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BOA-opleidingen dit jaar tot 100% vergoed; aanvragen 
per 1 oktober a.s.  
Heeft u werknemers 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 EZ en V&J financieren de regeling. 

Let op: de procedure van de aanvraag is iets anders dan vorig jaar: samen 
met uw aanvraag stuurt u meteen ook de factuur mee van de opleiding. Meer 
informatie over de aanvraagprocedure vindt u per 1 oktober op onze website: 
www.vbne.nl.  U helpt ons enorm als u uw aanvraag mét factuur zo snel 
mogelijk indient. 

d.nijland@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Programma Beheerdersdag 2017 online  
Het definitieve programma voor de Beheerdersdag van vrijdag 29 september 
staat online. De inhoud van het programma is afgestemd op actuele 
onderwerpen en thema's die interessant en leerzaam zijn voor bos- en 
natuurbeheerders. Naast de vier boeiende workshoprondes is er ook veel 
netwerktijd. Het volledige overzicht van workshops vindt u op 
beheerdersdag.nl/programma 

Ook dit jaar is er weer ruimte gemaakt voor een infomarkt. Ruim 30 bedrijven 
en organisaties presenteren zich hier. Op het Gezondheidsplein kunt u terecht 
voor verschillende demonstraties en spreekuren. Bestel snel uw tickets via 
beheerdersdag.nl/aanmelden 
 
info@beheerdersdag.nl 

 

 

 
 
 

Veldcursussen toepassing Handboek ecohydrologische 
systeemanalyse  
Na de succesvolle lancering van het Handboek Ecohydrologische 
Systeemanalyse in Beekdallandschappen organiseren STOWA en OBN 
gezamenlijk drie veldcursussen om met het Handboek te leren werken. Dit 
handboek ondersteunt waterbeheerders bij het maken van een goede 
systeemanalyse van stroomgebieden voor ecologisch herstel. In drie delen van 
het land zullen we onder begeleiding van gebiedsexperts en een auteur van 
het Handboek (Dolf Logemann) een systeemanalyse maken van een 
beekcasus. 

9 oktober (Rheezermaten bij de Vecht) 
12 oktober (Reestdal) 
19 oktober (Beeselsbroek en de Huilbeek). 
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Voor medewerkers van waterschappen, overheden en terrein- en 
natuurbeherende organisaties is de cursus kosteloos. Van andere partijen 
wordt een bijdrage van €350,- gevraagd. 

w.wiersinga@vbne.nl 
 

 
 
 

Nieuw! OBN brochure over het lage land  
Tijdens een symposium op 13 september in Utrecht over het laagveen- en 
zeekleilandschap is de brochure ‘Kennis van het lage land’ gepresenteerd. 
In deze brochure vindt u een actueel overzicht van alle kennis die het OBN 
Deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap de afgelopen jaren heeft 
ontwikkeld over herstel en beheer van natuurgebieden in dit deel van 
Nederland. U vindt kennis over o.a. het op gang brengen van verlanding, 
herstel van trilvenen en ontwikkeling van eutrofe moerassen. 
De presentaties gehouden op het symposium en een verslag van de dag zijn 
binnenkort op www.natuurkennis.nl te vinden. 
Naast downloaden kunt u de brochure kosteloos bestellen via info@vbne.nl. 

m.brunsveld@vbne.nl         

 

 

 
 
 

U kunt nog gebruik maken van de Coachingsregeling 
2017  
De coachingsregeling is open van 1 april 2017 tot en met 15 december 2017. 
Bij coaching wordt aan de hand van doelstellingen van de medewerker zelf, op 
zoek gegaan naar nieuwe kennis en inzichten. Aanvragen worden behandeld 
volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. 
De vergoeding voor de werkgever bedraagt maximaal € 2.820,- per deelnemer 
en per jaar en zal nooit hoger zijn dan 50% van de werkelijke kosten. 
Vorig jaar is de VBNE namens sociale partners gestart met deze regeling. 
Aanvragen kan met het aanvraagformulier. Meer informatie staat in het 
reglement en notitie met hoofdlijnen. 

info@vbne.nl 

 

 

 
 
 
 

Binnenkort 
  
• Beheerdersdag - 29 september - Beesd 

• Werkschuurbijeenkomst publieksagressie - 10 oktober - Hilversum 

• Werkschuurbijeenkomst bodembesparende vellingstechnieken - 12 oktober - Maarsbergen 

Kijk voor meer activiteiten in onze agenda. 

 
• OBN aanbesteding gepubliceerd op TenderNed over herstel konijnenpopulaties. Deadline inschrijving 
is 19 oktober. 

 

 

 

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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