
Cursusaanbod 2016



Als het om bomen gaat! Dat is het motto van Cursus Centrum Cambium. Het cambium van een boom 
zorgt voor celdeling, wij willen onze bomenkennis met u delen. In onze activiteiten vindt u een actuele en 
praktijkgerichte benadering terug. Onze cursussen en trainingen worden gegeven door specialisten op hun 
vakgebied, vanuit hun dagelijkse praktijk. 

Met trots presenteren wij u in deze brochure ons uitgebreide cursusaanbod voor 2016. Voor meer informatie 
over tarieven, tijden en locaties kunt u achterin de brochure de cursuskalender raadplegen. Of bezoek onze 
website www.cursuscentrumcambium.nl .

Natuurlijk kunnen wij ook een cursus op maat verzorgen. Bel ons gerust op 0184-69 89 88, of stuur een e-mail 
naar info@cursuscentrumcambium.nl 

Ik wens u veel leerplezier. 

Met vriendelijke groet,

Dirk Doornenbal
Directeur
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Voor een goed begrip van de boom is het voor een 
boombeheerder essentieel om te weten welke 
processen zich in de boom afspelen. Hoe groeit en 
ontwikkelt een boom? Uit welke onderdelen is een 
boom opgebouwd? Hoe gaat een boom om met 
externe beschadigingen en stress? 

Op deze vragen wordt tijdens de cursus ‘Boom 
anatomie en fysiologie’ ingegaan. De cursus geeft 
u een basis om de boom en zijn functioneren in 
het veld beter te doorgronden. Immers: wanneer 
u begrijpt hoe een boom functioneert, weet u 
ook hoe u de boom kunt aanplanten, beheren en 

beschermen. Deze kennis helpt u in de praktijk  
verantwoorde afwegingen en keuzes te maken voor 
het beheer van uw bomen.
Voorkennis is gewenst, minimaal ETW niveau.

Lesmateriaal:  Een studiemap en het boek  
 “Stadsbomenvademecum 2B: Groei  
 en aanplant”. 
Duur:  1 dag 
Datum:  26 januari en 15 november 2016  
Kosten:  e 395,- p.p. exclusief BTW
Docent:   Erik Platje, Danphe 

Bladverliezende bomen en bladbehoudende bomen, 
iedere boom heeft andere winterkenmerken. Deze 
cursus gaat in op de determinatie aan de hand van 
winterkenmerken van bomen. U leert tijdens deze 
cursus ruim 60 soorten en cultivars bladverliezende 
bomen en struiken die algemeen voorkomen in 
Nederland, zowel in het landschap als in het stedelijk 
gebied. U leert de belangrijkste eigenschappen en 
winterkenmerken van deze bomen, waardoor u de 
soort op naam kunt brengen. 

De nadruk zal liggen op praktische aspecten. Door 
het oefenen met verse takken (in de zaal) zal u 

de soorten leren herkennen. Door middel van 
een excursie leert u herkenning van habitus en 
toepassing in beplanting.

Lesmateriaal:   Een studiemap en een lijst met te 
behandelen loofbomen.

Duur:  2 dagen 
Datum:  2 en 3 februari 2016
Kosten:  e 675,- p.p. exclusief BTW 
Docent:   Hans Janssen, verbonden als 

emeritus-docent aan de opleiding 
Tuin- en Landschapsinrichting van 
Hogeschool Van Hall Larenstein.

Bladverliezende bomen en bladbehoudende bomen, 
iedere boom heeft andere zomerkenmerken. Deze 
cursus gaat in op de determinatie aan de hand van 
zomerkenmerken van bomen. U leert tijdens deze 
cursus ruim 60 soorten en cultivars bladverliezende 
bomen en struiken die algemeen voorkomen in 
Nederland, zowel in het landschap als in het stedelijk 
gebied. U leert de belangrijkste eigenschappen en 
zomerkenmerken van deze bomen, waardoor u de 
soort op naam kunt brengen. 

De nadruk zal liggen op praktische aspecten. Door 
het oefenen met verse takken zal u de soorten leren 

herkennen (in de zaal). Door middel van een excursie 
leert u herkenning van habitus en toepassing in 
beplanting.

Lesmateriaal:   Een studiemap en een lijst met te 
behandelen loofbomen.

Duur:  2 dagen 
Datum:  20 en 21 september 2016
Kosten:  e 675,- p.p. exclusief BTW 
Docent:   Hans Janssen, verbonden als 

emeritus-docent aan de opleiding 
Tuin- en Landschapsinrichting van 
Hogeschool Van Hall Larenstein.

Boom anatomie en fysiologie

Herkennen van bomen. Winterherkenning

Herkennen van bomen. Zomerherkenning

Bomen Basis
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Flora, Fauna & 
Bomenbeleid

Deze cursus is specifiek toegespitst op personen 
die werkzaam zijn voor publiekrechtelijke of private 
eigenaren van bomen in de openbare ruimte zoals 
gemeenten, provincies, waterschappen maar ook 
stichtingen en verenigingen die landschappen 
beheren.

De volgende civielrechtelijke onderwerpen worden 
behandeld:
• Schade door de boom en de  
 boomveiligheidscontrole; 
• Schade aan de boom en verhaal van die schade; 
• Bomen bij de erfgrens.

De volgende publiekrechtelijke onderwerpen  
worden behandeld:
• APV/Wabo; 
• De omgevingsvergunning, met als  
 subonderwerpen; kap, bouw en handhaving; 
• Boswet en de nieuwe Natuurwet (actueel!)

Lesmateriaal:   Een studiemap en het boek “Bomen 
en wet”. 

Duur:  1 dag 
Datum:  1 maart en 10 november 2016
Kosten:  e 450,- p.p. exclusief BTW 
Docent:   mr. Jilles van Zinderen, MANZ Legal.

Juridische aspecten van bomen in de openbare ruimte

In één dag wordt u gedoceerd over de Flora- en 
Faunawet in het algemeen, maar vooral hoe de 
wet praktisch te vertalen in gemeentelijk beleid en 
processen binnen de verschillende gemeentelijke 
afdelingen. 

Welke rol heeft de gemeente bij beheer van groen 
en gebouwen door eigen dienst, maar ook als 
opdrachtgever? Welke verantwoordelijkheden 
en verplichtingen heeft de afdeling toezicht en 
handhaving? Hoe kan de gemeente de burger 
adviseren bij vergunningverlening in het kader van 
de Wabo en welke eisen worden hieraan gesteld? Is 
het nodig om eigen personeel op te leiden of eisen te 
stellen aan inhuurpersoneel of bij te besteden werk. 

Welke raakvlakken zijn er met andere wetgeving 
zoals Natuurbeschermingswet en Boswet, maar ook 
Bestemmingsplannen en Structuurvisie? 
 
De cursus geeft antwoord op deze en tal van andere 
vragen omtrent Flora- en Faunawetgeving en geeft 
goede handvatten hoe hieraan praktisch uitvoering 
te geven en dit beleids- en procesmatig te borgen.
 
Lesmateriaal:   Een studiemap.
Duur:  1 dag 
Datum:  4 februari en 17 november 2016
Kosten:  e 395,- p.p. exclusief BTW 
Docent:   Huib Aalders, gemeente Duiven.

Implementatie flora-en faunawet in gemeentelijk beleid

Bijen zijn de voornaamste bestuivers van land- en 
tuinbouwgewassen en van de wilde flora.  Zonder 
bijen wordt er aanzienlijk minder hoogwaardig 
voedsel geproduceerd en loopt de biodiversiteit van 
de wilde flora terug. Vooral met de honingbijen gaat 
het niet goed en de toestand van de wilde bijen is 
zorgelijk. Vooral voor de tuinbouw zijn bijen 
onmisbaar. Dankzij de bijen kan er alleen al in 
Nederland voor minstens honderden miljoenen 
euro’s worden geproduceerd en als we de zaadteelt 
meerekenen misschien voor meer dan 1 miljard euro. 
Dus bijen zijn ook economisch van grote betekenis. 
Een van de oorzaken van de zorgelijke toestand van 
bijen is gebrek aan voedsel dat bestaat uit stuifmeel 
en nectar. Bomen en heesters met stuifmeel en nectar 
producerende bloemen kunnen dit voedselgebrek 
substantieel compenseren. Ook op dit punt zijn 

bomen en heesters maatschappelijk zeer relevant. 
Na het volgen van deze cursus weet u:
• Welke houtige soorten belangrijk zijn voor bijen  
 (honingbijen, hommels en solitaire wilde bijen)
• De ecologische en maatschappelijke betekenis  
 van bijen
• Plantcombinaties van houtige soorten
• Toepassing in het landschap in brede zin.

Lesmateriaal:   Digitaal document in de vorm van 
een powerpoint presentatie met 
internet linken naar relevante 
websites.

Duur:  1 dag 
Datum:  8 maart en 22 september 2016
Kosten:  e 395,- p.p. exclusief BTW 
Docent:  Arie Koster, Bijendeskundige.

Bomen en heesters voor bijen
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Het goed toepassen van boomsoorten in de 
openbare ruimte vereist allereerst inzicht in de 
specifieke kenmerken van de boom zelf en de eisen 
die zij stelt aan haar omgeving. Daarnaast dienen 
er spelregels in acht genomen te worden om zorg te 
dragen voor een duurzame groei van de boom in de 
toekomst. Essentieel onderdeel van een duurzame 
groei is de groeiplaats. 

Tijdens deze praktische cursus wordt ingegaan 
op de meest voorkomende boomsoorten in de 
stedelijke omgeving. Daarnaast zullen een aantal 
minder bekende variëteiten behandeld worden. Aan 
de hand van praktijkvoorbeelden worden de meest 

voorkomende (beheer) problemen bij het aanplanten 
van bomen behandeld, maar ook goede keuzen en 
de weg om tot deze keuzen te komen. Na het volgen 
van deze workshop weet u welke specifieke eisen 
een boom stelt aan haar standplaats en kent u de 
‘spelregels’ met betrekking tot ‘de juiste boom op de 
juiste plaats’. 

Lesmateriaal:   Een studiemap
Duur:  1 dag 
Datum:  17 maart en 11 oktober 2016 
Kosten:  e 395,- p.p. exclusief BTW 
Docent:   Jan van Dijk, gemeente 

Geldermalsen.

Toepassen van boomsoorten in stedelijk gebied

Ontwerpen met 
bomen & groen

De mens put de wereld uit. Tot honderd jaar geleden 
leefden we in betrekkelijke harmonie met de natuur. 
Vandaag de dag consumeren we op ongekend 
niveau. De gevolgen zijn steeds meer voelbaar en 
noopt ons tot meer duurzaam denken. Ook bij de 
inrichting van onze openbare ruimte. 

In deze workshop probeert Nico Wissing u te 
inspireren in het nieuwe denken over groen en 
water in de stedelijke omgeving. Namelijk van de 
noodzaak om op een andere manier met groen om 
te gaan, in de richting van een meer plezierige en 
gezonde leefomgeving. In de workshop ontwikkelt u 

gezamenlijk duurzame concepten op het gebied van 
de inrichting. Daarbij past u duurzame materialen 
toe. In deze visie moeten alle producten, materialen 
en zelfs planten meetbaar duurzaam zijn en een lage 
ecologische footprint hebben.

Lesmateriaal:   Een studiemap en het boek 
 “Sparren voor duurzaam leven”. 
Duur:  1 dag 
Datum:  12 april 2016
Kosten:  e 450,- p.p. exclusief BTW 
Docent:  Nico Wissing, NL Greenlabel.

Workshop toepassen van duurzame materialen in de openbare ruimte

Vaste planten worden steeds meer toegepast in 
boomspiegels en als onderbegroeiing van bomen. 
Is deze ‘innovatie’ een trend of juist een nieuwe 
weg naar broodnodige diversiteit en kleur in ons 
openbaar groen? In ieder geval is kennis over vaste 
planten een must voor een goede toepasbaarheid. 

Deze praktische cursus gaat daarom in op de 
eigenschappen van vaste planten, het ontwerp en 
de beste methoden voor aanplant en onderhoud. 
Dit wordt geïllustreerd aan de hand van 

praktijkvoorbeelden. Daarnaast vindt u inspiratie in 
de vele toepassingsmogelijkheden die het gebruik 
van vaste planten biedt, niet alleen bij bomen. 

Lesmateriaal:   Een studiemap en de uitgave ‘ Vaste 
planten in de openbare ruimte’.

Duur:  1 dag 
Datum:   24 mei en 27 september 2016 
Kosten:  e 395,- p.p. exclusief BTW 
Docent:   Bert Griffioen, Griffioen Wassenaar.

Toepassen van vaste planten: innovatie in het openbaar groen

5



Ontwerpen met 
bomen & groen

Inkoop & Bestek

Tijdens het maken van een ontwerp of het opstellen 
van een beplantingsplan wordt overwogen welke 
boomsoort het beste toegepast kan worden. Als die 
beslissing is gevallen komt vervolgens de realisatie 
in de praktijk: Welke specifieke boom of partij bomen 
kiest u uit en waar moet u op letten bij het keuren 
van bomen op de kwekerij?

Om de cursus dichtbij de werkelijke inkoop en 
praktijkgericht te houden, wordt de cursus gegeven 
op een laanboomkwekerij. Allereerst wordt op 
hoofdlijnen de laanboompraktijk behandeld. 
Vervolgens wordt u aan de hand van directe 
voorbeelden op de kwekerij geleerd waarop u moet 
letten bij de aankoop van een boom. 

De volgende vragen worden behandeld:
• Wat gebeurt er op de kwekerij met de boom?
• Welke verschillende kwaliteiten zijn beschikbaar?
• Hoe herkent u op de kwekerij de juiste kwaliteit?
• Welke kwaliteit past het beste bij mijn project?

Lesmateriaal:   Een studiemap.
Duur:  1 dag 
Datum:  14 april en 29 september 2016 
Kosten:  e 350,- p.p. exclusief BTW 
Docent:   Teije de Haan, Boomkwekerij Lappen.

Het keuren van bomen op kwekerij, de aankoopkwaliteit van bomen

Cursus Centrum Cambium biedt u in samenwerking 
met het Ruyteninstituut de cursus ‘Meer natuur 
tegen lagere kosten’ aan.
 
Het Ruyteninstituut wil vanuit een onafhankelijke, 
wetenschappelijke en praktische invalshoek 
een bijdrage leveren aan het stroomlijnen en 
verduurzamen van de huidige keten van opdracht 
verlenen, ontwerpen, kweken, aanleggen, beheren 
tot en met gebruik en beleven van het groen, het 
integrale concept! Daarmee streeft de stichting naar 
een hogere kwaliteit en beleving van de beplanting 
tegen lagere kosten. Om die reden bieden wij u onze 
één- of meerdaagse cursus aan zodat u leert op 

welke wijze u bewust en kostenbewust hogere
biodiversiteit en natuurbeleving kunt ontwikkelen in 
bestaande situaties en bij nieuwe plannen.
 
Deze cursus is mogelijk op diverse data en locaties. 
(naar uw eigen wens in te plannen)

Lesmateriaal:   Een studiemap 
Duur:  1-3 dagen 
Datum:  11 februari, 9 juni en 16 november  
 2016
Kosten:  vanaf e 300,- p.p. exclusief BTW
Docent:  Dr. ing Frits Ruyten, directeur  
 Ruyteninstituut

Meer natuur tegen lagere kosten

Steeds vaker wordt bij beheerders en ontwerpers 
geconstateerd dat in een ontwerp een boom staat 
die gevoelig is voor ziekte. Er is dan behoefte aan 
een minder gevoelig alternatief. De vraag is of er 
een andere soort gekozen moet worden, en zo 
ja welke. We hebben de laatste jaren met zoveel 
boomziekten, plagen en aantastingen te maken 
gehad, dat er bijna geen geschikte boom over blijft. 
En wat te doen als ook die een ziekte krijgt? Daarbij 
zorgt klimaatverandering voor een verandering 
van de toe te passen soorten. Om toch een divers 
toekomstbestendig sortiment te kunnen blijven 
toepassen zouden we ons beter kunnen richten op 
menging van boomsoorten in een boomstructuur. 
Dat vermindert de verspreiding van ziektes en biedt 
ruimte om de structuur in stand te houden als er een 
soort uitvalt.
 
Na de cursus bent u op de hoogte van de voordelen 
van en aandachtspunten bij het toepassen van 
diversiteit in boomsoorten in het ontwerp. Ook krijgt 

u handvatten voor het bereiken van het gewenste 
beeld met verschillende boomsoorten.
 
De volgende aspecten komen aan bod:
• Aanleiding voor het kiezen van soortendiversiteit
• Ontwerpen op basis van ontwerpwaarden en  
 eindbeelden
• De relatie tussen het gewenste beeld en de te  
 kiezen boomsoorten
• Verschillende manieren om een boomstructuur  
 te verjongen
• Inspirerende praktijkvoorbeelden

Lesmateriaal:   Een studiemap 
Duur:  1 dag 
Datum:  8 maart en 8 november 2016
Kosten:  e 425,- p.p. exclusief BTW 
Docent:  Thor Hendriks, landschapsarchitect  
 Burobol en Henry Kuppen, Terra  
 Nostra

Diversiteit in boomsoorten als kans voor een robuust ontwerp
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Duizenden keren per dag vecht men met 
communicatie-uitingen om onze aandacht. 
Je moet van goeden huize komen om in dit 
communicatiegeweld nog op te vallen, de boodschap 
overgebracht te krijgen en onthouden te worden.

In deze tweedaagse stoomcursus krijgt u naast een 
overzicht van communicatiemogelijkheden, vele 
tips en trucs om effectief te kunnen communiceren 
vanuit uw specifieke positie als pleitbezorger 
voor groen in woon- en werkomgevingen. We 
oefenen dan ook praktijksituaties in communicatie 
met beleidsmakers zoals B&W, de omgang met 
actiegroepen en burgers. Maar ook het presenteren 
van plannen, gebruik van social media en zelf slimme 

ideeën bedenken, komen aan bod. Aan het einde 
van de eerste dag kan iedere deelnemer zijn/haar 
specifieke problematiek en/of vragen aangeven, 
waarna tijdens de tweede dag hier zeer specifiek op 
ingegaan wordt, zodat de training nog persoonlijker 
wordt! 

Lesmateriaal:   Een studiemap en een complete 
syllabus met lesstof.

Duur:  2 dagen 
Datum:  15 en 22 maart 2016 
 22 en 29 november 2016 
Kosten:  e 795,- p.p. exclusief BTW 
Docent:   Rijkus Krabbendam, KRABBENDAM 

Concept, Art & Projectmanagement.

Aandacht voor groen. Communicatie technieken  
om op te komen voor groen en bomen

Als groenmedewerker en boomverzorger krijgt 
u vaak te maken met omwonenden, bewoners, 
belanghebbenden en iedereen die betrokken is  
bij het betreffende groen. Maar, hoe gaat u  
hiermee om? 

Tijdens deze cursus leert u om groepen in te delen 
en hoe u deze groepen het beste kunt benaderen 
door vanuit een andere oogpunt de kwestie te 
bekijken. De onderwerpen die in deze cursus aan 
de orde komen zijn onder andere: Ken je gebied. 

Wie zijn de groepen? Hoe maak je groepen positief 
betrokken? Hoe communiceer je met deze groepen? 
En welke problemen zijn er?

Lesmateriaal:   Een studiemap.
Duur:  1 dag 
Datum:  5 april en 13 september 2016
Kosten:  e 350,- p.p. exclusief BTW
Docent:   Jeroen Glissenaar,  

gemeente Arnhem.

De cursus gaat in op de basisvoorwaarden voor 
groenvoorzieningen in de openbare ruimte. We 
leggen op eenvoudige wijze een relatie met het  
RAW bestek.
 
Deze cursus is bedoeld voor civielspecialisten 
en –bestekschrijvers die meer willen weten hoe 
groenvoorzieningen in bestekken op te nemen. 
Deze cursus is ook geschikt voor projectleiders 
in de openbare ruimte die meer van de 
groenvoorzieningen willen begrijpen voor betere 
totale projecten.
 
Na deze cursus weet u de basisvoorwaarden/
levensbehoeften van verschillende beheergroepen 
(bomen, sierheesters, hagen, gazon etc.) om een 
(RAW) bestek op te kunnen stellen. U leert de 
belangrijkste valkuilen kennen om goede projecten 
te realiseren. Basisvalkuilen op het gebied van 
grondbewerking en de wisselwerking met civiele 
inrichting.
 
In de cursus ligt de nadruk op basis en praktische 
aspecten, de volgende aspecten komen aan bod:

• Welke gegevens moet je van groenadviseur/ 
 ontwerper krijgen om een goed bestek te maken?
• De bodem- en grondvereisten voor de verschillende  
 groenvoorzieningen.
  - Monstername
  - Grondverbeteringen en bemestingen
• Goed omschrijven (basis-niveau) van  
 plantmateriaal
• Tijdsplanning uitvoering aanlegwerkzaamheden
• Plantgarantie en onderhoud in de eerste jaren na  
 aanleg
• Stop- en bijwoonpunten zodat de toezichthouder  
 en directievoerder grip op de kwaliteit van het  
 werk houden

Lesmateriaal: een studiemap
Duur: 1 dag
Datum: 2 juni en 29 september 2016
Kosten: e 395,00 p.p. exclusief BTW
Docent: Ronald Jacobs, Senior adviseur  
 groenvoorzieningen en oprichter  
 adviesbureau Stad & Groen.

Communicatie met bewoners en belanghebbenden

Groenvoorzieningen (in bestekken) voor civielspecialisten

Communicatie

Inkoop & Bestek
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Aanleg en beheer 
van bomen

De druk op onze parken en groene gebieden in de 
stad wordt steeds groter, meer en meer mensen zien 
de parken in de stad als de favoriete locatie om voor 
langere tijd heen te gaan. Hoe ga je als beheerder 
hier mee om en hoe kan je deze populariteit 
omzetten naar een waarde.  

We gaan naar buiten het groen in , juist omdat de 
meeste vragen en gesprekken over het groen gaan. 
We leren te communiceren met liefde en met kennis 
van groen. Herkennen van stake holders in uw 
gebied ,en ze inzetten voor uw promotie. 
We gaan de waarde van het groen en hun gebruikers 
zichtbaar maken, en de waarde inzetten voor de stad.

Groen is niet meer een sluitpost maar de succes 
factor van de omgeving. 

De volgende aspecten komen aan bod
• De vier pijlers van groen in de leefomgeving en de 
rol die dit kan spelen voor u.
• Politiek en lobby,waarden 
• Communicatie met de gebruiker en omgeving 

Lesmateriaal:   Een studiemap.
Duur:  1 dag 
Datum:  12 april en 29 september 2016
Kosten:  e 350,- p.p. exclusief BTW 
Docent:   Jeroen Glissenaar,  

gemeente Arnhem

Beheer van bomen in parken en domeinen

Verzorgen monumentale bomen

Planten en verplanten van bomen

Een monumentale boom inspireert en roept 
emotie op. Eeuwenlang geworteld op dezelfde 
plek is hij het toppunt van betrouwbaarheid. Een 
monumentale boom heeft veel functies: opname 
van CO2 en fijnstof, een huis voor dieren en insecten, 
een verbeteraar van het microklimaat. Maar een 
monumentale boom is vooral mooi, door zijn 
grilligheid en imposante verschijningsvorm. Zijn 
wijsheid en onsterfelijkheid zijn al eeuwen een 
inspiratie voor vele religies. Daarom verdient een 
monumentale boom aandacht en verzorging. 

U leert tijdens de cursus criteria voor opname van 
monumentale bomen, historie en achtergrond 
verzorging, levensstadia, moderne onderhoud- 
en verzorgingstechnieken en er wordt gewerkt 
met een praktijkcase. Na deze cursus weet u hoe 
monumentale bomen op een moderne wijze te 
verzorgen.

Lesmateriaal:   Een studiemap.
Duur:  1 dag 
Datum:  19 april en 15 september 2016
Kosten:  e 395,- p.p. exclusief BTW 
Docent:   Henry Kuppen, Terra Nostra

Iedere boom in de stedelijke omgeving vertegen-
woordigt een waarde. Een duurzaam groeiende 
boom vergt een investering in de vorm van aankoop, 
aanplant, onderhoud en controle. Hierbij is een goede 
start van groot belang om inboet te voorkomen 
en beheerkosten in de hand te houden. Moet de 
boom dan uiteindelijk wijken? Dan is het, gezien 
de investering en de waarde van de boom na jaren 
van beheer, de moeite waard om te onderzoeken 
of de boom verplant kan worden. Dit is niet alleen 
duurzaam, het kan tevens kosten besparen. 

Deze cursus gaat in op het plant en verplantproces. 
Dit proces kent vele kritische succesfactoren. Deze 
zullen uitgebreid behandeld worden. Doel is om 3 
jaar na aanplant goed aangeslagen en doorgroeiende 
bomen te hebben. Wat moeten we wel maar juist ook 
niet doen om dit te bereiken? Welke normen zijn van 
toepassing? 

Daarnaast gaat deze cursus in op de mogelijkheden 
en onmogelijkheden van het verplanten van bomen, 
de verplanttechnieken en het zelf visueel beoordelen 
van de verplantbaarheid van een boom. 

Voor ieder die meer detailinzicht wil hebben in het 
plantproces en de diverse verplantmogelijkheden  is 
deze cursus van belang.

Lesmateriaal:   Een studiemap en het boek 
“Stadsbomenvademecum deel 2b: 
Groei en aanplant”.

Duur:  1 dag
Datum:  15 maart en 14 september 2016
Kosten:  e 395,- p.p. exclusief BTW 
Docent:   Dirk Doornenbal, Nationale 

Bomenbank. 
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Zo lang als de mensheid bestaat, hebben we al een 
bijzondere relatie met bomen en zijn bomen voor 
ons verbonden met zowel leven als dood. 

We gaan dan ook uitgebreid in op de historie en 
symboliek van bomen. De aanleg en het beheer van 
begraafplaatsen vereisen uiteraard een heel eigen 
visie op ontwerp en beplanting. In de cursus wordt 
daarom ruimschoots aandacht besteed aan zaken 
als ruimtebeslag, grondproblematiek, aanplant en 
technische beheermaatregelen. 

Los daarvan bieden begraafplaatsen een uitgelezen 
kans voor het planten van bijzondere bomen die 
op andere plekken niet of moeilijk toepasbaar zijn. 
Denk aan traditionele treurbomen, klimbomen 
op kinderhofjes, vruchtdragende bomen of grote, 
karakteristieke meerstammigen.

Wat wordt er behandeld:
• Historie begraafplaatsarchitectuur
• Symboliek van bomen
• Ontwerpen van begraafplaatsen met bomen
• Ruimtebeslag, grondproblematiek, planten en 
 beheren van bomen
• Sortiment

Lesmateriaal:   Een studiemap en het boek “Bomen 
op Begraafplaatsen”.

Duur:  1 dag 
Datum:   10 mei 2016
Kosten:  e 450,- p.p. exclusief BTW 
Docent:   Ada Wille, Wille Landschaps- en 

Begraafplaatsarchitectuur
 Marko Mouwen, sortiments- 
 deskundige en adviseur Ebben  
 Boomkwekers.

Bomen op begraafplaatsen

Aanleg en beheer 
van bomen

Groeiplaatsen

Een betrouwbare kwaliteitsmeting aan planten 
en bomen kan waardevol zijn. Vooral als het een 
kwaliteitsmeting betreft die de toestand van de 
groeiplaats en de conditie van de plant of boom 
in kaart brengt. De waarde is nog groter als de 
conditie van planten en bomen over vijf of tien 
jaar voorspeld kan worden. Het beheer kan er op 
afgestemd worden en dit kan kosten besparen. Een 
betrouwbare kwaliteitsmeting is de ontwikkeling van 
wortels en mycorrhizaschimmels. De beoordeling 
van de beworteling en mycorrhizaschimmels is een 
universele methodiek gebaseerd op een maatlat.
 
In deze cursus wordt ingegaan op de beworteling 
van planten en bomen en op mycorrhizaschimmels. 
Daarbij wordt ingegaan op de zin en onzin van 
mycorrhizaschimmels, de waarde van soort 
specifieke mycorrhizaschimmels, de voorwaarden 
waaronder mycorrhizaschimmels effectief zijn en 
hoe ze gecombineerd kunnen worden met andere 
praktijktoepassingen. Getoond wordt hoe wortels 

en hun mycorrhizaschimmels een kwaliteitsmeter 
vormen, het gebruik van de maatlat wordt uitgelegd 
en toepassingen worden aangereikt om te laten 
zien wat de toegevoegde waarde in de praktijk is. 
Onderdeel van deze cursus is een praktijkcase buiten 
aan de hand van door de deelnemers genomen 
wortelmonsters.
 
Na het volgen van deze cursus heeft u nieuwe 
inzichten in beworteling van planten en bomen, u 
heeft gedegen kennis over mycorrhizaschimmels 
die in de praktijk toepasbaar is en u kent 
de mogelijkheden voor het gebruik van de 
kwaliteitsmeter in de praktijk.

Lesmateriaal:   een studiemap en het boek 
mycorrhizaschimmels. 

Duur:  1 dag
Datum:  23 maart en 5 oktober 2016  
Kosten:  e 425,- p.p. exclusief BTW 
Docent:   Jacqueline Baar, Biomygreen 

Kwaliteitsmeting aan bomen door analyse van beworteling  
en mycorrhizaschimmels
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Groeiplaatsen

Zwamaantastingen in bomen is iets wat continue 
aandacht heeft van beheerders in Nederland. Met 
name aangaande de veiligheid van bomen voor de 
omgeving. De cursus zwamaantastingen is bedoeld 
voor mensen die een basis willen leggen in deze 
materie. 

Tijdens deze cursus wordt de biologische 
achtergrond behandeld. Daarnaast leert u over het 
herkennen van de meest voorkomende (houtrot)
zwammen, zwammen en boomsoorten, infectie van 
schimmels in bomen en symptomen, hoe en waar 
dringt de schimmel een boom in en waar wordt de 
boom aangetast.

Na deze cursus kunt u de meest voorkomende 
zwamaantastingen herkennen. 

Lesmateriaal:   Een studiemap en het boek 
“Stadsbomenvademecum 3C: 
Ziekten en aantastingen”.

Duur:  1 dag 
Datum:  6 oktober 2016
Kosten:  e 450,- p.p. exclusief BTW 
Docent:   Frits Gielissen, OBTA de Linde.

Zwamaantastingen in Bomen. Basiscursus

Ziekten &  
aantastingen

Zowel problemen met de conditie en vitaliteit van 
bomen als problemen met wortelopdruk worden 
voor 90% veroorzaakt door een slechte ondergrondse 
groeiplaats. Om problemen na de aanplant te 
voorkomen is het daarom essentieel te weten wat 
een boom ondergronds nodig heeft, de valkuilen 
en de mogelijkheden om de boom in verschillende 
situaties een goede groeiplaats te verschaffen.  

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen 
aan de orde: 
• Wat heeft een boom nodig?
• Wortelstelsel, grond, bodem(leven), ruimte,  
 zuurstofhuishouding, waterhuishouding
• Bedreigingen van bomen in de stad
• Problematiek van bomen in verharding
• Moderne groeiplaatsoplossingen en toepassing.

Na de cursus weet u aan welke voorwaarden 
een groeiplaats voor een boom moet voldoen 
en hoe deze in te richten. U kent de nieuwste 
groeiplaatsconstructies voor bomen in verharding 
en hoe/wanneer deze toe te passen. U weet hoe u 
groeiplaatsen kan verbeteren in bestaande situaties.  

Lesmateriaal:   Een studiemap en het boek 
“Stadsbomenvademecum 2a: 
Groeiplaatsaspecten”.

Duur:  2 dagen 
Datum:  19 en 20 april 2016  
  27 en 28 september 2016
Kosten:  e 695,- p.p. exclusief BTW 
Docent:   Erwin Reinhard, Nationale Bomenbank.

Inrichten en verbeteren groeiplaatsen met moderne groeiplaatsoplossingen
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Ziekten &  
aantastingen

In Nederland worden we de laatste jaren opgeschikt 
door nieuwe insectenaantasting in bomen. Door 
insecten die vroeger niet konden overleven in ons 
klimaat. Zoals de ontdekking van de Oost Aziatische 
boktor of de dreiging van de essenprachtkever.  
Een tijdige opsporing en eliminatie is essentieel 
om verdere verspreiding te voorkomen. Voor een 
boombeheerder of boomonderzoeker is het daarom 
noodzakelijk deze insectenaantastingen te kunnen 
herkennen. 

De cursus gaat daarom in op de meest belangrijke 
en opvallende insectenaantastingen in bomen. 
Hierbij wordt onder ander behandeld: de groeicyclus, 

het onderscheid tussen larven en rupsen, het 
onderscheid tussen larven van verschillende kevers, 
nieuwe invasieve soorten en achtergronden van 
belangrijke plagen. Cursisten kunnen tevens eigen 
insecten of aantastingsbeelden inbrengen.

Lesmateriaal:   Een studiemap en de 
“Stadsbomenvademecum 3C: 
Ziekten en aantastingen”.

Duur:  1 dag 
Datum:  1 juni 2016
Kosten:  e 450,- p.p. exclusief BTW 
Docent:   Leen Moraal, Entomoloog insecten 

op bomen.

Actuele insectenaantastingen in bomen

Al eeuwenlang kent men in het stedelijk groen 
boomziekten die het gebruik van bepaalde 
boomsoorten beperken of vragen om specifieke 
beheersingsmaatregelen. Sommige ziekten zijn al 
langer bekend andere ziekten zijn nieuw. Niet iedere 
ziekte is bedreigend of beperkend. Inzicht in de 
interactie tussen de boom en de ziekteveroorzaker 
is een voorwaarde om te komen tot een goede 
boomsoortenkeuze.

In deze cursus komen de volgende aspecten aan bod:
• Achtergrondinformatie over de meest voor- 
 komende typen aantastingen veroorzaakt door
 levende organismen en fysiologische  
 standplaatsfactoren en de groeistoornissen  
 die ze veroorzaken
• Biologische achtergronden van waard-parasiet  
 interacties

• Invloed van omgevingsfactoren op ziekteprocessen
• Perspectieven van een aantal traditionele en  
 “nieuwe” bestrijdingsmethoden- en middelen
• Invloed en belang van genetische diversiteit
• Herkennen van meest voorkomende ziekten  
 en aantastingen
• Inzetbaarheid en uitvoering van enige praktische  
 diagnosemethoden.

Lesmateriaal:   Een studiemap en het boek 
“Stadsbomenvademecum 3C: 
Ziekten en aantastingen”.

Duur:  1 dag 
Datum:  2 juni en 1 november 2016
Kosten:  e 450,- p.p. exclusief BTW 
Docent:   Jitze Kopinga, Alterra.

Actuele ziekten en aantastingen in bomen

Het voorkomen van zwammen op bomen duidt over 
het algemeen op een verzwakte conditie van de 
boom.
 
De volgende vragen komen op:
•  Hoe kan het dat een boom wordt aangetast  

door een specifieke zwam?
•  Op welke wijze kan het risico op aantasting  

zoveel mogelijk worden voorkomen?
•  Welke mogelijkheden zijn er om de levensduur  

van een aangetaste boom te verlengen?
 
Voor oude monumentale bomen, die veelal 
karakteristiek zijn voor hun omgeving, kan dit 
waardevol zijn. Vooral als de bomen nog enkele 
tientallen jaren kunnen blijven staan.
 
Deze vervolgcursus over zwammen op bomen richt  
zich niet alleen op de uitgebreidere herkenning van 

zwammen, maar ook op de ecologie. Tijdens deze 
cursus krijgt u antwoord op bovenstaande vragen. 
Een relatie wordt gelegd tussen bodem, beworteling 
en infectie van zwammen. Nieuwe inzichten samen 
met praktijktoepassingen worden gepresenteerd. 
Een veldbezoek maakt deel uit van de cursus.
 
Na het volgen van deze cursus heeft u uw kennis 
over zwammen vergroot en heeft u geleerd hoe u 
de kansen op infectie kunt verminderen. Ook heeft 
u inzicht gekregen in de mogelijkheden om de 
levensduur van aangetaste bomen te verlengen.

Lesmateriaal:   Een studiemap.
Duur:  1 dag 
Datum:   2 november 2016 
Kosten:  e 395,- p.p. exclusief BTW 
Docent:  Jacqueline Baar, Biomygreen 

Zwammen op bomen. Hoe kom je er aan maar ook hoe kom je er af?  
(vervolgcursus)
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Elke eigenaar van bomen heeft een 
zorgplicht. Daarom dienen bomen periodiek 
gecontroleerd te worden door gecertificeerde 
boomveiligheidscontroleurs.

Tijdens deze cursus leert u onderscheid maken 
tussen veilige en onveilige bomen, de lichaamstaal 
van bomen herkennen, registreren van resultaten, 
wetgeving met betrekking tot boomcontroles. 
De cursus is sterk praktijkgericht en wordt verzorgd 
door een docent ‘uit het veld’. Hierdoor wordt 
gewaarborgd dat de cursus zich niet alleen richt op 
het behalen van het certificaat, maar ook actueel 
blijft. Daarnaast vindt er na 3 dagen opleiding 
een intensieve examentraining van 1 dag plaats. 
Hierin wordt u klaargestoomd voor het examen 
Boomveiligheidcontroleur. 
Bij goede afname bent u aan het eind van deze 

cursus in het bezit van het door Groenkeur erkende 
certificaat Boomveiligheidscontroleur. Een eventueel 
herexamen betekent bij Cursus Centrum Cambium 
een extra herhalingstraining van 1 dag. Hierin gaat u 
mee het veld in met een echte controle en een reeds 
gecertificeerde Boomveiligheidcontroleur. Wij bieden 
u deze training aan voor een gereduceerd tarief. Wij 
zetten alles in het werk om u te laten slagen. 

Lesmateriaal:   Een studiemap en diverse boeken.
Duur:  5 dagen 
Datum:   31 maart, 7 en 14 april 2016
 13, 20 en 27 oktober 2016  
 datum examentraining en examen  
 wordt nader bepaald.
Kosten:  e 950,- p.p. exclusief BTW 
Docent:  Roel Geerts, Terra Nostra

Boomveiligheidscontroleur, inclusief examentraining en examen

We krijgen steeds meer te maken met de gevolgen 
van diverse ziekten en plagen in bomen. Sommigen 
zijn recent invasief andere al jaren aanwezig. Als 
beheerder vergt het steeds meer kennis om op een 
adequate manier met de diverse ziekten en plagen 
in bomen om te gaan. Het is noodzakelijk om te 
kunnen beoordelen wat de risico’s en mogelijk 
gevolgen kunnen zijn. Daarnaast is het belangrijk 
om te weten welke ziekten en plagen er mogelijk 
nog aan komen. In het geval dat er beheer moet 
worden uitgevoerd is het essentieel om op de hoogte 
te zijn van de juiste maatregelen en meest recente 
ontwikkelingen. 

Deze cursus steekt in op het praktische beheer van 
de meest voorkomende ziekten en plagen in bomen. 
Het registreren, communiceren en beheren middels 
de meest actuele methodes komt aan de orde. De 

cursus vereist een basiskennis van het herkennen 
van ziekten en plagen in bomen. De cursussen 
“Actuele insectenaantastingen in bomen” en/of 
“Actuele ziekten en aantastingen in bomen” vormen 
een goede basis voor deze cursus. De cursus kan ook 
als maatwerktraining op een door u ter beschikking 
te stellen locatie worden gegeven.

Lesmateriaal:   Een studiemap en het boek 
“Stadsbomenvademecum deel 3C: 
Ziekten en aantastingen”.

Duur:  2 dagen 
Datum:   6 april en 13 april 2016 

20 september en 27 september 2016 
Kosten:  e 695,- p.p. exclusief BTW 
Docent:   Henry Kuppen, Terra Nostra

Ziekte- en plaagmanagement

Ziekten &  
aantastingen

Boomveiligheid
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Boomveiligheid

Naar aanleiding van de zorgplicht voor bomen 
dienen bomen regelmatig gecontroleerd te 
worden. De boomverzorgingsbranche heeft het 
initiatief genomen om de boomveiligheidscontroles 
door gecertificeerde controleurs te 
kunnen laten plaatsvinden. Het certificaat 
boomveiligheidscontroleur is vijf jaar geldig. Voor 
hercertificatie moet opnieuw een theorie-examen 
afgelegd worden.

Tijdens de examentraining wordt u in één ochtend 
klaargestoomd voor het examen dat in de middag 

plaats vindt. Het examen Boomveiligheidscontroleur 
wordt afgenomen door IPC.  

Lesmateriaal:   De deelnemers ontvangen een 
studiemap.

Duur:  1 dag 
Datum:   Datum wordt nader bepaald
Kosten:  e 395,- p.p. exclusief BTW 
Docent:  Roel Geerts, Terra Nostra 

Hercertificering boomveiligheidscontroleur 

Toepassen van geluid- en elektrische weerstand tomografie en trekproef

Om de breukvastheid van een boom te kunnen 
bepalen wordt nader onderzoek uitgevoerd door 
middel van geluidstomografie en elektrische 
weerstand tomografie. De trekproef wordt in 
bepaalde gevallen (aanvullend) ingezet om de 
breukvastheid en stabiliteit van een boom te 
bepalen. Voor een boombeheerder is het belangrijk 
te weten wanneer bovenstaande technieken 
ingezet worden en achtergronden te kennen bij het 
interpreteren van de meetresultaten. 

Deze cursus heeft een hoog praktisch gehalte. 
Na uitleg van de theoretische achtergrond gaat u 
met uw docent het veld in. Hier worden metingen 
uitgevoerd met de Picus SoT, de Treetronic EIT en 
de trekproef. De uitkomsten worden samen met u 
geanalyseerd. U leert in deze cursus:

•  Theoretische achtergrond van de apparatuur
•  In welke situatie de apparatuur ingezet wordt
•  Hoe de metingen plaatsvinden en welke aspecten 

daarbij van belang zijn
•  Hoe de meetresultaten geanalyseerd en 

geïnterpreteerd worden 
•  Hoe deze resultaten worden vertaald naar concrete 

beheeradviezen.

Lesmateriaal:  een studiemap 
Duur:  1 dag
Datum:  2 juni en 3 november 2016
Kosten:  e 395,00 exclusief BTW
Docent:  Roel Geerts, Terra Nostra
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De basistraining klimtechnieken laat de cursist voor het eerst 
kennis maken met het klimmen in bomen en het onderhoud van 
bomen met handzaag. Toetsing zal plaatsvinden door middel 
van een meesterklim, deze zal door de instructeur worden 
beoordeeld door middel van een checklist met verschillende 
verificatiepunten.

Lesmateriaal:  De deelnemers dienen gebruik te maken van  
 eigen klimmaterialen. Deze worden voor  
 aanvang van de training gecontroleerd en 
 gekeurd door de instructeur
Duur:  3 dagen
Personen:  4 - 6 personen
Kosten:  Prijs op aanvraag.

Basistraining klimtechnieken inclusief handmatige kroonverzorging

Gemeentelijke diensten onderhouden vaak zelf de jonge 
aanplant. Deze taak is zeer belangrijk omdat het de basis vormt 
voor de toekomstige ontwikkeling en beheer van de boom. Door 
de boom op een goede manier te begeleiden worden problemen 
in de toekomst voorkomen en kosten bespaard. Daarom bieden 
wij juist voor deze doelgroep een cursus op maat aan. De 
begeleidingssnoei cursus is praktijkgericht en zal, na een korte 

theoretische introductie, voornamelijk in het veld plaatsvinden.

Lesmateriaal:  een studiemap 
Duur:  1 dag
Personen:  maximaal 8 personen
Kosten:  prijs op aanvraag

Praktijkcursus begeleidingssnoei voor gemeentelijke diensten

In deze cursus leert u hoe boombeleid wordt opgebouwd en 
hoe u dit zelf kan toepassen, dit wordt door middel van de 
volgende zaken behandeld: Het ontwikkelen van een visie, het 
vastleggen van het beleid in plannen (bomenstructuurplan, 
-beheersplan en -werkplan), het evalueren van reeds bestaande 
plannen en het formuleren van de hoofdlijnen van boombeleid. 

Lesmateriaal:  Een studiemap en het boek “Stadsbomen  
 Vademecum deel 1: Beleid en Planvorming”.
Duur:  1 dag
Personen:	 Minimaal 6 personen
Kosten:  Prijs op aanvraag.

Ontwikkelen van boombeleid

Na deze training kun je op een professionele, praktische en 
eenvoudige wijze levensreddende handelingen verrichten. 
Hierbij wordt gewerkt conform de richtlijnen van Nederlands 
Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). De training is 
speciaal gericht op het vakgebied boomverzorging.

Lesmateriaal:   De deelnemers ontvangen bij aanvang het boek 
Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het 
NIBHV. 

Duur:  2 dagen
Personen:  Maximaal 10 personen
Kosten:  Prijs op aanvraag.

Bedrijfshulpverlening in de boomverzorging

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ook het vak boomverzorging 
is niet zonder risico’s. Bij ongevallen moet er doeltreffend 
worden gehandeld. Naast bedrijfshulpverlening worden 
vaardigheden getraind om bij een slachtoffer in de boom 
levensreddende handelingen te verrichten en met het 
slachtoffer uit de boom te dalen.

Lesmateriaal:   De deelnemers ontvangen bij aanvang het 
boek “Basisopleiding Bedrijfshulpverlener” van 
het NIBHV. Lesmateriaal met betrekking tot de 
bedrijfshulpverlening wordt ter beschikking 
gesteld. Deelnemers dienen zelf over een eigen 
klimset te beschikken, aangevuld met PBM’s.

Duur:  2 dagen
Personen:  Maximaal 6 personen
Kosten:  Prijs op aanvraag.

Reddend klimmen inclusief bedrijfshulpverlening

De hoogwerker wordt binnen de boomverzorging steeds meer 
ingezet. Het werken aan  bomen vanuit een hoogwerker vergt 
kennis over de uitvoering van de maatregel en het gebruik van 
de hoogwerker.  Voldoet u aan  de wetgeving welke voorschrijft 
dat uw personeel  over enige deskundigheid dient te beschikken 
bij het bedienen van hoogwerkers?

Lesmateriaal:   Een studiemap en het boek: “ Werken in bomen.  
De hoogwerker”.

Duur:  2 dagen
Personen:  Maximaal 6 personen
Kosten:  Prijs op aanvraag.

Veilig werken met de hoogwerker in de boomverzorging

Overzicht incompany cursussen 
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Cursus Min.	Aantal	
deelnemers

Duur	(in	
dagen)

Kosten	p.p. Datum Locatie

Bomen Basis

Boom Anatomie en fysiologie 6 1 € 395,- 26 januari en 15 november 2016 Oosterbeek

Herkennen van bomen: Winterherkenning 6 2 € 675,- 2 en 3 februari 2016 Wageningen

Herkennen van bomen: Zomerherkenning 6 2 € 675,- 20 en 21 september 2016 Wageningen

Flora, Fauna & Bomenbeleid

Implementatie flora- en faunawet in gemeentelijk beleid 6 1 € 395,- 4 februari en 17 november 2016 Oosterbeek

Juridische aspecten van bomen in de openbare ruimte 6 1 € 450,- 1 maart en 10 november 2016 Oosterbeek

Bomen en heesters voor bijen 6 1 € 395,- 8 maart en 22 september 2016 Oosterbeek

Ontwerpen met bomen & groen

Toepassen van boomsoorten in stedelijk gebied 6 1 € 395,- 17 maart en 11 oktober 2016 Oosterbeek

Toepassen van vaste planten: innovatie in het openbaar groen 6 1 € 395,- 24 mei en 27 september 2016 Nieuwerkerk aan den Ijssel

Workshop: Toepassen van duurzame materialen in de openbare ruimte 6 1 € 450,- 12 april 2016 Oosterbeek

Meer natuur tegen lagere kosten. Ruyteninstituut 1 1, 2, 3 € 300,- (vanaf) 11 februari, 9 juni en  
16 november 2016

Heelsum

Diversiteit in boomsoorten als kans voor een robuust ontwerp 6 1 € 425,- 8 maart en 8 november 2016 Oosterbeek

Inkoop & Bestek

Het keuren van bomen op kwekerij, de aankoopkwaliteit van bomen 6 1 € 350,- 14 april en 29 september 2016 Nettetal, Du

Groenvoorzieningen (in bestekken) voor civielspecialisten 6 1 € 395,- 2 juni en 29 september 2016 Oosterbeek

Communicatie

Communicatie met bewoners en belanghebbenden 6 1 € 350,- 5 april en 13 september 2016 Arnhem

Aandacht voor groen 'Communicatietechnieken om op  
te komen voor groen en bomen

10 2 € 795,- 15 en 22 maart 2016 
22 en 29 november 2016

Goudriaan ZH

Aanleg en beheer van bomen

Verzorgen monumentale bomen 6 1 € 395,- 19 april en 15 september 2016 Arnhem

Planten en verplanten van bomen 6 1 € 395,- 15 maart en 14 september 2016 Bleskensgraaf

Beheer van bomen in parken en domeinen 6 1 € 350,- 12 april en 29 september 2016 Arnhem

Bomen op begraafplaatsen 6 1 € 450,- 10 mei 2016 Cuijk

Groeiplaatsen

Kwaliteitsmeting aan bomen door analyse van beworteling  
en mycorrhizaschimmels

6 1 € 425,- 23 maart en 5 oktober 2016 Oosterbeek

Inrichten en verbeteren groeiplaatsen met moderne  
groeiplaatsoplossingen

6 2 €695,- 19 en 20 april en  
27 en 28 september 2016

Oosterbeek

Ziekten & aantastingen

Zwamaantastingen in bomen. Basiscursus 6 1 € 450,- 6 oktober 2016 Arnhem

Zwammen op bomen. Hoe kom je er aan maar ook hoe kom je er af? 
(vervolgcursus)

6 1 € 395,- 2 november 2016 Oosterbeek

Actuele insectenaantastingen in bomen 6 1 € 450,- 1 juni 2016 Arnhem

Actuele ziekten en aantastingen in bomen 6 1 € 450,- 2 juni en 1 november 2016 Oosterbeek

Ziekte- en plaagmanagement 6 1 € 695,- 6 en 13 april  
20 en 27 september 2016  

Oosterbeek

Boomveiligheid

Boomveiligheidscontroleur incl. examentraining en examen 12 5 € 950,- 31 maart, 7 en 14  april en 13, 20 en 
27 oktober 2016 

Oosterbeek

Hercertificering boomveiligheidscontroleur 12 1 € 395,- Nader te bepalen Oosterbeek

Toepassen van geluid- en elektrische weerstand tomografie en trekproef 6 1 € 395,- 2 juni en 3 november 2016 Oosterbeek

Incompany cursussen

Basistraining klimtechnieken incl. handmatige kroonverzorging max. 6 pers. 3 Prijs op aanvraag In overleg In overleg

BHV in de boomverzorging max. 20 pers. 2 Prijs op aanvraag In overleg In overleg

Reddend klimmen inc. BHV max. 6 pers. 2 Prijs op aanvraag In overleg In overleg

Veilig werken met de hoogwerker in de boomverzorging max. 6 pers. 2 Prijs op aanvraag In overleg In overleg

Ontwikkelen van boombeleid max. 6 pers. 1 Prijs op aanvraag In overleg In overleg

Nieuw: Praktijkcursus begeleidingssnoei voor gemeentelijke diensten max. 8 pers. 1 Prijs op aanvraag In overleg In overleg

Cursuskalender 2016

• Alle cursussen zijn inclusief lesmaterialen, eventuele boeken en lunches.
•  Alle cursussen kunnen ook op uw eigen locatie gegeven worden,  

wij maken graag een passende offerte.

• Alle bedragen zijn exclusief BTW.
•  Uitgebreide informatie en cursusvoorwaarden kunt u downloaden via 

www.cursuscentrumcambium.nl

Incompany cursus
Cursus Centrum Cambium is flexibel in het organiseren van incompany cursussen. Dit kan een maatwerk cursus zijn maar ook een cursus uit ons 
cursus aanbod. Vraag vrijblijvend een offerte aan via de e-mail info@cursuscentrumcambium.nl of telefonisch (0184) 69 89 88.

Inschrijven cursus
U kunt zich inschrijven voor een cursus via onze website www.cursuscentrumcambium.nl.

Vragen
Heeft u vragen over onze cursussen dan kunt u contact opnemen met Jessica Sloof op tel.nummer (0184) 69 89 88 of per e-mail info@cursuscentrumcambium.nl
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