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Laatste oproep: bestuurders en bestuurdersassistenten 
in waterschappen gezocht  
Tot 1 mei kunt u nog reageren. Vanwege de waterschapsverkiezingen in 2019 
is de VBNE op zoek naar 26 betrokken bestuurders voor natuurterreinen in alle 
21 waterschappen. De VBNE is ook op zoek naar enthousiaste 
bestuurdersassistenten. Als bestuurder voor natuurterreinen zet u zich niet 
alleen in voor de natuur in het algemeen, maar ook voor natuur als eigendom. 
In dit artikel kunt u meer lezen over wat een waterschapsbestuurder kan 
betekenen voor natuurterreinen. Hier vindt u de vacaturetekst voor de 
bestuurder en bestuurdersassistent. Reageren per email kan tot 1 mei 2018 
naar a.reichgelt@vbne.nl. 

a.reichgelt@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Tegemoetkoming opleidingskosten groene boa  
Ook dit jaar stellen het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en 
het ministerie van Justitie en Veiligheid gezamenlijk €115.000 beschikbaar als 
tegemoetkoming voor de opleidingskosten van groene buitengewoon 
opsporingsambtenaren (boa’s). De procedure loopt dit jaar iets anders dan de 
voorgaande jaren: deelnemers moeten de VBNE machtigen om namens hen 
de tegemoetkoming aan te vragen bij het ministerie van LNV. Meer informatie 
hierover is binnenkort beschikbaar via onze website. De regeling wordt ook 
gepubliceerd in de Staatscourant. 

d.nijland@vbne.nl 

  

 

 

 
 
 

Coachingsregeling is open  
De coachingsregeling 2018 is open van 1 april 2018 tot en met 15 december 
2018. Bij coaching wordt aan de hand van doelstellingen van de medewerker 
zelf, op zoek gegaan naar nieuwe kennis en inzichten. Aanvragen worden 
behandeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie eerst maalt’. De 
vergoeding voor de werkgever bedraagt maximaal € 2.820,- per deelnemer en 
per jaar en zal nooit hoger zijn dan 50% van de werkelijke kosten. De VBNE 
coördineert deze regeling namens sociale partners. Meer informatie en het 
aanvraagformulier vindt u op onze website. 

f.wolthaus@vbne.nl 
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Nieuwe website Natuurnetwerk Gemeenten  
Het Natuurnetwerk Gemeenten heeft een nieuwe website: 
www.natuurnetwerkgemeenten.nl. U vindt hier onder andere het laatste 
nieuws, welke gemeenten lid zijn en met welke thema’s het Natuurnetwerk 
Gemeenten bezig is. De vereniging bindt gemeenten die in het bezit zijn van 
bos en natuur en werkt samen op het gebied van het bedrijfsmatig en 
professioneel beheer. De vereniging is lid van het de VBNE en 
vertegenwoordigd de helft van alle bos- en natuurterreinen die in bezit zijn van 
de Nederlandse gemeenten.   

m.brunsveld@vbne.nl      

 

 

 
 
 

OBN Kennisnetwerk geevalueerd   
Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) en zijn 
activiteiten in 2014 – 2018 zijn geëvalueerd. De evaluatie resulteert in een 
positief beeld. Het samenwerken tussen beheerders, beleidsmakers en 
onderzoekers in de open structuur van het netwerk blijkt waardevol en leidt tot 
goede resultaten. De voornaamste aanbeveling die voorkomt uit de evaluatie 
is om meer werk te maken van de interactie tussen deze drie partijen om tot 
een betere en meer systematische vraagarticulatie te komen voor 
kennisnetwerk-brede programmalijnen. Voor meer informatie zie het 
gezamenlijke nieuwsbericht en het evaluatierapport. 

w.wiersinga@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Veilig werken in de buurt van dood hout  
De aanwezigheid van dood hout levert extra risico’s op voor medewerkers, 
zoals het risico dat zware dode takken onverwachts afbreken en vallen. Ook 
het vellen van dode bomen is risicovol: dood hout gedraagt zich 
onvoorspelbaar. Ook kan dood hout bij het vallen flink versplinteren. Dood hout 
en dode bomen hebben al tot ernstige ongevallen geleid. In dit nieuwe infoblad 
staat een stappenplan hoe werkzaamheden op een veilige manier uit te 
voeren. 

l.dekort@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Gebruik van lieren in de bosexploitatie  
Op 14 maart waren tachtig enthousiaste deelnemers aanwezig op een 
werkschuurbijeenkomst waar een bijtreklier werd gedemonstreerd in de 
bossen van de gemeente Nunspeet. De voordelen van dit type lier zijn het 
formaat, de relatief geringe bodemverwonding en de simpele bediening. De 
nadelen zijn de snelheid en het volume dat per uur verwerkt kan worden. Meer 
leest u hierover in een artikel in het Vakblad Natuur Bos Landschap. Alle 
presentaties en een filmpje vindt u op de website van Probos. 

a.reichgelt@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Preventie tekenbeten en beschermende kleding  
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In ‘de week van de teek’, organiseerde de VBNE een werkschuurbijeenkomst 
over preventie van tekenbeten en de onlangs tot stand gekomen norm NEN-
8333. Deze  norm is ontwikkeld voor kleding die helpt te beschermen tegen 
tekenbeten. Alleen het dragen van die kleding is echter niet afdoende. De 
juiste omgang met de kleding is essentieel voor de werking er van. En omdat 
tekenbeten niet helemaal te voorkomen zijn, blijft aandacht voor systematische 
controle bovendien essentieel! Op de website van de VBNE vindt u een 
verslag van de werkschuurbijeenkomst en de presentaties van de sprekers. 

l.dekort@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Grote opkomst werkschuurbijeenkomst grote grazers 
en publiek  
Op 11 april organiseerden de VBNE en ARK Natuurontwikkeling een 
werkschuurbijeenkomst over het thema ‘grote grazers en publiek’. De 
ruim zestig aanwezigen werden geïnformeerd over de resultaten van een 
recent onderzoek naar ongevallen met publiek waar grote grazers bij 
betrokken waren. Bij vijftien ongevallen leidde een confrontatie tot een 
behandeling in het ziekenhuis. Er werden tips gegeven om het risico op 
ongevallen te verkleinen. Meer informatie en de presentaties kunt u vinden op 
de website. 

m.brunsveld@vbne.nl 

 

 

 
 
 
 

Binnenkort en nieuw verschenen 
  
• Symposium 'nieuw leven in het veen' 30 en 31 mei 2018, Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer, Bussem                                                                                 

• Veldwerkplaats 'Kansen voor kwelwatermilieus langs de Maas', 5 juni 2018, Arcen 

• Workshop Herstel Grijze duinen door reactiveren kleinschalige dynamiek, 30 mei, Dunea 
Schevingen, Den Haag 

• Arbo Infoblad veilig werken rond dood hout   

• Nieuw: OBN rapport Herstel en ontwikkeling van kwelmilieus langs de Maas 

• Nieuw: OBN brochure Duurzaam herstel van hoogveenlandschappen 

 

 

 

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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