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Jaarverslag 2021 
 
Bestuur Stichting Part-Ner  
Het bestuur van Stichting Part-Ner bestond in 2021 uit: 

- Dhr. J. Hak (voorzitter) 
- Dhr. B. Pastoor (penningmeester tot 1 september 2021) 
- Dhr. K. Zuurmond (penningmeester vanaf 1 september 2021) 

De directie werd gevoerd door mevr. T. de Vries. 
Het bezoek- en postadres van Part-Ner is Mardyk 23 te Elahuizen. Naast de directeur waren er twee 
mensen parttime in dienst. 
 
 
Bestuurlijk 
Wijzigingen kwaliteitshandboek 
Er zijn in 2021 geen wijzigingen geweest in het SNL handboek van Part-Ner.  
Geschillen 
Er zijn geen geschillen geweest in 2021. 
 
 
Certificering SNL 
Aantal leden en mutaties  
Er zijn 105 nieuwe SNL deelnemers bijgekomen. Tien 
mensen zijn gestopt. Bijna altijd is de reden verkoop 
van de grond. In een enkel geval een overlijden. In het 
schema de huidige certificaathouders. 
 
Aanvragen certificaat 
In de eerste maanden van 2021 is Part-Ner druk bezig 
geweest met de begeleiding van de deelnemers bij de 
aanvraag van het certificaat. Op 1 oktober 2021 
hadden alle deelnemers hun certificaat.  
 
Nieuwsbrieven 
Er zijn dit jaar drie nieuwsbrieven uitgegeven.  
 
 
 
 
 

jaar
aantal 
certificaathouders

2012 2
2013 15
2014 17
2015 20
2016 3
2017 259
2018 147
2019 101
2020 99
2021 105

aanmeldingen 2022 70

838
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Verantwoordingen 
Er zijn 653 verantwoordingen van 2020 opgevraagd. Er zijn 598 ontvangen. De deelnemers  die nog 
geen verantwoording hebben gestuurd hebben begin 2021 een aparte mail gehad met de vraag de 
verantwoording 2020 alsnog aan te leveren.  
 
Startbijeenkomsten 
Voor de deelnemers die in 2021 hun certificaat hebben gekregen had Part-Ner startbijeenkomsten 
georganiseerd door het hele land. Helaas gooide corona roet in het eten en moesten wij de 
bijeenkomsten afzeggen. We hebben vervolgens weer ingezet op de schriftelijke startbijeenkomst. 
Zes deelnemers hebben nog geen verantwoording ingediend. De verantwoordingen van de andere  
deelnemers zijn door Part-Ner bekeken. Als de verantwoording in orde was hebben de deelnemers 
een bewijs van startbijeenkomst ontvangen. Waar nodig hebben we contact gezocht met de 
deelnemers.   
 
APK’s 
De APK’s moeten, net als de startbijeenkomsten, plaatsvinden buiten de periode dat de 
terreinbezoeken worden gehouden. Net als bij de startbijeenkomsten werden we hierbij dwars 
gezeten door corona. Om toch zoveel mogelijk door te werken is Part-Ner de APK’s individueel gaan 
afnemen via de telefoon of via teams. We hebben er 88 kunnen doen. Deze mensen hebben allemaal 
een APK verslag ontvangen. 
 
Terreinbezoeken 
Gelukkig konden de terreinbezoeken dit jaar wel doorgaan. 
Uiteindelijk zijn er zeventien terreinbezoeken en één 
kennisbijeenkomst gehouden die door 473 mensen zijn 
bezocht.  
Part-Ner heeft 333 certificaathouders op de terreinbezoeken 
en kennisbijeenkomst geregistreerd. Daarnaast waren er 
provinciemedewerkers, natuurcollectieven en andere 
belangstellenden aanwezig op de terreinbezoeken. Van elk 
terreinbezoek hebben de deelnemers een presentielijst en 
verslag gekregen. 
 
 
 

Activiteit Resultaat 
Verantwoordingen Er zijn 653 verantwoordingen opgevraagd en 

daarvan zijn 55 verantwoordingen niet 
ontvangen. Deze deelnemers krijgen begin 2022 
een aparte mail waarin dan de verantwoording 
2020 alsnog wordt gevraagd. 
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Startbijeenkomsten  De startbijeenkomst is schriftelijk gedaan onder 
103 deelnemers. 97 deelnemers hebben het 
bewijs van de startbijeenkomst ontvangen.    

 
 

 

Terreinbezoeken  
Friesland 
Te gast bij de fam. Peenstra  
Ontwikkelen van kruidenrijk grasland 

22 deelnemers 
o.l.v. W. Schippers 

Gelderland 
Te gast bij A.J. Breukink 
Ter inspiratie; keuzes in beheer van 
weidevogels, heggen en graslanden 

20 deelnemers 
o.l.v. A.J. Breukink 

Noord Brabant 
Te gast op landgoed De Hoevens 
Ontwikkelen van kruidenrijk grasland 

22 deelnemers 
o.l.v. W. Schippers  

Overijssel 
Te gast bij W. van de Belt 
Gemaaid rietland N05.02, moeras N05.01 en 
veenmosrietland N06.01 

32 deelnemers 
Deskundige was ziek; voldoende kennis bij 
deelnemers voor levendige discussie 

Zeeland 
Te gast bij de fam. Seijdlitz 
Nat schraalland N10.01 en vochtig hooiland 
N10.02 herkennen van specifieke soorten 

16 deelnemers 
o.l.v. W. van Boschinga 

Drenthe 
Te gast bij de fam. Ubels 
Nat schraalland N10.01 en vochtig hooiland 
N10.02 herkennen van specifieke soorten 

18 deelnemers 
o.l.v. W. van Boschinga 

Utrecht 
Te gast op landgoed De Boom 
Nat schraalland N10.01 en vochtig hooiland 
N10.02 herkennen van specifieke soorten 

20 deelnemers (57 certificaathouders) 
o.l.v. R. Jousma 

Noord Holland 
Te gast bij A. Bayzid 
Vervolg pitrusbijeenkomst 

24 deelnemers  
o.l.v. J. van Diggelen (B-ware) 

Noord Brabant 
Te gast bij R. Winters 
Ter inspiratie; ontwikkeling van een kleinschalig 
natuurgebied 

14 deelnemers 
o.l.v. R. Winters 

Gelderland 
Te gast bij de BAO 
Ontwikkelen van kruidenrijk grasland 
 

24 deelnemers 
o.l.v. C. Roodhart 
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Limburg 
Te gast bij Stichting de Marke 
Omgang met windworp in natuurbos, stuifzand 
beheer en heidebeheer met schapen 

14 deelnemers 
o.l.v. I. Borkent 

Noord Brabant 
Te gast op landgoed De Eikenhorst 
Bosbeheer: de laatste inzichten over kap, 
nutriënten en inbreng strooisel 

16 deelnemers 
o.l.v. J. Kremers (Probos) 

Groningen 
Te gast bij de fam. Steenbergen 
Kennisbijeenkomst pitrus 

29 deelnemers 
o.l.v. J. van Diggelen (B-ware) en N. Minnema 

Gelderland 
Te gast bij de fam. Wagenvoort- de Greeff 
Toepassing bodemanalyse 

21 deelnemers ochtend 
25 deelnemers middag 
o.l.v. dhr. H. Hofland (Holag) 

Overijssel 
Te gast op landgoed Leeuwenbeek 
Bossen; prunus beheer 

17 deelnemers 
o.l.v. J. Penninkhof (Probos) 

Noord Holland 
Te gast bij de fam. Groen 
Toepassing bodemanalyse 

20 deelnemers 
o.l.v. H. Hofland (Holag) 

Overijssel 
Te gast bij H.J.L. ter Horst 
Bosbeheer: de laatste inzichten over kap, 
nutriënten en inbreng strooisel 

34 deelnemers 
o.l.v. J. Kremers (Probos) 

Overijssel  
Dorpshuis de Zandbelt, Belt Schutsloot 
Oorzaken afnemende rietoogst 

85 deelnemers 
J. de Fouw (Radbouduniversiteit Nijmegen) 
F. Smolders (Radbouduniversiteit Nijmegen) 
B. Rijkens (Ws Drents Overijsselse Delta) 
C. Cusell (Witteveen en Bos) 
Studenten en leraar VHL 
  

  
APK’s In verband met corona konden er geen 

bijeenkomsten worden georganiseerd. Via de 
telefoon of teams zijn 88 APK’s afgenomen. 

 
 
          
Samenwerking met Natuurcollectieven Nederland 
Er is ook dit jaar weer nauw samengewerkt met Stichting Natuurcollectieven Nederland en met de 
individuele collectieven.  Uit een gespreksronde tussen provincies en Natuurcollectieven over de 
werkwijze van de collectieven bleek dat de collectieven zich goed kunnen vinden in de huidige 
rolverdeling en tevreden zijn over de organisatie en terreinbezoeken van Part-Ner. De 
Natuurcollectieven kunnen aangeven als zij graag een terreinbezoek over een bepaald onderwerp 
willen. Dan kan dat samen met Part-Ner worden georganiseerd. 
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Afstemming tussen Part-Ner en Stichting Certificering 
In de gespreksronde tussen provincies en Natuurcollectieven die begin 2021 is gedaan door Piet 
Bakker in opdracht van BIJ12 kwam aan de orde dat de audits van de Stichting Certificering en de 
APK’s van Part-Ner onvoldoende op elkaar aansluiten. Van juni tot september is door de Stichting 
Certificering en Part-Ner met begeleiding van Piet Bakker gewerkt aan uniformiteit in de checklist en 
APK lijst. Ook al is de vorm iets anders, inhoudelijk wordt hetzelfde gevraagd. Part-Ner heeft erop 
aangedrongen transparant te zijn en de checklist van de audit te delen met de certificaathouders 
zodat die weten wat er bij een audit wordt gevraagd. 
De documenten zijn bestuurlijk vastgelegd en afgesproken is dat deze ook alleen in een gezamenlijk 
bestuurlijk overleg gewijzigd kunnen worden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een in te 
stellen directeurenoverleg en bestuurlijk overleg. Het eerste directeurenoverleg heeft in 2021 
plaatsgevonden. 
 
Lancering Part-Ner Certificaat Natuurbeheer 
Op 30 november 2021 heeft Part-Ner op een feestelijke bijeenkomst het Part-Ner Certificaat 
Natuurbeheer gepresenteerd en zijn door de heer Bastiaanse, directeur van Control Union 
Certifications, de eerste certificaten uitgereikt aan Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis in Sondel 
en Natuurgebied De Bokkewiel in Boornzwaag, beide in Friesland.  
 

 
Het Part-Ner Certificaat Natuurbeheer is er ondere andere voor  particuliere beheerders, boeren, 
overheden, maatschappelijke organisaties en (ver)pachters van gronden die het belang zien van 
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natuur en biodiversiteit en borging daarvan passend willen maken binnen de huidige werkwijze en 
dagelijkse praktijk met een minimale administratieve last.  
 
Part-Ner is in de wereld van natuurbeheer al jaren bekend bij natuurbeheerders die een provinciale 
subsidie Natuur en Landschap willen aanvragen. Zij hebben daarvoor een certificaat van de 
provincies nodig. Ongeveer 850 eigenaren maken gebruik van het model van Part-Ner. Part-Ner heeft 
daarnaast nu de Standaard Natuurbeheer ontwikkeld die voor iedereen beschikbaar is die een 
certificaat natuurbeheer wil hebben of nodig heeft. Control Union Certifications gaat het Certificaat 
Natuurbeheer afgeven. 
Binnen het Certificaat Natuurbeheer zijn beheermodules ontwikkeld en nog in ontwikkeling in 
samenwerking met deskundigen (o.a. Aardewerk Advies, Probos, Borgman Beheer Advies)  waarin 
basisvoorwaarden  zijn verwoord waaraan bijvoorbeeld graslanden en bossen moeten voldoen voor 
het Certificaat Natuurbeheer, de beheermodules graslanden en bossen. Certificeren van 
natuurbeheer begint in het veld: door middel van een nulmeting wordt vastgelegd welk beheer nodig 
is om te kunnen ontwikkelen of in stand te houden. Daarnaast zijn gebruiksmodules ontwikkeld die 
eisen aan het gebruik van natuur beschrijven. Een voorbeeld daarvan is de module voor 
natuurbegraafplaatsen. 

Resumerend 
Het was voor Part-Ner een bijzonder jaar. Na een aantal jaren hard werken aan de ontwikkeling van 
het eigen certificaat natuurbeheer was de lancering dit jaar een feit. We hopen dat certificering van 
natuurbeheer eigenaren gaat helpen bij hun natuurontwikkeling en beheer.  
 
Vooruitkijkend 
In 2022 wil Part-Ner zich inzetten voor verbetering van de kwaliteit van de graslanden. Part-Ner zal 
de expertise die binnen het eigen certificaat aanwezig is ook inzetten bij de SNL deelnemers. Naast 
terreinbezoeken waarin informatie wordt gedeeld gaat Part-Ner ook een aantal workshops geven 
waarbij deelnemers zelf kunnen oefenen met het inventariseren van de graslanden volgens de 
methode van Wim Schippers. 
Verder zal o.a. de beheermodule voor weidevogels worden ontwikkeld. 
 
Het bestuur 
 


