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Lancering praktijkadvies boomveiligheid in bos en
natuur op 6 november
Op vrijdag 6 november van 13:00-17:00 uur op Landgoed Avegoor 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 en ervaringsdeskundigen praktijksituaties te
bediscussiëren, zowel binnen als buiten. We sluiten af met een borrel. Hier
vindt u het programma. Aanmelden via de KNBV.
a.reichgelt@vbne.nl

Hulp nodig bij gebruik Scholingsfonds Colland?
Wilt u of een van uw medewerkers een cursus of training volgen, dan is er
hiervoor subsidie beschikbaar vanuit Colland. Als u de cao bos en natuur volgt,
mag u hiervan gebruik maken. Voor verschillende categorieën (bijvoorbeeld
management, vaktechnisch of arbeidsomstandigheden) gelden verschillende
percentages voor vergoeding (50% of 75%). Er wordt maximaal een
vergoeding van 2.820 euro uitgekeerd. De aanvraag kunt u doen in het
Colland Administratie Systeem (CAS). Wilt u meer informatie over CAS of
heeft u hulp nodig bij het invullen van CAS? Neem dan contact op met Annika
van Dijk.
a.vandijk@vbne.nl

Vanuit het bestuur
Op 8 oktober was de bestuursvergadering van de VBNE. Hier volgen de
highlights:
• Het nieuwe, zesde lid van de VBNE, de Vereniging van Gemeentelijke
Bos- en Natuurterreineigenaren (VGBNE), is van harte welkom
geheten.
• Het bestuur gaat werken aan een Agenda VBNE 2016-2020 met de
speerpunten voor de VBNE voor de komende jaren.
• Het VBNE Werkplan 2016 is vastgesteld: hierin staat waar de leden
binnen de VBNE volgend jaar aan gaan werken.
• Tot slot is afgesproken dat het bestuur zich committeert aan het nieuwe
praktijkadvies boomveiligheid in bos en natuur die op 6 november
gelanceerd wordt.
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e.verbij@vbne.nl

Gezocht: praktijkvoorbeelden van werken langs de weg
De VBNE is op zoek naar voorbeelden van beheerders die regelmatig te
maken krijg met werken langs de weg. Werken langs de weg vereist veel
deskundigheid en kan gevaarlijk zijn als u niet de juiste maatregelen treft. Hoe
vaak werkt u langs de weg? Zijn er zaken waar u tegenaan loopt? Zou de
VBNE u kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld met een aantal uitgewerkte
praktijkvoorbeelden? U kunt contact opnemen met Annika van Dijk.
a.vandijk@vbne.nl

Vul de enquete van de Veldwerkplaatsen in
De organisatie van de Veldwerkplaatsen is benieuwd hoe u de Infobladen van
de Veldwerkplaatsen beoordeelt. Wilt u uw mening delen?
Vul dan de enquête in op:
https://nl.surveymonkey.com/r/InfobladenVeldwerkplaatsen
Het invullen van de enquête kost slechts een paar minuten en is anoniem.
info@veldwerkplaatsen.nl

Gezocht: fractievolger Hoogheemraadschap Delfland
De VBNE ondersteunt de geborgde waterschapbestuurders voor de categorie
bos- en natuurterreineigenaren in alle 23 waterschappen. De geborgde
bestuurder voor natuurterreineigenaren in het Hoogheemraadschap van
Delfland is op zoek naar een fractievolger. Als fractievolger:
• Heeft u aantoonbare affiniteit met natuurbeheer
• Ondersteunt u het werk van de geborgde bestuurder
• Neemt u deel aan één of meer commissies van het waterschap
Voor het fractievolgerschap is een onkostenvergoeding beschikbaar. Heeft u
interesse, neem dan contact op met Hans Schouffoer, geborgde bestuurder in
het Hoogheemraadschap van Delfland.
a.reichgelt@vbne.nl

Biobased event 3 december
Op 3 december vindt het Dutch Biobased Industry Event plaats. De VBNE is
een van de organisatoren van het ochtendprogramma. Tijdens dit event kan de
bos- en natuursector zich presenteren als leverancier van biomassa en contact
leggen met biobased afnemers. Het gaat hier nadrukkelijk niet om het gebruik
van biomassa voor energie, maar om meer hoogwaardige toepassingen.
Deelname aan het event is gratis. Meer informatie kunt u vinden in de
uitnodiging.
a.vandijk@vbne.nl

Nieuw: Toolkit agressie en geweld
Eind september is de nieuwe Toolkit agressie en geweld gelanceerd. De
toolkit is een online product en kunt vinden op de website van de VBNE. Als u
agressie en geweld (van externen) binnen uw organisatie wilt aanpakken, kunt
u het stappenplan op de website doorlopen. Daar wordt ingegaan op
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preventie, beleid en nazorg. Er staan veel handige links en bijlagen bij de
verschillende stappen. Als u zelf te maken heeft gehad met agressie en
geweld, dan kunt u kijken op de pagina voor medewerkers.
a.vandijk@vbne.nl

Beheerdersdag groot succes!
Op 25 september waren zo’n 500 mensen die zich bezighouden met beheer
van bos, natuur en landschap bijeen op Radio Kootwijk voor de
Beheerdersdag. Het sfeerverslag van de dag vindt u op de website. Heeft u de
dag gemist en wilt u wel weten wat er allemaal is gedeeld? Bestel dan voor 5
euro het speciale Beheerdersdagmagazine via info@beheerdersdag.nl (zolang
de voorraad strekt).
Volgend jaar weer, zet 30 september 2016 alvast in u agenda!
info@beheerdersdag.nl

Gids ‘Bestellen van bosplantsoen’ vanaf nu verkrijgbaar
Op de Beheerdersdag is de nieuwe gids ‘Bestellen van
bosplantsoen’ gelanceerd. Deze gids is uitgebracht in het kader van de Green
Deal ‘Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt!’. Bent u van plan bos of
beplanting aan te leggen? Bestel dan nu deze praktische gids bij
info@probos.nl. U krijgt dan concrete handvaten voor het stellen van
kwaliteitseisen bij het bestellen van plantmateriaal.
Binnenkort verschijnt bij de VBNE een praktijkwijzer waarin beknopt de
informatie van de gids is samengevat.
a.reichgelt@vbne.nl

De vertrouwde ErBo regeling vernieuwd
Op 1 januari 2016 gaat de nieuwe ErBo regeling van start. Enkele eisen
waaraan bedrijven moeten voldoen zijn herzien. Door met een ErBo erkend
bedrijf te werken in uw bosbeheer, weet u dat u kwaliteit in uw bos haalt. De
nieuwe regeling is te vinden op www.skbnl.nl.
Op dinsdagavond 13 oktober zijn zo’n 80 betrokken ErBo-bosaannemers,
bosbeheerders en geïnteresseerden in gesprek gegaan over deze nieuwe
ErBo regeling. Tijdens de avond kwamen veel ideeën naar boven om van de
ErBo een nog sterker certificaat te maken dat door nog meer opdrachtgevers
wordt gevraagd bij de aanbesteding van boswerk. U hoort en ziet hier meer
van de komende tijd!
info@skbnl.nl

Nieuwe brochure Betrokken bij Buiten voor middelbare
scholen
De nieuwe brochure van Betrokken bij Buiten is bedoeld om middelbare
scholen bekend te maken met de blijvende mogelijkheden van Betrokken bij
Buiten nu de verplichte Maatschappelijke Stages zijn afgeschaft. Hoewel de
stages niet meer verplicht zijn, is invulling van het kerndoel burgerschap nog
wel verplicht gesteld door het ministerie van Onderwijs. De brochure biedt voor
scholen inspiratie en concrete voorbeelden voor burgerschapsprojecten met
natuurorganisaties om invulling te geven aan dit kerndoel. Ook past Betrokken
bij Buiten uitstekend bij vakken als aardrijkskunde, biologie en geschiedenis.
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Een handige brochure om te gebruiken bij het contact met middelbare scholen!
Download de brochure op www.betrokkenbijbuiten.nl/actueel
a.vandijk@vbne.nl

Binnenkort
- Veldwerkplaats De Leuvenumse beek: beekherstel met zandsuppletie en dood hout - 4
november- Ermelo
- Veldwerkplaats Wisenten in Nederland- 6 november- NP Zuid-Kennemerland
- Lancering Praktijkadvies boomveiligheid in bos en natuur - 6 november - De Steeg
- Training ‘Houd uw medewerkers inzetbaar’ – 10 november
- Workshop overlast van ganzen in natuurgebieden- 11 november- Eind
- Bijeenkomst Wilgenplantages als duurzame bron voor biomassa -18 november- Voorthuizen
-Themadag Moerasvogels - 20 november- Naarden
- Veldwerkplaats De effecten van het herintroduceren of wegvangen van konijnen in
natuurgebieden- 24 november- NP Zuid-Kennemerland
- Dutch Biobased Industry Event - 3 december- Dordrecht

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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