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Aanmelden Beheerdersdag 30 september 2016 gestart!
Op 30 september 2016 vindt op Heerlijkheid Mariënwaerdt de jaarlijkse
beheerdersdag plaats. Wilt u ook meer weten over het gebruik van apps in het
beheer? Of over hoe uw vrijwilligers kunt betrekken bij uw beheer? Of over de
nieuwe Wet Natuurbescherming? Of verschillende beheersystemen
uitproberen? En dit is nog maar een greep uit het programma. U kunt zich
aanmelden via http://beheerdersdag.nl/aanmelden/ zodat u verzekerd bent van
een plaats.
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. U
bereikt dan in een dag 600 beheerders uit heel het land. Bekijk de
mogelijkheden op www.beheerdersdag.nl

info@beheerdersdag.nl

Nieuwe BOA regeling open van 1 t/m 30 september 2016
In de periode van 1 t/m 30 september 2016 kunnen private groene werkgevers
een vergoeding aanvragen voor maximaal 50% van de kosten voor de
opleiding van de boa’s en voor de kosten van e-herkenning. De aanvraag zal
digitaal zijn via een formulier op de website van de VBNE. De vergoeding is
afkomstig van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van
Veiligheid & Justitie. De uiteindelijke vergoeding per boa is afhankelijk van het
aantal aanvragen dat binnen komt. Meer informatie leest u in dit artikel uit het
Vakblad NatuurBosLandschap.
e.verbij@vbne.nl

Provincies druk met voorbereidingen inwerkingtreding
nieuwe Wet Natuurbescherming
Alle provincies werken hard om alle provinciale verordeningen in orde te
maken zodat op 1 januari 2017 de nieuwe Wet Natuurbescherming van start
kan gaan. In deze verordeningen leggen de provincies bijvoorbeeld vast hoe
ze omgaan met de herplantplicht en compensatie bij de kap van bos. In
sommige provincies liggen de nieuwe verordeningen al ter inzage, zoals in
Drenthe. Zie www.provincie.drenthe.nl/natuurbescherming. Ter gelegenheid
van het 25 jarig jubileum van de Unie van Bosgroepen heeft de VBNE een
presentatie gegeven over de ‘Nieuwe Wet Natuurbescherming in de praktijk’.
e.verbij@vbne.nl
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Geef u nu op voor extra veldwerkplaatsen over
agrarisch natuurbeheer
In 2016 organiseert BoerenNatuur in opdracht van de VBNE extra
veldwerkplaatsen over agrarisch natuurbeheer rondom de vier leefgebieden
‘droge dooradering’, ‘natte dooradering’, ‘open grasland’ en ‘open akkerland’.
Het initiatief voor de veldwerkplaatsen komt van het nieuwe OBN
Deskundigenteam Cultuurlandschap. In deze veldwerkplaatsen wordt
praktijkkennis over het agrarisch natuurbeheer met de deelnemers gedeeld en
bediscussieerd. De eerstvolgende veldwerkplaats op 6 juli gaat over ‘beheer
van perceelranden en landschapselementen voor patrijs’. U kunt zich nog
opgeven via www.veldwerkplaatsen.nl.
Meer informatie over de andere extra veldwerkplaatsen vindt u op
www.veldwerkplaatsen.nl onder het kopje ‘cultuurlandschap’.

FAQ cao bos en natuur: onderhandelingen raam-cao
bos en natuur gaan verder
Sociale partners gaan op 30 juni verder met de onderhandelingen voor de
raam-cao bos en natuur. De huidige cao is geldig tot 1 juli 2016. Mocht het
nodig zijn, dan gaan de sociale partners 6 juli verder met de
onderhandelingen. 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

Input gevraagd voor herziening praktijkadvies
Risicobeheersing Natuurbranden
De VBNE heeft twee jaar geleden het praktijkadvies ‘Risicobeheersing
natuurbranden: gezamenlijk, gebiedsgericht, lokaal maatwerk’ uitgegeven.
Daarin wordt beschreven welke stappen u als natuureigenaar zelf of samen
met lokale partijen kan zetten om de risico’s op (onbeheersbare)
natuurbranden kunt verkleinen. De VBNE gaat dit najaar deze brochure
herzien. Met als doel nog meer de doelen van de natuurbeheerder als
vertrekpunt te nemen bij de preventieve maatregelen in het kader van
preventie van natuurbranden. Als u uw ervaringen en suggesties mee wilt
geven, dan kunt u dat doen via A.Reichgelt@vbne.nl. Alvast bedankt!
Meer nieuws op het gebied van natuurbrandpreventie:
• In mei in het Vakblad NatuurBosLandschap een praktisch artikel over
hoe je als beheerder ‘het lopend vuurtje’ kan vertragen.
• Op 1 september is er weer een veldwerkplaats over
natuurbrandbeheersing. U kunt zich aanmelden via
www.veldwerkplaatsen.nl

Natuurnetwerk Gemeenten nieuwe naam voor VGBNE
Natuurnetwerk Gemeenten is de nieuwe naam van de vereniging van
Gemeentelijke Bos- en Natuurterreineigenaren (VGBNE). Het Natuurnetwerk
Gemeenten verbindt gemeenten met bos en natuur in eigendom en beheer. In
de recent verschenen flyer leest u meer over het Natuurnetwerk Gemeenten
en waarom een lidmaatschap voor gemeenten interessant is. Ook kunt u meer
lezen in een recent uitgekomen artikel waarin gemeenten Nunspeet en Venray
vertellen over hun drijfveren om het Natuurnetwerk Gemeenten op te richten
en wat hun ambities zijn met de vereniging. Meer info zie
www.natuurnetwerkgemeenten.nl
info@natuurnetwerkgemeenten.nl
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Themanummer Landschap over OBN onderzoek naar
nat zandlandschap nu in te zien
Wat heeft jarenlang onderzoek in het kader van het OBN programma voor het
'natte zandlandschap’ opgeleverd? Precies die vraag staat centraal in het pas
verschenen themanummer van Landschap over OBN onderzoek in het nat
zandlandschap. De uitgave kijkt terug op de resultaten van 15 jaar onderzoek,
en concludeert dat OBN onderzoek heeft geleid tot veel stappen vooruit
richting natuurherstel. U kunt de uitgave kosteloos downloaden of bestellen via
info@vbne.nl. De komende tijd verschijnen er zo nog meer themanummers
over een aantal andere landschappen binnen OBN.
www.natuurkennis.nl

Controleert u al systematisch op teken?
Voor het systematisch controleren op teken heeft de VBNE een sticker
ontwikkeld die u op uw beheerkantoor, wc of badkamer kunt hangen.
Aanvullend op deze sticker kunt u een filmpje van Stigas bekijken met nog
meer tips. Voor meer algemene informatie over teken kunt u de flyer Teken en
de ziekte van Lyme bekijken. Deze flyer bevat informatie voor werknemers en
werkgevers over het voorkomen van tekenbeten, het verwijderen van teken en
de ziekte van Lyme. Tenslotte is bij de VBNE ook een tekenverwijderaar
verkrijgbaar die u kunt bestellen.

a.vandijk@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 opengesteld en
aanvragen kunnen nog steeds 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

VBNE aan de slag met randvoorwaarden inzet
vrijwilligers in beheer
Al decennia lang zetten vrijwilligers zich in de bos- en natuursector in, maar de
laatste jaren groeit het aantal vrijwilligers sterk. Dit vraagt meer van de
medewerkers van de verschillende organisaties en vraagt om specifiek
vrijwilligersbeleid. De VBNE is daarom gestart met de werkgroep vrijwilligers
en gaat in het najaar een drietal werkschuurbijeenkomsten over veiligheid van
vrijwilligers organiseren. Op dit moment wordt een benchmark uitgevoerd om
te achterhalen hoe de verschillende organisaties omgaan met vrijwilligers. Zo
kan beter bekeken worden wat gezamenlijk opgepakt kan worden. Daarnaast
heeft de VBNE de brochure ‘Veilig vrijwilligerswerk organiseren’ en de
Veiligheidsinstructiebladen uitgebracht. Tenslotte zal er binnenkort een
E-learning module verschijnen over veilig werken buiten, zowel voor
medewerkers als vrijwilligers.

a.vandijk@vbne.nl
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Binnenkort & nieuw verschenen
• Veldwerkplaats ‘Natuurbrandpreventie in de praktijk – 1 september – Dwingelderveld
• Veldwerkplaats ‘Nutrientenbalans droge heide’ – 13 september – NP Hoge Veluwe
• Veldwerkplaats 'Beheer van perceelranden en landschapselementen voor Patrijs - 6 juli
- Werkendam
• Beheerdersdag – 30 september - Heerlijkheid Marienwaerdt (Beesd)
• OBN nieuwsbrief zomer 2016
• OBN rapport ‘Mogelijkheden voor herstelbeheer in hellingbossen op kalkrijke bodem in
Zuid-Limburg’. Ook te bestellen via info@vbne.nl
• OBN rapport ‘Fosfaattoevoeging heide’ met daarin resultaten veldexperiment
uitgevoerd in NP de Hoge Veluwe. Ook te bestellen via info@vbne.nl
• Themanummer Landschap OBN Nat zandlandschap

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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