Beheer

VETree
In november 2012 startte een nieuw
Europees project met een looptijd van
twee jaar en als doelstelling het opzetten
van opleidingen over het beheer van
veteraanbomen: VETree, een acroniem
voor Vocational Education and Training
on veteran trees.
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D

e hoofddoelstelling van dit project is om
innovatieve trainingsconcepten uit te
werken voor alle belanghebbenden in het
veteraanbomenbeheer die nood hebben aan opleiding en ondersteuning: bomenbeheerders, boomverzorgers, bosbeheerders, landbouwers … In het
verleden zijn reeds opleidingsinitiatieven opgezet,
zowel in België en Nederland als elders in Europa,
maar die blijven schaars en kleinschalig. Dit project wil de kwaliteit en kwantiteit van opleidingen
over het beheer van veteraanbomen in heel Europa
stimuleren. De bedoeling is ook om kennis ‘kort
te sluiten’, zodat experimenten en fouten uit het
verleden niet onnodig herhaald worden en we niet
langer veteraanbomen verliezen door verkeerde
ingrepen. Dit project mikt niet rechtstreeks op de
eindgebruikers van deze opleidingen, maar eerder
op de potentiële lesgevers. Door hen op te leiden
en te voorzien van gratis kwaliteitsvol lesmateriaal
(dat een Europese ‘standaard’ in veteraanbomenbeheer zal zetten), kunnen zij zelfstandig opleidingen organiseren op een basisniveau.

Opleidingen in het beheer van veteraanbomen

•
•
•
•
•

Projectpartners

Informatie gezocht

De projectpartners zijn organisaties met een sterke
link met bomenbeheer en opleiding:
Ancient Tree Forum (Groot-Brittanië)
Amigos de los Arboles Viejos (Spanje)
Pro Natura (Zweden)
Societatea Progresul Silvic (Roemenië)
Inverde (België)

In een eerste fase van het project zijn we op zoek
naar alle beschikbare informatie over het beheer
van veteraanbomen: boeken, artikels, presentaties,
foto’s, video’s, case-studies… Op basis daarvan zal
het lesmateriaal ontwikkeld en uitgetest worden.
Heb je dus zelf nog interessante informatie over
het beheer van veteraanbomen, waarvan je denkt
dat die mogelijk onder onze radar blijft of moeilijk
vindbaar is, mag je ons die altijd bezorgen.

De belangrijkste ‘producten’ van dit project zal lesmateriaal zijn voor een basisopleiding in veteraanbomenbeheer (presentaties, case-studies, video,
…) en een meer uitgebreid ‘Train the Trainers’-lespakket om lesgevers voor te bereiden om zelfstandig de basisopleiding te geven. Het lesmateriaal
zal gratis beschikbaar zijn voor lesgevers in heel
Europa. Zij zullen bovendien ondersteund worden
door online lesmateriaal (e-learning, video) en
door een begeleidingssysteem waarmee zij een
beroep kunnen doen op specialisten in een ‘Europees Veteraanbomen Netwerk’. In de loop van het
project zal het lesmateriaal uitgetest en aangepast
worden tijdens workshops in alle partnerlanden.

Flankerend aan het project VETree publiceert Inverde
een Nederlandse vertaling van het boek ‘Veteran
trees – a guide to good management’ van Helen Read
en het Ancient Tree Forum.
Meer informatie op www.inverde.be/publicaties
Het verloop van het project kan binnenkort gevolgd
worden op www.vetree.eu
Meer informatie bij tom.joye@lne.vlaanderen.be
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