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OBN jaarverslag 2018 verschenen  
Er is weer een prachtig Jaarverslag verschenen van het Kennisnetwerk OBN 
met daarin verslag van alle activiteiten en de onderzoeken die zijn opgestart in 
2018. Bijvoorbeeld een onderzoek naar herstel van trilvenen waarbij vraat door 
de Amerikaanse rivierkreeft van grote invloed is. Ander voorbeeld is een 
onderzoek naar uiterwaardplassen, waarbij een ecologisch afwegingskader 
wordt ontwikkeld waarmee rivierbeheerders onderbouwde keuzes kunnen 
maken voor het verondiepen of juist niet. Uiteraard ook aandacht voor de 
nieuwe overeenkomst “OBN Natuurkennis 2019-2024”, waarmee het ministerie 
van LNV en Bij12, namens de 12 provincies, de voortzetting van dit 
kennisnetwerk voor natuurbeheer- en herstel de komende periode mogelijk 
maken.  

 w.wiersinga@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Nieuwe salaristabellen behorend bij de cao Bos en 
natuur 2019-2021 bekend  
De nieuwe salaristabellen behorend bij de cao Bos en natuur 2019-2021 zijn 
bekend en op de VBNE website geplaatst. 

Klik hier voor de salaristabellen van ondernemingsdeel bosbouw, 
landschappen en natuurmonumenten 
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Informatie over tekenbeten en beschermende kleding  
Afgelopen 16 april is een werkschuurbijeenkomst over preventie van 
tekenbeten gehouden. Fedor Gassner gaf uitleg over de plaatsen waar teken 
en de ziekteverwekkers in teken voorkomen, en over omstandigheden die een 
rol spelen in de ecologie van teken. Ook de mogelijke beheermaatregelen die 
bij kunnen dragen aan het verminderen van teken in de natuur en de NEN 
Norm 8333 over kleding die helpt te beschermen tegen tekenbeten kwam aan 
de orde. Een deel van de gegeven presentatie kunt u nalezen op de website 
van de VBNE onder 'Werkschuurbijeenkomst preventie tekenbeten en 
beschermende kleding 16 april 2019'. 

Mirjam de Groot en Andre Efftink hebben veel informatie gegeven over 
persoonlijke beschermingsmiddelen en het onderhoud van deze middelen, de 
systematische (teken) controle van het lichaam en het nut van de registratie 
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van tekenbeten. Zie voor meer informatie www.weekvandeteek.nl onder het 
kopje nieuws. Er werden ook nieuwe voorlichtingsfilmpjes gemaakt in het 
kader van het recent opgerichte Nederlands Lyme Expertisecentrum, zie 
ook https://centrumlyme.nl/videos 

Voor meer info: Flyer Teken en de ziekte van Lyme 

l.dekort@vbne.nl 
 

 
 
 

Reacties op ingediende tips en gestelde vragen over 
ARBO op de beheerdersdag 2018   
De werkgroep Arbo en veiligheid bood haar bezoekers op de beheerdersdag 
2018 de gelegenheid  om vragen en tips in te dienen.   

De binnengekomen tips zijn door de werkgroep gecategoriseerd en van een 
reactie voorzien.   

Op de gestelde vragen is een antwoord geformuleerd. Het heeft even geduurd, 
maar hier is het resultaat.   

l.dekort@vbne.nl 

 

 

 
 
 

OBN nieuwsbrief over droogte  
De voorjaarsnieuwsbrief van het Kennisnetwerk OBN staat in het teken van de 
droogte in 2018. Deze droogte toonde aan hoe kwetsbaar de Nederlandse 
natuur is op dit vlak. U leest van een aantal deskundigen hoe zij denken over 
de effecten van de droogte op verschillende typen natuurterreinen. Daarnaast 
vindt u o.a. een artikel over het lopende onderzoek naar diepe 
uiterwaardplassen, waarbij een afwegingskader wordt ontwikkeld voor 
beheerders om een onderbouwde keuze te kunnen maken wanneer wel of niet 
een diepe plas te verondiepen. Correctie: geinterviewde onder stukje 'drijvende 
waterweegbree' moet zijn Maarten Veldhuis  

m.brunsveld@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Veldwerkplaats over ontwikkeling kruidenrijk en 
faunarijk grasland   
Op 9 juli wordt een veldwerkplaats georganiseerd over ontwikkeling van 
kruidenrijk- en faunarijk grasland. Veel natuurorganisaties kampen met te 
eenvormige graslanden, gedomineerd door gestreepte witbol. Het blijkt lastig 
om die dominantie te doorbreken, zodat de doelen voor kruiden- en 
faunagrasland (N12.02) niet bereikt worden. Daarom zijn in 2016 OBN-
experimenten ingezet, zoals tijdelijk akkerbeheer en zwarte braak, om de 
effecten van deze maatregelen op de kwaliteit van dit type graslanden te 
onderzoeken. Meer info en aanmelden 
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/veldwerkplaats-kruidenrijke-
graslanden 

m.brunsveld@vbne.nl 
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Binnenkort 
  
• Veldwerkplaats 'Kruidenrijke graslanden' 9 juli 2019, Soeslo (Overijssel) 
  

 
 

 

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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