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Laatste hand aan nieuwe BOA regeling, aanvraag in
september
Ook dit jaar kunt u een vergoeding aanvragen voor de kosten voor de
opleiding van de boa’s. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan deze
nieuwe boa regeling. Nieuw omdat de regeling vanaf dit jaar wordt betaald
door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Veiligheid &
Justitie. Ook nieuw omdat de boa regeling vanaf dit jaar ook geldt voor
vrijwillige boa’s van groene werkgevers.
In de maand september kunnen groene werkgevers de vergoeding voor de
boa opleiding van hun boa’s aanvragen via de VBNE website. De uiteindelijke
vergoeding per boa is afhankelijk van het aantal aanvragen dat binnen komt.
Het maximum van de aan vergoeding is altijd 50% van de werkelijke
opleidingskosten. Houdt de komende tijd deze nieuwsbrief en de website van
de VBNE in de gaten voor meer informatie.
e.verbij@vbne.nl

Veldwerkplaats 'Unique selling points van natuur - van
ontdekken naar inrichten' op 22 juni
Hoe zorgt u als beheerder ervoor dat recreanten uw natuurgebied optimaal
kunnen vinden en beleven? En dat ze de plekken bezoeken die uw gebied
uniek maakt en weer tevreden naar huis gaan?
Het beantwoorden van deze vragen staat centraal tijdens de Veldwerkplaats
‘Unique selling points van natuurgebieden - van ontdekken naar inrichting’ op
22 juni in Hof Espelo in Overijssel (bij Enschede). Met behulp van de
Amerikaanse recreatietheorie ‘interpretation’ kunt u uw gebied nog
aantrekkelijker inrichten voor recreanten. Het verdiepen in de aard en gedrag
van de recreant, maar ook in de kenmerken van het gebied, leidt tot veel
betere inrichting. Bekijk het programma en meld u aan.
info@veldwerkplaatsen.nl

Platform Hout Nederland (PHN) wordt opgeheven
De VBNE is lid van Platform Hout Nederland (PHN). PHN verbindt de hout
producerende en de houtverwerkende houtindustrie in Nederland. De leden
hebben besloten PHN per 1 juli 2016 op te heffen.
Dit omdat hout als duurzame grondstof maatschappelijk en politiek
geaccepteerd is. En omdat het werk van PHN voortgezet wordt door diverse
acties onder het ‘Actieplan bijdrage bos en hout aan de groene economie’.
Meer informatie is te vinden op www.platformhout.nl. De partijen betrokken bij
de houtindustrie in Nederland verkennen nu hoe zij in de toekomst wel kunnen
blijven samenkomen, maar niet langer in de vorm van een vereniging.
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e.verbij@vbne.nl

Nieuw verschenen: Arboinfoblad Veilig handelen
illegaal afval
In het nieuwe Arboinfoblad Veilig handelen illegaal afval staat
hoe verschillende soorten afval te herkennen zijn. Welke risico’s eraan
verbonden kunnen zijn en wat je moet doen met het opruimen van het afval.
a.vandijk@vbne.nl

Nu aanmelden voor Symposium: Laat beken weer
stromen door het landschap op 20 september
Het OBN Deskundigenteam Beekdallandschap en de VBNE organiseren op 20
september 2016 een symposium over herstel en ontwikkeling van beken en
beekdallandschappen. Centraal staan succes- en faalfactoren van integraal
beekherstel in Nederland.
Bij beekherstel komen veel opgaven bij elkaar, zoals veiligheid, waterberging,
KRW en N2000. Hoe zorg je dan voor zinvolle combinaties van alle opgaven in
relatie tot natuurwaarden, landschappelijke waarden, veiligheid, natuurlijkheid
en recreatiefmedegebruik? Deelname is gratis. Aanmelding via:
www.natuurkennis.nl/aanmelden.
info@vbne.nl

Veldwerkplaatsen Cultuurlandschap: agrarisch natuur
en landschapsbeheer
In de komende maanden worden vanuit het Deskundigenteam
Cultuurlandschap een achttal Veldwerkplaatsen rondom de vier leefgebieden
binnen het agrarisch natuur- en landschapsbeheer georganiseerd. Deze
Veldwerkplaatsen gaan onder ander over: akkervogels, beheer/biodiversiteit
kruidenrijk en nat grasland, slotenbeheer en beheer landschapselementen.
De eerste Cultuurlandschap veldwerkplaats is op 14 juni: Open grasland,
beheer kruidenrijk en vernat grasland.
Houd www.veldwerkplaatsen.nl in de gaten of meld u aan voor de
veldwerkplaatsen nieuwsbrief, dan blijft u op de hoogte van de nieuwste data.
info@veldwerkplaatsen.nl

FAQ cao bos en natuur: start onderhandelingen raamcao bos en natuur
Sociale partners zijn op 25 mei begonnen met de onderhandelingen van de
raam-cao bos en natuur. De huidige cao is geldig tot 1 juli 2016. Het vervolg
op de onderhandelingen is 30 juni, met uitloop naar 6 juli. De intentie is dan
een principe-akkoord te hebben. Punten uit de cao-modernisering worden nog
niet meegenomen in de huidige onderhandelingen.
a.vandijk@vbne.nl
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Op 6 juni start inschrijving Beheerdersdag 2016
Dit jaar vindt de beheerdersdag plaats op vrijdag 30 september op Heerlijkheid
Mariënwaerdt. Het programma staat en wordt nu uitgewerkt. De inschrijving
voor de beheerdersdag start op maandag 6 juni via:
http://beheerdersdag.nl/aanmelden/.
Sponsoren
Bent u als bedrijf of organisatie actief in de wereld van bos, natuur en
landschap, dan is de Beheerdersdag voor u dé dag om uzelf te presenteren.
Bijvoorbeeld door een kraam op de infomarkt of een advertentie in het
magazine. Bekijk de mogelijkheden.
info@beheerdersdag.nl

Nieuw verschenen: Jaarverslag OBN 2015
Het Jaarverslag 2015 van het Kennisnetwerk OBN is klaar. De digitale versie
bevat links naar alle OBN producten. Hierdoor kunt u gemakkelijk de nieuwe
brochures bekijken.
Zoals de brochure ‘Arme bossen verdienen beter’ over de stikstofproblematiek
in droge bossen. En de brochure ‘Riet en ruimte voor de roerdomp’, waarin
kennis over deze soort wordt gekoppeld aan systeemherstel dat nodig is om
deze broedvogel voor Nederland te behouden.
Het Jaarverslag OBN 2015 is ook te bestellen via info@vbne.nl.
info@vbne.nl

Vergoeding voor coaching medewerkers
Voor vergoeding van de kosten voor coaching van medewerkers is de
coachingsregeling opgezet. Deze regeling is 1 april 2016 open gegaan en
aanvragen kunnen via de VBNE worden ingediend. De coaching moet gericht
zijn op het verbeteren van de competenties van de medewerkers met als doel
het behoud van de medewerker voor de organisatie. De vergoeding voor een
traject per deelnemer is maximaal € 2.820,- en is nooit hoger dan 50% van de
totale kosten. U kunt aanvragen als u participeert in het Fonds Colland
Arbeidsmarktbeleid, vaak maakt u dan ook gebruik van de raam-cao bos en
natuur.
a.vandijk@vbne.nl

Europees onderzoek naar: Ervaringen bosbeheerders
met klimaatverandering
De Universiteit Leuven (België) onderzoekt in diverse Europese landen de
ervaringen van bosbeheerders met klimaatverandering. Graag nemen ze ook
de ervaringen van de Nederlandse boseigenaren en -beheerders mee.
Daarom hebben de Leerstoelgroep Bos- en natuurbeleid van Wageningen
Universiteit en Alterra een Nederlandse versie van de enquête ontwikkeld. Het
wordt zeer gewaardeerd als u uw ervaringen met hen wil delen. De enquête is
anoniem, duurt ongeveer 15 minuten.

Binnenkort & nieuw verschenen
• Lezing en excursie 'Toepassingen van populierenklonen' - 3 juni Schijndel
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• Veldwerkplaats 'Rekening houden met muggenoverlast bij inrichting
en beheer van natuur' - 10 juni – Bargerveen
• Veldwerkplaats Recreatie: 'Unique selling points van natuur - van
ontdekken naar inrichten' - 22 juni - Hof Espelo
• Veldwerkplaats 'Essentaksterfte' - 29 juni – Roggebotzand
• Veldwerkplaats 'Natuurbrandpreventie in de praktijk' - 1 september –
Dwingelderveld
• Symposium ‘Laat beken weer stromen door het landschap’- 20
september- Driebergen

• Pratktijkadvies Essentaksterfte
• Arboinfoblad Veilig handelen illegaal afval
• KNVvN cursus voor BOA-werkgevers 2016

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen-Rijsenburg
Telefoon: 0343-745250
E-mail: info@vbne.nl
Twitter: @vbne_
www.vbne.nl
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