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Deadline 31 augustus: waterschapsbestuurder gezocht
Voor alle waterschappen (behalve Vechtstromen) is de VBNE namens het Bosschap op
zoek naar gemotiveerde kandidaten die de categorie natuurterreineigenaren willen
vertegenwoordigen in 22 waterschapsbesturen. De VBNE zoekt vooral kandidaten voor
Rivierenland, De Stichtse Rijnlanden, Delfland, Brabantse Delta, Roer en
Overmaas. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om u kandidaat te stellen voor een
ander waterschap. U hoeft geen ingezetene te zijn van het waterschap waarvoor u zich
kandidaat stelt.
Om u kandidaat te stellen dient u het aanmeldformulier in te vullen en samen met een kopie van uw
legitimatiebewijs uiterlijk 31 augustus 2014 op te sturen naar Anne Reichgelt.
a.reichgelt@vbne.nl

www.vbne.nl

Beheerderdag 26 september 2014
De Beheerdersdag is inmiddels dé ontmoetingsplek voor beheerders van bos, natuur en
landschap. Tijdens deze dag komen tal van actuele ontwikkelingen aan bod en is er alle
ruimte om inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen met vakgenoten. Dit jaar
bieden we u in vier rondes workshops, lezingen, excursies en demonstraties aan. Ook
is er de welbekende informatiemarkt. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om er een
interessante dag van te maken, die u als beheerder niet mag missen! U komt toch ook?
Kijk voor meer info op www.beheerdersdag.nl of bekijk de uitnodiging.
Kom ook langs bij de VBNE-stand. We willen graag van u weten wat voor ideeën u heeft voor de VBNE.
Verder vindt u hier de Bosschap-weggeefhoek met boeken, dvd`s en folders.
www.beheerdersdag.nl

Behoud autochtoon plantmateriaal uit de genenbank
Bij het aanplanten van bomen en struiken is het van belang dat beheerders in kunnen
spelen op veranderingen van het klimaat en de mogelijkheid hebben om de ecologie te
herstellen. Daarom moet een beheerder kunnen beschikken over autochtoon en divers
plantmateriaal. De genenbank voor autochtone bomen en struiken biedt dit. De
genenbank bestaat tot nu toe uit 67 soorten bomen en struiken. De VBNE heeft het
ministerie van Economische Zaken opgeroepen om de kennisinfrastructuur van de
genenbank te blijven ondersteunen. Zo kunt u blijven beschikken over autochtoon
plantmateriaal om uw doelstellingen te realiseren. Voor vragen kunt u terecht bij de beheerder van de
genenbank
a.reichgelt@vbne.nl
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Subsidie cursuskosten en stimulering BBL-opleidingen in bos en natuur
Binnen de sector Bos en Natuur kunt u snel en gemakkelijk subsidies aanvragen voor
cursuskosten van uw werknemer en voor BBL-opleidingen via het Colland Administratie
Systeem (CAS). Het aanbod aan cursussen is ingedeeld in herkenbare cursusgroepen,
waarvoor verschillende vergoedingspercentages gelden. Voor vergoeding van de
cursuskosten geldt een maximumbedrag van € 2.820,- per werknemer per jaar. Voor de
BBL-opleidingen geldt een vergoeding van € 60,- per schooldag, tot een maximum van €
2.400,- per volledig schooljaar. Er wordt subsidie verstrekt voor 50 BBL-opleidingen.
Deze subsidies zijn alleen van toepassing als u premie betaalt aan het Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid en u
de cao bos en natuur hanteert.
a.vandijk@vbne.nl.

www.collandarbeidsmarkt.nl

Boomcontroles: praktisch en betaalbaar maken
Elke beheerder heeft zijn eigen protocol voor boomcontroles. In de praktijk zijn
protocollen teveel gericht op laanbomen in plaats van op houtopstanden. Het
blijkt onmogelijk te zijn om een controle ‘er even bij te doen’. En uiteindelijk gaat er
teveel geld naar controle en te weinig naar onderhoud. In september start de VBNE in
samenwerking met Loo Plan met het opstellen van een leidraad voor alle beheerders.
Het gaat daarbij om de balans tussen ‘juridisch gedekt zijn’ en in de praktijk werkbaar
en betaalbaar. Dus ook zonder inzet van duur betaalde deskundigen. Heeft u nog tips,
neem dan contact op met Anne Reichgelt.
a.reichgelt@vbne.nl

Wegens groot succes: extra praktijkmiddag niet-houtige biomassa
Wegens groot succes organiseert Probos op initiatief van de VBNE een
tweede ‘Praktijkmiddag oogst en verwerking natuurgras’ op dinsdag 23 september 2014
van 13.00-17.00 uur. Tijdens deze praktijkmiddag te Cromvoirt (Noord-Brabant) zal
Natuurmonumenten de deelnemers een praktijkdemonstratie geven van aangepaste
maaitechnieken op vochtige schraallanden. Er wordt gewerkt met voor dit doel
aangepast materieel zoals tractor en oplaadwagen. Gertjan Holshof van Wageningen UR
zal het rapport ‘Verwerken niet houtige biomassa’ presenteren. Naast deze middag
wordt bij voldoende belangstelling ook een praktijkmiddag in het midden van het land georganiseerd. Er is
plaats voor 50 deelnemers, dus meld u snel aan! Aanmelden: mail@probos.nl
a.vandijk@vbne.nl

Twee openstaande OBN aanbestedingen
Het OBN Kennisnetwerk zet jaarlijks onderzoeksvragen in de markt via TenderNed.
Momenteel zijn er nog twee openbare aanbestedingen voor OBN onderzoek die
openstaan. Dit zijn OBN-2014-60-NZ ‘Evaluatie omgang effecten overmatige
voedingsstoffen’ en OBN-2014-61-LZ ‘Onderzoek effecten van stikstof in overgangs- en
trilvenenstof’. De sluitingsdata voor inschrijving zijn respectievelijk 11 september en 18
september 2014.
www.tenderned.nl

Allergisch voor bijen en wespen
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Als u in de natuur werkt, loopt u het risico om door een bij of een wesp gestoken te
worden. Als u weet dat u allergisch bent, is het belangrijk een noodset bij uw huisarts
aan te vragen en uw collega’s op de hoogte te brengen. Mocht u een allergische reactie
krijgen, zoals hevig jeukende rode bultjes op uw lichaam of ademhalingsproblemen,
moet u direct naar de huisarts gaan. Ga altijd naar de huisarts als u gestoken bent in uw
mond, tong, neus of hals.
Bekijk een filmpje over bijen- en wespensteken.
mcg.de.groot@stigas.nl

Binnenkort
3 september - Veldwerkplaats 'Vennen in een veranderend klimaat',
Landschotse Heide
4 september - ‘Praktijkmiddag oogst en verwerking natuurgras’, Oudemolen
5 september - Veldwerkplaats 'Begrazingsbeheer en kleinschalige dynamiek
in de duinen', Hollandse vastelandsduinen
18 september - Veldwerkplaats 'Herstel en uitbreiding van hardhoutooibos
door spontane ontwikkeling', Cortenoever Brummen
23 september - 'Praktijkmiddag oogst en verwerking natuurgras', Cromvoirt
26 september - Beheerdersdag, Hilversum
15 oktober - Veldwerkplaats 'Paddenstoelen - diversiteit verhogend beheer', provincie Utrecht
17 oktober - Veldwerkplaats 'Ontwikkeling van zoet-zoutgradiënten en eilandstaarten in relatie tot
veranderend kustbeheer', Texel
Oktober - Veldwerkplaats 'Herstel van broekbossen'
Oktober - Veldwerkplaats 'Herstel van akkers in heidelandschappen'
November - Veldwerkplaats 'Natuurbranden: preventie, de effecten van bluswater,
compartimentering en andere aspecten'
November - Veldwerkplaats 'Wisenten: de nieuwe natuurlijke maaiers?' (onder voorbehoud)
Geef u alvast op: info@veldwerkplaatsen.nl

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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