JAARVERSLAG

2017

INHOUD
Voorwoord
Colofon
Jaarverslag VBNE 2017
Voorjaar 2018
Dit is een intern jaarverslag voor de leden van de VBNE
Een uitgave van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen
0343-745250
internet: www.vbne.nl
e-mail: info@vbne.nl
twitter: @vbne_
De VBNE heeft als doel het professioneel beheer van haar leden te
ondersteunen. LandschappenNL, de Federatie Particulier Grondbezit,
het Rijksvastgoedbedrijf, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en
het Natuurnetwerk Gemeenten zijn lid van de VBNE.
Vormgeving: Ocelot Ontwerp
Foto’s: Cora de Leeuw (voorkant, p. 6, 8, 10, p. 13 onder), Jan Jansen (p. 4),
Hans van den Bos (p. 3), Annika van Dijk (p. 5), Berry Lucas (p. 7 boven),
Instituut Fysieke Veiligheid (p. 7 onder), Bram de Jong (p. 11),
Anne Reichgelt (p. 12, 14), Johannes Regelink (p. 13 boven).

De VBNE in het kort
Jonge vereniging met rijk verleden
Organogram

2 Plein van de beheerpraktijk
Inbreng voor het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen
Communicatieplan essentaksterfte
Communicatiestrategie natuurbrandrisico
Vooruitblik plein van de beheerpraktijk

3 Plein van de professionals
Lancering van het e-learning platform “Leer je groen!”
Een nieuwe cao bos en natuur
Activiteitenplan bos en natuur
Vooruitblik plein van de professionals

4 Plein van de kennis
Succesvolle OBN-formule
Fonds Kennisdelen uitgeput
Ontmoetingen in het veld
Vooruitblik plein van de kennis

5 Producten en publicaties

3
4
4
5

6
6
7
7
8

9
9
10
11
11

12
12
13
13
13

14

VOORWOORD
In september 2018 is het vijf jaar geleden dat de VBNE werd
opgericht. Dat gaan we vieren met al diegenen die werken
binnen de vereniging. Zo’n evenement maakt zichtbaar dat
de VBNE een netwerkorganisatie is. Een organisatie van
werkende leden, bezig met bos en natuur, ieder in een ander
segment van het brede spectrum waarin de VBNE opereert.
Ook in 2017 heeft de samenwerking van onze leden tot
mooie resultaten geleid, zoals u leest in dit jaarverslag.
Ik dank graag de medewerkers van het VBNE-kantoor voor
de prettige ondersteuning.
Maurits van den Wall Bake
voorzitter VBNE
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DE VBNE
IN HET KORT

Jonge vereniging met rijk verleden
De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
(VBNE) is het samenwerkingsverband van Staatsbosbeheer, LandschappenNL, Natuurmonumenten,
de Federatie Particulier Grondbezit, het Rijksvastgoedbedrijf en het Natuurnetwerk Gemeenten. Op
25 september 2013 is de VBNE opgericht. Omdat
de leden zich gezamenlijk willen richten op het vergroten van efficiencywinst, kwaliteitsverbetering en
het vergroten van de doelmatigheid op het gebied
van bedrijfsvoering en het professioneel beheer
van bos en natuur.

Samen hebben de leden 455.729 hectare bos
en natuur in eigendom oftewel 90% van alle bos
en natuur en daarmee 11% van het Nederlands
landoppervlak. Hun geschiedenis en hun ontwikkeling van vakmanschap beslaat meer dan een eeuw
en bij sommige particuliere landgoederen zelfs
eeuwen. Vanwege de complexiteit van onderwerpen in de huidige samenleving pakken de leden
deze gezamenlijk op. Vanuit de overtuiging: samen
sterker dan alleen.

Dit jaarverslag biedt een impressie van wat onze leden in
2017 samen voor elkaar hebben gekregen. Onderwerpen zoals
essentaksterfte en natuurbranden raken alle leden, net als de
bijdrage die bos en natuur kunnen leveren aan de oplossing van
het klimaatprobleem. Logisch dus dat we daarin onze krachten
bundelen. Dit geldt ook voor het opleiden van werknemers en
vrijwilligers, bijvoorbeeld via e-learning en de BOA-regeling. Grote
complimenten waren er voor de OBN-coördinatie door het VBNEkantoor, in de evaluatie van het OBN-programma 2014-2018. Een
impressie is slechts een indruk; kijk daarom vooral op onze site
voor alle VBNE-producten van 2017 én de activiteiten in 2018.”
DIANNE NIJLAND, DIRECTEUR VBNE
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Organogram
ALV
BESTUUR VBNE
WERKORGANISATIE
Plein van de kennis

Plein van de beheerpraktijk

Plein van de professionals

Regieteam

Regieteam

Regieteam / Sociaal Overleg

OBN Deskundigenteams:

Actieve werkgroepen:

Actieve werkgroepen:

Beekdallandschap
Cultuurlandschap
Droog zandlandschap
Duin- en kustlandschap
Heuvellandschap
Laagveen- en zeekleilandschap
Nat zandlandschap
Rivierenlandschap
Expertisegroep fauna

Waterschapsheffingen
Natuur en water
Invasieve exoten
Drones
Gedragscode Bosbeheer
Klimaat

Arbo & veiligheid
Vrijwilligers
E-learning
Onderwijs

OBN Adviescommissie
Secretarissen-overleg
Werkgroep Beheerdersdag

VBNE KANTOOR
(ondersteunt de activiteiten op de pleinen)

De medewerkers van het kantoor van de VBNE. Van links naar rechts:
Wim Wiersinga, adviseur Plein van de kennis / programmaleider OBN
Anne Reichgelt, adviseur Plein van de beheerpraktijk
Margreet de With, communicatieadviseur
Frans Herwig, financieel administrateur
Mark Brunsveld, programma medewerker OBN
Liesbeth de Kort, adviseur Plein van de professionals / HR
Dianne Nijland, directeur
Femke Wolthaus, office manager
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PLEIN VAN DE
BEHEERPRAKTIJK

D

e activiteiten op het plein van de beheerpraktijk
richten zich op gunstige randvoorwaarden voor
de dagelijkse praktijk van professioneel bosen natuurbeheer. Een voorbeeld van zo’n activiteit is
het opstellen van de gedragscode Bosbeheer. Met de
gedragscode kunnen beheerders zonder een ontheffing aan te vragen aan het werk. Dit voorkomt onnodig
papierwerk en waarborgt tegelijkertijd de bescherming van natuur. In het najaar van 2017 heeft de VBNE

een nieuwe gedragscode Bosbeheer voorgelegd aan
de rijksoverheid. Totdat deze is goedgekeurd blijft de
huidige gedragscode geldig.
Het plein van de beheerpraktijk wordt aangestuurd
door het regieteam. Dit team is aanjager van de activiteiten, stelt doelen op en adviseert het bestuur van de
VBNE. De adviseur van de beheerpraktijk ondersteunt
de activiteiten op het plein.

Inbreng voor het behalen van de
Nederlandse klimaatdoelen
Bos en natuur zijn vormen van landgebruik die onderdeel zijn van de
oplossing van het probleem van klimaatverandering. De grootste bijdrage
van natuur aan mitigatie van klimaatverandering zit in vermeden emissies:
alle koolstof die is opgeslagen in bestaande natuur. Klimaatwinst valt te
behalen door het beheer te optimaliseren en door bij het beheer vrijkomende grondstoffen beter te benutten.
De VBNE leden hebben gezamenlijk een notitie opgesteld over de bijdrage
die bos- en natuurterreineigenaren kunnen leveren aan de klimaatdoelen.
De notitie is gericht aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als input voor het Nationale Energie- en Klimaatplan. De VBNE
zit nu aan de onderhandelingstafel voor het nieuwe Klimaatakkoord; zo
hebben de leden onder meer de mogelijkheid om projectvoorstellen in te
dienen die bijdragen aan het behalen van klimaatdoelen.

De bos- en natuursector kan een belangrijke bijdrage
leveren aan de klimaatopgave. Dat vraagt wel nieuwe kennis.
De VBNE kan die kennisontwikkeling aanjagen.”
BEREND PASTOOR, DIRECTEUR FPG

Veldwerkplaats ‘Interacties van mosselbanken, zeegrasvelden en kwelders in de Waddenzee’
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Communicatieplan
essentaksterfte
De essentaksterfte is een ongewoon groot en acuut
probleem. De verwachting is dat 90% van de 13.000
hectare es in Nederland dood gaat. Dit heeft gevolgen voor
de veiligheid van recreanten in bos- en natuurgebieden.
Daarnaast heeft het ook grote gevolgen voor het
landschap. Dit vraagt om een goede communicatieve
begeleiding. Daarom hebben de VBNE leden gezamenlijk
een communicatieplan opgesteld. Dat bleek een goede
basis ten tijde van de landelijke media-aandacht voor
essentaksterfte in de zomer van 2017.

Bosbeheerders met verschillende
achtergronden vinden elkaar in een
gezamenlijke communicatiestrategie
rondom essentaksterfte.”
WOUTER BAACK, TECHNISCH BEHEERADVISEUR GROEN
GEMEENTE ALMERE

Essentaksterfte in Nieuw Wulven bij Houten

Communicatiestrategie
natuurbrandrisico

Toen in de zomer 2017 in Portugal
grote bosbranden woedden, kregen
terreinbeheerders en brandweer ook vragen
van de media. Vragen als hoe groot is het
risico op natuurbrand, wat doen jullie
aan preventie? We zijn toen met elkaar
aan tafel gegaan om een gezamenlijke
communicatiestrategie te bepalen. We zijn
nu goed voorbereid en weten van elkaar
wat belangrijk is als je over brand en risico
communiceert met het publiek.”

In het najaar van 2017 hebben de VBNE
leden samen met de brandweer een
communicatiestrategie en een daarbij
behorende communicatieboodschap
opgesteld. In de loop van 2018 zal een
herziene versie van het praktijkadvies over
natuurbranden worden gepubliceerd.

DIEUWERTJE PENDERS, PERSVOORLICHTER
NATUURMONUMENTEN

Brandpreventie en -bestrijding vraagt om lokaal maatwerk in de
samenwerking tussen terreinbeheerder en brandweer
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VOORUITBLIK

plein van de beheerpraktijk
Naast de voortzetting van het bestaande werk
gaat de VBNE in 2018 aan de slag met het
opstellen van een gezamenlijke strategie voor de
verzilvering van ecosysteemdiensten. Daarnaast
zorgen we voor de benoeming van bestuurders
voor natuurterreinen in 22 waterschappen.

Veldwerkplaats ‘Omgang met effecten van stikstof op
overgangs- en trilvenen’ (in De Mieden)

Gezamenlijke strategie gericht op de
verzilvering van ecosysteemdiensten

Benoeming waterschapbestuurders
natuurterreinen voor de periode 2019-2023

De VBNE leden zijn voor het beheer van hun terreinen
voor een groot deel afhankelijk van subsidie. Om deze
afhankelijkheid op termijn te verkleinen hebben de leden
besloten om te werken aan de verbreding van hun financieringsbasis. In 2018 wordt een gezamenlijke strategie
ontwikkeld gericht op de verzilvering van de ecosysteemdienst drinkwater.

In 2018 bereidt de VBNE de waterschapsverkiezingen van
2019 voor. Op grond van de Waterschapswet benoemt
de VBNE de vertegenwoordigers van de categorie natuurterreinen in de waterschapsbesturen. Dit gebeurt door
benoemingsadviescommissies die zijn samengesteld uit
leden van de VBNE. Zij dragen 26 bestuurders in 21 waterschappen voor aan het VBNE bestuur.
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PLEIN VAN DE
PROFESSIONALS

Wat ik een fantastische
gedachte vind aan het
Leerjegroen! platform
is dat op termijn
80.000 vrijwilligers
en medewerkers over
dezelfde kennis
beschikken. En dat
voor het opstellen van
de e-learningmodules
de beste informatie
is gebruikt die er
binnen de branche
aanwezig is.”
PAUL TERSTEGGE, JEUGD- EN
VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR
STAATSBOSBEHEER

H

et plein van de professionals zet zich in voor
gunstige voorwaarden vóór en duurzame
inzetbaarheid ván professionals in bos- en
natuurbeheer. Het gaat om arbeidsomstandigheden,
aangeboden faciliteiten en arbeidsvoorwaarden,
inclusief de cao bos en natuur. Met het oog op een
passende instroom van professionals is er ook aandacht
voor ontwikkelingen in onderwijs en arbeidsmarkt.

De adviseur HR ondersteunt het sociaal overleg en
de werkgroepen arbeidsomstandigheden, onderwijs,
vrijwilligers en e-learning. Het sociaal overleg
bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en
werknemersorganisaties in de bos- en natuursector
onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.

Lancering van het e-learning
platform “Leer je groen!”
Het e-learning platform Leerjegroen! biedt inmiddels negen
e-learningmodules voor het laagdrempelig, toegankelijk en
online leren van de basisbeginselen van (veilig) werken in
het groen. Omdat de aangesloten organisaties gezamenlijk
de modules ontwikkelen, ontstaan uniforme werkwijzen op
het gebied van natuurbeheer in Nederland. Op 29 september
2017 werd Leerjegroen! tijdens de Beheerdersdag gelanceerd.
Leerjegroen! is een initiatief van Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, LandschappenNL en IVN, onder de paraplu
van de VBNE. Het is bedoeld voor werknemers en vrijwilligers
van de bij het platform aangesloten organisaties in de groene
sector. De organisaties zorgen zelf voor implementatie.

Leer je groen is echt een bijzonder project, omdat
we met meerdere grote organisaties samen
e-learning maken voor alle vrijwilligers in het
groen. Ik hoop dat het veel gebruikt gaat worden!”
TITIA BLANKSMA, PROJECTLEIDER PROGRAMMA CURSUSSEN IVN
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Een nieuwe cao bos en natuur
Op 6 december 2017 hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties een akkoord
bereikt over de cao bos en natuur met een looptijd van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018. Er werd
een loonsverhoging overeengekomen van 1,5% in totaal. Daarnaast hebben partijen
afspraken gemaakt over de modernisering van de cao en kwamen zij overeen om 2% van
het werkaanbod (fte’s) te realiseren door participatie van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Partijen sloten zich aan bij de cao Private Aanvulling (PA) WW voor de sector
bos en natuur, voor reparatie van de duur van de WW en loongerelateerde uitkering van de
Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

Als opvolger van FNV collega Wim Baltussen ben
ik nieuw in de sector Bos en Natuur en viel mij een
aantal zaken aan de cao tafel op. Doordat we met
een aantal ‘bloedgroepen’ in de cao bos en natuur
van doen hebben, duurt het cao proces vrij lang.
De uitdaging zit daarin dat iedere bloedgroep
zich moet kunnen herkennen in de cao bos en
natuur. Die herkenbaarheid is voor werknemers en
werkgevers van essentieel belang. Ook in de cao
2017-2018 is dat wederom gelukt waar ook expliciet
de zaken werden benoemd die cao partijen
soms verdeeld hielden. Die openheid maakt de
verschillen duidelijk en overbrugbaar.”
PATRICK MEERTS, BESTUURDER AGRARISCH GROEN FNV

De samenstelling van het sociaal overleg is in 2017
aanzienlijk gewijzigd. Er zijn oudgedienden vertrokken.
Zij hadden al vele jaren grote invloed op de
totstandkoming van de cao en waren medeaanjagers van
de voorzichtige eerste stapjes om de cao te moderniseren.
Veel is er gesproken over die modernisering. Van de
weidse vergezichten en grootse herstructureringsplannen
komen tot een reëel en te behappen plan, met een voor
de onderdelen op maat en wens in te vullen aanpak.
Met een beperkt algemeen deel.
Het activiteitenplan 2018 is op tijd ingeleverd met behulp
van het bestuursbureau Actor, ondanks alle mutaties in
de samenstelling van het sociaal overleg. En niet zomaar,
maar met een duidelijk nieuwe aanpak: een beperkter
aantal onderwerpen maar wel met een duidelijker focus.
Het afscheid van de smaakmakers heeft grote invloed
gehad op het verloop van de activiteiten in 2017.”
JAN GIJSEN, ONAFHANKELIJK VOORZITTER SOCIAAL OVERLEG

Veldwerkplaats ‘Kwartelkoning’, samen met
de Vogelbescherming, Sovon en
Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk
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Activiteitenplan bos en natuur
Het Activiteitenplan bos en natuur is een belangrijk instrument voor het realiseren van
de doelen op het plein van de professionals. In 2017 was voor de realisatie hiervan
vanuit het Fonds Colland Arbeidsmarkt € 340.852,98 aan subsidie beschikbaar.
Voor het Activiteitenplan 2018 is van het Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid een
subsidiebeschikking ontvangen voor € 318.051,- .
Vanuit het Fonds Colland Arbeidsmarkt 2017 is 97,5% van het budget benut voor de
realisatie van 15 projecten gericht op:
• training en opleiding met het geven van scholingsvergoedingen;
• duurzaam inzetbare, flexibele, vitale medewerkers met Arboproducten, onderzoek
naar tekenpreventiebeleid, veldwerkplaatsen, werkschuurbijeenkomsten en de
Beheerdersdag;
• instroom van passend opgeleide medewerkers met de projecten ‘Nature fits all’,
‘Betrokken bij buiten’ en aansluiting bij het Groene convenant.

Beheerdersdag 2017

VOORUITBLIK

plein van de professionals
Ik vond dat 2017 een onrustig jaar was
voor het sociaal overleg Bos en Natuur,
waarvan de VBNE het secretariaat invult.
De wisseling van de secretaris, midden in de
cao onderhandelingen, leidde echter niet tot
een verstoring van het proces. Ik vind het
knap hoe zo’n kleine organisatie in staat is
om zo’n wisseling op te vangen zonder
merkbaar effect op de voortgang.”
ROB MEIJERS, MEDEWERKER VRIJWILLIGERS EN
BURGERBETROKKENHEID LANDSCHAPPENNL

Op het programma van het plein van de professionals staan voor 2018 de
volgende onderwerpen:
• modernisering van de cao: het uitwerken van de teksten van de
verschillende ondernemingsdelen en één gemeenschappelijk deel;
• implementatie, optimalisatie en verdere ontwikkeling van
e-learningplatform Leerjegroen!;
• voldoende en goed opgeleide en gekwalificeerde professionals
en vrijwilligers met onder andere het project laaggeletterdheid,
inventariseren van mogelijkheden voor branchecertificering en een
pilot met een trainerspool vrijwilligerscoördinatie.
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H
PLEIN VAN
DE KENNIS

et doel van het Plein van de kennis is dat
leden van de VBNE onderling hun kennis meer
delen, waar nodig samen met andere partijen
betrokken bij bos en natuur. Als vormen om kennis
te delen worden onder meer veldwerkplaatsen,
werkschuurbijeenkomsten en de jaarlijkse
Beheerdersdag georganiseerd. Daarnaast coördineert
de VBNE het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer
Natuurkwaliteit (OBN), waar beleid, beheer en
onderzoek samen kennis ontwikkelen en verspreiden
over natuurherstel.

Gezamenlijke werkschuurbijeenkomst met de Koninklijke
Nederlandse Jagersvereniging over ‘Wilde zwijnen op komst:
waar krijgt de beheerder mee te maken?’

Succesvolle OBN-formule
De eindevaluatie voor de periode 2014-2018 laat zien dat
het Kennisnetwerk OBN een succesformule is voor het bijeenbrengen van beheer, onderzoek en beleid. Ook is het
zeer succesvol in het gezamenlijk formuleren van vragen
om nieuwe kennis te ontwikkelen voor natuurherstel.
Daarnaast heeft het OBN Kennisnetwerk in 2017 zes
nieuwe onderzoeken opgestart waarbij 30% cofinanciering is toegezegd door acht verschillende provincies
bovenop het reguliere onderzoeksbudget. Ook is nieuwe
kennis verspreid met een handleiding over de omvorming
van landbouwgrond naar schrale natuurbeheertypen en
een symposium over het laagveenlandschap. Ten slotte is
de website natuurkennis.nl op de landelijke Beheerdersdag gelanceerd. Meer kunt u lezen in het Jaarverslag OBN
2017 op www.natuurkennis.nl.
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Duidelijk werd dat bij veel aanwezigen
regelgeving nog onbekend was. Er is grote
behoefte aan gebruiksmogelijkheden. Het
symposium heeft veel duidelijkheid gebracht en
nieuwsgierigheid qua gebruiksmogelijkheden
doen toenemen.”
CEES OLSTHOORN, SENIOR ADVISEUR BOA-BELEID EN
HANDHAVING BIJ STAATSBOSBEHEER

Het symposium ‘Drones voor de natuur’ op 15 juni in Velp
(ook dit symposium werd mede mogelijk gemaakt door het
Fonds Kennisdelen)

Ontmoetingen in het veld
Er zijn twaalf succesvolle veldwerkplaatsen met ruim 250
deelnemers georganiseerd, waarbij de deelnemers voor
het eerst in de geschiedenis tienen gaven bij de evaluatie.
Het bediscussiëren van onderzoeksresultaten in het veld
blijft een goed werkende formule van de veldwerkplaatsen
die duidelijk in een behoefte voorziet.

Het Fonds Kennisdelen, een erfenis van het Bosschap, is in
2017 volledig benut. Hiermee zijn tal van activiteiten op
het gebied van kennisdelen mogelijk gemaakt. Zoals:
• een symposium over de bestrijding van invasieve exoten
met 150 deelnemers;
• een onderzoek naar nieuwe verdienmodellen in bos en
natuurbeheer;
• de jaarlijkse Beheerdersdag op het landgoed
Mariënwaerdt met 600 deelnemers;
• en e-learning modules om werknemers en vrijwilligers in
de sector bij te scholen.
2017 was het laatste jaar waarin kennis-activiteiten
gefinancierd konden worden uit dit Fonds.

Fantastisch om zo’n mooie inkijk te krijgen in
de leefomstandigheden van deze bijzondere
soort; deze kennis draagt zeker bij aan een
betere bescherming in onze terreinen!!”
ARJAN DE JONG, BOSWACHTER STAATSBOSBEHEER

VOORUITBLIK
plein van de kennis

Dit gaat het plein van de kennis doen in 2018:

Ook zijn er elf werkschuurbijeenkomsten georganiseerd
over uiteenlopende onderwerpen, zoals wilde zwijnen,
weidevogelbeheer, omgaan met jongeren in groenbeheer
en de leefgebiedenbenadering in bosbeheer. De formule
van de werkschuurbijeenkomsten om elkaar bij te praten
over actuele onderwerpen uit het beheer van bos en
natuur is effectief.
Tot slot vond op 29 september een zeer geslaagde
Beheerdersdag plaats met ruim 600 deelnemers. De VBNE
is een van de organisatoren en financiers van dit jaarlijks
terugkerende succesvolle evenement. In 2017 werd het
e-learning platform “Leer je groen!” gelanceerd.

Fonds Kennisdelen uitgeput

• verbinden van natuur en landbouw door het organiseren
van werkbezoeken en werkschuurbijeenkomsten van
praktijksituaties waarbij natuur en landbouw elkaar
versterken, met een focus op de bodem;
• elkaar helpen het verhaal over het belang van
het beheren van natuur beter te vertellen;
• voorbereiden en afsluiten van een nieuwe overeenkomst
voor het Kennisnetwerk OBN voor de periode 2019-2023.

Veldwerkplaats ‘Grote modderkruiper’ in het Brabantse
Natura2000-gebied Kornsche Boezem
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PRODUCTEN
EN PUBLICATIES

Onze nieuwste producten, publicaties en verslagen
staan op de websites:
• www.vbne.nl
• www.natuurkennis.nl
• www.veldwerkplaatsen.nl
• www.betrokkenbijbuiten.nl

Wij publiceren regelmatig in het Vakblad Natuur Bos
Landschap: www.vakbladnbl.nl
Wij ontmoeten u graag op een van onze
werkschuurbijeenkomsten of op de Beheerdersdag:
www.beheerdersdag.nl

14

