
Houtrot, zwammen & bomen en MTA
vernieuwende en diepgaande cursussen in samenwerking met Gerrit-Jan Keizer

Vanwege aanhoudend succes en interesse uit de branche zetten de bedrijven Expedio Arbori en Boom-KCB hun 

samenwerking met Gerrit-Jan Keizer voort. Sinds 2012 verzorgen zij de waardevolle cursussen; Houtrot, zwammen & bomen 

en Mycological Tree Assessment (MTA). Dit jaar wordt dat assortiment aangevuld met een 2-daagse masterclass! De 

cursussen worden in het najaar in de regio’s noord, midden en zuid verzorgd:

Houtrot, zwammen & bomen

Een veelzijdig en complex aspect is de aanwezigheid van zwamaantastingen en houtrot in bomen. Herkenning van de 

zwam in combinatie met de boomsoort is noodzakelijk om de progressie van structuurbederf van het hout te kunnen 

voorspellen. In de cursus worden de meest voorkomende parasitaire zwammen in Nederland behandeld en leert u 

meer over de verschillende soorten houtrot welke in bomen voorkomt.

Mycological Tree Assessment (MTA)

Gerrit Jan Keizer laat u kennis maken met het boomsoort eigen ecosysteem. Hierbij wordt het aan de boom gebonden 

ecosysteem behandelt met de uniek aan de boom gebonden relaties met honderden, soms wel duizenden organismen. 

Bovendien krijgt u het boek van G.J. Keizer, ‘De verborgen Boom’ cadeau !

NIEUW!! 2-daagse masterclass MTA (incl. handboek MTA!)

In deze tweedaagse cursus worden de relaties uiteengezet die bomen onderling en met andere organismen aangaan. 

Speciale aandacht wordt daarbij aan de unieke relaties tussen bomen en paddenstoelen of zwammen (macrofungi) 

besteed. In de cursus leert u aan de hand van het nieuw verschenen handboek om verbanden te leggen en in een vroeg 

stadium symptomen te herkennen van ontbrekende of verstorende factoren in de dynamiek van het boomsoort eigen 

ecosysteem. In de middagdelen wordt tijdens veldexcursies het werken met het handboek in de praktijk gebracht.

Nieuw Handboek MTA 

Het nieuwe handboek Mycological Tree Assessment ontvangt u in combinatie met de masterclass.

Overzicht 2015

HOUTROT
MTA
MASTERCLASS

Midden
(Baarn)
26 okt
27 okt 
30 okt & 2 nov

Zuid
(Vught)
5 okt
6 okt
12 & 13 okt

Prijs

€ 250,-
€ 365,-
€ 645,-

Noord
(Assen/Roden)
8 okt
9 okt
19 & 20 okt

Contact
www.expedio-arbori.nl 
info@expedio-arbori.nl     
www.boom-kcb.nl 
info@boom-kcb.nl

9 punten ETW
hercertificering

9 punten ETW
hercertificering

18 punten ETW
hercertificering

Oost
(Deventer)
5 nov
16 okt
22 & 23 okt


