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Het bestuur stelt zich voor: Maurits van den Wall Bake - voorzitter
"Kijk wat bijzonder: twee eiken en twee beuken vlak naast en door elkaar. Zó oud en
dik. Samen oud geworden. Ze overleven grootmoeder en mij nog. En uiteindelijk winnen
die eiken het trouwens." Aldus mijn grootvader (toen al 80+) zo'n 50 jaar geleden met
mij wandelend op zijn kleine landgoed bij Vorden. Hij kreeg gelijk: zij overleefden hem;
en die eiken staan er nog. Ze worden op 300 jaar geschat. De beuken zijn krakkemikkig
maar zijn er ook nog. Sindsdien – en daardoor – kijk ik naar bomen en – breder – naar
natuur. Door zijn ogen. En hoewel als jurist een werkend leven lang achter een bureau
en in vergader- en zittingszalen, is het een vreugde door de dingen die ik nu daarnaast mag doen de kans te
hebben bezig te zijn met bos en natuur en de mensen die daar echt wat van weten. En van die mensen
daarover te leren. Een pre van het zijn van voorzitter van de VBNE.
info@vbne.nl

Akkoord raam-cao bos en natuur 2014
Sociale partners hebben een cao-akkoord bereikt voor de nieuwe raam-cao bos en
natuur 2014. De cao loopt van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014. De belangrijkste
afspraken op een rij:
Extra inzet terugdringing werkeloosheid onder jongeren
Bevorderen participatie arbeidsgehandicapten
Lonen per 1 januari 2014 met 1,5% omhoog
Voor de ondernemingsdelen Natuurmonumenten en De Landschappen geldt dat per 01-06-2014
medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die tijdelijke/projectmatige
werkzaamheden verrichten, tot hooguit zes tijdelijke contracten kunnen krijgen in een periode van ten
hoogste vier jaar.
Alle wijzigingen kunt u vinden in de cao-mededeling. De nieuwe loontabellen staan op onze website.
a.vandijk@vbne.nl

9 mei: veldwerkplaatsenseizoen geopend!
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
opdracht van de VBNE georganiseerd door de Unie van Bosgroepen. Op 9 mei wordt de
eerste veldwerkplaats georganiseerd over voedselkwaliteit en biodiversiteit in bossen op
hoge zandgronden. Deze veldwerkplaats gaat over de oorzaken van afnemende
biodiversiteit in bossen en toenemende rupsenplagen, en wat u als beheerder hieraan
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kunt doen. Hierbij gaat het ook om de invloed van oogst van tak- en tophout voor biomassa. Aanmelden voor
deze veldwerkplaats kan via aanmelden@veldwerkplaatsen.nl.
info@veldwerkplaatsen.nl

www.veldwerkplaatsen.nl

Gedragscode natuurbeheer verlengd tot 21 april 2015
De VBNE is sinds 1 januari 2014 de nieuwe eigenaar van de gedragscode bosbeheer en
de gedragscode natuurbeheer. De gedragscode natuurbeheer is verlengd tot 21 april
2015. Het komende jaar wordt gewerkt aan de evaluatie van beide gedragscodes. Voor
vragen over de gedragscodes kunt u terecht bij de a.reichgelt@vbne.nl.
a.reichgelt@vbne.nl

6% btw-tarief voor diensten aan bosbouwers niet gekoppeld aan
registratie Bosschap
Bosbouwers, zoals boseigenaren, bosbeheerders en bosaannemers, vallen onder
de landbouwregeling. Hierdoor kan bijvoorbeeld een loonbedrijf of belastingadviseur aan
bosbouwers 6% btw in rekening brengen. De belastingdienst ziet bouwbouwers namelijk
als (landbouw) ondernemers. Voorheen werden bosbouwers gevraagd of zij
geregistreerd stonden bij het Bosschap om aan te kunnen tonen dat een bosbouwer een
ondernemer is. Bosbouwondernemingen zijn immers verplicht geregistreerd bij het
Bosschap. Per 1 januari 2015 wordt het Bosschap opgeheven. Dit levert geen
problemen op met de landbouwregeling, want op 20 december 2013 is de landbouwregeling geactualiseerd.
Sindsdien kunnen alle bosbouwers de landbouwregeling toepassen, ongeacht of ze als ondernemer zijn
aangemerkt.
a.reichgelt@vbne.nl

VBNE waarschuwt: ongewenst effect wijziging Boswet
Door het verdwijnen van het Bosschap per 1 januari 2015 moet de Boswet worden
aangepast. Het ministerie van Economische Zaken stelt voor om de verwijzing in de
Boswet naar de registratie bij het Bosschap te schrappen. Verder blijft de situatie
hetzelfde: provincies en gemeentes kunnen in principe geen regels opleggen buiten
de ‘Bebouwde kom Boswet’ en boseigenaren kunnen volstaan met een kapmelding. In
een brief heeft de VBNE de staatssecretaris erop gewezen dat het van groot belang is
dat de gemeente de grens ‘Bebouwde kom Boswet’ zo vaststelt dat alle bossen van
professionele boseigenaren buiten deze grens liggen. Graag ontvangen wij uw ervaringen met de omgang van
gemeentes met de grens van de ‘Bebouwde kom Boswet’.
e.verbij@vbne.nl

Landgoederen van groot belang voor paddenstoelen
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Het OBN Kennisnetwerk heeft een rapport uitgebracht over paddenstoelen in het bosen natuurbeheer. Daarin zijn per natuurtype de paddenstoelen beschreven met
aanbevelingen voor het beheer. Uit het rapport blijkt dat bijzondere paddenstoelen vaak
voorkomen op landgoederen, bijvoorbeeld in oude lanen en parkbossen. Wij horen graag
wat uw ervaringen zijn met het beheer van paddenstoelen. Wilt u, als eigenaar of
beheerder van een landgoed, gratis deelnemen aan een veldwerkplaats over
‘paddenstoelen in het natuurbeheer’ in oktober? Stuur dan een mail met uw
adresgegevens, eventueel met foto van een bijzondere paddenstoel op uw landgoed, aan
m.brunsveld@vbne.nl. De eerste vijf reacties kunnen gratis deelnemen. Alle inzenders ontvangen het rapport
per post.
m.brunsveld@vbne.nl

Week van de teek van 7 t/m 13 april 2014
Tijdens de Week van de teek wordt op grond van de meest actuele kennis voorlichting
gegeven over het voorkomen van tekenbeten en de ziekte van Lyme. Stigas geeft
voorlichting aan de werkenden in de agrarische en groene sectoren. Tijdens de Week
van de teek geeft Stigas 40 gratis voorlichtingen weg als u voor 1 mei contact opneemt
met Stigas.
a.vandijk@vbne.nl en mcg.de.groot@stigas.nl

www.weekvandeteek.nl

Nieuw verschenen
OBN rapport Voedselkwaliteit en biodiversiteit in droge bossen op de hoge
zandgronden
OBN rapport Effecten van maaibeheer op kleine zeggenmoerassen in beekdalen
OBN rapport Randvoorwaarden voor het herstel van kenmerkende en bedreigde
soorten in het natte zandlandschap
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