
• Deze krant werd speciaal voor jou 
gemaaid

• Deze krant werd gedrukt op 
graspapier, voor een deel gemaakt 
van gras uit natuurgebieden van het 
Agentschap voor Natuur en Bos en 
Natuurpunt. Het jasje van de krant is 
biologisch afbreekbaar en mag je op 
de composthoop gooien.

Vragen?

Surf naar Inverde.be/veelgestelde-vragen

Bel +32 2 658 24 94

Of mail naar info@inverde.be

Blijf op de hoogte van onze nieuwste opleidingen

 Inverde.be/nieuwsbrief

   Facebook.com/inverde.groenexpertise

 Twitter.com/inverde_be

 Instagram.com/inverde.opleidingen

>> Kijk op www.inverde.be

We staken onze opleidingskrant in een nieuw jasje, maar 
vernieuwden ook onze website en webwinkel. Het is nu nog 
makkelijker om een opleiding of boek terug te vinden en te 
bestellen. 

Want je inschrijven en betalen voor een opleiding doe je nu 
meteen op onze site. Zo ben je zeker van een plek. Vanaf de zomer 
verbeteren we de inschrijvingsmogelijkheden voor steden en 
gemeenten. Dan wordt meerdere mensen tegelijk inschrijven wel 
mogelijk.
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Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 75
1000 BRUSSEL
T +32 2 658 24 94
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BE 0887 269 985

Inverde is het opleidings- en examencentrum van 
Natuurinvest, Eigen Vermogen van het Agentschap 
voor Natuur en Bos. 

V.U.: Tom Embo | Havenlaan 88 bus 75 | 1000 Brussel

Alle prijzen en informatie in deze opleidingskrant zijn 
onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Bezoek ecopedia.be het kennisdelings- 
platform van Inverde en partners

OPLEIDINGEN

van

05/2019
tot 
09/2019

Week na week zitten onze opleidingen vol met bijzonder gemotiveerde cursisten. Daarom willen we met onze 
nieuwe hashtag #trainedbyinverde onze klanten een stem en een gezicht geven. Want alleen via jullie kan 
Inverde succesvol bijdragen tot een groener Vlaanderen. 

WEDSTRIJD

Wat heb jij bij ons geleerd? Maak er een foto of filmpje van en post het op Facebook of Instagram met 
#trainedbyinverde. Dan pikken wij het op en wie weet win jij wel één van onze opleidingscheques ter waarde 
van €150! Lees het wedstrijdreglement na op Inverde.be/wedstrijd.
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DUURZAAM BOSBEHEER
Alle opleidingen die kaderen in duurzaam 
bosbeheer, met het oog op de toekomst.

NATUURKENNIS
In deze opleidingen doe je theoretische kennis 
op die je meteen toepast in de praktijk.

MATERIAAL & VEILIGHEID
Onze experts leren je veilig, ergonomisch en 
vakkundig werken met machines. Ook het 
machine-onderhoud komt aan bod in deze 
opleidingen.

NATUURBEHEER & ONTWERP
Tijdens deze opleidingen leer je alles over het ontwerp,  
de aanleg en het beheer van verschillende soorten natuur. 
Je past de theorie telkens toe in de praktijk.

BOOMVERZORGING
Hands-on opleidingen over alle facetten van 
boomverzorging. Met nadruk op gedegen vakkennis, 
veiligheid, natuurbehoud en milieubescherming.

BELEID & INNOVATIE
Opleidingen over de meest recente beleidskeuzes en 
wetgeving over bos- en natuurbeheer en -behoud.  
Ook opleidingen over innovatieve en economisch 
interessante projecten vind je hier terug.

# TRAINED BY INVERDE



DUURZAAM BOSBEHEER 

“Dankzij QD 
combineer je de 
realisatie van 
natuurdoelen in 
een bos met de 
productie van 
kwaliteitshout”

Natuurgetrouw bosbeheer in 
vier fasen met de QD-METHODE
Inverde en Natuur en Bos experimenteren al enkele jaren met de QD-methode, 
een strategie binnen het natuurgericht bosbeheer. Het acroniem QD staat in het 
Duits voor Qualifizieren-Dimensionieren en streeft naar de productie van dik 
kwaliteitshout op een zo kostenefficiënt mogelijke manier. En dit alles binnen 
een ecologisch kader. 

QD ONDERSCHEIDT VIER GROTE BOSONTWIKKELINGSFASEN.

1. VESTIGING (V-FASE)

Omvat de eerste levensjaren van een 
boom: zaadval, kieming (of meteen 
aanplanting) en jeugdgroei. Tot het moment 
waarop de jonge zaailing de concurrentie 
met andere vegetatie achter zich heeft 
gelaten.

2. KWALIFICERING (Q-FASE)

De jonge plantjes treden in onderlinge 
concurrentie. Velen sterven, terwijl de 
meest vitale verder de hoogte in groeien. 
Natuurlijke stamreiniging (het afsterven van 
zijtakjes door lichtgebrek) zet in vanaf het 
moment van kroonsluiting. 

3. DIMENSIONERING (D-FASE)

Deze fase begint wanneer de onderstam geen 
levende takken meer draagt over een lengte 
die gelijk is aan 25% van de te verwachten 
eindhoogte. Deze fase betekent meteen het 
einde van de natuurlijke stamreiniging. Kronen 
worden vanaf nu consequent ruimte gegeven, 
waardoor de groei aanzwengelt en ook de dikte 
van de (waardevolle) stam toeneemt.  

4. RIJPING (R-FASE)

Op een gegeven ogenblik neemt de lengtegroei 
van de takken af en is nog maar een beperkte 
kroonuitbreiding mogelijk. De rijpingsfase begint 
als de boom zo’n 75% à80% van zijn verwachte 
eindhoogte heeft bereikt. 

PRAKTIJKBOEK BOSBEHEER

MEER WETEN OVER QD-METHODE?
Surf naar www.ecopedia.be/QD

Nieuw 
boek in de 
Inverde 
shop!
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€ 40

NATUURBEHEER & ONTWERP 

Eet eens een invasieve exoot: 
JAPANSE DUIZENDKNOOP 
op je bord 
De Japanse Duizendknoop is een invasieve woekerplant. Hij verdringt andere 
planten en beschadigt gebouwen, wegen, bruggen en spoorlijnen. De volledige 
uitroeiing van deze invasieve exoot is onmogelijk. Toch zijn er verschillende 
bestrijdingstechnieken om de opmars te vertragen. Door de plant uit te graven 
of af te dekken, bijvoorbeeld. Of door hem op te eten.

In zijn geboorteland Japan staat de duizendknoop bekend als itadori, een 
gesmaakte voorjaarspecialiteit die wordt verkocht in luxueuze supermarkten.  
De verse jonge scheuten kunnen rauw worden gegeten en hebben een heerlijke 
zure smaak die lijkt op rabarber. En net als rabarber zijn ze lekker in taarten, 
confituur en crumbles.

SAPPIGE JONGE SCHEUTEN

Maar hoe oogst je Japanse duizendknoop? Je plukt de plant in half april tot mei, 
op het moment dat de jonge scheuten 10-15 cm hoog worden. Want daarna 
zijn de stengels te houterig. Let wel op dat de Japanse duizendknoop die je 
plukt geen herbicide bevat. Als je ze jong genoeg oogst hoef je de stengels 
niet te schillen. Snij ze in kleine stukjes, was ze grondig en stoof ze met een 
beetje boter tot moes. Die is heerlijk als basis voor een crumble, eventueel 
gecombineerd met appel en rozijnen.

EEN GEZONDE BRON VAN RESVERATROL

Door de scheuten af te snijden stop je de groei van de duizendknoop niet, 
maar je vertraagt hem wel. Zo sla je twee vliegen in één klap: er is minder 
overwoekering en jij eet lekker en gezond. Want de Japanse Duizendknoop zit 
boordevol vitamine A, mineralen en resveratrol. Dat laatste zorgt ervoor dat je 
lichaam minder suiker opneemt, ondersteunt het hart en zou preventief werken 
tegen kanker.

Is Japanse duizendknoopmoes met suiker en een snuifje kaneel net iets te 
avontuurlijk voor jou? Of wil je leren hoe je de plant doeltreffend bestrijdt? Volg 
dan de opleiding ‘Aanpak van Japanse duizendknoop op het terrein’ op 9 mei.

“ Japanse 
duizendknoop is 
net als rabarber 
lekker in taarten, 
confituur en 
crumbles”

AANPAK VAN JAPANSE DUIZENDKNOOP OP HET TERREIN 

Donderdag 9 mei OLEN € 175

STUDIEDAG SPEELNATUUR MAKEN 

Donderdag 13 juni LEUVEN €95

GRASLANDBEHEER

Zaterdag 1 juni MARIAKERKE € 40

BOSBEHEER VOOR BEGINNERS 

Maandag 3 juni NEERGLABBEEK € 321 

STUREN IN JONGE BOSSEN - Binnenkort online

Dinsdag 25 juni PARKBOS GENT 

DEZE OPLEIDINGEN MAG JE ZEKER NIET MISSEN

DEZE OPLEIDINGEN MAG JE ZEKER NIET MISSEN

Het volledige aanbod opleidingen in de categorie  
Natuurbeheer & Ontwerp vind je op Inverde.be

Het volledige aanbod opleidingen in de categorie  
Duurzaam Bosbeheer vind je op Inverde.be

www.inverde-shop.be

Japanse duizendknoop  |  © Sus Willems

Japanse duizendknoop  |  © Sus Willems
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Nederlandse naam: Waterdrieblad  
Wetenschappelijke naam: Menyanthes trifoliata

Hoe herken ik deze soort?
Waterdrieblad is een lage, kruipende moerasplant die in mei en juni bloeit. 
Een bloemtros bestaat uit 10-30 wit met roze getinte bloemen met een 
mooie franje aan de kroonbladeren. De dikke, groene stengels liggen 
op de natte bodem of drijven net onder het wateroppervlak. De veelal 
opgerichte bladeren zijn gedurende heel het groeiseizoen goed te zien en 
onmiskenbaar: in drie gedeeld met grote, eironde deelbladeren.

BELEID & INNOVATIE

Inverde helpt de  
EUROPESE NATUURDOELEN 
omzetten in daden
De roerdomp is een iconische vogel in het Vijvergebied Midden-Limburg.  
Hij is Europees beschermd. Om zijn voortbestaan te garanderen zijn er twaalf 
koppels nodig. En dat de roerdomp overleeft, is een Europees natuurdoel dat 
Inverde mee helpt realiseren. 

Het LIFE Belgian Nature Integrated Project (BNIP) helpt in België Europese 
natuurdoelen omzetten in daden. Het project voorziet fondsen voor concrete 
beschermingsprogramma’s. “BNIP geeft de uitvoering van het Natura 
2000-netwerk in België een boost”, vertelt projectmedewerker Alex Therry. 

VAN DOELEN NAAR DADEN

Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden. Die werden door 
de lidstaten van de Europese Unie aangeduid om Europees beschermde 
habitattypes en soorten de kans te geven te overleven. En zo de Europese 
biodiversiteit te bewaren. Zo stelt BNIP het Soortenbeschermingsprogramma 
op en investeert het in de ontwikkeling en uitbouw van databanken en 
monitoringsystemen.”

Ook Inverde helpt om de Europese natuurdoelen om te zetten in daden. Door 
terreinbezoeken en opleidingen over Natura 2000 en de natuurbeheertypes te 
organiseren. Zo helpt Inverde om voldoende mensen klaar te stomen om het 
Natura 2000-netwerk in de toekomst te beheren en te ontwikkelen.

En daar heeft de roerdomp ook baat bij. Want dankzij Natura 2000 wordt 
er rekening gehouden met hun behoeften. In de speciaal aangewezen 
beschermingszones kunnen ze ongestoord en naar hartenlust broeden.

“ Inverde stoomt 
mensen klaar 
om het Natura 
2000-netwerk 
te beheren en 
ontwikkelen.”

Alex Therry  |  © M. Hendryckx

Roerdomp  |  © Ilsen

EXCURSIE: NATUURSTREEFBEELDEN GRASLAND

Dinsdag 28 mei DIEPENBEEK € 64,50

PLANTENFAMILIES HERKENNEN

Donderdag 13 juni ERPS-KWERPS €96 

NATUURSTREEFBEELDEN HEIDE EN HEISCHRAAL GRASLAND- excursie

Vrijdag 14 juni GENT €64,50 GRASSEN EN ZEGGEN HERKENNEN

Zaterdag 29 juni GENT € 48

DEZE OPLEIDINGEN MAG JE ZEKER NIET MISSEN

DEZE OPLEIDINGEN MAG JE ZEKER NIET MISSEN

Het volledige aanbod opleidingen in de categorie 
Natuurkennis vind je op Inverde.be

Schaaf je natuurkennis  
bij met MICROLEREN: soorten 
onder de loep

Soortenkennis is onmisbaar om bijvoorbeeld natuurstreefbeelden te herkennen 
en natuurbeheerplannen op te maken. Daarom stuurt Inverde een wekelijkse 
nieuwsbrief uit om je soortenkennis op te frissen. 

Iedere week nemen we een plantensoort onder de loep. En dus bevat de 
nieuwsbrief verschillende foto’s, tips om de soort te herkennen en extra weetjes. 
Zo krijg je handvaten om verschillende sleutelsoorten te identificeren. 

We kiezen zoveel mogelijk voor seizoensrelevante planten. En voor soorten die 
voorkomen in natuurstreefbeelden van over heel Vlaanderen.

NATUURKENNIS

Kijk je graag mee  
door onze loep? 
Abonneer je dan gratis via  
Ecopedia.be/soorten-onder-de-loep.

Daar kan je ook grasduinen door de 
soortfiches die al verschenen.

“Elke nieuwsbrief is 
een minivorming. 
Wij noemen het 
microleren”

Het volledige aanbod opleidingen in de categorie  
Beleid & Innovatie vind je op Inverde.be

Waterdrieblad  |  © Erwin Derous

WATERDRIEBLAD



MATERIAAL & VEILIGHEID 

De vijf voordelen  
van een EUROPEAN CHAINSAW 
CERTIFICATE
Vanaf 1 september 2019 moet iedereen die in de Vlaamse openbare bossen 
met een kettingzaag werkt over het ‘European Chainsaw Certificate’ (ECC) 
beschikken. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid wil daarmee de veiligheid 
van de kettingzaaggebruiker vergroten en ongevallen vermijden. Zo’n ECC is 
niet alleen verplicht, ze biedt ook voordelen. 

1. Een ECC is een bewijs van je kennis en vaardigheden
Het is een extra erkenning als professional of gedreven beheerder. 

2. Je hebt een stapje voor op de arbeidsmarkt
Opdrachtgevers vragen steeds vaker een ECC. Je onderscheidt je dus van 
kettingzaaggebruikers zonder certificaat. 

3.  Een ECC is internationaal erkend
Het laat je toe om in een toenemend aantal landen in Europa aan de slag te 
gaan. En dat zonder jezelf steeds opnieuw te moeten bewijzen.

4.  Je kiest zelf hoe je het examen voorbereidt 
Zelfstandig of tijdens een opleiding of oefendag bij een erkend centrum, 
zoals Inverde. Op ecopedia.be vind je instructievideo’s en praktische 
informatie. 

5. Je kies zelf waar je het examen aflegt
De drie erkende examencentra zijn Inverde, Skilliant (= Syntra West) en 
Le Forem. Zij bieden ook de opleidingen aan. Je kan het ECC ook in het 
buitenland halen. Meer info op www.efesc.org.

“ Een ECC is 
internationaal 
erkend en 
betekent een 
stapje voor op  
de arbeidsmarkt.”

Yves de Roder  |  © M. Hendryckx

Op Inverde.be vind je een overzicht van alle 
ECC-opleidingen en -examens

“Vandaag worden BOMEN 
vooral beoordeeld vanuit het 
BUIKGEVOEL” 
Scheve bomen, met hier of daar zwammen of met onverwacht afgebroken 
takken. Ze zijn potentieel gevaarlijk. En daarom moeten ze worden beoordeeld 
door een boombeheerder of adviesverlener. Dat gebeurt vaak fout, waardoor 
er onnodig veel bomen verdwijnen. En dus ontwikkelde lesgever Yves de 
Roder voor Inverde de opleiding Acuut Gevaar bij Bomen. “Dankzij onze 
cursus blijven er meer bomen staan.”

“De vraag naar visuele boomveiligheidscontrole stijgt”, vertelt Yves. “En toch 
worden bomen nog steeds vooral beoordeeld vanuit het buikgevoel. Daardoor 
verdwijnen er onnodig veel veilige bomen.” Dat vindt Yves spijtig. “De 
ecologische impact van het vellen van zo’n boom is groot. Zeker in Vlaanderen, 
waar al zo weinig plaats is. De bomen die we nog hebben moeten we koesteren. 
Daarom is het belangrijk dat zo’n veiligheidsinschatting doordacht gebeurt.”

GEEN REDEN OM EEN BOOM TE VELLEN

“Veel mensen vinden zo’n boom ik-weet-niet-hoe-gevaarlijk”, zegt Yves. “En 
inderdaad, ze weten niet hoe gevaarlijk hij écht is. Zwammen kunnen voor 90% 
geen kwaad. Ze zijn vaak net essentieel voor het ecosysteem van een boom.” 
Ook bomen die te groot of onevenwichtig worden bevonden zijn volgens 
Yves bijna nooit een reden om een boom te vellen. “En ook scheuren in een 
boom of dood hout hoeven niet steeds problematisch te zijn. Er zijn nog veel 
tussenoplossingen voorhanden.”

EEN DOORDACHTE EN ONDERBOUWDE INSCHATTING

“Daarom organiseren we met Inverde deze opleiding”, vertelt Yves. “Alle 
problemen zijn niet even goed zichtbaar maar in de opleiding leer je waar je 
moet op letten.” Daardoor kunnen cursisten op het einde van de opleiding 
een doordachte en onderbouwde inschatting maken. “Ze weten wat er met de 
boom moet gebeuren: zijn gang laten gaan, maatregelen adviseren of er een 
specialist bij halen. Het resultaat; er blijven meer bomen staan.“

BOOMVERZORGING

“Zwammen zijn 
vaak de vriendjes 
van een boom.  
En ze zijn 
essentieel voor 
het ecosysteem.”

ACUUT GEVAAR BIJ BOMEN     

Donderdag 9 mei VLEZENBEEK € 206

TREE WORKER NASCHOLING  - Reddend klimmen

Dinsdag 11 en woensdag 12 juni AALST € 302.50

TREE WORKER NASCHOLING  - Gebruik van telekraan bij demontage en velling van bomen 

Woensdag 26 en donderdag 27 juni LIEDEKERKE € 592,90

WERKEN MET DE ZEIS 

Vrijdag 3 mei HOEILAART € 129

TWEETAKTTECHNIEK

Donderdag 16 mei LIEDEKERKE € 103

KETTINGZAAGGEBRUIK - ECS 1 - onderhoud en doorkorttechnieken

Maandag 1 juli SCHELLE € 278

WORKSHOP TRACTORONDERHOUD 

Vrijdag 27 september LIEDEKERKE € 129

DEZE OPLEIDINGEN MAG JE ZEKER NIET MISSEN

DEZE OPLEIDINGEN MAG JE ZEKER NIET MISSEN

Zwammen zijn vaak essentieel voor een boom.  |  © Inverde

opleiding ECS  |  © Bart Lasuy

Het volledige aanbod opleidingen in de categorie  
Materiaal & Veiligheid vind je op Inverde.be

Het volledige aanbod opleidingen in de categorie  
Bomverzorging vind je op Inverde.be



MATERIAAL & VEILIGHEID 

De vijf voordelen  
van een EUROPEAN CHAINSAW 
CERTIFICATE
Vanaf 1 september 2019 moet iedereen die in de Vlaamse openbare bossen 
met een kettingzaag werkt over het ‘European Chainsaw Certificate’ (ECC) 
beschikken. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid wil daarmee de veiligheid 
van de kettingzaaggebruiker vergroten en ongevallen vermijden. Zo’n ECC is 
niet alleen verplicht, ze biedt ook voordelen. 

1. Een ECC is een bewijs van je kennis en vaardigheden
Het is een extra erkenning als professional of gedreven beheerder. 

2. Je hebt een stapje voor op de arbeidsmarkt
Opdrachtgevers vragen steeds vaker een ECC. Je onderscheidt je dus van 
kettingzaaggebruikers zonder certificaat. 

3.  Een ECC is internationaal erkend
Het laat je toe om in een toenemend aantal landen in Europa aan de slag te 
gaan. En dat zonder jezelf steeds opnieuw te moeten bewijzen.

4.  Je kiest zelf hoe je het examen voorbereidt 
Zelfstandig of tijdens een opleiding of oefendag bij een erkend centrum, 
zoals Inverde. Op ecopedia.be vind je instructievideo’s en praktische 
informatie. 

5. Je kies zelf waar je het examen aflegt
De drie erkende examencentra zijn Inverde, Skilliant (= Syntra West) en 
Le Forem. Zij bieden ook de opleidingen aan. Je kan het ECC ook in het 
buitenland halen. Meer info op www.efesc.org.

“ Een ECC is 
internationaal 
erkend en 
betekent een 
stapje voor op  
de arbeidsmarkt.”

Yves de Roder  |  © M. Hendryckx

Op Inverde.be vind je een overzicht van alle 
ECC-opleidingen en -examens

“Vandaag worden BOMEN 
vooral beoordeeld vanuit het 
BUIKGEVOEL” 
Scheve bomen, met hier of daar zwammen of met onverwacht afgebroken 
takken. Ze zijn potentieel gevaarlijk. En daarom moeten ze worden beoordeeld 
door een boombeheerder of adviesverlener. Dat gebeurt vaak fout, waardoor 
er onnodig veel bomen verdwijnen. En dus ontwikkelde lesgever Yves de 
Roder voor Inverde de opleiding Acuut Gevaar bij Bomen. “Dankzij onze 
cursus blijven er meer bomen staan.”

“De vraag naar visuele boomveiligheidscontrole stijgt”, vertelt Yves. “En toch 
worden bomen nog steeds vooral beoordeeld vanuit het buikgevoel. Daardoor 
verdwijnen er onnodig veel veilige bomen.” Dat vindt Yves spijtig. “De 
ecologische impact van het vellen van zo’n boom is groot. Zeker in Vlaanderen, 
waar al zo weinig plaats is. De bomen die we nog hebben moeten we koesteren. 
Daarom is het belangrijk dat zo’n veiligheidsinschatting doordacht gebeurt.”

GEEN REDEN OM EEN BOOM TE VELLEN

“Veel mensen vinden zo’n boom ik-weet-niet-hoe-gevaarlijk”, zegt Yves. “En 
inderdaad, ze weten niet hoe gevaarlijk hij écht is. Zwammen kunnen voor 90% 
geen kwaad. Ze zijn vaak net essentieel voor het ecosysteem van een boom.” 
Ook bomen die te groot of onevenwichtig worden bevonden zijn volgens 
Yves bijna nooit een reden om een boom te vellen. “En ook scheuren in een 
boom of dood hout hoeven niet steeds problematisch te zijn. Er zijn nog veel 
tussenoplossingen voorhanden.”

EEN DOORDACHTE EN ONDERBOUWDE INSCHATTING

“Daarom organiseren we met Inverde deze opleiding”, vertelt Yves. “Alle 
problemen zijn niet even goed zichtbaar maar in de opleiding leer je waar je 
moet op letten.” Daardoor kunnen cursisten op het einde van de opleiding 
een doordachte en onderbouwde inschatting maken. “Ze weten wat er met de 
boom moet gebeuren: zijn gang laten gaan, maatregelen adviseren of er een 
specialist bij halen. Het resultaat; er blijven meer bomen staan.“

BOOMVERZORGING

“Zwammen zijn 
vaak de vriendjes 
van een boom.  
En ze zijn 
essentieel voor 
het ecosysteem.”

ACUUT GEVAAR BIJ BOMEN     

Donderdag 9 mei VLEZENBEEK € 206

TREE WORKER NASCHOLING  - Reddend klimmen

Dinsdag 11 en woensdag 12 juni AALST € 302.50

TREE WORKER NASCHOLING  - Gebruik van telekraan bij demontage en velling van bomen 

Woensdag 26 en donderdag 27 juni LIEDEKERKE € 592,90

WERKEN MET DE ZEIS 

Vrijdag 3 mei HOEILAART € 129

TWEETAKTTECHNIEK

Donderdag 16 mei LIEDEKERKE € 103

KETTINGZAAGGEBRUIK - ECS 1 - onderhoud en doorkorttechnieken

Maandag 1 juli SCHELLE € 278

WORKSHOP TRACTORONDERHOUD 

Vrijdag 27 september LIEDEKERKE € 129
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Nederlandse naam: Waterdrieblad  
Wetenschappelijke naam: Menyanthes trifoliata

Hoe herken ik deze soort?
Waterdrieblad is een lage, kruipende moerasplant die in mei en juni bloeit. 
Een bloemtros bestaat uit 10-30 wit met roze getinte bloemen met een 
mooie franje aan de kroonbladeren. De dikke, groene stengels liggen 
op de natte bodem of drijven net onder het wateroppervlak. De veelal 
opgerichte bladeren zijn gedurende heel het groeiseizoen goed te zien en 
onmiskenbaar: in drie gedeeld met grote, eironde deelbladeren.

BELEID & INNOVATIE

Inverde helpt de  
EUROPESE NATUURDOELEN 
omzetten in daden
De roerdomp is een iconische vogel in het Vijvergebied Midden-Limburg.  
Hij is Europees beschermd. Om zijn voortbestaan te garanderen zijn er twaalf 
koppels nodig. En dat de roerdomp overleeft, is een Europees natuurdoel dat 
Inverde mee helpt realiseren. 

Het LIFE Belgian Nature Integrated Project (BNIP) helpt in België Europese 
natuurdoelen omzetten in daden. Het project voorziet fondsen voor concrete 
beschermingsprogramma’s. “BNIP geeft de uitvoering van het Natura 
2000-netwerk in België een boost”, vertelt projectmedewerker Alex Therry. 

VAN DOELEN NAAR DADEN

Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden. Die werden door 
de lidstaten van de Europese Unie aangeduid om Europees beschermde 
habitattypes en soorten de kans te geven te overleven. En zo de Europese 
biodiversiteit te bewaren. Zo stelt BNIP het Soortenbeschermingsprogramma 
op en investeert het in de ontwikkeling en uitbouw van databanken en 
monitoringsystemen.”

Ook Inverde helpt om de Europese natuurdoelen om te zetten in daden. Door 
terreinbezoeken en opleidingen over Natura 2000 en de natuurbeheertypes te 
organiseren. Zo helpt Inverde om voldoende mensen klaar te stomen om het 
Natura 2000-netwerk in de toekomst te beheren en te ontwikkelen.

En daar heeft de roerdomp ook baat bij. Want dankzij Natura 2000 wordt 
er rekening gehouden met hun behoeften. In de speciaal aangewezen 
beschermingszones kunnen ze ongestoord en naar hartenlust broeden.

“ Inverde stoomt 
mensen klaar 
om het Natura 
2000-netwerk 
te beheren en 
ontwikkelen.”

Alex Therry  |  © M. Hendryckx

Roerdomp  |  © Ilsen

EXCURSIE: NATUURSTREEFBEELDEN GRASLAND

Dinsdag 28 mei DIEPENBEEK € 64,50

PLANTENFAMILIES HERKENNEN

Donderdag 13 juni ERPS-KWERPS €96 

NATUURSTREEFBEELDEN HEIDE EN HEISCHRAAL GRASLAND- excursie

Vrijdag 14 juni GENT €64,50 GRASSEN EN ZEGGEN HERKENNEN

Zaterdag 29 juni GENT € 48

DEZE OPLEIDINGEN MAG JE ZEKER NIET MISSEN

DEZE OPLEIDINGEN MAG JE ZEKER NIET MISSEN

Het volledige aanbod opleidingen in de categorie 
Natuurkennis vind je op Inverde.be

Schaaf je natuurkennis  
bij met MICROLEREN: soorten 
onder de loep

Soortenkennis is onmisbaar om bijvoorbeeld natuurstreefbeelden te herkennen 
en natuurbeheerplannen op te maken. Daarom stuurt Inverde een wekelijkse 
nieuwsbrief uit om je soortenkennis op te frissen. 

Iedere week nemen we een plantensoort onder de loep. En dus bevat de 
nieuwsbrief verschillende foto’s, tips om de soort te herkennen en extra weetjes. 
Zo krijg je handvaten om verschillende sleutelsoorten te identificeren. 

We kiezen zoveel mogelijk voor seizoensrelevante planten. En voor soorten die 
voorkomen in natuurstreefbeelden van over heel Vlaanderen.

NATUURKENNIS

Kijk je graag mee  
door onze loep? 
Abonneer je dan gratis via  
Ecopedia.be/soorten-onder-de-loep.

Daar kan je ook grasduinen door de 
soortfiches die al verschenen.

“Elke nieuwsbrief is 
een minivorming. 
Wij noemen het 
microleren”

Het volledige aanbod opleidingen in de categorie  
Beleid & Innovatie vind je op Inverde.be

Waterdrieblad  |  © Erwin Derous

WATERDRIEBLAD



DUURZAAM BOSBEHEER 

“Dankzij QD 
combineer je de 
realisatie van 
natuurdoelen in 
een bos met de 
productie van 
kwaliteitshout”

Natuurgetrouw bosbeheer in 
vier fasen met de QD-METHODE
Inverde en Natuur en Bos experimenteren al enkele jaren met de QD-methode, 
een strategie binnen het natuurgericht bosbeheer. Het acroniem QD staat in het 
Duits voor Qualifizieren-Dimensionieren en streeft naar de productie van dik 
kwaliteitshout op een zo kostenefficiënt mogelijke manier. En dit alles binnen 
een ecologisch kader. 

QD ONDERSCHEIDT VIER GROTE BOSONTWIKKELINGSFASEN.

1. VESTIGING (V-FASE)

Omvat de eerste levensjaren van een 
boom: zaadval, kieming (of meteen 
aanplanting) en jeugdgroei. Tot het moment 
waarop de jonge zaailing de concurrentie 
met andere vegetatie achter zich heeft 
gelaten.

2. KWALIFICERING (Q-FASE)

De jonge plantjes treden in onderlinge 
concurrentie. Velen sterven, terwijl de 
meest vitale verder de hoogte in groeien. 
Natuurlijke stamreiniging (het afsterven van 
zijtakjes door lichtgebrek) zet in vanaf het 
moment van kroonsluiting. 

3. DIMENSIONERING (D-FASE)

Deze fase begint wanneer de onderstam geen 
levende takken meer draagt over een lengte 
die gelijk is aan 25% van de te verwachten 
eindhoogte. Deze fase betekent meteen het 
einde van de natuurlijke stamreiniging. Kronen 
worden vanaf nu consequent ruimte gegeven, 
waardoor de groei aanzwengelt en ook de dikte 
van de (waardevolle) stam toeneemt.  

4. RIJPING (R-FASE)

Op een gegeven ogenblik neemt de lengtegroei 
van de takken af en is nog maar een beperkte 
kroonuitbreiding mogelijk. De rijpingsfase begint 
als de boom zo’n 75% à80% van zijn verwachte 
eindhoogte heeft bereikt. 

PRAKTIJKBOEK BOSBEHEER

MEER WETEN OVER QD-METHODE?
Surf naar www.ecopedia.be/QD

Nieuw 
boek in de 
Inverde 
shop!

1

2

3

4

€ 40

NATUURBEHEER & ONTWERP 

Eet eens een invasieve exoot: 
JAPANSE DUIZENDKNOOP 
op je bord 
De Japanse Duizendknoop is een invasieve woekerplant. Hij verdringt andere 
planten en beschadigt gebouwen, wegen, bruggen en spoorlijnen. De volledige 
uitroeiing van deze invasieve exoot is onmogelijk. Toch zijn er verschillende 
bestrijdingstechnieken om de opmars te vertragen. Door de plant uit te graven 
of af te dekken, bijvoorbeeld. Of door hem op te eten.

In zijn geboorteland Japan staat de duizendknoop bekend als itadori, een 
gesmaakte voorjaarspecialiteit die wordt verkocht in luxueuze supermarkten.  
De verse jonge scheuten kunnen rauw worden gegeten en hebben een heerlijke 
zure smaak die lijkt op rabarber. En net als rabarber zijn ze lekker in taarten, 
confituur en crumbles.

SAPPIGE JONGE SCHEUTEN

Maar hoe oogst je Japanse duizendknoop? Je plukt de plant in half april tot mei, 
op het moment dat de jonge scheuten 10-15 cm hoog worden. Want daarna 
zijn de stengels te houterig. Let wel op dat de Japanse duizendknoop die je 
plukt geen herbicide bevat. Als je ze jong genoeg oogst hoef je de stengels 
niet te schillen. Snij ze in kleine stukjes, was ze grondig en stoof ze met een 
beetje boter tot moes. Die is heerlijk als basis voor een crumble, eventueel 
gecombineerd met appel en rozijnen.

EEN GEZONDE BRON VAN RESVERATROL

Door de scheuten af te snijden stop je de groei van de duizendknoop niet, 
maar je vertraagt hem wel. Zo sla je twee vliegen in één klap: er is minder 
overwoekering en jij eet lekker en gezond. Want de Japanse Duizendknoop zit 
boordevol vitamine A, mineralen en resveratrol. Dat laatste zorgt ervoor dat je 
lichaam minder suiker opneemt, ondersteunt het hart en zou preventief werken 
tegen kanker.

Is Japanse duizendknoopmoes met suiker en een snuifje kaneel net iets te 
avontuurlijk voor jou? Of wil je leren hoe je de plant doeltreffend bestrijdt? Volg 
dan de opleiding ‘Aanpak van Japanse duizendknoop op het terrein’ op 9 mei.

“ Japanse 
duizendknoop is 
net als rabarber 
lekker in taarten, 
confituur en 
crumbles”

AANPAK VAN JAPANSE DUIZENDKNOOP OP HET TERREIN 

Donderdag 9 mei OLEN € 175

STUDIEDAG SPEELNATUUR MAKEN 

Donderdag 13 juni LEUVEN €95

GRASLANDBEHEER

Zaterdag 1 juni MARIAKERKE € 40

BOSBEHEER VOOR BEGINNERS 

Maandag 3 juni NEERGLABBEEK € 321 

STUREN IN JONGE BOSSEN - Binnenkort online

Dinsdag 25 juni PARKBOS GENT 

DEZE OPLEIDINGEN MAG JE ZEKER NIET MISSEN
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Het volledige aanbod opleidingen in de categorie  
Natuurbeheer & Ontwerp vind je op Inverde.be

Het volledige aanbod opleidingen in de categorie  
Duurzaam Bosbeheer vind je op Inverde.be

www.inverde-shop.be

Japanse duizendknoop  |  © Sus Willems

Japanse duizendknoop  |  © Sus Willems



• Deze krant werd speciaal voor jou 
gemaaid

• Deze krant werd gedrukt op 
graspapier, voor een deel gemaakt 
van gras uit natuurgebieden van het 
Agentschap voor Natuur en Bos en 
Natuurpunt. Het jasje van de krant is 
biologisch afbreekbaar en mag je op 
de composthoop gooien.

Vragen?

Surf naar Inverde.be/veelgestelde-vragen

Bel +32 2 658 24 94

Of mail naar info@inverde.be

Blijf op de hoogte van onze nieuwste opleidingen

 Inverde.be/nieuwsbrief

   Facebook.com/inverde.groenexpertise

 Twitter.com/inverde_be

 Instagram.com/inverde.opleidingen

>> Kijk op www.inverde.be

We staken onze opleidingskrant in een nieuw jasje, maar 
vernieuwden ook onze website en webwinkel. Het is nu nog 
makkelijker om een opleiding of boek terug te vinden en te 
bestellen. 

Want je inschrijven en betalen voor een opleiding doe je nu 
meteen op onze site. Zo ben je zeker van een plek. Vanaf de zomer 
verbeteren we de inschrijvingsmogelijkheden voor steden en 
gemeenten. Dan wordt meerdere mensen tegelijk inschrijven wel 
mogelijk.

 

Deze krant werd speciaal  
voor jou gemaaid!

Deze krant werd gedrukt op graspapier, 

voor een deel gemaakt van gras uit 

natuurgebieden van het Agentschap voor 

Natuur en Bos en Natuurpunt. Het jasje 

van de krant is biologisch afbreekbaar en 

mag je op de composthoop gooien.

INVERDE IN ‘T NIEUW

 

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 75
1000 BRUSSEL
T +32 2 658 24 94
info@inverde.be
BE 0887 269 985

Inverde is het opleidings- en examencentrum van 
Natuurinvest, Eigen Vermogen van het Agentschap 
voor Natuur en Bos. 

V.U.: Tom Embo | Havenlaan 88 bus 75 | 1000 Brussel

Alle prijzen en informatie in deze opleidingskrant zijn 
onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Bezoek ecopedia.be het kennisdelings- 
platform van Inverde en partners

OPLEIDINGEN

van

05/2019
tot 
09/2019

Week na week zitten onze opleidingen vol met bijzonder gemotiveerde cursisten. Daarom willen we met onze 
nieuwe hashtag #trainedbyinverde onze klanten een stem en een gezicht geven. Want alleen via jullie kan 
Inverde succesvol bijdragen tot een groener Vlaanderen. 

WEDSTRIJD

Wat heb jij bij ons geleerd? Maak er een foto of filmpje van en post het op Facebook of Instagram met 
#trainedbyinverde. Dan pikken wij het op en wie weet win jij wel één van onze opleidingscheques ter waarde 
van €150! Lees het wedstrijdreglement na op Inverde.be/wedstrijd.
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DUURZAAM BOSBEHEER
Alle opleidingen die kaderen in duurzaam 
bosbeheer, met het oog op de toekomst.

NATUURKENNIS
In deze opleidingen doe je theoretische kennis 
op die je meteen toepast in de praktijk.

MATERIAAL & VEILIGHEID
Onze experts leren je veilig, ergonomisch en 
vakkundig werken met machines. Ook het 
machine-onderhoud komt aan bod in deze 
opleidingen.

NATUURBEHEER & ONTWERP
Tijdens deze opleidingen leer je alles over het ontwerp,  
de aanleg en het beheer van verschillende soorten natuur. 
Je past de theorie telkens toe in de praktijk.

BOOMVERZORGING
Hands-on opleidingen over alle facetten van 
boomverzorging. Met nadruk op gedegen vakkennis, 
veiligheid, natuurbehoud en milieubescherming.

BELEID & INNOVATIE
Opleidingen over de meest recente beleidskeuzes en 
wetgeving over bos- en natuurbeheer en -behoud.  
Ook opleidingen over innovatieve en economisch 
interessante projecten vind je hier terug.

# TRAINED BY INVERDE


