VBNE nieuwsbrief
2017 nr. 4
Aanmelden nieuwsbrief | Afmelden nieuwsbrief | Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

VBNE zoekt adviseur HRM / projectcoordinator
Ben jij iemand met verstand van arbeidsmarktbeleid en hart voor de natuur?
Dan zoeken wij jou!
Bekijk de vacature en stuur ons je sollicitatiebrief inclusief CV voor 1 mei 2017.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Reichgelt, 0654630367
info@vbne.nl

VBNE-hoogtepunten in 2016
Vier succesvolle Werkschuurbijeenkomsten XL over de nieuwe Wet
natuurbescherming met meer dan 250 deelnemers, een goedgekeurde
gedragscode natuurbeheer 2016-2021, twee praktijkadviezen over
essentaksterfte en oogst houtige biomassa, dertien veldwerkplaatsen met bijna
300 deelnemers, een symposium over ‘beheren met monitoringsgegevens’, de
benchmark vrijwilligers en de eerste e-learning module ‘Veilig werken buiten’.
Een kleine dwarsdoorsnede van het VBNE-werk in 2016. Nieuwsgierig naar
wat we verder samen voor elkaar kregen in het afgelopen jaar?
Ons jaarverslag 2016 staat nu online.
d.nijland@vbne.nl

Bestel nu de nieuwe 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?
Tijdens de werkschuurbijeenkomst van 17 mei kunt u al uw vragen stellen aan
de deskundigen. Ook is er volop ruimte om ervaringen uit te wisselen met
collega terreinbeheerders. Deelname aan de werkschuurbijeenkomst is
kosteloos. Alleen voor VBNE leden. U kunt zich hier aanmelden. De
gedragscode kunt u bestellen via info@vbne.nl. De checklist kunt u apart
downloaden.
a.reichgelt@vbne.nl

Werkschuurbijeenkomst weidevogelbeheer in
natuurreservaten
Op 7 juni organiseert de VBNE een werkschuurbijeenkomst over
weidevogelbeheer in natuurreservaten. De ontwikkelingen in de
weidevogelstand zijn zorgelijk. Als VBNE leden willen we leren van elkaars

succesvolle praktijkvoorbeelden en de aanpak van knelpunten in het beheer.
Bijvoorbeeld het juiste peilbeheer, bemesting en het uitvoeren van
predatorbestrijding. Daarnaast gaan we in op de toekomst van
weidevogelbeheer in Nederland en de scenario’s die daarvoor recentelijk zijn
geschetst. Deelname aan de werkschuurbijeenkomsten is kosteloos. Alleen
voor VBNE leden. U kunt zich hier aanmelden.
Programma
m.brunsveld@vbne.nl

Werkschuurbijeenkomst aan de slag met groen,
landschap en arbeidsparticipatie
Wat hebben onze bossen, natuur en prachtige landschappen te bieden aan
mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt? En kan het bijdragen
aan integratie en participatie? Kom naar de werkschuurbijeenkomst op 7 juni
te Zwolle! In het project “Baanbrekend landschap” helpt Landschap Overijssel
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het project “Zorgend
landschap” wordt met vluchtelingen gewerkt in de natuur, met als doel
inburgering, integratie en het ontwikkelen van sociale (taal)vaardigheden.
Deelname aan de werkschuurbijeenkomsten is kosteloos. Alleen voor VBNE
leden. U kunt zich hier aanmelden.
Programma
info@vbne.nl

Vooraankondiging symposium OBN Laagveen- en
zeekleilandschap
Op 13 september organiseert het OBN Deskundigenteam Laagveen- en
zeekleilandschap samen met de VBNE een symposium over de ontwikkeling
en het beheer van natuur en water in laagveen- en zeekleigebieden. De
waterkwaliteit wordt beter in veel natuurgebieden. Maar de
verlandingsprocessen laten zich lastig sturen, en grote oppervlakten overjarig
riet en waterriet voor water- en moerasvogels blijken vaak moeilijk te
realiseren. Beheerders willen weten aan welke knoppen ze kunnen draaien. U
kunt zich hier aanmelden.
m.brunsveld@vbne.nl

Bestel de nieuwe folder Arbo en aansprakelijkheid
Wanneer u werk uitbesteed, met welke veiligheidsaspecten heeft u dan te
maken? Wie is waarvoor verantwoordelijk? En hoe legt u dat dan vast? Het
staat allemaal in de nieuwe brochure Arbowet en aansprakelijkheid voor
opdrachtgever en opdrachtnemer. De folder kunt u bestellen via info@vbne.nl.
info@vbne.nl

Aanbevelingen over openbaarheid van wegen
Op 22 maart vond de VBNE/FPG werkschuurbijeenkomst over Openbaarheid
van wegen plaats. In ons verslag staat hoe de procedures verlopen voor het uit
de openbaarheid halen van wegen, de wegenlegger en hoe de
onderhoudsplicht van weg en berm is vastgelegd. De FPG heeft ook een
advies uitgebracht over dit thema.

m.brunsveld@vbne.nl

Oproep: graag uw reactie op norm beschermende
kleding tegen teken
Op dit moment zijn er veel soorten geïmpregneerde werkbroeken op de markt.
De beschermende materialen op deze broeken zijn middels washing, dipping
en spraying aangebracht. Welke van deze methoden zijn werkelijk veilig en
effectief? De werking ervan neemt bovendien af met wassen, maar dit is niet
zichtbaar aan de kleding. Kan een zaagbroek ook worden behandeld met een
tekenwerend middel? De norm moet hierbij gaan helpen. Het eerste
normontwerp NEN 8333 ‘Beschermende kleding – Kleding die helpt te
beschermen tegen teken en fabrieksmatig behandeld is met permethrine’ is
gepubliceerd. Tot 1 juli kan iedereen commentaar leveren op het document.
mirjam.de.groot@stigas.nl

Beheer, beleid en onderzoek in gesprek over OBN
Jaarplan 2018
De OBN Adviescommissie kwam op 4 april bij elkaar om de
onderzoeksvoorstellen voor het Jaarplan 2018 te bespreken. Acht landelijk
georganiseerde Deskundigenteams dienen voorstellen in die als doel hebben
meer inzicht te krijgen in structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. In
de Adviescommissie zijn vertegenwoordigd: de terreinbeheerders, de
onderzoekers, de provincies en het ministerie van Economische Zaken,
Rijkswaterstaat en STOWA, het kenniscentrum van de waterschappen. Het
Jaarplan 2018 zal eind dit jaar gereed zijn.
m.brunsveld@vbne.nl

Vooraankondiging symposium Verslingerd aan beken:
van intrekgebied tot stromend water
Op woensdagmiddag 7 juni organiseren STOWA en het Kennisnetwerk
Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) een symposium met als
titel ‘Verslingerd aan beken: van intrekgebied tot stromend water. Een
stapsgewijze aanpak met het handboek Ecohydrologische systeemanalyse in
beekdallandschappen’. Tijdens dit symposium wordt het nieuwe handboek
Ecohydrologische Systeemanalyse Beekdallandschappen gepresenteerd.
Daarnaast zullen er presentaties worden gegeven over het belang van
systeemanalyse en over een aantal instrumenten uit het handboek. De middag
wordt afgesloten met een excursie om beekdalherstel in de Regge zelf te
kunnen zien.
Hier vindt u meer informatie over het symposium en kunt u zich aanmelden.
w.wiersinga@vbne.nl

Binnenkort
• 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 - Twijzel
• Werkschuurbijeenkomst Arbeidsparticipatie - 7 juni - Zwolle
• Werkschuurbijeenkomst Weidevogelbeheer in natuurreservaten - 7 juni - Brandwijk
• Symposium Verslingerd aan beken: van intrekgebied tot stromend water - 7 juni - Ommen
• Internationale conferentie One Site, One Plan. Integrated Conservation Management - 7 & 8
juni - Amersfoort.
• Veldwerkplaats Grote modderkruiper - 13 juni - Dussen
• Minisymposium ‘Drones voor de natuur’ - 15 juni
• Symposium OBN Laagveen- en zeekleilandschap - 13 september - Utrecht
• Veldwerkplaats Organische Veenbasis - 13 september - Hellendoorn
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