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Contact met uw waterschapsbestuurder
Na de waterschapsverkiezingen van 20 maart zullen de door de
VBNE voorgedragen waterschapsbestuurders voor natuurterreinen aan de
slag gaan. Zij zitten namens u in het waterschap. Wilt u contact met hen
opnemen? Dat kan. Hier vindt u een overzicht van de bestuurders voor
natuurterreinen in alle waterschappen en hoogheemraadschappen.
k.konings@vbne.nl

Maak gebruik van de beschikbare regelingen:
Cursusgroepenregeling
Werkgevers die zijn aangesloten bij de cao Bos en Natuur kunnen via de
cursusgroepenregeling van het scholingsfonds Colland Arbeidsmarkt een
aanvraag doen voor een tegemoetkoming in de kosten van opleidingen van
hun werknemers. Subsidie is mogelijk voor vaktechnische opleidingen, maar
ook voor opleiding en training op het gebied van arbeidsomstandigheden,
management, marketing, talen, certificering, P&O. De vergoedingspercentages
zijn afhankelijk van de soort opleiding en bedragen tussen de 50 en 75%. Meer
informatie over voorwaarden en vergoedingscriteria
Coachingsregeling
Ook dit jaar is voor werknemers in dienst van bedrijven in de sector bos en
natuur de coachingsregeling weer beschikbaar. De coachingsregeling biedt
een financiële tegemoetkoming in de kosten van coachingstrajecten. Onder de
gestelde voorwaarden is de regeling zowel van toepassing op groeps- als op
individuele coaching. Deze regeling wordt uitgevoerd door de VBNE en
gefinancierd vanuit het Activiteitenplan Bos en Natuur. Werkgevers kunnen
vanaf 1 april 2019 voor hun werknemers die in 2019 een coachingstraject
volgen een aanvraag indienen.
l.dekort@vbne.nl

OBN Jaarplan 2019 beschikbaar
Het OBN Jaarplan 2019 met daarin de onderzoeken en activiteiten ten
behoeve van ontwikkeling van natuurkwaliteit is goedgekeurd door Bij12 en het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staat op de website.
O.a. onderzoeken over effecten van toevoeging van steenmeel voor
heideherstel op middellange termijn, overstromingsvlakten langs rivieren en
beheer en ontwikkeling van eutrofe moerassen zullen worden opgestart. Nieuw
is dit jaar dat niet de VBNE maar Bij12 de onderzoeken zal aanbesteden en
als opdrachtgever zal fungeren.

w.wiersinga@vbne.nl

Werkschuurbijeenkomst Beslisboom voor beheer van
Amerikaanse vogelkers
Op deze bijeenkomst op dinsdag 30 april maakt u kennis met de nieuwe
beslisboom voor het beheer van Amerikaanse vogelkers. Hierin wordt
uitgewerkt wanneer het zinvol is om te bestrijden en in welke gevallen met
aanpassing van het reguliere beheer dominantie kan worden voorkomen. De
onuitroeibaarheid, de hoge bestrijdingskosten en de veranderde kijk op het
functioneren van deze boomsoort in bosecosystemen waren de aanleiding
voor Provincie Gelderland om deze beslisboom te laten ontwikkelen
meer info: programma en aanmelden op de VBNE-website.
k.konings@vbne.nl

Klimaatenvelop 2019: klimaatslim bosbeheer
Ook dit jaar organiseert de VBNE in samenwerking met verschillende partners
voorlichtingsbijeenkomsten over de rol van bos, bomen en natuur bij
klimaatverandering. Deze bijeenkomsten worden gefinancierd uit de
zogenaamde Klimaatenveloppe 2019 van de rijksoverheid. Zo organiseert de
Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging op vrijdag 5 april een bijeenkomst
over klimaatverandering en het bos van de toekomst. De middag is zowel voor
KNBV-leden als niet-leden toegankelijk en zal plaatshebben op De
Lierderhoeve te Beekbergen. Het programma vindt u t.z.t. op de website van
de KNBV.
Meer info: http://www.knbv.nl/

Effect houtoogst op zandgronden
Onlangs is het rapport opgeleverd: Het effect van houtoogst op
nutriëntenbalansen in bossen op zandgronden. Hierin wordt een
adviessysteem uitgewerkt dat boseigenaren kan helpen te bepalen hoeveel
hout er geoogst kan worden zonder de bodem uit te putten, bepaald aan de
hand van vier voor planten essentiële nutriënten. Op 27
februari is dit behandeld in een veldwerkplaats op Landgoed Quadenoord,
waarvan een kennisblad zal verschijnen.
k.konings@vbne.nl

Kennisbladen veldwerkplaatsen insectenbeheer online
De kennisbladen met daarin het verslag en meer achtergrondinformatie van de
gehouden veldwerkplaatsen over het bevorderen van insectendiversiteit én
massaliteit staan online. Ook de presentaties die op beide veldwerkplaatsen
zijn gehouden over o.a. de oorzaken van de achteruitgang van insecten en
sinusbeheer als manier om insectendiversiteit in graslanden te bevorderen zijn
te downloaden. De veldwerkplaatsen zijn op verzoek van Staatsbosbeheer
door de VBNE georganiseerd. Naar aanleiding hiervan is door
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een notitie gemaakt met
beheermaatregelen om insecten meer ruimte te geven.
m.brunsveld@vbne.nl

Training Werken met Vrijwilligers voor groene
professionals
Hoe begeleid je vrijwilligers effectief? Waarom willen vrijwilligers bij jouw
organisatie werken? Hoe speel je in op hun motivatie? Alle natuur- en
milieuorganisaties en terreinbeheerders in Nederland werken steeds meer met
vrijwilligers in verschillende rollen.
Vorig jaar voerde de VBNE daarom in samenwerking met haar leden en
trainers van adviesbureau Movisie een pilot uit van de training ‘werken met
vrijwilligers’. De belangstelling voor deze training was enorm. In 2019 wordt
deze succesvolle basistraining herhaald. Bovendien wordt vervolg gegeven
aan de pilot met de basistraining door het ontwikkelen van verdiepingssessies.
Voor meer informatie of aanmelden voor de training ‘werken met vrijwilligers’,
kunt u contact opnemen met Astrid de Beer, Natuurmonumenten via
A.deBeer@Natuurmonumenten.nl of Tetje Falentijn, LandschappenNL via
T.Falentijn@Landschappen.nl.

Smart rivers masterclass
Vanaf april dit jaar biedt Arcadis in opdracht van Staatsbosbeheer Smart
Rivers masterclasses aan. Dit is een vervolg op de cursussen ‘Kwaliteit van
rivierprojecten’ die in 2015 en 2016 zijn georganiseerd, mede gefinancierd
vanuit het Fonds Kennisdelen van de VBNE. De masterclasses zijn bedoeld
voor o.a. uiterwaardbeheerders en kosteloos te volgen voor bijvoorbeeld
medewerkers van provinciale landschappen, Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten. Meer info over de precieze data en locaties zie de
website en de flyer.
m.brunsveld@vbne.nl

Binnenkort
• Symposium Ecologie en de praktijk, 14 maart 2019, Ecologica, Evoluon , Eindhoven
• 2-daagse Training Werken met Vrijwilligers voor groene professionals, periode maart t/m
oktober 2019, twee locaties
• Veldwerkplaats Drones, 29 maart 2019, Planken Wambuis, Ede
• Werkschuurbijeenkomst Beslisboom beheer Amerikaanse vogelkers, 30 april 2019, Veluwe
Natuurcentrum, Ede
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