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Hoofdlijnen Klimaatakkoord bekend
Op 10 juli ontving minister Wiebes een voorstel voor de hoofdlijnen van het
Klimaatakkoord. De sector bos en natuur heeft een bijzondere positie in het
klimaatakkoord. Bossen en andere vegetatie leggen in totaal jaarlijks bijna 3,7
Megaton CO2 vast, ongeveer 2% van de jaarlijkse Nederlandse uitstoot. De
VBNE is deelnemer aan de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik, één van
de vijf Klimaattafels.
Binnenkort komt op de VBNE website een aparte klimaat-pagina. Deze pagina
biedt u de komende jaren resultaten van onderzoek en pilots, met concrete
handvaten voor beheer. Op de Beheerdersdag kunt u een aantal workshops
over klimaatmaatregelen volgen en na de zomer start het Vakblad Natuur Bos
Landschap een artikelenreeks.
d.nijland@vbne.nl

Voortgang CAO onderhandelingen
Op 5 juli is tijdens het sociaal overleg gesproken over de voorwaarden voor
een nieuwe CAO. Tijdens het overleg bleek dat het verstandiger is om eerst
een aantal lopende activiteiten af te ronden, voordat een nieuwe CAO kan
worden afgesproken.
Voor de drie ondernemingsdelen van de CAO lopen op dit moment diverse
trajecten. Hoewel het niet de bedoeling is, kan een aantal van deze trajecten
een wijziging in arbeidsvoorwaarden opleveren met financiële gevolgen voor
werkgevers en werknemers. Daarnaast blijken alle partijen zich zorgen te
maken over ontwikkelingen in de sector Bos en Natuur, zoals behoud van
kennis en ervaring. Deze zaken vragen om een lange termijnperspectief waar
ook de CAO een plek in heeft. Meer lezen:
https://www.vbne.nl/nieuwsbericht/cao-onderhandelingen-cao-bos-en-natuur.
l.dekort@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. U kunt een vergoeding aanvragen in de
periode van 15 augustus tot 10 oktober 2018. Tot uiterlijk 15 januari 2019 kunt

u de facturen indienen, die horen bij uw eerdere aanvraag. Meer informatie
hierover is per 15 augustus beschikbaar via www.vbne.nl.
info@vbne.nl

Werkgevers en werknemers kunnen nog meer doen aan
preventie tekenbeten
Werkenden in het groen weten veel over de risico’s van teken. Zij zijn zich
ervan bewust dat zij beschermende maatregelen moeten nemen en zich ook
regelmatig moeten controleren. Maar er is ook nog veel te winnen. Bedrijven
kunnen meer aandacht hebben voor duidelijke afspraken, het inschatten van
de risico’s, voorlichting en het verstrekken van middelen.
Voor wie in het groen werkt is regelmatige controle en het snel verwijderen van
teken een aandachtspunt. Dit blijkt uit onderzoek naar de preventie van
tekenbeten onder werkgevers en werkenden in het mechanisch loonwerk, de
bos en natuur en de sector hoveniers- en groenvoorziening. Lees de resultaten
van het onderzoek in de beknopte samenvattingen.
mirjam.de.groot@stigas.nl

Over wormen, mest, weidevogels en
bodemvruchtbaarheid
Op 27 juni vond de werkschuurbijeenkomst plaats over gebruik van ruige
stalmest in agrarisch natuurbeheer. Te gast bij Gouden Grutto Award winnaar
Henk Pelleboer namen verschillende sprekers de deelnemers mee in de
wereld van wormen, mest, weidevogels en bodemvruchtbaarheid.
Interessante constatering was dat hoe hongeriger rode regenwormen zijn, hoe
beter ze zich laten zien, en daardoor makkelijker door weidevogels te vangen.
Dit pleit ervoor ruige stalmest zo laat mogelijk in het voorjaar te verspreiden.
Meer hierover, lees het uitgebreide verslag.
m.brunsveld@vbne.nl

Veel inspiratie tijdens werkschuurbijeenkomst Jongeren
betrekken bij natuur
Jongeren betrekken bij natuur: dat kan op veel verschillende manieren! Dat
lieten de inspirerende voorbeelden, waaronder de Junior Rangers van IVN en
de jongerenraad van Staatbosbeheer zien. Reken niet op snel succes, maar
door vol te houden, te werken met groepen jongeren, projectgewijs en de
jongeren autonomie te geven, is veel mogelijk. Dat was de samenvattende
conclusie van deze werkschuurbijeenkomst.
De goedbezochte middag werd afgesloten met een pitch van twee jongeren
over de Groene Trainees, een projectvoorstel waaraan een groep organisaties,
waaronder de VBNE aan werkt. De werkschuurbijeenkomst is mogelijk
gemaakt door een bijdrage uit het Fonds Colland Arbeidsmarkt. De
presentaties zijn te downloaden op de VBNE website.
w.roetemeijer@vbne.nl

Nieuw OBN rapport over alternatieven voor plaggen
natte heide

Vanwege de ingrijpende invloed van plaggen op bodem, vegetatie en fauna
zijn in een onderzoek chopperen en drukbegrazing als mogelijke alternatieven,
of aanvullingen, voor plaggen onderzocht. Dit experiment is eerder in OBNverband gestart in 2011 en met financiering van de provincie Noord-Brabant
en OBN is het experiment een aantal jaren voortgezet. Daarmee zijn de
resultaten op middellange termijn inzichtelijk geworden. Kort samengevat laten
de ontwikkelingen zien dat chopperen en drukbegrazing nuttige aanvullingen
zijn op plaggen en regulier extensief beheer. Leest u hierover in het rapport, of
bezoek de veldwerkplaats op 11 oktober.
m.brunsveld@vbne.nl

Binnenkort
• Veldwerkplaats Omvorming landbouwgrond naar schrale natuur, 22 augustus, Nijverdal
• Veldwerkplaats Bevordering insectendiversiteit- én massaliteit, 31 augustus, Heeze
• Veldwerkplaats Kansen voor kwelderslib: klimaatbuffer en bron van biodiversiteit,
19 september, Hallum
• Beheerdersdag, 28 september, Landgoed Mariënwaerdt Beesd
• Veldwerkplaats Alternatieven voor plaggen natte heide, 11 oktober, Kampina
• Veldwerkplaats Effectiviteit lijnvormige elementen als verbindingszone, 12 oktober, Bemelen
• Veldwerkplaats Watercrassula, 16 oktober, Almelo
• Veldwerkplaats Gebiedskenmerken voor soorten droge dooradering agrarisch landschap
17 oktober, Rottevalle
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