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REGLEMENT voor de  
VRIJWILLIGERS van NATUURSCHOON  
  
  

  
Werken voor onze vereniging in Natuurschoon staat of valt bij de liefde voor de natuur, 

respect voor de vereniging en voor elkaar! Daar is eigenlijk alles mee gezegd. Toch 

hebben we als vereniging de behoefte om enkele uitgangspunten en afspraken rond het 

vrijwilligerswerk in onze vereniging vast te leggen. Dat betreft logische zaken als het 

onderschrijven van de doelstellingen van de vereniging, praktische zaken over 

verantwoordelijkheden en verzekeringen en belangrijke zaken over houding en gedrag.  
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Voorwoord  
 
Met veel plezier bieden wij hierbij het vrijwilligersreglement aan van de Vereniging tot behoud van 
Natuurschoon. Dit reglement is ontwikkeld en samengesteld voor alle vrijwilligers van onze 
vereniging. Het bevat kaders en richtlijnen die nodig zijn om het vrijwilligerswerk goed te kunnen 
doen.  
 
Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor onze vereniging. Het aantal vrijwilligers is de afgelopen jaren 
sterk gegroeid. Dat juichen we toe, want alleen samen kunnen we er immers voor zorgen dat ons 
prachtige gebied onderhouden en behouden blijft!  
 
Dit reglement richt zich op drie belangrijke groepen van ‘vaste’ vrijwilligers: 

- De afvalruimers, 
- De klussers en snoeiers, 
- De gemotoriseerde maaiers en zagers.  

 
Omdat we met een steeds grotere groep vrijwilligers zijn en ook werkzaamheden uitvoeren met 
potentieel gevaarlijke gereedschappen is het steeds belangrijker om wederzijds afspraken over het 
werk te maken, en die afspraken ook vast te leggen. Vandaar dat we dit reglement hebben opgesteld 
voor alle vrijwilligers van Natuurschoon en de naleving daarvan willen bekrachtigen met een 
vrijwilligersovereenkomst. Voor vrijwilligers die met gemotoriseerd gereedschap werken hebben we 
een aparte overeenkomst opgesteld, omdat bij deze werkzaamheden extra afspraken gelden. 
 
Doelstelling 
Met alle andere vrijwilligers werk je samen aan de doelstellingen van Natuurschoon.  
 
De meeste vrijwilligers van onze vereniging hebben met hun werk of activiteit het doel om lekker 
bezig te zijn in de natuur en een nuttige bijdrage te leveren aan de omgeving (het bos, de natuur) 
en/of het beheer en onderhoud van Natuurschoon. Er spreekt waardering en 
verantwoordelijkheidsgevoel uit voor wat we met z’n allen in stand houden; ‘iets terug doen’. Het 
oogst gelukkig ook veel waardering; van omwonenden en passanten, andere vrijwilligers, en niet in 
de laatste plaats van de leden van onze vereniging.  
  
Onze vereniging heeft tot doel om ‘het bezit van de vereniging te behouden, onder meer door de 
aankoop van grond en door de aanleg, aanplant en onderhoud van bossen’. We hebben daarbij de 
opdracht om ‘de toegankelijkheid mogelijk te maken door de aanleg en onderhoud van wandel- en 
fietspaden, voor zover de natuurwaarde daardoor niet wordt benadeeld of bedreigd’. Een belangrijk 
deel van deze opdracht vullen we als vereniging in door met vrijwilligers beheer- en 
onderhoudswerkzaamheden te verrichten.  
  
Als vereniging hebben we als nevendoel om met het organiseren en uitvoeren van het 
vrijwilligerswerk de doelstellingen van de vereniging en werk in het bos positief uit te dragen.  
  
In het vrijwilligerswerk komen de doelen en belangen van onze vrijwilligers en onze vereniging mooi 
bij elkaar! We wensen alle vrijwilligers heel veel plezier en succes bij het werk voor Natuurschoon! 
 
Het Bestuur van vereniging Natuurschoon.   
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Samenwerken, samen werken  
Een belangrijk uitgangspunt van de Vereniging Natuurschoon is dat we samenwerken om het bezit 
van de vereniging te onderhouden. Dat doen we met z’n allen; met de leden en donateurs van de 
vereniging, de bestuursleden, omwonenden en derden. We hebben plezier in het werken met elkaar 
en in de natuur! Al het werk dat we doen voeren we uit op vrijwillige basis.  
 
Het vrijwilligerswerk in en voor Natuurschoon is heel uiteenlopend van aard. Dat loopt van 
incidenteel vrijwilligerswerk tot wekelijkse werkzaamheden. Van klein dagelijks onderhoud en 
grasmaaien tot regelmatig afval ruimen, het klus- en snoeiwerk op de tweede-zaterdag-van-de-
maand, het zaagwerk van de vrijwillige houtzagers en bestuurswerk. Voor onze vereniging is ál dit 
werk van belang, maar dit reglement richt zich op drie belangrijke groepen van ‘vaste’ vrijwilligers:  

- De afvalruimers, 
- De klussers en snoeiers, 
- De gemotoriseerde maaiers en zagers.  

 
Het werk dat we doen is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Over het uit te voeren werk maken we 
afspraken met elkaar. Die afspraken zijn vanzelfsprekend. Indien één of meerdere vrijwilligers zich 
niet aan de afspraken houden, gaan we met elkaar in gesprek. De onderlinge relatie en ons 
gezamenlijke belang zijn de basis voor de afspraken die we maken.  
  
De afspraken die we met elkaar maken zijn voor een belangrijk deel uitgewerkt en vastgelegd in dit 

Vrijwilligers Reglement.  

  

Reglement  
Dit reglement is opgesteld door de Vereniging tot behoud van Natuurschoon ‘Nietap, Leek en 
Omgeving’. Het reglement helpt om de verwachtingen over en weer af te stemmen. We willen de 
bestaande werkwijze, zoals die de afgelopen jaren eigenlijk al gold, vastleggen. Het is niet de 
bedoeling om zaken te veranderen of andere afspraken te maken.  
  
Het is de bedoeling dat alle vrijwilligers van de vereniging dit reglement kennen en naleven, en dat 
‘vaste’ vrijwilligers deze onderschrijven door een vrijwilligers overeenkomst met de vereniging aan te 
gaan. Met de ondertekening geven zij te kennen het reglement te kennen en zich eraan te zullen 
houden. Zonder ondertekening van de overeenkomst is het niet mogelijk om werkzaamheden binnen 
het gebied van de vereniging te (blijven) verrichten.  

Aanmelden en opzeggen 
De aanmelding van vrijwilligers verloopt in principe via het formuliertje op de website van de 
vereniging. Als je start als vrijwilliger bij Natuurschoon, dan stem je samen met het bestuur van 
Natuurschoon af welke werkzaamheden je doet en op welke dagen je beschikbaar bent. Je kan 
eventueel eerst een tijdje vrijblijvend kennismaken met de werkzaamheden voor je ‘vaste vrijwilliger’ 
wordt.  
 
Als het vrijwilligerswerk bevalt, vul je samen met een bestuurslid de vrijwilligersovereenkomst in.  
Dit klinkt vrij formeel, maar het is belangrijk dat jouw gegevens bij de vereniging bekend zijn en dat 
voor beide partijen duidelijk is wat er van elkaar wordt verwacht.  
 
Als je wilt stoppen met je vrijwilligerswerk dan geef je dit door aan het bestuur. We zorgen er dan 
voor dat je uitgeschreven wordt als vrijwilliger. Bij vrijwilligerswerk is er geen opzegtermijn. Toch is 
het plezierig als je op tijd aangeeft dat je wilt stoppen met je vrijwilligerswerk.  
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Ook Natuurschoon kan de overeenkomst stop zetten, bijvoorbeeld bij ongewenste activiteiten die 
andere vrijwilligers of de vereniging schade toebrengen. De overeenkomst kan dan met 
onmiddellijke ingang worden opgezegd.  
 
Je gegevens worden opgeslagen in de vrijwilligersdatabase van Natuurschoon. De database 
gebruiken we als adressenbestand om je van informatie te voorzien. Dit doen we voornamelijk per e-
mail. De wet op de privacy respecterend, zal Natuurschoon jouw persoonsgegevens niet voor andere 
doeleinden gebruiken dan hierboven omschreven staat.  

Privacy, foto’s, publiciteit 
Bij de werkzaamheden in het bos worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze worden onder andere 
gebruikt in nieuwsbrieven, op de website, Facebook en andere (sociale) media van de vereniging. Als 
je er geen prijs op stelt om via dergelijke foto’s in de publiciteit te komen geef dat dan gerust aan, 
dan proberen we dat te voorkomen. 
 

Omgangsvormen  
In onze vereniging en zeker bij het vrijwilligerswerk gaan we met respect met elkaar om. We 
besteden zorg en aandacht aan elkaar en bejegenen elkaar vriendelijk. Als er op dit vlak eens iets 
fout gaat, ga je het gesprek met elkaar aan. Zo nodig op een ander moment en buiten het bos. Als je 
er met elkaar niet uit komt of er is iets anders aan de hand dan zoek je contact met een bestuurslid 
om dit te bespreken.  

  

Opdrachtgeverschap   
Het werk dat in het Natuurschoon-gebied uitgevoerd kan worden, wordt aangedragen vanuit (het 

bestuur van) de vereniging. Vaak is er tijdens de werkzaamheden namens de vereniging een 

coördinator van de werkzaamheden aanwezig. Deze functioneert als spreekbuis vanuit de vereniging 

en als aanspreekpunt voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Hij/zij weet wat er uitgevoerd 

moet worden en hoe het uitgevoerd moet worden. Soms worden er van tevoren afspraken gemaakt 

over de uit te voeren werkzaamheden en werkt men verder zelfstandig. Er zijn dus altijd kaders voor 

de uit te voeren werkzaamheden.   

Het bestuur van de vereniging doet naar beste eer en geweten haar werk. Het bestuur staat open 
voor discussie over het beleid en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Waar er (nog) geen 
beleid is handelt het bestuur of een vertegenwoordiger daarvan naar bewind van zaken. Vergeet 
nooit dat bestuursleden ook vrijwilligers zijn!  

Belangrijkste afspraken 
• Dit reglement en alle afspraken die hierin staan worden onderschreven door alle vaste 

vrijwilligers van Vereniging Natuurschoon;  

• Vaste vrijwilligers zijn vrijwilligers die minstens 6x per jaar werkzaam zijn voor Natuurschoon en 
een vrijwilligersovereenkomst hebben;  

• Dit reglement en alle afspraken die hierin staan gelden ook voor de overige vrijwilligers van 
Vereniging Natuurschoon en personen die incidenteel werkzaamheden verrichten;  

• De minimumleeftijd voor een vaste vrijwilliger is 14 jaar. Er geldt geen maximumleeftijd. 
Vrijwilligers dienen fit en mobiel te zijn, passend bij de werkzaamheden;  

• Vrijwilligers zorgen zelf voor passende kleding en schoeisel tijdens de werkzaamheden. Een lange 
broek, handschoenen en stevige schoenen zijn minimaal vereist bij werkzaamheden in het bos. 
Ook in de zomer. Handschoenen kunnen desgewenst door de Vereniging worden verstrekt;  
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• Bij de werkzaamheden worden, tenzij expliciet anders overeengekomen, alleen 
handgereedschappen gebruikt;  

• Handgereedschappen worden in principe verstrekt door de Vereniging en dienen gebruikt te 
worden waarvoor ze zijn bedoeld;  

• Anders dan het gebruik van een benzine grasmaaier of vergelijkbaar apparaat is het hanteren van 
gemotoriseerd gereedschap zoals bijvoorbeeld bosmaaiers en motor-kettingzaagmachines, tenzij 
expliciet anders overeengekomen, niet toegestaan. Het mogen gebruiken van dergelijk 
gemotoriseerd gereedschap wordt in een separate overeenkomst vastgelegd;  

• Het gebruik van een zeis of vergelijkbare gereedschappen is, tenzij expliciet anders 
overeengekomen, niet toegestaan. Het mogen gebruiken van dergelijk gereedschap wordt in een 
separate overeenkomst vastgelegd;  

• Gebruik van eigen handgereedschap is voor eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van de 
vrijwilliger.  

Veiligheid  
Het zorgen voor de eigen en andermans veiligheid staat voorop bij de uitvoering van alle 
werkzaamheden. Het creëren van een veilige werkomgeving gebeurt met en voor elkaar.  
Zorgen voor elkaar en aandacht geven aan elkaar zijn daarom belangrijke voorwaarden. De 
vereniging vindt het belangrijk dat er sprake is onderlinge saamhorigheid en dat het werk 
gezamenlijk wordt uitgevoerd. We rekenen er op dat iedere vrijwilliger wat dat betreft 
taakvolwassen is en zich daar ook naar gedraagt.    
  
Bij alle werkzaamheden moet iedere vrijwilliger zorg en aandacht besteden aan zijn/haar/hen eigen 
veiligheid en die van andere vrijwilligers en omstanders.   

• Werk altijd voorzichtig. In een bos vol met bomen, takken, struiken, prikkeldraad gaten en sloten 
zit een ongeluk in een klein hoekje.  

• Neem informatie over het uit te voeren werk, veilig werken en het gebruik van gereedschappen 
goed in je op als deze mondeling of digitaal verstrekt worden.  

• Zorg ervoor dat er nooit passanten of andere vrijwilligers, anders dan met wie je direct 
samenwerkt, binnen het valbereik van een tak, struik of boom zijn bij snoei- en 
zaagwerkzaamheden.  

• Ga nooit in elkaars werkgebied staan. Pas op voor het gereedschap van jezelf en anderen. 
Gebruik gereedschap waar het voor bedoeld is. Zwaai er niet onnodig mee rond. Leg het 
gereedschap bij pauzes en bij het opruimen op een veilige manier weg.  

• Meldt gereedschap dat niet goed werkt of defect is onmiddellijk bij de coördinator van de 
werkzaamheden en leg het voor reparatie terzijde. (In het materiaalhok is voor beschadigd 
gereedschap een ‘ziekenboeg’ ingericht.)  

 
Vereniging Natuurschoon is lid van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. De VBNE zet 
zich in voor professioneel beheer van bos en natuur. De VBNE geeft daartoe onder andere allerlei 
ARBO-infobladen en veiligheidsinstructie bladen uit. Deze staan ook op de Natuurschoon website. 
Neem daar kennis van en gebruik ze bij het werk in het bos!  

Aansprakelijkheid  
• Bij aanvang van de werkzaamheden legt de coördinator uit welke activiteiten er gepland staan en 

welke aandachtpunten en risico’s er zijn ten aanzien van een veilige werkwijze;  

• De uitvoering van werkzaamheden in het Natuurschoon-gebied geschiedt op basis van 
vrijwilligheid. Het werk wordt samen uitgevoerd, maar iedereen maakt persoonlijk de afweging 
van wat hij/zij wel of niet doet;  

• De werkzaamheden zijn voor eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico;  
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• Vrijwilligers zorgen zelf voor passende verzekeringen. Denk daarbij aan de standaard 
verzekeringen voor wettelijke aansprakelijkheid en tegen ongevallen; schade; ziekte; gederfde 
inkomsten en dergelijke;  

• Het blijft hoe dan ook de eigen verantwoordelijkheid van vrijwilligers om de risico’s die aan het 
werk verbonden zijn goed in te schatten en te minimaliseren;  

• De vereniging, haar bestuurders, leden en/of andere vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk 
gesteld worden voor schades (op welke wijze dan ook) die voortkomen uit het vrijwilligerswerk.  

Verzekeringen  
Er is een bescheiden vangnet voor situaties waarin persoonlijke verzekeringen mogelijk niet 
toereikend zijn:  

• Vereniging Natuurschoon heeft een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven afgesloten bij 
Allianz Nederland die verzekerd tegen aansprakelijkheid van de Vereniging, het bestuur, de 
bestuursleden, de leden en de vrijwilligers, mits handelend in verenigingsverband.  

• Vereniging Natuurschoon heeft een Collectieve Ongevallenverzekering afgesloten bij Nationale 
Nederlanden voor alle vrijwilligers jonger dan 75 jaar. De verzekering geeft dekking ingeval van 
overlijden of algehele blijvende invaliditeit als gevolg van werkzaamheden op plaatsen en uren 
welke door de vereniging zijn vastgesteld en tijdens het reizen naar en van die werkzaamheden. 
Specifieke registratie of het aangaan van een vrijwilligersovereenkomst is voor deze verzekering 
niet vereist.  

• Gemeente Noordenveld heeft een collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers. 
Met deze verzekering ben je verzekerd als je schade krijgt of veroorzaakt tijdens het 
vrijwilligerswerk of als je mantelzorg geeft. Deze verzekering geldt voor iedere vrijwilliger en 
mantelzorger die in de gemeente Noordenveld woont. In de polisvoorwaarden staat niets over 
een maximumleeftijd. Ook hier hoef je je niet van tevoren aan te melden voor de verzekering. 
Deze verzekering dekt aansprakelijkheid van vrijwilligers, organisatie en bestuur, ongelukken van 
vrijwilligers, rechtsbijstand voor vrijwilligers en (schade aan) eigendommen van vrijwilligers. Je 
moet voor deze verzekering eerst bij je eigen verzekering of bij de van de organisatie waarvoor je 
als vrijwilliger werkt (Natuurschoon) informeren of de schade daar verzekerd is. Lees meer op 
https://noordenveld.nl/vrijwilligersverzekering  

• Ook de gemeente Westerkwartier heeft voor alle vrijwilligers in de gemeente een verzekering 
afgesloten. Ook voor deze verzekering hoef je je niet aan te melden. Alle vrijwilligers in de 
gemeente zijn verzekerd ongeacht hun leeftijd, ook bij eenmalige activiteiten. Ook deze 
verzekering is bedoeld als vangnet; deze vrijwilligersverzekering dekt alleen schades die andere 
verzekeringen niet dekken. De verzekering dekt de schades van de individuele vrijwilligers die 
tijdens het vrijwilligerswerk ontstaan, bijvoorbeeld schade aan lijf of eigendommen van derden, 
financiële schade door slecht beheer van bestuurders of letsel aan het eigen lichaam. De 
vrijwilligersverzekering dekt een aantal soorten schade zoals aansprakelijkheid van de vrijwilliger, 
ongevallen van de vrijwilliger en rechtsbijstand. Lees meer op 
https://www.westerkwartier.nl/vrijwilligersverzekering.  

• Bij de door de gemeente Noordenveld en gemeente Westerkwartier afgesloten verzekeringen 
gaat het om een VNG Vrijwilligersverzekering van Centraal Beheer. Als je onder deze verzekering 
als vrijwilliger werkzaamheden doet in een andere gemeente dan waar je woont dan geldt de 
VNG Vrijwilligersverzekering van die gemeente. In geval van werkzaamheden in Natuurschoon 
geldt dus de verzekering van gemeente Noordenveld.  

Vergoedingen en declaraties 
Voor het verrichten van werkzaamheden als vrijwilliger van de Vereniging Natuurschoon 
voortkomende uit deze overeenkomst wordt, tenzij expliciet anders overeengekomen, geen 
onkostenvergoeding verstrekt. Het declareren van kosten gemaakt voor of tijdens de 

https://noordenveld.nl/vrijwilligersverzekering
https://www.westerkwartier.nl/vrijwilligersverzekering
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werkzaamheden is in principe alleen mogelijk na vooraf overleg met de coördinator van de 
werkzaamheden. Deze kosten zullen in beginsel alleen vergoed worden als de originele kassabon van 
de gemaakte kosten wordt ingeleverd.  

Gemotoriseerd gereedschap  
Het gebruik van gemotoriseerd gereedschap zoals bijvoorbeeld bosmaaiers en motor-
kettingzaagmachines is normaal gesproken niet toegestaan. Toch hebben we als vereniging 
vrijwilligers die met dergelijke gereedschappen werken. Dit reglement voorziet daarom in een 
aanvulling specifiek voor de vrijwilligers die ook met gemotoriseerd gereedschap mogen werken. 
Onder gemotoriseerd gereedschap wordt bijvoorbeeld verstaan een met een verbrandingsmotor of 
elektrisch aangedreven bosmaaier of motor-kettingzaagmachine. Onder gemotoriseerd gereedschap 
wordt niet verstaan een gewone met een verbrandingsmotor of elektrisch aangedreven grasmaaier 
of kantjesmaaier.  
  
In aanvulling op de afspraken voor de overige vrijwilligers gelden voor de ‘gemotoriseerde’ 
vrijwilligers de volgende afspraken:  

• De minimumleeftijd voor een gemotoriseerde vrijwilliger is 18 jaar.   

• Bij het gebruik van een motorkettingzaag ben je minimaal opgeleid conform de Richtlijn 
Praktijkopleidingen van de VBNE en ben je in het bezit van een certificaat ‘Motorzagen Basis’, 
NKC 1 t/m 4 of ECC 1 en 2. Je hebt aantoonbare ervaring en je volgt eens in de 3 tot 5 jaar een 
opfriscursus;  

• Ter zake doende bewijzen van gevolgde opleidingen en certificaten lever je op eigen initiatief aan 
en houd je actueel.  

• Je beperkt de uitvoering van werkzaamheden tot het niveau waarop je bent opgeleid en de 
vaardigheden waarmee je vertrouwd bent.  

• Vrijwilligers zorgen zelf voor goed onderhouden gereedschap en materieel;  

• Vrijwilligers zorgen zelf voor de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen en houden deze in 
goede staat van onderhoud;  

• Het gebruik van dit gereedschap, materieel en de persoonlijke beschermingsmiddelen is voor 
eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van de vrijwilliger;  

• Gemotoriseerd vrijwilligers zorgen zelf voor passende verzekeringen. Denk daarbij aan 
verzekeringen tegen ongevallen, schade, ziekte, gederfde inkomsten en dergelijke.  

 
Een speciale uitzondering t.a.v. de afspraken over opleiding en certificering geldt ten behoeve van het 
opleiden en trainen van nieuwe zagers, bijvoorbeeld in voorbereiding op een cursus of examen. In een 
dergelijke situatie mag een gemotoriseerde vrijwilliger onder één-op-één begeleiding zaagwerk 
verrichten, waarbij de begeleider geen zaagwerk verricht.  
 
Bij alle werkzaamheden als ‘gemotoriseerde’ vrijwilliger moet er extra zorg en aandacht besteed 
worden aan de eigen veiligheid, de veiligheid van andere vrijwilligers en omstanders en het milieu. In 
aanvulling op de afspraken voor ‘gewone’ vrijwilligers gelden voor ‘gemotoriseerde’ vrijwilligers de 
volgende afspraken:  

• Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals een helm met vizier, 
veiligheidsschoeisel, veiligheidsbroek en handschoenen is verplicht;  

• Bij het gebruik van gemotoriseerd gereedschap moeten minimaal twee volwassenen aanwezig 
zijn;  

• Er is altijd een EHBO-trommel, een werkende mobiele telefoon en een auto op of nabij de 
werkplek aanwezig;   

• Bij het gebruik van gemotoriseerd gereedschap waarbij olie verbruikt wordt dient biologisch 
afbreekbare olie gebruikt te worden;  
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• Bij gebruik van apparaten met een verbrandingsmotor dient passende alkylaatbrandstof 
(bijvoorbeeld Aspen of MotoMix) gebruikt te worden.  

 
Specifiek voor werkzaamheden met de motor-kettingzaag geldt bovendien het volgende:  

• Het is verplicht om bomen en/of takhout zodanig te vellen en/of af te korten dat dit geen gevaar 
oplevert voor andere terreingebruikers;  

• Het is nimmer toegestaan bomen of takken die zijn blijven hangen onbeheerd achter te laten;  

• Indien hangende bomen of takken niet volledig geveld kunnen worden dient de werkplek voor de 
overige terreingebruikers op deugdelijke wijze afgeschermd te worden;  

• Het is niet toegestaan andere werkzaamheden uit te voeren voordat een hangende boom of tak 
is geveld en op de grond ligt;  

• De vrijwilliger dient te voorkomen dat niet te vellen bomen en ondergroei worden beschadigd bij 
de uitvoering van de werkzaamheden;  

• Sloten, paden en wegen moeten te allen tijde vrij van hout en takhout worden gehouden;  

• Tenzij anders aangegeven dient het bij de werkzaamheden vrijkomende en/of achterblijvende 
tak- en tophout klein en volledig plat in het bos verspreid te worden.  

 
Een speciale categorie van vrijwilligerswerk met een motorzaag is het opruimen van omgevallen 
bomen en stormschade. Vaak moet het hieruit voortkomende zaag- en opruimwerk met enige spoed 
uitgevoerd worden om de ergste overlast en gevaarzetting weg te nemen. Het is dan niet altijd 
mogelijk om alle regels en afspraken, bijvoorbeeld met betrekking tot bomen of takken die zijn blijven 
hangen, op te volgen. In dergelijke situaties dient de omgeving voor de overige terreingebruikers op 
deugdelijke wijze afgeschermd te worden en kan en mag er verder naar bewind van zaken gehandeld 
worden.  
 
Voor het verrichten van werkzaamheden als ‘gemotoriseerde’ vrijwilliger van de Vereniging 
Natuurschoon wordt een door het bestuur van de vereniging vast te stellen vergoeding verstrekt.   

• Het gaat om een vergoeding per uur voor onkosten, onderhoud en afschrijving van machines en 
persoonlijke beschermingsmiddelen, of om vergoeding in natura (hout). 

• Deze vergoeding wordt periodiek geëvalueerd en bijgesteld naar een passend niveau;  

• De vrijwilliger zorgt zelf voor een kloppende registratie van gewerkte uren en/of gebruikt 
materieel.  

 

De ‘gemotoriseerde vrijwilligers’ kunnen desgewenst gebruik maken van het aanbod van organisaties 
waar vereniging Natuurschoon bij aangesloten is zoals Landschapsbeheer Drenthe en de VBNE, om 
zich te voorzien van opleidingen en/of certificering. Eventueel kan vereniging Natuurschoon in een 
van geval tot geval af te spreken deel bijdragen in de kosten van cursussen en/of training.  
 

• Deze mogelijkheid ontslaat de ‘gemotoriseerde’ vrijwilliger nooit van de verantwoordelijkheid 
om zich zelf actief in te spannen om kennis en ervaring op peil te brengen en te houden. 
 

 
 
 


