NIEUWSBRIEF NUMMER 1; JAARGANG 2022
1. Voorwoord

Voor u ligt de nieuwsbrief met het voorjaars- en zomerprogramma van de terreinbezoeken.
Het is een variatie aan onderwerpen en dit jaar ook voor het eerst een aantal workshops.
De eerste terreinbezoeken zijn al achter de rug. Op 19 februari hadden we een
terreinbezoek over grienden. Deelnemers zijn met elkaar langs vier grienden gegaan. Tussen
de middag was er een gezellige lunch om even warm te worden. Het was een geslaagde dag
waarbij Willem aan het eind werd uitgeroepen tot ridder in de orde van de griend.

Op 12 maart was er een cursusdag snoeien van hoogstamfruitbomen. Willem had dit
georganiseerd in de boomgaard waar hij zelf ook deels werkt en het was een leuke en
leerzame dag.
Verder heeft Part-Ner een nieuwe medewerker, Marian de Haan. Zij stelt zich zelf voor in
deze nieuwsbrief.
Namens Natuurcollectieven Nederland en Part-Ner zijn wij aangeschoven in de
klankbordgroep van de Natuurcompensatiebank. In Nederland moet soms
compensatienatuur worden aangelegd. Hiervoor stelt de overheid geld beschikbaar. Wellicht
leven er onder u als natuurbeheerders goede ideeën. Verderop in de nieuwsbrief vindt u een
stuk van de Natuurcompensatiebank. Daarin vertellen zij precies wat zij doen en hoe u hen
kunt bereiken.

2. Belastingvrijstelling subsidie SVNL en SKNL

Regelmatig merken wij dat niet duidelijk is dat de SNL subsidie is vrijgesteld van belasting.
Hieronder twee linken waar u alle informatie hierover kunt vinden.
https://www.bij12.nl/nieuws/belastingvrijstelling-subsidie-svnl-en-sknl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0012031/2022-01-01/0#Hoofdstuk3_Artikel6
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3. Nieuwe medewerker: Marian de Haan

Mijn naam is Marian de Haan en vanaf 1 februari werk ik bij Part-Ner als medewerker SNL en
certificering. Van de 20 uur per week die ik werk ben ik 1 dag (de
maandag) op kantoor bij Tineke in Elahuizen, de andere dagen
werk ik thuis.
Daarnaast begeleid ik op dit moment als zzp’er groepen
biologische boeren in een project.
61 jaar geleden ben ik geboren in Apeldoorn, tussen de IJssel en de
Veluwe, maar in 2000 ben ik met mijn man en 2 kinderen
neergestreken in Ferwert, tussen de zeedijk en de veenweiden.
Een mooi contrast! Ik heb bodemkunde in Wageningen en
milieukunde in Enschede gestudeerd en startte mijn werkzame
leven met een baan in Afrika, maar al vrij snel daarna werd het
gewoon weer Nederland. Ik werkte een lange periode bij de Dienst Landelijk Gebied. Eerst
als specialist bodem, en later in allerlei gebiedsprocessen, waaronder Natura 2000. Veel
plannen waar ik aan meewerkte speelden zich af in Friesland, een paar in Overijssel en
Groningen. Ik zie er naar uit om samen te werken met mensen die in de praktijk onze
bijzondere en veelzijdige Nederlandse natuur beheren!

4. Beheermodule Graslanden

Binnen het Part-Ner Certificaat Natuurbeheer bestaan o.a. de Beheermodule Graslanden en
de module SNL.
De module Graslanden, geschreven door Wim Schippers is een hulpmiddel bij het
ontwikkelen en/of instandhouden van kruidenrijk grasland. In de module wordt uitgegaan
van een basiskwaliteit die in de module is beschreven als Gras-kruidenmix type 3. De module
Graslanden wordt ook gebruikt in samenhang met de Beheermodule Weidevogels. De
module SNL koppelt de Index SNL aan de module Graslanden.
Wij hebben gemerkt dat er brede belangstelling is voor het Part-Ner Certificaat
Natuurbeheer. Onderdeel van dit certificaat is een nulmeting op de terreinen. Omdat we het
belangrijk vinden dat nulmetingen deskundig worden uitgevoerd worden op dit moment
landelijk 5 mensen “opgeleid” door Wim Schippers om de nulmeting op de graslanden uit te
voeren en een rapportage te schrijven.
De module Graslanden is de basis van een aanbod wat wij vanuit Part-Ner de komende jaren
naar de verschillende provincies zullen doen om te helpen de kwaliteit van de graslanden te
verbeteren. De deelnemers SNL zullen daarvoor benaderd worden als dat in hun provincie
gaat spelen.
Voor u als deelnemer met (weidevogel)graslanden is het nuttig te weten in welk
ontwikkelstadium uw graslanden zich bevinden of dat u al aan instandhouding toe bent. En
welke beheermaatregelen daar dan bij passen.
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Daarvoor kunnen wij u verschillende dingen aanbieden:
1.
Dit jaar organiseren wij weer een aantal terreinbezoeken over de graslanden. Data en
plaats vindt u verderop in de nieuwsbrief.
2.
Dit jaar organiseren wij workshops waarbij u zelf leert tellen volgens, in
overeenstemming met de methode van Wim Schippers zoals vastgelegd in de Veldgids
“Ontwikkelen van kruidenrijk grasland”. Maximaal 20 deelnemers per workshop onder
begeleiding van één deskundige op 10 personen. U vindt data en plaats verderop in de
nieuwsbrief.
3.
U kunt bij Part-Ner de Veldgids “Ontwikkelen van kruidenrijk grasland” bestellen. Via
de mail ontvangt u dan een handige bijlage die u mee kunt nemen in het veld. De kosten zijn
€ 15 en verzendkosten.
4.
U kunt zelf een inventarisatie van uw graslanden conform de methode van de
Veldgids “Ontwikkelen van kruidenrijk grasland” laten uitvoeren. Op de website van Part-Ner
kunt u deskundige mensen vinden die dat voor u kunnen uitvoeren. U maakt dan zelf met
hen verdere afspraken over plaats, datum en kosten.
Deze mensen zijn alle kundig op het gebied van Graslandinventarisaties, nulmetingen en
workshops ‘leren tellen’ volgens de methodiek van Wim Schippers. Ze stellen zich hieronder
vast kort aan u voor:
Wijnand:
Sinds 2012 is Wijnand Lammers vanuit Tholen actief als ecologisch adviseur onder de naam
‘Lammers floramonitoring’. Hij heeft (ontwikkeling van) graslanden als zijn specialiteit. Zijn
werkgebied beslaat Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Hij is te bereiken via
info@lammersfloramonitoring.nl en op nummer 06-53583087.
Roelof Jan:
Roelof Jan Koops is sinds de jaren '90 gepassioneerd met planten en vegetaties bezig. Ook is
hij erg geïnteresseerd in plant-dierrelaties. Roelof Jan werkt als adviseur bloemrijke
vegetaties bij Cruydt-Hoeck. Neem voor een afspraak contact met mij op via 06-13036351 of
per mail: r.j.koops@gmail.com (Groningen, Drenthe, Overijssel)
Kristianne:
Kristianne van der Put werkt met haar bedrijf Vlechtwerk vanuit IJhorst, op de grens van
Drenthe en Overijssel, aan het vervlechten van agrarisch gebruik met natuur. Ze studeerde
Bos- en natuurbeheer aan Larenstein. Kruidenrijke graslanden hebben sinds 2002 haar
aandacht. Speciaal in combinatie met begrazing door paarden. Daarnaast veel ervaring en
kennis van (vlecht)heggen, voederhagen, houtwallen, singels, poelen, struweel en
cultuurhistorische erfbeplanting. Kristiannevdput@gmail.com 06-50871967 (Groningen,
Drenthe, Overijssel, Friesland buiten weidevogel gebied.)
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Margriet:
Margriet Brouwer werkt met haar bedrijf “Met Margriet” vanuit het Noordhollandse
Aartswoud. Haar werkgebied beslaat Flevoland, Noord Holland en Friesland. Margriet is
bereikbaar op 06 15665429.
Celine:
Celine Roodhart werkt met haar bedrijf Roodhart Veldwerk sinds 2012 vanuit het Eemland,
provincie Utrecht. Ze heeft Bos- en Natuurbeheer in Velp gestudeerd en haar specialisme is
weidevogelgraslandbeheer. Hiernaast werkt ze ook als ecoloog voor Vogelbescherming
Nederland. Via info@celineroodhart.com en 0625364856 te bereiken voor de regio Utrecht
en Gelderland en Zuid-Holland.

5. Terreinbezoeken 2022

De eerste twee terreinbezoeken zijn inmiddels al geweest en vanaf april staat er een mooie
reeks terreinbezoeken op het programma.

Opgeven terreinbezoek graag via info@part-ner.nl

Wilt u erbij vermelden met hoeveel personen u wilt komen?
Al op 1 april is er een terreinbezoek over het beheertype N17.03 Park- en stinzenbos. Het
terreinbezoek vindt plaats op Landgoed Amelisweerd in Bunnik. Als deskundige gaat dhr.
van Boschinga mee.
• N17.03 Park- en stinzenbos
Dit jaar weer drie terreinbezoeken over de ontwikkeling van kruidenrijke graslanden. Eén in
Overijssel, één in Brabant en één in Flevoland.
Kruidenrijke graslanden zijn in ieder geval onderdeel van de beheertypen:
• N12.02 Kruiden- en Faunarijk Grasland
• N13.01 Vochtig weidevogelgrasland
Naast de terreinbezoeken organiseren we vijf workshops waarbij u in een groepje van
maximaal 10 mensen onder leiding van een deskundige leert tellen conform de methode van
Wim Schippers. We zijn nu een aantal jaren bezig met de ontwikkeling van de graslanden en
velen van u hebben een terreinbezoek met Wim meegemaakt. Met het volgen van één van
de workshops kunt u ook zelf aan de slag. Het zal u helpen bij het vaststellen van het
stadium van uw eigen graslanden en het vaststellen van het passende beheer daarbij.
Daarnaast kunt u op een eenvoudige manier de ontwikkeling van uw graslanden volgen.
Waar het gaat over weidevogelgraslanden hebt u altijd meerdere typen grasland en dus
meerdere stadia nodig in uw gebied of een gebied waar u onderdeel van bent. Ook hier
kunnen de deskundigen u meer over vertellen.
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Voor het herkennen van soorten die horen bij de vochtige hooilanden organiseren we een
terreinbezoek in Utrecht op Slot Zuylen. Onder leiding van dhr. van Boschinga gaan kijken
naar voor dit type specifieke soorten. We hebben het dan over de soorten binnen de
beheertypen:
• N10.01 Nat schraalland
• N10.02 Vochtig hooiland
In Brabant en Groningen organiseren we terreinbezoeken met als thema ‘Ontwikkeling en
beheer van kruidenrijke akkers’. Deskundig op deze terreinbezoeken is Peter Verbeek. Hij is
één van de schrijvers van Het Akkerboek.
• N12.05 Kruiden- en faunarijke akker
In Noord Holland heeft dhr. van Koeckhoven zijn rietlanden. Meestal organiseren we een
terreinbezoek over dit beheertype in de Wieden in Overijssel en is dhr. van Koeckhoven daar
bij aanwezig. Het leek ons leuk om nu eens bij hem te gaan kijken.
Ons idee is om vanuit Belt Schutsloot een bus te laten rijden voor maximaal 30 mensen.
Kosten voor de bus zijn dan ongeveer € 35 per persoon. Graag horen we zo snel mogelijk of
daar belangstelling voor is of dat u liever met eigen vervoer zou gaan.
• N05.02 Gemaaid rietland
Op 10 juni hebben we ook weer een terreinbezoek, puur ter inspiratie. Wij denken dat een
rondwandeling op Annabos in uden met Henny Brinkhof, gezien zijn enthousiasme,
gedrevenheid en deskundigheid, hier weer een prachtig voorbeeld van is.
Een andere bijzondere plek is Gravingen van Stichting Zon en Leven in Tienhoven (Utrecht).
Het programma bestaat uit twee delen. Voor de lunch is het thema de samenhang in
laagveengebieden. Het beheer is gericht op kleinschaligheid en variatie op zo natuurlijk
mogelijke wijze. Na de lunch gaat het over het kreeftenproject op Gravingen, een allereerste
pilot in Nederland om de overlast van de rode rivierkreeft tegen te gaan.
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Aanwezige beheertypen zijn onder andere:
• N06.01 Veenmosrietland
• N04.02 Zoete plas
• N14.03 Hoog- en laagveenbos
• N10.02 Vochtig hooiland
Dan hebben we in de zomer nog
een terreinbezoek bij Stichting
Marke Gorsselse Heide. Dhr. van
Duivenvoorde weet alles van het
beheer van dit gebied. Centraal
staat het beheer van het type:
• N06.04 Vochtige heide

In de volgende nieuwsbrief meer over het najaarsprogramma. Twee data kunt u alvast
reserveren in uw agenda mocht u aan deze terreinbezoeken willen deelnemen.
Datum en tijd

Gebied/regio/provincie

beheertype

Max.
personen

Zaterdag 19
februari
10.00-16.00

Utrecht
Griendendag

N17.01 Vochtig- en hellinghakhout

25

Zaterdag 12
maart
9.30-13.00

Gelderland
Kesteren/Eldik

L01.09 Hoogstamboomgaard

25

Vrijdag 1 april
10.00-13.00

Utrecht
Bunnik
Landgoed Amelisweerd

N17.03 Park- en Stinzenbos

20
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Vrijdag 6 mei
10.00-13.00

Noord-Brabant
Heeze/Leende
Dhr. Kerkhofs

Vrijdag 13 mei
10.00-13.00

Flevoland
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
Dronten
Ontwikkelen van kruidenrijk grasland
Landgoed Roggebotstaete

25

Zaterdag 14 mei
10.00-12.30

Noord Brabant
Leende
Dhr. Van Meijl

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
Soorten leren tellen
WORKSHOP

20

Vrijdag 20 mei
10.00-13.00

Overijssel
Diepenveen
Dhr. Menkveld

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
Ontwikkelen van kruidenrijk grasland

Zaterdag 21 mei
10.00-12.30

Noord Holland
Texel
Dhr. Bakker

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
Soorten leren tellen
WORKSHOP
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Vrijdag 27 mei
11.00-14.00

Noord Holland
Leimuiden
Fam. Koeckhoven

N05.02 Gemaaid rietland
Rondleiding door het gebied van dhr.
van Koeckhoven

30

Vrijdag 3 juni
10.00-13.00

Utrecht
Oud Zuylen
Slot Zuylen

N10.01 Nat schraalland
N10.02 Vochtig hooiland
Herkennen van specifieke soorten

Zaterdag 4 juni
10.00-12.30

Gelderland
Zevenaar
Huis Sevenaer

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
Soorten leren tellen
WORKSHOP

20

Vrijdag 10 juni
10.00-13.00

Noord Brabant
Uden
Annabos/Henny Brinkhof

Ter inspiratie

25

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
Ontwikkelen van kruidenrijk grasland

25

25

25
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Zaterdag 11 juni
10.00-13.00

Utrecht
Kortenhoef
Fam. Hemmes

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
Soorten leren tellen
WORKSHOP

Woensdag 15
juni
10.00-14.00

Utrecht
Gravingen
Stichting Zon en Leven

N16.01 Veenmosrietland
N14.03 Hoog- en
laagveenbos
Samenhang van
Laagveengebieden

Zaterdag 18 juni
10.00-12.30

Groningen
Tolbert
Stichting de Dotterbloem

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
Soorten leren tellen
WORKSHOP

20

Vrijdag 1 juli
10.00-1300

Noord Brabant
Ledeacker
Dhr. van Dommelen

N12.05 Kruiden- en faunarijke akkers
Ontwikkeling van kruidenrijke akkers

25

Vrijdag 8 juli
10.00-13.00

Groningen
Vlagtwedde
Fam. Wenning

N12.05 Kruiden- en faunarijke akkers
Ontwikkeling van kruidenrijke akkers

Vrijdag 15 juli
10.00-13.00

Gelderland
N06.04 Vochtige heide
Gorssel
Beheer van vochtige heide
Stichting Marke Gorsselse
Heide

Vrijdag 2
september
13.00-13.00

Noord Brabant
Goirle
Landgoed Gorp en
Roovert
Dhr. van Puijenbroek

Bossen

25

Vrijdag 16
september

Drenthe
Anderen
Dhr. Speulman

Bossen

25

10

25

25

25
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6. Verantwoording 2021

U hebt tot 1 april nog de tijd om de verantwoording in te dienen. Dit geldt niet voor de
deelnemers die nu bezig zijn met de aanvraag van het certificaat (instappers per 1-1-2022).
Het is verstandig om ook uw logboek van 2021 mee te sturen. Op die manier is ook bij ons
uw administratie compleet. Het gebeurt toch regelmatig dat er door problemen met de
computer zaken kwijt raken. Dan is het handig dat wij u in zo’n geval alles weer kunnen
sturen.
Wilt u de verantwoording naar info@part-ner.nl sturen?

7. Natuurcompensatiebank (NCB)

Op 19 februari 2020 kondigde de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de
Natuurcompensatiebank (NCB) aan. Hiermee wil zij de
schadelijke invloed van stikstof door projecten van de
Rijksoverheid en waterschappen compenseren. Het gaat
om projecten van groot openbaar belang voor bijvoorbeeld
waterveiligheid of veilige infrastructuur.
Via de Natuurcompensatiebank verbeteren we de kwaliteit
van stikstofgevoelige gebieden of breiden we deze uit. Hierdoor ontstaat natuur waarmee
we de schadelijke invloed van projecten kunnen compenseren. Het uitgangspunt is om de
compensatienatuur te ontwikkelen binnen Natura 2000-gebieden of binnen het Natuur
Netwerk Nederland door hierover afspraken te maken met organisaties die
(natuur)terreinen beheren. Ontwikkelen van compensatienatuur op locaties buiten deze
begrenzingen, maar wel in nabijheid van Natura 2000-gebieden, is echter ook mogelijk.
Waarom een Natuurcompensatiebank?
In veel Natura-2000 gebieden wordt de
maximale neerslag van stikstof overschreden.
Hierdoor is het erg moeilijk geworden om
vergunningen te geven voor projecten die
invloed kunnen hebben op de stikstofbelasting.
Dit geldt ook voor projecten van groot
maatschappelijk belang die voor hun
vergunning een beroep doen op de ADC-toets.
Voor deze projecten wordt alleen
toestemming gegeven als er geen ander
alternatief mogelijk is. Ook moet er sprake zijn
van dwingende redenen van groot openbaar
belang en moeten er nu dus
compensatiemaatregelen getroffen worden.
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De vraag naar compensatienatuur
Er is € 125 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van compensatienatuur. Hiermee willen
we de kwaliteit van stikstofgevoelige gebieden verbeteren of deze gebieden uitbreiden.
Samen met belanghebbende partijen brengen we in kaart aan welk type compensatienatuur
behoefte is. Dit zijn bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, Defensie en de Unie van Waterschappen.
We doen dit door te kijken naar de stikstofbelasting door projecten die in de toekomst
mogelijk worden uitgevoerd. We letten hierbij vooral op de gevolgen voor stikstofgevoelige
habitattypen en leefgebieden waarvoor Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen gelden.
Hiervoor moet mogelijk gecompenseerd worden. Door inzicht in de vraag naar
compensatienatuur kunnen we deze natuur gerichter op voorraad ontwikkelen.
Een subsidieregeling voor het realiseren van compensatienatuur
De Rijksoverheid ontwikkelt de compensatienatuur niet zelf. Later in 2022 zal naar
verwachting gefaseerd een subsidieregeling voor de NCB worden opengesteld. Via deze
subsidieregeling worden compensatiemaatregelen gefinancierd die leiden tot
compensatienatuur en die in de NCB worden opgenomen. De doelgroep zal voornamelijk
bestaan uit organisaties of particulieren die natuur beheren.
In aanloop naar de openstelling van deze subsidieregeling zal door RVO.nl nadere
voorlichting worden gegeven. In deze voorlichting zal o.a. aandacht zijn voor: het doel van
de regeling, de te subsidiëren onderzoeken en maatregelen en de doelgroep. Naast de
voorlichting willen we potentiële aanvragers de mogelijkheid bieden om voorafgaand aan
een subsidieaanvraag in overleg met RVO.nl te gaan over de kansrijkheid van een eventuele
locatie voor compensatienatuur.
De subsidieregeling wordt momenteel
verder uitgewerkt in overleg met de
relevante betrokken partijen, zoals de
terrein beherende organisaties en
vertegenwoordigers van particuliere
natuurbeheerders. Er worden naar
verwachting drie modules binnen de
subsidieregeling ontwikkeld: een module
voor haalbaarheidsonderzoek, een
module voor de uitvoering van
maatregelen en een module voor het beheer van de voor de NCB ontwikkelde natuur. De
precieze doelgroep van deze subsidieregeling wordt nog nader afgebakend, waarbij oog zal
zijn voor de optimale borging van de kwaliteit van de toekomstige compensatienatuur.
Met de module haalbaarheidsonderzoek zal zoals het er nu naar uit ziet het onderzoek naar
de ecologische, juridische, financiële, planologische en maatschappelijke haalbaarheid van
stikstofgevoelige natuur op een beoogde locatie worden gesubsidieerd. Het voornemen is
om via de module uitvoering van maatregelen de uit te voeren inrichtingsmaatregelen en
eventueel de verwerving van grond te subsidiëren, inclusief ook omvormings- of
ontwikkelingsbeheer. Ook wordt een subsidiemodule voorzien voor het langjarig subsidiëren
van het beheer van de ontwikkelde locaties compensatienatuur.
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Opname in het NCB-register
Is de compensatienatuur ontwikkeld? Of zijn we er zeker van dat de natuur zich binnenkort
ontwikkelt tot compensatienatuur? Dan nemen we dit op in het NCB-register. En kan de
natuur als compensatie gelden bij het geven van vergunningen voor projecten van groot
openbaar belang. Is de compensatienatuur gekoppeld aan een vergunning? En is het nog
geen onderdeel van een Natura-2000 gebied? Dan zorgt de minister van LNV ervoor dat het
onderdeel wordt van een Natura-2000 gebied.
Contact
Wilt u naar aanleiding van dit bericht in gesprek met RVO.nl over de NCB dan kunt u een
email sturen naar het algemeen mailadres van de NCB natuurcompensatiebank@rvo.nl. Er
zal dan door één van de accountmanagers van de NCB contact met u worden opgenomen.

11

