Masterclass (4 dagen)

Bomen in een civiele omgeving

Bomen in de stad
Groen helpt om de stedelijke gebieden in balans te houden, succesvol te laten
zijn. Het is zoeken naar een balans tussen ‘grijs’, ‘rood’, ‘blauw’ en ‘groen’ in de
buurt, de wijk, het centrum en andere stedelijke gebieden. Het valt niet mee
om de balans te verkrijgen c.q. te behouden. De stedelijke ontwikkelingen
volgen elkaar in rap tempo op en het groen kan door de veranderingen niet tot
het gewenste eindbeeld uitgroeien. Gebouwen krijgen nieuwe functies, wegen
voldoen niet meer aan de verkeersklassen en de bomen staan (letterlijk) in de
weg. Dat is jammer. Er is gelukkig hoop! Afgelopen jaren zijn meerdere constructies op de markt gekomen om ruimte te geven voor de weg en voor de
boom. Maar welke moet wanneer worden gebruikt en wat zijn de voor- en
nadelen van bepaalde constructies en groeimedia?

Voor wie is de masterclass
bestemd
Medewerkers (van beleid, beheer tot
uitvoering) in civiele- en groene
projecten. Boomtechnische advies
bureau’s.

Deze folder is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld.
De gegevens kunnen echter veranderen
en daarom kunt u aan de informatie in
de folder geen rechten ontlenen.

Leerdoelen
In de cursus staan de volgende
leerdoelen centraal:
• De waarde van de boom kunnen
benoemen volgens ecosysteemdiensten.
•H
 et globaal bovengronds
beoordelen van een boom en
zijn groeiplaats.
•B
 odemkundige aspecten
kunnen beoordelen ten behoeve
van de boom.
• I nzicht krijgen in de diverse
verkeersklassen met bij
behorende ondergrondse
voorzieningen.
• I nzicht krijgen van diverse
groeiplaatsconstructies en
groeimedia.
•B
 eoordelen van groeimedia
zodra deze geleverd worden.
• Toepassen van groeiplaats
constructies ten behoeve van
de boom en het wegdek.
• I nzicht krijgen in verschillende
besteksvormen.
• I nzicht krijgen in het beheer
van de groeiplaats.

In deze 4-daagse masterclass leert u in eerste instantie wat een boom nodig heeft
om tot het gewenste eindbeeld uit te kunnen groeien. Dan wordt de bodem ‘diepgaand’ onderzocht en komt aansluitend de wegconstructie aan bod. Als beide
partijen hun eisen op tafel hebben gelegd worden de diverse constructies met
bijbehorende groeimedia verder uitgespit, zodat de eigenaar, beheerder een
weloverwogen keuze kan maken. Maar hoe moet dat in een bestek worden gegoten,
en hoe kunt u toetsen of de juiste ‘ingrediënten’ zijn toegevoegd…… Als u deze
masterclass heeft afgerond bent u beter in staat een weloverwogen keuze te maken
tussen verschillende constructies, een bestek te lezen en toezicht te houden op uit
te voeren en te beheren werkzaamheden.

Inhoud masterclass
De masterclass is opgedeeld in twee
onderdelen; specifieke vakkennis en een
casusdag. De onderdelen worden
onderwezen conform de HBO competenties; Kennis en inzicht, toepassen,
oordeelsvorming, communicatie en
zelfsturing.
Vakkennis
Bij het onderdeel vakkennis leert u, van
strategisch tot en ment operationeel
niveau, allerlei facetten over de boom en
zijn ondergrondse omgeving. Op strategisch niveau wordt de koers bepaald, de
spelregels worden op tactisch niveau
verder uitgewerkt en op operationeel
niveau gaat het over de uitvoering. De
kennisoverdracht door specialisten ‘uit
het veld’ en vakdocenten staat hierbij
hoog in het vaandel.

Meer informatie
Meer informatie over de masterclass
kunt u inwinnen bĳ Trainingen &
Cursussen.
Postbus 9001
6880 GB VELP
T: 026-3695695
E: info.tc@hvhl.nl
I: www.hvhl.nl/cursussen

Casusdag
De opgedane kennis wordt niet getoetst,
maar door middel van casussen in het
veld besproken: Wat is bij de specifieke
plek uitgevoerd, waarom, welke constructie is toegepast, welk medium is
ingebracht, hoe is dit in het bestek
beschreven, hoe wordt de groeiplaats
beheerd. En het allerbelangrijkste: wat
waren de valkuilen en successen?

Inschrijven
De algemene inschrĳfvoorwaarden kunt
u lezen op onze website. U kunt zich tot
uiterlĳk twee weken voor aanvang van
de masterclass inschrĳven via onze
website www.hvhl.nl/cursussen.
Data en kosten van de masterclass vindt
u op onze website in het cursusrooster.
Volg ons op:
facebook.com/VHLHogeschool
twitter.com/hogeschool_vhl
youtube.com/user/vanhalllarenstein

