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VOORWOORD 
Als er wat te vieren valt, moet je dat doen! 

In 2018 heeft de VBNE dan ook haar eerste lustrum 
gevierd. Een beetje schuchter, namelijk onder elkaar, 
maar wel op stand, te gast bij één van onze zes leden op 
kasteel Groeneveld in Baarn.

Ons doel was aan al die medewerkers die namens de 
leden voor de VBNE werken de gelegenheid te geven 
elkaar te zien. En daarmee het besef te vergroten dat wij 
sámen werken. Iedereen op zijn of haar eigen plek, maar 
voor een gemeenschappelijk doel.  De viering was een 
succes en ik dank Staatsbosbeheer voor de gastvrijheid. 
Ik zie het als een prima begin voor de aanloop tot een 
spannend jaar. In 2019 evalueren we of de doelen die 
de leden voor ogen stonden bij de oprichting nog steeds 
valide zijn, hoe wij die samen nog beter kunnen bereiken 
en wie weet of we ze moeten aanpassen. Ik verheug me 
op een boeiend en inspirerend proces.

Wij zijn in 2018 verhuisd naar een plek naast de oude 
locatie. We werken daar in een heerlijk licht en uitstekend 
te bereiken kantoor. Een locatie die de leden voor eigen 
vergaderingen ook goed weten te vinden. Zij zijn daar 
van harte welkom, om er met elkaar te beraadslagen en 
ook om dat gevoel van samen aan hetzelfde te werken te 
vergroten.

Ik dank alle medewerkers van de VBNE en mijn mede- 
bestuursleden voor hun inzet en vriendschap in het 
afgelopen jaar en dat geldt natuurlijk ook voor de vele 
tientallen medewerkers die namens de leden in onze 
netwerkorganisatie dagelijks aan de slag zijn voor de 
VBNE.

Maurits van den Wall Bake
voorzitter VBNE
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Professioneel beheer van bos en natuur in Nederland 
vereist aandacht voor de ecologische kwaliteit van 
onze terreinen en voor de veiligheid van de mensen die 
daarin aan het werk zijn. Hoewel de doelen van onze 
leden van elkaar verschillen, is er een duidelijk gedeeld 
belang in het werken aan goede randvoorwaarden voor 
het beheer. De ondertekening van het Convenant Zero 
Accidents in 2018 en het gezamenlijk optrekken tegen 
disproportionele waterschapslasten zijn daar goede 
voorbeelden van.  

Een onderwerp dat nieuw is in 2018, maar de komende 
jaren de agenda zal blijven bepalen, is klimaatveran-
dering. Bos, natuur en landschap ondervinden ener-

zijds de schadelijke gevolgen van klimaatverandering 
en gelijktijdig bieden onze terreinen ook een oplossing. 
Dit in de vorm van natuurlijke koolstofopslag, met een 
scala aan nevenvoordelen voor mens en natuur. Reden 
voor de VBNE om deel te nemen aan de Klimaattafel. 

Om mijn verhaal af te ronden, keer ik terug naar het 
ecologisch fundament van ons beheer; we zijn heel 
blij met de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst OBN 
Natuurkennis 2019-2024, die we op de valreep van 
2018 ondertekenden. Zoals een van onze bestuursleden 
treffend verwoordde: Kennis is dé brandstof voor 
succesvol natuurbeheer!”
DIANNE NIJLAND, DIRECTEUR VBNE

Eenheid in verscheidenheid DE VBNE  
IN HET KORT De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren 

(VBNE) is het samenwerkingsverband van Staats-
bosbeheer, LandschappenNL, Natuurmonumenten, 
de Federatie Particulier Grondbezit, het Rijksvast-
goedbedrijf en het Natuurnetwerk Gemeenten. 
De leden richten zich gezamenlijk op kwaliteits-
verbetering en het vergroten van doelmatigheid 
en efficiëntie van hun bedrijfsvoering voor het 
professioneel beheer van bos en natuur.

Samen hebben de leden 463.341 hectare bos 
en natuur in eigendom oftewel 90% van alle bos 
en natuur en daarmee 11% van het Nederlands 
landoppervlak. Hun geschiedenis en de ontwik-
keling van hun vakmanschap beslaat meer dan 
een eeuw en bij sommige particuliere landgoede-
ren zelfs eeuwen. Vanwege de complexiteit van 
onderwerpen in de huidige samenleving pakken de 
leden deze gezamenlijk op. Vanuit de overtuiging: 
samen sterker dan alleen. 



WERKORGANISATIE

VBNE KANTOOR  
(ondersteunt de activiteiten op de pleinen)
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Plein van de kennis
Regieteam

ALV

BESTUUR VBNE

Plein van de beheerpraktijk
Regieteam

Plein van de professionals 
Regieteam / Sociaal Overleg

Organogram

De medewerkers van het VBNE-kantoor in 2018 van links naar rechts: 

Wim Wiersinga, adviseur Plein van de kennis / programmaleider OBN, 
Anne Reichgelt, adviseur Plein van de beheerpraktijk
Liesbeth de Kort, adviseur HR / Plein van de professionals
Mark Brunsveld, programma medewerker OBN
Dianne Nijland, directeur
Femke Wolthaus, office manager

Werkgroepen:
Beheerdersdag 

Lanbouw-natuur

Werkgroepen:
Waterschapsheffingen

Gedragscode bosbeheer
Klimaat

Schoon drinkwater
Bosbeheer en biodiversiteit

(Invasieve exoten)
(Communicatie natuurbranden)

Werkgroepen:
Arbo&veiligheid 

Vrijwilligers
e-learning
Onderwijs
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De activiteiten op het plein van de beheerprak- 
tijk richten zich op het creëren van gunstige 
randvoorwaarden voor de dagelijkse praktijk 

van professioneel bos- en natuurbeheer. Een voor-
beeld van zo’n activiteit is de nauwe samenwerking  
tussen de persvoorlichters van de VBNE leden en  
de persvoorlichters van de brandweer. Deze samen- 
werking wordt gefaciliteerd door de VBNE. In 2018 
leidde deze samenwerking ertoe dat de website  

natuurbrandrisico.nl geen kleurcodes meer hanteert.  
En dit heeft bijgedragen aan genuanceerde bericht- 
geving in de media over natuurbranden.
 
Een regieteam stuurt het plein van de beheerpraktijk 
aan. De leden van het regieteam zijn aanjager van  
de activiteiten, stellen doelen op en adviseren het  
bestuur van de VBNE. De adviseur van de beheerprak-
tijk ondersteunt de activiteiten op het plein.

2PLEIN VAN DE 
BEHEERPRAKTIJK

VBNE waarborgt duidelijke rol voor bos, bomen  
en natuur in Klimaatakkoord 

Soms zie je door de bomen het 
bos niet meer. En dan heb je een 
organisatie als de VBNE nodig om van 
al die bomen en organisaties een mooi 
en betekenisvol bos te maken.”
PIETER VAN GEEL, VOORZITTER KLIMAATTAFEL  
LANDBOUW EN LANDGEBRUIK

Op 21 december 2018 heeft Ed Nijpels 
het ontwerp Klimaatakkoord overhandigd 
aan het kabinet. Sinds maart 2018 is hard 
gewerkt aan de totstandkoming van een 
Klimaatakkoord. De VBNE heeft daar gepleit 
voor een duidelijke rol voor bos, bomen 
en natuur (BBN) door deelname aan de 
Klimaattafel Landbouw en Landgebruik en 
voorzitterschap van de werkgroep BBN.

Het ontwerp Klimaatakkoord beschrijft vier 
categorieën maatregelen voor bos, bomen 
en natuur: 
1. voorkomen van ontbossing;
2. vergroten van de vastlegging van kool-

stof in bos en natuur door ander beheer, 
ook in natte ecosystemen als moeras, 
veen en kust en met behulp van anti-ver-
drogingsmaatregelen;

3. vergroten van het areaal bos en natuur, 
ook door het Natuurnetwerk Nederland 
af te maken; 

4. versterken van koolstofvastlegging in de 
keten door het gebruik van producten en 
reststromen uit bos en natuur, zoals hout 
en overige biomassa. 
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Gezamenlijk pleidooi tegen disproportionele  
verhoging waterschapslasten

Op 15 juni 2018 heeft de Unie van Water-
schappen (UvW) voorstellen gepubliceerd 
voor de aanpassing van het belastingstelsel 
van de waterschappen. De VBNE heeft ge-
constateerd dat de voorstellen leiden tot een 
disproportionele verhoging van de water-
schapslasten voor natuur, die de financiële 
draagkracht van bos- en natuureigenaren te 
boven gaat. Een adequate onderbouwing 
van deze lastenverzwaring ontbreekt en 
bovendien is de voorgestelde bekostigings-
systematiek voor de watersysteemheffing 
onnodig ingewikkeld, hetgeen een gevoel 
van onrechtvaardigheid en subjectiviteit 
voedt. 

De VBNE heeft gepleit voor behoud van het 
huidige belastingstelsel. Op 14 december 
2018 heeft de UvW geconstateerd dat er  
momenteel onvoldoende draagvlak is voor 
de voorstellen. De beraadslagingen rusten 

een half jaar, zodat na de waterschapsver-
kiezingen de nieuwe waterschapsbesturen 
direct betrokken kunnen worden. De VBNE 
werkt in 2019 aan een alternatieve oplos-
singsrichting voor de watersysteemheffing.

Benoeming bestuurders voor  
natuurterreinen in de waterschappen

Ik vind de communicatie met de achterban belangrijk. Ook zie ik  
kansen in de verbinding tussen water en natuur als het gaat om  
maatschappelijke opgaven zoals het klimaat.”
FRANKE HOEKSTRA, WERKZAAM BIJ STAATSBOSBEHEER EN START MAART 2019 IN HET  
WATERSCHAPSBESTUUR VAN HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER

Geheel los van deze droge zomer, dient het waterschap Rijn en  
IJssel een Deltaplan op te stellen ten einde (grond)water in vol- 
doende hoeveelheden voor de natuurgebieden te waarborgen. Het is 
vijf voor twaalf met de verdroging van de natuur in het werkgebied.”
RALPH DE NERÉE, PARTICULIERE EIGENAAR EN START MAART 2019 IN HET  
WATERSCHAPSBESTUUR VAN WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL

Op 11 oktober 2018 heeft het bestuur van de VBNE 26 bestuurders 
benoemd om de natuurterreinen te vertegenwoordigen in 21 water- 
schappen. Op grond van de Waterschapswet heeft de VBNE deze 
verantwoordelijkheid. Omdat water van belang is voor natuurterreinen 
hebben de VBNE leden betrokken bestuurders nodig die hun belangen 
vertegenwoordigen in het waterschapsbestuur. De bestuurders zijn 
enthousiast om aan de slag te gaan na hun installatie in maart 2019.

Startbijeenkomst waterschapsbestuurders voor natuurterreinen op  
16 januari 2019.

Met het voorstel van de Unie van 
Waterschappen raakten natuurterrei-
neigenaren van de wal in de sloot. We 
zouden kwetsbaar worden, ook in het 
realiseren van gemeenschappelijke 
doelen samen met het waterschap.  
Als voorzitter van de VBNE werkgroep  
waterschapsbelastingen ben ik blij dat 
er een nieuwe oriëntatie lijkt te ont-
staan op de watersysteemheffing.  
We blijven als deskundigen graag mee-
denken over de oplossingsrichting.”
JACOB VAN OLST, DIRECTEUR LANDSCHAP OVERIJSSEL
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VOORUITBLIK 
plein van de beheerpraktijk 
op 2019
In 2019 begeleidt de VBNE het goedkeurings- 
traject voor de nieuwe Gedragscode bosbeheer. 
Ook gaat de VBNE aan de slag met een project  
over de waarde van natuur voor ons drinkwater.

Nieuwe Gedragscode bosbeheer

De Gedragscode bosbeheer is belangrijk voor de dage-
lijkse beheerpraktijk van bosbeheer en bosexploitatie. 
Zonder deze vrijstelling zou voor elke houtkap een 
vergunning aangevraagd moeten worden. In 2019 gaat 
de VBNE namens de leden de Gedragscode bosbeheer 
officieel indienen bij de minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit. 

Inzicht in de waarde van natuur voor water

Naar ecosysteemdiensten in het algemeen is al veel 
onderzoek gedaan. Maar vaak zijn deze onderzoeken niet 
zodanig concreet dat de bos- en natuurterreineigenaar 
er iets mee kan in de praktijk. Daarom is de VBNE een 
project gestart met als doel de erkenning dat bos- en 
natuurterreineigenaren een dienst leveren in de vorm van 
schoon drinkwater. In dit project worden op basis van 
beschikbare rapporten de feiten op een rij gezet. Daarmee 
krijgen de VBNE leden een vollediger overzicht van de 
meekoppelkansen voor het realiseren van natuurdoelen 
en het werven van subsidies daarvoor.
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Het 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. Bovendien is een pas-
sende instroom van professionals belangrijk, daarom 
is er ook aandacht voor ontwikkelingen in onderwijs 
en arbeidsmarkt. Belangrijke faciliteiten vormen de 
verschillende regelingen. 
 
Om de doelen van het plein van de professionals te 
realiseren, ondersteunt de adviseur HR het sociaal 
overleg bij de totstandkoming en realisatie van het 
Activiteitenplan Bos en Natuur en als secretaris bij 

3PLEIN VAN DE  
PROFESSIONALS

het cao overleg. In het Activiteitenplan zijn projecten 
opgenomen die met financiering vanuit het Fonds 
Colland Arbeidsmarkt voor de sector gerealiseerd wor-
den. Vanuit dit fonds worden eveneens de coachings-
regeling en de cursusgroepenregeling gefinancierd, 
waarvan goed gebruik wordt gemaakt. Realisatie van 
projecten in het Activiteitenplan gebeurt vanuit de  
VBNE-werkgroepen arbo en veiligheid, onderwijs, vrij-
willigers en e-learning. De adviseur van het plein van 
de professionals vervult de rol van programma- 
manager voor het Activiteitenplan en van secretaris 
voor de werkgroepen.  
 
Het sociaal overleg bestaat uit vertegenwoordigers 
van werkgevers- en werknemersorganisaties in de 
bos- en natuursector onder leiding van een onafhan-
kelijk voorzitter. Werkgroepen worden bemand door 
werknemers van de leden van de VBNE en sociale 
partners bos en natuur.

Leer je groen! 
Het in 2017 gelanceerde e-learning platform Leerjegroen!  
biedt inmiddels twaalf e-learningmodules voor het 
laagdrempelig, toegankelijk en online leren van de 
basisbeginselen voor (veilig) werken in het groen. Vier 
modules bevinden zich in de afrondende fase en worden 
begin 2019 gepubliceerd. Bij alle initiatiefnemers is 
e-learning nu daadwerkelijk geïmplementeerd of loopt 
het implementatieproces. De reacties zijn enthousiast. 
Door investeringen in het platform en een digitaal 
inschrijfformulier is de gebruiksvriendelijkheid vergroot.  

Waar kan je in korte tijd de  
kennis van relevante onderwer-
pen binnen onze branche tot  
je nemen? Dat kan op het  
e-learning platform Leerjegroen! 
Doordat we onze kennis en 
enthousiasme bundelen, maken 
we samen interessante en leuke 
modules die thuis horen op  
Leerjegroen! Dat maakt dit een 
mooi project. Afgelopen jaar 
hebben we het platform uitgerold 
binnen LandschappenNL.  
Ik hoop dat de vrijwilligers en 
medewerkers hier met plezier 
gebruik van gaan maken.”
SOPHIE BARKMEIJER, LANDSCHAPPENNL EN  
LID VAN DE STUURGROEP LEER JE GROEN!
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E-learnings moeten voor iedereen te volgen en 
makkelijk leesbaar zijn. Bestaande e-learnings zijn 
daarom hertaald naar het taalniveau dat dat mogelijk 
maakt. De e-learning redacteuren hebben een training 
‘makkelijk schrijven’ gevolgd, om bij het ontwikkelen 
van nieuwe modules al met de leesbaarheid rekening 
te houden. In 2019 hopen we weer nieuwe partijen te 
kunnen verwelkomen bij Leer je Groen!  

Zero Accidents

Alle ongevallen kunnen voorkomen worden 
en daarvoor vormt veiligheidsbewustzijn de 
allerbelangrijkste schakel. Met technische 
maatregelen en de organisatie van het werk 
wordt vaak een basis gelegd, maar hoe krijg 
je veiligheid tussen de oren van de werkne-
mers? De bedrijfscultuur draagt in belang-
rijke mate bij aan veiligheidsbewustzijn op 
de werkvloer. Iedereen doet mee door open-
heid, luisteren en meedenken. Regelgeving 
wordt nageleefd en er wordt ingegrepen als 
het dreigt mis te gaan. Daarbij is niets zo 
belangrijk als een leidinggevende die pal 
achter de veiligheidsmaatregelen staat. De 
norm van de leidinggevende is de norm van 
de werknemer.”
HENK VEEN, LANDSCHAP NOORD-HOLLAND, PROJECTLEIDER 
ZERO ACCIDENTS BOS EN NATUUR

Op 21 juni 2018 tekende de VBNE de intentieverkla-
ring Zero Accidents. In het project Zero Accidents  
werken partijen in de agrarische en groene sector  
samen aan de ambitie om het aantal dodelijke  
ongevallen in 2020 tot nul te hebben gereduceerd.  
Dit gebeurt onder leiding van Stigas, ondersteund 
door het RIVM en de inspectie SZW. Elke sector heeft 
een afzonderlijk projectplan. 

Eind 2018 is een enquête gehouden naar de manier 
waarop ongevalleninventarisatie in de sector wordt 
uitgevoerd. Hieruit blijkt dat gevaarlijke situaties niet 

overal worden geregistreerd en dat de analyse van on-
gevallen niet zo gestructureerd plaatsvindt. De meest 
voorkomende ongevallen zijn struikelen of uitglijden 
en zijn vooral het gevolg van niet opletten of even 
snel iets doen. Bij ongevallen met machines gaat het 
meestal om zelfrijdende machines, omdat mensen in 
de gevarenzone of te dicht bij machines zijn. In vervolg 
op deze uitkomsten richt het project Zero Accidents 
bos en natuur 2019 zich op werken aan veiligheids-
bewustzijn, verbetering en standaardisering van 
ongevalsmeldingen en analyse van ongevallen om er 
samen van te leren.
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VOORUITBLIK 
plein van de professionals op 2019
In 2019 blijven het project Zero Accidents  en e-learning prominent op de agenda staan:

•  de ontwikkeling van zes nieuwe e-learning modules;
• samenwerking op het gebied van e-learning met nieuwe partijen;
• een gemeenschappelijk meldingsformulier voor ongevallen en risicovolle situaties.

Daarnaast komen in 2019 ook de volgende onderwerpen aan bod:

• uitwerking van de richtlijn praktijkopleidingen, gericht op uniformering en kwaliteitsbewaking van Arbo opleidingen;
• eenheid in de sector in de omgang met vrijwilligers met behulp van trainingen van vrijwilligerscoördinatoren;
• een nieuwe cao bos en natuur;
• ontwikkeling visie op toekomstige Activiteitenplannen en voorbereiding op herziening van de meerjarenvisie  

arbeidsmarktbeleid Bos en Natuur door het sociaal overleg. 

Goed om als groene organisaties 
ervaringen over dit onderwerp met 
elkaar uit te wisselen. Een mooie mix 
tussen medewerkers communicatie, 
bezoekerscentra en beheer helpt om 
oplossingen te vinden voor knelpunten 
in aansturing van vrijwilligers.”
TIM DE GOEDE, NATUURMONUMENTEN EN DEELNEMER 
PILOTTRAINING VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOREN

De VBNE is voor mij de organisatie 
die actuele onderwerpen en nieuwe 
ontwikkelingen weet te vertalen naar 
de dagelijkse praktijk”.
HUGO VERNHOUT, DIRECTEUR-RENTMEESTER  
LANDGOED VILSTEREN BV



Het doel van het Plein van de kennis is dat leden 
van de VBNE onderling hun kennis meer delen, 
waar nodig samen met andere partijen die 

betrokken zijn bij bos en natuur. Als vormen om kennis 
te delen worden onder meer veldwerkplaatsen, werk-
schuurbijeenkomsten en de jaarlijkse Beheerdersdag 
georganiseerd. Daarnaast coördineert de VBNE het 
Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwali-
teit (OBN), waar beleid, beheer en onderzoek samen 
kennis ontwikkelen en verspreiden over natuurherstel.

PLEIN VAN  
DE KENNIS4

LNV, BIJ12/IPO en VBNE zetten samenwerking OBN voort
Het ministerie van LNV, BIJ12 (namens de twaalf pro-
vincies) en de VBNE hebben kort voor Kerst 2018 de 
samenwerking bezegeld in een nieuwe overeenkomst ten 
behoeve van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer 
Natuurkwaliteit (OBN) voor de periode 2019-2024. In de 
samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over 
de aansturing, de werkwijze en de ondersteuning van het 
Kennisnetwerk OBN. BIJ12 heeft de verantwoordelijkheid 
voor de aansturing van het Kennisnetwerk OBN. De coördi-
natie van het kennisnetwerk is in handen van de VBNE. 

Parallel aan de overeenkomst hebben de drie partners ook 
afspraken gemaakt over de uitvoering van een gezamenlijk 
onderzoek naar de mogelijkheden van verbreding en ver-
betering van het kennisnetwerk voor een betere aanslui-
ting van de ontwikkelde kennis op beleid en beheer. Dit 
onderzoek, de “Extra Impuls”, zal twee jaar duren en vloeit 
voort uit de aanbeveling van de Commissie Ontwikkeling 

OBN  die door de drie partners was ingesteld om advies uit 
te brengen over de nieuwe invulling van het kennisnetwerk 
voor de komende samenwerkingsperiode.

Daarnaast heeft het OBN Kennisnetwerk in 2018 (en 
deels in 2019) elf nieuwe onderzoeken opgestart waarbij 
een recordbedrag van ¤ 550.000 aan cofinanciering is 
toegezegd door zestien verschillende partijen waaronder 
zes provincies. Dit bedrag komt bovenop het reguliere 
onderzoeksbudget waarmee totaal bijna ¤ 1,5 miljoen is 
besteed aan nieuw onderzoek. 

Voorbeelden van kennisverspreiding in 2018 zijn het 
themanummer in het tijdschrift Landschap over onderzoek 
in het laagveengebied en een kennisdag over vissen in de 
uiterwaarden. Meer kunt u lezen in het Jaarverslag OBN 
2018 op www.natuurkennis.nl.

Professioneel natuurbeheer en 
daarmee de implementatie van 
natuurbeleid staat en valt met 
een goede kennisvoorziening. 
De VBNE vervult daarvoor 
een welkome en noodzakelijke 
schakelfunctie in de tripartite 
OBN-samenwerking tussen 
beleid, beheer en onderzoek die 
met een nieuwe overeenkomst 
recent is bezegeld voor de 
komende 6 jaar. Bovendien 
zorgt de VBNE voor een goede 
maatschappelijke verankering 
van alles dat raakt aan 
natuurbeheer.”
MICHEL BERKELMANS, DIRECTEUR AGRO- EN 
NATUURKENNIS MINISTERIE VAN LANDBOUW, 
VOEDSELKWALITEIT EN NATUUR
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Ontmoetingen in het veld 

13

Succesvol kennisdelen over het  
thema natuur en landbouw

Er is veel gaande rond natuur en landbouw. Ook de VBNE 
wil dit thema de komende jaren meer aandacht geven. De 
eerste actie was een bijeenkomst op 17 oktober waarbij de 
terreineigenaren elkaar hebben bijgepraat over projecten 
die zij zijn gestart om landbouw en natuur dichter bij 
elkaar te brengen. Bijvoorbeeld de pilot ‘natuurinclusieve 
landbouw’ van Staatsbosbeheer, waarin met inzet van eigen 
pachtgronden agrariërs worden gestimuleerd om ook op hun 
grond maatregelen te nemen voor meer natuurkwaliteit. Ook 
het Zeeuws Landschap heeft met eenzelfde opzet agrariërs 
succesvol bewogen op eigen grond maatregelen te nemen 
ten gunste van akkervogels. 

VOORUITBLIK 
plein van de kennis op 2019 
Dit gaat het plein van de kennis doen in 2019:

• uitvoering van de “Extra impuls” voor het Kennisnetwerk OBN;
• voortzetting activiteiten landbouw en natuur;
• organiseren van veertien veldwerkplaatsen, meerdere 

werkschuurbijeenkomsten en de Beheerdersdag.

Er zijn in 2018 twaalf succesvolle veldwerkplaatsen 
met ruim 250 deelnemers georganiseerd. Naast 
het toelichten van OBN onderzoeksresultaten was 
er ook ruimte voor andere onderwerpen, zoals 
kennisdelen over succesvol insectenbeheer, naar 
aanleiding van de berichten over massale sterfte 
van insecten. Het bediscussiëren van onderzoeks-
resultaten in het veld blijft een goed werkende 
formule van de veldwerkplaatsen die duidelijk in 
een behoefte voorziet. 

Ook zijn er vijf werkschuurbijeenkomsten georgani-
seerd over uiteenlopende onderwerpen, zoals over 
het voorkómen van incidenten tussen grazers en 
recreanten, gebruik van ruige stalmest in (agrarisch) 
natuurbeheer en de btw verandering voor bosbouw-
werkzaamheden. De formule van de werkschuur-
bijeenkomsten om elkaar bij te praten over actuele 

onderwerpen uit het beheer van bos en natuur 
werkt goed. Sommige bijeenkomsten trokken meer 
dan 50 deelnemers.

Ten slotte vond op 28 september een zeer geslaagde 
10e Beheerdersdag plaats met bijna 700 deel-
nemers. De VBNE is een van de organisatoren en 
financiers van dit jaarlijks terugkerende succesvolle 
evenement op landgoed Mariënwaerdt te Beesd.

Insecten zijn de basis van onze voedsel- 
keten. We beginnen er eindelijk aandacht  
aan te besteden! We weten nog te weinig  
maar alle beetjes helpen.”
(NAAR AANLEIDING VAN DE VELDWERKPLAATSEN OVER  
BEVORDEREN INSECTENDIVERSITEIT ÉN -MASSALITEIT) 
DAAN VREUGDENHIL, BOSWACHTER ECOLOGIE BIJ  
NATUURMONUMENTEN



14

Onze nieuwste producten, publicaties en verslagen  
vindt u 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

5 PRODUCTEN  
EN PUBLICATIES
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