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Het bestuur stelt zich voor: Teo Wams, namens Natuurmonumenten
 

Begin jaren zeventig was ik als tiener erg onder de indruk van achtereenvolgens
berichten over de jaarlijkse moord op trekvogels in Zuid-Europa en het Rapport van de
Club van Rome. Het was voor mij reden om biologie te gaan studeren in Groningen en
daarna in de groene NGO wereld te gaan werken. Eerst bij de Vereniging Milieudefensie,
waar ik mij met allerhande duurzaamheidsvraagstukken bezighield. En sinds ruim tien
jaar Natuurmonumenten, waar ik als directeur natuurbeheer verantwoordelijk ben voor de
inhoudelijke kant van ons werk. Al die jaren heb ik het belang van zowel goede
samenwerking als een sterke identiteit van iedere organisatie ervaren. De VBNE zie ik als een ideale
oplossing voor dit spanningsveld want binnen deze club werken we nu juist samen op die zaken waar we met
z’n allen sterker van worden, hetzij door meer efficiency hetzij door de kracht van het spreken met één stem.
Het eerste jaar VBNE is in mijn ogen heel veel belovend.
 info@vbne.nl 
 

 
Voortgang OBN Kennisnetwerk & inschrijven OBN-symposium
 

De VBNE coördineert de werkzaamheden van het Kennisnetwerk OBN. Dit omdat het
Kennisnetwerk kennis ontwikkelt en deelt met als doel bij te dragen aan het structureel
herstel en efficiënt en effectief beheer van natuurkwaliteit. Voor u als beheerder van bos
en natuur dus uiterst relevant dat er innovatief onderzoek is EN dat u de opgedane
kennis direct kan toepassen in uw beheer. Het ministerie van Economische Zaken,
BIJ12 (samenwerkende provincies) en de VBNE  hebben een overeenkomst getekend.
Waarin staat dat zowel EZ als BIJ12 de komende vijf jaar ieder 800.000 euro bijdragen
aan het nuttige werk van het Kennisnetwerk OBN. Alle nieuwste kennis vindt u op www.natuurkennis.nl. Of u
kunt deelnemen aan een veldwerkplaats om inzicht te krijgen in de laatste innovaties. Wilt u meer weten over
het Kennisnetwerk OBN? U bent van harte welkom op het OBN symposium op 26 juni.
 
Donderdag 26 juni vindt het OBN-symposium ‘Kennis maken voor Natuurkwaliteit’ plaats ter gelegenheid van
het 25-jarig bestaan van OBN. In de middag bent u van harte welkom bij De Boerinn te Kamerik. Het
programma is gevarieerd met diverse sprekers en bied keuze uit verschillende parallelsessies of een excursie.
Ook is er voldoende gelegenheid voor informele ontmoetingen. Kijk voor het gehele programma
op www.natuurkennis.nl of meld u hier direct aan (noodzakelijk i.v.m. de organisatie). Deelname is gratis.
  
www.natuurkennis.nl
 M.deWith@vbne.nl  
 

 
Iepen aanplanten
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Iepziekte is al sinds het begin van de vorige eeuw in Nederland. De ziekte had een
dusdanig grote invloed op het iepenbestand, dat men vreesde voor het voortbestaan
van de Iep in Nederland. Inmiddels is de verspreiding van de ziekte afgenomen en
worden er zelfs weer resistente variëteiten aangeplant. Daarom heeft de VBNE een
update gemaakt van het praktijkadvies. Gezien de grote cultuurhistorische rol van de
Iep in het Nederlandse landschap, is herplant van voldoende voor de iepziekte
resistente soorten of rassen een interessante optie. Helemaal nu door de
essentaksterfte een grote aantasting van het essenbestand eraan lijkt te komen.
 a.reichgelt@vbne.nl 
 

 
Deel kennis over invasieve exoten
 

Kennis uitwisselen, langs de eigendomsgrenzen bestrijden en gedeelde capaciteit van
werknemers en vrijwilligers inzetten. Samenwerking is ontzettend belangrijk bij de
bestrijding van invasieve exotische planten. 27, 28 mei en 2 juni heeft de VBNE
workshops georganiseerd. Er zijn presentaties gegeven over de bestrijding van
landplanten, struiken en bomen en de bestrijding van oeverplanten en ambrosia.
Ook zijn alle tips en trucs van de deelnemers verzameld. Mocht u ook deel willen
nemen aan een workshop over invasieve exotische planten, dan organiseren wij bij
voldoende belangstelling na de zomervakantie een extra avondbijeenkomst. U kunt zich melden bij Anne
Reichgelt.
 a.reichgelt@vbne.nl  
 

 
Tegemoetkoming BOA Permanente Her- en Bijscholing 2014
 

Voor werknemers van bedrijven die vallen onder de raam-cao Bos en Natuur is met
steun van Colland Arbeidsmarkt in 2014 een vergoeding beschikbaar voor:

De vervolgopleiding groene BOA/milieu BOA domein II (voor nieuwe BOA’s)
Alle modules (A, B en C) in het kader van het traject Permanente Her- en
Bijscholing BOA (PHB, milieu BOA domein II)

Meer informatie over deze regeling vindt u in de omschrijving van de regeling en het
reglement. Aanmelden kan met het aanmeldformulier. Dit aanvraagformulier kunt u sturen aan VHG
Bedrijfsadvies bv.
 a.vandijk@vbne.nl  
 

 
Actieprogramma duurzame biomassa 2020
 

De VBNE en het Platform Hout in Nederland hebben namens de Houtconvenantpartners
op 2 juni 2014 het ‘Actieprogramma duurzame biomassa 2020’ aan het ministerie van
EZ aangeboden. In dit programma staan een 10-tal acties die een bijdrage kunnen
leveren aan de doelstellingen van het Energieakkoord. Met deze acties kan 58% meer
duurzame energie uit biomassa geproduceerd worden. In de maand juni vinden diverse
gesprekken plaats over de uitvoering van dit actieprogramma.
 a.vandijk@vbne.nl  
 

 
Bezwaar blijven maken tegen aanslagen waterschapsheffingen
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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 is het pleidooi van de voorbeeldzaak Lonneker gehouden bij de Hoge Raad.
Dit najaar zal het arrest volgen. In afwachting daarop adviseren de VBNE en het
Bosschap natuureigenaren van grasland en akkers (natuurbeheertype N10.02, N12.02,
N12.05 en N13.01) om bezwaar te blijven maken tegen de aanslagen van de
waterschappen. U kunt hiervoor de standaardbrief ‘bezwaar aanteken’ of de
standaardbrief ‘beroep aantekenen’ gebruiken.
 a.vandijk@vbne.nl  
 

 
Aanmelding groene waterschapsbestuurders open gesteld
 

Voor alle waterschappen (behalve Vechtstromen) is de VBNE namens het Bosschap op
zoek naar gemotiveerde kandidaten die de categorie natuurterreineigenaren willen
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.
 
 a.reichgelt@vbne.nl   www.vbne.nl 
 

 
FAQ cao bos en natuur
 

De raam-cao Bos en Natuur heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot 1 juli 2014. Op 16
september komen sociale partners weer bij elkaar en zal bekeken worden of de
onderhandelingen weer opgestart moeten worden. Tot die tijd geldt de laatst afgesloten
raam-cao.
 a.vandijk@vbne.nl  

 

 

Binnenkort
 

Veldwerkplaats: Vennen in een veranderend klimaat woensdag 3 september
2014 van 9:45 tot 16:30 uur, Landschotse Heide
Veldwerkplaats: Begrazingsbeheer en kleinschalige dynamiek in de duinen
vrijdag 5 september 2014, Hollandse vastelandsduinen
Veldwerkplaats: De effecten van stoppen met maaibeheer in beekdalen
dinsdag 16 september 2014, Drentsche Aa
Veldwerkplaats: Herstel en uitbreiding van hardhoutooibos door spontane ontwikkeling donderdag 18
september 2014
Demonstratie door Probos: Oogst en verwerking biomassa, 3 juli 2014, 9.00 -13.00 uur
Beheerdersdag, 26 september 2014 

 

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

 


