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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2018 
 

Voorwoord 
Wij zitten inmiddels in het derde jaar van de transitie kleine beheerders. Bijna op de helft. 
De collectieven staan voor de derde aanvraag SNL en inmiddels hebben zich zo’n 80 nieuwe 
deelnemers voor de certificering gemeld. Dat betekent dat wij richting de 600 deelnemers 
gaan. 
Part-Ner ondersteunt de Natuurcollectieven bij het opzetten van de hele organisatie en we 
zijn nu gestart met de opbouw van een eigen ICT systeem voor de collectieven zodat die zelf 
de aanvraag kunnen opmaken. Het ICT systeem gaat gebruikt worden door 18 collectieven 
zoals het nu lijkt. Dit zijn alle collectieven SNL in Nederland behalve de Bosgroepen. Wij 
verheugen ons op de samenwerking met alle collectieven. 
Tineke de Vries 
 

Nieuwe aanvragers Certificaat Natuurbeheer 
Een speciaal welkom voor de beheerders dit jaar het certificaat natuurbeheer gaan aanvragen. 
De meeste van u hebben van ons al bericht ontvangen dat hun dossier is aangemaakt bij de 
Stichting Certificering. De anderen krijgen binnenkort bericht hiervan. 
Als uw dossier is aangemaakt zal Stichting Certificering u een pro forma bewijs sturen voor de 
certificering. Die mail moet u bij de aanvraag van uw subsidie meesturen, dus bewaar hem 
goed.  
Als wij het dossier hebben aangemaakt sturen wij u de formats voor de aanvraag van het 
certificaat en een document met instructies daarbij. Als u via een natuurcollectief subsidie 
natuurbeheer gaat aanvragen ontvangt u van het natuurcollectief dit najaar een kaart en tabel 
met beheertypen en de oppervlakten. Het is praktisch om die gegevens te gebruiken bij het 
invullen van de formats.  
 

Startbijeenkomsten 
De startbijeenkomst is eenmalig en verplicht binnen de certificering. Hij is bedoeld om het 
hele handboek even na te lopen zodat u precies weet wat u moet doen. Het zijn leuke en 
nuttige bijeenkomsten.  
 
Vanaf september beginnen we weer met het beleggen van startbijeenkomsten. Er zijn nog een 
aantal deelnemers die voor 1 oktober 2017 hun certificaat hebben ontvangen en die dus in 
2018 een startbijeenkomst moeten hebben bijgewoond. Zij hebben daar inmiddels een mail 
over ontvangen. 
 
Voor de deelnemers die de SNL aanvraag met ingang van 1 januari 2018 hebben gedaan 
hebben de meesten inmiddels het certificaat ontvangen. De Stichting Certificering ligt goed 
op schema en verwachting is dat al de deelnemers op 1 oktober hun certificaat hebben. 
Deze deelnemers hebben ook een uitnodiging via de mail ontvangen voor de 
startbijeenkomst. 
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APK’s 
Vrijwel alle deelnemers die al langer hun certificaat hebben, hebben een APK bijgewoond. 
Omdat deze deelnemers nog in de oude formats hebben aangevraagd is met hen gekeken 
naar hun handboek en administratie. Waar nodig zijn adviezen gegeven voor aanvullingen of 
wijzigingen. 
Iedereen heeft de boel goed op orde of heeft nu duidelijk wat aangevuld moet worden. Dat is 
fijn, want de eerste 20 deelnemers zijn inmiddels uitgenodigd door de Stichting Certificering 
voor een externe audit.  
 
 

Externe audit 
De Stichting Certificering heeft inmiddels het externe auditplan klaar en de eerste 20 
deelnemers zijn opgeroepen voor de externe audit. Zij hebben hierover van de Stichting 
Certificering bericht gekregen. Tijdens de externe audit wordt door de auditors van de 
Stichting Certificering gecontroleerd of u voldoet aan de eisen van het certificaat 
Part-Ner heeft geen rol bij de externe audit. Als u vragen over de externe audit hebt kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met de Stichting Certificering via certificeringsnl@bij12.nl . U 
kunt via dit mailadres ook het externe auditplan opvragen. 
Hebt u op één of andere manier nog hulp nodig bij de voorbereiding, dan mag u natuurlijk 
altijd bellen of mailen. 
 
 

Uitbreidingen en Revisies 
Bij de aanvraag van uw certificaat heeft u uw beheereenheden en uw beheertypen 
beschreven waarvoor u SNL beheersubsidie ontvangt. Als een uitbreiding van uw 
gecertificeerd beheer plaatsvindt (dan wel doordat u gronden aankoopt / in erfpacht verkrijgt 
dan wel doordat u uw subsidiebeschikking uitbreidt) is het belangrijk deze nieuwe 
beheereenheden ook te beschrijven in uw kwaliteitshandboek en  op te nemen in uw 
werkplan en logboek en terreinregistratie. 
Als u een ‘nieuw beheertype’ toevoegt aan het kwaliteitshandboek moet u ook een 
revisieaanvraag doen bij Stichting Certificering. We hebben daar een revisieformulier voor en 
kunnen u dat met toelichting toesturen.  
Zaak is wel dat u zelf in de gaten houdt of u een uitbreiding of revisie moet doen, als u hier 
vragen over heeft mag u natuurlijk altijd bellen of mailen. 
 
 

Terreinbezoeken 
Inmiddels hebben we al een aantal terreinbezoeken gehad. Hieronder de terreinbezoeken die 
nog in de planning staan: 
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Gebied/regio/provincie beheertype datum tijd Max. 
aantal 
personen 

Gelderland 
Gemeente Bronckhorst 

L 01.02 houtwal en 
houtsingel -  bestrijding 
Amerikaanse vogelkers 

26 sept 13:30- 
16:00 

25 VOL 

Utrecht,  
Landgoed Sandenburg 
(Langbroek) 

N 17.06 Vochtig en 
Hellinghakhout 

3 okt 13:30 -
16:00 

25 
 

Drenthe 
Landgoed De Eese 

Natuurbrandbeheersing 5 okt 10:00 – 
14:30 

20 VOL 

Brabant 
Natuurbeschermingsvereniging 
Altenatuur (Almkerk) 

Wilgengriend (N 17.05) Najaar volgt 25 

 
 
 

Workshops in samenwerking met de VBNE 
Van de terreinbezoeken die zijn georganiseerd waren er twee veel uitgebreider. In 
samenwerking met de VBNE (het OBN Kennisnetwerk), een externe deskundige en onze 
deelnemers hebben we beheerrichtlijnen geschreven voor drie beheertypen: 

- Vochtig Weidevogelgrasland N13.01 

- Gemaaid Rietland N05.02 

- Veenmosrietland N06.01 

Deelnemers kregen van tevoren een concept voorgelegd waar zij tijdens een workshop op 
konden reageren. Daarna was er een veldbezoek en werd alles nog eens doorgesproken. 
Wij waren onder de indruk van de inbreng en het enthousiasme van de deelnemers. Er zijn 
voor de genoemde beheertypen zeer leesbare en bruikbare richtlijnen gemaakt. Mocht u ze 
willen ontvangen stuurt u ons dan even een mailtje. 
 
Beweiding en bemesting van graslanden 
We krijgen regelmatig vragen over beweiding in het algemeen, begrazing met paarden en 
bemesting. Wat mag wel, wat mag niet… Ook binnen sommige provincies begint men hier 
aandacht aan te besteden. 
 
Wij willen de komende tijd meer aandacht aan deze onderwerpen gaan besteden. Voor nu 
een korte opmerking: op uw gronden ligt een natuurdoelstelling  en binnen de SNL hebt u een 
instandhoudingsverplichting van het type waarvoor u subsidie ontvangt. Dat betekent dat bij 
alles wat u doet u de natuurdoelstelling als prioriteit moet hebben. 
Bemesting en beweiding staan dus ‘in dienst van’ uw natuuropgave en zijn geen doel op zich.  
Er is echter ook geen regel te stellen omdat elke situatie anders is. Het is aan ons beheerders 
zelf om transparant te laten zien hoe we beheren en waarom we dat zo doen.  
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Ontwikkelen van Kruidenrijk Grasland 
Het boekje “ontwikkelen van Kruidenrijk grasland” van 
Wim Schippers geeft praktische handvatten voor de 
ontwikkeling van kruidenrijke graslanden en is daarmee 
interessant voor zowel graslandbeheerders als voor 
weidevogelgraslandbeheerders. De ontwikkeling van 
graslanden wordt in fasen onderverdeeld. Die fasen 
worden voor de verschillende bodemtypen en 
beschreven en voor iedere fase wordt vervolgens 
ingegaan op het beheer. 
 
Het is vanaf nu mogelijk het boekje via Part-Ner te 
bestellen voor het gereduceerde tarief van 15 euro excl. 
verzendkosten.  
 
Stuurt u hiervoor een mail aan hanneke.hietink@Part-ner.nl. U krijgt dan het boekje 
toegestuurd met daarbij een factuur. 
 

VBNE Kennisbladen en presentaties 
De VBNE (Vereniging van Bos en Natuureigenaren) organiseert jaarlijks een aantal 
veldwerkplaatsen . Dit zijn bijeenkomsten waarop deskundigen vertellen over inzichten uit 
recent onderzoek en  beheerders  hun eigen ervaringen in het veld delen terwijl met elkaar 
wordt er gediscussieerd over de toepasbaarheid van deze kennis en kunde in de praktijk. 
Informatie over de veldwerkplaatsen is te vinden op de website: www.veldwerkplaatsen.nl. 
Onder het tabblad kennisbladen en presentaties is op die site een enorme hoeveelheid 
informatie te vinden, een interessante site om eens te bekijken.  
 

Oproep VBNE 10e Rassenlijst Bomen 
Van de VBNE ontvingen wij onderstaande oproep. Indien u een opstand kent die voor deze 
rassenlijst in aanmerking zou kunnen komen, kunt u deze aanmelden bij de in deze oproep 
genoemde personen. 
 
Meld uw opstand aan voor opname in de 10e Rassenlijst Bomen! 
Kwaliteitsplantsoen is van groot belang voor een gezonde ontwikkeling en een goede groei van 
beplantingen in bos, stad en landschap. De keuze van het teeltmateriaal, of dit nu zaaizaad is 
of plantsoen, bepaalt namelijk in belangrijke mate de slaging, productiecapaciteit en 
onderhoudsbehoefte van de bomen in hun latere levensfase. Bij aanschaf van teeltmateriaal 
is dus vooral de genetische kwaliteit van belang. De Rassenlijst Bomen beveelt herkomsten aan 
op basis van deze genetische kwaliteit. Dit kunnen kwalitatief hoogwaardige zaadopstanden 
van bekende bosbouwsoorten zijn die gebruikt worden voor houtteelt, maar ook autochtone 
herkomsten die o.a. geschikt zijn voor gebieden met een ecologische doelstelling. 
De 10e Rassenlijst Bomen verschijnt medio 2019, maar bestaande zaadopstanden zijn soms 
verouderd, gekapt of voldoen om een andere reden niet meer aan de registratie-eisen. We 

mailto:hanneke.hietink@Part-ner.nl
http://www.veldwerkplaatsen.nl/
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willen de Rassenlijst graag uitbreiden met kwalitatief hoogwaardige opstanden. Uw 
medewerking is hierbij zeer gewenst. Kent u opstanden in uw beheerseenheid of in uw 
omgeving die volgens u in aanmerking komen voor opname in de Rassenlijst Bomen, meld deze 
dan bij de WUR. Kwalitatief hoogwaardige opstanden die ouder zijn dan 25 jaar, minimaal uit 
30 bomen bestaan en bovenal vitaal zijn, komen in aanmerking. Ook wegbeplantingen komen 
in aanmerking. De opstand/wegbeplanting mag geen kloon zijn, omdat hierin geen genetische 
variatie aanwezig is. Aanmelden kan via www.rassenlijstbomen.nl. Meer info 
bij joukje.buiteveld@wur.nl 
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