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Huidige Gedragscode Natuurbeheer per 21 april 2016
verlengd
De afgelopen zes weken heeft de nieuwe Gedragscode Natuurbeheer ter
inzage gelegen. Daarop is een zienswijze ingediend. De VBNE zal binnen
twee weken inhoudelijk reageren. Omdat de huidige gedragscode op 21 april
zou verlopen, is deze door het ministerie van EZ verlengd tot het moment dat
de nieuwe gedragscode definitief is goedgekeurd. Een link naar de brief over
de ambtelijke verlenging.
a.blankena@vbne.nl

Verbod op het professioneel gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen, hoe
werkt het in de praktijk?
In maart 2016 is een wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en
biociden in werking getreden. Hierdoor is het voor professionele gebruikers
(gebruikers die gewasbeschermingsmiddelen voor hun beroep gebruiken)
verboden om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken op een verhard
oppervlak buiten de land- en tuinbouw. Maar wat is nu precies verhard
oppervlak? Of wilt u weten wat er nog wel is toegestaan? Ga dan naar de site
van de rijksoverheid.
a.blankena@vbne.nl

Praktijkadvies essentaksterfte vernieuwd. Kom ook naar
de veldwerkplaats!
Steeds meer beheerders hebben te maken met essentaksterfte. De afgelopen
jaren is er meer kennis verzameld over de ziekte en het beheer.
Het vorige praktijkadvies essentaksterfte is daarom herzien met de nieuwste
inzichten en kennis. Hoe herken je de ziekte, hoe verspreidt die zich en wat
kun je doen in het beheer? Bekijk het nieuwe praktijkadvies.
Op 29 juni is er een veldwerkplaats over de nieuwste inzichten op het gebied
van beheer van essenopstanden in relatie tot essentaksterfte.
Er zijn nog meer nieuwe praktijkadviezen over invasieve exoten verschenen.
a.blankena@vbne.nl
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Meepraten met de werkgroep arbo & veiligheid
De werkgroep Arbo & veiligheid van de VBNE nodigt u uit om mee te denken
en te praten over trends, ontwikkelingen en problemen die u signaleert. Op 7
juni kunt u met hen in gesprek gaan in Driebergen. U kunt problemen met hen
bespreken, maar ook concrete projectideeën inbrengen. De werkgroep bepaalt
vervolgens of deze projecten in aanmerking komen voor vergoeding vanuit het
fonds Colland Arbeidsmarkt. Wilt u aanwezig zijn of mailt u liever uw
gesignaleerde ontwikkelingen of problemen, stuur dan een email naar Annika
van Dijk (secretaris van de werkgroep).
a.vandijk@vbne.nl

Tips over maatregelen ganzenproblematiek in
natuurgebieden
Door de spectaculaire toename van het aantal ganzen in Nederland is steeds
vaker sprake van schade in zowel natuurgebieden als in omliggende
agrarische percelen. Maatregelen zijn hard nodig. In twee workshops,
georganiseerd door het Kennisnetwerk OBN, is gesproken over maatregelen
om ganzen te beheren. Ook is gekeken naar diervriendelijkere alternatieven.
Het verslag over deze workshops bevat praktische tips voor maatregelen. Ook
leest u meer over de achtergrond van de problematiek.
m.brunsveld@vbne.nl

Let op: eikenprocessierupsen
De eikenprocessierups wordt weer actief en ontwikkelt vanaf ongeveer half
mei sterk irriterende brandharen. Wie in het bos en de natuur werkt, kan
daarom te maken krijgen met de eikenprocessierups. De rups komt vooral op
eikenbomen voor, maar ook op beuken en berken! De beheersing van de rups
is geen eenvoudige zaak en de kans op gezondheidsklachten is groot. Ga
daarom niet zelf aan de slag met het verwijderen van nesten en laat de
bestrijding over aan professionals. Wilt u weten wat u moet doen als u toch
een nest tegenkomt? Bekijk dan het filmpje.
a.vandijk@vbne.nl

Beheerdersdag dit jaar op 30 september op Heerlijkheid
Marienwaerdt
De voorbereidingen voor de beheerdersdag 2016 op 30 september zijn al weer
in volle gang. Noteer alvast de datum in uw agenda. Dit jaar heten de UvB en
VBNE alle beheerders welkom op Heerlijkheid Mariënwaerdt. Het programma
staat en wordt nu uitgewerkt. Vanaf juni kunt u zich aanmelden via
www.beheerdersdag.nl. Houdt de website in de gaten of volg de
beheerdersdag op twitter. Uiteraard wordt u ook geïnformeerd via deze
nieuwsbrief van de VBNE.
info@beheerdersdag.nl

Nieuw: preventiefilmpje Rabies door vleermuizen
Het zevende filmpje in de reeks van preventiefilmpjes (o.a. over ziekte van
Lyme, ziekte van Lyme, vossenlintworm, bijen- en wespensteken, etc.) staat
het filmpje Rabiës door vleermuizen nu online. Het filmpje beschrijft kort wat
rabiës is, maar vooral hoe u het kunt voorkomen tijdens werkzaamheden. Het
filmpje kan bekeken worden op de website van de VBNE.
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a.vandijk@vbne.nl

Jaarverslag VBNE 2015 gereed
Het Jaarverslag VBNE 2015 laat zien wat de VBNE doet met en voor zijn
leden. Hier een paar hoogtepunten:
• Praktijkadvies Boomveiligheid in bos en natuur.
• Start dialoog bosbeheer en biodiversiteit.
• Modernisering van de cao bos en natuur.
• Lancering van de online wegwijzer veiligheid en gezondheid.
• Organisatie van 15 veldwerkplaatsen met ruim 350 deelnemers.
• Een record aantal OBN communicatieproducten
Meer over de activiteiten van de VBNE leest u in het uitgebreide jaarverslag of
het verkorte jaarverslag.
e.verbij@vbne.nl

Vraag nu subsidie aan voor kleine biomassa installaties
Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een
tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen,
biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als
zakelijke gebruikers. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het
soort apparaat en de energieprestatie. Voor een biomassaketel krijgt u
bijvoorbeeld € 80,- per kW vermogen van de ketel, met een minimum van €
3.200,-.
In 2016 is in totaal € 70 miljoen subsidie beschikbaar. Aanvragen kan tot en
met 31 december 2016 17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op
volgorde van binnenkomst, dus vraag zo snel mogelijk aan!
a.vandijk@vbne.nl

Binnenkort & nieuw verschenen
• Bijeenkomst Voedsellandschappen van de toekomst - 22 april - Vorden
• Symposium 'PASsende maatregelen tegen stikstofeffecten' - 25&26 april - Antwerpen
• Bijeenkomst drones in de natuur - 10 mei - Baarn
• Veldwerkplaats Rekening houden met muggenoverlast bij inrichting en beheer van
natuur - 10 juni - Bargerveen
• Veldwerkplaats Essentaksterfte - 29 juni - Roggebotzand
• Veldwerkplaats Herstel van vochtig schraalland op voormalige landbouwgronden 14 juli - Moerputten
• Veldwerkplaats Natuurbrandpreventie in de praktijk - 1 september - Dwingelderveld
• Verslag workshop ‘Ganzenoverlast in natuurgebieden’
• OBN rapport OBN204-BE Onderzoek aan biochemie en experimentele maatregelen
voor herstel beekdalvenen
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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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