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Herziening praktijkadvies natuurbranden
Er zijn veel reacties gekomen op het praktijkadvies Risicobeheersing
natuurbranden. Deze zou te veel vanuit het perspectief van de brandweer zijn
geschreven. Hier gaat verandering in komen!
De komende maanden gaat Walter Baas als stageopdracht aan de slag bij de
VBNE om dit te verbeteren. Het huidige praktijkadvies risicobeheersing
natuurbranden wordt aangepast zodat het een beter hulpmiddel is voor bosen natuurterreineigenaren. Wilt u dat er bepaalde dingen worden veranderd in
dit praktijkadvies dan kunt u contact opnemen met Walter Baas.
Walter.baas@hvhl.nl

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

Werkschuurbijeenkomst Building with nature
Nog een laatste keer met uw collega terreinbeheerders kennis uitwisselen voor
de zomervakantie begint. Op woensdagmiddag 5 juli in het Informatiecentrum
Afsluitdijk hoort u van It Fryske Gea alles over hun experimenten met building
with nature technieken langs de Friese IJsselmeerkust. Hiermee wordt
ingespeeld op stroming van water en sediment in plaats van dammen en
dijken te gebruiken als oplossingsrichting.
De overheid zet het building with nature in beleidsstukken als oplossing voor
klimaatverandering, maar hoe werkt dat nu in de praktijk? U hoort er alles over
op onze werkschuurbijeenkomst. Deelname aan de werkschuurbijeenkomsten
is kosteloos. Alleen voor VBNE leden. U kunt zich hier aanmelden.
Programma
a.reichgelt@vbne.nl

Oproep: stelt uw gemeente regels buiten bebouwde
kom Boswet?
De VBNE en de FPG maken zich zorgen over het besluit van het ministerie
van Economische Zaken om artikel 4.6 van de Wet natuurbescherming niet in
werking te laten treden. Zonder dit artikel kunnen gemeentes ook regels stellen
aan houtopstanden buiten de bebouwde kom Boswet.
Daarom is een brief gestuurd met het verzoek samen naar een oplossing te
zoeken. EZ heeft laten weten dat zij pas alternatieven gaan onderzoeken als
uit de praktijk blijkt dat er inderdaad problemen optreden. De vraag is nu: in
hoeverre maken gemeentes gebruik van deze nieuwe bevoegdheid? We horen
graag van u.
a.reichgelt@vbne.nl

Let op het Omgevingsplan
De VBNE volgt landelijk de ontwikkelingen rondom de nieuwe Omgevingswet.
Zo is de overheid nu bezig met het omzetten van de Wet natuurbescherming
naar de Omgevingswet. Maar er verandert veel meer.
De Unie van Bosgroepen vraagt aandacht voor het volgende. Vanwege de
invoering van de omgevingswet moeten de huidige gemeentelijke
bestemmingsplannen binnen twee jaar worden vervangen door integrale
omgevingsplannen. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ is het
voor alle eigenaren van bos en natuur van groot belang om daar in een vroeg
stadium over mee te praten. Dit proces moet bij de meeste gemeenten nog op
gang komen. Wees dus alert.
a.reichgelt@vbne.nl

Symposium drones voor de natuur
Op donderdag 15 juni op Van Hall-Larenstein in Velp organiseert de
projectgroep ‘Drones voor de natuur’, waar de VBNE onderdeel van is, een
symposium over de inzet van drones in het bos- en natuurbeheer. De inzet van
drones roept veel vragen op.
Hoe zetten we drones op een verantwoorde manier in? Wat kunnen we met de
gegevens die verzameld worden met drones? En hoe zit het met regelgeving?
Tijdens het symposium zal ingegaan worden op deze vragen. Ook is er de
mogelijkheid voor een Meet & Greet met bedrijven die drones inzetten voor
natuurdoeleinden. Deelname aan het symposium is gratis, maar opgave is wel
verplicht. Ja, ik meld me aan!
Programma
projectgroep@dronesvoornatuur.nl

Tips voor de gedragscode natuurbeheer
Tijdens de succesvolle werkschuurbijeenkomst over de gedragscode
natuurbeheer van 18 april werden veel praktische vragen gesteld. Alle vragen
en antwoorden zijn voor u op een rij gezet. Ook kunt u de presentatie met alle
juridische ins en outs downloaden. Mocht u nog vragen hebben over de
gedragscode natuurbeheer, laat het ons weten.
a.reichgelt@vbne.nl

Symposium Rentmeester van de toekomst

IJssellandschap viert haar 750e verjaardag. Dat vieren zij met het symposium
“Rentmeester van de Toekomst” op 6 oktober op locatie Abdij Sion.
Rentmeesterschap is actueel in ons “groene” werkveld maar ook in vele
andere beroepen en sectoren. Het symposium kent een keur aan sprekers uit
rechtspraak, zorg, landgoederen en familiebedrijven.
Meer informatie en aanmelden via de website van IJssellandschap.
rentmeester@ijssellandschap.nl

Terugblik op werkschuurbijeenkomst genenbank
Op 19 mei vond de werkschuurbijeenkomst op de genenbank voor inheemse
bomen en struiken plaats. Een van de deelnemers Marion de Bresser,
beheerder bossen en bomen bij de gemeente Venray vertelt: “Bij het
aanplanten van bomen in het buitengebied ga ik nu meer kijken naar de
Rassenlijst Bomen. Vanuit natuuroogpunt is autochtoon materiaal belangrijk.
Zo bloeien sleedoorns die uit zuidelijker streken komen veel eerder dan
Nederlandse sleedoorns. Dit kan problemen opleveren voor de sleedoornpage.
Ik dacht dat de Rassenlijst alleen voor bosbouwdoeleinden was, maar ik
begrijp nu dat ik het ook kan gebruiken voor laanbomen. Er zit overal veel
kennis, maar je kan het nergens teruglezen. Daar zijn dit soort dagen goed
voor.”
a.reichgelt@vbne.nl

VBNE stimuleert kennisdelen in bos- en natuurbeheer
Sinds haar oprichting stimuleert de VBNE kennisdelen tussen terreineigenaren
en breder in de groene sector. Dit is mogelijk door een subsidie die het
Bosschap bij haar opheffing heeft verleend aan de VBNE. Met deze subsidie
zijn tal van activiteiten georganiseerd zoals de kennisdag over boomveiligheid
in natuurbeheer, de cursus kwaliteitsborging in rivierprojecten en
goedbezochte werkschuurbijeenkomsten over de nieuwe wet
natuurbescherming.
Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor de activiteiten die dit jaar worden
georganiseerd rond kennisdelen. De subsidie is tot eind 2017 beschikbaar.
Daarna zal de VBNE in gesprek gaan met haar leden hoe we de succesvolle
activiteiten kunnen continueren in 2018.
m.brunsveld@vbne.nl

De Arbowet verandert op 1 juli
Op 1 juli verandert de Arbowet. Is uw bedrijf klaar voor de nieuwe Arbowet op
1 juli? Doe de check in drie stappen.
mcg.de.groot@stigas.nl

Binnenkort
• 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 - Velp
• Veldwerkplaats Kwartelkoning - 20 juni - Zwolle
• Werkschuurbijeenkomst Building with nature - 5 juli - Kornwerderzand
• Symposium OBN Laagveen- en zeekleilandschap - 13 september - Utrecht
• Veldwerkplaats Overmatige voedingsstoffen - 21 september - Banisveld
• Beheerdersdag - 29 september - Beesd
• Symposium Rentmeester van de toekomst- 6 oktober - Diepenveen
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