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Leren door middel van e-learning, waar en wanneer u 
wilt  
Het platform Leer je groen! is het e-learningplatform voor beroepskrachten en 
vrijwilligers in de groensector. Het platform is gericht op mensen die 
beheerwerk doen in de natuur, die met publiek werken of die monitorwerk 
doen. Per e-learningmodule leert u in ongeveer een halfuur de belangrijkste 
basiskennis over een onderwerp, zoals bijvoorbeeld veilig werken of 
zoönosen. 
‘Leer je groen’ is het resultaat van een samenwerking tussen 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL en IVN onder de 
paraplu van de VBNE. De deelnemende organisaties rollen intern het platform 
zelf uit. Pas wanneer u ingevoerd bent kunt u deelnemen. Neem voor meer 
informatie contact op met de contactpersoon binnen uw organisatie. 
 
l.dekort@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Vergoeding ook voor vrijwillige boa  
Heeft u werknemers of vrijwilligers die een BOA-opleiding hebben gedaan (of 
nog gaan doen) in de periode van 1 januari t/m 31 december 2017? Dan kunt 
u ook dit jaar via de VBNE een vergoeding krijgen voor de kosten van de 
opleiding. Dit jaar kan die vergoeding oplopen tot 100% van de 
opleidingskosten. 
De ministeries van LNV en J&V financieren de regeling. 
Let op: de deadline 31 december 2017 komt in zicht! Meer informatie over de 
aanvraagprocedure vindt u op onze website: www.vbne.nl. U helpt ons enorm 
als u uw aanvraag mét factuur zo snel mogelijk indient. 

d.nijland@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Afschaffing btw-landbouwregeling heeft consequenties 
voor boseigenaren  
Per 1 januari 2018 wordt de btw-landbouwregeling afgeschaft. Bosbouwers 
konden altijd gebruik maken van deze regeling. Dit hield in dat zij geen btw-
administratie hoefden te voeren, ook wanneer zij door de Belastingdienst als 
ondernemer werden gezien. Met de afschaffing van de btw-landbouwregeling 
moeten alle ondernemers in de bosbouw: 

• btw in rekening gaan brengen, 

• een btw-administratie gaan voeren, 

• btw-aangiften indienen. 

Meer informatie over de overgangsregeling, of u wordt gezien als ondernemer 
of niet, en de kleine ondernemersregeling vindt u in deze notitie van 
Ernst&Young die in opdracht van de VBNE is opgesteld. In de bijlage vindt u 
de goederen en diensten in de bosbouw waarvoor het btw-tarief van 6% geldt. 

a.reichgelt@vbne.nl 
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Inschrijven voor werkschuurbijeenkomst 
publieksagressie  
U kunt zich nu inschrijven voor de werkschuurbijeenkomst over “hoe ga je om 
met publieksagressie”. Marlies Kamps van Stigas geeft een inleiding over het 
gebruik van de toolkit agressie en geweld. John Didderen, boswachter en boa 
bij het Goois Natuurreservaat, zal vertellen over de dagelijkse praktijk. 
Harold van Dijk, instructeur gevaarsbeheersing werkzaam bij de UMCG 
Ambulancezorg in Drenthe, geeft instructie en tips voor agressiereductie en 
een korte weerbaarheidstraining. 
U kunt zich inschrijven via info@vbne.nl en aangeven welke data u 
beschikbaar bent. Het gaat om de volgende data: 18 of 19 december of 11, 12, 
23, 24, 25 of 26 januari. Deze werkschuurbijeenkomst zal centraal in 
Nederland plaats vinden. Deelname aan de werkschuurbijeenkomsten is 
kosteloos. 
Lees het artikel uit het vakblad NBL over agressie. 

info@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Gedragscode bosbeheer voor onbepaalde tijd verlengd  
De gedragscode bosbeheer 2010-2017 is verlengd totdat de nieuwe 
gedragscode, gebaseerd op de Wet natuurbescherming, is goedgekeurd. Dit 
staat in een brief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op 
dit moment wordt de nieuwe gedragscode bosbeheer ambtelijk beoordeeld 
door de RVO. U kunt de gedragscode bosbeheer dus gewoon blijven 
gebruiken. Via deze nieuwsbrief brengt de VBNE u op de hoogte zodra de 
nieuwe gedragscode goedgekeurd is. 

a.reichgelt@vbne.nl 

  

 
 
 

Gezocht: trainers voor poule vrijwilligersmanagement   
De VBNE zoekt mensen die gepokt en gemazeld zijn in het organiseren en 
coördineren van groen vrijwilligerswerk en personen met expertise op het 
terrein van vrijwilligersmanagement. 
De trainers in deze poule maken samen een trainingsaanbod, beschikbaar 
voor alle groene organisaties in Nederland die met vrijwilligers werken. Denk 
aan onderwerpen als: werven en intake, begeleiden van vrijwilligers, 
gesprekstechnieken, vrijwilligersbeleid in eigen organisatie, intervisie, en 
samenwerking met collega-organisaties. 
Bent u geïnteresseerd en beantwoordt u aan het profiel? Meldt u dan aan voor 
de startbijeenkomst 8 december via jessica.winter@landschapoverijssel.nl. 
Voor meer informatie: Astrid de Beer 06-13340520 of Jessica Winter 06-
10882797 

jessica.winter@landschapoverijssel.nl 

 

 

 
 
 

OBN Jaarplan 2018 goedgekeurd  
De gezamenlijke provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) hebben het OBN Jaarplan 2018 goedgekeurd. In het 
jaarplan staan zowel de onderzoeksprojecten als de communicatie-activiteiten 
die het OBN Kennisnetwerk in 2018 gaat uitvoeren. Zoals een onderzoek naar 
de gevoeligheid van landschappen, habitattypen en soorten voor stikstof. Dit is 
belangrijk voor de onderbouwing van PAS herstelmaatregelen. 
Een ander onderzoek gaat over de natuurkwaliteit van en ontwikkelstrategie 
voor ooibossen langs de rivieren, momenteel een bedreigd habitattype. Het 
netwerk zal de resultaten uit onderzoek ook komend jaar weer op allerlei 
manieren communiceren met brochures, symposia, en via de vernieuwde 
website www.natuurkennis.nl. 

w.wiersinga@vbne.nl       
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Werkschuurbijeenkomst actieve soortbescherming in 
de praktijk 1 december  
U bent van harte welkom op vrijdag 1 december bij de werkschuurbijeenkomst 
over actieve soortbescherming in de praktijk. Tijdens het evalueren van de 
Gedragscode Bosbeheer is geconstateerd dat deze passieve vorm van 
soortbescherming nooit afdoende zal zijn. 
Beter zou zijn dat alle beschermde soorten zoveel voorkomen dat 
beheeringrepen in bos geen negatief effect kunnen hebben op de staat van 
instandhouding. Dat vraagt om actieve soortenbescherming. In Brabant 
hebben RAVON en Bosgroep Zuid-Nederland daar ervaring mee opgedaan. 
Tijdens deze bijeenkomst zullen zij hun leermomenten met u delen. 
Het programma en aanmelden. Deelname aan de werkschuurbijeenkomsten is 
kosteloos. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

a.reichgelt@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Werkschuurbijeenkomst omgaan met jongeren in 
natuur en landschap 7 december  
Werkt u regelmatig met jongeren in het kader van vrijwilligerswerk, middelbare 
schoolprojecten, stages, studentenopdrachten of studentenverenigingen? Wilt 
u meer weten over hoe u hen het beste kunt enthousiasmeren en begeleiden? 
Hoe werkt het puberbrein? Wat is uw rol als begeleider? Hoe gaat u om met 
ongewenst gedrag? 
Tijdens onze werkschuurbijeenkomst op donderdag 7 december zullen we op 
interactieve wijze onder leiding van een ervaren jongerendeskundige de 
belevingswereld van jongeren van 12-25 jaar verkennen. 
Het programma en aanmelden. Deelname aan de werkschuurbijeenkomsten is 
kosteloos. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

w.roetemeijer@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Werkschuurbijeenkomst wilde zwijnen op komst 8 
december  
In samenwerking met de KNJV organiseert de VBNE op vrijdag 8 december 
een werkschuurbijeenkomst over wilde zwijnen op komst. Wilde zwijnen 
verspreiden zich naar gebieden waar ze voorheen niet voorkwamen. Dat kan 
betekenen dat u daar als beheerder ineens mee te maken krijgt. We gaan 
eerst in op de ecologie van het wilde zwijn, daarna op de praktijk van het 
beheer. 
In de discussie is er ook aandacht voor nieuwe kennisvragen uit de praktijk. 
Wat weten we nog niet? Deze vragen zijn input voor het kennisprogramma van 
de KNJV. 
Het programma en aanmelden. Deelname aan de werkschuurbijeenkomsten is 
kosteloos. 

info@vbne.nl 

 

 

 
 
 

VBNE tekent groen convenant voor betere aansluiting 
onderwijs en arbeidsmarkt  
Op 9 november heeft de VBNE het groene convenant ondertekend, samen 
met diverse partners uit de groene sector zoals LTO Nederland, Tuinbranche 
Nederland en de Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). Dit 
convenant moet zorgen voor een betere afstemming tussen de werkgevers in 
de groene sector en de onderwijswereld. Zo wordt de landelijke invulling en 
uitvoering van het onderwijs in de groene sector geborgd en zorgen we voor 
een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De cao-partners bos 
en natuur hebben besloten om in ieder geval komend jaar deel te nemen aan 
het groene convenant.   

l.dekort@vbne.nl 
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NVWA verplicht eigenaar niet meer om Phytophthora 
ramorum te ruimen  
De schimmel Phytophthora ramorum is in Nederland aangetroffen op 
rododendron en bosbes en er zijn enkele vondsten gedaan op de Amerikaanse 
eik en beuk. Maar vooralsnog valt het mee met de aantastingen in Nederland. 
In het verleden kon de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de 
terreineigenaar verplichten om de aangetaste beplanting te ruimen. Dat zal de 
NVWA niet meer doen. Meer leest u hierover in ons praktijkadvies.  

a.reichgelt@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Van harte welkom bij het VBNE-kantoor  
De VBNE is gesitueerd pal naast het grote stationsvernieuwingsproject 
Driebergen-Zeist. De leden van de VBNE zijn van harte welkom op onze goed 
bereikbare ontmoetingsplek voor vergaderingen en flexwerken. Met 
duurzaamheid in gedachten heeft het de voorkeur dat u met het OV komt. U 
kunt reserveren via info@vbne.nl. 
Onlangs heeft het stationsvernieuwingsproject Driebergen-Zeist de 
duurzaamheidstrofee van ProRail ontvangen. Een van de redenen voor deze 
trofee is dat het beton dat vrijkwam bij de sloop van het voormalige kantoor 
van Staatsbosbeheer is gebruikt als fundering voor de tijdelijke P+R bij de A12. 
Ook wordt er extra veel groen geplaatst. 
 
info@vbne.nl 

 

 

 
 
 
 

Binnenkort 
  
• Veldwerkplaats Erosieprocessen en bufferzones Heuvelland- 1 december - Zuid Limburg 

• Werkschuurbijeenkomst actieve soortbescherming in de praktijk - 1 december - Vught  

 

• Werkschuurbijeenkomst omgaan met jongeren in natuur en landschap - 7 dec. - Orvelte 

 

• Werkschuurbijeenkomst Wilde zwijnen op komst - 8 december- Wageningen 

 

• Startbijeenkomst Vrijwilligersmanagement - 8 december - Driebergen 

 

 

 

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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