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Nieuw bos aanplanten: hoe doe ik dat?  
Op donderdagavond 1 en 8 november organiseren de Federatie Particulier 
Grondbezit, de Bosgroepen en de VBNE twee bijeenkomsten over 
maatregelen om extra CO2 vast te leggen in het Nederlandse bos- en 
natuurbeheer. Op deze bijeenkomsten hoort u meer over de context van het 
Nationaal Klimaatakkoord, wat er van bos- en natuureigenaren wordt gevraagd 
en welke maatregelen daarbij horen. Het gaat onder andere over de juridische 
aspecten van aanplant van nieuw bos en concrete projecten die zijn gestart 
om klimaatmaatregelen in bos- en natuurterreinen te testen. Meer informatie 
over het klimaatakkoord. Aanmelden kan hier. 

Programma 1 november 2018 
Programma 8 november 2018 

m.brunsveld@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Werkschuurbijeenkomst omgaan met jongeren van 12-
25 jaar  
Werk je regelmatig met jongeren of wil je dat gaan doen? Wil je meer weten 
over hoe je hen het beste kunt enthousiasmeren en begeleiden? Hoe ga je om 
met ongewenst gedrag? Kom dan naar de werkschuurbijeenkomst op 30 
november in St. Michielsgestel. Tijdens deze werkschuurbijeenkomst zullen we 
onder leiding van Anniek Verhagen, een ervaren jongerendeskundige, de 
belevingswereld van jongeren verkennen, met de focus op de puberleeftijd. 
Wat gaat er in jongeren om en op welke wijze kunnen wij, als begeleiders, echt 
contact met hen leggen? Hoe communiceren we met hen zodat we hun project 
tot een succes kunnen maken? Zie voor het programma en aanmelden de 
VBNE-website. 

w.roetemeijer@vbne.nl 

  

 

 

 
 
 

VBNE ontwikkelt richtlijn voor praktijkopleidingen   
Medewerkers en vrijwilligers in de sector bos en natuur verrichten regelmatig 
werkzaamheden met een groot veiligheidsrisico. Daarom is voor 
werkzaamheden met bijvoorbeeld motorkettingzagen, bosmaaiers en 
maaimachines, een goede opleiding van groot belang. Maar die opleidingen 
verschillen nogal eens qua eisen aan vooropleiding en eindtermen. Daarom 
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heeft de VBNE werkgroep Arbo en veiligheid een ‘richtlijn praktijkopleidingen’ 
opgesteld voor het verrichten van werkzaamheden met machines. De richtlijn 
is afgestemd met de European Chainsaw Standard (ECS). Binnenkort vindt u 
de richtlijn op de website van de VBNE en in het Vakblad Natuur Bos 
Landschap. Ook zal de richtlijn opgenomen worden in de Arbocatalogus Bos 
en Natuur. 

l.dekort@vbne.nl 
 

 
 
 

Aan de slag met de RIE  
Met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) brengt u de risico’s op uw 
bedrijf in kaart en kiest u zelf wat u gaat doen om deze te beheersen. Een RIE 
is wettelijk verplicht voor alle bedrijven waar ‘onder gezag’ wordt gewerkt. De 
RIE Bos & Natuur is sinds 8 oktober erkend voor toetsingsvrijstelling. Dit 
betekent dat bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van 
de RIE Bos & Natuur de RIE niet hoeven te laten toetsen. Meer informatie over 
de digitale RIE is te vinden op www.stigas.nl of neem contact op met de 
servicedesk van Stigas. Dat kan telefonisch 085 044 07 00 (optie 1) of per mail 
via info@stigas.nl   

Mirjam.de.Groot@stigas.nl 

 

 

 
 
 

Resultaat Colland arbeidsmarktonderzoek agrarische en 
groene sector  
“Relatief weinig jonge en veel oude werknemers op de loonlijst in vaste dienst 
in de bos- en natuursector.” Dit is een van de uitkomsten van het onderzoek 
naar actuele arbeidsmarktgegevens en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van 
de agrarische en groene sectoren. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht 
van het bestuur van Colland Arbeidsmarkt. Doel is het ondersteunen van 
beleidsvorming door sociale partners in die sectoren. Binnenkort leest u hier 
meer over in het Vakblad Natuur Bos Landschap. 

l.dekort@vbne.nl 

 

 

 
 
 

23 november Veldcursus ecohydrologische 
systeemanalyse   
Na de succesvolle lancering van het Handboek Ecohydrologische 
Systeemanalyse in Beekdallandschappen en drie veldcursussen om met het 
Handboek te leren werken, organiseren STOWA en OBN gezamenlijk een 
vierde veldcursus op 23 november 2018. In deze vierde veldcursus gaan we 
aan de slag met de casus van de Rheezermaten (omgeving Hardenberg). 
Centraal staat het maken van een systeemanalyse van de beekcasus. Het 
Handboek richt zich op de instrumenten om een goede systeemanalyse van 
een beekdal ten behoeve van ecologisch herstel op te stellen. Meer informatie 
en aanmelden kan via de STOWA website. Er wordt een bijdrage van €250,- 
gevraagd. Hiervoor krijgt u na aanmelding een aparte factuur van STOWA. 

w.wiersinga@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Arbo Filmpjes VBNE in wachtkamers van huisartsen  
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Arbofilmpjes van de VBNE vallen in de smaak bij huisartsen. Onlangs is de 
VBNE benaderd door Wachtkamerschermen®, een organisatie die informatie 
levert om te vertonen op de tv-schermen in wachtkamers van huisartsen. Een 
huisarts had hen gevraagd of het mogelijk was om het filmpje over de 
eikenprocessierups te vertonen in zijn wachtkamer. De VBNE is nu in overleg 
met Wachtkamerschermen® over het geschikt maken van de bestaande arbo 
filmpjes over de eikenprocessierups, tekenbeten en bijen- en 
wespensteken voor de wachtkamerschermen. De verwachtingen zijn positief. 
Wellicht ziet u onze arbo filmpjes dus in de toekomst in de wachtkamer van uw 
huisarts. 

l.dekort@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Veldwerkplaatsen en kennisbladen  
Waarschijnlijk kent u de veldwerkplaatsen wel. Minder bekend is dat van elke 
veldwerkplaats een uitgebreid verslag wordt gemaakt, een zogenaamd 
kennisblad. Dit kennisblad geeft u snel een overzicht van het behandelde 
onderwerp en of de gepresenteerde onderzoeksresultaten, inclusief 
verwijzingen naar achtergrondliteratuur. Voorbeelden van recente 
kennisbladen gaan over de rol van dode dieren in natuurbeheer, 
beheermaatregelen om insecten te bevorderen en de handleiding voor 
omvorming van landbouwgrond naar schrale natuur. Allemaal kennis waar u 
als terreinbeheerder gebruik van kunt maken. Alle kennisbladen vindt u op de 
website https://www.veldwerkplaatsen.nl/kennisbladen-presentaties/ 

m.brunsveld@vbne.nl 

 

 

 
 
 
 

Binnenkort 
  
• Klimaatbijeenkomst 'Maatregelen voor extra CO2 vastlegging in het Nederlandse bos- en 
natuurbeheer  1 november 2018, Beers (Noord-Brabant) 
• Klimaatbijeenkomst 'Maatregelen voor extra CO2 vastlegging in het Nederlandse bos- en 
natuurbeheer 8 november 2018, Vilsteren (Overijssel) 
• Veldcursus ecohydrologische systeemanalyse, 23 november, omgeving Hardenberg  

• Werkschuurbijeenkomst Omgaan met jongeren van 12-25 jaar, 30 november, Sint-
Michielsgestel 

 

 

 

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) 
Princenhof Park 7 
3972 NG Driebergen-Rijsenburg 
Telefoon: 0343-745250 
E-mail: info@vbne.nl 
Twitter: @vbne_ 
www.vbne.nl 
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