Webinars

KPB-webinars over schade door
bomen en aansprakelijkheid,
en Toepassingsmogelijkheden
van stadshout

Op 11 mei 2021 ging het webinar over de
toepassingsmogelijkheden van stadshout.
Op de foto is ‘Mussel’ te zien, één van de
stadskabouters gemaakt van Amsterdams
stadshout door kunstenaar Dirk Versluis.

WEBINARS 2021

KPB-ISA-webinar van 18 maart 2021; om jeuk van te krijgen! Erwin Brouwer (l) & Lars Rodrigues (r).

VERSLAG: ERWIN REINHARD

Op 10 april en 11 mei organiseerde de KPB-ISA twee
kennisbijeenkomsten in de vorm van webinars. De eerste
had als thema schade door bomen en aansprakelijkheid,
en werd gegeven door advocaat Nicky Jansen. De tweede
– toepassingsmogelijkheden van stadshout – werd
verzorgd door houtkunstenaar Dirk Versluis en Crisow von
Schulz, medeoprichter van Studio Stadshout Amsterdam.
Ook ditmaal waren de webinars weer een groot succes,
met ruim 100 ‘aanwezigen’.
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THEMADAGEN 2021

Bestuurszaken
Schade door bomen en aansprakelijkheid:
De casus van de paardenkastanje in
Zutphen
In het webinar van 10 april was mr. Nicky
Jansen te gast. Ze is advocaat bij HAUT
Legal & Tax in Utrecht en is gespecialiseerd in bomenrecht.
In dit webinar gaf Nicky Jansen een toelichting op het thema schade door bomen
en aansprakelijkheid. Samen met moderator Jan-Willem de Groot ging Nicky dieper
in op de casus van de paardenkastanje in
Zutphen, waar op 16 juli 2015 een grote
tak uit brak. Als gevolg hiervan raakten
verschillende mensen die onder de boom
op een fluisterboot stonden te wachten
gewond. De gemeente werd – als eigenaar
van de boom – door de slachtoffers aansprakelijk gesteld.
In deze case werd ook ingegaan op andere
soorten schade door bomen, die ontstaan
door groeiende boomwortels, vallende
bomen en vruchten, giftigheid en insecten.
(Wie meer wil weten: in Bomen 37 en
Bomen 50 zijn twee artikelen verschenen
waarin Henk Slootjes aandacht heeft
besteed aan deze zaak.)

Toepassingsmogelijkheden van
stadshout
Op 11 mei 2021 nam Houtkunstenaar
Dirk Versluis ons mee in zijn passie: het
maken van kunstwerken uit hout van
(bekende) stadsbomen. In dit webinar
werd samen met Dirk Versluis twee
recente projecten van hem in Amsterdam
bezocht. Eén daarvan bevindt zich in het
Westerpark, waar hij twee bijzondere
bankjes maakte van een 32 m hoge Ulmus
minor.
Daarnaast kwam Crisow von Schulz –
medeoprichter van Studio Stadshout
Amsterdam namens Stichting Stadshout
aan het woord. Stichting Stadshout heeft
als doel het vinden van duurzame toepassingen voor bomen die in de stad Amsterdam gekapt worden.

VAN HET BESTUUR
Beste leden,
Het is september en het najaar staat voor de deur. Ik hoop dat iedereen
ondanks de covid- beperkingen een fijne vakantie heeft gehad en uitgerust is. Het bestuur maakt zich op voor het laatste kwartaal van het jaar en
werkt onder andere aan een visie voor de komende jaren. Deze visie willen
wij graag met jullie bespreken op de eerstvolgende ledenvergadering in 2022.
Inmiddels heeft de KPB-ISA ruim 900 leden en hebben we de afgelopen
jaren een professionaliseringsslag gemaakt. Ondersteuning is gezocht door
het inhuren van een secretaresse voor enkele uren per week. De penningmeester wordt ondersteund door een boekhoudkundig kantoor en de redactie van het vakblad en het onderhouden van de website zijn ook (mede)
toevertrouwd aan derden. Ook binnen het bestuur is een verdere professionalisering nagestreefd. De vacature voor een bestuurslid met de portefeuille social media & PR is inmiddels ingevuld door Michael van Ruler. Nu
staat alleen de vacature voor een penningmeester nog open. Deze functie
wordt tijdelijk ingevuld door Bas Poutsma, die ook de functie van voorzitter
vervult. Wil je weten wat de functie van penningmeester inhoudt en vind je
het leuk een functie te vervullen in het bestuur van de KPB-ISA, neem dan
contact met ons op.
We zijn dit jaar door covid noodgedwongen begonnen met het organiseren
van kennissessies in de vorm van webinars. Dit is een groot succes! Inmiddels zijn alweer vier webinars gehouden waaraan per webinar door ruim
100 deelnemers is deelgenomen. De eerstvolgende webinar (Hoe lees je
een bestek?) wordt op 16 september gehouden. Mocht je de webinars terug
willen kijken, dan kan dit via een link op onze website. Op zaterdag 9 oktober hopen wij sinds lange tijd weer eens een themadag te kunnen organiseren (thema: Verplanten van grote bomen) bij het IPC in Schaarsbergen.
Ook het NKB in juni op het afgesloten terrein van het IPC was een groot
succes. Het weer was prima, het aantal deelnemers was buiten verwachting groot en de sfeer was overweldigend. Noodgedwongen kon hier geen
publiek bij aanwezig zijn. De uitslagen van het NKB zijn terug te vinden
elders in deze uitgave van het vakblad. Terugkijken van onze webinars kan
via de website: https://www.kpb-isa.nl/index.php/kennisbijeenkomsten/
kennisbijeenkomst-terugkijken
Vooruitkijkend naar 2022 staan ons meerdere uitdagingen te wachten.
De website loopt tegen beperkingen aan en zal vernieuwd moeten worden. De op de ledenvergadering te presenteren visie willen wij graag in
het voorjaar vaststellen. Ook bestaat de KPB-ISA in 2022 40 jaar, wat groots
gevierd gaat worden. Er zal komend najaar nog een evenementencommissie opgericht worden. Mocht je geïnteresseerd zijn zitting te nemen in deze
commissie, dan kun je contact met me opnemen: secretaris@kpb-isa.nl
Ik wens jullie het beste en wie weet tot op de aanstaande themadag!
Erwin Reinhard, secretaris KPB-ISA

Kennisbijeenkomsten terugkijken?
Beide kennisbijeenkomsten kunnen worden teruggekeken via het YouTube kanaal
van KPB-ISA. Op onze website is een link te
vinden naar dit YouTube-kanaal.

Wie met bomen werkt
is lid van KPB-ISA
www.kpb-isa.nl
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