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Gezocht: bestuurders en bestuurdersassistenten in 
waterschappen  
Vanwege de waterschapsverkiezingen in 2019 is de VBNE op zoek naar 26 
betrokken bestuurders voor natuurterreinen in alle 21 waterschappen. De 
VBNE is ook op zoek naar enthousiaste bestuurdersassistenten. Als 
bestuurder voor natuurterreinen zet u zich niet alleen in voor de natuur in het 
algemeen, maar ook voor natuur als eigendom. 
In dit artikel kunt u meer lezen over wat een waterschapsbestuurder kan 
betekenen voor natuurterreinen. Hier vindt u de vacaturetekst voor de 
bestuurder en bestuurdersassistent. Reageren per email kan tot 1 mei 2018 
naar a.reichgelt@vbne.nl. 

a.reichgelt@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Werkschuurbijeenkomst preventie tekenbeten en 
beschermende kleding  
In de Week van de Teek op donderdag 19 april organiseert de VBNE in 
Hilversum een werkschuurbijeenkomst over de preventie van tekenbeten en 
beschermende kleding. 
Tijdens deze bijeenkomst zal de nieuwe NEN Norm 8333 beschermende 
kleding toegelicht worden. Hoort u alles over de ecologie van de teek en de 
ziekteverwekkers die teken kunnen overdragen. Ook zal verteld worden over 
de mogelijke beheermaatregelen die bij kunnen dragen aan het verminderen 
van teken in de natuur. Ten slotte krijgt u een toelichting over persoonlijke 
beschermingsmiddelen en de systematische tekencontrole van het 
lichaam. Het programma. Aanmelden kan via de webiste. 

De nieuwe NEN Norm 8333 beschermende kleding omschrijft de 
kwaliteitseisen voor deze kleding en hoe deze kleding gebruikt en 
onderhouden moet worden. Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen 
en antwoorden. 

mirjam.de.groot@stigas.nl 

 

 

 
 
 

Werkschuurbijeenkomst over publiek en grote grazers  
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Op 11 april organiseert de VBNE samen met Stichting Ark Natuurontwikkeling 
een werkschuurbijeenkomst in Wageningen over grote grazers en publiek. De 
aanleiding is een verschenen onderzoeksrapport waarin is gekeken naar de 
incidenten tussen grote grazers en publiek in de afgelopen jaren. Daarnaast 
praten we u op bijeenkomst graag bij over de juridische aspecten, het belang 
van een goede incidenten-registratie en hoe de kans op incidenten kleiner te 
maken. 
Het programma. Aanmelden kan via de website. Deelname voor beheerders is 
kosteloos.      

m.brunsveld@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Vergoeding voor opleiding groene boa's ook in 2018 
mogelijk   
Ook dit jaar zullen private groene werkgevers weer een vergoeding kunnen 
aanvragen voor de opleiding van hun groene boa’s. De BOA-regeling die 
gefinancierd wordt door het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en het ministerie van Justitie en Veiligheid bleek in de 
afgelopen twee jaar effectief. De VBNE coördineert de regeling, zowel voor de 
aanvragen als de uitbetaling. In 2018 loopt de aanvraagprocedure iets anders 
dan voorgaande jaren. Binnenkort leest u hier meer over in deze nieuwsbrief. 
 
d.nijland@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Klimaatakkoord, VBNE aan tafel  
Minister Wiebes zal nog vóór deze zomer een grote stap (afspraken op 
hoofdlijnen) zetten om te komen tot een Klimaatakkoord, om de uitstoot van 
broeikasgassen met 49% te beperken in 2030. Bos en natuur kunnen in dit 
akkoord een belangrijke rol spelen, juist als deel van de oplossing. Op 20 
maart zijn de deelnemers aan de vijf zogenaamde klimaattafels bekend 
gemaakt: de VBNE zit aan de tafel “Landbouw en landgebruik”. De 
inhoudelijke voorbereiding is in handen van de VBNE-werkgroep Klimaat, die 
samengesteld is uit de leden. 

d.nijland@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Veldcursus Ecohydrologische systeemanalyse in 
beekdallandschappen   
Op 24 april organiseren OBN en STOWA een veldcursus in het Reestdal over 
de ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen. Tijdens deze 
cursus gaat u de stappen doorlopen van het nieuwe handboek over dit 
onderwerp. Het gaat om een goede systeemanalyse van het stroomgebied. U 
leert processen begrijpen die bijdragen aan het herstel van 
levensgemeenschappen in de beek en het beekdal. U kunt zich hier 
aanmelden. 

w.wiersinga@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Succesvol terreinbeheerderssymposium invasieve 
exoten  
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Met 150 enthousiaste deelnemers was het symposium over invasieve exoten 
voor en door terreinbeheerders op donderdag 8 februari in Nijkerk een groot 
succes. Conclusie van de bijeenkomst is dat invasieve exoten beter met 
vrijwilligers dan met gif bestreden kunnen worden. Alle praktische tips over de 
bestrijding van Amerikaanse vogelkers, reuzenberenklauw, duizendknoop, 
reuzenspringbalsemien, trosbosbes, zonnebaars en watercrassula kunt u 
allemaal terugvinden in de verslagen en presentaties op onze website. 

a.reichgelt@vbne.nl 

 

 

 
 
 

OBN nieuwsbrief over onderzoek in de provincies  
De OBN Nieuwsbrief gaat ditmaal over kennismanagement bij de provincies. 
Sinds een aantal jaar zijn de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid. 
Dat betekent onder andere dat provincies voortdurend moeten overleggen en 
onderhandelen met ‘Europa’ en het Rijk over haalbaarheid en uitvoerbaarheid 
van doelen, over geld en over monitoring. Dit vergt van de provincies steeds 
meer specialistische en ecologische kennis. 
In de nieuwsbrief staan interviews met drie provincies over de vraag hoe zij 
deze kennis hebben georganiseerd en de rol die het OBN Kennisnetwerk 
daarin speelt. Lees de OBN nieuwsbrief die gepubliceerd is in het Vakblad 
Natuur Bos Landschap van maart. 

m.brunsveld@vbne.nl 

 

 

 
 
 
 

Binnenkort 
  
• Veldwerkplaats organische veenbasis, 27 maart 2018, Hellendoorn 
• Werkschuurbijeenkomst over publiek en grote grazers, 11 april 2018, Wageningen 
• Werkschuurbijeenkomst preventie tekenbeten en beschermende kleding, 19 april 2018, 
Hilversum  

Kijk voor meer activiteiten in onze agenda. 

 

 

 

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) 
Princenhof Park 9 
3972 NG Driebergen-Rijsenburg 
Telefoon: 0343-745250 
E-mail: info@vbne.nl 
Twitter: @vbne_ 
www.vbne.nl 
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