu en de 
menselijke behoeften. 
 
Deelnemers aan deze presentatie zullen hun 
kennis vergroten over hoe duurzaamheid van 
stedelijke bossen kan worden gerealiseerd door 
middel van strategische planning, partnerschap 
met de gemeenschap en het tijdig volgen van 
belangrijke statistieken. 

7. 3 juni 
2021 

20.00-
21.30 
uur 

1,5 
uur 

Roeland 
Lelieveld 

Herbebossing in de 
droge tropen door 
Africa Wood Grow 

Niet vertellen, maar doen en laten zien! Dat 
was het motto van Roeland Lelieveld toen hij na 
zijn stage in 2005 op 19-jarige leeftijd besloot 
landdegradatie en verwoestijning in Kenia 
tegen te gaan met het planten van bomen. Hij 
zette al zijn spaargeld opzij voor de 
ontwikkeling van deze diepgewortelde wens. In 
2010 was het zover: Samen met zijn Keniaanse 
stagevriend, Daniël Muvali, startte hij Africa 
Wood Grow (AWG). 
 
Africa Wood Grow is dé sociale 
herbebossingsorganisatie die samen met de 
lokale bevolking werkt aan een geborgd gezond 
groeiende vergroeningsbeweging in de droge 
tropen. Naast het direct lokaal vergroenen, zet 
AWG zich in voor de bescherming van de natuur 
en biodiversiteit en permanent landherstel. Dit 
wordt ondersteund door onderzoek, educatie 
en maatschappelijke actie. Na ruim 10 jaar 
succesvolle herbebossing werpt het letterlijk 
zijn vruchten af. Tijdens deze presentatie deelt 
Roeland zijn kennis en ervaringen over het 
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herbebossen in de droge tropen. Daarnaast 
neemt hij u graag mee in zijn toekomstvisie. 

8. 4 juni 
2021 

10.00-
11.30 
uur 

1,5 
uur 

Talkshow: 
Jan Willem 
de Groot, 
Mark 
Rotteveel, 
Wendy 
Batenburg, 
Joost 
Verhagen, 
Henri Rogaar 

Boominfodag Live! 
Talkshow 
Ecosysteemdiensten 

In deze talkshow staan ecosysteemdiensten van 
bomen centraal. Verschillende experts zullen 
hun kennis en ervaring tijdens deze live 
uitzending delen.  
 
Als lid van het Platform i-Tree is Wendy 
Batenburg nauw betrokken bij de ontwikkeling 
van i-Tree in Nederland. Wendy blikt vooruit en 
zal onder andere iets vertellen over het 
ambitieuze onderzoeksproject i-Tree 2.0 dat 
door de TU Delft samen met verschillende 
partners uitgevoerd gaat worden. Met de actie 
TreeTag probeert Pius Floris Boomverzorging 
bewustwording te creëren bij een breed publiek 
voor de groene baten die bomen leveren. Mark 
Rotteveel vertelt over het doel en de uitvoering 
van deze actie. Joost Verhagen gaat in op de 
toepassingsmogelijkheden van de open data 
binnen de Bomenmonitor en op welke wijze dit 
informatie geeft over de ecosysteemdiensten 
die de bomen leveren. Het Norminstituut 
Bomen werkt aan een nieuwe versie van het 
Handboek Bomen. Henri Rogaar vertelt op 
welke wijze ecosysteemdiensten van bomen 
een plek krijgen in deze nieuwe versie van het 
handboek. 

Boombescherming 1 

9. 4 juni 
2021 

13.00-
14.30 
uur 

1,5 
uur 

David 
Humphries, 
Christopher 
Wright 

Fungi on Trees Presentatie van het nieuwe boek van de 
Arboricultural Association 'Fungi on Trees, a 
photographic reference'. Het boek is bedoeld 
voor iedereen die zijn kennis en begrip van 
schimmels op bomen wil verbeteren en is een 

Ziekten en 
aantastingen 

1 



uitgebreide gids voor 100 soorten meerjarige 
en jaarlijkse schimmels, geïllustreerd met meer 
dan 900 kleurenfoto's. De biografie van elke 
soort bevat een beschrijving van het 
vruchtlichaam, details over waar het gewoonlijk 
wordt aangetroffen, de mogelijke effecten en 
impact, en een lijst van vergelijkbare soorten. 
Inleidende hoofdstukken onderzoeken 
mycorrhiza-schimmels en hun mutualisme met 
bomen, houtverval en hulpmiddelen om het te 
begrijpen, ongebruikelijke vormen en 
abnormale toestanden van 
schimmelvruchtlichamen, technieken voor het 
fotograferen van schimmels en microscopie. 

10. 4 juni 
2021 

13.00- 
14.30 
uur 

1,5 
uur 

Herman 
Wevers 

NEN 2767 
Conditiebepaling 
bomen 

De NEN 2767-systematiek is dé objectieve 
landelijke standaard voor de technische 
kwaliteit van groen en bomen. Herman Wevers 
(directeur Alles over Groenbeheer) zat in de 
landelijke werkgroep die heeft gewerkt aan de 
totstandkoming hiervan. Hij vertelt u meer over 
deze norm, die integrale afstemming in beleids- 
en beheersplannen mogelijk maakt en 
beslissers een gegronde basis voor 
besluitvorming biedt. 

Anatomie en 
fysiologie 

1 

11. 4 juni 
2021 

15.00-
16.30 
uur 

1,5 
uur 

Valerie 
Trouet 

Wat bomen ons 
vertellen over de 
geschiedenis van 
bossen, mensen en het 
klimaat 

In deze lezing zal Valerie Trouet de aanwezigen 
inleiden in de wereld van de 
dendrochronologie. Aan de hand van 
voorbeelden zal zij tonen hoe we jaarringen 
gebruiken om de geschiedenis van het klimaat, 
bossen, en mensen te bestuderen. En zij zal 
praten over veldwerk, labowerk, en 
dendrochronologische toepassingen in 
archeologie, bosecologie, en paleoklimatologie. 

Anatomie en 
fysiologie 

1 



Na deze lezing zullen de aanwezigen nooit meer 
op dezelfde wijze naar hout kijken!’ 

12. 4 juni 
2021 

15.00- 
16.30 
uur 

1,5 
uur 

Agnes van 
den Berg 

Het belang van bomen 
voor de gezondheid en 
het welzijn van mensen 

Bomen spelen van oudsher een belangrijke rol 
in het leven van mensen. Deze lezing start met 
een korte terugblik in geschiedenis van de 
relatie tussen mensen en bomen. Daarna wordt 
de gezondheidsfunctie van bomen belicht 
vanuit vijf verschillende invalshoeken: 
ecosysteemdiensten, medicinale toepassing, 
volksgezondheid, therapeutische werking, en 
ontwikkeling van kinderen. Elke 
gezondheidsfunctie wordt besproken aan de 
hand van recente inzichten uit wetenschap en 
praktijk. Centrale vragen die bij elk thema aan 
de orde komen zijn: Hoe sterk is het bewijs? 
Wat maakt bomen zo gezond? Langs welke weg 
beïnvloeden bomen de gezondheid? En hoe kun 
je de gezondheidsfunctie van bomen het best 
benutten? 

Anatomie en 
fysiologie 

1 

         

 


