NIEUWSBRIEF MAART 2018

Voorwoord
Na een korte periode van hevige vorst begint nu dan het voorjaar. De vorstperiode heeft
voor ons als natuurbeheerders het voordeel dat je op plekken kunt komen die anders
moeilijk begaanbaar zijn. Ik heb zelf de houtopstanden uit het moeras nu goed kunnen
verwijderen. Heel fijn.
In deze nieuwsbrief alles over startbijeenkomsten, APK’s en terreinbezoeken. Voor de APK’s
wordt u opgeroepen, maar voor de terreinbezoeken moet u zichzelf opgeven. Zit er iets bij
wat voor u interessant is, wacht dan niet te lang, want vol is vol.
Tineke de Vries
VERANTWOORDING
Wij hebben nog niet van iedereen de verantwoording 2017 binnen. Let u er alstublieft op dat
u uw verantwoording over 2017 voor 1 april 2018 opstelt en per mail stuurt aan: info@partner.nl.
U gebruikt bij het opstellen van uw verantwoording het format dat wij daarvoor hebben
opgesteld. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u nogmaals de Word-versie van de
verantwoording.

Startbijeenkomsten
Inmiddels zijn we een heel eind met de startbijeenkomsten voor de groep deelnemers die in
2016 zijn ingestroomd. Er zijn nu 15 startbijeenkomsten geweest. We hebben ongeveer 225
deelnemers gesproken tijdens de startbijeenkomsten. Wij horen eigenlijk altijd dat de
administratieve rompslomp de deelnemers meevalt en dat is ook precies wat Part-Ner
beoogt met dit model.
Wij zijn als beheerders nu eenmaal liever buiten dan dat we achter ons bureau zitten.
Er staan nog een aantal startbijeenkomsten gepland. Hieronder vindt u de data en plaats.
Deze startbijeenkomsten zijn nog bedoeld voor de deelnemers die in 2016/2017 hun
certificaat hebben gekregen. Zij ontvangen ook nog een gerichte uitnodiging per mail.
Kon u niet naar de startbijeenkomst in uw provincie dan bent u vrij om zich op te geven voor
een startbijeenkomst in een andere provincie. Stuurt u ons dan even een mail. Wij gaan er
van uit dat alle deelnemers die in 2016/2017 hun certificaat hebben ontvangen eind 2018
aan de verplichting van een startbijeenkomst hebben voldaan.

provincie
Overijssel
(NC Overijssel)

datum
13 maart 2018

Plaats (onder voorbehoud)
Lierderholthuis
Kerkslagen 49a 8144 RG 3

tijd
19.30 – 21.30
(inloop 19:00)
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Noord Holland

21 februari 2018 Rijpereilanden,
Zuiddijk 2A, 1483 MA De
Rijp

15.30 – 17.00
(inloop 15:00)
20.00 – 21.30
(inloop 19:30)

Voor de deelnemers die in 2018 hun certificaat gaan krijgen zullen we aan het eind van het
jaar nog startbijeenkomsten organiseren. Meer informatie hierover volgt.
APK’s
We zijn bezig met de organisatie van 7 APK’s in juni/juli. De deelnemers die al langer hun
certificaat hebben, krijgen hiervoor een oproep. In deze eerste APK’s staat het nieuwe
handboek centraal. We houden dit handboek tegen uw huidige beheeradministratie aan om
met u te bespreken of het voor u goed werkt (bijvoorbeeld met het nieuwe format van de
verantwoording) of dat u behoefte hebt aan aanpassingen in uw administratie of
beheerplan.

Terreinbezoeken
We gaan dit jaar in ieder geval acht terreinbezoeken organiseren. In het onderstaande
schema ziet u welke, en voor zover al bekend wanneer en waar. Voor de terreinbezoeken
moet u zelf inschrijven en dat minimaal eens per drie jaar.
Nogmaals:
De terreinbezoeken in de Broek in Waterland en de Wieden hebben een speciaal karakter:
ze worden georganiseerd samen met de VBNE en het kennisnetwerk OBN. Bedoeling is dat
er voor de beheertypen van deze terreinbezoeken een beheeradvies wordt geschreven waar
een beheerder zich in herkent. Het concept hiervan zal van tevoren worden voorgelegd aan
de deelnemers en tijdens het terreinbezoek zal hierop input worden gevraagd. Voor het
terreinbezoek worden ook de TBO’s in het gebied uitgenodigd. Na het terreinbezoek moeten
er dan praktische, bruikbare beheeradviezen liggen.
In september/oktober vindt ook een speciaal terreinbezoek plaats. Deze heeft als thema
‘Natuurbrandbeheersing’ en wordt georganiseerd in samenwerking met het Instituut voor
Fysieke Veiligheid. Hier over leest u verder in deze nieuwsbrief meer.

Gebied/regio/provincie beheertype

datum

tijd

Gelderland
Kroondomein Het Loo

9 mei
2018

13.0015.00

N07.01
Droge heide (in het
bijzonder beheer met
schapen). Verder zijn
aanwezig: Vochtige

Max. aantal
personen
40

2

Noord Holland
Broek in Waterland
Noord West Overijssel
Blokzijl

Zeeland
Renesse
Brabant/Limburg
Drenthe
Landgoed De Eese
Gelderland
Gemeente Bronckhorst

heide, Stuifzandheide
en vennen.
N13.01
Vochtig
weidevogelgrasland
N05.02
Gemaaid rietland
N06.01
Veenmosrietland en
moerasheide
N08.02
Open Duin
volgt

24 mei
2018

12.3017.00

25

5 juni
2018

12.3017.00

25

25 april

14.0017.00
volgt

20

Natuurbrandbeheersing sept/okt

volgt

20

L 01.02 houtwal en
houtsingel en
bestrijding
Amerikaanse vogelkers

volgt

volgt

volgt

Deelnemer bijdragen
De deelnemers van de Natuurcollectieven Gelderland en Vala hebben nog geen factuur van
de deelnemer bijdrage 2017 van ons ontvangen. Wij wachten tot de beschikking er is zodat
we de juiste gegevens hebben. De deelnemers van Brabant hebben de factuur net gehad,
daar is de beschikking afgegeven.
Voor de rest zijn we een heel eind met het innen van de bijdrage 2017. Hier en daar ging er
iets mis en stuurden wij een herinnering terwijl er al betaald was. Heel vervelend. Maar het
is een behoorlijke klus om alle gegevens in te voeren in onze administratie.
Hier en daar staat nog een factuur open. Wilt u dan zo snel mogelijk gaan betalen? Alle
facturen zijn per mail verstuurd ovv ‘factuur’.
Demo-dag Natuurbrandbeheersing
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de
veiligheidsregio's. Zij ondersteunen de veiligheidsregio's bij het versterken van de
brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Het IFV heeft landelijk het project ‘Natuurbrandbeheersing’ draaien, waarmee zij, samen
met Brandweer Nederland, de kans op het ontstaan van een onbeheersbare natuurbrand zo
klein mogelijk wil maken.
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Op de Beheerdersdag kwamen wij in contact met Ester Willemsen, één van de trekkers van
dit project. Zij vroeg zich af hoe de particuliere eigenaren het best benaderd kunnen worden
binnen dit project. Wij zagen wel mogelijkheden om het onderwerp Natuurbrandbeheersing
binnen onze terreinbezoeken en kennismomenten een plek te gaan geven. Het onderwerp
lijkt ons belangrijk genoeg. Zeker in een tijd waar we qua klimaat steeds meer te maken
krijgen met extremen, en dus ook extreem droge periodes. Daarnaast zijn onze
natuurgebieden vaak ook recreatief belangrijk en is ook vaak bebouwing in de buurt.
Resultaat van ons gesprek is dat we in september/oktober een demo-dag gaan organiseren.
We gaan dit doen in samenwerking met Landgoed De Eese.
Naast een stukje voorlichting over natuurbrandbeheersing is het de bedoeling om een minigerichte gebiedsaanpak te maken voor/met De Eese. Daarmee komt van alles ter sprake:
- Hoe ziet je gebied eruit; welke vegetatietypen zijn er aanwezig en wat is hiervan het
brandgedrag
- Waar bevinden zich paden, hekken, gebouwen enz.
- Wat is voor De Eese belangrijk om te behouden in geval van brand
(prioriteit/zwaartepunt)
- Wat gebeurt er bij brand vanuit verschillende windrichtingen bekeken. Hiervoor is
een natuurbrandverspreidingsmodel ontwikkeld wat dat laat zien.
- Welke afspraken zijn er al gemaakt met de brandweer
Nadat we dit hebben besproken gaan we het terrein in langs de
verschillende, bij brand of voor brandbeheersing, interessante plekken.
We hopen dat deze aanpak ook voor de andere deelnemers dan kennis
oplevert om bij henzelf, eventueel in overleg binnen dit project, ook aan
de slag te kunnen met een stukje natuurbrandpreventie om mee te
kunnen werken aan eigen en gezamenlijke veiligheid.
Ester Willemsen

U kunt zich opgeven voor deze dag door een mail te sturen naar info@part-ner.nl.
Nieuws van de VBNE
In de nieuwsbrief van de VBNE stond een nieuwe handreiking genoemd voor de omvorming
van landbouwgronden naar schrale natuur.
Eén van onze deelnemers stuurde de link naar deze handreiking. Waarvoor dank. Voor
degenen voor wie het interessant is bij deze:
http://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/handreiking-landbouwschraaldef.f3aea3.pdf/

U kunt zich eenvoudig aanmelden voor de nieuwsbrief van de VBNE via de volgende link en
blijft dan op de hoogte van het laatste nieuws: https://www.vbne.nl/Nieuwsbrief/
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