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Programma beheerdersdag 29 september 2017 bijna 
rond. Meld u nu aan!   
Dé vakinhoudelijke dag waar u bij wilt zijn! Een dag boordevol actualiteit, 
kennisuitwisseling en ontmoeting. Hier een kleine greep uit het aanbod: 
Houtverkoop in eigen regie; Gedragscode bosbeheer; Essentaksterfte; Maak 
een fan van je online klager; De kracht van het landgoedmodel; het 
gezondheidsplein waar u uw gezondheid kunt laten testen en met de arboarts 
kunt spreken. En nog veel meer. 
Kortom: deze dag is een must als u geïnteresseerd bent in het beheer van bos 
en natuur!  
Bekijk de uitnodiging voor meer informatie over het programma en het 
aanmelden. 

info@beheerdersdag.nl 

 

 

 
 
 

Nieuw! Stel uw activiteiten open voor andere VBNE 
leden   
Op de website vindt u een vernieuwd overzicht van alle activiteiten van de 
VBNE, zoals de werkschuurbijeenkomsten en veldwerkplaatsen. Nieuw daarbij 
is dat u, indien u lid bent van de VBNE, activiteiten kunt aanmelden die u voor 
andere VBNE-leden wilt openstellen. Bijvoorbeeld een kennisdag over SNL-
monitoring, of Symposium “Rentmeester van de toekomst”. Op deze manier 
kunnen de VBNE-leden onderling gebruik maken van elkaars kennis en kunde 
en hoeft u als lid niet alles zelf te organiseren. 
Via een formulier kunt u de activiteiten aanmelden. 

m.brunsveld@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Update boa regeling 2017   
Na een succesvol eerste jaar, kunt u waarschijnlijk ook dit jaar weer 
deelnemen aan de BOA-regeling. Dit is binnen enkele weken duidelijk. Zodra 
er aangevraagd kan worden voor de boa regeling 2017 komt er een extra 
VBNE nieuwsbrief. Daarin stellen we u op de hoogte van de aanvraag 
procedure en aanvraag periode. 
Private groene werkgevers kunnen via de website www.vbne.nl een 
vergoeding aanvragen van de kosten voor de opleiding van de boa’s en voor 
de kosten van e-herkenning. De BOA regeling wordt uitgevoerd door de VBNE 
en bekostigd door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van 
Veiligheid & Justitie. 

d.nijland@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Symposium OBN Laagveen- en zeekleilandschap   
Op woensdag 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 

 

  

https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=https%3A%2F%2Fnieuwsbrief.bratpack.nl%2Fminisite%2Fnieuwsbrief%2Faanmelden%2F251.11105.aa11e5de47ad044f9c1b239f65d54b63
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=https%3A%2F%2Fnieuwsbrief.bratpack.nl%2Fminisite%2Fnieuwsbrief%2Fafmelden%2F251.11105.aa11e5de47ad044f9c1b239f65d54b63
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=https%3A%2F%2Fnieuwsbrief.bratpack.nl%2Fminisite%2Fnieuwsbrief%2Fbekijken%2F251.11105.aa11e5de47ad044f9c1b239f65d54b63
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=https%3A%2F%2Fnieuwsbrief.bratpack.nl%2Fuploads%2F251%2Ffiles%2Fuitnodiging-beheerdersdag2017.ed4100.pdf
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=mailto%3Ainfo%40beheerdersdag.nl
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=https%3A%2F%2Fwww.vbne.nl%2Fagenda%2F
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=https%3A%2F%2Fwww.vbne.nl%2Fagenda-item%2Fsymposium-yrentmeester-van-de-toekomsty
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=https%3A%2F%2Fwww.vbne.nl%2Fagenda%2Factiviteit-aanmelden%2F
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=mailto%3Am.brunsveld%40vbne.nl
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=mailto%3Ad.nijland%40vbne.nl
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=https%3A%2F%2Fnieuwsbrief.bratpack.nl%2Fuploads%2F251%2Ffiles%2Fvooraankond-obnsymp13sept2017-3.0dfa49.pdf


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 aanmelden. Deelname is kosteloos. 

m.brunsveld@vbne.nl 
 

 
 
 

Huidige Gedragscode Bosbeheer ook na 1 januari 2017 
geldig  
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/. Op dit moment is de VBNE bezig met de herziening van 
de Gedragscode Bosbeheer. Wilt u meer weten? Kom naar de workshop op de 
Beheerdersdag. 

a.reichgelt@vbne.nl 
 

 

 
 
 

Veldcursussen toepassing Handboek ecohydrologische 
systeemanalyse   
Op 9, 12 en 19 oktober vinden er in respectievelijk oost, noord en zuid 
Nederland veldcursussen plaats over het gebruik van het Handboek 
ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen. 
Dit handboek ondersteunt waterbeheerders bij het maken van een goede 
systeemanalyse van stroomgebieden voor ecologisch herstel. Het gaat om het 
begrijpen van de processen die bijdragen aan het herstel van 
levensgemeenschappen in de beek en in het beekdal. Tot nog toe was de 
kennis hierover slechts gefragmenteerd aanwezig. Dit handboek brengt deze 
kennis samen voor de praktijk van het ecologisch herstel van beken en 
beeklandschappen. 
Het Handboek is een gezamenlijke uitgave van OBN en STOWA. Voor meer 
informatie, klik op: Veldcursus Oost, Veldcursus Noord of Veldcursus Zuid  

w.wiersinga@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Round-Up in de stengel injecteren mag nog niet  
Uit onderzoek van Probos blijkt het injecteren van Round-Up in de stengel van 
Japanse duizendknoop de meest effectieve bestrijdingsmethode. Alleen in de 
gebruiksvoorschriften van Round-Up staat deze methode nog niet vermeld. 
Daarom mag dit niet zomaar. 
De gemeente Amersfoort heeft inmiddels een ontheffing om wel te mogen 
injecteren. Een aparte ontheffing krijgen is tijdrovend en duur. Andere 
beheerders kunnen daarom beter wachten tot volgend jaar zomer. De 
verwachting is dat zomer 2018 de gebruiksvoorschriften voor het gebruik van 
Round-Up zijn aangepast zodat beheerders Round-Up mogen injecteren in de 
stengel van Japanse duizendknoop. 

a.reichgelt@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Werkschuurbijeenkomst publieksagressie  
Op 10 oktober organiseert de VBNE een werkschuurbijeenkomst over “hoe ga 
je om met publieksagressie”. Marlies Kamps van Stigas geeft een inleiding 
over het gebruik van de toolkit agressie en geweld. 
John Didderen, boswachter en boa bij het Goois Natuurreservaat, zal vertellen 
over de dagelijkse praktijk. Harold van Dijk, instructeur gevaarsbeheersing 
werkzaam bij de UMCG Ambulancezorg in Drenthe, geeft instructie en tips 
voor agressiereductie en een korte weerbaarheidstraining. Het programma en 
aanmelden. Deelname aan de werkschuurbijeenkomsten is kosteloos en 
alleen voor leden. 

 

https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=http%3A%2F%2Fwww.natuurkennis.nl%2Faanmelden
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=mailto%3Am.brunsveld%40vbne.nl
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=http%3A%2F%2Fnieuwsbrief.bratpack.nl%2Fbackend%2Fforward.php%3Fid%3D251.10231.1410591%26amp%3Burl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.vbne.nl%252Fproductdetails%252Fgedragscode-bosbeheer-2010-2015
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=http%3A%2F%2Fnieuwsbrief.bratpack.nl%2Fbackend%2Fforward.php%3Fid%3D251.10231.1410591%26amp%3Burl%3Dhttp%253A%252F%252Fnieuwsbrief.bratpack.nl%252Fuploads%252F251%252Ffiles%252Fhet-overgangsrecht-ten-aanzien-van-gedragscodes.555593.pdf
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=http%3A%2F%2Fnieuwsbrief.bratpack.nl%2Fbackend%2Fforward.php%3Fid%3D251.10231.1410591%26amp%3Burl%3Dhttp%253A%252F%252Fnieuwsbrief.bratpack.nl%252Fuploads%252F251%252Ffiles%252Fnieuwe-lijsten-soorten-in-relatie-tot-bosecosystemen-rjb.46b9bb.pdf
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=http%3A%2F%2Fnieuwsbrief.bratpack.nl%2Fbackend%2Fforward.php%3Fid%3D251.10231.1410591%26amp%3Burl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.soortenbank.nl%252F
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=http%3A%2F%2Fbeheerdersdag.nl%2F
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=http%3A%2F%2Fbeheerdersdag.nl%2F
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=mailto%3Aa.reichgelt%40vbne.nl
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=http%3A%2F%2Fw3sstowa01.smartobjects.nl%2FMailingManager%2FPublic%2FFollowUp.aspx%3Fw3s_Mailing_Content_Id%3D168672%26amp%3BCatalog%3DStowa_MailingManager%26amp%3Bw3s_Link_Content_Id%3D33561
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=http%3A%2F%2Fw3sstowa01.smartobjects.nl%2FMailingManager%2FPublic%2FFollowUp.aspx%3Fw3s_Mailing_Content_Id%3D168672%26amp%3BCatalog%3DStowa_MailingManager%26amp%3Bw3s_Link_Content_Id%3D33561
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=http%3A%2F%2Fwww.stowa.nl%2Fnieuws___agenda%2Fagenda%2FVeldcursus_toepassing_Handboek_Ecohydrologische_systeemanalyse_in_beekdallandschappen_in_de_Rheezermaten_bij_de_Vecht__Oost-Nederland_
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=http%3A%2F%2Fwww.stowa.nl%2Fnieuws___agenda%2Fagenda%2FVeldcursus_toepassing_Handboek_Ecohydrologische_systeemanalyse_in_beekdallandschappen_in_het_Reestdal__Noord-Nederland_
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=http%3A%2F%2Fw3sstowa01.smartobjects.nl%2FMailingManager%2FPublic%2FFollowUp.aspx%3Fw3s_Mailing_Content_Id%3D168672%26amp%3BCatalog%3DStowa_MailingManager%26amp%3Bw3s_Link_Content_Id%3D33564
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=mailto%3Aw.wiersinga%40vbne.nl
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=https%3A%2F%2Fzoek.officielebekendmakingen.nl%2Fstcrt-2017-47570.html
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=mailto%3Aa.reichgelt%40vbne.nl
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=https%3A%2F%2Fwww.vbne.nl%2Fproductdetails%2Ftoolkit-agressie-en-geweld
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=https%3A%2F%2Fwww.vbne.nl%2Fagenda-item%2Fwerkschuurbijeenkomst-publieksagressie
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.11105.1406492&url=https%3A%2F%2Fwww.vbne.nl%2Fagenda-item%2Fwerkschuurbijeenkomst-publieksagressie


f.wolthaus@vbne.nl 
 

 
 
 

Werkschuurbijeenkomst bodembesparende 
vellingstechnieken   
Op donderdag 12 oktober organiseert de VBNE een werkschuurbijeenkomst 
over bodembesparende vellingstechnieken. In deze bijeenkomst informeren 
we u over de effecten van bodemverdichting veroorzaakt door 
boswerkzaamheden op de ontwikkeling van bos. Daarnaast wordt besproken 
hoe deze effecten zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. Ook de 
economische aspecten van deze nieuwe technieken komen aan bod. Het 
programma en aanmelden. Deelname aan de werkschuurbijeenkomsten is 
kosteloos en alleen voor leden. 

m.brunsveld@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Doe mee aan onderzoek naar teken  
Als u in het groen werkt, kunt u er niet omheen: er bestaat de kans op een 
tekenbeet. De sectoren bos en natuur, loonwerk en hoveniers en 
groenvoorziening willen er alles aan doen om de vervelende gevolgen van een 
tekenbeet te voorkomen en de voorlichting verder verbeteren. Stigas voert 
daarom een enquête uit. Deelname kost ongeveer 10 minuten van uw tijd. Ook 
als u nog nooit gebeten bent of niet elke dag in het groen werkt, bent u van 
harte welkom om mee te doen! Onder de deelnemers worden 10 
verbanddozen en 15 pakketjes met teken verwijderaars verloot. 
Start het onderzoek. 

Mcg.de.groot@stigas.nl 

 

 

 
 
 

Effectief oogsten uit kleine landschapselementen   
Kosteneffectief oogsten, inzamelen en op de markt zetten van houtige 
biomassa uit kleine landschapselementen is niet eenvoudig. In opdracht van 
de VBNE is daarom door Natuurrijk Limburg, IKL, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en Zilverberg advies een pilot uitgevoerd. 
Beheerprogramma’s zoals BOOM bieden meer overzicht op het aanbod: wat 
komt, van welke kwaliteit, wanneer vrij. Hierdoor is houtige biomassa beter te 
vermarkten. En ze helpen om de samenwerking binnen een gebied te 
versterken. Meer leest u hierover in het rapport. 

a.reichgelt@vbne.nl  
 

 

 
 
 

Oproep: meld zieke en gezonde essen  
U kunt op www.essentaksterfte.nu de locatie van dode, zieke en gezonde 
essen doorgeven. Uit alle meldingen worden gezonde essen geïdentificeerd. 
Deze gezonde bomen zijn mogelijk resistent of tolerant tegen de 
essentaksterfte. De onderzoekers willen deze bomen kunstmatig blootstellen 
aan de schimmel. Op deze manier hoopt men straks nieuwe, minder vatbare 
essen te kunnen kweken. 
Meer informatie vindt u in ons praktijkadvies. 

a.reichgelt@vbne.nl 

  

 
 
 
 

Binnenkort 
  
• Veldwerkplaats integraal beekherstel – 7 september – Elp (Drenthe) 

• Symposium OBN Laagveen- en zeekleilandschap - 13 september - Utrecht 
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• Beheerdersdag - 29 september - Beesd 

Kijk voor meer activiteiten in onze agenda. 
 

 

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 
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