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BOA-opleidingen dit jaar tot 100% vergoed
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 op onze website:
www.vbne.nl. U helpt ons enorm als u uw aanvraag mét factuur zo snel
mogelijk indient.
d.nijland@vbne.nl

Werkschuurbijeenkomst actieve soortbescherming in
de praktijk
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.
a.reichgelt@vbne.nl

Werkschuurbijeenkomst omgaan met jongeren in
natuur en landschap
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.
w.roetemeijer@vbne.nl

Werkschuurbijeenkomst wilde zwijnen op komst

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.
a.reichgelt@vbne.nl

Nieuwe brochure houtoogst in relatie tot
nutrientenvoorraden
Wat is het effect van het oogsten van tak- en tophout en stamhout op de
nutriënten in bodems op droge en vochtige zandgronden? Wageningen
Environmental Research heeft dit in opdracht van het ministerie van
Economische Zaken, Staatsbosbeheer en VBNE onderzocht. De uitkomsten
van dit onderzoek vindt u terug in overzichtelijke tabellen in de nieuwe
brochure.
a.reichgelt@vbne.nl

Succesvolle Beheerdersdag
Met ruim 600 deelnemers was 29 september een zeer geslaagde
Beheerdersdag. De VBNE stand was weer een welkome bron van informatie
voor vragen over onder andere essentaksterfte en OBN onderzoek. Op het
gezondheidsplein was veel te zien en te doen op het gebied van gezondheid
en arbo.
De VBNE workshop over de gedragscodes was goed bezocht. Uit de online
quiz en de discussie bleek dat de interpretatie van de gedragscodes heel
verschillend kan zijn. Een overzicht van alle presentaties en workshops vindt u
op beheerdersdag.nl.
info@beheerdersdag.nl

Verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen in bos
en natuur
Met ingang van 1 november 2017 treedt het verbod op het professioneel
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op onverharde terreinen buiten de
landbouw in werking. Dit betekent dat het gebruik van Round-Up in bos en
natuur verboden wordt. Er is een uitzondering gemaakt voor een aantal
invasieve exoten.
De VBNE heeft de afgelopen jaren het ministerie van Infrastructuur en Milieu
geadviseerd over de uitzonderingenlijst. Mocht u nog soorten missen of juist
een alternatieve bestrijdingsmethode hebben, dan kunt u contact opnemen
met Anne Reichgelt.
a.reichgelt@vbne.nl

Tips voor aanslagen waterschapsheffing
Na de uitspraak van de Hoge Raad over de voorbeeldzaken
waterschapsheffingen in november 2014 is eindelijk duidelijkheid gekomen
over de indeling van bepaalde typen natuur. Deze kunnen definitief ingedeeld
worden in de categorie Natuurterreinen. Waterschappen zijn aan zet om hun
aanslagen aan te passen. Helaas worden nog steeds niet altijd de juiste
aanslagen verstuurd.
De VBNE heeft een notitie gemaakt met tips voor natuurbeheerders hoe zij

hiermee om moeten gaan. Mocht u niet de juiste aanslagen ontvangen, dan
kunt u contact opnemen met Anne Reichgelt.
a.reichgelt@vbne.nl

Doe mee aan onderzoek naar teken
Als u in het groen werkt, kunt u er niet omheen: er bestaat de kans op een
tekenbeet. De sectoren bos en natuur, loonwerk en hoveniers en
groenvoorziening willen er alles aan doen om de vervelende gevolgen van een
tekenbeet te voorkomen en de voorlichting verder verbeteren. Stigas voert
daarom een enquête uit.
Deelname kost ongeveer 10 minuten van uw tijd. Ook als u nog nooit gebeten
bent of niet elke dag in het groen werkt, bent u van harte welkom om mee te
doen! Onder de deelnemers worden 10 verbanddozen en 15 pakketjes met
teken verwijderaars verloot. Start het onderzoek.
mcg.de.groot@stigas.nl

Natuurkennis.nl geheel vernieuwd
De website www.natuurkennis.nl van het OBN Kennisnetwerk is geheel
vernieuwd. Kern van de website zijn nu de SNL natuurtypen.
Alle OBN rapporten, brochures en handleidingen zijn gelinkt aan de
betreffende natuurtypen. Daarmee is een beheerder die zoekt op een bepaald
natuurtype snel op de hoogte van de laatste inzichten wat betreft beheer en
herstel.
Nieuw is dat ook de infobladen, de verslagen van de veldwerkplaatsen op
natuurkennis.nl zijn te vinden. Daarnaast hebben de Deskundigenteams, de
kern van het OBN netwerk, een eigen plek op de website gekregen. Neemt u
gerust een kijkje!
w.wiersinga@vbne.nl

Binnenkort & nieuw verschenen
• Veldwerkplaats Beheer Pingoruïnes - 23 november - Zeijen
• 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
• OBN rapport ‘Integraal natuurherstel in beekdalen’
• OBN brochure ‘De kennis van het lage land’
• Brochure Houtoogst in relatie tot nutriëntenvoorraden
Allen ook kosteloos te bestellen via info@vbne.nl
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