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Het bestuur stelt zich voor: Annette ter Kuile, namens de FPG
 

“Naast het stadskind dat ik ben, kan ik toch het meest genieten van alle weekenden en
vakanties die ik op ons Landgoed , De Moeren, verblijf. Als mededirecteur heb ik de
verantwoordelijkheid om dit mooie natuurgebied ten zuiden van Breda, op een
verantwoorde manier te beheren. Zo zijn er veel particulieren die hun grondbezit op
duurzame wijze voor hun (klein) kinderen willen behouden. Deze mensen zijn verenigd
in de Federatie voor Particulier Grondbezit (FPG). Sinds mei vorig jaar zit ik in het
bestuur van de FPG en heb ik natuur en bos in mijn portefeuille. Daarbij is
samenwerking met de natuurorganisaties van groot belang. Ik draag graag bij aan die samenwerking in de
nieuw opgerichte VBNE.”
 info@vbne.nl 
 

 
Gezocht: groene waterschapsbestuurder
 

Voor alle waterschappen (behalve Vechtstromen) is de VBNE namens het Bosschap op
zoek naar gemotiveerde kandidaten die de categorie natuurterreineigenaren wil
vertegenwoordigen in het waterschapsbestuur. U hoeft geen ingezetene te zijn van het
waterschap waarvoor u zich kandidaat stelt. Ervaringen van de huidige groene
waterschapsbestuurders vindt u in een artikel van het Vakblad Natuur Bos Landschap.
 
De openstellingstermijn waarin kandidaten zich kunnen aanmelden loopt van 1 juni tot 1
september 2014. Om u kandidaat te stellen dient u het aanmeldformulier in te vullen en uiterlijk 31 augustus
2014 op te sturen naar Anne Reichgelt via a.reichgelt@vbne.nl.
 a.reichgelt@vbne.nl   www.vbne.nl 
 

 
Waterschapsheffingen: 11 juni zaak Lonneker bij de Hoge Raad
 

Natuurbeheerders en waterschappen voeren rechtszaken over een verschil van inzicht
of bepaalde natuurpercelen vallen in het belastingtarief voor natuurterreinen of niet. Op
11 juni 2014 om 14:00 uur zal het pleidooi van de zaak Lonneker (Kruiden- en faunarijk
grasland; Natuurmonumenten versus Waterschap Regge en Dinkel) gehouden worden
bij de Hoge Raad. Het pleidooi is openbaar (bezoekersinformatie). Dit is bijzonder,
omdat procedures bij de Hoge Raad vrijwel geheel schriftelijk worden gevoerd. Het
arrest (uitspraak) van de Hoge Raad is pas over enkele maanden te verwachten. Het
pleidooi wordt gehouden na een eerdere positieve uitspraak voor de beheerders in hoger beroep bij het
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
 a.vandijk@vbne.nl 
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Vernieuwd praktijkadvies beheersing natuurbranden

 

In Nederland komen met enige regelmaat (onbeheersbare) natuurbranden voor. Het
vernieuwde 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. Bekijk ook
of uw terrein in een vastgesteld natuurbrandrisicogebied ligt en wat dit eventueel voor u
betekent.  Verder gaat het advies in op wat van u wordt verwacht in geval er
daadwerkelijk een natuurbrand in uw terrein is. U leert kennis maken met de taal van de
brandweer. Wilt u een of meerdere brochures ontvangen, neem dan contact op met de VBNE via info@vbne.nl
 e.verbij@vbne.nl 
 

 
Bij voldoende belangstelling: extra avond over invasieve exotische
planten
 

27, 28 mei en 2 juni organiseert de VBNE workshops over invasieve exotische planten.
Mocht u bij deze niet aanwezig kunnen zijn, maar wel interesse hebben, dan
organiseren wij bij voldoende belangstelling na de zomervakantie een extra
avondbijeenkomst. U kunt zich melden bij Anne Reichgelt.
 a.reichgelt@vbne.nl  

 

 
Kom naar het OBN symposium Kennis maken voor natuurkwaliteit!
 

Het OBN-kennisnetwerk bestaat dit jaar 25 jaar! Dat is een goed moment om terug te
blikken en vooruit te kijken. Dat doen we op het OBN-jubileumsymposium waarin
‘kennis maken’ en ‘kennismaken’ voor natuurkwaliteit centraal staat. Er is een
afwisselend programma, beginnend met een plenair gedeelte en daarna kunt u kiezen
uit verschillende parallelsessies met uiteenlopende onderwerpen. Ook is er een
informatiemarkt. Het symposium vindt plaats op donderdagmiddag 26 juni in het
Utrechtse veenweidegebied (De Boerinn te Kamerik). U kunt zich aanmelden via
deze website. Nadere informatie en het programma zijn te vinden op www.natuurkennis.nl. Aanmelden is
verplicht, deelname is gratis.
 m.dewith@vbne.nl    www.natuurkennis.nl  
 

 
FAQ cao bos en natuur
 

Op 1 juni 2014 gaat de afwijking van de wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) in de
raam-cao bos en natuur gelden. Deze afwijking houdt in dat nieuwe en huidige
medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die
tijdelijke/projectmatige werkzaamheden verrichten, tot hooguit zes tijdelijke contracten
kunnen krijgen in een periode van hoogstens vier jaar. Het gaat hier specifiek om
tijdelijke en/of projectmatige werkzaamheden en niet om structurele werkzaamheden.
Heeft u ook vragen over de cao, mail deze dan naar Annika van Dijk en meld u aan voor
de cao nieuwsbrief.
 a.vandijk@vbne.nl    www.vbne.nl 
 

 
Verwijderen nesten eikenprocessierups
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Stigas adviseert om rupsen en nesten niet zelf te verwijderen, maar dit te laten doen
door een gespecialiseerd bedrijf. De beheersing van de rups is geen eenvoudige zaak
en de kans op gezondheidsklachten is groot. Een gespecialiseerd bedrijf werkt volgens
strenge richtlijnen. 

Advies voor bedrijven gespecialiseerd in verwijderen van nesten
Mensen die beroepsmatig eikenprocessierupsen verwijderen, moeten adequate
persoonsbeschermingsmiddelen gebruiken. Zie voor gebruik van de juiste middelen het schema Arbozorg van
het Kenniscentrum Eikenprocessierups.

Meer informatie over het werken met de eikenprocessierups
De jaarlijks uitgebrachte leidraad eikenprocessierups van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 mirjam.de.groot@stigas.nl  
 

 
Nieuw verschenen
 

Praktijkadvies Risicobeheersing Natuurbranden
Artikel Invasieve exoten als bedreiging voor Natura2000-doelen
Artikel De stem van de natuureigenaar in het waterschap
Ingezonden brief Reactie op: Boswet moet worden aangepast. Maar hoe?
OBN rapport Drukbegrazing en chopperen als alternatieven voor plaggen van
natte heide
OBN rapport Vennen in een veranderend klimaat
OBN Jaarverslag 2013
Brochure over de tapuit van Vogelbescherming en OBN: gratis te bestellen via
info@vogelbescherming.nl

 

 

Binnenkort
 

Pleidooi zaak Lonneker woensdag 11 juni om 11:00 uur te Den Haag
De Nationale Bosbouwwedstrijden zaterdag 21 juni in Park Berg & Bos, te
Apeldoorn
OBN Symposium donderdagmiddag 26 juni in De Boerinn te Kamerik
Alvast reserveren: Beheerdersdag vrijdag 26 september

 

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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