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Eindtermen en te kennen leerstof voor het examen: getuigschrift 

natuurmanagement specialisatie boswachter 2020 

In dit document vind je de te kennen leerstof voor het examen voor het behalen van het getuigschrift 

natuurmanagement specialisatie boswachter 2020.  

Het examenreglement zegt het volgende: Een kandidaat is geslaagd indien hij/zij voldoende heeft op 

de veldoefening en minstens 60% op alle delen afzonderlijk en dus ook in het geheel. Je bent 

geslaagd als je volgende scores haalt: 

• 60 % op het onderdeel natuurwetgeving;  

• 60 % op het onderdeel sociale en communicatieve vaardigheden;  

• 60 % op het onderdeel natuur en natuurbeheer; 

• 60 % op het onderdeel soortenherkenning. 

Te kennen leerstof en eindtermen voor Natuurmanagement specialisatie 

boswachter 2020 

Alles wat in de cursustekst natuurmanagement specialisatie boswachter, derde editie 2020 staat is te 

kennen leerstof. Het apart deel communicatieve vaardigheden, eerste editie 2020 bevat meer dan de 

te kennen leerstof van dit deel is het hoofdstuk Gastheerschap, het hoofdstuk Schriftelijke 

communicatie en het deel sociale media de te kennen leerstof. 

Ook de te kennen soortenlijst en de cursustekst van natuurmanagement basis, derde editie 2019 

behoren tot de te kennen leerstof. 

De delen ‘natuurwetgeving voor boswachters’ en ‘communicatieve vaardigheden’ zijn open boek. Dit 

wil zeggen dat je deze delen van de cursustekst zonder eigen notities mag gebruiken op het examen. 

Andere zaken zoals de presentaties of eigen notities zijn niet toegelaten. De cursustekst van 

natuurmanagement basis mag je ook niet gebruiken als open boek. 

De eindtermen geven weer wat de belangrijkste zaken zijn maar ook zaken die niet expliciet vermeld 

staan in de eindtermen maar wel in de cursustekst staan, behoren tot de te kennen leerstof. 

Naast het schriftelijke examen moet iedereen ook een praktische oefening maken: de veldoefening 

of eindoefening genaamd.  

Hieronder vind je per thema de eindtermen.  

Onderdeel veldoefening, eindoefening 

Eindtermen veldoefening eindoefening 

− toepassen van de theoretische kennis die in de cursustekst staat 

− integreren van de theoretische kennis die in de cursus staat in één oefening 

− op het terrein waarnemingen verrichten en conclusies trekken op basis van de theoretische 

kennis in de cursus en de verplicht te kennen soorten 
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Onderdeel natuur en natuurbeheer 

Eindtermen natuurstreefbeelden 

− Van alle natuurstreefbeelden die in de cursus staan de beschrijving kennen en indien 

beschreven de kenmerkende soorten kunnen koppelen aan het juiste streefbeeld. 

− Op basis van beschrijving of op basis van kenmerkende soorten het natuurstreefbeeld 

kunnen herkennen.  

− Op basis van een foto met kenmerkende soorten het natuurstreefbeeld kunnen herkennen. 

− Van elk natuurstreefbeeld de juiste benaming kennen. De officiële titel van het 

natuurstreefbeeld moet je niet van buiten kennen maar moet je wel kunnen koppelen aan 

de juiste beschrijving of aan de algemene titel.  

− Per natuurstreefbeeld dat besproken wordt in de cursus de abiotische randvoorwaarden en 

de ecohydrologie kennen indien dit wordt besproken in de cursus. 

− Van elke biotoopgroep / natuurstreefbeeld de habitatstructuur en vegetatieontwikkeling 

kennen en kunnen toepassen op het veld. Zodanig dat je kan inschatten welke kenmerken 

van een natuurstreefbeeld in goede toestand zijn en welke niet. 

− Per natuurstreefbeeld het beheer kennen dat wordt besproken in de cursus. Zodanig dat je 

op het terrein het juiste beheer kan toepassen om een natuurstreefbeeld in goede toestand 

te houden of te krijgen.  

Eindtermen beheerplan en kaartmateriaal  

− De 4 types van natuurterreinen kennen en het verschil tussen de types kunnen uitleggen 

− Voorbeelden kunnen geven van ecologische, economische en sociale doelen voor een 

beheerplan. 

− De termen PDCA-cyclus  en adaptief beheer  kennen en kunnen duiden met een voorbeeld 

− De termen, inrichtingsbeheer, omvormingsbeheer, herstelbeheer en onderhoudsbeheer 

kennen en kunnen duiden met voorbeelden. 

− Een doel van een beheerplan SMART kunnen omschrijven 

− De termen factoren (invloeden) en kenmerken begrijpen en kunnen toepassen bij het 

omschrijving van een doel voor een beheerplan. 

− De termen inventarisatie en beheeropvolging kennen en het verschil duidelijk kunnen 

omschrijven en duiden met voorbeelden. 

− De verschillende aandachtspunten bij het opstellen van een goede beheeropvolging kennen. 

− Voorbeelden kunnen geven van opvolging beheerwerken, opvolging abiotische kenmerken 

en opvolging biotische kenmerken en deze opvolging kunnen koppelen aan een specifiek 

doel van een beheerplan. 

− De BWK-code en het habitattype van een perceel kunnen opzoeken via geopunt 

− De BWK-codes en habitatcodes begrijpen met behulp van de nodige documenten en/of 

online informatie. 

− Van een aantal te kennen natuurstreefbeelden zelf de BWK-code en het habitattype kunnen 

bepalen met behulp van de nodige documenten. 



3 
 

Eindtermen bosbeheer 

− Boomsoorten kunnen herkennen in zomer en winter. (is ook een eindterm bij soortenkennis) 

− Een selectieve hoogdunning kunnen uitvoeren o.b.v. dunningsinstructies 

− Een onderbouwde keuze kunnen maken uit verschillende exploitatiemethoden naargelang 

van een gegeven bossituatie 

− Een voorstel kunnen doen tot inrichting van ruimingspistes voor de bosexploitatie 

− Kunnen uitleggen onder welke omstandigheden wel dan niet geëxploiteerd mag worden 

vanwege bodemschade 

− Kunnen toepassen van de schoontijd volgens het kader van ANB 

− Een onderbouwde uitspraak kunnen doen over de kapbaarheid (eindkap) van een 

bosbestand of individuele toekomstboom 

− Het correct meten van de dikte en hoogte van bomen op stam 

− Een kubering kunnen uitvoeren van een enkele liggende en staande boom (rekenmachine ter 

beschikking) 

− Kunnen toelichten hoe de kubering van een volledige opstand verloopt 

− Houtgebreken kennen en kunnen herkennen in bomen op stam 

− De verschillende verjongingsmethodes kunnen toelichten en weten op welke punten deze 

van elkaar verschillen. 

− De verschillende types plantsoen en hun voor- en nadelen kennen 

− Maatregelen voor de bescherming van een bosverjonging tegen wildschade kunnen 

toelichten  

Eindtermen machines en veiligheid 

− Weten wat de toepassingsmogelijkheden zijn van een tractor 

− Weten welke de optimale randvoorwaarden zijn voor beperkte bodemverdichting 

− Weten welke de parameters zijn ivm bandengebruik en bodemverdichting bij 

tractoren/machines 

− Weten welke verschillende maaimachines er bestaan 

− Weten welke maaimachines best ingezet kunnen worden bij natuurbeheer 

− Weten wanneer best éénassige trekkers kunnen worden ingezet bij maaiwerken 

− Weten wanneer een bosmaaier kan worden ingezet met welk snijgarnituur 

− Weten wat een veilige kettingzaag is en welke belangrijke hulpmiddelen er bestaan om te 

werken met een kettingzaag 

− Weten hoe een boom veilig wordt geveld 

− Weten welke de veiligheidsaandachtspunten zijn bij de verschillende machines en welke 

PBM’s moeten worden gedragen. 

− Weten wat de randvoorwaarden zijn om met machines te mogen werken 

− Weten in welke situaties men best een biologisch smeermiddel moet gebruiken 
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Onderdeel sociale en communicatieve vaardigheden 

Eindtermen communicatieve vaardigheden voor boswachter 

− Begrijpen wat het begrip gastheerschap betekent in de context van natuurbeheer 

− Inzicht in de relatie tussen ANB als overheidsorganisatie en de diverse klanten die ANB 

bedient 

− Kennis van de verschillende communicatiekanalen ter beschikking van de boswachter 

− In staat zijn om op een correcte manier om te gaan met partners, onderaannemers en 

klanten 

− Inzicht in de vertegenwoordigende functie van de boswachter in de lokale gemeenschap 

− Technisch en communicatief een goed proces verbaal kunnen opstellen en een informatieve 

tekst kunnen opstellen. 

Onderdeel natuurwetgeving 

Eindtermen natuurwetgeving voor boswachter 

Het deel wetgeving is open boek, dit wil zeggen dat je het hoofdstuk natuurwetgeving voor 

boswachter uit je cursus (maar niets anders) mag gebruiken tijdens het deel van het examen dat over 

wetgeving gaat. 

Boswachters in spe: 

- weten wat de bevoegdheden zijn van een boswachter; 

- kunnen beheerplannen interpreteren (zowel de nog bestaande beheerplannen als de 

toekomstige beheerplannen);  

- zijn in staat om een gemotiveerd advies te formuleren bij aanvragen voor machtigingen in 

openbare bossen; 

- beheersen de regels m.b.t. de exploitatie van bossen en kunnen die naar behoren toepassen; 

- weten een toegankelijkheidsregeling te interpreteren, beheersen de regels inzake 

toegankelijkheid en kunnen ze naar behoren toepassen; 

- kennen de regels rond sluikstorten en weten hoe ze hiertegen moeten optreden; 

- kennen de regels en hebben notie van het beleid rond soortenbeheer (jacht, visserij en 

invasieve exoten) en kunnen deze toepassen; 

Onderdeel soortenkennis 

Eindtermen soortenkennis 

Alle soorten hieronder moet je kunnen herkennen op het veld en op basis van een foto. Op het 

examen krijg je foto’s waarop je de soorten moet herkennen.  

Je moet de volledige en correcte Nederlandse naam kennen van de soort zoals vermeld in de tabel 

hieronder. De Latijnse naam mag je geven en rekenen we ook correct maar je moet deze niet 

kennen.  
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Een aantal boomsoorten moet je ook op basis van winterkenmerken herkennen. Je krijgt de schors of 

de knopen om ze te herkennen. Zie in de tabel welke soorten je op winterkenmerken moet kunnen 

herkennen.  

Bij de diersoorten moet je zowel mannelijke als vrouwelijke individuen kunnen herkennen. Vooral bij 

vogels maar ook bij andere diersoorten kan er een groot verschil zijn tussen beide. In het algemeen 

zijn de vrouwelijk individuen moeilijker op soort te brengen.  

Soort  / familie / groep Wetenschappelijke naam Opmerking 

Adderwortel Polygonum bistorta   

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum   

Akkerhoornbloem Cerastium arvense   

Amerikaanse eik Quercus rubra zowel in zomer als winter kunnen 
herkennen 

Amerikaanse vogelkers  Prunus serotina zowel in zomer als winter kunnen 
herkennen 

Anjerfamilie Caryophyllaceae   

Beemdkroon Knautia arvensis   

Beenbreek Narthecium ossifragum   

Beuk Fagus sylvatica zowel in zomer als winter kunnen 
herkennen 

Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus   

Blauwtjes (als groep) niet van toepassing Boomblauwtje, Bruin blauwtje en 
Icarusblauwtje kunnen 
herkennen als Blauwtjes. Het 
verschil tussen deze soorten 
moet je dus niet kennen. Beide 
geslachten kunnen herkennen. 

Bochtige smele Deschampsia flexuosa   

Boommarter Martes martes   

Bosanemoon Anemone nemorosa   

Bosbies Scirpus sylvaticus   

Boskers Prunus avium zowel in zomer als winter kunnen 
herkennen 

Boswilg Salix caprea enkel in zomer kunnen 
herkennen 

Brede orchis Dactylorhiza fistulosa   

Buntgras Corynephorus canescens   

Canadapopulier Populus x canadensis zowel in zomer als winter kunnen 
herkennen 

Canadese gans Branta canadensis   

Composietenfamilie Asteraceae   

Corsikaanse den Pinus nigra var. Corsicana zowel in zomer als winter kunnen 
herkennen 

Dagkoekoeksbloem Silene dioica   

Dalkruid Maianthemum bifolium   

Damhert Dama dama beide geslachten kunnen 
herkennen. 

Daslook Allium ursinum   
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Dikkopjes (als groep) niet van toepassing 
meerdere soorten 

Het Geelspriet - , Groot - en 
Zwartsprietdikkopje kunnen 
herkennen als Dikkopjes. Het 
verschil tussen deze soorten 
moet je dus niet kennen. Beide 
geslachten kunnen herkennen.  

Dotterbloem Caltha palustris   

Duizendblad Achillea millefolium   

Duizendknoopfamilie Polygonaceae   

Echte koekoeksbloem Lychnis flos-cuculi   

Echte valeriaan Valeriana repens   

Edelhert Cervus elaphus beide geslachten kunnen 
herkennen. 

Eenbes Paris quadrifolia   

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna enkel in zomer herkennen 

Engels raaigras Lolium perenne   

Europese lork/ Japanse lork Larix decidua/ kaempferi lork als geslacht in zowel zomer 
als winter kunnen herkennen 

Europese vogelkers, Gewone 
vogelkers, Vogelkers 

Prunus padus enkel zomer kunnen herkennen 

Fazant Phasianus colchicus beide geslachten kunnen 
herkennen. 

Fijnspar Picea abies zowel in zomer als winter kunnen 
herkennen 

Geel nagelkruid Geum urbanum   

Gelderse roos Viburnum opulus enkel in zomer herkennen 

Gele dovenetel Lamium galeobdolon   

Gele lis Iris pseudacorus   

Gestreepte witbol Holcus lanatus   

Gevlekte aronskelk Arum maculatum   

Gewone dophei Erica tetralix   

Gewone es Fraxinus excelsior zowel in zomer als winter kunnen 
herkennen 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus zowel in zomer als winter kunnen 
herkennen 

Gewone margriet, Margriet Leucanthemum vulgare   

Gewone salomonszegel, 
Salomonszegel 

Polygonatum multiflorum   

Gewone smeerwortel, 
Smeerwortel 

Symphytum officinale   

Gewone vlier, Vlier Sambucus nigra enkel in zomer herkennen 

Gewone waternavel Hydrocotyle vulgaris   

Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum   

Glad walstro Galium mollugo   

Glanshaver Arrhenatherum elatius   

Goudveil (als groep) Chrysospleniumn sp.   

Grassenfamilie Poaceae   

Grauwe gans Anser anser   
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Grof hoornblad Ceratophyllum demersum   

Groot blaasjeskruid Utricularia vulgaris   

Grote brandnetel Urtica dioica   

Grote kattenstaart Lythrum salicaria   

Grote lisdodde Typha latifolia   

Grote muur Stellaria holostea   

Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius   

Grote vossestaart Alopecurus pratensis   

Grote waternavel Hydrocotyle ranunculoides   

Grote wederik Lysimachia vulgaris   

Grote weegbree Plantago major   

Grove den Pinus sylvestris zowel in zomer als winter kunnen 
herkennen 

Grutto Limosa limosa   

Haagbeuk Carpinus betulus zowel in zomer als winter kunnen 
herkennen 

Haas Lepus europaeus   

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum   

Hazelaar Corylus avellana enkel in zomer kunnen 
herkennen 

Hazepootje Trifolium arvense   

Heidekartelblad Pedicularis sylvatica   

Heidespurrie Spergula morisonii   

Hertshooifamilie Hypericaceae   

Hondsdraf Glechoma hederacea   

Houtduif Columba palumbus   

Hulst Ilex aquifolium zowel in zomer als winter 

Iep (als groep) Ulmus sp. enkel zomer kunnen herkennen 

Japanse duizendknoop Fallopia japonica   

Kaasjeskruidfamilie Malvaceae   

Kamgras Cynosurus cristatus   

Kievit Vanellus vanellus   

Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae   

Kleefkruid Galium aparine   

Klein vogelpootje Ornithopus perpusillus   

Klokjesfamilie Campanulaceae   

Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe   

Knoopkruid Centaurea jacea   

Konijn Oryctolagus cuniculus   

Koninginnenkruid Eupatorium cannabinum   

Krabbenscheer Stratiotes aloides   

Kranswier (als groep) Chara sp.   

Kruidvlier Sambucus ebulus   

Kruipbrem Genista pilosa   

Kruipende boterbloem Ranunculus repens   

Kruisbladwalstro Cruciata laevipes   

Kruisbloemenfamilie Brassicaceae   
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Lamsoor Limonium vulgare   

Lelietje-van-dalen Convallaria majalis   

Liesgras Glyceria maxima   

Liggend walstro Galium saxatile   

Liggende vleugeltjesbloem Polygala serpyllifolia   

Lijsterbes, Wilde lijsterbes, 
Gewone lijsterbes 

Sorbus aucuparia enkel in zomer kunnen 
herkennen 

Lipbloemenfamilie en 3 types 
die sterk op lipbloemigen lijken 
zijnde het Leeuwenbektype, 
het Ratelaar-Ogentroosttype 
en het Helmkruidtype. 

Lamiaceae, types behoren 
tot verschillende geslachten. 

  

Look-zonder-look Alliaria petiolata   

Madeliefje Bellis perennis   

Moeflon Ovis ammon beide geslachten kunnen 
herkennen. 

Moerashertshooi Hypericum elodes   

Moerasspirea Filipendula ulmaria   

Moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata   

Muizenoor Hieracium pilosella   

Ooievaarsbekfamilie Geraniaceae   

Orchideeënfamilie Orchidaceae   

Paardenbloem Taraxacum officinale   

Papaverfamilie Papaveraceae   

Parelvederkruid Myriophyllum aquaticum   

Patrijs Perdix perdix   

Pijpenstrootje Molinia caerulea   

Pinksterbloem Cardamine pratensis   

Pitrus Juncus effusus   

Rapunzelklokje Campanula rapunculus   

Ree Capreolus capreolus beide geslachten kunnen 
herkennen. 

Riet Phragmites australis   

Robertskruid Geranium robertianum   

Rode klaver Trifolium pratense   

Rode kornoelje Cornus sanguinea   

Rozenfamilie Rosaceae   

Ruw beemdgras Poa trivialis   

Ruwbladigenfamilie Boraginaceae   

Ruwe berk/Zachte berk Betula pendula/Betula alba berk als geslacht in zowel zomer 
als winter kunnen herkennen 

Schermbloemenfamilie Apiaceae   

Scherpe boterbloem Ranunculus acris   

Schietwilg Salix alba enkel in zomer kunnen 
herkennen 

Scholekster Haematopus ostralegus   

Slangenwortel Calla palustris   
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Slanke sleutelbloem Primula elatior   

Sleedoorn Prunus spinosa enkel in zomer herkennen 

Sleutelbloemfamilie Primulaceae   

Smient Anas penelope beide geslachten kunnen 
herkennen. 

Spaanse aak Acer campestre enkel zomer kunnen herkennen 

Speenkruid Ranunculus ficaria   

Sporkehout Frangula alnus enkel zomer kunnen herkennen 

Steenmarter Martes foina   

Stekelbrem Genista anglica   

Sterbladigenfamilie Rubiaceae   

Straatgras Poa annua   

Struikhei Calluna vulgaris   

Tamme kastanje Castanea sativa zowel in zomer als winter kunnen 
herkennen 

Tormentil Potentilla erecta   

Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata enkel in zomer herkennen 

Veenmos (groep) Sphagnum sp.   

Veenpluis Eriophorum polystachion   

Veldzuring Rumex acetosa   

Verwilderde kat Felis catus   

Viooltjesfamilie Violaceae   

Vlinderbloemenfamilie Fabaceae   

Vos Vulpes vulpes   

Wateraardbei Comarum palustre   

Watercrassula Crassula helmsii   

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata   

Waterteunisbloem Ludwigia grandiflora   

Wild zwijn, Everzwijn Sus scrofa beide geslachten kunnen 
herkennen. 

Wilde eend Anas platyrhynchos beide geslachten kunnen 
herkennen. 

Wilde hyacint Hyacinthoides non-scripta   

Wintereik Quercus pertraea enkel in zomer kunnen 
herkennen; in winter als inlandse 
eik herkennen 

Winterlinde/Zomerlinde Tilia cordata/Tilia 
platyphyllos  

linde als geslacht in zowel zomer 
als winter kunnen herkennen 

Witte dovenetel Lamium album   

Witte klaver Trifolium repens   

Witte klaverzuring Oxalis acetosella   

Wolfspoot Lycopus europaeus   

Zandblauwtje Jasione montana 
  

  

Zandoogjes (als groep) niet van toepassing  Bruin zandoogje, Hooibeestje en 
Oranje zandoogje kunnen 
herkennen als Zandoogjes. Het 
verschil tussen deze soorten 
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moet je dus niet kennen. Beide 
geslachten kunnen herkennen. 

Zandzegge Carex arenaria   

Zeekraal Salicornia sp.   

Zegge als geslacht herkennen Carex sp.   

Zevenblad Aegopodium podagraria   

Zilverschoon Potentilla anserina   

Zomereik Quercus robur enkel in zomer kunnen 
herkennen; in winter als inlandse 
eik herkennen 

Zonnedauw (als groep) Drosera   

Zulte Aster tripolium   

Zwarte bes Ribes nigrum   

Zwarte els Alnus glutinosa zowel in zomer als winter kunnen 
herkennen 

 


