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Belangrijke mijlpalen in 2018 - jaarverslag VBNE  
2018 stond voor de VBNE onder meer in het teken van de onderhandelingen 
voor het Klimaatakkoord en de totstandkoming van de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst OBN Natuurkennis. Samen met de LTO zetten 
we ons in voor redelijke en billijke waterschapslasten voor bos- en 
natuurterreinen. En met een groot aantal partijen tekenden we de verklaring 
Zero Accidents. Ook vierden we het afgelopen jaar het 1e lustrum van de 
vereniging en verhuisden we naar ons nieuwe kantoor. Meer info over de 
activiteiten en producten van de VBNE leest u in het jaarverslag 2018 en op de 
website www.vbne.nl.  

d.nijland@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Werkschuurbijeenkomst preventie tekenbeten en 
beschermende kleding  
Op dinsdag 16 april organiseert Stigas samen met de VBNE een 
werkschuurbijeenkomst over teken. Het gaat over preventie en persoonlijke 
beschermingsmiddelen en mogelijke beheermaatregelen die bij kunnen dragen 
aan het verminderen van teken in de natuur. De bijeenkomst vindt plaats in de 
ochtend en u bent te gast in Natuurpark Lelystad. Meer informatie en 
aanmelden    

l.dekort@vbne.nl 

  

 

 

 
 
 

Akkoord over nieuwe Cao Bos en Natuur 2018 - 2021  
De leden van de FNV en CNV hebben ingestemd met het door de werkgevers- 
en werknemersorganisaties op 7 maart 2019 bereikte 
onderhandelingsresultaat over de cao Bos en Natuur. Daarmee is de cao Bos 
en Natuur 2018-2021 een feit. De gemaakte afspraken worden uitgewerkt in 
nieuwe cao teksten. Nieuwe salaristabellen worden z.s.m. beschikbaar 
gesteld. 

l.dekort@vbne.nl 
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Boomfeestdag en Kinder-Klimaatakkoord  
Op 13 maart hebben 350 kinderen in gemeente Haarlemmermeer samen met 
Carola Schouten en Ed Nijpels bomen geplant als klimaatmaatregel. Naar 
voorbeeld van de onderhandelingen over het Klimaatakkoord hebben de 
kinderen aan eigen Klimaattafels onderhandeld en het resultaat aangeboden 
aan Ed Nijpels. 

Een impressie van het Ontwerp-akkoord van 21 december vindt u in het 
“klimaatakkoord in een notendop”  

De VBNE vertegenwoordigt de sector bos, natuur en landschap aan de 
onderhandelingstafel Landbouw en Landgebruik   

  

d.nijland@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Nieuwe Nederlandse FSC-standaard gepubliceerd  
Op 13 maart j.l. is de volledig herziene FSC-standaard gepubliceerd. Bij de 
revisie waren twee uitgangspunten leidend:  (1) het terugdringen van 
administratieve lasten bij certificering en (2) het benadrukken van de 
praktische uitvoering van het bosbeheer. Nieuw is onder meer dat voortaan bij 
audits, de nadruk dient te liggen op veldcontroles. De nieuwe standaard 
besteedt o.a. aandacht aan het voorkomen van bodemverdichting, afvoer van 
tak- en tophout (biomassa) en de bestrijding van invasieve, uitheemse soorten. 
Ingangsdatum van de standaard is 1 juni 2019. 

k.konings@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Nieuwe e-learning modules op Leer je groen!  
Op het e-learning platform Leer je groen! www.leerjegroen.nl  vind je drie 
nieuwe modules, namelijk:  

• Weidevogels  

• Vrijwilligersbegeleiding en -coördinatie 

• Stadsnatuur ontdekken met kinderen  

In 2019 verwachten we modules over de volgende onderwerpen:  

• 'Zo gaan we met elkaar om’ (over gewenst gedrag in je organisatie) 

• 'In veilige handen' (over ongewenste omgangsvormen) 

• 'Wet natuurbescherming' 

• 'Inzet en beheer van grote grazers' 

• 'Snoeien en zagen van bomen' 

Door toevoeging van een footer is het e-learning platform gebruiksvriendelijker 
gemaakt. Via de footer heb je makkelijker en zonder in te loggen toegang tot 
informatie over het platform.  
Je kunt gebruik maken van de e-learnings als de organisatie waar je werkt zich 
bij het platform Leer je groen heeft aangesloten.  
Voor vragen kijk je bij de veel gestelde vragen https://leerjegroen.nl/#help  
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Of neem contact op met de contactpersoon van de organisatie waar je werkt 
https://leerjegroen.nl/#contact  

l.dekort@vbne.nl 
 

 
 
 

Nog enkele plaatsen beschikbaar! 
Werkschuurbijeenkomst Beslisboom Amerikaanse 
vogelkers  
Op deze bijeenkomst op dinsdag 30 april maakt u kennis met de nieuwe 
beslisboom voor het beheer van Amerikaanse vogelkers. Hierin wordt 
uitgewerkt wanneer het zinvol is om te bestrijden en in welke gevallen met 
aanpassing van het reguliere beheer dominantie kan worden voorkomen. De 
onuitroeibaarheid, de hoge bestrijdingskosten en de veranderde kijk op het 
functioneren van deze boomsoort in bosecosystemen waren de aanleiding 
voor Provincie Gelderland om deze beslisboom te laten ontwikkelen. Meer 
informatie en aanmelden 

m.brunsveld@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Uitbetaling BOA Regeling 2018 verwacht in april  
In 2018 hebben 42 organisaties in totaal ruim €110.000 aangevraagd als 
vergoeding voor de opleidingskosten voor groene boa’s. De procedure loopt 
met ingang van 2018 anders dan voorgaande jaren. Dit betekent dat 
aanvragers iets langer moeten wachten op uitbetaling van de vergoeding. We 
verwachten dat we de komende maand de vergoedingen uit kunnen betalen. 
Ook in 2019 is er een tegemoetkoming voor opleidingskosten van groene 
boa’s. Houd daarvoor onze website en nieuwsbrief in de gaten. 

d.nijland@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Letterzetter in fijnspar  
Als gevolg van de droge zomer is er veel schade door letterzetter in fijnspar. 
Anders dan na een storm, gaan hele opstanden met fijnspar dood, vooral op 
drogere groeiplaatsen. Dit vraagt een iets andere aanpak van afdelingen 
fijnspar. Het laatste Praktijkadvies dennenscheerder en letterzetter (november 
2015) is ontoereikend voor de huidige situatie. Daarom wordt, voor de zomer, 
een aangepast praktijkadvies gepubliceerd. 

k.konings@vbne.nl 

 

 

 
 
 
 

Binnenkort 
  
• Werkschuurbijeenkomst: 'preventie tekenbeten en beschermende kleding'. 16 april 2019, 
Natuurpark Lelystad, Vlotgrasweg 11, Lelystad 
• Werkschuurbijeenkomst 'Beslisboom beheer Amerikaanse vogelkers', 30 april 2019, Veluwe 
Natuurcentrum, Ede  
• Conferentie biomassa: 'voedsel, grondstof of brandstof', 24 mei 2019, Villa Jongerius, 
Kanaalweg 64, Utrecht 
• 2-daagse training 'Werken met vrijwilligers voor groene professionals', maart t/m oktober 
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2019, 2 locaties 
  
 

 

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) 
Princenhof Park 7 
3972 NG Driebergen-Rijsenburg 
Telefoon: 0343-745250 
E-mail: info@vbne.nl 
Twitter: @vbne_ 
www.vbne.nl 
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