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Aanvragen vergoeding voor opleiding BOA kan t/m 30
september!
T/m 30 september 2016 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 e-herkenning. De datum
van binnenkomst is niet van belang. De BOA regeling wordt bekostigd door het
ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Veiligheid & Justitie.
Meer informatie over de vergoeding leest u in het document ‘Veel gestelde
vragen BOA vergoeding’.
info@vbne.nl

Laatste kans: meld u aan voor de Beheerdersdag op 30
september op Heerlijkheid Marienwaerdt
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? Leren van ervaringen met PAS projecten. Wat
betekent de Wet Natuurbescherming voor u? Het gebruik van apps in het
beheer. Gedragscode Bosbeheer herzien!? Vermarkten van uw landgoed of
natuurgebied. Op het gezondheidsplein kunt u uw gezondheid laten testen. En
nog veel meer. Kortom: deze dag is een must als u geïnteresseerd bent in het
beheer van bos en natuur! Voor leden van de VBNE kost de dag maar 35
euro.
Bekijk het programma of meld u direct aan via www.beheerdersdag.nl.
info@beheerdersdag.nl

Provincies nemen Boswet verschillend over in
verordening houtopstanden
De provincies werken hard om op 1 januari 2016 de nieuwe Wet
Natuurbescherming te verankeren in provinciale verordeningen en
beleidsregels. Uit een analyse van de VBNE van deze verordeningen blijkt dat
provincies allemaal een andere invulling geven aan het hoofdstuk
houtopstanden (voorheen de Boswet). Sommige van deze invullingen zijn
wellicht ook interessant voor andere provincies. Naast deze verschillen heeft
de VBNE ook een analyse gemaakt van de algemene aandachtspunten bij de
provinciale verordeningen. Ondanks dat in veel provincies de officiële
inspraakprocedure al voorbij is, kunt u of uw vertegenwoordiger bovenstaande
informatie waarschijnlijk nog wel inbrengen bij uw provincie via het ambtelijke
circuit of het politieke circuit van Provinciale Staten.
De officiële inspraakprocedure loopt nog wel voor:
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• Gelderland t/m 30 september
• Zeeland t/m 24 september
Heeft u nog opmerkingen, tips of vragen, dan kunt u altijd contact met ons
opnemen.
a.reichgelt@vbne.nl

Werkschuurbijeenkomsten Samenwerking biomassa op
12 oktober en 10 november
Werkschuurbijeenkomsten zijn nieuwe, kleinschalige, regionale bijeenkomsten
waar leden van de VBNE problemen uit de dagelijkse beheerpraktijk delen en
bediscussiëren. We gaan in gesprek over hoe beheerders door samenwerking
biomassa kunnen vermarkten. Bij het beheer van natuurgebieden en
landschapselementen komt biomassa in de vorm van houtsnippers vrij.
Voordat het product bruikbaar is en het ons iets oplevert moet er wel iets
gebeuren!
Een ding is zeker: samenwerking biedt eigenaren kansen op meer opbrengst
en grotere kostenbesparing. Maar hoe doe je dat? Een concreet voorbeeld uit
Zuid-Limburg geeft ons een inkijk in wat mogelijk is. Wil jij er iets meer over
horen, jouw ervaringen delen en samen met ons kijken hoe het nog beter kan?
Kom dan op 12 oktober of 10 november bij de werkschuurbijeenkomst om met
collega’s in gesprek te gaan.
• Woensdag 12 oktober, Landgoed Scherpenzeel, 9:30-12:30
• Donderdag 10 november, Oisterwijk, 9:30-12:30
Deze bijeenkomsten zijn gratis en exclusief voor de leden van de VBNE.
Aanmelden verplicht via www.vbne.nl
info@vbne.nl

Werkschuurbijeenkomst Vrijwilligers op 17 november
Tijdens deze bijeenkomst hoort u alles over veilig werken met vrijwilligers. Er
wordt dieper ingegaan op verzekeringen en wat er gebeurt als het ‘fout’ gaat?
Daarnaast zal er een deskundige aanwezig zijn op het gebied van arbo &
veiligheid. Waar moet je op letten en hoe hou je het werkbaar? Tenslotte is er
veel tijd voor discussie en het uitwisselen van ervaringen.
• Woensdag 16 november, Wormer
Deze bijeenkomsten zijn gratis en exclusief voor de leden van de VBNE.
Aanmelden verplicht via www.vbne.nl.
info@vbne.nl

Werkschuurbijeenkomsten Wet natuurbescherming
Tijdens deze bijeenkomsten hoort u alles over wat de nieuwe Wet
natuurbescherming en de provinciale verordeningen nu betekenen voor de
beheerpraktijk. De bijeenkomsten zijn van 10:00 tot 16:00 uur en vinden plaats
op:
•
•
•
•

Dinsdag 29 november voor Groningen, Friesland en Drenthe
Donderdag 1 december voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
Dinsdag 6 december voor Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
Donderdag 8 december voor Gelderland, Overijssel en Flevoland

Welke vragen heeft u over de Wet natuurbescherming? Laat het ons weten!
Deze bijeenkomsten zijn gratis en exclusief voor de leden van de VBNE.
Aanmelden verplicht via www.vbne.nl
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a.reichgelt@vbne.nl

Nieuw: Praktijkadvies oogsten van houtige biomassa
In deze praktische gids staat beschreven wat u kunt doen om goede kwaliteit
houtchips te produceren, opslaan en transporteren. Welke eisen stelt een
kachel? Hoe kunt u het beste schoon werken? Welke machines komen erbij
kijken? Hoe kunt u de chips het beste opslaan? Welke afrekenmethodes zijn
er? U kunt het allemaal nalezen in het praktijkadvies. Wilt u meer weten?
Kom dan naar de beheerdersdag op 30 september en volg de workshop over
biomassa of kom naar de werkschuurbijeenkomsten over samenwerking en
biomassa.
a.reichgelt@vbne.nl

Groene werkgevers ontmoeten elkaar, kom ook op 27
september!
De FPG organiseert in opdracht van de sociale partners speciaal voor
(kleinere) groene werkgevers twee regiobijeenkomsten: de tweede en laatste
avond is op 27 september in Elspeet. Op deze avond hoort u alles over
gezond, veilig en duurzaam werken; over de diverse financiële vergoedingen
die beschikbaar zijn voor groene werkgevers; en over flexibilisering van de
arbeidsmarkt. Natuurlijk is er ook veel ruimte om met elkaar in gesprek te
gaan. Aanmelden kan bij fpg@grondbezit.nl.
a.vandijk@vbne.nl

Nu aan de slag met digitale beekvissensleutel
Beekvissen zijn belangrijke graadmeters voor de ecologische staat van het
beekdallandschap. Daarom heeft OBN een eerder rapport hierover vertaald in
een digitale sleutel. Met deze sleutel kunt u de geschiktheid van een
beektraject voor bepaalde beekvissen bepalen. De sleutel heeft dezelfde opzet
als de vennensleutel.
m.brunsveld@vbne.nl

Noteer alvast: 3 november ErBo avond bij IPC Groene
Ruimte
Op 3 november organiseert SKBNL bij IPC-Groene Ruimte te Schaarsbergen
de jaarlijkse ErBo deelnemersavond. Deze avond is voor ErBo deelnemers Én
voor boseigenaren die met ErBo aannemers werken of willen werken.
Specifiek komt die avond het thema “Wat is kwaliteit in boswerk?” aan de orde.
Hoe is dat nog beter in de ErBo te verankeren? Verder verzorgt Annemarie
Timmermans van Camina een interactieve workshop met als thema: “De
valkuil van gevaar”: over waarom we tijdens onze werkzaamheden, bewust of
onbewust, niet altijd veilige keuzes maken. Aanmelden kan via info@skbnl.nl.
e.verbij@vbne.nl

Trekker krijgt kenteken en verplichte apk
Vanaf 2017 moeten alle trekkers voorzien worden van een kentekenplaat.
Daarnaast wordt per 20 mei 2018 een apk verplicht voor trekkers die harder
kunnen rijden dan 40 kilometer per uur. Trekkers moeten hiervoor 2-jaarlijks
worden gekeurd. Maar let op: onder andere harvesters en forwarders zijn weer
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uitgezonderd. Heeft u vragen, dan kunt u het beste contact opnemen met uw
leverancier of garage.
a.reichgelt@vbne.nl

Coachingsregeling uitgeput, aanvragen komen op
wachtlijst!
De Coachingsregeling die het mogelijk maakte om 50% van de kosten van een
coachingstraject terug te krijgen, is uitgeput. In totaal zijn 40 aanvragen
gehonoreerd en staan er nog 4 op de wachtlijst. Het is mogelijk dat aanvragen
toch minder hoog blijken te zijn dan verwacht, dus u kunt nog blijven
aanvragen. Uw aanvraag komt dan uiteraard wel op de wachtlijst.
a.vandijk@vbne.nl

Binnenkort & verschenen
• Groene werkgevers ontmoeten elkaar – 27 september – Elspeet
• 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
• Veldwerkplaats Duurzame duindynamiek – 15 november – Zuid-Kennemerland
• Veldwerkplaats Verlanding laagveenpetgaten – 23 november – Kortenhoef/Ankeveen
• Werkschuurbijeenkomst Biomassa - 12 oktober - Scherpenzeel
• Werkschuurbijeenkomst Biomassa - 10 november - Oisterwijk
• Werkschuurbijeenkomst Vrijwilligers - 16 november - Wormer (NH).
• Werkschuurbijeenkomst Wet natuurbescherming - 29 november - Groningen, Friesland en
Drenthe
• Werkschuurbijeenkomst Wet natuurbescherming - 1 december voor Noord-Holland, ZuidHolland en Utrecht
• Werkschuurbijeenkomst Wet natuurbescherming - 6 december voor Zeeland, NoordBrabant en Limburg
• Werkschuurbijeenkomst Wet natuurbescherming - 8 december voor Gelderland,
en Flevoland

Overijssel

• OBN aanbesteding via TenderNed ‘invloed boszone rond heideveentjes’
• Infobladen recente Veldwerkplaatsen
• Praktijkadvies oogsten van houtige biomassa

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