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VBNE gaat door
De VBNE heeft voor de leden de afgelopen 1,5 jaar zichtbaar bijgedragen aan
de doelstellingen van de VBNE namelijk:
•
•
•
•

Vergroten efficiëntiewinst beheer
Vergroten eenduidigheid beheer
Vergroten van de kwaliteit beheer
Vergroten effectiviteit naar buiten toe

Dat is de conclusie van de evaluatie over het functioneren van de VBNE die de
afgelopen maanden is uitgevoerd. Daarom hebben de leden van de VBNE op
3 juni 2015 besloten om samen verder te bouwen aan de vereniging. Het
bestuur nodigt u van harte uit om mee te werken aan het verder vormgeven
van uw verenging. Via de digitale nieuwsbrief van de VBNE kunt u op de
hoogte blijven. U kunt contact met ons opnemen wanneer u bij een bepaald
onderwerp betrokken wilt zijn.
e.verbij@vbne.nl

Uitzonderingsgebieden bacterievuur aanmelden
De minister wijst bufferzones aan waar bacterievuur wordt bestreden. Binnen
deze bufferzones kunnen bepaalde gebieden worden vrijgesteld worden van
het opplant-, bewaar- en vervoersverbod voor meidoorn. Vanwege een
aanstaande wetswijziging per 1 januari 2016 hebben terreineigenaren de
mogelijkheid om voor 1 september gebieden aan te melden die moeten
worden vrijgesteld. U kunt deze gebieden melden via het aanvraagformulier.
De huidige aangewezen gebieden blijven, en hoeven niet opnieuw te worden
aangevraagd.
a.reichgelt@vbne.nl

Niet naleven voorschriften gedragscode niet langer
strafbaar
Op 1 juli heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid van PvdA, VVD,
ChristenUnie, SGP, CDA, PVV, D66 en GroenLinks, de Wet
natuurbescherming aangenomen. Hiermee is ook geregeld dat het niet
naleven van gedragscode voorschriften niet langer strafbaar is onder de
nieuwe wet. In de praktijk bleek dat naleving van gedragscode voorschriften
ook van groot belang is zonder overtreding van de verbodsbepalingen in de
Flora- en faunawet. Met de nieuwe wet is de gedragscode bosbeheer weer wat
altijd al de bedoeling was: een hulpmiddel bij het naleven van de
natuurwetgeving. Werkt u volgens de gedragscode bosbeheer dan valt u voor
bepaalde boswerkzaamheden onder de vrijstelling. Anders moet u een
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ontheffing aanvragen of op een andere manier aan kunnen tonen dat u de
verboden van de natuurwetgeving niet overtreedt.
a.reichgelt@vbne.nl

Kom naar de praktijkbijeenkomsten voor SNL
beheeradviezen
Stichting Part-Ner, Kennisnetwerk OBN en BIJ12 hebben de handen ineen
geslagen om praktische beheeradviezen voor alle SNL beheertypen te
ontwikkelen. Op donderdag 18 juni en vrijdag 26 juni zijn de eerste twee
praktijkbijeenkomsten gehouden waarin vier beheeradviezen getoetst zijn op
de praktische toepassing. Op beide dagen waren meer dan 20 deelnemers
aanwezig, die tijdens de excursies interessante discussies voerden en handige
tips en trucs uitwisselden.
De volgende 2 praktijkbijeenkomsten zijn:
• vrijdag 21 augustus in Aalbeek, beheeradviezen van N12.03
Glanshaverhooiland en N11.01 Droog schraalland.
• maandag 14 september in Langbroek, beheeradviezen van N14.03
Haagbeuken- en essenbos en N05.01 Moeras.
Deelname aan de praktijkbijeenkomsten is gratis en kan via aanmelding bij
info@part-ner.nl.
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/

Heeft u ideeën voor nieuwe Arbo infobladen?
Op de website van de VBNE staan 13 Arbo infobladen. Op deze infobladen
wordt praktische informatie gegeven over arbeidsomstandigheden bij 13 veel
voorkomende werkzaamheden. Zo is er bijvoorbeeld een infoblad over veilig
werken op hoogte, een infoblad over veilig plaatsen en controleren van
nestkasten en een infoblad over werken in ongunstig weer. Binnenkort
verschijnt een 14e infoblad over brandstoffen. De werkgroep arbo & veiligheid
van de VBNE is continue op zoek naar nieuwe onderwerpen voor de
infobladen. Heeft u ideeën voor een onderwerp? Neem dan contact op met
Annika van Dijk.
a.vandijk@vbne.nl

Tips voor nieuwe aanslagen waterschapsheffing
Na de uitspraak van de Hoge Raad over de voorbeeldzaken
waterschapsheffingen in november 2014 is eindelijk duidelijkheid gekomen
over de indeling van bepaalde typen natuur. Deze kunnen definitief ingedeeld
worden in de categorie Natuurterreinen. Waterschappen zijn nu aan zet om
hun aanslagen aan te passen. Helaas worden nog niet altijd de juiste
aanslagen verstuurd. De VBNE heeft daarom een notitie gemaakt met tips
voor natuurbeheerders hoe zij hiermee om moeten gaan.
a.vandijk@vbne.nl

Training 'Omgaan met jongeren'
Werkt u regelmatig met jongeren? Wilt u meer weten over hoe u hen het beste
kunt enthousiasmeren en begeleiden? Hoe u omgaat met ongewenst gedrag?
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En welke taakverdeling u afspreekt met de docenten? Kom dan naar de
training ‘Omgaan met jongeren in natuur en landschap’ op 17 september in
Leersum bij Utrecht! Zowel groene professionals als vrijwilligers zijn van harte
welkom. Meer informatie en opgeven: www.betrokkenbijbuiten.nl/actueel.
De training is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het stimuleringsfonds
Kennis delen van de VBNE.
a.vandijk@vbne.nl

Dit jaar veel later en grotere aantallen
eikenprocessierupsen
Het Kenniscentrum Eikenprocessierups verwacht dit jaar grote aantallen
eikenprocessierupsen. Voor wie in het bos en de natuur werkt, zijn de
volgende tips:
• Ga na of u in een risicogebied werkt op www.natuurkalender.nl of bel
de regionale GGD.
• Let op signalen van de aanwezigheid van eikenprocessierupsen:
nesten (spinsel van haren, vervellingshuid en uitwerpselen),
eipakketten en kaalgevreten eikenbomen.
• Als is vastgesteld dat het om de eikenprocessierups gaat: staak de
werkzaamheden totdat de rupsen en brandharen zijn verwijderd.
Meer informatie: filmpje eikenprocessierups en www.stigas.nl
Mcg.de.groot@stigas.nl

Training ‘Houd uw medewerkers inzetbaar’
Speciaal voor bedrijven en organisaties in de bos- en natuursector, vinden op
7 juli in Houten en 15 oktober in Goor (Overijssel) interactieve trainingen
plaats, gericht op het inzetbaar houden van uw medewerkers. In de training is
aandacht voor inzetbaarheid, vitaliteit en langer doorwerken en heeft een trainde-trainer opzet. Deelname aan de training is kosteloos. Aanmelden kan via dit
digitale formulier.
mcg.de.groot@stigas.nl

Nieuw OBN Deskundigenteam Cultuurlandschap van
start
Op 25 juni is het nieuwe OBN Deskundigenteam cultuurlandschap van start
gegaan. Dit team richt zich op effectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer
op cultuurgronden, zoals de thema’s ‘Open grasland’, ‘Open akker’ en ‘Kennis
in de aanbieding’. Het Deskundigenteam bestaat nu uit Douwe Hoogland
(voorzitter), Dick Melman (vicevoorzitter) en Astrid Manhoudt (secretaris). De
komende tijd wordt team verder gevuld en wordt de onderzoeksagenda
uitgewerkt worden voor het OBN jaarplan 2016. Meer informatie over de
startbijeenkomst is binnenkort te vinden op www.natuurkennis.nl.
w.wiersinga@vbne.nl

Aanmelden Beheerdersdag
Wilt u de Beheerdersdag op 25 september niet missen dit jaar? Meld u dan
vandaag nog aan! Voor slechts €26,00 bent u van de partij. Hiervoor krijgt u
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een compleet verzorgde dag, inclusief koffie/thee, lunch en een drankje aan
het eind. De dag vindt plaats op Radio Kootwijk. Het programma wordt in juli
bekend gemaakt. Op www.beheerdersdag.nl/aanmelden kunt u uw
toegangsbewijs aanschaffen. Wees er op tijd bij, want vol is vol!
www.beheerdersdag.nl

Aanbestedingen OBN 2015
In 2015 besteedt OBN haar onderzoek aan via TenderNed. Op dinsdag 30 juni
zijn twee nieuwe onderzoeken op Tendernet gepubliceerd en is de inschrijving
geopend. Beide onderzoeken worden bijna volledig door de Provincie Limburg
gefinancierd maar het Deskundigenteam Heuvellandschap zal de
aanbesteding en de uitvoering in opdracht van de provincie begeleiden.
Onderzoeken:
• De stikstofbelasting via het grondwater van ‘Kalktufbronnen
• De functionaliteit van bufferzones om inspoeling van nutriënten uit
landbouwgrond te voorkomen
De datum van inschrijving voor beide onderzoeken is uiterlijk 28 augustus.
m.brunsveld@vbne.nl

Nieuwe website Veldwerkplaatsen
De frisse en nieuwe website bevat de laatste updates over de eerstvolgende
veldwerkplaatsen. Bezoekers kunnen zich online aanmelden en men kan de
infobladen van voorgaande veldwerkplaatsen teruglezen. Neem snel een kijkje
op veldwerkplaatsen.nl!

Binnenkort & verschenen
-Veldwerkplaats Herstel en beheer van ijzerrijke venen- 18 september

-Veldwerkplaats De Hagmolenbeek: beekherstel in combinatie met landbouw - 30 september
-Kennisdag Graslandbeheer voor insecten- hoe pak je dat aan? -21 augustus - Earnewâld
-Beheerdersdag 25 september - Radio Kootwijk
-Training Omgaan met jongeren -17 september - Leersum
-Training Houd uw medewerkers inzetbaar -7 juli & 15 oktober
-Artikel bosbouwkrant- ErBo

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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