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Nieuw adres voor VBNE-kantoor
Op 25 juni is het kantoor van de VBNE verhuisd naar Princenhof Park 7,
3972 NG Driebergen-Rijsenburg. Dit is het pand pal naast ons oude kantoor.
Het nieuwe kantoor is licht, transparant en open. Dat past goed bij de sfeer
van de VBNE: een ontmoetingsplek voor onze leden.
VBNE leden zijn van harte welkom op ons kantoor voor vergaderingen en
flexwerken. Graag per OV; ons kantoor ligt op 2 minuten loopafstand van
station Driebergen-Zeist. U kunt reserveren via info@vbne.nl.
info@vbne.nl

VBNE tekent de intentieverklaring Zero Accidents
‘Nul dodelijke ongevallen op het werk in de agrarische en groene sector in
2020’, dat is de ambitie van de VBNE, LTO, CUMELA, VHG, FNV, CNV
Vakmensen, Fedecom, Nevedi, Nijhof-Wassink en Stigas.
Op 21 juni tekende de VBNE de intentieverklaring Zero Accidents. De VBNE
Arbo werkgroep wil door betere ongevalsmelding en registratie leren van
(bijna) ongevallen, zodat die in de toekomst voorkomen kunnen worden. Van
groot belang is bovendien een cultuur te realiseren, waarin veilig werken
voorop staat.
Meer lezen over de intentieverklaring en de initiatieven die nu al zijn gestart?
Kijk op www.zeroaccidents2020.nl of lees het interview in het Vakblad NBL.
l.dekort@vbne.nl

Waarschuwingen voor gebruik van steenmeel bij
heideherstel
De resultaten na drie jaar OBN onderzoek naar het gebruik van steenmeel
voor herstel van verzuurde heidebodems zijn positief en hoopgevend. Maar de
onderzoekers hebben ook een aantal waarschuwingen en tips voor
grootschalig gebruik van steenmeel bij heideherstel. Meer leest u hierover in
de nieuwe OBN nieuwsbrief.
In de OBN nieuwsbrief komt ook de gevoeligheid aan bod van Natura2000
gebieden in Zuid-Limburg voor inspoeling van voedselrijk water en verspoeld
bodemmateriaal. OBN heeft onderzoek laten uitvoeren naar oplossingen voor
dit probleem. Meer informatie vindt u in de brochure.
m.brunsveld@vbne.nl

Beheerdersdag 2018: u kunt nu tickets kopen
Op 28 september 2018 vieren we de 10e editie van de Beheerdersdag. Deze
dag is vol actualiteit over beheer van bos, natuur en landschap in Nederland.
We werken aan een gevarieerd programma van boeiende lezingen, workshops
en excursies.
Uiteraard is er weer voldoende ruimte om ontspannen te netwerken. Kortom:
een dag die u niet mag missen als u geïnteresseerd bent in het beheer van
bos en natuur.
Wilt u er dit jaar zeker bij zijn? Koop dan nu al uw ticket(s).
info@beheerdersdag.nl

Uw vraag over aansprakelijkheid en
eikenprocessierupsen
De afgelopen maand ontvingen wij vragen over aansprakelijkheid en de
eikenprocessierups. Dit is ons antwoord.
Uit de leidraad eikenprocessierups van de NVWA: “Eigenaren van eiken
hebben een zorgplicht tot het bestrijden van de overlast door
eikenprocessierupsen vanwege het gevaar voor de volksgezondheid. Deze
zorgplicht omvat voorlichting en bestrijding op plekken van verhoogde
gevaarzetting. Deze dient naar redelijkheid uitgevoerd te worden.”
Hoe ver u moet gaan is een persoonlijke inschatting en elke eigenaar gaat hier
anders mee om. Bij verhoogde gevaarzetting moet u vooral denken aan
plekken waar veel mensen komen, zoals speeltuinen. Bij openbare wegen
volstaat een lint om de boom.
Meer informatie vindt u op de website van de NVWA.
a.reichgelt@vbne.nl

Meld uw drijvend werktuig aan voor keuring
Als u voor 1 november 2018 uw drijvend werktuig aanmeldt voor een keuring
kunt u nog gebruik maken van een overgangsregeling. Wat is er aan de hand?
Door Europese regelgeving worden nu ook drijvende werktuigen voor
waterbouw, baggerwerk en oeveronderhoud aangemerkt als ‘binnenschip’.
Na 30 december 2018 moeten al deze werktuigen beschikken over een
certificaat. Duizenden vaartuigen dreigden daardoor afgekeurd te worden
doordat ze het certificaat niet kunnen behalen. Door aangepaste regelgeving
kunnen de drijvende werktuigen toch goedgekeurd worden en operationeel
blijven.
Meer informatie vindt u op de websites van de Inspectie Leefomgeving en
Transport en brancheorganisatie Cumela.
a.reichgelt@vbne.nl

Onderzoek RIVM naar beroepsmatige blootstelling
tekenencefalitis virus

Het RIVM heeft onderzocht in welke mate werknemers met een beroepsmatig
hoog risico op tekenbeten worden blootgesteld aan het tekenencefalitis (TBE)virus.
Bij 3 van de 563 studiedeelnemers werden antistoffen tegen het TBE-virus in
het bloed aangetroffen, ofwel 0,5% van het totaal aantal deelnemers. Dit
percentage is lager dan verwacht op basis van studies uit omringende landen.
Daarnaast bestaat er een kans dat de 3 deelnemers waarbij antistoffen zijn
aangetroffen het virus in het buitenland hebben opgelopen.
De algemene resultaten van het onderzoek vindt u in deze brief.
l.dekort@vbne.nl

Jongeren onbekend met mogelijkheden in de groene
sector
Motivaction heeft een onderzoek uitgevoerd naar de aantrekkingskracht van
de groene sector voor jongeren. De aanwas van jongeren in groene
opleidingen loopt terug, dus ook het aantal toekomstig beschikbare
werknemers. De mogelijkheden die de sector biedt blijken bij jongeren veelal
onbekend te zijn, daarom kiezen ze niet voor groene opleidingen. Maar er is
potentieel!
Het lijkt zinvol om te investeren in bekendheid van de groene sector. Door in te
spelen op drijfveren van jongeren en op wat hen belemmert om te kiezen voor
een groene opleiding. De resultaten van het onderzoek vindt u in de
rapportage.
l.dekort@vbne.nl

Financiele regelingen voor landschapselementen
Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (Vamil) kunt u als ondernemer investeren in
‘biodiversiteitsversterkende apparatuur of werken in het landelijk gebied’. Dit
kunnen ook landschapselementen zijn zoals poelen, houtwallen, hagen en
bomen. Concreet betekent dit dat u voor ten hoogste 36% bij de MIA en 75%
bij de Vamil (maximum € 1.000.000) van het investeringsbedrag fiscaal kunt
aftrekken.
Meer informatie vindt u op de website van de RVO. Bent u al bekend met deze
regeling of niet? We horen het graag van u via Anne Reichgelt.
a.reichgelt@vbne.nl

Binnenkort & nieuw verschenen
• Veldwerkplaats Dood doet leven, 4 juli, Kennemerduinen
• Werkschuurbijeenkomst Jongeren betrekken bij natuur en landschap, 6 juli, Driebergen
• Beheerdersdag, 28 september, Landgoed Mariënwaerdt, Beesd
• Veldwerkplaats Omvorming landbouwgrond naar schrale natuur, 22 augustus, Nijverdal
• Veldwerkplaats Bevorderen insectendiversiteit- en massaliteit, 31 augustus, Heeze
• Veldwerkplaats Alternatieven voor plaggen natte heide, 11 oktober, Kampina

• Veldwerkplaats Watercrassula, 16 oktober, Almelo

• OBN rapport Onderzoek naar effecten van stikstof in overgangs- en trilveen
• OBN rapport Alternatieven voor plaggen van natte heide
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