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VBNE nieuwsbrief en privacy
Het zal u niet ontgaan zijn, er is een nieuwe wet omtrent privacy van kracht.
Voor u als nieuwsbrief lezer is het van belang om te weten dat de VBNE voor
een juiste adressering en verspreiding van de nieuwsbrief uw naam en e-mail
adres vastlegt in een database. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het
verspreiden van de nieuwsbrief.
De VBNE bewaart uw gegevens zo lang u geabonneerd blijft op onze
nieuwsbrief. Om aangemeld te blijven voor onze nieuwsbrief hoeft u niets te
doen. Afmelden kan via de link bovenaan de nieuwsbrief. Meer informatie vindt
u in onze privacyverklaring.
info@vbne.nl

Werkschuurbijeenkomst gebruik ruige stalmest in
natuurbeheer
Op 27 juni organiseert de VBNE samen met het OBN deskundigenteam
Cultuurlandschap een werkschuurbijeenkomst in Mastenbroek over gebruik
van ruige stalmest in natuurbeheer. Zowel de bodemvruchtbaarheid als
weidevogels hebben baat bij gebruik van ruige stalmest.
Maar hoe werkt dat precies in de bodem? En wanneer gebruik je het wel en
wanneer niet? Kom daarom naar deze bijeenkomst, waarbij we te gast zijn bij
Henk Pelleboer, die dit jaar de Gouden Grutto Award heeft ontvangen. De
bijeenkomst is bedoeld voor zowel agrarische collectieven als
natuurbeheerders.
Het programma, aanmelden kan via de website. Deelname voor agrarische
collectieven en beheerders is kosteloos.
m.brunsveld@vbne.nl

Werkschuurbijeenkomst jongeren betrekken bij natuur
Hoe kunnen we jongeren en jongvolwassenen betrekken bij natuur en
landschap? Deze vraag staat centraal op de werkschuurbijeenkomst op 6 juli.
Vier inspirerende initiatieven tonen dat u jongeren op diverse manieren kunt
betrekken: van kleine groepen op een intensieve manier, tot grote groepen via
digitale media. En van uitvoerend vrijwilligerswerk tot strategisch meedenken
met de organisatie.
Het programma, aanmelden kan via de website. Deelname voor beheerders is
kosteloos.

w.roetemeijer@vbne.nl

Onjuist blesteken in Arbo Infoblad
Naar aanleiding van het verschijnen van het Arbo Infoblad dood hout wees een
alerte lezer op de daarin opgenomen foto met een onjuist blesteken. Het
gebruik van de juiste blestekens is van belang om boswerkzaamheden goed te
laten verlopen. De foto in het Arbo Infoblad dood hout is vervangen.
Dank voor uw oplettendheid! U kunt meer lezen over blestekens in een artikel
uit het Vakblad Natuur Bos Landschap.
l.dekort@vbne.nl

Maakt u al gebruik van Select Plant Bosplantsoen?
Select Plant Bosplantsoen is een kwaliteitssysteem voor de hele keten dat
waarborgt dat het plantsoen afkomstig is uit de Rassenlijst Bomen. De
Rassenlijst Bomen biedt garanties voor de genetische kwaliteit van bomen, de
kwaliteitsborging van opstanden en autochtone herkomsten. Via het track-andtrace systeem van het Ketenregister Bosplantsoen kunt u uw
leverancierscertificaat controleren.
Meer informatie over het kiezen en aanleggen van bos of beplanting vindt u in
onze brochure.
a.reichgelt@vbne.nl

OBN Jaarverslag 2017
In 2017 is door het OBN Kennisnetwerk veel werk verzet om nieuwe kennis te
ontwikkelen en te verspreiden om natuurkwaliteit te bevorderen. Een mooi
voorbeeld is de handreiking voor omvorming van landbouwgronden naar
schrale natuur. Dit helpt de beheerder om een onderbouwde keuze te maken
welk middel in te zetten om voedingsstoffen kwijt te raken. Een ander
voorbeeld is de vernieuwing van de OBN website www.natuurkennis.nl.
Dit en meer leest u in het OBN Jaarverslag 2017.
w.wiersinga@vbne.nl

Nieuwe modules op Leer je groen!
Op e-learning platform Leer je groen! zijn inmiddels negen modules
beschikbaar. In de loop van juni worden naar verwachting nog een aantal
nieuwe modules gepubliceerd. Zoals over het beheer van bijenplekken van
NLZoemt en modules over kringlopen en energiestromen en over het ontstaan
van het Nederlandse landschap, voor de natuurgidsenopleidingen.
Neem voor meer informatie contact op met de contactpersoon binnen uw
organisatie.
l.dekort@vbne.nl

VBNE gaat verhuizen

De VBNE gaat eind juni verhuizen naar Princenhof Park 7 in DriebergenRijsenburg. De verhuizing is naar het kantoorpand naast ons huidige kantoor.
Op de verhuisdag zelf zullen we niet bereikbaar zijn. Houdt onze website in de
gaten voor de precieze verhuisdatum.
info@vbne.nl

Binnenkort & nieuw verschenen
• Veldwerkplaats Kansen voor kwelwatermilieus langs de Maas, 5 juni, Arcen
• Werkschuurbijeenkomst Gebruik ruige stalmest in natuurbeheer, 27 juni, Mastenbroek
• Veldwerkplaats Dood doet leven 4 juli, Kennemerduinen
• Werkschuurbijeenkomst Jongeren betrekken bij natuur en landschap, 6 juli, Driebergen
• Beheerdersdag, 28 september, Landgoed Mariënwaerdt, Beesd
• Veldwerkplaats Heideherstel met mineralengift 2 oktober, NP De Hoge Veluwe
• Veldwerkplaats Watercrassula 16 oktober, Almelo
Nieuw verschenen:
• Artikel Vakblad NBL Blijven werken aan veiligheidsbewustzijn
• Arbo Infoblad dood hout
• OBN rapport Herstel en ontwikkeling van kwelmilieus langs de Maas
• OBN brochure Duurzaam herstel van hoogveenlandschappen
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