19 april 2018

Uitnodiging FSC®FSC®-training 2018

De Cantharel
Van Golsteinlaan 20
7339 GT Apeldoorn
Zaal: Gelre

Ook dit jaar organiseert de Unie van Bosgroepen een training over actuele thema’s voor haar FSCgecertificeerde groepsleden. Dit jaar staat de training in het teken van 1) de monitoring, 2) de nieuwe FSCstandaard en de implicaties daarvan op het beheerplan en 3) bodembescherming.
Bij duurzaam bosbeheer is het van belang het bos te monitoren om de ontwikkeling van het bos te volgen en
effecten van beheer inzichtelijk te maken. Voor de FSC-groepscertificering wordt deze monitoring van o.a. de
bijgroei periodiek op groepsniveau gedaan. In 2017 heeft het bureau Silve, experts in dataverzameling, een
nieuwe monitoring voor onze groep gedaan. Tijdens de training zullen de resultaten nader worden toegelicht
en zal worden ingegaan hoe deze gegevens gebruikt kunnen worden bij het actualiseren van beheerplannen.
De verwachting is dat de herziene FSC-standaard voor de zomer van 2018 door FSC International goedgekeurd
wordt. De nieuwe standaard legt de lat voor duurzaam bosbeheer weer iets hoger. Dit vertaalt zich o.a. in
nieuwe eisen aan het beheerplan en t.a.v. bodembescherming. De auditoren van de Bosgroepen vertellen u
wat er verandert. Ook zullen ze praktische tips geven om invulling aan deze nieuwe eisen te geven. Een nieuw
onderwerp in de FSC-standaard is bodembescherming. Tijdens de excursie wordt in het veld gedemonstreerd
wat gevolgen zijn van bodembeschadiging en hoe dit zelfs zichtbaar is op satellietbeelden.
Programma
• 12:00 Lunch
• 13:00 Welkomstwoord
Ben Huisman – directeur Unie van Bosgroepen
• 13:10 Update vanuit de Unie
• 13:20 Monitoring
Hennie Schoonderwoerd – Silve
• 13:50 Nieuwe FSC-standaard en het beheerplan
Gerard Koopmans en Jan Rots – auditoren
Bosgroepen
• 14:30 Pauze
• 15:00 Excursie bodembescherming Orderbos
Wouter Delforterie –Bosgroep Midden Nederland
• 17:00 Afsluiting met borrel

Het programmaonderdeel Bodembescherming is buiten.
Houdt u daarom rekening met de weersvoorspelling bij uw
kledingkeuze. Deze training is bedoeld voor deelnemers aan
het FSC-groepscertificaat van de Bosgroepen. Deelname aan
de training kost €25 (incl lunch) voor FSC-gecertificeerde
groepsleden en €50 voor niet-groepsleden (excl. btw.).
Wilt u meedoen? Meldt u dan uiterlijk 6 april aan via
fsc@bosgroepen.nl (graag vermelden als u een vegetarische
lunch wilt of andere dieetwensen hebt). De training gaat
door bij minimaal 20 deelnemers, hierover krijgt u uiterlijk
10 april bericht. Mocht u zich hebben aangemeld en
onverhoopt verhinderd zijn, meld u dan uiterlijk 11 april af.
Na deze datum zijn we genoodzaakt de kosten voor de
training in rekening te brengen. Heeft u vragen over deze
uitnodiging dan kunt u contact opnemen met Joyce
Penninkhof via fsc@bosgroepen.nl.
Graag tot ziens op de FSC-training.

