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Het Bosschap op 1 januari 2015 opgeheven
Op 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel 
opheffing  bedrijfslichamen. Daarmee is officieel besloten dat het Bosschap op 
1 januari 2015 is opgeheven. Dit betekent dat bos- en natuurterreineigenaren 
geen verplichte heffing meer hoeven te betalen aan het Bosschap. De 
afgelopen zestig jaar heeft het Bosschap zich ingezet voor de bedrijfsvoering 
van bos- en natuureigenaren. Denk aan de ondersteuning van de cao bos en 
natuur en het ontwikkelen van de gedragscodes bos en natuur. Bosschap 
bedankt! Vanaf 1 januari 2014 heeft de VBNE een deel van de activiteiten van 
het Bosschap overgenomen. Vanaf 1 januari 2015 zijn ook veel producten van 
het Bosschap te vinden op www.vbne.nl.

info@vbne.nl

Cao bos en natuur 2014 geldig tot nieuwe cao
Sociale partners in bos en natuur zijn gestart met de cao-onderhandelingen 
voor de komende raam-cao bos en natuur. Er is nu nog geen zicht op een 
nieuwe cao en daarom blijft tot die tijd de raam-cao bos en natuur van 
2014 gelden. Zodra er een nieuwe cao is, inclusief nieuwe loontabellen, wordt 
u daar zo snel mogelijk over geïnformeerd.

a.vandijk@vbne.nl

Bezwaar aantekenen tegen nieuwe aanslagen 
waterschap 

Dankzij een uitspraak van de Hoge Raad op 7 november, in het voordeel van 
de natuureigenaren, is er duidelijkheid over de indeling van natuurgraslanden. 
De waterschappen zijn nu aan zet om uitspraak te doen op de bezwaren van 
de natuureigenaren en het teveel betaalde bedrag terug te betalen. Zover is 
het echter nog niet. Er wordt nu gewerkt aan een praktische handleiding hoe 
om te gaan met de indeling van natuurgronden en de bezwaarschriften. Zodra 
deze beschikbaar is wordt u geïnformeerd. Let op! Als u nieuwe aanslagen 
krijgt voor het jaar 2015 is het helaas nog steeds noodzakelijk hier bezwaar 
tegen aan te tekenen. Om u hierbij te helpen, heeft de VBNE een nieuw 
voorbeeld-bezwaarschrift gemaakt.

a.vandijk@vbne.nl

Groene geborgde waterschapbestuurders aan de slag

De waterschapverkiezingen op 18 maart komen snel dichterbij. De geborgde 
waterschapbestuurders voor de categorie natuurterreineigenaren zijn 22 
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januari aan de slag gegaan op de startbijeenkomst georganiseerd door de 
VBNE. Zij gaan zich bezig houden met:

• Natuurdoelen combineren met waterdoelen
• Uitwerking van de uitspraak over de waterschapsheffingen
• Alle andere zaken die bos- en natuurterreineigenaren aangaan

U bent van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de geborgde 
bestuurder in uw waterschap.

a.reichgelt@vbne.nl

Maak ook nu gebruik van een ErBo erkende aannemer

Op 1 januari 2015 heeft de Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en 
Landschapswerk (SKBNL) de ErBo overgenomen van het Bosschap. Ruim 
120 van de 170 ErBo erkende bosaannemers zijn meegegaan. Op 
www.skbnl.nl vindt u de lijst met de huidige ErBo erkende aannemers. De 
ErBo borgt voor u dat de bosaannemer veilig werkt, goed voor het milieu zorgt 
en de gedragscodes in het kader van de Flora- en Faunawet goed hanteert. 
Ook vindt u op de website van de SKBNL de algemene voorwaarden voor het 
aannemen van werk en de algemene voorwaarden voor de verkoop van 
rondhout.

info@skbnl.nl

Workshops en beheeradviezen voor SNL-beheertypen 

In het voorjaar worden door de FPG een aantal workshops georganiseerd 
waarin door OBN ontwikkelde beheeradviezen voor een aantal SNL-
beheertypen worden besproken. Deze workshops  zijn in het kader van het 
Certificaat Particulier Natuurbeheer van de FPG waar het onder andere gaat 
om kennisuitwisseling rond vragen over natuurbeheer. Het kennisnetwerk 
Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) beoogt dat ook. Vanuit OBN 
bestaat de mogelijkheid om praktijkkennis te ontwikkelen over natuurbeheer en 
-herstel. Daarom werken de FPG en de VBNE, als coördinator van het 
Kennisnetwerk OBN, samen bij het organiseren van de workshops en 
ontwikkelen van de beheeradviezen.

w.wiersinga@vbne.nl

Seoulvirus bij ratten overdraagbaar op mensen

In november is het Seoulvirus voor het eerst aangetoond bij bruine ratten in 
Nederland. Het Seoulvirus is een Hantavirus variant die overdraagbaar is op 
mensen en kan leiden tot griep, nierontsteking en shock, mogelijk met 
dodelijke afloop. Het Seoulvirus is niet van mens op mens overdraagbaar en is 
vooral een risico voor mensen die direct in aanraking komen met urine, 
speeksel en uitwerpselen van bruine geïnfecteerde ratten. In Nederland zijn tot 
nu toe geen mensen bekend die het Seoulvirus door ratten hebben opgelopen. 
Iedereen die met bruine ratten te maken heeft, wordt aangeraden dode dieren, 
uitwerpselen of urine alleen met handschoenen aan te pakken of op te ruimen 
plus een ademmasker te dragen van het type FFP2.

a.vandijk@vbne.nl

Rapport ‘Verwerken niet houtige biomassa’ verschenen

Ter afsluiting van de praktijkdagen over niet-houtige biomassa, had de VBNE 
al eerder de checklist ‘Natuurgrassen als product’ ontwikkeld. Nu is ook het
rapport ‘Verwerken niet houtige biomassa’ van Wageningen UR beschikbaar 
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dat nog meer achtergrondinformatie biedt over het onderwerp. Daarnaast zijn 
er bijbehorende brochures verschenen over maaien, oogsten en opslag:

• Brochure Maaien
• Brochure Oogsten
• Brochure Opslag

De checklist kunt u nog steeds bestellen via info@vbne.nl.

a.vandijk@vbne.nl

Veldwerkplaatsen weer van start!
Ook dit jaar zullen er weer een flink aantal veldwerkplaatsen worden 
georganiseerd. Veldwerkplaatsen zijn dé manier om geïnformeerd te worden 
en met collega’s te praten over de nieuwste inzichten in bos- en natuurbeheer. 
De veldwerkplaatsen worden in 2015 wederom georganiseerd door de Unie 
van Bosgroepen, in opdracht van de VBNE. Abonneer u op de 
veldwerkplaatsen nieuwsbrief voor het laatste nieuws!

We zijn blij te kunnen melden dat de tarieven voor deelname aan 
veldwerkplaatsen dit jaar, net als vorig jaar, verlaagd zijn. Het lage tarief is 
vanaf nu 95 euro  exclusief btw (was 125 euro).  Het hoge tarief is nu 295 

euro  exclusief btw (was 350 euro). In de algemene voorwaarden leest u wie 
er in aanmerking komt voor het lage tarief.

info@veldwerkplaatsen.nl

Nieuw verschenen

• OBN rapport Verjonging van half natuurlijke kwelders en schorren
• Veldwerkplaatsen infoblad   Paddenstoelen: diversiteit verhogend 

beheer
• Veldwerkplaats infoblad  Ontwikkeling van zoet-zoutgradiënten en 

eilandstaarten in relatie tot dynamisch kustbeheer
• Veldwerkplaatsen infoblad Herstel van broekbossen en andere 

vochtige bostypen
• 2e druk Gedragscode bosbeheer

Binnenkort

-   Veldwerkplaats Hydrologie van het hoogveenlandschap -  Fochteloërveen - 11 februari

-   Veldwerkplaats Herstel van akkers in het heidelandschap – Hoge Veluwe - 4 juni

-   Symposium Ecologie en de praktijk - Evoluon Eindhoven - 19 maart

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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