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Evaluatie VBNE: hoge waardering voor onze vereniging
Op woensdag 30 oktober heeft de ALV van de VBNE besloten de vereniging 
voort te zetten voor onbepaalde tijd.

De evaluatie die het afgelopen half jaar is uitgevoerd door bureau ZET leverde 
een zeer positieve eindconclusie: de VBNE levert goede prestaties die 
bijdragen aan de doelen van de vereniging en die overall hoog gewaardeerd 
worden, zowel door de leden als door externe stakeholders. Complimenten 
dus! Niet alleen voor de medewerkers van het VBNE-kantoor in Driebergen, 
maar ook voor al onze leden en collega’s die in de verschillende regieteams en 
werkgroepen samenwerken aan professioneel beheer van onze bos- en 
natuurterreinen. Hartelijk dank voor jullie inzet. Er is altijd ruimte voor 
verbetering, die is vooral gericht op de governance van onze nog jonge 
vereniging. Daar gaat het bestuur de komende tijd mee aan de slag, uiteraard 
graag met jullie hulp. Van harte!

d.nijland@vbne.nl

2-daagse verdiepingstrainingen begeleiden van groepen
Heeft u de basistraining werken met vrijwilligers gedaan?
Dan bieden wij nu een verdiepingstraining aan. Hoe gaat u om met de 
dynamiek van vrijwilligersgroepen? Waar heeft u als beroepskracht invloed 
op? Met dit soort vragen gaan we aan de slag in deze verdiepingstrainingen. 
We willen vaardigheden versterken en handige hulpmiddelen aanreiken 
zodat u de groepen vrijwilligers waar u mee te maken hebt, beter begrijpt en 
nog beter kunt begeleiden. De eerstvolgende 2-daagse training is op 13 
november en 4 december in De Bilt. De kosten bedragen 150 euro exclusief 
btw. U bent van harte welkom! 
Trainingsdata en aanmelden 

l.dekort@vbne.nl

Werkschuurbijeenkomst Klimaatslim Bos, Natuur en 
Landschap 
Op 5 december van 10:00 tot 13:00 uur organiseert de VBNE op Landgoed 
Oostbroek in De Bilt een klimaatbijeenkomst. Op het programma staat:
- Klimaatslim nieuw bos in de provincie Utrecht
- Koolstof vastleggen in kwelders
- Meer bomen en bos in het landschap van Gelderland
- De Nationale Bossenstrategie en het Klimaatakkoord
U bent van harte welkom! Deelname is kosteloos. U kunt 
het programma bekijken en u aanmelden via de website van de VBNE.



a.reichgelt@vbne.nl

Werkschuurbijeenkomst over ziekten en plagen in het 
bos
Op woensdagochtend 11 december organiseert de VBNE een 
werkschuurbijeenkomst over ziekten en plagen in het bos in relatie tot 
klimaatverandering. Door de droogte van de afgelopen jaren zien we de 
letterzetter flink toeslaan. Maar er zijn meer plaaginsecten waar u rekening 
mee moet houden. We willen uw kennis over herkenning van deze soorten 
opfrissen. Daarnaast schetsen we de bredere context van klimaatverandering 
en effecten op het bosklimaat en bespreken wat u kunt doen als beheerder op 
de korte en lange termijn. We zijn te gast op landgoed Prattenburg in Rhenen. 
Deelname is kosteloos. Het programma en de mogelijkheid u in te schrijven
vindt u op onze website.

a.reichgelt@vbne.nl

Werkschuurbijeenkomst mest en natuurbeheer 
Op maandagmiddag 25 november organiseert de VBNE een 
werkschuurbijeenkomst over mest en natuurbeheer. Aanleiding zijn de pilots 
natuurinclusieve landbouw die door Staatsbosbeheer worden uitgevoerd 
waarin mest een belangrijke rol speelt. Daarnaast willen we ingaan op de 
ecologie achter mest (o.a. de insectenwereld), en de relatie tussen de bodem 
en mest. De locatie is restaurant de Blaauwe Kamer in Wageningen. U bent 
van harte welkom! Deelname is kosteloos. Het programma en aanmelden kan 
via de website van de VBNE. 

m.brunsveld@vbne.nl

Nieuwe kennisbladen over ontwikkeling N12.02 en 
toepassing steenmeel 
Afgelopen zomer is een veldwerkplaats georganiseerd over de resultaten van 
een OBN-experiment om de kwaliteit van kruiden- en faunarijke graslanden te 
verbeteren. De succesvolle resultaten daarvan leest u in het kennisblad dat 
hierover is gepubliceerd. Ook over de toepassing van steenmeel als bufferstof 
tegen verzuring in droge bossen is een kennisblad geschreven op basis van 
OBN-onderzoek. Een kennisblad is een uitgebreid verslag van een 
veldwerkplaats waarin alle gedeelde kennis en achtergrondinformatie is terug 
te lezen. Deze vindt u op de website.

m.brunsveld@vbne.nl

Herziene flyer Tekenencefalitis 
Teken-encefalitis is een hersen(vlies)ontsteking die veroorzaakt wordt door het 
tekenencefalitis-virus. Besmette teken dragen het TBE-virus over van dier naar 
dier en soms naar de mens. De flyer tekenencefalitis is aangepast. Er 
is o.a. aandacht voor vaccinatie tegen dit virus.

l.dekort@vbne.nl

Laat lithium-ion voor je werken en niet tegen je!
De werkgroep van het Verbond van Verzekeraars en Brandweer NL heeft zijn 
zorgen geuit over de toename van het aantal incidenten met Lithium-ion 



accu’s. Er is veel onbekendheid over het gebruik van de accu’s. Het tot 
ontbranding komen is een gevaar bij deze accu's. Er zijn op dit moment geen 
blusstoffen bekend die de ontledingsreactie in een Lithium ion cel (de thermal 
runaway) kunnen stoppen. Blussen van de brandende cel is daarom niet 
mogelijk. Zorgvuldigheid wordt daarom gevraagd bij omgaan met en het 
opladen van al deze accu’s. Lees de Top 10 Tips die is
opgesteld.

info@vbne.nl

Veillig 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. Ben je beheervrijwilliger en 
wil je je bijdrage leveren aan het onderzoek, vul dan hier de web-enquête in. 
De web-enquête is tot en met 15 december 2019 bereikbaar. Je kunt de link 
naar de enquête ook doorsturen naar andere beheervrijwilligers.
Alvast dank voor het meedoen!

info@vbne.nl

Trekker op. Gordel om!
Werkgevers- en werknemersorganisaties uit de sector starten een campagne 
om het dragen van de gordel te promoten op de trekker. Alleen al in 2018 
waren er vier dodelijke ongelukken, die door een gordel voorkomen hadden 
kunnen worden. De bestuurder kwam knel te zitten, of werd uit de trekker 
geslingerd. De hulpdiensten konden niets meer doen. Het maakt niet uit 
hoeveel rijervaring je hebt. Of hoe goed je het terrein kent. Zonder gordel 
overleef je een ongeluk vaak niet. Lees meer: www.veiligop1.nl/gordelom

info@vbne.nl

Is de RIE van jouw bedrijf nog actueel? Laat je niet 
verrassen door een boete! 
Sinds kort is het boetebeleid voor het hebben van een actuele risico-
inventarisatie en –evaluatie (RIE) door de Inspectie SZW aangescherpt. Dit 
betekent dat de Inspectie direct een boete kan geven als jouw bedrijf niet 
beschikt over een actuele RIE. Bovendien zijn de boetes ook nog eens 
verhoogd. In de regel mag een RIE niet ouder zijn dan 4 jaar en moet deze 
sowieso worden aangepast als er een wijziging van bedrijfssystemen 
plaatsvindt.

info@stigas.nl

Binnenkort

2-Daagse verdiepingstraining 'Werken met groepen' 13 november / 4 december, landgoed 
Oostbroek, De Bilt
Werkschuurbijeenkomst 'Mest en Natuurbeheer', 25 november, restaurant De Blaauwe 
Kamer, Wageningen
Veldwerkplaats 'Heideveentjes en bos, gaat dat samen voor hoogveeninsecten?',  



27 november, Dwingelose Heide, Dwingeloo
Werkschuurbijeenkomst 'ziekten en plagen in het bos', 11 december, Landgoed Prattenburg, 
Rhenen
2-Daagse verdiepingstraining 'Werken met groepen', 14 januari / 11 februari, BC Groot 
Speijck, Oisterwijk
2-Daagse verdiepingstraining 'Werken met groepen', 6 februari / 3 maart, De Natuurboerderij, 
Zwartsluis
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