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VBNE van start
 

Op 1 januari 2014 is de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VNBE) gestart.
In een overzicht vindt u de namen van de bestuursleden, de algemene ledenvergadering
en de contactgegevens van de medewerkers. In twee artikelen in De Landeigenaar en
het Vakblad Natuur Bos Landschap leest u meer over de VBNE. Wij willen graag met u
samen bouwen aan de VBNE met als doel het ondersteunen van professioneel beheer
van bos en natuur. Wat moet volgens u op de agenda staan? Neem contact met ons
op.
Het VBNE team: Evelien Verbij, Anne Reichgelt, Annika van Dijk, Wim Wiersinga en Mark Brunsveld
 info@vbne.nl 
 

 
Resultaten onderzoek eikensterfte
 

Uit verschillende delen van Nederland zijn verontrustende berichten binnengekomen
over sterfte van oudere zomereiken in bossen en parken. Eind 2013 heeft Alterra
daarom een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit een enquête onder vijftig
beheerders en een klein veldonderzoek. In dit artikel vindt u meer informatie over de
ernst van de sterfte, de mogelijke oorzaken en wat u als beheerder kunt doen. Op dit
moment bekijkt de VBNE wat de mogelijkheden zijn voor vervolgonderzoek naar de
relatie tussen eikensterfte, droogte en de hoeveelheid fijne wortels.
 a.reichgelt@vbne.nl 
 

 
Afstudeerproject 'delicten in bos en natuur'
 

3 februari is Jos van der Kooi, veiligheidskundige in opleiding, begonnen met een
afstudeeropdracht bij de VBNE. Tot 1 juli 2014 gaat hij zich richten op bewust
gepleegde delicten in bos en natuur, zoals stroperij, vandalisme en afvaldumping. Op
basis van een inventarisatie van de problematiek in Gelderland en Noord-Brabant maakt
hij een handreiking, waarmee beheerders zelf de veiligheid in bos- en natuurgebieden
kunnen verbeteren. Hierbij gaat het niet alleen om handhaving, maar ook om andere
preventieve maatregelen. Heeft u specifieke problemen die meegenomen moeten
worden in de inventarisatie? Heeft u ervaring met preventieve maatregelen? Neem dan contact met hem op.
 j.vanderkooi@vbne.nl 
 

 
Activiteitenplan Colland Arbeidsmarktbeleid 2014
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Het bestuur van het fonds Colland Arbeidsmarktbeleid heeft het activiteitenplan van
2014  met een omvang van ruim 377.000 euro goedgekeurd. Alle werknemers die vallen
onder de cao bos en natuur betalen mee aan dit fonds. De VBNE coördineert het
activiteitenplan, aangestuurd door de sociale partners. Een greep uit de projecten die dit
jaar worden uitgevoerd:

Een inspiratieboekje voor werkgevers en werknemers over 'Duurzame inzetbaarheid'
Een toolkit ‘Preventie en aanpak agressie en geweld jegens werknemers’
Twee brochures over ‘Praktisch veiligheidsbeleid bij vrijwilligerswerk’ en ‘Veiligheid en gezondheid, ook
voor de zzp-er’
Het project ‘Nature Fits all’
Bevordering ondernemerschap en een ondernemende houding bij studenten en werknemers
De veldwerkplaatsen, binnenkort ontvangt u hiervan het programma voor 2014

 a.vandijk@vbne.nl 
 

 
Met permetrine broek significant minder tekenbeten
 

In het kader van het Activiteitenplan Colland Arbeidsmarktbeleid heeft Stigas
een praktijkproef uitgevoerd naar tekenwerende kleding. In de proef zijn vier methoden
van bescherming getest. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat de met
permetrine geïmpregneerde broek significant minder tekenbeten oplevert dan een
gewone werkbroek. Stigas adviseert daarom ook deze broek in te zetten bij
werkzaamheden met een hoog risico op een tekenbeet. Ook beveelt Stigas aan om een standaard
inspectiemethode voor het lichaam op te stellen die onder werkgevers en werknemers in bos en natuur kan
worden verspreid.
 a.vandijk@vbne.nl 
 

 
Interactieve training Houd medewerkers inzetbaar
 

Speciaal voor bedrijven en organisaties in de bos- en natuursector, vinden interactieve
trainingen plaats, gericht op het inzetbaar houden van uw medewerkers. Tijdens deze
training leert u hoe u het verzuim binnen uw bedrijf terug kunt dringen en voorkomen.
Deelname aan de training is kosteloos. De eerste training vind plaats op 13 maart 2014
in Ede. Bekijk onze agenda voor de overige trainingsdagen en voor aanmelden.
 a.vandijk@vbne.nl 
 

 
VBNE ondertekent Houtconvenant
 

Het bestuur van de VBNE heeft besloten het Houtconvenant te ondertekenen. Samen
met Platform Hout in Nederland, neemt de VBNE de coördinatie van het Houtconvenant
over van het Bosschap. Het Houtconvenant heeft als doel om te komen tot een grotere
oogst van houtige biomassa in Nederland, zowel als grondstof voor producten als voor
energievoorziening. De VBNE en Platform Hout in Nederland gaan in gesprek over de
bijdrage van het Houtconvenant aan het Energieakkoord van de Sociaal Economische
Raad (SER).
 a.vandijk@vbne.nl;m.brunsveld@vbne.nl 
 

 
OBN in 2014
 

De VBNE gaat het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN)
coördineren. Teo Wams, directeur natuurbeheer bij Natuurmonumenten en bestuurslid
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van de VBNE, is de nieuwe voorzitter van de OBN Adviescommissie. Mark Brunsveld en Wim Wiersinga
blijven de contactpersonen. De belangrijkste financiers van OBN zijn het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het
ministerie van Economische Zaken (EZ). De OBN Kennisagenda 2014-2018 vormt de leidraad voor de
kennisontwikkeling de komende jaren. De laatste onderzoeksresultaten vindt u in de OBN Nieuwsbrief.
 w.wiersinga@vbne.nl;m.brunsveld@vbne.nl 
 

 
Nieuw verschenen
 

Stigas rapport Tekenwerende werkkleding praktijkproef
OBN rapport Preadvies paddenstoelen deel 1 en deel 2
OBN rapport Natuurherstel in ondiepe plassen in het zeeklei- en
laagveenlandschap; kansen voor kleimeren
OBN rapport Natura 2000 kennislacunes in de Wieden & De Weerribben
OBN rapport Herstel vogelkers-essenbos in het Lankheet; resultaten van het
OBN-onderzoek 2005-2010
OBN rapport Kartering van de habitattypen Actief hoogveen en Herstellend hoogveen

 

 

Binnenkort
 

Interactieve training ‘Houd medewerkers inzetbaar’ 13 maart 2014, Aequor,
Horaplantsoen 18, Ede (Utr)
Interactieve training ‘Houd medewerkers inzetbaar’ 18 maart 2014, FPG, De
Klomp 5, De Klomp (Gld) Interactieve training ‘Houd medewerkers inzetbaar’.
Speciale aandacht voor kleinere particuliere landgoedeigenaren.
Interactieve training ‘Houd medewerkers inzetbaar’ 20 maart 2014, Het Utrechts Landschap,
Bunnikseweg 39, De Bilt (Utr)
Interactieve training ‘Houd medewerkers inzetbaar’ 27 maart 2014, Landschapsbeheer Drenthe,
Nijend 18a, Anderen (Dr)
Interactieve training ‘Houd medewerkers inzetbaar’ 22 april 2014, Bruins en Kwast, De
Mossendamsdwarsweg 1, Goor (Ov). Speciale aandacht voor bosaannemers.
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