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Vergeet u niet aan te melden voor de Beheerdersdag
Op 28 september vieren we de tiende editie van de Beheerdersdag, dé kennis
en netwerkdag voor bos- en natuurbeheerders. Ook dit jaar weer met veel
workshops over actuele onderwerpen zoals klimaatslim bosbeheer,
exotenbestrijding zonder gif of crisiscommunicatie bij bos en natuurbeheer.
Het complete programma staat op www.beheerdersdag.nl en in het
septembernummer van het Vakblad Natuur Bos Landschap. Meld u snel aan.
info@beheerdersdag.nl

Deadline 10 oktober: tegemoetkoming opleidingskosten
groene boa 2018
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).
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 is beschikbaar via
www.vbne.nl. Of lees de oproep in de Staatscourant.
info@vbne.nl

VBNE bijeenkomst 17 oktober over inspirerende
initiatieven raakvlak landbouw en natuur
Op woensdag 17 oktober organiseert de VBNE een bijeenkomst met als doel
elkaar te informeren en inspireren over projecten die spelen op het raakvlak
tussen landbouw en natuur. Deze projecten zijn allemaal geïnitieerd door
VBNE leden zelf. Een van de projecten die gepresenteerd zal worden zijn de
pilots van Staatsbosbeheer waarin de eigen pachtgronden worden ingezet om
pachters zelf natuurwinst te laten boeken. De bijeenkomst is bedoeld voor
VBNE leden die werkzaam zijn als
gebiedsbeheerder/gebiedsmanager/projectleider/staflid/rentmeester/particuliere
eigenaar en hier in hun dagelijks werk mee te maken hebben. We zijn te
gast op de natuurderij van Stichting IJssellandschap. Het voorlopig programma,
aanmelden.
w.wiersinga@vbne.nl

Vacature office manager
Werken voor alle bos- en natuureigenaren van Nederland, in een klein en
slagvaardig team? Dan zoeken wij jou! Wij zijn op zoek naar een office
manager. Bekijk de vacature en stuur ons je sollicitatiebrief inclusief CV voor
26 september 2018. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark
Brunsveld, m.brunsveld@vbne.nl of 06-31978590.
m.brunsveld@vbne.nl

Training werken met vrijwilligers
Tijdens deze tweedaagse training op 23 oktober & 6 november of 7&21
november leert u over de vele kanten van het werken met vrijwilligers en staat
uw eigen werkpraktijk centraal. Vrijwilligers zijn actief als beheerder, monitor,
gids, in bezoekerscentra en in het onderwijs. Ook komen er steeds meer
initiatieven van burgers die iets willen doen om hun omgeving groener te
maken. U heeft daardoor steeds vaker met steeds meer soorten vrijwilligers te
maken. Deze training is bedoeld om u te helpen bij het werken met al die
vrijwilligers. De training is gratis. Meer informatie.
Aanmelden bij a.debeer@natuurmonumenten.nl of
h.hine@landschaperfgoedutrecht.nl
l.dekort@vbne.nl

Bijeenkomsten extra CO2 vastlegging in bos- en
natuursector
Op donderdag 1 en 8 november organiseren de Federatie Particulier
Grondbezit, de Bosgroepen en de VBNE twee bijeenkomsten over
maatregelen om extra CO2 vast te leggen in het Nederlandse bos- en
natuurbeheer. Op deze bijeenkomsten hoort u meer over de context van het
Nationaal Klimaatakkoord, wat er van bos- en natuureigenaren wordt gevraagd
en welke maatregelen daarbij horen. Meer informatie over het klimaatakkoord.
Aanmelden kan hier.
Programma 1 november 2018
Programma 8 november 2018
m.brunsveld@vbne.nl

Vernieuwd praktijkadvies natuurbranden meer gericht
op bos- en natuureigenaar
Het praktijkadvies risicobeheersing en bestrijding van natuurbranden is
geschreven voor bos- en natuureigenaren en beheerders. Het belangrijkste
doel van het praktijkadvies is om u te helpen bij uw gesprekken met de
brandweer. Dit praktijkadvies geeft handvatten voor wat u preventief kunt doen
in uw beheer om de kans op een onbeheersbare natuurbrand te verkleinen en
wat u kunt doen tijdens en na een natuurbrand.
Jakob Leidekker, hoofd bedrijfsvoering Nationaal Park de Hoge Veluwe in het
praktijkadvies: “Heb vertrouwen in de terreinbekendheid van de lokale
boswachters.” Het praktijkadvies kunt u downloaden of bestellen via
info@vbne.nl.

a.reichgelt@vbne.nl

Medestanders VBNE standpunt waterschapsbelastingen
In de vorige nieuwsbrief berichtten we u over het VBNE standpunt over het
voorstel van de waterschappen voor de aanpassing van hun belastingstelsel.
In dit bericht krijgt u een update. De VBNE heeft medestanders gevonden in
de LTO en VEWIN. Zij maken zich ook zorgen over de fors hogere
watersysteemheffing voor natuureigenaren.
De Unie van Waterschappen heeft de definitieve besluitvorming over de
waterschapsbelasting in hun ALV uitgesteld van 5 oktober naar 14 december.
We houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.
a.reichgelt@vbne.nl

Zero Accidents : actieplan voor bos en natuur
De agrarische en groene sector zit in de top 3 van meest risicovolle sectoren.
Dat moet en kan beter. We kunnen gewoon niet accepteren dat werknemers
door een bedrijfsongeval niet meer levend thuiskomen. Vaak gaat het om
ongevallen die voorkomen hadden worden.
Daarom heeft de VBNE als lid van Platform Zero Accidents een actieplan
opgesteld met drie speerpunten:
1.
2.
3.

Betere registratie van ongevallen en incidenten;
Analyse en benoemen van maatregelen;
Voorlichting en versterken risico bewustzijn.

Meer informatie. Of kom langs bij de VBNE Arbo stand op de Beheerdersdag.
l.dekort@vbne.nl

Nieuwe Erbo: geen expliciete verwijzing meer naar
Gedragscode bosbeheer
In de nieuwe Erkenningsregeling bosaannemers (Erbo) is de expliciete
verwijzing naar de Gedragscode bosbeheer vervallen. Er staat nu dat
bosaannemers moeten werken conform de wettelijke vereisten vanuit de Wet
natuurbescherming. De gedragscode blijft daarvoor het meest aangewezen
instrument.
Maar als de aannemer in overleg met u als opdrachtgever op andere wijze
aantoonbaar kan maken dat hij zorgvuldig werkt en daarmee voldoet aan de
regels van de Wet natuurbescherming is dat ook toegestaan.
Let op: als u het belangrijk vindt dat het werk in uw bos volgens de
Gedragscode bosbeheer uitgevoerd wordt, dan moet u dat voortaan bij
opdrachtverstrekking aangeven.
secretariaat@skbnl.nl

Binnenkort & nieuw verschenen
• 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
• Bijeenkomst Landbouw en natuur, 17 oktober, Diepenveen
• Klimaatbijeenkomst: Maatregelen voor extra CO2-vastlegging in het Nederlandse bos- en
natuurbeheer’ 1& 8 november, Beerse (NB) & Vilsteren
• Praktijkadvies risicobeheersing en bestrijding van natuurbranden
• OBN nieuwsbrief herfst 2018
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