
Kenniskring bijeenkomst 
Mini Seminar: “Geo binnen “groene trajecten” 

Dinsdag 23 februari 2016 

13.00 Ontvangst, socializing 

 13.30 Welkom & Agenda Jan Roodzand 

 13.35 Het nut van het bomenregister binnen onderzoek en advies 

Joost neemt ons mee in de praktijk van adviseurs die zich richten op het 

in stand houden en optimaliseren van onze natuur. Centraal staan de 

activiteiten in het kader van het bomenonderzoek. Het bomenregister en  

het inzetten van moderne geo technologie is daarbinnen erg belangrijk,.  

Joost Verhagen 

Adviseur 

 
 

 
 

14:25 Gis gebruik binnen Staatsbosbeheer 

Staatsbosbeheer, als grootste natuur beherende organisatie van 

Nederland, maakt veel gebruik van geografische informatie bij hun 

werkprocessen. Marco Boogaard, teamleider van het GIS-team, vertelt 

wat Staatsbosbeheer allemaal doet en welke Geo-informatie daarbij 

gebruikt wordt.  Daarbij zal hij ingaan op de voordelen en de uitdagingen 

die er zijn bij het werken als GIS-specialist bij Staatsbosbeheer. 

Marco Boogaard 

Teamleider GIS 

Staatsbosbeheer 

15:15 Pauze 

15:40 Het belang van de registratie van flora en fauna waarnemingen 

Planten en dieren leven min of meer op vaste plaatsen. Vrijwilligers leggen 

plaats en tijdstip dat een soort is gezien vast in een waarneming. In 2016  

7,5 miljoen. Zo is een beeld van de verspreiding van soorten te maken en 

geven langjarige reeksen inzicht in voor- of achteruitgang. waarnemingen 

door vastgelegd. NatuurBank Nederland faciliteert de site waarneming.nl, 

waarmee de waarnemingen i(gevalideerd) aan de landelijke Nationale 

Database Flora en Fauna toegevoegd kunnen worden.  

Deze data gebruikt men voor biologisch onderzoek, maar ook voor 

planologische aspecten. Waar mag worden gebouwd, waar moet worden 

gecompenseerd. De Stichting Staring Advies, actief in de Achterhoek, 

staat aan beide kanten. Aan de voorzijde coördineert ze het 

vrijwilligerswerk en aan de achterzijde voert ze flora en fauna scans voor 

opdrachtgevers uit. Reinier Akkermans en Leontien Witjes zullen ingaan 

op de vele aspecten van een database vol veldwaarnemingen. Wat je daar 

mee kunt en hoe je er nog meer mee zou kunnen doen. 

 

Reinier 

Akkermans 

Voorzitter 

 

 

 

Leontien Witjes 

Directeur 

16:45 Gezamenlijke discussie over “geo en groen”  allen 

17:00 Napraten Einde 18:00 

 Kuiper 5, 5253 RJ Nieuwkuijk, 073-5236778 

info@ruimteschepper.nl www.ruimteschepper.nl   

 

                       Locatie:  
 

Hesselink van Suchtelenweg 4,  

6703 CT Wageningen. 

Tel 0317 421711 

Parkeren zie blz 2 

 

 



Parkeren is in directe omgeving zeer beperkt mogelijk. Geadviseerd wordt gebruik 
te maken van de parkeerruimten aan de Verbindingsweg en Bomenweg aan 
de andere zijde van de Generaal Foulkesweg. 
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