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VBNE stemt in met het Klimaatakkoord
Het bestuur van de vereniging heeft onlangs haar steun uitgesproken voor het 
Klimaatakkoord. Bos en natuur ondervinden de gevolgen van 
klimaatverandering. Tegelijkertijd zijn zij onderdeel van de oplossing, als de 
aantrekkelijkste koolstofopslag van Nederland, zoals in het Klimaatakkoord 
verwoord. De gereedschapskist Klimaatslim bos- en natuurbeheer geeft inzicht 
in klimaatmaatregelen die adaptatie en mitigatie in bos en natuur kunnen 
versterken.

d.nijland@vbne.nl

De nieuwe Bossenstrategie - inspiratie uit het 
Bosbeleidsplan 1994-2020
LNV en het IPO werken momenteel 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 samen met de AVIH, de Unie van Bosgroepen en de 
WUR aan de input voor de Bossenstrategie. 

Het ministerie en de provincies komen eind dit jaar met een hoofdlijnennotitie 
met ambities en overwegingen. In het voorjaar volgt een tweede notitie die op 
de uitvoering is gericht. Met deze timing sluit de nieuwe strategie mooi aan op 
de oorspronkelijke horizon van het Bosbeleidsplan 1994-2020. Uitdagingen 
van toen blijken nog verrassend actueel.

a.reichgelt@vbne.nl

Vooraankondiging bijeenkomsten over de 
eikenprocessierups
Op 4 februari van 10:00 tot 13:00 uur organiseren de VBNE en het Gelders 
Particulier Grondbezit op Landgoed Beekzicht in Voorst een bijeenkomst over 
de omgang met de eikenprocessierups in bos en natuur. Rond deze tijd 
organiseren we dezelfde bijeenkomst in Noord-Brabant samen met het 
Brabants Particulier Grondbezit. Op het programma staan in ieder geval de 
volgende onderwerpen: aansprakelijkheid, beheer en Arbo. Zet het alvast in 
uw agenda!

info@vbne.nl

Let op: gezondheidsrisico's door roetschorsschimmel



Als u werkt met bomen die besmet zijn met roetschorsschimmel loopt u een 
gezondheidsrisico.
Bij het zagen en vellen van bomen komen sporen van de schimmel vrij. Als u 
deze inademt, kunt klachten aan uw luchtwegen krijgen. Als u lang of 
regelmatig aan deze sporen wordt blootgesteld kunnen de longblaasjes gaan 
ontsteken. Dat kan weer leiden tot kortademigheid en gewichtsverlies.
Sinds 2015 is de roetschorsschimmel op levende bomen vastgesteld, vooral 
op de gewone esdoorn. Meer lezen? Check de arbocatalogus Bos en natuur.  

info@vbne.nl

Nieuw praktijkadvies invasieve exotische dieren
Na het lezen van dit praktijkadvies heeft u meer inzicht in de 
(on)mogelijkheden van het bestrijden van invasieve diersoorten. Denk bij 
bestrijden niet meteen aan doden; het kan ook gaan om wegvangen of 
terugdringen door systeemgerichte maatregelen. Dit advies gaat specifiek over 
de exoten die een probleem vormen voor de biodiversiteit. Bij welke soort heeft 
het zin om aan bestrijding te denken? En hoe moet dat dan?

a.reichgelt@vbne.nl

Nieuw praktijkadvies hoge guldenroedes 
Hoge guldenroedes zijn in Nederland geïntroduceerd als tuinplanten, en 
hebben zich vandaar uit verspreid naar het wild. In dit praktijkadvies staat 
beschreven hoe u als beheerder, eigenaar of gemeente kan voorkomen dat 
deze invasieve exoot een probleem gaat vormen in natuurgebieden. 
Daarnaast vindt u in het advies tips voor bestrijden en beheersen.

a.reichgelt@vbne.nl

Blok 2 Groen Traineeship van start
Na een succesvolle aftrap van blok 1 gaat nu blok 2 van het Groen Traineeship 
van start. Afgelopen september zijn bijna 90 jongeren en jongvolwassenen vol 
enthousiasme begonnen aan hun Groen Traineeship. Tijdens een Groen 
Traineeship wordt er ingezet op natuur en duurzaamheid in Nederland. Het 
Groen Traineeship-programma is een samenwerking tussen de groene 
organisaties Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, LandschappenNL, 
Natuurmonumenten, VBNE, Milieudefensie en SoortenNL. Het traineeship 
maakt onderdeel uit van de maatschappelijke diensttijd dat vanuit de overheid 
gestimuleerd wordt. Meer info en filmpje
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Tariefwijziging programma veldwerkplaatsen 2020 
De huidige tarieven voor deelname aan de veldwerkplaatsen worden sinds 
2015 gehanteerd. Het standaardtarief bedraagt € 295,- (ex btw). Voor 
deelnemers van o.a. leden van de VBNE, provincies en waterschappen geldt 
een voordeeltarief.

Om budgettaire redenen, o.a. de korting die het Fonds Colland Arbeidsmarkt 
heeft doorgevoerd in de jaarlijkse subsidie aan het 
veldwerkplaatsenprogramma, zijn wij genoodzaakt het voordeeltarief aan te 
passen. Het voordeeltarief zal volgend jaar € 125,- (ex btw) bedragen.
De veldwerkplaatsen vormen inmiddels een zeer gewaardeerde vorm van 
opleiding/bijscholing, kennisdeling en netwerken. Ondanks de verhoging van 
het voordeeltarief blijft ons inziens nog altijd sprake van een laagdrempelig 



aanbod. We gaan er van uit jullie allen ook in 2020 te mogen blijven 
ontvangen!

m.brunsveld@vbne.nl

Nieuwe factsheet veilig, gezond en vitaal werken
Een nieuwe factsheet over veilig, gezond en vitaal werken in de agrarische en 
groene sectoren is beschikbaar. Deze factsheet wordt periodiek geactualiseerd 
en geeft een actueel beeld hoe het gesteld is met veilig, gezond en vitaal 
werken in de sector. Dit beeld biedt werkgevers en werknemers, hun 
organisaties en overheden aanknooppunten om de duurzame inzetbaarheid in 
de sector te verbeteren.

Factsheet Bos en Natuur 2019

Veilig en gezond werken - webenquete van inspectie 
SZW
De inspectie SZW voert onderzoek uit naar veilig en gezond werken van 
beheervrijwilligers in de sector bos en natuur. Er is een web-enquête 
ontwikkeld. De VBNE is betrokken geweest bij de ontwikkeling hiervan. Met de 
uitkomsten van het onderzoek willen we kijken waar we beheervrijwilligers 
kunnen ondersteunen in gezond en veilig werken. Bent u beheervrijwilliger en 
wilt u uw bijdrage leveren aan het onderzoek, vul dan hier de web-enquête in. 
Al 800 mensen gingen u voor! De web-enquête is tot en met 15 december 
2019 bereikbaar. U kunt de link naar de enquête ook doorsturen naar andere 
beheervrijwilligers.
Alvast dank voor het meedoen!
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Binnenkort

Bijeenkomst 'Klimaatslim bos, natuur en landschap', 5 december, landgoed Oostbroek, De Bilt
2-Daagse verdiepingstraining 'Begeleiden van Groepen', 14 januari / 11 februari, BC Groot 
Speijck, Oisterwijk
Vooraankondiging: Bijeenkomst over de Eikenprocessierups, 4 februari, landgoed 
Beekzicht, Voorst
2-Daagse verdiepingstraining 'Begeleiden van Groepen', 6 februari / 3 maart, De 
Natuurboerderij, Zwartsluis
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