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Even voorstellen... nieuwe office manager VBNE: Anke
Kappers
Dag! Ik ben Anke Kappers en per februari start ik bij de VBNE als office
manager. Mijn ervaring heb ik opgedaan in verschillende secretariële en
administratieve functies en als docent biologie. Natuur en natuurbehoud gaan
mij aan het hart en ik ben dan ook heel blij dat ik aan de slag kan gaan voor
alle leden van de VBNE. Mijn vrije tijd besteed ik vooral buiten aan wandelen,
fietsen, paardrijden en vogels kijken. Hiernaast zing ik in een koor klassiek en
wereldmuziek. Ik hoop velen van jullie een keer te gaan ontmoeten,
bijvoorbeeld op de Beheerdersdag 2019. Tot dan!
a.kappers@vbne.nl

Even voorstellen... nieuwe adviseur voor de
beheerpraktijk tijdens zwangerschapsverlof van Anne
Reichgelt: Kees Konings
Ik zie het thema natuur graag breed. Natuur in de context van het historische
landgebruik, de invloed van de wetenschap over wat natuur is, de
wisselwerking tussen de economie en het landschap, de emotionele band die
beheerders hebben met natuur vind ik interessante invalshoeken. In mijn werk
tot nog toe: schrijvend aan beheerplannen, als beleidsmedewerker,
onderzoeker ecologie, biologisch tuinder en al blessend in verschillende
bosgebieden heb ik de natuur vanuit verschillende perspectieven mogen
beleven. Het lijkt me dan ook heel leuk om, per 1 februari tot 28 juni, met de
thema's aan de slag te gaan waarmee de adviseur voor de beheerpraktijk te
maken heeft.
k.konings@vbne.nl

LNV, Bij12/IPO en VBNE zetten samenwerking OBN
voort
Het ministerie van LNV, BIJ12, namens de 12 provincies, en de VBNE hebben
kort voor de Kerst de samenwerking bezegeld in een nieuwe overeenkomst
ten behoeve van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit
(OBN) voor de periode 2019-2024. Met de nieuwe overeenkomst is de
voortzetting van dit landelijke, betekenisvolle kennisnetwerk voor het
natuurbeheer gewaarborgd. BIJ12 heeft de verantwoordelijkheid voor de

aansturing van het Kennisnetwerk OBN. De coördinatie van het kennisnetwerk
is in handen van de VBNE. Voor meer informatie zie website.
w.wiersinga@vbne.nl

Beheerdersdag 2019: meld uw workshop(idee) aan!
Op vrijdag 27 september 2019 vindt de jaarlijkse Beheerdersdag plaats op
landgoed Mariënwaerdt in Beesd. Een ontmoetingsdag voor iedereen die
werkt in bos, natuur en landschap, met uiteenlopende workshops gericht op de
beheerpraktijk. Al meer dan tien jaar delen we praktische, nieuwe inzichten
met elkaar, zodat we het bos- en natuurbeheer nóg beter kunnen uitvoeren. In
2019 ligt het accent op de thema’s: Klimaat & droogte en Natuur & landbouw.
We horen graag uw ideeën voor workshops op de Beheerdersdag. Meld uw
idee aan voor 1 maart 2019 via de website van de Beheerdersdag
info@beheerdersdag.nl

Subsidie toegekend voor programma Groen Traineeship
Het programma ‘Groen Traineeship’ is de groene invulling van de
maatschappelijke diensttijd. Het is erop gericht om jongeren in de leeftijd van
16-30 kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. De jongeren gaan in
opdracht van een natuur- of milieuorganisatie aan de slag. Deelnemende
organisaties zijn onder andere LandschappenNL, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, SoortenNL en Milieudefensie. IVN is projectleider. Het
project wordt gefinancierd met bijna €500.000,- van het ministerie van VWS.
Vanuit het Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid wordt een bijdrage geleverd van
circa €25.000,- (verspreid over 2 jaar).
w.roetemeijer@vbne.nl

Nieuwe richtlijn praktijkopleidingen
Voor het werken met bijvoorbeeld een motorkettingzaag, bosmaaier, of
maaimachine, is een goede opleiding belangrijk en soms zelfs wettelijk
verplicht. Er zijn verschillende instituten die opleidingen aanbieden, maar de
inhoud van al die opleidingen verschilt aanzienlijk. Ook stellen de organisaties
in bos en natuur verschillende eisen aan opleiding en ervaring voor het mogen
werken met machines. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid. Daarom heeft de
werkgroep Arbo en veiligheid van de VBNE voor de sector bos en natuur
‘richtlijn praktijkopleidingen’ opgesteld. U vindt de platte tekst van de richtlijn op
de VBNE website. Een opgemaakte versie volgt later. Meer informatie leest u
in het artikel van het Vakblad Natuur Bos Landschap.
l.dekort@vbne.nl

Vernieuwd arbo handboek
Het arbo handboek is vernieuwd. Het is speciaal bedoeld voor startende en
kleine organisaties die hun arbeidsomstandigheden beleid nog moeten
vormgeven. Het arbo handboek biedt nuttige tips en handvatten om actief
bezig te gaan met veiligheid en gezondheid van werknemers. U kunt direct aan
de slag met het arbo handboek.
l.dekort@vbne.nl

Update gedragscode bosbeheer
De gedragscode bosbeheer 2010-2017 is verlengd totdat de nieuwe
gedragscode, gebaseerd op de Wet natuurbescherming, is goedgekeurd. Dit
staat in een brief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De
VBNE heeft voor 1 oktober 2017 een concept gedragscode ingediend. U kunt
de gedragscode bosbeheer dus gewoon blijven gebruiken. De gedragscode
bosbeheer en de brief vindt u op onze website.
De VBNE is in gesprek met de RVO, de beleidsdirectie van LNV en de
provincies over de nieuwe gedragscode. Naar verwachting wordt de
gedragscode in het voorjaar van 2019 formeel ingediend. Dit betekent dat de
nieuwe gedragscode nog niet in werking zal treden voor het broedseizoen dit
jaar.
k.konings@vbne.nl

Update BOA Regeling 2018
In 2018 hebben 44 organisaties, uiteenlopend van VBNE-leden als
Natuurmonumenten en particuliere grondeigenaren, alsook
wildbeheereenheden en sportvisserijclubs een aanvraag gedaan voor de
jaarlijkse tegemoetkoming in de opleidingskosten van groene boa’s. De
administratieve verwerking van deze aanvragen vergt dit jaar extra tijd omdat
de procedure door het ministerie van LNV gewijzigd is. We gaan ervan uit dat
we alle aanvragers in het eerste kwartaal van dit jaar kunnen berichten over de
hoogte van de vergoeding die ze ontvangen.
d.nijland@vbne.nl

Klimaatakkoord in wording
Op 21 december heeft Ed Nijpels het ontwerp voor een Klimaatakkoord
aangeboden aan het kabinet. De VBNE neemt deel aan de Klimaattafel
Landbouw en Landgebruik en aan de begeleidingscommissie voor
klimaatprojecten in bos, natuur en landschap. Via de Klimaatenveloppe is daar
in 2019 €2,3 miljoen beschikbaar voor pilots. Ook dit jaar organiseren we
informatiebijeenkomsten voor onze leden over klimaatmaatregelen in bos,
natuur en landschap. Houd onze agenda in de gaten.
m.brunsveld@vbne.nl

Meeste ongevallen ontstaan door niet opletten of even
snel iets doen
Eind vorig jaar werd vanuit het project zero accidents een enquête gehouden
naar de manier waarop ongevalleninventarisatie in de sector bos en natuur
wordt uitgevoerd. Hieruit blijkt dat gevaarlijke situaties niet overal worden
geregistreerd en dat de analyse van ongevallen niet zo gestructureerd
plaatsvindt. De meest voorkomende ongevallen zijn struikelen/uitglijden en
vooral door niet opletten/even snel iets doen. Bij ongevallen met machines
gaat het meestal om zelfrijdende machines, omdat mensen in de
gevarenzone/te dicht bij machines zijn.
In vervolg op deze uitkomsten richt het project zero accidents bos en natuur
2019 zich op werken aan veiligheidsbewustzijn, verbetering en

standaardisering van ongevalsmeldingen en analyse van ongevallen om er
(samen) van te leren.
l.dekort@vbne.nl

Ondertekening Intentieverklaring Ontsnippering
Op dinsdag 15 januari heeft de VBNE, op de startbijeenkomst met alle
ondertekenaars, als 33e partij de Intentieverklaring “Community of Practice
Ontsnippering” ondertekent. Daartoe had het bestuur van de VBNE in oktober
2018 besloten. Naast de VBNE hebben ook enkele leden de intentieverklaring
ondertekend (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Goois
Natuurreservaat). Het doel van de CoP is om professionals op het gebied van
ontsnippering met elkaar in contact te brengen en zo het delen van kennis en
gebruik daarvan te bevorderen.Op de startbijeenkomst is afgesproken
dat minimaal 2 bijeenkomsten per jaar zullen worden georganiseerd met
presentaties, excursies en dergelijke.
wi.wiersinga@vbne.nl

Binnenkort
• Bijeenkomst klimaatslim landschapsonderhoud 7 februari 2019, Probos e.a. Culemborg
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