Opfriscursus

Bosbeheer en Bosexploitatie
Doel van de cursus
De laatste jaren spelen productie, oogst en afzet
van hout een belangrijke rol in het bosbeheer. Bij
veel beheerders is er behoefte aan meer kennis
en kunde op dit gebied. Daarom organiseren de
Bosgroepen, Staatsbosbeheer en AVIH samen deze
opfriscursus.
De cursus is bedoeld om de kennis van de diverse
aspecten van oogst, productie en afzet van hout
naar een hoger plan te tillen. Het spreekt voor
zich dat in enkele dagen niet alle technieken van
dunning, verjonging, exploitatie, houtmeten, afzet,
verkoop en voorlichting aan de orde kunnen komen.
Daarom wordt er van de deelnemers ook de nodige
voorkennis verwacht.

Opzet
De cursus duurt 4 dagen en bestaat uit lessen,
praktijkoefeningen en een toets. De deelnemers die
slagen, ontvangen aan het eind van de cursus een
certificaat. De cursus wordt op meerdere locaties in
het land georganiseerd.
Docenten
De cursus staat onder leiding van Jeroen de Haas,
werkzaam bij Bosgroep Midden Nederland en een
zeer ervaren docent op het gebied van bosbeheer
en exploitatie. Daarnaast zullen gastdocenten
van de AVIH, de Bosgroepen en Staatsbosbeheer
worden ingeschakeld.

Inhoud van de cursus
De cursus bestaat uit 4 dagen. Elk dagdeel wordt een ander onderwerp behandeld.
De cursusdagen duren van 9.00 uur ‘s ochtends tot 16.00 uur ‘s middags.
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4

Opstandsbeoordeling en doelstellingen
Verjongen en verjongingsplan
Exploitatie, financiën, meten en verkoop
Blesinstructie en houtmeten
Oefening blessen en blesinstructie
Houtmeten, beoordelen bleswerk en voorlichting
Oefening beoordelen houtkwaliteit en sortimenten bepalen
Praktijktoets

Deelname en kosten
De kosten voor deelname bedragen € 800,- per persoon (excl. BTW). Heeft u interesse om deel te
nemen aan deze cursus of verdere vragen? Neem dan contact op met Gerard Koopmans (06 50 213 298
of g.koopmans@bosgroepen.nl).
Kijk voor actuele informatie en cursusdata op www.bosgroepen.nl.

Tekst & beeld: Bosgroepen, 2015

2

