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Opgeven voor workshops SNL beheeradviezen
Stichting Part-Ner, het Kennisnetwerk OBN, de Vereniging van Bos- en
Natuurterreineigenaren (VBNE), de FPG en BIJ12 hebben de handen ineen
geslagen om praktische beheeradviezen voor alle SNL beheertypen te
ontwikkelen. In vier middagen worden telkens twee beheeradviezen
gepresenteerd en in het veld aangescherpt op basis van uw beheerervaringen.
• 18 juni N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland en N06.06 Zuur ven of
hoogveenven
• 26 juni N17.03 Park- en stinzenbos en N10.02 Vochtig hooiland
• 21 augustus N12.03 Glanshaverhooiland en N11.01 Droog schraalland
• 14 september N14.03 Haagbeuken en essenbos en N05.01 Moeras
De workshops zijn voor alle eigenaren en beheerders gratis toegankelijk. U
dient zich uiterlijk 1 week van de voren aan te melden via info@part-ner.nl.
De beheeradviezen komen op termijn voor iedereen beschikbaar via
www.portaalnatuurenlandschap.nl.
Programma

&

info@part-ner.nl

Nieuw jasje voor Beheerdersdag.nl
Om de herkenbaarheid van de Beheerdersdag te vergroten, werkt de
organisatie vanaf dit jaar met een eigen logo en een frisse, nieuwe website.
De Beheerdersdag is inmiddels een begrip bij veel bos- en natuurbeheerders.
Hoog tijd dus om de dag een eigen gezicht te geven in de vorm van een logo
en ook de informatievoorziening op internet te verbeteren. De nieuwe website
bevat de laatste updates over de eerstvolgende editie. Ook kunnen bezoekers
zich hier vanaf eind juni online aanmelden en kan men informatie teruglezen
van voorgaande jaren. Neem snel een kijkje op beheerdersdag.nl!
http://www.beheerdersdag.nl/

Rapport regeldruk Wet natuurbescherming
Rapport regeldruk Wet natuurbescherming
De VBNE heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken
deelgenomen aan de begeleidingscommissie van een onderzoek naar de
regeldruk als gevolg van de nieuwe Wet natuurbescherming. Het onderzoek is
onlangs afgerond. Een aantal conclusies uit het rapport:
• De aanvraag van de Natura 2000-vergunning geeft de meeste
regeldruk van de huidige natuurregelgeving.
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• In de voorgenomen situatie is Natura 2000-vergunning nog altijd de
voornaamste bron van regeldruk voor bedrijven.
• De aanscherping van de jachtregels geeft extra regeldruk voor burgers.
• Provincies verwachten in de uitvoering geen extra regeldruk te
veroorzaken.
Naar verwachting zal de nieuwe Wet natuurbescherming 15 juni door de
Tweede Kamer worden behandeld.
a.reichgelt@vbne.nl

Fonds kennis delen: 13 projecten van start
De VBNE heeft het Fonds Kennisdelen ingesteld ter stimulering van het delen
van kennis over de beheerpraktijk. Er zijn 20 aanvragen ingediend bij het
Fonds met ideeën om kennis te delen via inspirerende activiteiten. Na
beoordeling zijn er dertien gehonoreerd, waarmee het budget voor dit jaar is
uitgeput. Via www.vbne.nl en deze nieuwsbrief leest u over de data en
aanvullende informatie van alle activiteiten die worden georganiseerd. Zie de
lijst met de gehonoreerde aanvragen.
m.brunsveld@vbne.nl

OBN Jaarverslag 2014
Zojuist is het OBN jaarverslag 2014 verschenen. De grootste verandering van
2014 is dat de provincies een belangrijke rol hebben gekregen in de aansturing
van OBN. U vindt in het jaarverslag een overzicht van alle OBN activiteiten en
producten, zoals:
• De heidebrochure
• De vennensleutel heeft een totale make over gekregen, waarmee via
een innovatieve, digitale sleutel alle ontwikkelde kennis over venherstel
en venbeheer eenvoudig toegankelijk is gemaakt.
Een papieren exemplaar van het OBN Jaarverslag 2014 en de heidebrochure
kunt u opvragen via info@vbne.nl
m.brunsveld@vbne.nl

Symposium natuur van de kust
Donderdag 27 augustus organiseert het Kennisnetwerk OBN het Symposium
Natuur van de Kust. Voor iedereen die te maken heeft met het beheer van
duin- en kustgebieden belooft het een interessante dag te worden met volop
keuze uit diverse lezingen en workshops. Het programma bestaat uit een
plenair gedeelte en verschillende workshopsrondes. Kom en maak kennis met
nieuwe inzichten uit onderzoek rondom natuurbeheer en de relatie met
kustwaterveiligheid.
Kijk voor het volledige programma op www.natuurkennis.nl/symposium en
meld je aan.
m.brunsveld@vbne.nl

Maak gebruik van ErBo bosaannemers bij u in de buurt
Vanaf 1 januari 2015 heeft de Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en
Landschapswerk (SKBNL) de ErBo regeling van het Bosschap overgenomen.
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Ruim 80% van de ErBo aannemers, meer dan 130, zijn meegegaan. Dit
betekent dat u voor al uw boswerkzaamheden nog steeds gebruik kan maken
van een ErBo gecertificeerde bosaannemer! Dit jaar herziet het College van
Deskundigen van SKBNL de ErBo regeling; de Algemene Voorwaarden voor
de Verkoop van Rondhout en houtproducten; en de Algemene Voorwaarden
van Aanneming van werken. ErBo erkende aannemers bij u in de buurt vindt u
op www.skbnl.nl
info@skbnl.nl

Training houd medewerkers inzetbaar
Speciaal voor bedrijven en organisaties in de bos- en natuursector, vinden op
7 juli en 15 oktober wederom interactieve trainingen plaats, gericht op het
inzetbaar houden van uw medewerkers. De training is gebaseerd op de
uitkomsten van het project ‘Vandaag werken aan morgen in Bos en Natuur’,
dat Stigas eerder heeft uitgevoerd. In de training is aandacht voor
inzetbaarheid, vitaliteit en langer doorwerken en heeft een train-de-trainer
opzet. Deelname aan de training is kosteloos. Voor meer informatie en
aanmelden bekijk de flyer.
MCG.de.Groot@stigas.nl

Binnenkort
-Veldwerkplaats Herstel van akkers in het heidelandschap, 4 juni - Hoge Veluwe
-Veldwerkplaats Natuurontwikkeling in het Hunzedal, 10 juni 2015
-Veldwerkplaats Stikstofkringloop in kalkrijke en kalkarme duinbodems, 16 juni 2015
-Voorlichtingsbijeenkomsten 'Gebruik goed plantmateriaal', 23 juni 2015 - Wernhout
-Voorlichtingsbijeenkomsten 'Gebruik goed plantmateriaal', 2 juli 2015 - Wageningen
-Veldwerkplaats De ecologie van stroomdalgraslanden, 23 juni 2015 - Vreugderijkerwaard
-Demodagen BVOR 17&18 juni 2015 - Brunssum

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