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Beheerdersdag 2019 op 27 september
Op vrijdag 27 september 2019 vindt de jaarlijkse Beheerdersdag plaats op
landgoed Mariënwaerdt in Beesd. Een ontmoetingsdag voor iedereen die
werkt in bos, natuur en landschap, met uiteenlopende workshops gericht op de
beheerpraktijk. Al meer dan tien jaar delen we praktische, nieuwe inzichten
met elkaar, zodat we het bos- en natuurbeheer nóg beter kunnen uitvoeren.
De kaartverkoop is inmiddels van start. Houd de website in de gaten voor meer
actuele informatie.
a.kappers@vbne.nl

Uitnodiging expertmeeting klimaatrobuuste
landgoederen 5 juli
Denkt u mee over het klimaatrobuust maken van onze particuliere bossen en
landgoederen? SOIL4U, initiatief voor een verduurzaming van de bodem (op
landgoederen), gaat samen met de Federatie Particulier Grondbezit (FPG)
onderzoeken welke klimaatmaatregelen de Nederlandse particuliere bos- en
landgoedeigenaren zouden kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het
vasthouden van water, bodemverbetering, verbeteren van de biodiversiteit en
de aanplant van extra bomen. In deze expertmeeting komt de praktijkexpertise van landgoederen samen met sprekers uit de waterschapswereld,
Wageningen UR, de Bosgroepen en bodemdeskundigen. Aan de dialoog
zullen ook overheden deelnemen. Deze verkenning is mogelijk dankzij een
subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
informatie en aanmelden

Waterschapsbestuursleden natuurterreinen
Het bestuur van de VBNE heeft op 19 juni j.l. de “Regeling selectie en
benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen” vastgesteld. Hiermee
wordt voldaan aan de Waterschapswet. De besturen van de waterschappen
zullen de regeling bekend maken.
k.konings@vbne.nl

Een grote plaagdruk van de Eikenprocessierups

Eikenprocessierupsen lopen in lange processies over de stam van
eikenbomen. Tegen vijanden produceren zij microscopisch kleine brandharen
die in de lucht kunnen komen en bij mens en dier klachten kunnen geven. Dit
jaar zijn er meer van deze rupsen dan in voorgaande jaren. In een artikel in het
vakblad Natuur Bos Landschap leest u meer over wat te doen bij klachten en
de beheervraagstukken die leven. Op de website van de VBNE vindt u
veelgestelde vragen alsook een filmpje.
a.reichgelt@vbne.nl

Veilig op 1-week in agrarisch en groen
Van 16 tot en met 20 september organiseert het Platform Zero Accidents de
Veilig op 1-week. In deze week besteden de deelnemers extra aandacht aan
de veiligheid op het werk. Wat aandacht krijgt kan per organisatie verschillen.
De VBNE besteed tijdens de beheerdersdga 27 september aandacht aan deze
week in verschillende lezingen en workshops.

Uitfaseren vislood
Er wordt nog veel met lood gevist. Dit terwijl lood, als het achterblijft in de
natuur, in de voedselketen terecht kan komen, en dat is slecht voor veel fauna
en de volksgezondheid. Het gebruik van lood is dan ook doorgaans verboden.
In het visrecht van waterschappen en op grond daarvan uitgegeven
visvergunningen en visaktes, worden nog nauwelijks beperkingen opgelegd
aan het gebruik van vislood. De VBNE heeft de geborgde waterschap
bestuurders natuur daarop geattendeerd, zij kunnen dit onder de aandacht
brengen bij hun waterschap. Gelukkig zijn er ook partijen zoals
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, die het gebruik van vislood in het
visrecht al wel uitfaseren.
k.konings@vbne.nl

20 september Veldbijeenkomst akkerbeheer
Op vrijdag 20 september organiseert het OBN deskundigenteam
Cultuurlandschap een veldbijeenkomst over akkerbeheer. Doel van de
bijeenkomst is ervaringen met elkaar te delen over het beheer van
akkerranden en akkers en vervolgens te kijken hoe je voor je
eigen ANV/collectief effectief dit soort kennis kunt overdragen. Doelgroep
zijn bestuursleden/coördinatoren/veldmedewerkers van collectieven/ANV’s en
(boeren)beheerders van akkers en akkerranden. In de ochtend zullen een
aantal sprekers inspirerende voorbeelden presenteren van beheer van
akkerranden en akkers. In de middag is er een excursie. Van harte welkom!
Meer informatie over het programma en aanmelden, zie
https://www.natuurkennis.nl/activiteit/veldbijeenkomst-akkerbeheer/
w.wierinsga@vbne.nl

Groen Traineeship is Live!

Start aanmelding projecten Groen Traineeship
Vanaf nu kunnen jongeren van 16-30 jaar zich aanmelden voor het Groen
Traineeship! Het Groen Traineeship is een gezamenlijk programma van o.a.
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL en IVN om jongeren
van allerlei achtergronden te verleiden de groene sector en groen
(vrijwilligers)werk te leren kennen. Het is de ‘groene uitwerking’ van de
Maatschappelijke Diensttijd waarin het ministerie van VWS nu flink investeert.
Elke deelnemende organisatie biedt 1 of meer leuke projecten aan, waar de
jongeren in groepen van ca. 10 aan kunnen werken voor enkele maanden.
Ideaal voor jongeren die nog niet weten wat ze willen, bijvoorbeeld net hun
school of studie hebben afgerond of in een tussenjaar zitten. Het Sociaal
overleg financiert een deel van dit programma en de VBNE levert de secretaris
in de persoon van Wanne Roetemeijer.
Meer informatie: www.groentraineeship.nl
w.roetemeijer@vbne.nl

Module Vrijwilligers begeleiden op Leer je groen!
Sinds kort is de module 'Vrijwilligers begeleiden' toegevoegd aan Leer je
Groen!
Deze module vervangt de module Vrijwilligersbegeleiding en- coördinatie.
De module Vrijwilligers begeleiden is de voorbereidende module voor de
gelijknamige training.
a.kappers@vbne.nl

Binnenkort
• Veldwerkplaats 'herstel rietkragen langs meren en strangen' 11 juli 2019, Loosdrecht
• Veldwerkplaats 'Broekbossen' 5 september 2019, Kromhurken (N-Brabant)
• Veldwerkplaats 'Heideherstel met Steenmeel' 2 oktober 2019, Strabrechtse Heide
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