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Aanvragen vergoeding voor opleiding BOA van 1 t/m 30
september 2016
In de periode van 1 t/m 30 september kunnen private groene werkgevers
via de website www.vbne.nl een vergoeding aanvragen van maximaal
50% van de kosten voor de opleiding van de boa’s en voor de kosten van
eherkenning. Als u binnen deze periode aanvraagt en u voldoet aan de
voorwaarden, ontvangt u de vergoeding. De datum van binnenkomst is
dus niet van belang, zolang het binnen de periode is. De BOA regeling
wordt bekostigd door het ministerie van Economische Zaken en het
ministerie van Veiligheid & Justitie. Meer informatie leest u in dit
artikel uit het Vakblad Natuur Bos Landschap.
info@vbne.nl

Programma beheerdersdag 30 september 2016 rond.
Meld u nu aan!
Dé vakinhoudelijke dag waar u bij wilt zijn! Een dag boordevol actualiteit,
kennisuitwisseling en ontmoeting. Hier een kleine greep uit het aanbod:
Wat kan je wel en niet met drones; ervaringen met PAS projecten; het
gebruik van apps in het beheer; gedragscode Bosbeheer herzien!?;
vermarkten van uw landgoed of natuurgebied; het gezondheidsplein
waar u uw gezondheid kunt laten testen. En nog veel meer. Kortom: deze
dag is een must als u geïnteresseerd bent in het beheer van bos en
natuur! Bekijk de uitnodiging voor meer informatie over het programma
en het aanmelden.
info@beheerdersdag.nl

Let op inspraak Wet natuurbescherming bij provincies
De verordeningen van de provincies zijn van cruciaal belang hoe de
nieuwe Wet natuurbescherming gaat uitpakken in de dagelijkse
beheerpraktijk. Hier vindt u een aantal aandachtpunten als het gaat om
de oude Boswet. Houd in de gaten of de nieuwe regelgeving wel
werkbaar is voor u. U heeft de mogelijkheid tot inspraak. Hier vindt u alle
informatie over de provincies op een rij waar de VBNE bekend mee is.
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Houd vooral zelf contact met uw provincie. En tips zijn natuurlijk altijd
welkom.
a.reichgelt@vbne.nl

Groene werkgevers ontmoeten elkaar: kom ook op 21 of
27 september!
De FPG organiseert in opdracht van de sociale partners speciaal voor
(kleinere) groene werkgevers drie regiobijeenkomsten in de avond: 23
augustus was de eerste, op 21 (Lisse) en 27 (Elspeet) september zijn de
volgende. Op deze avond hoort u alles over de cao-modernisering: over
gezond, veilig en duurzaam werken; over de diverse financiële vergoedingen
die beschikbaar zijn voor groene werkgevers; en over flexibilisering van de
arbeidsmarkt. Aanmelden kan bij fpg@grondbezit.nl.
a.vandijk@vbne.nl

Ervaringen met boomveiligheid in de praktijk
U heeft alweer bijna een jaar met het praktijkadvies boomveiligheid in bos en
natuur kunnen werken. Eerste ervaringen:
1. Het is handig om rekening te houden met boomveiligheid bij de start
van een project. Zoals een nieuw aan te leggen wandelpad of een te
plaatsen kunstwerk.
2. Het zou mooi zijn als boomveiligheid opgenomen kan worden in CMSi.
3. Bij communicatie rondom storm, houd er rekening mee dat een bos
nooit zonder risico’s is. Ook niet wanneer na een storm ‘het bos is
opgeruimd’.
Wat zijn uw ervaringen? Heeft u nog vragen of tips om het praktijkadvies te
verbeteren? Laat het ons weten.
a.reichgelt@vbne.nl

Moet ik iets doen door de wijziging in de Wet Beperking
Ziekteverzuim?
Per 1 januari 2017 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de aan hen
doorbelaste WGA-lasten van hun vaste én tijdelijke werknemers. Er zijn twee
opties:
• U bent geen eigenrisicodrager en u betaalt als (kleine) werkgever WGA
premie (de sectorpremie) aan het UWV (via de Belastingdienst). Dan
regelt het UWV het voor u en hoeft nu niets te doen.
• U bent eigenrisicodrager of wilt dat worden (u kunt op 1 januari en 1 juli
wisselen), dan wordt u vanaf 1 januari dus ook verantwoordelijk voor
de begeleiding en re-integratie van al uw (ex) werknemers voor een
periode van maximaal 10 jaar. U moet zelf besluiten of u dit nieuwe
risico dan wel of niet wilt verzekeren.
Door de verandering van wetgeving is het belangrijk nu en in de toekomst te
onderzoeken welke keuze voor uw bedrijf het beste is: eigenrisicodrager
blijven of worden (inclusief eventueel eigenrisicodragersverzekering) of
verzekerd blijven via het publieke bestel (UWV). Meer informatie kunt u vinden
in deze brief.
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A.vandijk@vbne.nl

Bestuur VBNE stelt VBNE Agenda 2016-2020 vast
Net voor de zomer hebben wij, te weten Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, LandschappenNL, de Federatie Particulier
Grondbezit, het Ministerie van Defensie en het Natuurnetwerk
Gemeenten, gezamenlijk onze VBNE Agenda 20162020 vastgesteld. De
afgelopen 1,52 jaren hebben wij gewerkt aan de opbouw van de VBNE
en het zo soepel mogelijk overnemen van de dossiers van het Bosschap
waar we graag mee verder wilden. Deze Agenda VBNE 20162020 bevat
de kaders en concrete acties waar wij de komende jaren verder aan
willen bouwen. De Agenda in opgebouwd aan de hand van de vier rollen
die wij vervullen, namelijk: eigenaar, beheerder, leverancier en
werkgever. In de jaarlijkse werkplannen werken we de Agenda verder uit.
e.verbij@vbne.nl

NIEUW: Brochure Afspraken maken met particuliere
houtzagers in je bos
Brandhout op stam wordt steeds vaker aan particulieren gegund. Maar wie is
verantwoordelijk voor de veiligheid van deze particuliere houtzagers? Wat voor
afspraken moet je met ze maken? Antwoorden op deze vragen vindt u in de
nieuwste brochure over de Arbowet en aansprakelijkheid voor Particuliere
houtzagers. U kunt de brochure downloaden of bestellen via info@vbne.nl.
A.vandijk@vbne.nl

Rapport kansrijke herstelmaatregelen kruidenrijk
grasland aanleiding voor nieuw onderzoek
Deze zomer is onder leiding van het OBN Deskundigenteam Droog
zandlandschap een onderzoek gestart naar herstel van kruiden- en faunarijke
graslanden. Op veel voormalige landbouwgronden wordt vaak via
verschralingsbeheer geprobeerd de droge en bloemrijke types van beheertype
N12.02 te ontwikkelen. In de praktijk blijken veel pogingen te stranden in de
successiefase met dominantie van struisgrassen of met gestreepte witbol
(“witbolstadium”). Mede vanuit onderzoek van o.a. Natuurmonumenten zijn
kansrijke maatregelen in beeld gebracht om dit stadium te doorbreken. In
nieuw OBN onderzoek worden deze herstelmaatregelen getest. Resultaten
worden begin 2019 verwacht.
m.brunsveld@vbne.nl

Kansen voor herstel en beheer van wielen, kolken en
oude rivierarmen!?
Is het mogelijk in het rivierengebied de potenties van laag-dynamische
elementen zoals wielen en oude rivierarmen te herkennen en vervolgens
herstellen en beheren? Dit omdat uit oude inventarisaties blijkt dat dit soort
elementen zeer rijke vegetaties bevatten met bijhorende fauna. In opdracht
van het OBN Deskundigenteam Rivierenlandschap is daarom een rapport en
kaartmateriaal vervaardigd met daarop gedetailleerd de kansen voor dit soort
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natuurelementen langs rivieren. Op de komende beheerdersdag nemen de
experts van Alterra je mee naar de uiterwaarden van de Linge om te laten zien
waar de kansen liggen. Het rapport kunt bestellen via info@vbne.nl.
m.brunsveld@vbne.nl

Gratis Belgische studiedag Natuurherstel in de
Bosbeekvallei op 10 september 2016
In de Bosbeekvallei in Opglabbeek in de provincie Limburg werden de
voorbije jaren verscheidene natuurherstelacties uitgevoerd. Tijdens deze
studiedag maken we in de voormiddag kennis met de ecohydrologie van
graslanden in laagland valleisystemen in het algemeen, en daarna
toegespitst op de Bosbeekvallei. In de namiddag volgt een terreinbezoek
waarbij verschillende ontwikkelingsstadia van valleigraslanden worden
bezocht en hun ecohydrologisch functioneren wordt toegelicht. Tijdens
de excursie komen de deelnemers ook langs andere natuurtypes, zoals
kleine zeggenvegetaties, open water, natte heide en goed ontwikkeld
broekbos. Voor meer informatie zie http://www.natuurkennis.nl/nieuws.

Binnenkort
• Studiedag Natuurherstel in de Bosbeekvallei - 10 september 2016- Opglabbeek
(België)
• Veldwerkplaats De nutriëntenbalans van droge heide - 13 september- Nationale Park
Hoge Veluwe
• Symposium Wild of Geordend -17 september - Radboud Universiteit Nijmegen
• Groene werkgevers ontmoeten elkaar - 21 september - Lisse
• Veldwerkplaats Effecten van verbrakking op laagveen- 21 september – Ilperveld
• Groene werkgevers ontmoeten elkaar – 27 september – Elspeet
• Cursus 'Bodembiologie bij natuurbeheer'- 27& 28 september- Zundert & Uffelte
• Veldwerkplaats De ecologische waarde en het beheer van sloten - 28 september - De
Wieden
• Veldwerkplaats Beheer natte dooradering en waterkwaliteit (Cultuurlandschap) - 28
september – Kamerik
• Beheerdersdag – 30 september – Heerlijkheid Marienwaerdt
• Werkschuurbijeenkomst Biomassa - 12 oktober
• Werkschuurbijeenkomst Biomassa - 10 november
• Werkschuurbijeenkomst Vrijwilligers - 16 november - Wormer (NH).
• Doet u mee aan korte enquête over het nemen van beslissingen bestrijding ziekten en
plagen in het kader van groot Europees onderzoek?

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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