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Fijne feestdagen!
Op het moment dat ik dit schrijf is 2018 bijna ten einde. En toch ligt er - juist in
deze laatste decemberdagen - nog een tweetal mijlpalen in het verschiet. Zo
hopen we nog voor de jaarwisseling de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst
2019-2024 voor het Kennisnetwerk OBN te tekenen met BIJ12 en het
ministerie van LNV. Een belangrijke impuls voor zes jaar ecologisch
onderzoek, met concrete resultaten voor de beheerpraktijk. Verder wordt
verwacht dat het Klimaatakkoord klaar is voor de Kerst. Met daarin een stevige
positie voor bos, natuur en landschap. Beide vormen een belangrijk fundament
voor het professionele beheer van bos en natuur in de komende jaren. Wordt
dus vervolgd in 2019. Voor nu: fijne feestdagen!
Dianne Nijland
d.nijland@vbne.nl

Besluit over waterschapsbelastingstelsel tenminste met
een half jaar uitgesteld
Het bestuur van de Unie van Waterschappen zou 14 december met hun ALV
praten over een nieuw waterschapsbelastingstelsel. Het Uniebestuur had
voorgesteld om een aantal verstrekkende “voorlopige keuzes” te maken. De
VBNE en de LTO hebben hier expliciet bezwaar tegen gemaakt in een brief
aan de UvW en alle waterschappen. Naar aanleiding van de reacties van alle
waterschappen heeft het Uniebestuur geconstateerd dat er momenteel
onvoldoende draagvlak is voor het nieuwe waterschapsbelastingstelsel.
Daarom stelt het Uniebestuur voor om de beraadslagingen ten minste een half
jaar te laten rusten, zodat - na de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 de nieuwe waterschapsbesturen direct betrokken kunnen worden.
a.reichgelt@vbne.nl

Kennisuitwisseling tussen VBNE leden over verbinding
landbouw en natuur
Op 17 oktober vond op de Natuurderij van Stichting IJssellandschap de VBNE
bijeenkomst ‘landbouw en natuur’ plaats. Er is veel gaande op dit gebied. Dat
gaf aanleiding om elkaar als terreineigenaren te informeren over projecten die
VBNE leden uitvoeren om landbouw en natuur meer te verbinden. 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. Alle pilots vindt u in het
verslag.
w.wiersinga@vbne.nl

Welkom bij lezing en discussie over natuur en erfgoed
bij Natuurmonumenten
Onlangs is Michiel Purmer - specialist erfgoed bij Natuurmonumenten gepromoveerd op zijn proefschrift ‘Het landschap bewaard’. De afgelopen
jaren deed hij onderzoek naar de rol van landschappelijk erfgoed in het beheer
van Natuurmonumenten aan de hand van vier concrete gebieden: het Eerder
Achterbroek (Ov), het Geuldal (Li), het Mantingerveld (Dr) en de restanten van
de Atlantikwall in de duingebieden. Op 24 januari 2019 van 14.30-16.00 uur in
het Bezoekerscentrum Gooi- en Vechtstreek in ’s-Graveland deelt Michiel de
resultaten van zijn onderzoek en gaat hij in gesprek over erfgoed bij
Natuurmonumenten in heden, verleden en toekomst. Er is een beperkt aantal
plaatsen voor VBNE-leden. Aanmelden bij Inge Pfeiffer,
i.pfeiffer@natuurmonumenten.nl
i.pfeiffer@natuurmonumenten.nl

Overleg over Cao Bos en Natuur hervat
Op donderdag 13 december hebben de sociale partners het overleg over de
cao Bos en Natuur hervat. Het was een productieve sessie waarin partijen
elkaars voorstellen nader hebben besproken en de achtergronden van de
voorstellen van een toelichting hebben voorzien. Eind januari wordt hieraan
een vervolg gegeven.
l.dekort@vbne.nl

OBN nieuwsbrief themanummer insecten
De nieuwe OBN nieuwsbrief staat in het teken van insecten. Het gaat slecht
met de insecten, zowel in natuurgebieden als daar buiten. Oorzaken liggen bij
intensivering van de landbouw, een overmatige stikstofdepositie, het gebruik
van insecticiden en relatief kleine reservaten in een grote ‘vijandige’ omgeving.
Toch kunnen natuurbeheerders actie ondernemen om in hun eigen terreinen
een hogere insectendiversiteit- én massaliteit te realiseren. In dit
themanummer leest u daar meer over en komen een aantal relevante OBNonderzoeken aan bod. De nieuwsbrief leest u via de website of in de december
uitgave van het Vakblad Natuur Bos Landschap.
m.brunsveld@vbne.nl

Nieuw praktijkadvies essentaksterfte

De laatste jaren neemt de essentaksterfte fors toe in de essenbossen. Bomen
die een paar jaar geleden vrijgesteld waren omdat ze beperkt aangetast leken,
zijn inmiddels toch ernstig ziek of gaan dood. Een deel valt om door de
aantasting van houtrotschimmels zoals de honingzwam. Nu de aantastingen
toenemen en de vooruitzichten zeer zorgwekkend zijn is het advies om over te
gaan op een meer actieve aanpak. Een planmatige aanpak gericht op de
veiligheid langs wegen en paden en op verjonging voor een duurzaam
functionerende bosontwikkeling op termijn. Meer leest u in ons vernieuwde
praktijkadvies.
a.reichgelt@vbne.nl

Nieuwe flyer over tekenencefalitis
Door RIVM en Stigas is onderzoek gedaan naar teken, de gevolgen van
tekenbeten en kleding die helpt te beschermen tegen tekenbeten. Op basis
van de bevindingen is de flyer over tekenencefalitis (TBE) aangepast. De flyer
is te downloaden vanaf de VBNE site. Ook de harmonicafolder ‘Teken en de
ziekte van Lyme’ wordt momenteel aangepast. Deze vindt u binnenkort op
onze website en in onze nieuwsbrief.
l.dekort@vbne.nl

Oproep: deel uw ervaring met nieuw kwaliteitsformulier
voor werkzaamheden in het terreinbeheer
De Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur en Landschapswerk (SKBNL) heeft een
kwaliteitsformulier opgesteld ter ondersteuning van de communicatie over uit
te voeren werkzaamheden in het terreinbeheer. We nodigen u uit het
kwaliteitsformulier te gebruiken en uw ervaringen te delen met de SKBNL. Het
is niet noodzakelijk alle onderdelen uit het document te gebruiken. Kies eruit
wat voor de specifieke opdracht relevant is en gebruik het document als
ondersteuning om uw wensen aan de opdrachtnemer te verduidelijken. De
SKBNL ontvangt uw reacties en eventuele aanvullingen graag per mail op
info@skbnl.nl
info@skbnl.nl

Kerstsluiting VBNE kantoor
Het VBNE kantoor is gesloten van 22 december 2018 t/m 6 januari 2019.
info@vbne.nl

Binnenkort
•Veldwerkplaats bevorderen insectendiversiteit- en massaliteit 16 januari 2019, Erp (Drenthe)
•Lezing en discussie over natuur en erfgoed bij Natuurmonumenten. 24 januari
2019, 's- Graveland
•Veldwerkplaats Houtoogst en nutriënten op zandgronden. 27 februari 2019, Zuid Veluwe

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
Princenhof Park 7
3972 NG Driebergen-Rijsenburg
Telefoon: 0343-745250
E-mail: info@vbne.nl
Twitter: @vbne_
www.vbne.nl

