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Het bestuur stelt zich voor: Hank Bartelink, namens de landschappen
“Nog niet zo lang geleden, toen ik nog een jongeling was met woest golvende haren,
ging ik naar Wageningen om Bosbouw te studeren. ‘Want daar kon je je specialiseren in
het beheren van natuurgebieden.’ Dat er elke minuut een hectare tropisch regenwoud
verdween, daar moest wat aan gedaan worden. Vele jaren later kromp die hoeveelheid
oerbos nog steeds, maar je kunt ook dicht bij huis al constateren dat de natuur, of
algemener, de kwaliteit van de leefomgeving, ons allen ernstig zorgen moet baren. Dat
was voor mij mede reden om op zoek te gaan naar een plek waar ik concreter iets voor
de natuur zou kunnen betekenen. De overstap naar De12Landschappen was daarom een logische. In de jaren
dat ik nu voor D12L werkzaam ben, heb ik aan den lijve ondervonden hoe belangrijk en hoe zinvol
samenwerking tussen organisaties is. De VBNE is een prachtig instrument om de effectiviteit en de efficiëntie
van terreinbeheer te vergroten. Het is een uitdaging dat mede van de grond te mogen helpen tillen.”
info@vbne.nl

Nu aanmelden voor workshops: Samen effectief invasieve exotische
planten bestrijden
Invasieve exotische planten zijn een groeiend probleem in bos- en natuurbeheer. Vaak
bedreigen ze de beheerdoelstellingen en de kosten om ze te bestrijden lopen steeds
hoger op. Daarom organiseren we nu drie middagen voor beheerders om samen
effectieve bestrijdingsmethoden te bespreken en praktijkkennis te delen. De middag
start met presentaties over bestrijdingsstrategieën van Henk Siebel
(Natuurmonumenten) en Johan van Valkenburg (Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit). Daarna is er alle ruimte om praktijkervaringen uit te wisselen.
De workshops vinden plaats op 27 mei, 28 mei en 2 juni van 13:00 tot 17:00 uur op verschillende locaties in
Nederland, zie de agenda in deze nieuwsbrief. Aanmelden via info@vbne.nl, graag vóór 9 mei 2014. Deelname
is gratis. Vermeld bij de aanmelding de gewenste datum en de soortgroep die in uw terreinen de meeste
problemen oplevert (bomen, struiken, water/oeverplanten, ruigtekruiden).
a.reichgelt@vbne.nl

Jubileumsymposium OBN: Kennis maken voor Natuurkwaliteit
In 2014 bestaat het OBN-kennisnetwerk 25 jaar en dat is een goed moment om terug te
blikken op de bijdrage van OBN aan natuurherstel en -beheer in Nederland. Het is ook
een goed moment om, samen met de bestaande en nieuwe partijen die OBN dragen,
vooruit te kijken naar de actuele opgaven rond natuurkwaliteit en de rol die kennis hierin
kan spelen. Dit willen we doen tijdens een symposium waarin ‘kennis maken’ en
‘kennismaken’ voor natuurkwaliteit centraal staat. Het symposium vindt plaats op
http://www.vbne.nl/nieuwsbrief.php?uid=2&uc=VBNEMM!&id=32&nbid=32
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donderdagmiddag 26 juni bij de Boerinn te Kamerik. U kunt zich aanmelden. Deelname is gratis. Informatie
over de inhoud en het programma vindt u op de website.
m.dewith@vbne.nl

www.natuurkennis.nl

OBN in de startblokken
Drie belangrijke documenten die richting geven aan de activiteiten van het
Kennisnetwerk OBN in de komende vijf jaren zijn gereed:
de OBN Kennisagenda 2014-2018 met daarin de programmatische speerpunten
verdeeld over vier hoofdthema’s
met de ontwikkeling van het OBN Communicatieplan wordt het kennisdelen
voortvarend aangepakt
het OBN Jaarplan voor 2014 met de voorstellen voor nieuw op te starten onderzoek en de activiteiten
voor kennisverspreiding door het netwerk
Het jaarplan wordt eind april met de BIJ12 besproken en na instemming met de onderzoeksprojecten zullen de
diverse onderzoeken vanaf 1 mei worden aanbesteed via TenderNed. Houd deze website in de gaten!
m.brunsveld@vbne.nl

www.tenderned.nl

Dit doet de VBNE voor u in 2014
Als vereniging vindt besluitvorming in de VBNE plaats door het bestuur en de algemene
ledenvergadering (ALV). Op 3 april heeft het bestuur het Werkplan 2014 vastgesteld, de
invulling van de regieteams van de pleinen goedgekeurd en de begroting van de VBNE
voor 2013/2014 besproken. Op 17 april vond de eerste ALV plaats. Elk lid van de VBNE
mag maximaal drie leden in de ALV afvaardigen.
In de ALV is besproken dat de leden in 2014 geen contributie zouden moeten betalen
aan de VBNE omdat ze nog een heffing aan het Bosschap betalen. Tegelijkertijd is in
2014 een werkbudget nodig, daarom is afgesproken dat de leden in 2014 een voorschot betalen aan de VBNE
welke ze in 2015 terugkrijgen.
e.verbij@vbne.nl

Arbocatalogus: gezond en veilig werken in bos en natuur
We gaan steeds langer doorwerken en doen dat het liefst in goede gezondheid. Dan is
het van belang de juiste kennis te hebben over gezond en veilig werken. Wat zijn de
belangrijkste risico’s? En wat kun je doen om die te vermijden? In de arbocatalogus
staat dit allemaal overzichtelijk op een rij. Er staan technieken in, goede praktijken,
normen en praktische handleidingen.
Belangrijke veiligheid- en gezondheidsrisico's die worden behandeld zijn:
boomverzorging (blessen, kappen/vellen en snoeien van bomen)
werkdruk (door bezuinigingen krijgen medewerkers steeds meer taken toebedeeld)
agressie en geweld
zoönosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -steken
langdurig zitten op machines, zoals een bosbouwtrekker, harvester of forwarder
prunus trekken
langdurig werken met een motorkettingzaag, (motor) bosmaaier, motorstokzaag
beeldschermwerk
a.vandijk@vbne.nl

www.agro-arbo.nl

http://www.vbne.nl/nieuwsbrief.php?uid=2&uc=VBNEMM!&id=32&nbid=32

2/4

21-10-2014

Nieuwsbrief

Staatsecretaris: Boswet voldoende waarborg
De VBNE heeft, samen met de Unie van Bosgroepen, een brief gestuurd naar de
staatssecretaris van Economische Zaken over het mogelijk neveneffect van de
voorgestelde wijziging van de Boswet. Dit effect houdt in dat gemeenten de ‘bebouwde
kom Boswet’ kunnen gaan oprekken in de richting van de buitengrens van de gemeente
zodat de Boswet buiten werking wordt gesteld. In haar reactie schrijft de
staatssecretaris dat de Boswet waarborgt dat gemeenten de ‘bebouwde kom Boswet’
niet oprekken. Ze vertrouwt dat de gemeenten de Boswet correct zullen toepassen. In
de ogen van de VBNE en de UvB is de uitspraak van de staatssecretaris een stap in de goede richting. De
FPG heeft voor de VBNE de Tweede Kamer benaderd om deze problematiek te agenderen tijdens het
eerstvolgende overleg met de staatssecretaris.
e.verbij@vbne.nl

Oproep aan Tweede Kamer: aandacht voor Lyme en werken in groen
Binnenkort discussieert de Tweede Kamer over het burgerinitiatief dat vraagt om meer
aandacht voor de ziekte van Lyme. In een brief aan de Tweede Kamer vraagt de VBNE,
samen met Stigas en de andere leden van de Landelijke Groene Lyme werkgroep, om
specifiek aandacht te besteden aan werkenden in het groen en de risico’s op
tekenbeten en Lyme. Voor hen zijn tekenbeten aan de orde van de dag. In de brief
vragen we specifiek om snel helderheid over de normering van veiligheidskleding;
onderzoek naar gezondheidseffecten van deze kleding; het ontwikkelen van een
systematische inspectiemethode; en het verder verbeteren van de diagnostiek en behandeling van de ziekte
van Lyme.
mcg.de.groot@stigas.nl

www.weekvandeteek.nl

Meedenken over Actieplan: Bijdrage bos aan een groene economie
De VBNE en het Platform Hout Nederland (PHN) werken aan het Actieplan ‘Bijdrage van
bosaan een groene economie’. Hierin wordt de betekenis van de bos- en houtsector aan
de Biobased Economy uitgewerkt. Nederlandse bos- en natuurgebieden leveren
waardevolle grondstoffen aan de houtverwerkende industrie, maar ook aan bijvoorbeeld
de geneesmiddelenindustrie, de chemische industrie en de energiesector. Het doel is
aansprekende en kansrijke initiatieven voor functiecombinaties van natuur en de
biobased economy te stimuleren. Dit staat in de Natuurvisie die op 11 april 2014 door
staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het actieplan is de opmaat voor de
Nederlandse invulling van de nieuwe EU-bossenstrategie. Wilt u graag meedenken, neem dan contact met ons
op.
e.verbij@vbne.nl

Binnenkort
Veldwerkplaats Voedselkwaliteit en biodiversiteit in bossen vrijdag 9 mei
2014 van 9:45 tot 16:30 uur, Edese Bos & Ginkelse Heide
Veldwerkplaats Knelpunten voor fauna bij rivierherstel donderdag 22 mei 2014
van 9:45 tot 16:30 uur, Duursche Waarden
Workshop Invasieve exotische planten dinsdag 27 mei 2014 van 13:00 tot
17:00 uur, Johannes Post kazerne te Havelte
Workshop Invasieve exotische planten woensdag 28 mei 2014 van 13:00 tot 17:00 uur, Generaal
majoor De Ruyter van Steveninck Kazerne te Oirschot
http://www.vbne.nl/nieuwsbrief.php?uid=2&uc=VBNEMM!&id=32&nbid=32
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Workshop Invasieve exotische planten maandag 2 juni 2014 van 13:00 tot 17:00 uur, Du Moulin
kazerne te Soesterberg
Jubileumsymposium OBN ‘Kennis maken voor Natuurkwaliteit’ donderdag 26 juni van 13:30 tot
17:00 uur, Boerinn te Kamerik
Veldwerkplaats Herintroductie van soorten door het opbrengen van maaisel donderdag 28 augustus
2014 van 9:45 tot 16:30 uur, Loenen / Soerense Broek
Veldwerkplaats Vennen in een veranderend klimaat woensdag 3 september 2014, Landschotsche en
Neterselsche Heide
Veldwerkplaats Herstel en uitbreiding van hardhoutooibos door spontante ontwikkeling donderdag 18
september 2014

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen-Rijsenburg
Telefoon: 0343-745250
E-mail: info@vbne.nl
Twitter: @vbne_
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