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Opleiding natuurbeheer 
en ondernemerschap

anvhorstenmaten.nl

Programma

• Waarom deze cursus?
Tim Boerrigter-van Weert, Staatsbosbeheer

• Opzet en organisatie
Harry Roetert, Stimuland /ANV

• Inhoud cursus
Michiel Drok, Aeres Hogeschool Dronten

• Praktijkervaring cursist
Hendo Hogenboom, Natuurboerderij Hogenboom

• Planning

anvhorstenmaten.nl

Staatsbosbeheer en pacht

260.000 ha. natuur in eigendom
50.000 ha. verpachte graslanden
3.500 pachters

Ontwikkelingen:
• Decentralisatie natuurbeheer
• Schaalvergroting landbouw
• Partnerschap met agrariërs
• Kennisontwikkeling beheerders

Ontstaan opleiding
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Tim Boerrigter-van Weert
Staatsbosbeheer

Waarom deze opleiding?

Is voorwaarde van SBB voor pacht: 
vanaf 2021 moet iedere pachter ‘aantoonbaar 
gekwalificeerd’ zijn voor natuurbeheer

Doel cursus:
• Kennisniveau natuurbeheer verhogen
• Meer begrip voor elkaar 

(natuurbeheerders  agrariërs)
• Boswachters doen mee als 
deelnemer, deskundige of discussiepartner
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Tim Boerrigter-van Weert
Staatsbosbeheer
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Opzet en organisatie

Visie ANV Horst en Maten:

De ANV wil bevorderen dat zoveel mogelijk van haar leden ‘aantoonbaar 
gekwalificeerd’ zijn 

Daarom:
• Cursusprogramma op maat, alleen voor leden
• Praktische insteek
• Lage kosten voor deelnemers
• Keuze uit 2 opties, afhankelijk van uw ambitie en beschikbare tijd
• Beide opties zijn voldoende om ‘aantoonbaar gekwalificeerd’te zijn!

anvhorstenmaten.nl

Opzet en organisatie

Optie 1: Basiscursus 3 dagen, kosten € 75 /deelnemer
Optie 2: ‘Niveau 1’ –cursus 8 dagen, kosten € 500 /deelnemer
Opzet: groepen van ca. 15-20 deelnemers, 

bijeenkomsten bij de Veldschuur (ochtend) en in het veld (middag)
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Inhoud Basiscursus

Dag1:
• Morgen: Introductie, einddoel (natuurtypes), basisbegrippen ecologie
• Middag: plek waar einddoel zichtbaar is

Dag 2:
• Morgen: Waar sta je zelf? Waarom bepaalde maatregelen in pakket? 

Effect maatregelen op flora en fauna
• Middag: plek waar nog wat verbeterd kan worden

Dag 3:
• Morgen: Tips en trucs, Welke invloed heeft dit?
• Middag:  bedrijf dat al goed op weg is
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Michiel Drok
Aeres Hogeschool Dronten

Inhoud ‘Niveau 1’ –cursus 

Algemeen:
• Meer achtergronden, theorie en

‘huiswerkopdrachten’
• Doel is vooral: begrijpen welke ecologische 

processen er spelen en hoe je er gebruik van kunt 
maken

• Extra aandacht voor ecologisch graslandbeheer en 
soortenkennis
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Michiel Drok
Aeres Hogeschool Dronten
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Inhoud ‘Niveau 1’ –cursus 

Van dag tot dag:

1: Introductie, einddoel (natuurtypes), basisbegrippen ecologie, wat wil een TBO?

2: Samenhang landschap-water-bodem; natuurdoelen; natuurwetgeving

3: Bodemtypen, vruchtbaarheid, waterbeschikbaarheid, bodemkundige excursie

4: Kijken naar eigen percelen, wat kun je beïnvloeden? Grondsoort, organische stof, pH, etc.

5: Verkeerd grondgebruik, probleemonkruiden, verhogen van natuurkwaliteit

6: Graslandbeheer en vegetatie 1: soortenkennis, determineren

7: Graslandbeheer en vegetatie 2: beoordelen vegetatie, veldbezoek

8: Graslandbeheer en vegetatie 3: vegetatiebemonstering, populatie-ecologie
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Praktijkervaring

Hendo Hogeboom 
Natuurboerderij Hogeboom
Hasselt
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Planning

1e Cursusperiode: 
• Basiscursus: augustus – september 2018
• ‘Niveau 1’-cursus: augustus – december 2018
• Brief met informatie en aanmeldingsformulier: begin mei
• Aanmeldingsformulier terugsturen aan ANV vóór 1 juni

Volgende periodes Basiscursus:
• Periode 2: april – juni 2019
• Periode 3: augustus – oktober 2019
• Periode 4: april – juni 2020
• Periode 5: augustus – oktober 2020
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Vragen
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