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BOA regeling 2017 groot succes  
Ook het afgelopen jaar konden private werkgevers in de groene sector weer 
een tegemoetkoming vragen voor de opleidingskosten van hun groene boa's. 
Dit bleek een groot succes! 
De VBNE heeft half januari alle aanvragen voor 100% kunnen vergoeden. In 
totaal is er een vergoeding aangevraagd voor 201 groene boa's door 43 
werkgevers. De BOA-regeling 2016-2017 van de ministeries van LNV en J&V 
voorziet duidelijk in een grote behoefte: was er in 2016 ook 100% uitgekeerd 
(i.p.v. 50%) dan schoot het totaal beschikbare bedrag voor deze twee jaar 
(€250.000) tekort. We hopen op een voortvarend vervolg in 2018 en de jaren 
erna. 

d.nijland@vbne.nl 

 

  
 
 

Beheerdersdag 2018: meld uw ideeen aan!  
Welke nieuwe ontwikkeling moet een podium krijgen op de Beheerdersdag? Of 
van welk actueel onderwerp zou u meer willen weten? Wij zien uw ideeën 
graag tegemoet. Lees meer over het aanmelden van ideeën. U kunt deze 
mailen tot 28 februari 2018 naar info@beheerdersdag.nl. 

info@beheerdersdag.nl 
 

  
 
 

Werkschuurbijeenkomst Eendenkooien  
Op donderdag 1 maart vanaf 10:00 uur organiseert de VBNE een 
werkschuurbijeenkomst in Montfoort over eendenkooien en het kooibedrijf. 
Op deze bijeenkomst praten we u bij over het belang, rol en de waarde van 
eendenkooien en het kooibedrijf als erfgoed. Anderzijds gaan we in op het 
beheer en nemen we u mee in de nieuwste ontwikkelingen. We zijn te gast bij 
de eendenkooi ‘het Beloken Land’ waarvan de eigenaar een excursie zal 
verzorgen. Het programma en aanmelden. Deelname is kosteloos.     

m.brunsveld@vbne.nl 

 

  
 
 

Demonstratie gebruik van lieren in de bosexploitatie  
Op woensdag 14 maart vanaf 14:00 uur is er een gezamenlijke 
werkschuurbijeenkomst in de bossen van Nunspeet over het gebruik van lieren 
in de bosexploitatie. Tijdens deze bijeenkomst wordt gedemonstreerd hoe de 
Moritz Fr50 werkt. Dit is een op afstand bestuurbare bijtreklier waarmee 
stammen uit het bos kunnen worden gesleept met minimale 
bodembeschadiging. Naast de demonstratie wordt ingegaan op nut en 
noodzaak van bodembescherming binnen duurzaam bosbeheer. 
Het programma en aanmelden. Deelname is kosteloos. 

a.reichgelt@vbne.nl 
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Nieuw rapport over waterschapsbelastingen  
Een commissie van de Unie van Waterschappen heeft op 21 december een 
rapport uitgebracht over een nieuw systeem voor de waterschapsbelastingen. 
In dit rapport staat een voorstel om de heffing voor natuurterreinen sterk te 
laten stijgen. Daarover maakt de VBNE zich ernstig zorgen. En daarom werkt 
een VBNE werkgroep aan een officieel standpunt en gaat in gesprek met de 
commissie van de waterschappen. We houden u op de hoogte via deze 
nieuwsbrief. 

a.reichgelt@vbne.nl 

 

  
 
 

Nieuw: handreiking omvorming landbouwgrond naar 
schrale natuur  
Het OBN Kennisnetwerk heeft een handreiking voor de omvorming van 
landbouwgrond naar schrale natuur ontwikkeld. Voor beheerders bleek het niet 
altijd duidelijk welke strategie voor omvorming het beste werkt in een bepaalde 
situatie. Er is veel te kiezen, zoals plaggen, ontgronden en uitmijnen. 
De handreiking is gebaseerd op o.a. evaluaties van een groot aantal 
omvormingsprojecten uit het verleden met een grote variëteit aan methoden. 
Beheerders kunnen met de handreiking een wetenschappelijk onderbouwde 
keuze maken voor de beste methode in specifieke situaties.  

m.brunsveld@vbne.nl 

 

  
 
 

Resultaten onderzoek uit de praktijk: meer met riet  
Winterriet biedt meer mogelijkheden dan waar het nu vaak voor wordt gebruikt. 
Op dit moment worden rietlandschappen onderhouden door het te maaien, het 
maaisel af te voeren en te verbranden. Omdat Staatsbosbeheer niet blij is met 
het branden, hebben zij een project opgezet om riet toe te passen in 
rietschermen langs de duinen. De uitkomst van het project is een geslaagd 
eindproduct. 
Maar kostentechnisch moet nog een hele grote stap gemaakt worden. Meer 
leest u hierover in het rapport. Dit was een opdracht van de stuurgroep Natuur, 
Bos, Landschap en Houtketen (NBLH) en werd gefinancierd door de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 
 
a.reichgelt@vbne.nl 

 

  
 
 

Succesvolle werkschuurbijeenkomst over de 
afschaffing van de btw-landbouwregeling  
Per 1 januari 2018 is de btw-landbouwregeling afgeschaft. Dit heeft ook 
consequenties voor boseigenaren. Tijdens een gezamenlijke 
werkschuurbijeenkomst van FPG en VBNE zijn een viertal btw-specialisten 
uitvoerig ondervraagd over de veranderingen. U leest het allemaal terug in het 
verslag. Mocht u na het lezen van het verslag nog vragen hebben, neem dan 
contact met ons op. 

a.reichgelt@vbne.nl  

 

  
 
 

Samen aan de slag in werkschuurbijeenkomst over 
publieksagressie  
Tijdens deze bijeenkomst zijn veel ervaringen gedeeld over hoe om te gaan 
met publieksagressie. Er is ook geoefend met weerbaarheid. In de toolkit 
publieksagressie staat een plan van aanpak in zes overzichtelijke stappen 
uitgelegd. Wilt u meedenken over de toolkit publieksagressie of heeft u vragen, 
neem dan contact op met Mirjam de Groot van Stigas. 

mirjam.de.groot@stigas.nl  
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Binnenkort 
  

• Symposium Omgaan met invasieve exoten in het terreinbeheer, 1 maart 2018 Nijkerk  

• Werkschuurbijeenkomst Eendekooien en kooibedrijf, 8 maart 2018, Montfoort 

• Werkschuurbijeenkomst Gebruik van lieren in de bosexploitatie, 14 maart Nunspeet 

Kijk voor meer activiteiten in onze agenda. 
  

• Gepubliceerd op TenderNed OBN onderzoek Verbetering strooiselafbraak 

• Gepubliceerd op TenderNed OBN onderzoek Invloed van vermest grondwater op 
kwelafhankelijke ecosystemen 

• Gepubliceerd op TenderNed OBN onderzoek Stimulering jonge verlanding tot nieuw trilveen: 
biobouwers en vraat 

 

 

 

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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