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Gemeenten kunnen nu lid worden van de VGBNE
Een professioneel en bedrijfsmatig beheer van gemeentelijke bos- en
natuurterreinen. Dat is het doel van de door de gemeenten Nunspeet en
Venray op 27 augustus opgerichte Vereniging van Gemeentelijke Bos- en
Natuurterreineigenaren (VGBNE). Daarom is de VGBNE ook meteen lid
geworden van de VBNE.
Sinds de oprichting hebben de gemeenten Asten, Epe, Ede, Rheden, Den
Haag, Roermond, Venlo, Leudal, Fryske Marren, Eersel, Breda en SintMichielsgestel zich al aangemeld voor de VGBNE. Alle gemeenten met bosen natuur in bezit hebben een brief en inschrijfformulier ontvangen.
Voor meer informatie over de VGBNE kunt u terecht bij Mark Karsemeijer
m.p.karsemeijer@nunspeet.nl of Marion de Bresser
marion.de.bresser@venray.nl.
info@vgbne.nl

Groen en Doen vouchers voor vrijwilligersopleidingen
vanaf 1 oktober aanvragen
Vanaf 1 oktober kunnen weer Groen en Doen vouchers (1000 euro per stuk)
worden aangevraagd voor opleidingsactiviteiten van vrijwilligers. De volgende
twee trainingen kunnen aangekocht worden met een voucher:
Training ‘Omgaan met jongeren’
Werk je als vrijwilliger regelmatig met jongeren, of wil je dat gaan doen? Wil je
meer weten over hoe je hen het beste kunt enthousiasmeren en begeleiden?
Over jouw rol als begeleider? Over omgaan met ongewenst gedrag? Meer
informatie.
Cursus ‘Organiseren van veiligheid & verantwoordelijkheid
vrijwilligerswerk’
Met behulp van een stappenplan wordt duidelijk gemaakt ‘wie waarvoor
verantwoordelijk is’ en hoe je daaraan invulling kan geven. De belangrijkste
veiligheidsvoorschriften voor vrijwilligerswerkzaamheden worden behandeld.
Meer informatie.
a.vandijk@vbne.nl

Beheerdersdagmagazine

http://nieuwsbrief.bratpack.nl/minisite/nieuwsbrief/bekijken/251.7972.0590c5f4989fa008c... 7-10-2015

VBNE nieuwsbrief 2015 nr. 9

pagina 2 van 5

De Beheerdersdag op 25 september is dé jaarlijkse ontmoetingsplek voor
iedereen die zich bezighoudt met beheer van bos, natuur en
landschap. Het definitieve programma staat op de website. Op de dag zelf
krijgt u het speciale Beheerdersdagmagazine uitgereikt met achtergronden bij
de workshops. Als u niet aanwezig kunt zijn, kunt u het magazine bestellen
voor 5 euro via info@beheerdersdag.nl (zolang de voorraad strekt). Wilt u op
de hoogte blijven, bezoek dan onze site of volg ons op Twitter
(#Beheerdersdag).
info@beheerdersdag.nl

Lancering praktijkadvies boomveiligheid in bos en
natuur op 6 november
Op vrijdag 6 november van 13:00-17:00 uur organiseert de VBNE in
samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging (KNBV)
een bijeenkomst over boomveiligheid in bos en natuur. Het praktijkadvies van
de VBNE met een nieuwe benadering van boomveiligheid zal dan worden
gepresenteerd en uitgedeeld. Er is veel ruimte om samen met juristen
praktijksituaties te bediscussiëren, zowel binnen als buiten op Landgoed
Middachten. We sluiten feestelijk af.
Aanmelden via de KNBV.
a.reichgelt@vbne.nl

ErBo informatieavond 13 oktober
Op dinsdagavond 13 oktober organiseert de Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur-,
Landschapswerk (SKBNL) een ErBo informatieavond in Apeldoorn. Deze
avond is bedoeld voor ErBo gecertificeerden, boseigenaren en
geïnteresseerden. De avond staat in het teken van de nieuwe ErBo regeling en
de veranderingen die dit met zich teweeg brengt. Zo kunnen ErBo bedrijven nu
zelf een controleur uitkiezen, waar voorheen één ErBo controleur bestond.
Verder zijn de eisen waarop bedrijven worden gecontroleerd herzien. Ook wil
SKBNL zichzelf en de plannen voor de toekomst presenteren. Er is volop
gelegenheid om vragen te stellen of ideeën voor de ErBo naar voren te
brengen.
Meer informatie over de ErBo op www.skbnl.nl. Aanmelden via info@skbnl.nl
info@skbnl.nl

Nieuwe Wet natuurbescherming: mogelijke
veranderingen
Wordt het makkelijker om bos te vellen of juist moeilijker? Worden soorten
straks beter beschermd of juist minder? Wat gebeurt er met de beschermde
natuurmonumenten? In dit artikel verschenen in het septembernummer van
het Vakblad Natuur Bos Landschap maakt u alvast kennis met de mogelijke
veranderingen voor de dagelijkse beheerpraktijk als gevolg van de nieuwe Wet
natuurbescherming. De VBNE start met een werkgroep ‘implementatie wet
natuurbescherming’ om de implementatie voor beheerders zo simpel mogelijk
te houden.
a.reichgelt@vbne.nl
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Training 'Houd uw medewerkers inzetbaar' op 15
oktober en 10 november
Speciaal voor bedrijven en organisaties in de bos- en natuursector, vinden op
15 oktober in Goor (Overijssel) en 10 november in Houten interactieve
trainingen plaats, gericht op het inzetbaar houden van uw medewerkers. In de
training is aandacht voor inzetbaarheid, vitaliteit en langer doorwerken en heeft
een train-de-trainer opzet. Deelname aan de training is kosteloos. Aanmelden
kan via dit digitale formulier.
Daarnaast is de brochure ‘Gezond, veilig en duurzaam werken. Aan de slag
met duurzame inzetbaarheid’ nu te vinden op de website van de VBNE of te
bestellen via info@vbne.nl.
mcg.de.groot@stigas.nl of

a.vandijk@vbne.nl

Veldwerkdag OBN laagdynamische systemen in het
rivierengebied op 16 oktober
Het doel van de veldwerkdag op 16 oktober is om te kijken waar (restanten
van) laagdynamische systemen in het rivierengebied nog aanwezig zijn en
waar deze zouden kunnen worden ontwikkeld. Op basis van
verspreidingsgegevens van soortengroepen die karakteristiek zijn voor laagdynamische natuur in het rivierengebied en de abiotiek zijn actuele en
potentiële locaties geselecteerd en geprioriteerd. Op de veldwerkdag zullen de
gevonden relaties en bevindingen in het veld worden geïllustreerd en
bediscussieerd in de Bommelerwaard met als doel een concrete vertaling te
maken naar beleid en beheer.
Meer informatie. Deelname is gratis. Aanmelden via info@vbne.nl

Twee nieuwe brochures over vrijwilligerswerk en
zzp’ers
Er zijn twee nieuwe brochures verschenen. ‘Veilig vrijwilligerswerk
organiseren, bouwstenen en tips’ gaat dieper in op veiligheidsbeleid voor
vrijwilligers en geeft tips bij risicovolle werkzaamheden. In ‘Arbowet en
aansprakelijkheid voor zzp’ers in bos en natuur’ valt te lezen wat de
verantwoordelijkheid en de taken en plichten zijn van zzp’ers en
opdrachtgevers. Daarnaast geeft het praktische toepassingen voor het
aanbesteden en uitvoeren van werkzaamheden door zzp’ers. Beide brochures
zijn te vinden op de website van de VBNE (bij nieuwe producten) en te
bestellen via info@vbne.nl.
a.vandijk@vbne.nl

OBN rapport additieven in bluswater
De kans op natuurbranden neemt toe als gevolg van het door
klimaatverandering warmer en droger worden van het zomerseizoen. De
brandweer is daarom op zoek naar manieren om natuurbranden beter te
beheersen: aan de voorkant met het praktijkadvies van de VBNE over
risicobeheersing en aan de achterkant bijvoorbeeld door het toevoegen van
additieven aan het bluswater. OBN heeft in opdracht van de Landelijke
Vakgroep Natuurbranden onderzocht wat de mogelijke effecten van additieven
zijn op de bodem en het oppervlaktewater. Uit het rapport blijkt dat de inzet
van blusadditieven in de directe nabijheid van oppervlaktewater leidt tot
nadelige effecten op watermacrofauna.
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m.brunsveld@vbne.nl

Twee symposia thema natuur en kust
Donderdag 27 augustus vond het OBN symposium ‘Natuur van de kust’ plaats.
Zo'n 140 beleidsmakers, beheerders en onderzoekers waren aanwezig. Het
symposium bracht nieuwe inzichten uit onderzoek rond natuurbeheer van de
kust en de relatie met kustwaterveiligheid. Aan de hand van inspirerende
voorbeelden werden de do’s en don’ts besproken van thema’s als effecten van
zandsuppletie, zoet-zout, loslaten van beheer en zich ontwikkelende
eilandstaarten. Bekijk het verslag en de presentaties.
Heeft u dit symposium gemist of heeft u de smaak te pakken? Op 7, 8 en 9
oktober organiseren PWN, Natuurmonumenten en Waternet een internationaal
symposium "Dynamic Dunes" over het herstel van verstuivingsdynamiek langs
de Nederlandse kust en natuurontwikkeling in duinhabitats. Meer info en
aanmelden www.pwn.nl/dynamicdunes.
w.wiersinga@vbne.nl

Bijeenkomst 'Bevorderen biomassa
ketensamenwerking' op 14 oktober
Wilt u meer weten op het gebied van het benutten van houtige biomassa? U
heeft informatie verzameld, maar vindt de biomassa-wereld toch best
ingewikkeld? En wie heeft eigenlijk betrouwbare informatie? Omdat al deze
vragen spelen bij beginnende marktpartijen, organiseert de AVIH een
bijeenkomst waarin de toeleveringsketen van bos tot biomassa-installatie
centraal staat. Tijdens de bijeenkomst zult u inzicht krijgen in de keten en
mensen ontmoeten die werkzaam zijn of willen worden in de keten. Het
programma begint met een excursie op een biomassawerf. Daarna zijn er twee
interessante workshops. U gaat gegarandeerd wijzer naar huis!
Woensdag 14 oktober 2015, 12.15 uur in Rhenen. Deelname is gratis. Meer
informatie of aanmelden via info@avih.nl
info@avih.nl

Binnenkort & Nieuw verschenen
- Workshop Meerwaarde gemeentelijk Bosbezit- 24 september- Diever
- Beheerdersdag- 25 september- Radio Kootwijk
- Praktijkbijeenkomst SNL beheeradvies Haagbeuken-, essenbos en moeras 28 septemberLangbroek
- Trainingsdagen "Naar Kwaliteit van Rivierprojecten" Smart Rivers- 30 september & 10
oktober
- Kennisdag Hoe stuur je zelfstandige vrijwilligers aan - 1 oktober - Overveen
- Veldwerkplaats Herstel van vennen met de vennensleutel -2 oktober – Buurserzand
- Symposium Dynamic Dunes - 7, 8 en 9 oktober
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- Informatieavond ErBo- 13 oktober
- Bijeenkomst Bevorderen biomassa ketensamenwerking- 14 oktober
- Training ‘Houd uw medewerkers inzetbaar’ - 15 oktober
- Veldwerkdag OBN laagdynamische systemen in het rivierengebied- 16 oktober
- Veldwerkplaats Smart Rivers: naar kwaliteit van rivierprojecten- 21 oktober- Blitterswijck
- Veldwerkplaats De Leuvenumse beek: beekherstel met zandsuppletie en dood hout - 4
november- Ermelo
- Veldwerkplaats Wisenten in Nederland- 6 november- NP Zuid-Kennemerland
- Training ‘Houd uw medewerkers inzetbaar’ – 10 november
NIEUW VERSCHENEN
- OBN rapport 197-DZ Ecologische effecten additieven in bluswater bij bestrijding
natuurbranden
- Artikel Vakblad NBL De nieuwe Wet natuurbescherming: wat verandert er voor de
dagelijkse beheerpraktijk?
- Brochure ‘Veilig vrijwilligerswerk organiseren, bouwstenen en tips’
- Brochure 'Arbowet en aansprakelijkheid voor zzp’ers in bos en natuur’
- Brochure ‘Gezond, veilig en duurzaam werken. Aan de slag met duurzame inzetbaarheid’
- Veiligheidsinstructiebladen

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen-Rijsenburg
Telefoon: 0343-745250
E-mail: info@vbne.nl
Twitter: @vbne_
www.vbne.nl
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