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Kennisplatform voor de integrale beplantingspraktijk
Aan de Beek 2 6866 CV Heelsum, 0317-318478/06-46444418;
W: www.ruyteninstituut.nl; E: info@ruyteninstituut.nl

Basiscursus opleiding tot IBR Expert
DOEL: Kennis opdoen over de IBR Methodiek, over de 5 x 5 Vergroen Methodiek, het verzamelen,
het interpreteren van gegevens en het kunnen samenstellen tot een IBR Vergroen Plan

Locatie: Belmonte Arboretum, Wageningen
Organisatie: Ruyteninstituut, Heelsum
2 dagen: woensdag en donderdagen van 9.00 tot 16.00
Kosten: € 1.500,- pp of € 1.200,- voor de DGS partners. Bij inschrijving en betaling vóór 15 maart
2021 geldt een vroegboekkorting van € 300,- voor de niet-partners DGS. Aanmelden en
betaling t.n.v. Stichting het Ruyteninstituut NL36 SNSB 0902 3896 37
Inschrijving én betaling op volgorde van binnenkomst. Er zijn 15 plaatsen i.v.m. corona.
Een digitale versie van de cursus wordt overwogen.
Aantal: minimaal 10 – maximaal 15 deelnemers per keer
Start: eerste cursus 28 en 29 april 2021
Service: de lunch alsmede het lesmateriaal zijn in de kosten inbegrepen
Deelnemers: landschapsarchitecten, groenaannemers, boomkwekers, groendocenten, studenten,
groenbeheerders, bestuurders met belangstelling voor groen, stedenbouwkundigen,
inkopers, beleidsadviseurs, geïnteresseerden
Toelating:
1. Als Partner van de Groene Stad of Buitengewoon, Junior of Aspirant lid van de IBR Expertgroep
geniet je bovengenoemde korting.
1. Buitengewone leden (begunstigers, gepensioneerden, (beroeps)geïnteresseerden)
2. Junior leden (bijvoorbeeld voor studenten of opleidingen), per opleiding wordt hier een tarief aan gehangen
3. Primaire leden (aspirant en definitief lid, waarbij de definitieve leden gecertificeerde IBR Experts in het IBR Experts
persoonsregister van het Ruyteninstituut als medewerker werkzaam hebben)

Én
2. voorkeur: het herkennen van de meest voorkomende bomen en struiken met hun functionele en
architectonische eigenschappen.
Het Ruyteninstituut biedt verder vervolgcursussen aan op verschillende aspecten die zich in de
praktijk van de IBR expert kunnen voordoen.

Voorbereiding op de cursus:
Je bent op de hoogte van het bestaan en de inhoud van de website van het Ruyteninstituut en de IBR
Expertgroep:
- Proefschrift ‘De Integrale beplantingsmethode’ (website)
- 5 x 5 Vergroen Methodiek
- Voorbeeldprojecten (website)
- Rapport ’Op weg naar de groene verbinding’, evaluatierapport (website)
- jongste publicaties en onderzoeksresultaten over de IBR (Groen Kennisnet, website)
- het IBR-praktijkboek (in voorbereiding)
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Woensdag 28 april 2021
De IBR Methodiek door Frits Ruyten, landschapsarchitect/directeur Ruyteninstituut
van 9.00 – 16.00 uur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitleg over het Ruyteninstituut, de IBR-methodiek: ontstaan, algemeen, theorie, begrippen,
voorbeeldprojecten o.a. Prins Bernhardbos, Schuytgraaf Arnhem
Bespreking evaluatierapport “Op weg naar de Groene Verbinding”
IBR aanbesteden
Voorbeeld casus Nijmegen toepassing 5 x 5 Vergroen Methodiek
IBR Aanleg- en IBR-onderhoudscertificering: regels, hoe werkt het, kosten
PAUZE
1ste Practicum: het maken van een groeicurve
2de Practicum: het maken van een ontwerp van een beplanting
Bezoek IBR project Schuytgraaf te Arnhem (aanleg najaar 2017)
Nabespreking

Donderdag 29 april 2021
Kennismaking met alle aspecten die voor het samenstelling van een IBR-Vergroen Plan
aan de orde kunnen komen
9.00-9.30

9.30-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.30

Landschapsarchitectuur, Maarten Grasveld, landschapsarchitect: o.a. het ontwerpen
met IBR (architectuur), ervaring met IBR-projecten, GIS systeem, ophalen de
benodigde/beschikbare
informatie
bij
gemeenten/opdrachtgevers.
Groenadviseur, Dirk Voets: o.a. het berekenen m3 blad-naaldmassa/kroon-struikvolume,
m2 lagen onverhard (gras/moestuin/border/bloemenweide),
m2 boomkronen
(schaduw)
Bodem en beplanting monitoring, Willy Detiger: o.a. leert u de bodem beter begrijpen
onder lokale omstandigheden, de potentie van de bodem en welk processen zich in de
bodem afspelen, monitoring voor en na de aanplant, tijdig watergeven, bijhouden
logboek.
Boomkweker, Toon Ebben, directeur boomkwekerij: Hoe kweek je de IBR maatvoering
van bomen en struiken. Over werkzaamheden voor, tijdens en na de aanplant,
watergeven, controle op vitaliteit blad- en naaldmassa, actueel sortiment van bomen en
struiken
met
goede
toekomst
verwachtingen.
Acquisitie, Ir. Marwin Dekkers, voormalig directeur in de boomkwekerij: Waar loop ik
tegenaan? Strategie? Hoe breng ik de IBR over? Hoe houd ik een
presentatie? Hoe evalueer ik een bespreking? Hoe organiseer ik een digitale ontmoeting?
Forumdiscussie met de inleiders.

12.30-13.00 PAUZE
13.00-14.00 Herhaling: Wat hebben we geleerd? Kunnen we ermee aan de slag?
14.00-15.00 Beantwoording schriftelijke vragenlijst voor de deelnemers opgesteld door de inleiders
15.00-16.00 Beoordeling (tijdens de rondleiding Belmonte Arboretum voor de deelnemers) en
uitreiking certificaat als Primair IBR Expertlidmaatschap voor de geslaagde deelnemers.

versie 22 februari 2021

