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Let op: gedragscode bosbeheer geldig tot 1 november 
2017

In 2012 is de gedragscode bosbeheer met een aantal aanpassingen opnieuw 
goedgekeurd. Daarom is de huidige gedragscode bosbeheer geldig tot 1 
november 2017. U kunt dus tot 1 november 2017 blijven werken met de 
gedragscode bosbeheer.  De VBNE is samen met de AVIH en de Unie van 
Bosgroepen al wel gestart met de evaluatie van de gedragscode.

a.reichgelt@vbne.nl

Nieuwe benadering boomveiligheid in bos en natuur

Op 6 november is het praktijkadvies boomveiligheid in bos en natuur 
gelanceerd en met een panel van juristen en honderd enthousiaste bos- en 
natuurbeheerders bediscussieerd. Het praktijkadvies is opgesteld door de 
VBNE om helderheid te bieden over rechten en plichten met betrekking tot 
mogelijke schade door afbrekende takken of een omvallende boom.

Onze visie is:
-              Regulier beheer is vaak voldoende waarborg
-              De eigenaar of beheerder maakt een zorgvuldige afweging van
               beheerdoelstellingen
-              Boomveiligheid moet praktisch en financieel haalbaar zijn
-              Niet alle risico’s kunnen weggenomen worden
-              Gevaarzetting is leidend

Daarnaast biedt het praktijkadvies een basis werkwijze voor boomveiligheid in 
bos en natuurgebieden. Het praktijkadvies kunt u downloaden of bestellen via 
info@vbne.nl

a.reichgelt@vbne.nl

Cursus of training gedaan? Vraag nu subsidie aan bij 
het Scholingsfonds Colland!

Heeft u of één van uw medewerkers een cursus of training gevolgd, dan is er 
hiervoor subsidie beschikbaar vanuit Colland. Als u de cao bos en natuur volgt, 
mag u hiervan gebruik maken. Vanaf 1 september 2015 ook voor cursussen 
op HBO+ niveau. Er wordt maximaal een vergoeding van 2.820 euro per 
werknemer per jaar uitgekeerd. De aanvraag kunt u doen in het Colland 
Administratie Systeem (CAS). Wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig bij 
het invullen van CAS? Neem dan contact op met Annika van Dijk.
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a.vandijk@vbne.nl

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

Ga net als Landschapsbeheer Groningen aan de slag met duurzame 
inzetbaarheid. Zij wonnen de tweede prijs bij de Vitaal Werken nominatie van 
Stigas. In dit filmpje laat Landschapsbeheer Groningen zien hoe zij dat deden. 
Geïnspireerd? De nieuwe brochure ‘Gezond, veilig en duurzaam werken, aan 
de slag met duurzame inzetbaarheid’ staat vol met praktische informatie, 
werkopdrachten en veel tips om langer en vitaal aan het werk te blijven. Het 
bevat een hoofdstuk speciaal voor werknemers en een hoofdstuk speciaal 
voor werkgevers. De brochure kunt u downloaden of bestellen via 
info@vbne.nl.

a.vandijk@vbne.nl

Biobased Industry 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 
presenteert de bos- en natuursector zich als leverancier van biomassa en 
worden er contact gelegd met biobased afnemers. Het gaat hier nadrukkelijk 
niet om het gebruik van biomassa voor energie, maar om andere 
toepassingen. Met pitches presenteren verschillende ondernemers en sector 
zich en met een netwerk-app is snel contact te leggen. Deelname aan het 
event is gratis. Meer informatie over het programma, de netwerk-app en 
aanmelden kunt u vinden in de uitnodiging.

a.vandijk@vbne.nl

Jongeren betrekken bij natuur centraal op 4 februari

Op 4 februari 2016 organiseert de VBNE een landelijke bijeenkomst Betrokken 
bij Buiten. Verschillende sprekers geven concrete en inspirerende voorbeelden 
hoe je jongeren actief kunt betrekken bij natuur en landschap. Zo vertelt 
‘10.000 hours’ hoe het hen lukt om jongeren vrijwilligerswerk te laten doen in 
ruil voor gratis kaartjes voor dancefestivals. En een docent van een middelbare 
school laat zien hoe het hem lukt jaarlijks met honderden leerlingen actief aan 
de slag te gaan in de natuur.

Locatie (regio midden Nederland) en precieze tijd volgen nog, maar opgeven 
kan nu al via info@vbne.nl.

wanne.roetemeijer@gmail.com

Hulp bij plantsoen kiezen, bestellen en planten

Naast de nieuwe gids ‘Bestellen van bosplantsoen’ kunt u nu ook het 
praktijkadvies van de VBNE bestellen waarin alle informatie uit de gids in 18 
pagina’s wordt samengevat. Handig voor in het veld of als u snel iets wilt 
opzoeken. Het praktijkadvies 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 het praktijkadvies via info@vbne.nl.

a.reichgelt@vbne.nl

pagina 2 van 3VBNE nieuwsbrief 2015 nr. 11

25-11-2015http://nieuwsbrief.bratpack.nl/minisite/nieuwsbrief/bekijken/251.8275.9869e032b505...



Symposium Beheren, evalueren en van elkaar leren op 
18 februari

Op 18 februari 2016 in De Schakel te Nijkerk. Georganiseerd door Unie van 
Bosgroepen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LandschappenNL en 
Federatie Particulier Grondbezit, met ondersteuning van het VBNE-
Kennisfonds. Het symposium is bedoeld  voor medewerkers van 
terreinbeherende organisaties en particuliere natuureigenaren die als 
gecertificeerde beheerders aan de hand van monitoring- en andere 
natuurgegevens (SNL, meetnetten) de kwaliteit  van hun  terreinen optimaal 
moeten beoordelen als onderdeel van de beheercyclus. Het accent ligt op 
kennisuitwisseling en ontmoeting met vakgenoten.

Nadere informatie over het programma volgt. Deelname is gratis. U kunt zich 
nu al opgeven via info@vbne.nl onder vermelding van “symposium 
beheerevaluatie”, naam, functie en organisatie.

m.brunsveld@vbne.nl

Binnenkort & verschenen 

- Dutch Biobased Industry Event – 3 december – Dordrecht

- Symposium 'Eén zwaluw, twee vliegen en open ogen' -10 december

- Bosatelier ‘Het bosbeheer van morgen’  - 17 december - Amerongen

- Bijeenkomst ‘Jongeren betrekken bij natuur’ - 4 februari

- Symposium ‘Beheren, evalueren en van elkaar leren’ - 18 februari

- Praktijkadvies ‘Plantsoen kiezen, bestellen en planten’

- Praktijkadvies ‘Boomveiligheid in bos en natuur’

- Brochure ‘Veilig vrijwilligerswerk organiseren, bouwstenen en tips’

- Brochure ‘Arbowet en aansprakelijkheid voor zzp’ers in bos en natuur’

- Brochure ‘Gezond, veilig en duurzaam werken’

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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