Uitnodiging Kennisdag

Roetschorsschimmel Zeewolde
Beste,
Sinds 2014 wordt de roetschorsschimmel in Nederland waargenomen en na een aantal droge zomers
neemt het aantal locaties met aangetaste bomen flink toe. De roetschorsschimmel leidt bij esdoorns tot
sterfte en kan bij verwerking van het hout tot arbeid gerelateerde gezondheidsklachten leiden. Kennis
van roetschorsschimmel is belangrijk bij het verkleinen van de risico’s die je loopt als je met deze
schimmel in aanraking komt.
Terra Nostra heeft de laboratoriumfaciliteiten om roetschorsschimmel sporen te determineren.
Zodoende hebben we een goed overzicht gekregen van de nationale verspreiding en stellen we vast
dat er bij veel boombeheerders en organisaties behoefte is aan meer informatie en kennis over deze
aantasting.
Om deze reden organiseert Terra Nostra in samenwerking met Staatsbosbeheer, Bosgroep Nederland
en VBNE een kennisuitwisseling in het Horsterwold te Zeewolde. Binnen dit bosgebied bevinden
zich bomen die aangetast zijn door de roetschorsschimmel en zullen we ingaan op herkenning,
monstername, determinatie, verwerking van aangetast materiaal en beheermaatregelen rondom
roetschorsschimmel.
De kennisdagen zullen vier keer plaatsvinden op woensdag 20 april en donderdag 28 april aan de
Groenewoudse Weg 7 te Zeewolde. Elke kennisdag is er ’s ochtends een sessie die ’s middags wordt
herhaald. Op het programma staan verschillende sprekers die ingaan op het ziektebeeld en beheer en
daarna vindt er een excursie in het Horsterwold plaats. Er is aan de Groenewoudse Weg 7 beperkte
parkeergelegenheid voor maximaal 50 auto’s, we verzoeken daarom vriendelijk zoveel mogelijk te
carpoolen. Daarnaast is er een mogelijkheid om met een pendelbus vanaf treinstation Nijkerk naar de
locatie op en neer gebracht te worden. Dit dient u in het digitale opgaveformulier aan te geven, de
capaciteit is per dagdeel beperkt tot maximaal 100 personen. Deelname is gratis.

Klik hier om u aan te melden.
Meer informatie over de roetschorsschimmel kunt u hier vinden.

Programma 20 en 28 april 2022
08.00-08.30u / 12.30-13.00u
Ontvangst met koffie en thee in werkschuur De Zevenhorst,
Groenewoudse Weg 7, Zeewolde.
08.30-08.40u / 13.00-13.10u
Welkom door Ir. Wout Neutel, Hoofd Staatsbosbeheer
Flevoland en Henry Kuppen, directeur Terra Nostra.
08.40-09.00u / 13.10-13.30u
Dr. Wendy Batenburg, wetenschappelijk medewerker
Terra Nostra. Fysiologie, determinatie en verspreiding van
roetschorsschimmel.
09.00-09.20u / 13.30-13.50u
Henry Kuppen, ziekte en plagen specialist Terra Nostra.
Beheermaatregelen en opties bij roetschorsschimmel
aangetaste bomen.
09.20-09.40u / 13.50-14.10u
Ing. Jeroen Hendriks, accountmanager Nationale
Bomenbank. Procesmanagement medewerkers en
omgeving tijdens verwerken aangetaste bomen.
09.40-10.00u / 14.10-14.30u
Vragenronde aan deskundigenpanel onder leiding van
VBNE/Bosgroep
10.00-10.20u / 14.30-14.50u
Koffie, thee en lekkers.
10.20-10.45u / 14.50-15.15u
Met de bus naar de excursielocatie 4 kilometer verderop
binnen het bosgebied.
10.45-11.45u / 15.15-16.15u
Excursie in 4 groepen onder begeleiding van gidsen Wendy
Batenburg, Jeroen Hendriks, Twan Verhoeven en Henry
Kuppen.
11.45-12.15u / 16.15-16.45u
Afscheid en retour met pendelbus naar werkschuur
of treinstation.
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