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Ervaringen delen over boomveiligheid in de praktijk
Hoe werkt boomveiligheid nu in de praktijk? U hoort er alles over tijdens de
werkschuurbijeenkomst vrijdag 10 maart op Landgoed Oostbroek, De Bilt.
Het VBNE praktijkadvies boomveiligheid in bos en natuur biedt helderheid over
rechten en plichten met betrekking tot mogelijke schade door afbrekende
takken of een omvallende boom.
Onze visie is:
• Regulier beheer is vaak voldoende waarborg
• De eigenaar of beheerder maakt een zorgvuldige afweging van
beheerdoelstellingen
• Boomveiligheid moet praktisch en financieel haalbaar zijn
• Niet alle risico’s kunnen weggenomen worden
• Gevaarzetting is leidend
Alleen voor VBNE leden. Deelname is kosteloos. Aanmelden en programma.
a.reichgelt@vbne.nl

Informatieavond openbaarheid van wegen
Soms is het voor een bos- en natuurterreineigenaar gewenst om wegen die
door het terrein lopen uit de openbaarheid te halen. Soms wil een gemeente
een particuliere weg openbaar maken. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
Tijdens deze werkschuurbijeenkomst woensdagavond 22 maart op Hof te
Dieren hoort u er alles over. Dinie Scherpenzeel, expert op dit gebied, zal een
inleiding geven over het onttrekken van wegen aan het openbaar verkeer dan
wel openbaar maken en de achterliggende Wegenwet. Daarna is er veel
ruimte om vragen te stellen en uw ervaringen uit te wisselen. Alleen voor
VBNE leden. Deelname is kosteloos. Aanmelden en programma.
a.reichgelt@vbne.nl

Aan de slag met beheermaatregelen tegen teken
Wie in het groen werkt, krijgt al een flink aantal jaar voorlichting over het
voorkomen van tekenbeten en de ziekte van Lyme. Ondertussen zijn er steeds
meer teken en blijkt dat ze, naast Lyme, ook andere ziektes kunnen
overdragen. Hoe zit dat? Wat kunnen beheerders doen om de kans op een
tekenbeet zo klein mogelijk te maken?

Tijdens deze werkschuurbijeenkomst op woensdag 5 april in het
Parkrestaurant van Nationaal Park De Hoge Veluwe hoort u alles over welke
beheermaatregelen u kunt nemen tegen teken. Alleen voor VBNE leden.
Deelname is kosteloos. Aanmelden en programma.
info@vbne.nl

Uitkomsten enquete gedragscode bosbeheer
Op de oproep uit de vorige nieuwsbrief is gereageerd door 236 mensen die de
enquête over de gedragscode bosbeheer hebben ingevuld. Een werkgroep
bestaande uit bos- en natuurbeheerders en de Algemene Vereniging Inlands
Hout (AVIH), gebruikt de reacties bij het voeren van de discussie over een
nieuwe Gedragscode Bosbeheer. De sector heeft tot 1 oktober 2017 de tijd om
de gedragscode bosbeheer aan te passen aan de nieuwe Wet
natuurbescherming.
a.reichgelt@vbne.nl

Werken met de gedragscode natuurbeheer
De gedragscode natuurbeheer is 19 december 2016 goedgekeurd door de
staatssecretaris van Economische Zaken. Maar hoe zit het nu precies met de
gedragscode en de inpassing in de nieuwe Wet natuurbescherming?
Verandert er nog iets in de praktijk van het beheer? U hoort er alles over
tijdens twee werkschuurbijeenkomsten:
• Dinsdag 18 april van 14:00 tot 16:00 uur in Schoorl – aanmelden
• Woensdag 17 mei van 14:00 tot 16:00 uur in Bakkeveen – aanmelden
Alleen voor VBNE leden. Deelname is kosteloos.
a.reichgelt@vbne.nl

Bijeenkomst effectief communiceren over bosbeheer
voor gemeentes
Het Natuurnetwerk Gemeenten organiseert op 10 maart een bijeenkomst over
effectief communiceren over bosbeheer. De bijeenkomst is zowel voor
gemeentelijke bosbeheerders als bestuurders.
Het kappen van bomen ligt gevoelig. “Kom je aan bomen, kom je aan
mensen”. Een uitspraak die beheerders in de praktijk vaak zien. Met als gevolg
boze bewoners en bezoekers in het bos, negatieve berichtgeving in de media
en in de gemeentehuizen. En beheerders en bestuurders die vervolgens
zoeken naar het juiste participatiemodel en communicatietraject.
Alleen voor gemeentes. Deelname is kosteloos.
info@natuurnetwerkgemeenten.nl

Nieuw gepubliceerd: OBN Jaarplan 2017
Het OBN Jaarplan 2017 is goedgekeurd en geplaatst op de website
www.natuurkennis.nl. Hierin staat welke onderzoeken dit jaar worden gestart.
Zoals een onderzoek naar herstel van konijnenpopulaties in de duinen. Ook
start er een onderzoek naar herstel van het bodemleven in droge bossen. Dit

wordt gezien als sleutelfactor voor herstel van prooibeschikbaarheid van
soorten als zwarte specht en de wespendief, die het slecht doen in deze
bossen. Naast nieuw OBN onderzoek is een belangrijk project de vernieuwing
en actualisatie van de website natuurkennis.nl. De nieuwe website wordt op de
Beheerdersdag dit jaar gepresenteerd. Hiermee is alle relevante ecologische
kennis over natuurbeheer in Nederland duidelijk en overzichtelijk ontsloten.
m.brunsveld@vbne.nl

Binnenkort
• Werkschuurbijeenkomst 'Boomveiligheid in bos en natuur' - 10 maart - landgoed Oostbroek,
de Bilt
• Bijeenkomst ´Effectief communiceren over bosbeheer´ - 10 maart - gemeente Uden
• Werkschuurbijeenkomst 'Openbaarheid van wegen' - 22 maart - Hof te Dieren
• Werkschuurbijeenkomst 'Beheermaatregelen tegen teken' - 5 april - Nationaal Park de Hoge
Veluwe
• Veldwerkplaats 'Herstel vochtige bossen' - 6 april - Nuenen
• Werkschuurbijeenkomst 'Beheermaatregelen tegen teken - 5 april - Nationaal Park de Hoge
Veluwe
• Werkschuurbijeenkomst 'Gedragscode Natuurbeheer - 18 april - Schoorl
• Werkschuurbijeenkomst 'Gedragscode Natuurbeheer - 17 mei - Bakkeveen
• Infoblad 'Effect lichtvervuiling op fauna' - alle informatie over deze gehouden veldwerkplaats
van december 2016
• Infoblad 'Hoogveenherstel' - alle informatie over deze gehouden veldwerkplaats in december
2016
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