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Tekenencefalitis virus nu ook in Nederland aangetroffen
Door de zachte winters heeft het Tekenencefalitis virus (TBE of FSME) zich
kunnen uitbreiden tot binnen de Nederlandse grenzen. De RIVM is dit recent
op het spoor gekomen via onderzoek bij reeën. Het was al een bekend virus bij
teken in vele Europese landen. Slechts een zeer klein percentage mensen
wordt hiervan ernstig ziek na een tekenbeet, maar als u ziek wordt, kunnen de
gevolgen zeer ernstig zijn. Het TBE-virus verloopt meestal ongemerkt of met
griepachtige klachten maar kan in het ernstigste geval hersenvliesontsteking
veroorzaken. Het TBE-virus kan voorkomen in larven, nimfen en volwassen
teken. Meer informatie kunt u lezen in de flyer.
a.vandijk@vbne.nl

Programma Beheerdersdag 30 september 2016
Deze vakinhoudelijke dag wilt u niet missen, want de Beheerdersdag is dé
jaarlijkse dag rondom beheer van bos, natuur en landschap in Nederland! Een
dag boordevol actualiteit, kennisuitwisseling en ontmoeting. U kunt kiezen uit
een ruim aantal lezingen, workshops en excursies, over de goed gevulde
infomarkt struinen of een kijkje nemen bij de demonstratie van diverse
machines. Kortom: deze dag is een must als u geïnteresseerd bent in het
beheer van bos en natuur!
Bekijk de uitnodiging voor meer informatie over het programma en het
aanmelden.
info@beheerdersdag.nl

NIEUW: Werkschuurbijeenkomsten
De VBNE start in het najaar van 2016 met een nieuwe reeks bijeenkomsten:
de werkschuurbijeenkomsten. Werkschuurbijeenkomsten zijn bijeenkomsten
waar problemen uit de dagelijkse beheerpraktijk worden gedeeld en
bediscussieerd. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig, gratis voor leden van de
VBNE en worden regionaal georganiseerd. In het najaar worden 9
bijeenkomsten georganiseerd over 3 thema’s: biomassa, vrijwilligers en
natuurwetgeving. Er staan alvast twee data geprikt voor het thema biomassa:
12 oktober en 10 november. En er staat één datum geprikt met het thema
vrijwilligers: 17 november in Wormer (NH). Meer informatie, data en locaties
worden via onze website en de nieuwsbrief bekend gemaakt.
info@vbne.nl
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Bijeenkomsten voor werkgevers in bos- en
natuurbeheer
De sociale partners in de sector bos & natuur organiseren drie kleinschalige
bijeenkomsten om werkgevers in de sector te ondersteunen. U krijgt informatie
over actuele ontwikkelingen die van belang zijn op het gebied van cao,
arbeidsvoorwaarden en aansprakelijkheid. Maar ook over de flexibilisering van
de arbeidsmarkt, de opmars van de ZZP’ers en verantwoordelijkheden op het
vlak van veiligheid en scholing. U kunt in een aangename setting andere
groene werkgevers uit de regio ontmoeten en ervaringen uitwisselen. De drie
bijeenkomsten vinden plaats op:
• Dinsdag 23 augustus, 19:30, Landgoed Vilsteren, Vilsteren
• Woensdag 21 september, 19:30, Landgoed de Keukenhof, Lisse
• Dinsdag 27 september, 19:30, Van den Nagel Bosexploitatie, Elspeet
Aanmelden kan via: fpg@grondbezit.nl. Het volledige programma.
Deelname is gratis!
fpg@grondbezit.nl

Let op inspraak Wet natuurbescherming bij provincies
Op dit moment zijn de provincies hard aan het werk om alle provinciale
regelgeving gereed te krijgen zodat de Wet Natuurbescherming volgend jaar in
werking kan treden. U heeft de mogelijkheid om te participeren in dit proces.
Maar dit verschilt per provincie. Hieronder op een rij waar de VBNE bekend
mee is. Houd vooral zelf contact met uw provincie. En tips zijn natuurlijk altijd
welkom.
• Groningen: ontwerp-Natuurvisie, ontwerp-Verordening
natuurbescherming en ontwerp-Beleidsregels faunaschade liggen van
27 juni tot en met 8 augustus ter inzage
• Drenthe: extra informatiebijeenkomst 13 september
• Limburg: ontwerp-Wijzigingsverordening onderdeel Natuur vanaf 22
juli gedurende 4 weken ter inzage
• Overijssel: de besluitvorming is voorzien in 2017
• Flevoland: ontwerp omgevingsplan onderdeel natuur 16 juni tot en
met 28 juli ter inzage
a.reichgelt@vbne.nl

NEN-normering tekenwerende kleding
De NEN ontwikkelt samen met diverse partijen, o.a. VBNE, VHG, Stigas,
textiel- en kledingleveranciers, FNV en diverse experts, een NEN-normering
voor tekenwerende kleding. Deze partijen vergaderen maandelijks. Veel
aspecten worden hierbij meegenomen, zoals de veiligheid voor de drager en
het wassen van de kleding.
De komende maanden zullen de normen beschreven worden waarna een
commentaarperiode in april 2017 volgt. U wordt hiervan via deze nieuwsbrief
op de hoogte gehouden. Heeft u nu al vragen en/of opmerkingen dan kunt u
deze mailen naar de VBNE zodat deze mee kunnen worden genomen bij het
schrijven van de norm.
a.vandijk@vbne.nl

SKBNL vernieuwt Algemene Voorwaarden voor
Aanneming van Werken en Verkoop Hout
Om het u gemakkelijk te maken zijn er Algemene Voorwaarden voor (en door)
de sector opgesteld binnen de Erkenningsregeling Bosaannemers (ErBo). Alle

http://nieuwsbrief.bratpack.nl/minisite/nieuwsbrief/bekijken/251.9544.aa11e5de47ad0...

28-7-2016

VBNE nieuwsbrief 2016 nr. 7

pagina 3 van 4

ErBo erkende aannemers werken hiermee. Ter voorbereiding op erkenning
van de ErBo-regeling door PEFC Duitsland zijn de algemene voorwaarden
recentelijk door de Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk
(SKBNL) onder de loep genomen en geactualiseerd.
Maak gebruik van de door SKBNL geactualiseerde Algemene Voorwaarden bij
al uw uitbestede werken. Specifieke afspraken bij de uitvoering van
bosbouwkundige werkzaamheden tussen u en de opdrachtnemer zijn daarmee
goed geregeld.
info@skbnl.nl

NIEUW: Arbo infoblad Veilig opslaan en vervoeren van
(brand)stoffen
Het nieuwste en vijftiende Arbo infoblad is nu beschikbaar op de website van
de VBNE. In dit infoblad leest u hoe brandstoffen en smeermiddelen vervoerd
en opgeslagen dienen te worden. Naast het Arbo infoblad is een aanvulling
over wet- en regelgeving gemaakt die ook op de website van de VBNE te
vinden is.
a.vandijk@vbne.nl

Bestel nu nieuwe brochure Van stroomgoot tot
beekdallandschap
Het OBN Deskundigenteam Beekdallandschap heeft recent de brochure ‘Van
stroomgoot tot beekdallandschap’ ontwikkeld. De afgelopen zestig jaar hebben
in Nederland veel beken een nieuwe loop gekregen. Daarbij is de aandacht
verbreed van de ‘watergoot’ naar het hele beekdallandschap. Mede door dit
OBN team nieuw ontwikkelde kennis benaderen natuur- en waterbeheerders
het beekdallandschap steeds meer als een samenhangend geheel.
In de brochure leest u waar u op moet letten bij herstel van het
beekdallandschap en hoe dit gecombineerd kan worden met andere
maatschappelijke functies. U kunt een exemplaar bestellen via info@vbne.nl of
downloaden via natuurkennis.nl.
m.brunsveld@vbne.nl

BOA regeling open van 1 t/m 30 september 2016
Het ministerie van Economische Zaken legt nu de laatste hand aan het
beschikbaar stellen van gelden zodat de BOA regeling op 1 september kan
worden opengesteld. In de periode van 1 t/m 30 september 2016 kunnen
private groene werkgevers een vergoeding aanvragen voor maximaal 50% van
de kosten voor de opleiding van de boa’s en voor de kosten van e-herkenning.
De aanvraag zal digitaal zijn via een formulier op de website van de VBNE. De
vergoeding is afkomstig van het ministerie van Economische Zaken en het
ministerie van Veiligheid & Justitie. Meer informatie leest u in dit artikel uit het
Vakblad Natuur Bos Landschap.
e.verbij@vbne.nl

Binnenkort
• Werkgevers bijeenkomst - 23 augustus - Vilsteren
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• Veldwerkplaats Natuurbrandpreventie in de praktijk - 1 september – Dwingelderveld
• Veldwerkplaats De nutriëntenbalans van droge heide - 13 september- Nationale Park Hoge
Veluwe
• Symposium Wild of Geordend -17 september - Radboud Universiteit Nijmegen
• Werkgevers bijeenkomst - 21 september - Lisse
• Veldwerkplaats Effecten van verbrakking op laagveen- 21 september – Ilperveld
• Werkgevers bijeenkomst - 27 september - Elspeet
• Veldwerkplaats De ecologische waarde en het beheer van sloten - 28 september - De
Wieden
• Werkschuurbijeenkomst Biomassa - 12 oktober
• Werkschuurbijeenkomst Biomassa - 10 november
• Werkschuurbijeenkomst vrijwilligers - 16 november - Wormer (NH).
• OBN brochure Van stroomgoot tot beekdallandschap
• Arbo infoblad Veilig opslaan en vervoeren van (brand)stoffen
• Flyer Tekenencefalitis virus

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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