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Fijne feestdagen en een inspirerend 2018!
Met het eind van 2017 in zicht kan ik terugblikken op negen maanden VBNE;
een periode die symbool staat voor een mooie ontwikkeling. Enkele
hoogtepunten van afgelopen jaar:

•
•
•
•
•
•

Leerjegroen zag het licht: een online educatie-platform voor al onze
leden en hun vrijwilligers met actuele kennis over werken in het
beheer van bos, natuur en landschap.
Kennis over beheer delen we via de vernieuwde website van
www.natuurkennis.nl van het Kennisnetwerk OBN en de bijbehorende
hooggewaardeerde veldwerkplaatsen.
Beide initiatieven werden gepresenteerd op de jaarlijkse
Beheerdersdag die dit jaar een record aantal bezoekers trok, meer
dan 600!
Ook de vernieuwde online Kenniskalender, met activiteiten voor en
door VBNE-leden, zorgt voor mooie kennis-kruisbestuiving.
En natuurlijk was het fijn dat we dit jaar konden aankondigen dat we
de BOA-opleidingen voor medewerkers en vrijwilligers voor 100%
kunnen vergoeden.
De leden van de VBNE hebben gezamenlijk een klimaatnotitie
opgesteld als input voor het Klimaatakkoord van de Nederlandse
overheid; immers, met onze terreinen kunnen we bijdragen aan de
oplossing van de klimaatproblematiek, terwijl we tegelijkertijd
constateren dat er nog veel kennisvragen liggen.

De gemeenschappelijke noemer van deze voorbeelden is precies datgene
waar het in deze vereniging om draait: kennis delen voor een verdere
professionalisering van onze sector. Ook in 2018, het jaar waarin jullie
vereniging haar eerste lustrum viert!
Mede namens mijn collega’s van het VBNE-kantoor: Fijne feestdagen en een
inspirerend 2018!
Dianne Nijland
d.nijland@vbne.nl

Akkoord CAO Bos en natuur 2017-2018
Op 6 december 2017 hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties een
akkoord bereikt over de CAO Bos en natuur 2017-2018. De cao heeft een
looptijd van één jaar, van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018. Voor de volgende cao
streven partijen naar een langere looptijd. Partijen zijn een loonsverhoging
overeengekomen van 1,5% in totaal, die als volgt is opgebouwd:

•
•

0,5% loonsverhoging met ingang van 1-7-2017 (invoering met
terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017);
1% loonsverhoging met ingang van 1-1-18.

l.dekort@vbne.nl

Vergoeding boa opleidingen 2017: deadline 12 januari
2018
De vergoeding is een tegemoetkoming in de opleidingskosten en de kosten
van e-herkenning voor de (vrijwillige) BOA’s werkzaam bij ‘groene’
privaatrechtelijke werkgevers. De vergoeding betreft dus zowel de opleiding
voor de basisbekwaamheid als de verplichte permanente her- en bijscholing.
De opleiding dient voorwaardelijk te zijn voor het verkrijgen danwel behouden
van de BOA-akte. De aanvragen kunnen nog t/m 12 januari 2018 worden
ingediend bij de VBNE.
In de loop van januari 2018 hoort u van de VBNE of uw aanvraag is
gehonoreerd en welk bedrag u per BOA ontvangt.
d.nijland@vbne.nl

Werkschuurbijeenkomst afschaffing btwlandbouwregeling
Op 17 januari vanaf 19:00 uur organiseren de FPG en VBNE een bijeenkomst
in Woudenberg over de afschaffing van de btw-landbouwregeling, per 1 januari
2018. Boseigenaren 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. Tijdens deze bijeenkomst
zullen twee belastingadviseurs en een administrateur aanwezig zijn. Er is
ruime gelegenheid om voor uw situatie specifieke vragen te stellen. Het
programma en aanmelden via: fpg@grondbezit.nl. De werkschuurbijeenkomst
is alleen voor FPG en VBNE leden. Deelname is kosteloos. Meer lezen over
afschaffing btw-landbouwregeling.
a.reichgelt@vbne.nl

Werkschuurbijeenkomst Hoe ga je om met
publieksagressie
Tijdens deze bijeenkomst op 25 januari in Hilversum hoort u alles over het
voorkomen van agressie en geweld en welke maatregelen u kunt nemen.
Deze bijeenkomst is voornamelijk bedoeld voor mensen die geen boa zijn,
maar die wel met publieksagressie te maken hebben. Marlies Kamps van
Stigas geeft een inleiding over hoe je omgaat met agressie en geweld en
welke informatie je kunt gebruiken uit de toolkit. John Didderen
boswachter/boa Goois Natuurreservaat zal vertellen over de dagelijkse
praktijk. Instructeur gevaarbeheersing Harold van Dijk geeft instructie en tips
voor agressiereductie en een korte weerbaarheidstraining. Het programma en
aanmelden. Deelname is kosteloos.
e.dekort@vbne.nl

Symposium Omgaan met invasieve exoten in het
terreinbeheer
Op 8 februari in Nijkerk wordt het terreinbeheerderssymposium over ‘Omgaan
met invasieve exoten in het terreinbeheer’ georganiseerd door en voor de
leden van de VBNE. Het symposium gaat over het voorkómen en aanpakken
van problemen met invasieve exoten in natuurgebieden. In een drietal
presentatierondes gaan ervaringsdeskundigen in op enkele specifieke soorten:
wat is er al bekend, waar zitten kennisleemten en welke maatregelen werken
wel en welke niet? Het symposium is bedoeld voor ecologen en beheerders
van de organisaties en particuliere eigenaren die zijn aangesloten bij de VBNE
en Unie van Bosgroepen. Het programma en aanmelden. Deelname is
kosteloos.
a.reichgelt@vbne.nl

Wat is uw ervaring met de nieuwe Wet
natuurbescherming?
U bent een jaar lang aan de slag geweest met de nieuwe Wet
natuurbescherming. Voor het Vakblad Natuur Bos Landschap ga ik een artikel
schrijven over de praktijkervaringen met de Wet. Ik hoor graag wat uw
ervaringen zijn aan de hand van de volgende vragen:

•
•
•
•

Wat is er voor u veranderd per 1 januari 2017 toen de Wnb in werking
trad? Denk aan soortbescherming, gebiedsbescherming,
kapmeldingen, jacht.
Wat vindt u daarvan?
Hoe ervaart u de contacten met uw provincie? Of heeft u contact met
de gemeente?
En wat denkt u, is de natuur nu beter beschermd dan voor 1 januari
2017?

Graag ontvang ik uw reactie voor 8 januari 2018. Alvast bedankt.
a.reichgelt@vbne.nl

OBN start onderzoek naar stimulering jonge verlanding
tot nieuw trilveen
Trilvenen verdwijnen door successie als gevolg van verzuring. Als er geen
actie wordt ondernomen, zullen binnen 20 tot 30 jaar de laatste overgebleven
trilvenen in Nederland vrijwel geheel verdwenen zijn. Daarom start OBN, met
financiële steun van provincies Utrecht en Noord-Holland, een onderzoek naar
hoe trilveenverlanding op gang te brengen.
De aanbesteding van dit onderzoek is opgestart middels TenderNed.
Achtergrond van dit onderzoek leest u in het OBN Jaarplan 2018. Daarin is
ook te zien dat de positieve trend van steeds meer aanvullende financiering
voor OBN onderzoek van afzonderlijke provincies, Rijkswaterstaat en de
Stowa, ook in 2018 doorzet.
w.wiersinga@vbne.nl

Lieren voor gladde slangen en airborn wilde zwijnen
We kijken terug op twee geslaagde werkschuurbijeenkomsten over 'Actieve
soortbescherming in de praktijk' op 1 december en ‘Wilde zwijnen op komst’ op
8 december. Op beide bijeenkomsten waren 40 betrokken deelnemers uit de
praktijk aanwezig.
Lees alle presentaties terug over actieve soortbescherming en wilde zwijnen.
Onder andere kwamen de volgende voorbeelden tijdens de bijeenkomsten aan
bod. Nienke de Kort van Bosgroep-Zuid vertelde precies wat erbij komt kijken
om bij de uitvoering rekening te houden met gladde slangen. Bijvoorbeeld door
boomstammen te lieren. Erik Koffeman van Faunabeheereenheid Gelderland
merkt op dat er regelmatig airborn wilde zwijnen worden gevonden. Die zijn
niet op eigen kracht in een gebied terecht gekomen
a.reichgelt@vbne.nl

Terugblik werkschuurbijeenkomst omgaan met
jongeren in natuur en landschap
‘Ik heb veel meer inzicht gekregen in het goed begeleiden van pubers. Ik snap
nu veel beter hoe ze denken’. Dat was één van de conclusies van de
werkschuurbijeenkomst ‘Omgaan met jongeren in natuur en landschap’ die
plaatsvond op 7 december in de Veldhoeve in Orvelte.
Ook het activeren van voorkennis om jongeren bij het onderwerp te betrekken
was voor sommigen een eyeopener. De dag werd begeleid door
jongerendeskundige Anniek Verhagen en valt onder het project ‘Betrokken bij
Buiten’ van de VBNE. De presentatie.
w.roetemeijer@vbne.nl

Veel kennisverspreiding vanuit subsidie Kennisdelen in
samenwerking
In 2015 heeft het Bosschap aan de VBNE een subsidie ter beschikking gesteld
om het delen van kennis tussen professionals in de bos- en natuursector te
stimuleren. Net als in 2016 zijn er in 2017 vanuit deze subsidie weer tal van
activiteiten georganiseerd.
Zoals een onderzoek naar een toekomstbestendige financiering van
natuurbeheer, symposium drones voor natuur, werkschuurbijeenkomsten over
biodiversiteit en bosbeheer, en wilde zwijnen in opkomst. De resultaten van
alle activiteiten vindt u in de komende nieuwsbrieven.
m.brunsveld@vbne.nl

Binnenkort
• Werkschuurbijeenkomst afschaffing btw-landbouwregeling - 17 januari 2018 - Woudenberg
• Mini-symposium Bosbeheer en Ecologie - 18 januari 2018 - Apeldoorn
• Werkschuurbijeenkomst Hoe ga je om met publieksagressie - 25 januari 2018 - Hilversum
• Symposium Omgaan met invasieve exoten in het terreinbeheer - 8 februari 2018 - Nijkerk
• Veldwerkplaats Herstel grondwatergevoede venen - 20 maart 2018 - Gasteren
• Veldwerkplaats Organische Veenbasis - 27 maart 2018 - Hellendoorn
• Het Laagveensymposium Nieuw leven in het veen - 30&31 mei 2018 - Bussum
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