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Kom naar de 11e Beheerdersdag!  
Op vrijdag 27 september 2019 vindt de jaarlijkse Beheerdersdag weer plaats 
op landgoed Marienwaerdt in Beesd. Een ontmoetingsdag voor iedereen die 
werkt in bos, natuur en landschap, met uiteenlopende workshops gericht op de 
beheerpraktijk. Al meer dan tien jaar delen we praktische, nieuwe inzichten 
met elkaar, zodat we het bos- en natuurbeheer nóg beter kunnen uitvoeren. 
Vorig jaar waren er bijna 700 bezoekers! 

meer lezen 

  
 

 

 
 
 

Veilig Op 1!   
Van 16 tot en met 20 september organiseert het platform Zero Accidents de 
Veilig op 1-week. In deze week besteden de deelnemers extra aandacht aan 
de veiligheid op het werk. Het centrale thema is: durf te bespreken 
waar zorgen over zijn! Het lukt nog niet het aantal ongelukken in de agrarische 
en groene sector te laten dalen. Er zijn veel ongelukken waarbij mensen 
gewond raken en tijdelijk of langdurig niet kunnen werken. Ongelukken kunnen 
in veel gevallen worden voorkomen. Daarom wordt hier sterk op ingezet de 
komende jaren en middels de de campagne VEILIG OP 1! wordt extra 
aandacht gevraagd. Doe mee! 
Ga aan de slag met veiligheid binnen jouw organisatie. Maak veiligheid 
bespreekbaar met behulp van posters en stickers. Bepaal samen wat de 
belangrijkste veiligheidsregels zijn tijdens het werk. 
Vul de veiligheidsscan in 

l.dekort@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Gereedschapskist klimaatslim bos- en natuurbeheer 
online  
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Deze gereedschapskist biedt beheerders van bos, natuur en landschap 
handvatten voor het uitvoeren van klimaatslimme bos- en 
natuurbeheermaatregelen in Nederland. 
Het gaat om maatregelen voor: 

1. klimaatmitigatie oftewel CO2 vastlegging 
2. klimaatadaptatie oftewel aanpassen aan klimaatverandering 
3. versterken van de productiefunctie en inkomsten 

Vind maatregelen en voorbeeldprojecten voor bosbeheer, bosaanleg, 
agroforestry, landschap en overige natuur op de website. 

a.kappers@vbne.nl 

 

 

 
 
 

10 jaar jongeren betrekken bij natuurbeheer  
Het programma Betrokken bij Buiten is in 2019 na tien jaar afgesloten. Tien 
jaar lang heeft Staatsbosbeheer, Bosschap en later de VBNE dit programma 
gedragen, om zo natuurbeheerders verder te helpen bij het betrekken van 
jongeren bij vrijwilligerswerk in de natuur. En met succes, want tienduizenden 
jongeren hebben meegedaan aan groene maatschappelijke stages of zijn op 
andere manieren actief geworden! Een overzicht van alle kennis in de 
brochure. 

w.roetemeijer@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Groen Traineeship van start gegaan  
In 2019 is het programma ‘Groen Traineeship’ gestart, gericht op jongeren van 
16-30 jaar die als vrijwilliger werkervaring op willen doen in de groene sector. 
En met succes, want de aanmeldingen stromen binnen! Meer informatie op de 
website www.groentraineeship.nl. 

w.roetemeijer@vbne.nl 

 

 

 
 
 

OBN nieuwsbrief over herstel kruidenrijk en faunarijk 
grasland  
In de zomereditie van de OBN nieuwsbrief is aandacht voor experimenten om 
de kwaliteit van kruidenrijk en faunarijk grasland (N12.02) te verbeteren. Dit 
type grasland wil vaak na jarenlang beheer geen mooi bloemrijk en faunarijk 
grasland worden. De resultaten van de experimenten waren niet overal goed, 
maar voldoende voor de provincie Gelderland om er op grote schaal mee aan 
de slag te gaan. In de nieuwsbrief ook aandacht voor resultaten van een proef 
met steenmeel in loofbossen op droge zandgronden. Dat laat zien dat 
steenmeel een oplossing kan zijn voor de bodem en de vitaliteit, maar dat het 
met de voortschrijdende verzuring wel een relatief dure en intensieve 
beheermethode is. 

m.brunsveld@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Nieuwe OBN brochure over kleinschalige verstuiving in 
duinen  
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Er is een nieuwe brochure verschenen met daarin de resultaten van het OBN 
onderzoek naar herstel van Grijze duinen door het reactiveren van 
kleinschalige verstuiving. Het op gang brengen van kleinschalige verstuiving is 
een maatregel die goed past in het PAS. De maatregel kan sterk bijdragen aan 
de kwaliteit van duingraslanden en daarmee het behoud van het habitattype 
Grijze duinen. De brochure gaat in op waar, hoeveel, wat en wanneer 
kleinschalige verstuiving het beste kan worden ingezet. Deze brochure is te 
downloaden en kosteloos te bestellen via info@vbne.nl.    

m.brunsveld@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Landelijke Bijeenkomst Eikenprocessierups  
Op 25 september is er een Landelijke Bijeenkomst Eikenprocessierups. Deze 
wordt georganiseerd door de samenwerkende partijen van het Kennisplatform 
Processierups in opdracht van het Ministerie van LNV. De middag is bedoeld 
voor bestrijders, gemeenten, groenbeheerders en andere betrokken 
organisaties die te maken hebben met beheer, beleid, gezondheid en 
afvalverwerking van de eikenprocessierups. De focus ligt op 
informatievoorziening over de te nemen maatregelen en de planning voor het 
beheersen van de eikenprocessierups. 
Artikel uit Vakblad Natuur, Bos en Landschap. 
lees meer 

a.reichgelt@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Enquete: bosbeheerders gezocht  
De leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid van de Wageningen Universiteit doet 
een onderzoek naar besluitvormingsprocessen rond bosbeheeringrepen van 
verschillende soorten bosbeheerders in Nederland. In dit onderzoek krijgt u de 
kans om uw bosbeheerervaringen met de onderzoekers te delen. Gemiddeld 
neemt dit onderzoek 15 minuten in beslag. Onder de deelnemers van dit 
experiment wordt 3 keer het boek ‘Heibel in de polder’ verloot. De enquête  

merlijn.schuurbiers@wur.nl 

 

 

 
 
 
 

Binnenkort 
  
Symposium De Nieuwe Bosstrategie 5 september, Groeneveld. Meer info 
Veldwerkplaats 'herstel rietkragen langs meren en strangen' 11 september, 
Kraggenburg/Kampen 
Veldwerkplaats 'Meer fauna in het natuurbeheer' 1 oktober, Veluwe 
Veldwerkplaats 'Heideherstel met steenmeel' 2 oktober, Strabrechtse Heide, Heeze 
Kennissymposium Natuurdata - 12 november, Utrecht. Meer info 
Veldwerkplaats 'Heideveentjes en bos, gaat dat samen voor hoogveeninsecten' 27 november, 
Dwingeloo 

 

 

 

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