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VBNE denkt mee over Bosstrategie - mooie kans voor 
integraal bosbeleid
De provincies en het ministerie van LNV werken samen aan een Bosstrategie, 
als antwoord op de huidige maatschappelijke uitdagingen, zoals 
klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Bos en natuur vormen een 
vanzelfsprekende en natuurlijke CO2-opslag, maar hebben ook te lijden onder 
klimaatverandering. Bossen zijn maatschappelijk van groot belang. De VBNE 
levert samen met de Unie van Bosgroepen, AVIH en WUR bouwstenen voor 
de Bosstrategie. De minister heeft aangekondigd dat de Bosstrategie eind dit 
jaar klaar moet zijn.

a.reichgelt@vbne.nl

Vergoeding voor opleidingskosten groene boa's 
structureel
De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Justitie en 
Veiligheid (J&V) subsidiëren jaarlijks een deel van de opleidingskosten van 
groene boa’s in dienst van private werkgevers. Denk daarbij aan particuliere 
boseigenaren, provinciale Landschappen, Natuurmonumenten, maar ook 
sportvisserij-organisaties. Tot nu toe was deze bijdrage in ieder geval geregeld 
tot en met 2020, maar de minister van L&V heeft op 12 september aan de 
Tweede Kamer gemeld dat de boa-opleidingsbijdrage structureel is. Dat wil 
zeggen dat deze ook in de jaren na 2020 beschikbaar is.

d.nijland@vbne.nl

KNNV tekent gebruiksrechtovereenkomst Leer je Groen!
Onlangs had de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) 
de primeur: zij hebben als eerste organisatie een gebruiksrechtovereenkomst 
voor Leer je Groen! ondertekend. Medewerkers en actieve leden (vrijwilligers) 
van KNNV kunnen binnenkort ook gebruik maken van het aanbod van e-
learning modules op Leer je groen! Implementatie gebeurt via de KNNV 
afdelingen. Wil je ook weten wat Leer je Groen is, hoe het werkt en hoe je e-
learning kunt inzetten voor professionals en vrijwilligers, kom dan naar de 
workshop Leer je Groen op de Beheerdersdag!

l.dekort@vbne.nl

Vooraankondiging Klimaatbijeenkomst



Op 5 december van 10:00 tot 13:00 uur organiseert de VBNE op Landgoed 
Oostbroek in De Bilt een klimaatbijeenkomst. Op het programma staan in ieder 
geval nieuwe klimaatprojecten die in 2019 van start zijn gegaan en de 
Nationale Bossenstrategie. Zet het alvast in uw agenda!

info@vbne.nl

Werkschuurbijeenkomst mest en natuurbeheer
Op maandagmiddag 25 november organiseert de VBNE een 
werkschuurbijeenkomst over mest en natuurbeheer. Aanleiding zijn de 
pilots natuurinclusieve landbouw die door Staatsbosbeheer worden uitgevoerd 
waarin mest een belanrijke rol speelt. Daarnaast willen we ingaan op de 
ecologie achter mest (o.a. de insectenwereld), en de relatie tussen de bodem 
en mest. De locatie is restaurant de Blaauwe Kamer in Wageningen. U bent 
van harte welkom! Het programma en aanmelden kan via de website van de 
VBNE.

m.brunsveld@vbne.nl

Veel gestelde vragen: grote grazers en publiek
De VBNE krijgt regelmatig vragen over hoe om te gaan met de juridische 
aspecten van grote grazers en publiek. De bezitter van dieren is in beginsel 
altijd aansprakelijk voor schade die door zijn dieren wordt aangericht. Het gaat 
daarbij om een 'risicoaansprakelijkheid'. Meer kunt u hierover lezen in dit 
beknopte overzicht van de belangrijkste juridische aspecten van het inzetten 
van grote grazers.

a.reichgelt@vbne.nl

Welke boom moet ik planten? 10e Rassenlijst Bomen 
biedt uitkomst.
Voor de vergroening van steden, het vastleggen van CO2 en het versterken 
van biodiversiteit worden de komende jaren miljoenen bomen en struiken in 
Nederland aangeplant. Iedereen die te maken krijgt met de aanplant moet 
bepalen welke bomen en struiken geschikt zijn. Met de volledig 
geactualiseerde 10e Rassenlijst Bomen is van 85 soorten bomen en struiken 
te bepalen waar u ze het beste vandaan kunt halen. Meer info: 
www.rassenlijstbomen.nl

rassenlijstbomen@wur.nl

Nieuw: flyer Leer je Groen!
Lees over het e-learning platform Leer je Groen; online leren, waar en 
wanneer het uitkomt! Met e-learning modules over bijvoorbeeld veilig werken, 
basiskennis over de Nederlandse natuur, dier- en plantensoorten. Het aanbod 
is zeer divers en wordt continu uitgebreid!
Download the flyer

l.dekort@vbne.nl

Veilig op 1 - maak veiligheid bespreekbaar



De Veilig op 1 week is achter de rug. Voor inspiratie is er nog een laatste kans 
om mee te doen tijdens de Beheerdersdag vrijdag 27 september! Volg de 
workshop ‘veilig werken, hoe breng je het effectief onder de aandacht’.
Wil je meer weten over veiligheid schrijf je dan in voor de Veilig op 1 
nieuwsbrief op https://www.zeroaccidents2020.nl/.

l.dekort@vbne.nl

Binnenkort

Veldwerkplaats 'Heideherstel met steenmeel', 2 oktober, Strabrechtse Heide, Heeze
'Werkschuurbijeenkomst mest en natuurbeheer' 25 november, restaurant de Blaauwe Kamer in 
Wageningen
Veldwerkplaats 'Heideveentjes en bos, gaat dat samen voor hoogveeninsecten', 27 
november, Dwingeloo
Vooraankondiging Klimaatbijeenkomst 5 december, Landgoed Oostbroek, De Bilt
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