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Het bestuur stelt zich voor: Frans Borgonje, namens Defensie
 

“Wat doet een natuurbeheerder bij Defensie, waar alle natuur toch kaal gereden wordt.
Deze uitdaging stelde ik me bijna 40 jaar terug, nadat ik vol illusies mijn studie
cultuurtechniek had afgerond. Van kaalgereden militaire terreinen in de jaren vijftig tot
ruim 30 oefen- en schietterreinen binnen Natura 2000 en bijna alle terreinen binnen de
EHS is iets waar ik trots op ben. Deze missie heeft best veel energie gekost, maar ook
militairen zijn gewoon mensen en zijn te overtuigen van het nut om natuur in stand te
houden. Defensiegebruik en natuur kunnen zich zelfs versterken. Het beheer van
defensieterreinen is sinds 1 juli 2014 in handen van het Rijks Vastgoed Bedrijf, waarbinnen ik de cluster
Natuur mag aansturen. Hierbinnen willen we een professioneel terreinbeheerder zijn. Daar past een goede
communicatie met andere terreinbeheerders bij en vraagt erom om ook de verantwoordelijkheden hierbinnen te
nemen. De VBNE is hiervoor een uitstekend medium om dit te realiseren.”
 info@vbne.nl 
 

 
Laatste kans: aanmelden Beheerdersdag
 

Vrijdag 26 september vindt de 6e Beheerdersdag plaats. In het concept programma
vindt u workshops, lezingen en excursies over tal van actuele ontwikkelingen en
onderwerpen zoals ‘VBNE, Unie van Bosgroepen en FPG in gesprek met de kleine
particuliere eigenaar’, Flora- en faunawet in de praktijk en natuurcriminaliteit. De VBNE
biedt u een inloopspreekuur, waar u bij vier deskundigen terecht kunt met vragen over
Arbo, scholing, natuurbrandpreventie, en uw ideeën voor de gedragscodes. Meld u zo
snel mogelijk aan door te mailen naar unie@bosgroepen.nl of kijk op www.beheerdersdag.nl.
 www.beheerdersdag.nl 
 

 
Cao bos en natuur 2014 verlengd
 

Sociale partners in bos en natuur hebben op 16 september besloten dat de raam-cao
bos en natuur 2014 verlengd wordt t/m 31 december 2014. Op 29 oktober 2014 starten
de nieuwe cao-onderhandelingen voor de raam-cao van 2015. De achterban van de
vakbonden wordt ingelicht.
 a.vandijk@vbne.nl 

 

 
Wegens groot succes: opnieuw praktijkdag niet-houtige biomassa
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Probos organiseert op initiatief van de VBNE wederom een ‘Praktijkdag oogst en
verwerking natuurgras’ op vrijdag 10 oktober 2014 van 10.00-13.00 uur. Tijdens
deze ochtend te Gasteren zal Staatsbosbeheer de deelnemers een praktijkdemonstratie
geven van oogst op natte graslanden met behulp van rupsvoertuigen en
gespecialiseerde tractoren. Gertjan Holshof van Wageningen UR zal het rapport
‘Verwerken niet houtige biomassa’ presenteren. Er is plaats voor 50 deelnemers, dus
meld u snel aan! Aanmelden via mail@probos.nl
 a.vandijk@vbne.nl 
 

 
Wet natuurbescherming: wat verandert voor u?
 

De VBNE heeft samen met de Unie van Bosgroepen een brief gestuurd naar de Tweede
Kamer over:

Het risico op het gelijk stellen van de ‘bebouwde grens houtopstanden’ (oude
Boswet) aan de gemeentegrens waardoor eigenaren gemeentelijk vergunningen
zouden moeten aanvragen bij houtkap;
Het risico op 12 verschillende gedragscodes omdat de staatssecretaris
gedragscodes eerst voorlegt aan de provincies voordat zij de gedragscodes vaststelt.

 
De VBNE is in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Economische
Zaken om samen gemeentes en eigenaren te informeren over de consequenties van de wet. Bestaande
loketten en procedures gaan veranderen. Denk bijvoorbeeld aan een kapmelding, hoe wordt dit straks
geregeld? Heeft u hier vragen over? Laat het ons weten, dan zoeken wij het uit, zodat u straks weet waar u
moet zijn.
 a.reichgelt@vbne.nl 
 

 
ErBo blijft
 

Momenteel is het Bosschap de eigenaar van de Erkenningsregeling Bosaannemers
(ErBo). Op 1 januari 2015 houdt het Bosschap op te bestaan waardoor de ErBo dreigt te
verdwijnen. De VBNE en de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) hebben het
initiatief genomen om de ErBo voort te zetten. De VBNE zet zich in voor de ErBo,
omdat het een hulpmiddel is om kwalitatief hoog aangeschreven bosaannemers in te
huren. De VBNE en de AVIH richten nu gezamenlijk een nieuwe stichting op, de
Stichting Kwaliteit Bos Natuur en Landschapswerk (SKBNL), die vanaf 1 januari 2015
de huidige ErBo van het Bosschap zal voortzetten. Uitgangspunt blijft dat de ErBo toegankelijk is voor alle
boseigenaren en bosaannemers.
 e.verbij@vbne.nl 
 

 
Groene waterschapsbestuurders: 63 kandidaten
 

De VBNE coördineert voor het Bosschap de benoeming van de geborgde zetels voor
natuurterreineigenaren in waterschappen. Op 1 september 2014 is de periode van
kandidaatstelling afgesloten. In totaal hebben 63 kandidaten zich gemeld voor 28
zetels. Op dit moment voeren vijf benoemingsadviescommissies met ieder vier leden
(Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De12Landschappen en Federatie Particulier
Grondbezit) gesprekken met de kandidaten. Het bestuur van het Bosschap komt op 15
oktober bijeen om de waterschapsbestuurders officieel te benoemen. De kandidatenlijst
ligt ter inzage bij de VBNE op het kantoor in Driebergen.
 a.reichgelt@vbne.nl 
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Inzetbaarheid: ga op tijd in gesprek met uw medewerkers
 

Tussen de 46 en 55 jaar komt meestal de confrontatie: werknemers ervaren dat hun
werkvermogen afneemt. Spierkracht neemt af en mensen hebben meer tijd nodig om te
herstellen. Het is belangrijk dat u als werkgever op deze ontwikkeling bent voorbereid.
Bespreek met uw mensen: hoe sta je in je werk, zijn er aanpassingen nodig en in welke
richting wil je je verder ontwikkelen?
Wilt u leren hoe u zo’n gesprek met uw werknemer aanpakt? Kom dan tijdens de
Beheerdersdag op 26 september naar de workshop ‘Blijf inzetbaar voor het werk in bos
en natuur’. Nu al aan de slag? Doe dan de vitaliteitsscan en breng in 10 minuten in kaart hoe uw bedrijf ervoor
staat.
 mcg.de.groot@stigas.nl 
 

 
Nieuw verschenen
 

OBN rapport Stikstofkringloop in kalkrijke en kalkarme duinbodems en de
implicaties daarvan voor de effectiviteit van plaggen.
OBN rapport Begrazingsbeheer in relatie tot herstel van faunagemeenschappen
in droge duingraslanden. Eindrapportage 2009-2013.
OBN Advies Beheeringrepen Oerderduinen Oost-Ameland.

 

 

Binnenkort
 

26 september - Beheerdersdag, Hilversum
8 oktober - Veldwerkplaats 'Chopperen en drukbegrazing als alternatieven
voor plaggen', Het Blauwe Bos, Friesland
10 oktober - Praktijkochtend 'Oogst en verwerking natuurgras', Gasteren
15 oktober - Veldwerkplaats 'Paddenstoelen - diversiteit verhogend beheer',
provincie Utrecht
17 oktober - Veldwerkplaats 'Ontwikkeling van zoet-zoutgradiënten en eilandstaarten in relatie tot
veranderend kustbeheer', Texel
23 oktober - Veldwerkplaats 'Herstel van broekbossen', Lommerbroek (nabij Venlo)
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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