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Laatste plaatsen Werkschuurbijeenkomsten over Wet
Natuurbescherming
Per 1 januari 2017 treden de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) en de
bijbehorende provinciale verordeningen in werking. Tijdens vier
werkschuurbijeenkomsten verspreidt over het land hoort u wat dit betekent
voor uw bos- en natuurbeheerpraktijk. Tijdens de bijeenkomsten zijn naast
juristen ook vertegenwoordigers vanuit de provincies aanwezig om uw vragen
te beantwoorden. Aanmelden verplicht.
•
•
•
•

29 november 2016 (Groningen, Friesland en Drenthe)
1 december 2016 (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht)
6 december 2016 (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg)
8 december 2016 (Gelderland, Overijssel en Flevoland)

a.reichgelt@vbne.nl

Eerste werkschuurbijeenkomst over vrijwilligers en
veilig werken succesvol
Op 17 november vond de allereerste werkschuurbijeenkomst van de VBNE
plaats. Jan Polman van Polman arbo & veiligheid buitenruimte en Mirjam
Lammertink van het Geldersch Landschap en Kasteelen hebben met ruim
25 deelnemers kennis en ervaringen gedeeld over veilig werken met
vrijwilligers. Producten bij dit thema zijn: Veilig vrijwilligerswerk organiseren en
Veiligheidsinstructiebladen
Interesse? Meld u dan nu aan voor een van de volgende
werkschuurbijeenkomsten over vrijwilligers:
• 19 januari 2017 in Hoenderloo
• 24 januari 2017 in Balkbrug
Heeft u een suggestie voor een onderwerp voor een werkschuurbijeenkomst,
laat het ons dan weten!
a.vandijk@vbne.nl

Veldwerkplaatsenseizoen succesvol â€“ vooruitblik
2017
Met nog drie veldwerkplaatsen te gaan kunnen we nu al zeggen dat 2016 het
een succesvol jaar was: een divers programma; veel deelnemers; hoge
waarderingen. Heeft u een veldwerkplaats gemist? Kijk dan eens op
wwww.veldwerkplaatsen.nl voor de infobladen die van elke veldwerkplaats
wordt gemaakt.
De VBNE is al weer druk bezig met het programma van volgend jaar. Via onze

nieuwsbrief en website houden we u op de hoogte. Heeft u suggesties voor
een veldwerkplaats, neem dan contact op met Mark Brunsveld.
m.brunsveld@vbne.nl

Resultaat bij onderhandelingen raam cao bos en natuur
in zicht
Op 24 oktober zijn sociale partners bij elkaar gekomen voor het vervolg van de
cao-onderhandelingen voor de raam-cao bos en natuur 2016-2017. Een aantal
punten zijn echter nog onduidelijk waardoor het onderhandelingsresultaat nog
niet gecommuniceerd kan worden. Sociale partners doen hun uiterste best
voor het einde van 2016 duidelijkheid te geven.
a.vandijk@vbne.nl

Nu goed en betrouwbaar plantsoen verkrijgbaar via
Select Plant Bosplantsoen
De VBNE werkt in de Green Deal ‘Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt!’ aan
het beschikbaar komen van goed en betrouwbaar plantsoen voor beheerder.
In dit kader is Naktuinbouw gestart met een pilot Select Plant Bosplantsoen.
Binnen dit kwaliteitssysteem zorgt iedereen in de keten van bosplantsoen er
samen voor dat de beplanting in Nederland komt van herkomsten uit de
Rassenlijst Bomen. Meer informatie over het kiezen en aanleggen van bos of
beplanting vindt u in deze brochure.
a.reichgelt@vbne.nl

Oorzaak toename natuurbranden: klimaatverandering
en toename recreatie
Brandweer Nederland heeft een visie opgesteld over natuurbrandbeheersing.
De VBNE heeft een reactie op deze visie gestuurd. Hieronder enkele punten
uit de reactie:
• Klimaatverandering en een toename in recreatief medegebruik maakt
dat onbeheersbare natuurbranden gevaarlijk kunnen worden.
• Bos- en natuureigenaren zijn niet verantwoordelijk voor
natuurbrandbeheersing en kunnen, waar mogelijk, door veranderend
beheer helpen te voorkomen dat natuurbranden onbeheersbaar
worden.
• Maatwerk in het gebied met gezamenlijke veldbezoeken, met
plaatselijke brandweer en terreinbeheerder, zijn hierbij leidend. Zie ook
brochure natuurbrandbeheersing.
a.reichgelt@vbne.nl

VBNE op zoek naar een nieuwe directeur
Vanwege het vertrek van onze huidige directeur, Evelien Verbij, is de VBNE op
zoek naar een betrokken en inspirerende nieuwe directeur. Evelien Verbij
wordt per 1 februari 2017 directeur van BoerenNatuur.nl. BoerenNatuur.nl is
de vereniging van de 40 agrarische collectieven van Nederland. De vacature
voor de functie van directeur is opengesteld. Geïnteresseerden kunnen tot 5
december hun brief en cv opsturen naar Evelien Verbij.
e.verbij@vbne.nl

Budget coachingsregeling volledig gebruikt
De coachingsregeling die het mogelijk maakte om 50% van de kosten van een
coachingstraject terug te krijgen, is volledig gebruikt. In totaal zijn nu 53
aanvragen gehonoreerd. Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen.
In 2017 zal de coachingsregeling weer opnieuw open gaan.
a.vandijk@vbne.nl

VBNE Werkplan en begroting 2017 vastgesteld
Op 1 november heeft de algemene ledenvergadering (alv) van de VBNE het
werkplan 2017, de begroting 2017 en de contributiebijdrage in 2017 van 0,69
euro/ha vastgesteld. Basis voor het werkplan vormt de VBNE Agenda 20162020 en de wensen van de leden. Speerpunten in 2017 zijn onder andere:
• Het maken van een gedragen en goedgekeurde Gedragscode
Bosbeheer.
• Het verder vormgeven van kennis delen tussen de leden zoals
gebeurt op de beheerdersdag, tijdens de veldwerkplaatsen en de
werkschuurbijeenkomsten.
• Het afronden van de modernisering van de cao bos en natuur.
e.verbij@vbne.nl

Binnenkort
• Wet natuurbescherming - 29 november - Rolde (Gr, Frl en Dr)
• Wet natuurbescherming - 1 december - Delfgauw (NH, ZH en Utr)
• Wet natuurbescherming - 6 december - Tilburg (Zl, N-B en Lb)
• Veldwerkplaats Hoogveenherstel - 7 december- Aamsveen
• Wet natuurbescherming - 8 december - Vorden (Gl, Ov en Fl)
• Veldwerkplaats Lichtvervuiling - 16 december – Voorstonden
• Vrijwilligers en veilig werken - 19 januari 2017 - Hoenderloo
• Vrijwilligers en veilig werken - 24 januari 2017 - Balkbrug

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

