
Workshop Natuurtechnisch 
Bosbeheer in ’t Spanderswoud
maandag 1 oktober t/m donderdag 4 oktober 2018

Nardinclant Landschapsbeheer organiseert samen met het 
Goois Natuurreservaat een Workshop Natuurtechnisch 
Bosbeheer om geïnteresseerde (vrijwillige) veldwerkers kennis 
te laten maken met deze ecologische methode van bosbeheer 
in theorie en in de praktijk.  
Deelname is gratis.

landschapsbeheer



Hoe ziet de Workshop Natuurtechnisch Bosbeheer eruit?

Maandag 1 oktober: theoriedag 9.15 - 16.00 uur 
’s Ochtends lezingen door Henk Siebel, bosecoloog bij 
Natuurmonumenten en Wouter Delforterie, regiobeheer-
der bij Bosgroep Midden Nederland.
Henk Siebel zal nader ingaan op de biodiversiteit van bos, 
de waarde van dood hout, exotenbeheer en de noodzaak 
van natuurtechnisch bosbeheer om de biodiversiteit te 
verhogen.                      
Wouter Delforterie kan ons meer vertellen over publieks-
voorlichting als je in het bos werkt.
LOCATIE: Infoschuur ‘t Gooi • Naarderweg 103 
1217 GL Hilversum 

Na de lunch -aangeboden door de organisatoren- volgt een 
excursie door ’t Spanderswoud. 

Dinsdag 2 oktober t/m donderdag 4 oktober : praktijkdagen 9.15 – 15.30 uur
in ‘t Spanderswoud
Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn er workshops Natuurtechnisch Bosbeheer in 
’t Spanderswoud te Hilversum. Per dag kunnen er 15 mensen deelnemen.
Onder deskundige begeleiding gaan we in 2 groepen een open plek maken in het bos door 
met handlieren bomen om te trekken. We gaan werken in een perceel met grove den.

Meedoen & Aanmelden Workshop Natuurtechnisch Bosbeheer

Aanmelding voor de maandag en/of 
één van de praktijkdagen gaat als volgt. 
Ga naar de website www.nardinclant.
nl en schrijf u in via het aanmeldings-
formulier Workshop Natuurtechnisch 
Bosbeheer in ’t Spanderswoud 
Meer informatie bij Jan Loggen. 
Telefoonnummer 06-53714842  

Voor meer informatie over de 
Workshop Natuurtechnisch Bosbeheer 
in ’t Spanderswoud zie de website van 
Nardinclant Landschapsbeheer: 
www.nardinclant.nl 

De Workshop Natuurtechnisch Bosbeheer wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van 
het fonds “Betrekken bij Groen” van terrein beherende organisaties in Noord-Holland.


