NIEUWSBRIEF NUMMER 2; JAARGANG 2020
1. Voorwoord
“In deze nieuwsbrief algemene informatie en de agenda voor de terreinbezoeken/
kennisbijeenkomsten in 2020. Als u de afgelopen 3 jaar nog geen terreinbezoek of
kennisbijeenkomst hebt bijgewoond schrijf u dan op tijd in. Dan hebt u de meeste kans dat
het terreinbezoek bij u in de buurt nog plek heeft.”
Met bovenstaande tekst was ik de nieuwsbrief begonnen die nu al een aantal weken klaar
staat om te worden verzonden.
Maar de maatschappij is tot stilstand gekomen om met elkaar het Corona virus het hoofd te
bieden. Voor Part-Ner betekent dat geen vergaderingen en geen bijeenkomsten. APK’s en
startbijeenkomsten nu dus even niet. Ook is besloten de terreinbezoeken die voor de zomer
gepland stonden zoveel mogelijk te verplaatsen naar volgend jaar. We zijn daarover in
contact met de deelnemers op wiens locatie we te gast zouden zijn en de deskundigen die
de terreinbezoeken zouden begeleiden.
Mocht u hierdoor iets te laat zijn met het bijwonen van een bijeenkomst, dan gaan we er
van uit dat dit geen gevolgen zal hebben voor uw certificaat. We zijn hierover in contact met
de Stichting Certificering.
Het bestuur van Part-Ner wenst u veel sterkte de komende tijd. We hopen dat u en uw
naasten goed door deze crisis heen komen.
Tineke de Vries

2. Mag ik nog gasten ontvangen op mijn bedrijf, op mijn landgoed?
Veel van onze deelnemers hebben een recreatieve tak, bijvoorbeeld een camping of een
groepslocatie. De RECRON heeft op haar website een corona-helpdesk geopend. Er wordt
een groot aantal vragen beantwoord over de ontvangst van gasten, annuleren,
gezondheidsrisico’s en financiële consequenties.
Via onderstaande link komt u op hun website terecht.
https://www.hiswarecron.nl/actueel/corona-helpdesk/meest-gestelde-vragen?utm_medium=email

3. Personele Ontwikkelingen
Hanneke Hietink heeft besloten haar werk bij Part-Ner per 1 mei 2020 te beëindigen.
We zullen Hanneke’s bevlogenheid en enthousiasme gaan missen. Ze heeft de afgelopen
jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het neerzetten van de werkwijze van Part-Ner.
Verder hebben sommige van u al kennis gemaakt met Sherine. Zij is de nieuwe
administratief medewerker van Part-Ner. Hieronder een korte introductie.
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Sherine Rahman-Ramjanam, administratief medewerker per 1-2-2020
Sherine is geboren in Utrecht. Na het behalen van haar VWO
diploma daar is ze gaan werken in de mode- en
schoonheidsbranche. Binnen haar werk heeft ze diverse
opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van
administratie, organisatie en communicatie.
In 2013 zijn Sherine en haar man naar Paramaribo verhuisd.
Daar heeft Sherine haar eigen bedrijf opgezet in het begeleiden
en coachen van mensen in gewichtsbeheersing.
Na het plotselinge overlijden van haar man is Sherine met haar
zoontje van 2 terug gegaan naar Nederland en is terecht
gekomen in Exmorra, een klein dorpje in Friesland.
Zo kwamen wij elkaar tegen: Part-Ner op zoek naar
administratieve ondersteuning en Sherine op zoek naar werk. Op 1 februari is Sherine
begonnen. Ze is ontzettend enthousiast over dit voor haar nieuwe werkveld. Zoals ze zelf zei:
“Ik heb mijn hoge hakken ingeruild voor een paar kaplaarzen”. Wij wensen haar een mooie
tijd binnen Part-Ner.

4. Verantwoording 2019
In januari hebben we u het format gestuurd voor de verantwoording. Inmiddels hebben we
al een heleboel verantwoordingen binnen. Wij doen een snelle check op elke
verantwoording of die compleet is (d.w.z. of alle punten uit het format er in staan). Daarbij
pakken we elke tiende verantwoording die binnenkomt voor een uitgebreidere reactie.
Wilt u uw verantwoording 2019 voor 1 april 2020 sturen naar info@part-ner.nl? Dat maakt
de verwerking voor ons het meest overzichtelijk.
Probeer uw verantwoording te vullen met informatie over de resultaten van uw beheer van
het afgelopen jaar. Verwijst u naar uw logboek 2019, stuur dat dan mee.

5. Aanvragers 2020
In 2019 hebben via de Natuurcollectieven ongeveer 100 eigenaren een SNL subsidie
aangevraagd die op 1-1-2020 in gaat. Deze nieuwe deelnemers zijn nu bezig met de
aanvraag voor het certificaat. Inmiddels zijn bijna 50 aanvragen ingediend bij de Stichting
Certificering SNL. Bijna iedereen heeft van ons een concept toegestuurd gekregen met de
vraag dit verder aan te vullen. Zo niet, dan ontvangt u dat binnenkort. Wij proberen de
aanvragen voor 1 mei allemaal ingediend te krijgen. Hanneke houdt zich hier voornamelijk
mee bezig. Hebt u vragen, neem dan gerust contact met haar op.
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6. Terreinbezoeken en kennismomenten
Hieronder het programma zoals we dat hadden klaar staan. We zijn dus bezig een deel van
de terreinbezoeken door te schuiven.

Opgeven terreinbezoek graag via info@part-ner.nl
Het afgelopen jaar hebben wij terreinbezoeken georganiseerd over de ontwikkeling van
kruidenrijke graslanden onder begeleiding van Wim Schippers.
Dit jaar volgen er nog drie. Eén in Friesland, één in Brabant en één in Gelderland.
Kruidenrijke graslanden zijn in ieder geval onderdeel van de beheertypen:
• N12.02 Kruiden- en Faunarijk Grasland
• N13.01 Vochtig weidevogelgrasland
Op de vochtiger graslanden organiseren we drie terreinbezoeken waarbij we onder leiding
van dhr. van Boschinga (Zeeland en Drenthe) en dhr. Jousma ( Utrecht) gaan kijken naar voor
dit type specifieke soorten. Hoe herkent u ze en wat zegt de aanwezigheid van de soorten
over het stadium van ontwikkeling van het beheertype. We hebben het dan over de
beheertypen:
• N10.01 Nat schraalland
• N10.02 Vochtig hooiland
Verder vindt een terreinbezoek over Veenmosrietland N06.01 plaats in Noord West
Overijssel. Dit terreinbezoek vindt plaats onder begeleiding van dhr. van Boschinga. Ook hier
de vraag welke soorten herkennen we en wat zeggen ze over het stadium van ontwikkeling.

Op Landgoed Scherpenzeel (Utrecht) komt een terreinbezoek over Laan L01.07. We gaan
kijken naar een oud lanenstelsel waarbij de volgende vragen/onderwerpen aan de orde
komen:
- verschillende mogelijkheden van onderhoud, verjonging of groot onderhoud
- gevaarzetting
- hoe om te gaan met de hedera die bij de bomen opklimt

In samenwerking met het Instituut Fysieke Veiligheid willen we nog twee bijeenkomsten
organiseren over het thema natuurbrandpreventie. Eén bijeenkomst in Gelderland die meer
de vorm krijgt van een werksessie met eigenaren. De andere in Zeeland met het doel meer
bewustwording van het gevaar en de gevolgen van natuurbranden. Precieze data volgen
zodra we die weten.
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In september organiseren we twee bijeenkomsten voor de bossen N16.03 en N15.02. Eén in
Overijssel en één in Brabant.
Het thema hierbij is problemen voor de bossen o.a. met de klimaatsveranderingen met de
nadruk op de fijnspar en de letterzetter. Hoe gaan we er mee om. Ook hier begeleiding door
een externe deskundige.

Dan nog twee bijeenkomsten in september over de bodem. We starten dit jaar met twee
bodemanalyses van graslanden in Gelderland en Noord Holland. De bodemmonsters
worden deze week al genomen en vervolgens geanalyseerd. Begeleiding hier door
Adviesloket Bodem en Natuur.
De bedoeling is om aan de hand van de analyse iets te kunnen zeggen over de nodige
beheermaatregelen.

In februari is er een bijeenkomst geweest over het tegengaan van pitrus in de
weidevogelgraslanden N13.01. Deze werd georganiseerd door de provincie samen met de
VBNE (OBN Kennisnetwerk). In overleg met de provincie konden ook de deelnemers van
Part-Ner daar naar toe.
In Groningen willen we ook een terreinbezoek over dit onderwerp organiseren.

Nr

Datum en tijd

Waar

Onderwerp

1

Naar 2021

Friesland
Fam. Peenstra te
Nes (bij Akkrum)

N13.01 en N12.02
Ontwikkelen van kruidenrijk
grasland

25

Gelderland
Polder Arkemheen
te Nijkerk

N13.01 en N12.02
Ontwikkelen van kruidenrijk
grasland

25

Brabant
Lg de Hoevens in
Alphen

N12.02
Ontwikkelen van kruidenrijk
grasland

25

Drenthe
Het Andersche Diep
te Anderen

N10.01 en N10.02
Soorten en stadia van
ontwikkelingen

25

2

3

4

Naar 2021

Naar 2021

Naar 2021

Max.
aantal
personen

4

5

6

7

8
9
10

11

Naar 2021

Naar 2021

Naar 2021

Utrecht
Lg de Boom te
Leusden

N10.01 en N10.02
Soorten en stadia van
ontwikkelingen

25

Zeeland
Lg Klein Eiland te
Hulst

N10.01 en N10.02
Soorten en stadia van
ontwikkelingen

25

Noord West
Overijssel
Belt Schutsloot

N16.01
Soorten en stadia van
ontwikkelingen

25

Di 15 september Gelderland
14.00-16:00
Lg Scherpenzeel te
Scherpenzeel
september
Brabant
Lg de Eikenhorst te
Boxtel

N07.01
Onderhoud, gevaarzetting en
hedera
N16.03 en N15.02
Klimaatsverandering, Fijnspar
en letterzetter

september

Overijssel
Lg Holterberg te
Rijssen

N16.03 en N15.02
Klimaatsverandering, Fijnspar
en letterzetter

Overijssel
Fam. Wagenvoort te
Vierakker
Noord Holland
Fam. Groen te
Castricum
Gelderland

Bodemanalyse grasland en
vertaling naar beheer

25

Bodemanalyse grasland en
vertaling naar beheer

25

Werksessie natuurbrand
preventie
Zeeland
Voorlichtingsbijeenkomst
Lg Prinsenhoeve te
Natuurbrand, preventie en
Renesse
beheersing
Noord Holland
N13.01
Bijeenkomst
Tegengaan van pitrus in
provincie en VBNE
weidevogelgrasland
Groningen
N13.01
Fam. Steenbergen te Tegengaan van pitrus in
Onnen
weidevogelgrasland

25

12

september

13

september

14

volgt

15

volgt

16

Geweest
(20 februari)

17

Naar 2021

25

25

25

20

25

5

We hebben geprobeerd weer een gevarieerd programma te maken. Hebt u een idee voor
een terreinbezoek of een specifiek thema, dan horen we het graag. Wellicht kunnen we daar
volgend jaar dan weer iets mee doen.

7. APK’s
We hadden nog zo’n 60 deelnemers voor de zomer willen oproepen voor een APK. Ook dit
ligt nu stil door de situatie rond het Corona virus. We zullen proberen in het najaar een grote
groep op te roepen. In een volgende nieuwsbrief hierover meer.
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