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Gedragscode natuurbeheer verlengd tot 21 april 2016
Sinds 1 januari 2014 beheert de VBNE de  gedragscode bosbeheer en de 
gedragscode natuurbeheer. De gedragscode natuurbeheer loopt tot 21 april 
2015. De VBNE is al een tijd in overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) over de inhoud van de nieuwe gedragscode. In afwachting 
hierop wordt de huidige gedragscode met een jaar verlengd en wel tot 21 april 
2016. Zodra de VBNE het verlengingsbesluit heeft ontvangen, publiceren we 
dat op onze website. Wilt u het besluit graag direct ontvangen, dan kunt u 
contact op nemen met Anne Reichgelt.

a.reichgelt@vbne.nl

Afhandelen bezwaarschriften waterschapsheffingen: 
tips voor terreinbeheerders
De VBNE heeft voor terreinbeheerders tips verzameld over hoe om te gaan 
met de afhandeling van de bezwaarschriften waterschapsheffingen natuur. De 
verwachting is dat ieder waterschap anders met de afhandeling zal omgaan. 
Wel is de insteek van veel waterschappen om te werken op basis van een 
geografische benadering, de SNL indeling en de natuurbeheerplankaarten.
De Unie van Waterschappen adviseert de waterschappen om in gesprek te 
gaan met de terreinbeheerders en duidelijkheid te verschaffen over de nieuwe 
aanslagen voor 2015. Als u problemen ondervindt met de afhandeling van de 
bezwaarschriften en/of de aanslagen voor 2015, neem dan contact op met de 
Annika van Dijk of een van de leden van de werkgroep.

a.vandijk@vbne.nl

Tekenseizoen begint: bestel sticker, folder en 
tekenverwijderaar
Het voorjaar begint en de teken worden weer actief. Wees voorbereid. Lees de 
Lyme folder nog eens door. Binnenkort kunt u bij de VBNE ook een (gratis) 
sticker bestellen waarop de principes van systematische controleren praktisch 
staan samengevat. Handig als reminder voor in de toilet- en de kleedruimtes. 
Via info@vbne.nl kunt u alvast laten weten als u deze stickers wilt bestellen. 
Ook kunt u daar de folder en tekenverwijderaar bestellen.

In de Week van de Teek van 13 tot 19 april vestigen we samen met ander 
organisaties nog extra de aandacht op tekenpreventie. Kom langs bij de start 
op maandag 13 april om 11:00-12:30 uur in Utrecht (Mereveldseweg 9, 3585 
LH Utrecht). Op ludieke wijze worden een aantal nieuwe producten 
gepresenteerd, zoals een instructiefilm tekencheck. Aanmelden hiervoor kan 
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via Corrie.Gerritse@stigas.nl.

a.vandijk@vbne.nl

Brochure en veldwerkplaats natuurbrandbeheersing 
In Nederland komen met enige regelmaat (onbeheersbare) natuurbranden 
voor. Het praktijkadvies natuurbrandbeheersing van de VBNE bevat veel tips 
en trucs voor het beperken van de risico’s op een (onbeheersbare) 
natuurbrand in uw terrein. Denk bijvoorbeeld aan het hebben van goede 
contacten met uw brandweer. Verder gaat het advies in op wat van u wordt 
verwacht in geval er daadwerkelijk een natuurbrand in uw terrein is. U kunt 
zich ook nog aanmelden voor de Veldwerkplaats Natuurbrandpreventie op 15 
april 2014. Wilt u een of meerdere brochures ontvangen, neem dan contact op 
met de VBNE via info@vbne.nl.

info@vbne.nl

Van 1 maart tot 15 april: aanvragen voor Fonds 
Kennisdelen indienen
De VBNE heeft het Stimuleringsfonds ‘Kennis Delen‘ ingesteld. Doel is het 
ondersteunen van activiteiten  gericht op ‘kennis delen’ tussen verschillende 
eigenaren in relatie tot het professioneel beheer van bos en natuur. De 
middelen in dit fonds zijn verkregen uit een subsidie van het Bosschap. Dit jaar 
is € 35.000 beschikbaar. Bent u een bos- en/of natuurterreineigenaar en wilt u 
uw of andere kennis delen? Dan kunt u een aanvraag indienen van 1 maart tot 
15 april.
Maak dan gebruik van het aanvraagformulier en de voorwaarden. Na 15 april 
beoordeelt de VBNE de aanvragen en u hoort uiterlijk 1 mei of u de subsidie 
krijgt. We zien graag inspirerende ideeën voor activiteiten tegemoet, waarmee 
we informatie uitwisseling tussen de verschillende beheerders een boost 
geven!

info@vbne.nl

Oprichting Vereniging van Gemeentelijke Bos- en 
Natuurterreineigenaren
Nunspeet en Venray, de twee grootste bos- en natuurbezittende gemeenten 
van Nederland, zijn van plan dit voorjaar de Vereniging van Gemeentelijke 
Bos-en Natuurterreineigenaren (VGBNE) op te richten. Op 26 maart en 7 april 
besluiten de gemeenteraden van respectievelijk Nunspeet en Venray over de 
oprichting.
Vervolgens kan iedere gemeente in het bezit van natuur en/of bos lid worden. 
Diverse gemeenten, waaronder Ede, Epe, Ermelo en Rheden, zijn al 
geïnteresseerd. De nieuwe vereniging zal ook participeren in de VBNE. Wilt u 
meer weten? Neem contact op met Mark Karsemeijer van de gemeente 
Nunspeet of Marion de Bresser van de gemeente Venray.

info@vbne.nl

Vul nu lezersenquete Vakblad Natuur Bos Landschap in

Het Vakblad Natuur Bos Landschap voert momenteel een onderzoek uit onder 
zijn lezers. De redactie en het bestuur van het Vakblad zijn benieuwd hoe u 
het tijdschrift waardeert. Dus, bent u een lezer van het Vakblad, en wilt u uw 
mening delen? Vul dan de enquête in.
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De resultaten worden gebruikt om het Vakblad zo goed mogelijk op uw 
wensen aan te passen. U heeft tot 17 mei de tijd om deel te nemen aan het 
onderzoek. Onder de deelnemers worden tien exemplaren van het boek De 
natuur van de kust verloot, geschreven door Evert Jan Lammerts en Anton van 
Haperen. Alvast ontzettend bedankt voor uw deelname!

http://www.vakbladnbl.nl/

Beheerdersdag 2015: ideeën gezocht! 

De Beheerdersdag is dé jaarlijkse ontmoetingsplek voor iedereen die zich 
bezighoudt met het beheer van bos, natuur en landschap. Editie 2015 vindt 
plaats op vrijdag 25 september en wordt net als vorig jaar georganiseerd door 
de Bosgroepen en de VBNE, met ondersteuning van een groot aantal groene 
organisaties.
Het programma zal net als voorgaande jaren bestaan uit lezingen, workshops 
en demo-presentaties in het veld. Ook is er weer een infomarkt waar plaats 
voor uiteenlopende projecten en producten. Graag horen we van u wat u 
ideeën en wensen zijn. Wilt u van een onderwerp graag meer weten? Bent u 
bezig met een vernieuwing waar iedereen in de sector over moet horen? Wilt u 
de resultaten van beheer gerelateerd onderzoek delen? Laat het ons weten via 
info@beheerdersdag.nl. Het programma wordt dit voorjaar nader ingevuld.

info@beheerdersdag.nl

Binnenkort & nieuw verschenen

- Aftrap week van de teek- Utrecht -13 april van 11:00-12:30

- Veldwerkplaats Natuurbrandpreventie in de praktijk - Ermelo e.o.-15 april

- Veldwerkplaats Nieuwe beheervormen voor hellingbossen -22 april 2015

- Werkconferentie Buitensport, gastvrijheid en natuur: samen sterker! -29 april

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

- OBN rapport Ontwikkeling eilandstaarten

- OBN Heidebrochure

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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