
  

 

  

 

VBNE nieuwsbrief 
2019 nr. 5 
  

Aanmelden nieuwsbrief  |  Afmelden nieuwsbrief  |  Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser 
 

Bijeenkomst klimaatslim bos- en natuurbeheer  
Op woensdag 26 juni organiseert de VBNE een bijeenkomst over 
klimaatslimbos- en natuurbeheer. Er is al een aantal concrete handvatten 
uitgewerkt voor het uitvoeren van klimaatslimme bos- en 
natuurbeheermaatregelen die zijn ondergebracht in een gereedschapskist. 
Deze zal worden toegelicht. Daarnaast hoort u meer over het 
klimaatbestendige bos, waarbij niet alleen koolstofvastlegging belangrijk is, 
maar ook de weerbaarheid tegen droogte, ziekte en plagen. Hier vindt u 
het programma. De bijeenkomst is in de ochtend, bij de Bosgroepen in Ede. 
Van harte welkom! U kunt zich hier aanmelden. 

m.brunsveld@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Vergoeding opleidingskosten groene boa's 2019  
Ook dit jaar stellen het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en 
het ministerie van Justitie en Veiligheid gezamenlijk €115.000 beschikbaar als 
tegemoetkoming voor de opleidingskosten van groene buitengewoon 
opsporingsambtenaren (boa’s). De regeling wordt in juni gepubliceerd in de 
Staatscourant. Omdat de publicatiedatum op het moment van verschijnen van 
deze nieuwsbrief nog niet bekend is, informeren wij u binnenkort via een extra 
nieuwsbrief over de startdatum van de aanvraagperiode. 

d.nijland@vbne.nl   

 

 

 
 
 

Nieuwe modules op E-learning platform Leer je groen!   
Er zijn weer nieuwe modules op Leer je Groen!: ‘stadsnatuur ontdekken met 
kinderen’ en ‘vrijwilligerscoördinatie en -begeleiding’. Nog dit jaar volgen 
modules over 'zo gaan wij met elkaar om', ‘snoeien en zagen van bomen’, ‘in 
veilige handen’ (over ongewenste omgangsvormen) en de Wet 
Natuurbescherming. Ook wordt een module over ‘grote grazers’ ontwikkeld, in 
samenwerking met OBN. 

De e-learning modules bieden basiskennis over natuur en het werken in de 
natuur. Alle werknemers en vrijwilligers van bij het platform aangesloten 
organisaties kunnen gratis gebruik maken van de e-learning modules op Leer 
je Groen!. Er zijn al zo’n 9200 gebruikers geregistreerd. 

We zijn benieuwd naar de ervaringen. Die kunnen worden gemaild naar het 
aanspreekpunt voor e-learning in je eigen organisatie, of naar info@vbne.nl. 
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Mocht je meer willen weten over Leer je Groen!: op de beheerdersdag, 27 
september 2019, zal een workshop worden aangeboden. Je bent van harte 
welkom! 

l.dekort@vbne.nl 

  
 

 
 
 

Positie houtopstanden in de Omgevingswet  
Mede dankzij de inspanning van de VBNE wordt door de minister van LNV 
erkent dat de leden van de VBNE inmiddels worden geconfronteerd met een 
veelheid aan gemeentelijke regels over de kap van houtopstanden buiten de 
bebouwde kom. Ook wordt erkend dat deze regels in grote mate overlappen 
met de gestelde rijksregels en dat dit de duidelijkheid niet ten goede komt en 
onnodige lasten veroorzaakt. In haar brief aan de Tweede kamer kondigt zij 
aan om te bezien hoe hieraan tegemoet gekomen kan worden. Zie de website 
van de VBNE voor aanvullende informatie. 

k.konings@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Nieuwe voorzitter sociaal overleg  
Op 4 juli a.s. neemt Jan Gijsen afscheid als voorzitter van het sociaal overleg 
Bos en Natuur. Wij zullen zijn afscheid op gepaste wijze invullen, maar danken 
Jan nu vast voor de meer dan 10 jaar dat hij de voorzittersrol vervuld heeft. 
Jan is een van de langst zittenden in het sociaal overleg, er gaat met zijn 
vertrek de nodige historische kennis verloren. 
Jan Gijsen geeft de voorzittershamer door aan zijn opvolger Gea Kuiper, die 
momenteel een kennismakingsrondje maakt langs de bij het sociaal overleg 
betrokken partijen. Wij wensen haar veel plezier en rekenen op een prettige 
samenwerking. 

l.dekort@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Nieuwe OBN brochure over kansen voor fauna in 
natuurbeheer  
De OBN expertisegroep Fauna heeft een nieuwe brochure over fauna in 
natuurbeheer uitgebracht. Er valt voor fauna in natuurbeheer nog veel winst te 
halen waarvoor deze brochure handvatten geeft. Belangrijke thema’s zijn de 
binding van diersoorten met het landschap en de beschikbaarheid en kwaliteit 
van voedsel die blijkt af te nemen. In een groot aantal gevarieerde 
voorbeelden wordt de kennis over fauna vertaald naar de praktijk van beheer- 
en herstelmaatregelen. De brochure wordt meegestuurd met het juni-nummer 
van het Vakblad Natuur Bos Landschap. U kunt een exemplaar bestellen door 
te mailen naar info@vbne.nl 

w.wiersinga@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Verslag OBN workshop steenmeel en natuurherstel  

https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.13026.&url=mailto%3Al.dekort%40vbne.nl
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.13026.&url=https%3A%2F%2Fzoek.officielebekendmakingen.nl%2Fkst-34985-10.html
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.13026.&url=https%3A%2F%2Fwww.vbne.nl%2Fnieuwsbericht%2Fpositie-houtopstanden-in-de-omgevingswet
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.13026.&url=mailto%3Ak.konings%40vbne.nl
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.13026.&url=mailto%3Al.dekort%40vbne.nl
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.13026.&url=https%3A%2F%2Fwww.natuurkennis.nl%2FUploaded_files%2FPublicaties%2Fobnbrochure-kansenfauna-def.9c4414.pdf
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.13026.&url=mailto%3Aw.wiersinga%40vbne.nl


In het mei-nummer van het Vakblad Natuur Bos Landschap is een artikel 
verschenen naar aanleiding van een discussiedag afgelopen februari over 
steenmeel als herstelmaatregel. Deze dag, georganiseerd door het OBN 
Deskundigenteam Droog zandlandschap en de VBNE, ging in op de huidige 
kennis (o.a. uit OBN onderzoek) en de onzekerheden rond de toepassing van 
steenmeel als herstelmaatregel in natuurgebieden. Op basis van de discussie 
die dag zijn conclusies geformuleerd over inzet van steenmeel in praktijk, 
waarbij het gaat over de soort bufferstof die je gebruikt, de dosering en de 
schaal waarop je de bufferstof toepast. De conclusies en meer 
achtergrondinformatie vindt u in het artikel. 

w.wiersinga@vbne.nl    

 

 

 
 
 

Verslag werkschuurbijeenkomst beslisboom 
Amerikaanse vogelkers  
Op 30 april vond de werkschuurbijeenkomst over de beslisboom Amerikaanse 
vogelkers plaats. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt. De hoge 
kosten en forse inspanningen voor bestrijding, vaak zonder duurzaam 
resultaat, waren aanleiding voor de ontwikkeling van deze beslissleutel. In het 
verslag leest u in welke begroeiingstypen het verstandig is te bestrijden, en in 
welke typen bestrijding geen zin heeft. De uiteindelijke beslisboom zal 
binnenkort o.a. op de website van de VBNE worden gepubliceerd. 

m.brunsveld@vbne.nl   

 

 

 
 
 
 

Binnenkort 
  
• Veldwerkplaats steenmeel in droge bossen, 26 juni 2019, Nationaal Park Hoge Veluwe 
• Bijeenkomst klimaatslim bos- en natuurbeheer, 26 juni, Ede 
• Veldwerkplaats herstel rietkragen langs meren en strangen, 11 juli 2019, Loosdrecht 
• Veldwerkplaats ontwikkeling broekbossen, 5 september, Kromhurken  

  

 

 

 

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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