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Coachingsregeling op 1 april open
De coachingsregeling is open van 1 april 2017 tot en met 15 december 2017.
Bij coaching wordt aan de hand van doelstellingen van de medewerker zelf, op
zoek gegaan naar nieuwe kennis en inzichten. Aanvragen worden behandeld
volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie eerst maalt’.
De vergoeding voor de werkgever bedraagt maximaal € 2.820,- per deelnemer
en per jaar en zal nooit hoger zijn dan 50% van de werkelijke kosten. Vorig
jaar is de VBNE namens sociale partners gestart met deze regeling.
Aanvragen kan met het aanvraagformulier. Meer informatie staat in het
reglement en notitie met hoofdlijnen.
info@vbne.nl

Advies: controleer aanslag waterschapsbelasting goed
De FPG adviseert u goed te controleren waar u in de aanslag van het
waterschap voor wordt belast en of dit terecht is. Dit blijkt nog niet altijd goed
te gaan, bijvoorbeeld doordat bos- en natuurgronden onterecht worden
aangeslagen als landbouwgrond/overig onbebouwd.
In principe zijn alle gronden, aangegeven op de Natuurbeheerplankaart van de
provincie, natuur. Bij discussie ligt de bewijslast bij het waterschap. Als u
natuurgronden heeft die niet zijn aangegeven op de natuurbeheerplankaart
dan ligt de bewijslast bij u.
Bij vragen kunt u contact opnemen met dhr. P.J.J. Kome, tel.: 06-22143318.
a.reichgelt@vbne.nl

Gebruik de aangepaste checklist Gedragscode
Bosbeheer
Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. U
kunt blijven werken volgens de huidige Gedragscode Bosbeheer. Dit staat in
de overgangswetgeving. Wel moet u extra opletten bij enkele bossoorten die in
de Flora- en faunawet nog niet beschermd waren en nu in de nieuwe wet wel.
Deze soorten zijn zeldzaam en beheerders houden al rekening met deze
soorten. Wilt u weten of deze soorten in uw bos voorkomen, kijk dan op
www.soortenbank.nl/. Deze soorten staan nu op de checklist.
a.reichgelt@vbne.nl

Plantsoen bestellen en aanplanten in de praktijk

Als u plantsoen gaat bestellen moet u letten op waar het vandaan komt, wat de
kwaliteit is en hoe u de bodem moet bewerken. Alle stappen vindt u terug in
het praktijkadvies plantsoen kiezen, bestellen en beplanten.
De werkschuurbijeenkomst op 19 mei in Roggebotzand gaat over de
allereerste stap: waar komt uw materiaal vandaan? Tijdens de excursie op de
genenbank voor inheemse bomen en struiken kunt u met eigen ogen zien welk
zaad daar wordt geoogst. Meer kunt u hierover lezen in een artikel uit het
Vakblad NBL.
Deelname aan de werkschuurbijeenkomst is kosteloos, alleen voor VBNE
leden. U kunt zich hier aanmelden.
a.reichgelt@vbne.nl

Aan de slag met drones voor de natuur
Het gebruik van drones in natuurterreinen is een nieuwe ontwikkeling. Dit heeft
positieve kanten: de mogelijkheid om drones in te zetten voor het beheer.
Maar het kan ook negatief uitpakken: bezoekers die met drones dieren
verstoren. De nieuwe werkgroep van de VBNE drones voor de natuur gaat
zich bezig houden met de randvoorwaarden voor het gebruik van drones door
bos- en natuurterreineigenaren en bezoekers. Zet alvast in uw agenda: 15 juni
minisymposium drones voor de natuur!
a.reichgelt@vbne.nl

Lees de nieuwe OBN nieuwsbrief over kalktufbronnen
De Nederlandse kalktufbronnen in Zuid-Limburg staan er slecht voor. Dat blijkt
uit recent OBN onderzoek waarin de grenswaarden van nitraat en fosfaat in
het bronwater van deze bronnen is vastgesteld. Deze waarden zijn beduidend
hoger vergeleken met de ons omringende landen. Nu de grenswaarden zijn
vastgesteld kunnen vanuit de PAS maatregelen worden genomen om ervoor te
zorgen dat de staat van instandhouding geborgd blijft.
Lees de OBN nieuwsbrief over integraal beekherstel en een nieuw handboek
over ecohydrologische systeemanalyse.
m.brunsveld@vbne.nl

OBN monitoring levert waardevolle inzichten op
Sinds 2014 heeft OBN structureel budget beschikbaar om afgeronde OBNexperimenten langer te kunnen volgen en daarmee de effecten op de
natuurkwaliteit beter te begrijpen. Bijvoorbeeld de effecten van PASmaatregelen op de tapuitpopulatie in de Noordduinen.
In de periode 2007-2016 is het aantal broedparen niet duidelijk toe- of
afgenomen. Wel is het broedsucces duidelijk afgenomen in die periode, terwijl
uit de nieuwe gegevens uit 2016 weer een toename van het broedsucces blijkt.
Ook in 2017 zal de monitoring plaatsvinden.
De financiering van deze meetreeks wordt grotendeels vanuit
Vogelbescherming ter beschikking gesteld, met cofinanciering vanuit OBN.
Lees de nieuwe resultaten op www.natuurkennis.nl -> OBN monitoring.

De Week van de Teek start op 3 april
Van 3 t/m 7 april geven meer dan twintig organisaties voorlichting over het
voorkomen van tekenbeten en ziektes die teken kunnen overdragen zoals de
ziekte van Lyme.
• Op 5 april werkschuurbijeenkomst ‘Beheermaatregelen tegen teken’.
Alleen voor VBNE leden. Deelname is kosteloos. Aanmelden en
programma.
• Vóór 1 juli meewerken aan het onderzoek ‘TBE door tekenbeten’ door
contact op te nemen met de onderzoekers via tbe@rivm.nl.

• Na 3 april en vóór 1 juli meedenken over tekenwerende kleding via
www.normontwerpen.nen.nl.
• Dagelijkse tekenactiviteitsvoorspelling op www.tekenradar.nl. Bij een
hoge tekenactiviteit is het des te belangrijker om een tekencheck te
doen.
• Over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden: Richtlijn Arbeid
en Lymeziekte.
• Vakblad NBL met een compilatie van zes interviews met experts op het
gebied van teken.
• Alle informatie die u nog mist: weekvandeteek.nl en de toolkit teken en
Lyme.
mcg.de.groot@stigas.nl

Binnenkort
• Werkschuurbijeenkomst ‘Beheermaatregelen tegen teken’ - 5 april - NP De Hoge Veluwe
• Veldwerkplaats Herstel vochtige bossen - 6 april - Nuenen
• Werkschuurbijeenkomst ‘Gedragscode natuurbeheer’ - 18 april - Schoorl
• Veldwerkplaats Ecohydrologie Zuid-Limburgse hellingmoerassen - 15 mei - Schimmert
• Werkschuurbijeenkomst ‘Gedragscode natuurbeheer’ - 17 mei - Bakkeveen
• Werkschuurbijeenkomst ‘Plantsoen- en bosaanplant’ - 19 mei - Roggebotzand
• Veldwerkplaats Omgang effecten stikstof overgangs- en trilvenen - 22 mei - De Mieden
• Minisymposium ‘Drones voor de natuur’ - 15 juni
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