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VOORWOORD
Onze vereniging is een netwerkorganisatie. Dat kan niet
genoeg worden benadrukt. Onze leden, de één groter dan
de ander, de één met een (semi-)publieke taak althans
publieke wortels, de ander werkend vanuit een private
traditie; de één groot met veel medewerkers, ampele
faciliteiten, de ander met veel enthousiasme maar minder
middelen, moeten het toch samen voor elkaar krijgen.
Niet meer in een van boven opgelegd verband zoals het
Bosschap (tot maar zes jaar geleden!) was, maar vrijwillig
samen in verenigingsverband.

Zoals bij de start van de VBNE was afgesproken, hebben
wij in 2019 serieus geëvalueerd of ons samenwerkingsverband voldoende hecht is en alle leden voldoende
brengt om door te gaan. Bureau ZET heeft ons daarbij
geholpen. Ze hebben bij alle leden en veel betrokkenen om hun mening gevraagd. De slotsom was zonder
meer positief: een ruime meerderheid van diegenen die
gehoord zijn onderkent het nut en het belang van onze
vereniging en – nog belangrijker – geniet ervan ook met
vakgenoten van de andere leden samen op te trekken.
Het bestuur en onze ledenvergadering hebben daarom
zonder enige aarzeling besloten om met de VBNE door
te gaan.
De bijvangst van het onderzoek was dat wij er ons
bewust van zijn geworden dat een aantal dingen anders,
beter, kan worden georganiseerd. Dat heeft geleid tot
een paar aanbevelingen. In 2020 gaan het bestuur en
de staf daarmee aan de slag.

Een netwerkorganisatie als die van ons betekent dat alle
leden zich naar vermogen dienen in te spannen om zowel
te halen als te brengen. Dat halen en brengen is niet precies in geld of uren meetbaar. Een afrekeningscultuur past
ook niet bij een samenwerkingsverband zoals wij zijn. Ik
zie wel dat zeer actieve, enthousiaste medewerkers van
alle leden zich inspannen en plezier hebben in het samen
optrekken.
In Driebergen worden door ons kleine team van zes man/
vrouw (nog steeds net zo veel als bij de start) zoveel
mogelijk alle draadjes met elkaar verbonden. Dat is geen
sinecure. Deze mensen zijn het bindmiddel en bewaken
de voortgang op de vele terreinen waarop de VBNE bezig
is. Ze doen het goed en verdienen onze grote dank.
Maurits van den Wall Bake
Voorzitter VBNE
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DE VBNE
IN HET KORT

Eenheid in verscheidenheid
De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is het samenwerkingsverband van
Staatsbosbeheer, LandschappenNL, Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit,
het Rijksvastgoedbedrijf en het Natuurnetwerk
Gemeenten. De leden richten zich gezamenlijk op
kwaliteitsverbetering en het vergroten van doelmatigheid en efficiëntie van hun bedrijfsvoering voor
het professioneel beheer van bos en natuur.

Na jaren staan bos en natuur weer hoog op de
maatschappelijke agenda. In 2019 hebben we meeonderhandeld over het Klimaatakkoord, vanuit de
gedachte én de verantwoordelijkheid dat klimaatmaatregelen in de terreinen van onze leden waarde(n)
vol kunnen bijdragen aan de oplossing van het
klimaatprobleem. Des te beter om te mogen constateren
dat de evaluatie van de VBNE resulteerde in positieve
conclusies over de toegevoegde waarde van de
vereniging. De leden hebben eind 2019 unaniem besloten
tot voortzetting van de VBNE voor onbepaalde termijn.
In tijden waarin externe en grootschalige ontwikkelingen
zoals klimaatverandering terreineigenaren raken,
ongeacht hun organisatievorm, is het belangrijk dat
zij voortvarend verenigd verder gaan.”

Samen hebben de leden bijna 465.000 hectare
bos en natuur in eigendom oftewel 90% van alle
bos en natuur en daarmee 11% van het Nederlands landoppervlak. Hun geschiedenis en de
ontwikkeling van hun vakmanschap beslaat meer
dan een eeuw en bij sommige particuliere landgoederen zelfs eeuwen. Vanwege de complexiteit
van onderwerpen in de huidige samenleving
pakken de leden deze gezamenlijk op. Vanuit de
overtuiging: samen sterker dan alleen.

MVO
Het VBNE kantoor draagt ook haar steentje bij
met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Zo ligt het dak vol met zonnepanelen: opbrengst
in 2019 32.000 kWh. De medewerkers worden
gestimuleerd om met het OV te reizen door het
beschikbaar stellen van een persoonlijke OV-businesskaart. Onze oude laptops zijn geschonken aan
vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos. Verder
kopen we alle levensmiddelen biologisch in en zijn
de lunches die we aanbieden vegetarisch.

DIANNE NIJLAND, DIRECTEUR VBNE
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Organogram
ALV
BESTUUR VBNE
WERKORGANISATIE
Plein van de kennis

Plein van de beheerpraktijk

Plein van de professionals

Regieteam

Regieteam

Regieteam / Sociaal Overleg

Actieve werkgroepen/projectgroepen:

Actieve werkgroepen:

OBN Platform

Werkgroep Beheerdersdag

OBN Secretarissen-overleg Werkgroep Landbouw&natuur
OBN Deskundigenteams:
- Beekdallandschap
- Cultuurlandschap
- Droog zandlandschap
- Duin- en kustlandschap
- Heuvellandschap

- L aagveen- en
zeekleilandschap
- Nat zandlandschap
- Rivierenlandschap
- Expertisegroep fauna

Waterschapsheffingen

Aansprakelijkheid en recreatie

Arbo&veiligheid

Schoon drinkwater

Gedragscode bosbeheer

Vrijwilligers

Invasieve exoten

Eikenprocessierups

E-learning

Invasieve exotische dieren

Bossenstrategie

Onderwijs

Het VBNE-kantoor is onderdeel van de netwerkorganisatie.
De medewerkers van links naar rechts:
Mark Brunsveld, programma medewerker OBN
Anne Reichgelt, adviseur Plein van de beheerpraktijk
Maurits van den Wall Bake, voorzitter
Dianne Nijland, directeur
Liesbeth de Kort, adviseur HR / Plein van de professionals
Anke Kappers, office manager
Wim Wiersinga, adviseur Plein van de kennis / programmacoördinator OBN
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PLEIN VAN DE
BEHEERPRAKTIJK

D

e activiteiten op het plein van de beheerpraktijk richten zich op het creëren van gunstige
randvoorwaarden voor de dagelijkse praktijk
van professioneel bos- en natuurbeheer. Een voorbeeld van zo’n activiteit is de in 2019 door het bestuur
van de VBNE ingestelde taskforce eikenprocessierups.
Deze taskforce werkt aan een praktijkadvies inclusief
juridisch kader zodat beheerders en eigenaren bij

de start van het eikenprocessierups seizoen in 2020
handvatten hebben om mee aan de slag te gaan.
Een regieteam stuurt het plein van de beheerpraktijk
aan. De leden van het regieteam zijn aanjager van de
activiteiten, stellen doelen op en adviseren het bestuur van de VBNE. De adviseur van de beheerpraktijk
ondersteunt de activiteiten op het plein.

VBNE waarborgt gezamenlijke inbreng sector
bos en natuur bij Bossenstrategie
Het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en het Interprovinciaal
Overleg werken samen aan een Bossenstrategie voor Nederland om meer samenhang te krijgen tussen bos-, natuur- en
klimaatbeleid. Dat doen zij in overleg met
de sector en andere relevante partijen. De
VBNE werkt in een gezamenlijke taskforce
met de Algemene Vereniging Inlands Hout
en de Unie van Bosgroepen, geadviseerd
door Wageningen Universiteit aan de inbreng voor de Bossenstrategie.

Onze gezamenlijke voorstellen gaan in op
de volgende onderwerpen:
1. Voorkom ontbossing
2. Breid het bestaande bos uit: 10% bos
erbij
3. Verhoog de veerkracht van het
bestaande bos
4. Versterk de biodiversiteit
5. Stimuleer een duurzame houtketen
6. Waarborg de recreatiefunctie van bos
7. Een gezonde financiële basis voor het
beheer

Laat de Bossenstrategie voor de boseigenaar een stimulans zijn om te investeren
in zijn/haar bos om dit weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering, om
meer CO2 vast te leggen en bij te dragen aan de houtketen.”
ALBERT SCHIMMELPENNINCK, BOSEIGENAAR
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Een praktijkadvies over de fijnspar
Met de fijnspar gaat het nu zo slecht, dat een fors deel van de fijnsparopstanden binnen afzienbare tijd omgevormd zal moeten worden. De
omstandigheden waren hier al niet optimaal door de slechte vochtvoorziening en het ontbreken van koude winters. Nu is door de klimaatverandering
het merendeel van de groeiplaatsen ernstig onder druk komen te staan.
Daar bovenop komt de aantasting van letterzetter in de verzwakte bomen.
Daarom heeft de VBNE een praktijkadvies opgesteld om beheerders en
eigenaren handvatten te bieden hoe hiermee om te gaan.

Het praktijkadvies voor de fijnspar is genuanceerd en is duidelijk niet gebaseerd op paniek
of de waan van de dag. Wil je de dode bomen ruimen? Het praktijkadvies geeft tips en aandachtspunten. Wil je een meer natuurlijke weg volgen om je bos om te vormen (dus: niet of
beperkt kappen): het advies biedt ook daarvoor handvatten en achtergrondinformatie. Het
zijn meer denkrichtingen: de beheerder wordt op weg geholpen. Bosbeheer is geen exacte
wetenschap, het is dus terecht een praktijk-advies
praktijk-advies.”
HENK JAN ZWART, BEHEERDER BOSSEN, NATUURTERREINEN EN FAUNA, GEMEENTE ERMELO

Aan de slag met invasieve exoten
Niet alle exoten hoeven bestreden te worden. Zelfs bij invasieve
exoten is het niet altijd haalbaar om ze te bestrijden. Maar hoe zit
het dan precies met de Europese Exotenrichtlijn? In 2019 heeft de
VBNE in samenwerking met de soorten beschermende organisaties en de Dierenbescherming een nieuw praktijkadvies over de
omgang met invasieve exotische dieren opgesteld. Daarnaast is
ook het praktijkadvies over invasieve exotische planten grondig
herzien.

Ik ben blij dat we samen een praktijkadvies over invasieve exotische dieren op hebben gesteld. Zeker hier bereik je meer als je
gezamenlijk aan de slag gaat. Dit is een mooi basisdocument.”
META RIJKS, FAUNAECOLOOG STAATSBOSBEHEER
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VOORUITBLIK

plein van de beheerpraktijk
op 2020
In 2020 begeleidt de VBNE het goedkeuringstraject
voor de nieuwe Gedragscode bosbeheer. Begin
2020 worden het praktijkadvies bodemverdichting
en een juridisch kader over aansprakelijkheid en
recreatie opgeleverd.

Begeleiding evaluatie Gedragscode natuurbeheer

Input leveren voor de discussie over waterschapslasten

De gedragscode natuurbeheer is een vrijstelling op de Wet natuurbescherming en loopt tot 19 december 2021. Daarom wordt
in 2020 de gedragscode geëvalueerd. Het doel van de evaluatie
is om te inventariseren of de VBNE leden nog steeds behoefte
hebben aan deze vrijstelling en of de gedragscode moet worden
aangepast.

In 2019 heeft de Unie van Waterschappen besloten om het belastingstelsel niet te wijzigen volgens het gebiedsmodel. De VBNE zal
betrokken blijven bij het vervolgtraject. Het doel is om bij te dragen
aan een heffing die transparant is en uitlegbaar. De heffing moet
rechtvaardig zijn met een samenhang tussen betaling en profijt.
Bovendien mogen de waterschapslasten voor natuureigenaren niet
disproportioneel stijgen.
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PLEIN VAN DE
PROFESSIONALS

H

et plein van de professionals zet zich in voor
gunstige voorwaarden vóór en duurzame
inzetbaarheid ván professionals in bos- en
natuurbeheer. Het gaat om arbeidsomstandigheden,
aangeboden faciliteiten en arbeidsvoorwaarden, inclusief de cao Bos en Natuur. Bovendien is een passende
instroom van professionals belangrijk, daarom is er
ook aandacht voor ontwikkelingen in onderwijs en
arbeidsmarkt.
Om de doelen van het plein van de professionals te
realiseren, ondersteunt de adviseur HR het sociaal
overleg bij de totstandkoming en realisatie van het
Activiteitenplan Bos en Natuur en als secretaris bij
het cao overleg. In het Activiteitenplan zijn projecten
opgenomen die met financiering vanuit het Fonds
Colland Arbeidsmarkt voor de sector gerealiseerd worden. Vanuit dit fonds worden eveneens de coachings-

CAO Bos en Natuur 2018 -2021

Leer je groen!

In maart 2019 werd een akkoord bereikt over een driejarige cao Bos en Natuur. Over de gemaakte afspraken
is uitvoerig en in constructieve sfeer gesproken. Het
resultaat kon worden bereikt door wederzijds begrip en
de bereidheid er samen uit te komen, ondanks in eerste
instantie behoorlijke verschillen van inzicht. Aan beide
zijden bestond behoefte aan rust op het cao front. Ruimte
en tijd is nodig om de uitdagingen in de sector het hoofd
te kunnen bieden en ons te kunnen richten op duurzame
inzetbaarheid en continuïteit in de sector.

Het in 2017 gelanceerde e-learning platform Leerjegroen! biedt inmiddels 19 e-learningmodules voor het
laagdrempelig, toegankelijk en online leren van de
basisbeginselen voor (veilig) werken in het groen. Bij
de ontwikkeling van modules en de keuze van onderwerpen wordt in toenemende mate samengewerkt met
andere partijen. Bijvoorbeeld bij de module over grote
grazers, die tot stand kwam in samenwerking met OBN.
In 2019 is een samenwerkingsverband gestart met de
Erfgoedstichting: zij ontwikkelen een eigen e-learning

regeling en de cursusgroepenregeling gefinancierd,
waarvan de budgetten in 2019 vrijwel volledig werden
benut.
Realisatie van projecten in het Activiteitenplan
gebeurt vanuit de VBNE-werkgroepen arbeidsomstandigheden, onderwijs, vrijwilligers en e-learning. De
adviseur van het plein van de professionals vervult de
rol van programmamanager voor het Activiteitenplan
en van secretaris voor de werkgroepen.
Het sociaal overleg fungeert als regieteam voor het
plein van de professionals. Het bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties in de bos- en natuursector onder leiding van
een onafhankelijk voorzitter. Werkgroepen worden
bemand door werknemers van de leden van de VBNE
en sociale partners bos en natuur.

platform, LeerjeErfGoed, parallel aan LeerjeGroen. De
bedoeling is dat de modules van beide aanbieders voor
de gebruikers van beide partijen beschikbaar komen.
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Groene Traineeships
In het kader van de proeftuin voor de invulling van
de maatschappelijke diensttijd hebben de gezamenlijke groene organisaties een projectvoorstel ‘Groen
Traineeship’ ingediend. Doel van het project is om
jongeren kennis te laten maken met (vrijwilligers)werk
in de sector, met het oog op toekomstig potentieel en
betrokkenheid. En om in de sector voeling te houden
met de jongere generatie. De jongeren van 16-30

Wij zijn onder de indruk van hoeveel je in een korte
tijd kan bereiken. En hoe enthousiast mensen kunnen worden van de natuur.”
JONATHAN(27) & NIKÉ (26) GROENE TRAINEES VLINDERSTICHTING

Wij waren blij verrast met het aanbod van jongeren
dat aan het Groen Traineeship mee willen doen. Er
zijn dus echt jongeren die zich willen inzetten voor
biodiversiteit”
JAN PIET DE BOER, LANDSCHAPSBEHEER FRIESLAND.

jaar oud worden ingezet op voor de sector relevante
projecten gericht op duurzaamheid en natuur.
Het projectvoorstel is door ZonMw als zeer goed
beoordeeld en gehonoreerd met een subsidie van
¤ 486.410,- voor een periode van 18 maanden. Het
project is van start gegaan onder penvoering van IVN.
Ondersteuning van het project wordt gefinancierd
vanuit het Fonds Colland Arbeidsmarkt en gebeurt
vanuit de VBNE.
Het eerste blok met 9 projecten is met bijna 90 deelnemende jongeren goed verlopen, het tweede blok
start begin 2020.

Onderzoek inspectie SZW
naar inzet beheervrijwilligers
in de sector
De inspectie SZW heeft een onderzoek uitgevoerd naar de
inzet van beheervrijwilligers in de sector bos en natuur.
Reden zijn de grote aantallen vrijwilligers en de veelheid
aan kleine bedrijven in de sector en de vraag op welke manier die organisaties vrijwilligers bereiken om ze te kunnen
beschermen tegen mogelijke arbeidsrisico’s.
Vertegenwoordigers vanuit de werkgroepen Vrijwilligers en
Arbo en veiligheid zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de onderzoeksopzet en de web-enquête die is
uitgezet. Zij verwachten hun voordeel te kunnen doen met
de uitkomsten van het onderzoek. De inspectie is onder
de indruk van wat er al gedaan wordt in de sector en is
bereid mee te denken over de voorkomende knelpunten.
1477 respondenten vulden de web-enquête in. Een aantal
respondenten heeft aangegeven bereid te zijn verder in
gesprek te willen over het onderwerp. In 2020 worden de
resultaten besproken.

Het is bij mensen niet altijd bekend dat de Arbowet
ook van toepassing is op (beheer)vrijwilligers. Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. Daarbij is het van
belang dat vrijwilligers op een veilige en gezonde
manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dit
bereiken we, onder andere, door het gesprek met
elkaar aan te blijven gaan over goede en veilige
arbeidsomstandigheden. De resultaten van het
onderzoek kunnen ons hierbij helpen.”
MICHAEL VAN VUGT, ONDERZOEKER INSPECTIE SZW
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plein van de professionals op 2020
In 2020 zal, in opdracht van het bestuur van de VBNE, een verkenning worden uitgevoerd naar de governance van het plein van de professionals.
Daarnaast heeft het sociaal overleg zich gebogen over de toekomst van
het activiteitenplan. Directe aanleiding zijn de afgenomen reserves uit
de tijden van het Bosschap. De jaarlijkse premieopbrengsten bieden een
beperkte financiële ruimte voor de realisatie van projecten.

Speerpunten voor de komende jaren zijn:
• mobiliteit en duurzame inzetbaarheid
• arbo en veiligheid
• aangesloten blijven bij/allianties op het gebied van
onderwijs
• meer gemeenschappelijke aanpak van de inzet en
coördinatie van vrijwilligers.
Dit betekent dat de trainingen voor vrijwilligerscoördinatoren ook in 2020 zullen worden voortgezet en aangevuld
met verdiepingstrainingen en intervisie. De werkgroep

Arbo en veiligheid beschikt in 2020 over een budget dat
ze binnen door het sociaal overleg gegeven kaders kunnen inzetten voor productverbetering en -ontwikkeling.
Voor de Richtlijn praktijkopleidingen van de VBNE is
eind 2019 een brochure ontwikkeld die begin 2020 zal
verschijnen. De Richtlijn praktijkopleidingen krijgt een
vervolg op het vlak van motorkettingzaagopleidingen: een
consortium van opleidingsaanbieders ontwikkelt op basis
van deze richtlijn, in samenspraak met de VBNE, een
‘Nederlands kettingzaag certificaat’.
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PLEIN VAN
DE KENNIS

H

et doel van het plein van de kennis is dat
leden van de VBNE onderling hun kennis meer
delen, waar nodig samen met andere partijen die betrokken zijn bij bos en natuur. Als vormen
om kennis te delen worden onder meer veldwerkplaatsen, werkschuurbijeenkomsten en de jaarlijkse

Beheerdersdag georganiseerd. Daarnaast coördineert
de VBNE het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer
Natuurkwaliteit (OBN), waar beleid, beheer en onderzoek samen kennis ontwikkelen en verspreiden over
natuurherstel.

Het eerste jaar in de nieuwe OBN periode 2019-2024
2019 was het eerste jaar waarin in een nieuwe governance structuur werd samengewerkt in het OBN Kennisnetwerk. Er is nu een Stuurgroep waar op bestuurlijk niveau
de financiers vanuit beleid, wetenschap en beheer zijn
vertegenwoordigd en de hoofdlijnen van OBN bewaken.

Onze boswachters lopen regelmatig tegen dilemma’s
aan in het beheer van kalkgraslanden, voedselarme
vennen of heidevelden. Zeker de stikstofdepositie
en de verdroging vormen grote uitdagingen. Met
beschikbare kennis en ervaring kunnen we veel
aanpakken, maar soms is nieuw onderzoek nodig.
Het is belangrijk dat praktisch toepasbare kennis de
mensen in het veld bereikt. Het OBN-netwerk zorgt
voor ontmoetingen van terreinbeheerders en wetenschappers, goed leesbare rapporten en de presentatie van nieuwe kennis via de veldwerkplaatsen.”
WILFRED ALBLAS, DIRECTEUR-RENTMEESTER VAN LIMBURGS LANDSCHAP
EN SINDS 2019 LID VAN DE ADVIESCOMMISSIE OBN

Een onafhankelijke Adviescommissie, ook met vertegenwoordiging vanuit beleid, wetenschap en beheer, adviseert
de Stuurgroep over onderzoeksvoorstellen. Aan de basis
staan acht Deskundigenteams en de Expertisegroep fauna,
die elkaar in het Platform ontmoeten en daar discussiëren over de onderzoeken waar OBN zich mee bezig moet
houden.
Ondertussen is het OBN Jaarplan 2019 uitgevoerd, met
aanbestedingen van acht onderzoeken en veel vormen van
kennisontsluiting en -verspreiding. De aanbestedingen
zijn in 2019 door BIJ12 uitgevoerd en zij is ook formele
opdrachtgever van de onderzoeksopdrachten. In de vorige
periode 2014-2018 was dit de VBNE. De VBNE blijft wel de
coördinatie van het OBN verzorgen en ondersteunt BIJ12
bij de aanbestedingen.
Mooie voorbeelden van kennisverspreiding zijn brochures
over meer kansen voor fauna in het natuurbeheer, kleinschalige verstuiving voor herstel van Grijze duinen en verbinding
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Een veldwerkplaats is voor
mij altijd een inspirerende
dag. Ook als je in je werk als
manager in het natuurbeheer
verder van de dagelijkse uitvoering staat, zijn dit dagen die
inspireren en motiveren én je
kennis vergroten, waardoor je
niet alleen het gesprek met je
ecoloog, beleidsmedewerker en
boswachters beter kan voeren,
maar ook met bestuurders als
het gaat om de grote problemen in onze natuurgebieden.”

in het landschap. Ook werd begin 2019 een kennisdag over toepassing van steenmeel georganiseerd waarbij de wetenschappelijke stand van zaken is besproken en adviezen zijn geformuleerd
voor terreinbeheerders die hiermee aan de slag willen.
Eind 2019 is een start gemaakt met het uitvoeren van de ‘Extra
Impuls’. Dit is een proces om samen door de drie gremia kennis,
beheer en beleid, de toekomstige prioriteiten voor het OBN-kennisnetwerk te bepalen. De capaciteit, kwaliteit en kennis van het
netwerk kunnen naar verwachting door beleid en beheer meer
worden benut door een sterkere verbinding tussen het OBN en
de brede kennisagenda voor klimaat, water, bos en natuur.
Het eerste onderdeel van deze impuls, het ‘ecologisch assessment’, is een ecologische balans van de landschappen, de
mogelijkheden voor herstel en de hiervoor ontbrekende kennis.
Deze analyse zal door alle Deskundigenteams in de eerste helft
van 2020 worden opgesteld.
Meer kunt u lezen in het OBN Jaarverslag 2019 op
www.natuurkennis.nl.

RUUD KREETZ, GEBIEDSMANAGER
ZUID-DRENTHE, NATUURMONUMENTEN

Veldwerkplaats ‘herstel rietkragen langs meren en strangen’ op 11 juli 2019.

Ontmoetingen in het veld en in de werkschuur
Er zijn in 2019 twaalf succesvolle veldwerkplaatsen
met ruim 250 deelnemers georganiseerd. Enkele
veldwerkplaatsen waren overtekend, deze zullen
worden herhaald in 2020. Voorbeeld is herstel van
kruiden- en faunarijke graslanden. Veel graslanden
van dit veel voorkomende natuurtype zijn verworden tot een monotone grasvlakte zonder bloemen
die zich maar niet verder wil ontwikkelen. Nieuw
OBN onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd
waar veel beheerders om zitten te springen.
Ook zijn er vier werkschuurbijeenkomsten georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen,
waaronder een over de ‘Beslisboom Amerikaanse

vogelkers’ en een andere om kennis bij te spijkeren over ziekten en plagen in het bos. Belangrijk,
omdat een aantal boomsoorten door de droogte
het niet meer redden in het Nederlandse bos. De
formule van de werkschuurbijeenkomsten om
elkaar bij te praten over actuele onderwerpen uit
de dagelijkse beheerpraktijk blijft goed werken.
Ten slotte vond op 27 september een zeer geslaagde 11e Beheerdersdag plaats die geheel was
uitverkocht. De VBNE is een van de organisatoren
en financiers van dit jaarlijks terugkerende succesvolle evenement op landgoed Mariënwaerdt
te Beesd.
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Mest en natuurbeheer
In het kader van het thema ‘landbouw en natuur’ werd
in november een werkschuurbijeenkomst over mest en
natuurbeheer georganiseerd. Ongeveer 45 deelnemers
kregen presentaties over de biodiversiteit die mest met
zich meebrengt in natuurterreinen en de effecten van
verschillende soorten mest op de bodem en het bodemleven. Een belangrijk thema aangezien agrariërs en
natuurbeheerders op vele fronten nauwer samenwerken.

VOORUITBLIK

plein van de kennis op 2020
Dit gaat het plein van de kennis doen in 2020:
• uitvoering van de “Extra impuls” voor het Kennisnetwerk OBN;
• voortzetting activiteiten landbouw en natuur;
• organiseren van veertien veldwerkplaatsen, meerdere werkschuurbijeenkomsten en de Beheerdersdag.
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5

PRODUCTEN
EN PUBLICATIES

Onze nieuwste producten, publicaties en verslagen
vindt u op de websites:
• www.vbne.nl
• www.natuurkennis.nl
• www.veldwerkplaatsen.nl

Wij publiceren regelmatig in het Vakblad Natuur Bos
Landschap: www.vakbladnbl.nl
Wij ontmoeten u graag op een van onze
werkschuurbijeenkomsten of op de Beheerdersdag:
www.beheerdersdag.nl

ontwikkeli

ng+behee

r natuurkw
aliteit

Kansen
in natuurb voor fauna
eheer
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