SEMINAR
VTA

Visual Tree Assessment

8 oktober 2020

DE WET & BOOMVEILIGHEID
versie 2 - geactualiseerd

Beoordeling van de stabiliteit van bomen
in urbaan en landelijk gebied
Het seminar wordt gehouden op
8 oktober 2020 op de schitterende locatie:
Best Western Hotel Slenaken
Heijnenratherweg 4
6276 PC Slenaken
Aanmelden:
groenvisie-mette.nl/seminar
Deelnamekosten € 235,00 excl. 21% BTW
inclusief deelname certiﬁcaat en
hercertiﬁcering van 10 ETW punten

ONDERWERPEN o.a.
- Beoordeling stabiliteit is een noodzaak!
- VTA en natuurbescherming
- Verhouding wet natuurbescherming en privaatrecht
- Voorzienbaarheid en vermijdbaarheid van schade
- Actuele rechtspraak

Methodiek Prof. Dr. Claus Mattheck, verzorgd door
Angeline Mette, lector VTA
Gastspreker is Mr. W.J.Th.B Gerlag
Weltertuijnstraat 42 | 6419 CT Heerlen | T/F 045 - 400 92 90 | info@groenvisie-mette.nl

SEMINAR:
DATUM:
DEELNAMEKOSTEN
AANMELDEN:

Beoordeling van de stabiliteit van bomen in urbaan en landelijk
gebied een onvermijdelijke noodzaak!
• Wanneer is boomcontrole nodig?
• De aspecten van een VTA en de daaraan te stellen eisen
• Waarom methodiek VTA (Visual Tree Assessment)?
• Wat is de (juridische) acceptatie van VTA?
VTA in relatie tot natuurbescherming.
• Wat is de verhouding tussen VTA en natuurbescherming?
• Kan er een mogelijke conﬂictsituatie ontstaan tussen
boomveiligheid en natuurbescherming?
• Kunnen mitigerende maatregelen uitkomst bieden en zo ja,
wat houden deze in?
Verhouding wet natuurbescherming en privaatrecht, gepresenteerd
door mr. Gerlag
• Het doel van de natuurbeschermingswet
• Kunnen er conﬂictsituaties ontstaan en zijn deze oplosbaar?
Wanneer is voorzienbaar dat schade kan optreden en welke
maatregelen zijn nodig om schade te vermijden?
• Wat kunnen we aan de lichaamstaal van bomen
onderscheiden?
• Welke processen voltrekken zich aan de binnenzijde van de
boom en welke signalen zijn/waren aan de buitenzijde van de
boom zichtbaar?
• Tal van praktijkvoorbeelden tonen met behulp van VTA de
voorzienbaarheid en vermijdbaarheid aan van (potentiële)
schade
Selectie uit ingezonden geanonimiseerde vragen
• "Ronde" tafelgesprek
Actuele rechtspraak, oordeelsvorming
• Praktijkcasus cq. stellingen
• Weten en begrijpen
Ervaringsuitwisseling
• Informele ervaringsuitwisseling met de mogelijkheid tot
netwerken

DE WET & BOOMVEILIGHEID GEACTUALISEERD
DONDERDAG 8 oktober 2020
€ 235,- excl. BTW
GROENVISIE-METTE.NL/SEMINAR

VOOR WIE BESTEMD
Jurist, handhaver, gerechtelijke deskundige, partijdeskundige,
beleidsmaker,VTA controleur, ETW-er, rentmeester en hovenier.
Kortom geschikt voor iedereen die te maken heeft met bomen en
recht.

PROGRAMMA
09.00 - 09.30
- Ontvangst met kofﬁe en inschrijving
09.30 - 12.30
- Beoordeling van de stabiliteit van bomen in urbaan en landelijk gebied een onvermijdelijke
- noodzaak!
- VTA in relatie tot natuurbescherming
- Verhouding wet natuurbescherming en privaatrecht, gepresenteerd door mr. Gerlag
12.30 - 13.30
- Netwerklunch
13.30 - 16.00
- Wanneer is voorzienbaar dat schade kan optreden en welke maatregelen zijn nodig om
- schade te vermijden?
- Selectie uit ingezonden geanonimiseerde vragen
- Actuele rechtspraak, oordeelvorming
16.00 - 17.30
- Ervaringuitwisseling
- Uitreiking deelnamecertiﬁcaat

