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Gevraagd: uw ervaringen met de Gedragscodes Natuurbeheer en
Bosbeheer
 

De gedragscodes hebben als doel om uw werk te vereenvoudigen. U hoeft namelijk
geen ontheffing voor de Flora- en Faunawet aan te vragen wanneer u werkt volgens de
gedragscodes. Als nieuwe eigenaar van de Gedragscodes Natuurbeheer en Bosbeheer
is de VBNE bezig met voorbereiding van een nieuwe ronde evaluatie, aanpassing en
goedkeuring van de gedragscodes. Daarom vraagt de VBNE om uw ervaringen met
beide gedragscodes met ons te delen. Hoe zit uw ideale gedragscode eruit? Neem
hiervoor contact op met a.reichgelt@vbne.nl. Op de Beheerdersdag 26 september kunt
ook terecht bij de stand van de VBNE.
 a.reichgelt@vbne.nl  
 

 
Praktijkmiddag oogst en verwerking natuurgras
 

Op initiatief van de VBNE organiseert Probos de ‘Praktijkmiddag oogst en verwerking
natuurgras’ op donderdag 4 september 2014 van 13.00-17.00 uur. Tijdens deze
praktijkmiddag te Oudemolen zal Staatsbosbeheer de deelnemers een
praktijkdemonstratie geven van oogst op natte graslanden met behulp van
rupsvoertuigen. De techniek van het inkuilen komt tijdens de demo ook aan bod. Durk
Durksz van Wageningen UR zal het rapport ‘Verwerken niet houtige biomassa’
presenteren. Naast deze middag in Drenthe worden bij voldoende belangstelling ook
praktijkmiddagen in het midden en zuiden van het land georganiseerd. Er is plaats voor 50 deelnemers, dus
meld u snel aan via: mail@probos.nl
 a.vandijk@vbne.nl  
 

 
Gezocht: waterschapsbestuurder met goede laarzen
 

Willem de Beaufort, geborgde bestuurder voor natuureigenaren bij Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden, is stellig in zijn oproep. “De nieuwe geborgde bestuurder moet
beschikken over een paar goede laarzen. Houd goed contact met het waterschap, zowel
met het (dagelijks) bestuur als ambtelijk. En ga naar bijeenkomsten die door
natuurbeheerders worden georganiseerd. Dat is je achterban. Een goede bestuurder
pakt kansen door lange termijn beleidsstrategieën, zoals het Deltaprogramma en de
Kaderrichtlijn Water, te delen met de achterban en om te zetten naar winst voor de
dagelijkse praktijk van de bos- en natuurterreinbeheerder.”
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 
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Inschrijving Beheerdersdag 2014 geopend
 

Elk jaar komen honderden mensen samen op de Beheerdersdag om kennis en ervaring
uit te wisselen en te kijken en luisteren naar het nieuws in het vakgebied. Dit jaar vindt
de Beheerdersdag plaats op 26 september op Landgoed Zonnestraal (bij Hilversum).
Aanmelden is vanaf nu mogelijk door een e-mail met uw naam en organisatie te sturen
naar unie@bosgroepen.nl. Deelname kost dit jaar €25,- (€15,- voor studenten), inclusief
een uitgebreide lunch. De deelnemersbijdrage dient op de dag zelf te worden voldaan.
De Beheerdersdag wordt elk jaar georganiseerd door de Bosgroepen, 
De12Landschappen en de VBNE, met dit jaar ook bijdragen van Staatsbosbeheer, de KNBV, OBN, BIJ12,
Natuurmonumenten en het Bosschap.
 unie@bosgroepen.nl   www.beheerdersdag.nl 
 

 
Arbeidsmarktonderzoek sector bos en natuur
 

Om een actief arbeidsmarktbeleid te kunnen voeren, is het belangrijk goed zicht te
hebben op de ontwikkelingen in die markt. Het Arbeidsmarktonderzoek 2014 van de
agrarische en groene sectoren biedt meer inzicht in de in- en uitstroom van werknemers
en in vacatures en de vraag naar opleidingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een
onafhankelijk onderzoeksbureau, Panteia uit Zoetermeer. Het onderzoek start op 15 juli
en duurt tot 11 augustus. Een groot aantal bedrijven wordt per e-mail benaderd door het
onderzoeksbureau, ook u kunt hiervoor benaderd worden. In het najaar zult u via deze
nieuwsbrief worden geïnformeerd over de uitkomst van het Arbeidsmarktonderzoek 2014.
 a.vandijk@vbne.nl 
 

 
In voorbereiding: praktijkadvies sociale veiligheid
 

Eind juni heeft Jos van der Kooi, veiligheidskundige in opleiding, zijn afstudeertraject bij
de VBNE afgerond. Hij heeft zich verdiept in delicten in bos en natuur, zoals stroperij,
vandalisme en afvaldumping. Een van de resultaten is een concept-praktijkadvies, dat
de leden van de VBNE in staat stelt om het veiligheidsbeleid lokaal vorm te geven. In
het advies staat bijvoorbeeld dat u afvaldumpingen eenvoudig kunt voorkomen door
gebruik te maken van een hoge slagboom (1,85 meter), zodat busjes of zelfs
vrachtwagens geen toegang meer hebben tot het terrein of parkeerplaats. Wilt u
meedenken over het praktijkadvies neem dan contact op met Anne Reichgelt. In september is het
praktijkadvies gereed en kunt u er meer over lezen in onze nieuwsbrief.
 a.reichgelt@vbne.nl  
 

 
Geslaagd OBN jubileumsymposium
 

Op 26 juni jl. heeft het OBN jubileumsymposium plaatsgevonden. Het Kennisnetwerk
OBN bestaat dit jaar 25 jaar. Die middag is teruggekeken maar vooral ook
vooruitgekeken naar een nieuwe OBN periode. Het gevarieerde programma, de
prachtige locatie in Kamerik, de meer dan 200 deelnemers, de interessante sprekers en
niet te vergeten het mooie weer hebben tot een geslaagd symposium geleid! In
deelsessies over de rol van soortgericht beheer, de PAS, maar ook discussies over
agrarisch natuurbeheer werd een blik geworpen op de invulling van een nieuwe periode.
In september wordt het verslag gepubliceerd op www.natuurkennis.nl.
Ter ere van het 25-jarig jubileum is een prachtig magazine uitgebracht. Deze is gratis te bestellen via
info@vbne.nl      
 m.brunsveld@vbne.nl 
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FAQ cao bos en natuur
 

De raam-cao 2014 heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot 1 juli 2014. Ondanks dat de
looptijd inmiddels verstreken is, kunt u deze cao voorlopig aanhouden. Op 16
september 2014 beslissen sociale partners of de cao verlengt wordt of dat er nieuwe
onderhandelingen worden gestart. Tot die tijd kunt u de wijzigingen in de cao en
salaristabellen vinden op www.vbne.nl.
 a.vandijk@vbne.nl  
 

 
Tips voor werken achter een beeldscherm
 

Als u veel achter een beeldscherm werkt, kunnen onderstaande tips wellicht bruikbaar zijn. Werkt u meer dan
twee uur per dag achter een beeldscherm, dan heeft u al kans op gezondheidsklachten. Een goede organisatie
en voorbereiding helpen om deze klachten te voorkomen. Dit betekent dat de inrichting van de werkplek moet
zijn afgestemd op de gebruiker en de werkzaamheden. Houd hierbij rekening met lichaamsafmetingen en
persoonlijke voorkeur. Klassieke schrijfbureaus zijn ongeschikt voor beeldschermwerk. Naast een goede
inrichting van de werkplek is ook een juiste houding en voldoende afwisseling belangrijk. Ga regelmatig even
staan, lopen of iets anders doen. Voor meer informatie en tips kunt u kijken op: www.agroarbo.nl of neem
contact op met: mcg.de.groot@stigas.nl
 

 

 

Binnenkort
 

‘Praktijkmiddag oogst en verwerking natuurgras’: georganiseerd door Probos
op initiatief van VBNE, op donderdag 4 september 2014 van 13.00-17.00,
Oudemolen
Beheerdersdag: 26 september, Hilversum
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
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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
Veldwerkplaats:Paddenstoelen – diversiteit verhogend beheer woensdag 15 oktober, provincie
Utrecht

Aanbesteding OBN-2014-60-NZ Evaluatie omgang effecten overmatige voedingsstoffen.
Sluitingsdatum 11-09-2014.
Aanbesteding OBN-2014-61-LZ Onderzoek effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen.
Sluitingsdatum 18-09-2014.

Nieuw verschenen: Jubileum magazine ’25 jaar OBN’. Te bestellen via info@vbne.nl
 

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

 


