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Partijen die CCHW betrokken heeft bij de opstelling van dit Ontwikkel- en verbeterplan zijn:
- SBB (Haringvliet- Hollands Diep)
- Hoekschewaards landschap (HWL)
- Waterschap Hollandse Delta (WSHD)
- St. Rietgors
- WBE Hoeksche Waard
- Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW)
- LTO Noord afd. de Hoeksche Waard
- Muskus- en beverrattenbestrijder
- (potentiële) deelnemers weidevogelbeheer (SNL + ANLb)

Bijlagen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verslag 1e overleg verbeterplan weidevogelbeheer 19 juni 2017
verslag 1e overleg verbeterplan Patrijzen habitat 27 juni 2017
verslag 2e overleg verbeterplan weidevogelbeheer 26 juli 2017
verslag 2e overleg verbeterplan Patrijzen habitat 31 juli 2017
verslag 1e overleg verbeterplan WSHD 28 juli 2017
verslag 3e overleg verbeterplan weidevogelbeheer 24 augustus 2017
verslag 3e overleg verbeterplan Patrijzen habitat 4 september 2017
verslag 2e overleg verbeterplan WSHD 31 augustus 2017
verslag overleg PZH-WSHD-SOHW 28 augustus 2017
notitie bouwoverleg WSHD 5 juli 2017
notitie bouwoverleg WSHD 23 augustus 2017
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2. Aanleiding en aanpak
Achtergrond
In 2016 is het nieuwe stelsel voor Agrarisch natuur en landschapsbeheer ANLB 2016-2021 van start gegaan. Dat heeft tot nu toe wisselende resultaten. Om de achteruitgang van de boerenlandvogels een halt
toe te roepen zijn aanvullende acties nodig. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland besloten tot het
opstellen van een ontwikkel- en verbeterplan voor weidevogels en andere boerenlandvogels. Het verbeterplan wordt daarmee o.a. afgestemd op het nationale plan van aanpak weidevogels. Uitwerking van
het Zuid-Hollandse verbeterplan vindt plaats in samenwerking met de 8 betrokken collectieven en met
maatschappelijke partijen.
De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) organiseert en coördineert in opdracht van de provincie Zuid-Holland het ontwikkel- en verbeterplan op gebiedsniveau in de Hoeksche Waard. De maatregelen zullen met name gericht moeten zijn op verbetering en uitbreiding van het opgroeihabitat van de
kuikens van de boerenlandvogels op boerenland, evenals op land in eigendom van niet-agrariërs dat
beheerd/gepacht wordt door een agrariër.

Afbakening
Voor de Hoeksche Waard bestaat het ontwikkel- en verbeterplan uit 2 elementen te weten:
- een ontwikkel- en verbeterplan voor weidevogels in het Oudeland van Strijen;
- een ontwikkel- en verbeterplan voor patrijzen in de gehele Hoeksche Waard.
CCHW heeft gekozen voor een brede inventarisatie van inrichting- en beheermaatregelen waarbij gestreefd wordt naar een breed spectrum aan ontwikkel- en verbetermaatregelen. Pas in een later stadium
wordt bepaald welke maatregelen binnen welke regeling passen (bijv. POP3 of ANLb)
De maatregelen in dit plan zijn afgestemd met de lokale partijen in de Hoeksche Waard, TBO’s, waterschap Hollandse Delta en de provincie waardoor er een breed draagvlak voor de maatregelen is.
Het ontwikkel- en verbeterplan vormt de basis voor een subsidieaanvraag in het kader van POP3 ten
behoeve van biodiversiteit.

Speerpunten van PZH
Met het opstellen van een ontwikkel- en verbeterplan wordt richting gegeven aan:
• Regelmatiger contact tussen provincie Zuid-Holland en CCHW om daarmee de feeling met de praktijk
te verbeteren.
• Het opstellen van een plan (medio september 2017) met daarin verbeterpunten opgenomen die
betrekking hebben op een kwaliteitsverbetering van het weidevogelbeheer (brede aanpak).
• Regie van het opstellen van ontwikkel- en verbeterplannen bij de regionale collectieven neer te leggen om te komen tot structureel overleg tussen alle betrokken gebiedpartijen in de Hoeksche
Waard.
• Bouwen aan een goede verstandhouding met maatschappelijke partijen en TBO’s en eerdere signalen van onvrede oppakken.
• Bouwen aan een goede samenwerking met waterschap Hollandse Delta (WSHD).

Resultaat
Het beoogde resultaat behelst:
Een plan van aanpak met concrete verbetermogelijkheden m.b.t.:
- verbeteren van habitat en opgroeimogelijkheden weidevogels in het Oudeland van Strijen
- verbeteren van habitat en opgroeimogelijkheden patrijzen in de Hoeksche Waard
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Aanpak/werkwijze
CCHW heeft ervoor gekozen om voor de 2 elementen een afzonderlijk traject te doorlopen omdat er
veelal andere (maatschappelijke) partijen betrokken worden, de overleggroep te groot zou worden en de
tijdspanne waarin we de plannen moeten opstellen vs beschikbare overlegdata met de partners. Verder
heeft CCHW afzonderlijk overleg gevoerd met WSHD waarbij de 2 elementen integraal besproken zijn.
Van alle overleggen heeft CCHW een verslag opgesteld. Coördinatie van het traject ligt bij
mevr. M. Klompe-Vonk van CCHW.
Het proces om te komen tot een ontwikkel en verbeterplan is onderverdeeld in:
• 1e bijeenkomst: inventariseren ideeën/verbetermaatregelen. ( d.d. 19 juni voor weidevogelbeheer,
27 juni voor patrijzen en 28 juli WSHD). CCHW werkt deze verder uit in een conceptplan;
• 2e bijeenkomst: bespreken conceptplan en verder aanscherpen maatregelen incl. financiële verkenning ( d.d 26 juli weidevogelbeheer, 31 juli voor patrijzen en 31 aug. WSHD);
• 3e bijeenkomst (d.d. 24 aug. Weidevogelbeheer en 4 sept. Patrijzen): afronding.
• Afstemmingsoverleg ontwikkeling regeling akkerranden tussen PZH-WSHD-SOHW op 28 aug.
• Afstemmingsoverleg verbeterplan met (potentiële) weidevogelbeheer deelnemers ANLb en SNL op 7
sept.
• Afstemmingsoverleg met LTO Noord afd. Hoeksche Waard op
• Aanvullend is CCHW 2 x aanwezig geweest bij een zgn. Bouwvergadering van WSHD m.b.t. huidige
uitvoering jaarlijkse onderhoud en baggerwerken ( 5 juli maaiwerkzaamheden, en 23 aug baggerwerkzaamheden); doel was om medewerkers WSHD en uitvoerende aannemers voorlichting te geven over do’s en don’t m.b.t. weidevogelbeheer en akkerrandenbeheer.

Opbouw notitie
Na dit inleidende hoofdstuk komt vanaf hoofdstuk 2 het ontwikkel- en verbeterplan voor de weidevogels
aan de orde. Dit bestaat uit een voorstel voor een aantal maatregelen ter verbetering van de situatie
voor weidevogels, zowel in het reservaat van SBB als in het agrarisch gebied (hoofdstuk 5).
De ontwikkel- en verbetermogelijkheden zijn onderverdeeld in thema’s en vloeien voort uit de voorwaarden die aan een goed weidevogelgebied moeten worden gesteld (hoofdstuk 3) en een beschrijving
van de huidige situatie (hoofdstuk 4).
Voor het ontwikkel- en verbeterplan dat betrekking heeft op de patrijzen is dezelfde opbouw gevolgd.
Vanaf hoofdstuk 8 worden de maatregelen per thema weergegeven. De onderbouwing daarvan komt
voort uit de voorwaarden voor een goede patrijzenbiotoop (hoofdstuk 6) en de beschrijving van de huidige situatie (hoofdstuk 7).
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Aansluitend heeft CCHW een kort hoofdstuk toegevoegd met aanvullende verbetermaatregelen om het
ANLb in de Hoeksche Waard nog effectiever te kunnen inzetten. Door deze opbouw kan de snelle lezer
volstaan met maatregelen in de hoofdstukken 5, 8 en 9.
Tot slot wordt in hoofdstuk 10 door CCHW kostenoverzicht gepresenteerd aan als gevolg van de uitvoering van het ontwikkel- en verbeterplan en het bijbehorende subsidietraject van POP3.

Grutto in het Oudeland van Strijen 2017
Foto: HWL
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3. Weidevogels – wat hebben ze nodig?
Doelsoorten
Het agrarisch natuurbeheervoor het leefgebied Open grasland, zoals aangegeven in het Natuurbeheerplan van de provincie Zuid-Holland, richt zich specifiek op de volgende soorten: Grutto, Kievit, Tureluur,
Scholekster, Veldleeuwerik, Slobeend, Kemphaan, Watersnip en Zomertaling.
CCHW heeft zich in de Gebiedsaanvraag vooral gericht op de eerste zes van de genoemde soorten.
Kievit en Scholekster zijn ook soorten die in het akkerbouwgebied van het Oudeland van Strijen en in
andere polders in de Hoeksche Waard voorkomen. Ook de Veldleeuwerik komt in het akkerbouwgebied
voor. De achteruitgang van deze soort is groot, maar de bescherming is lastig.

Verschillende soorten, verschillende eisen
Ondanks het feit dat de verschillende soorten alle onder de noemer ‘weidevogels’ worden aangeduid,
zijn er verschillen in de eisen die ze stellen aan de broedgelegenheid. De grutto is met zijn lange poten
aangepast aan een betrekkelijk hoge grasvegetatie. Op droge bodems kan hij niet goed uit de voeten. De
kievit heeft echter een voorkeur voor korte en open vegetaties. Op bouwland in de Hoeksche Waard
komen we regelmatig nesten van kieviten tegen. De scholekster heeft ook een voorkeur voor open en
wat kalere gronden, zoals bermen en kiest als broedgebied ook vaak bouwland uit. De veldleeuwerik
heeft halfhoge (20-80 cm) begroeiing nodig om daarin een nest te maken. Verder zijn de leeuweriken
aangewezen op kruidenrijke vegetaties waar ze zoeken naar insecten en zaden.
Voorwaarde voor alle weidevogels is een open tot zeer open landschap met weinig (landschappelijke)
obstakels, vochtige tot natte graslandgebieden die extensief worden gebruikt en waar weinig verstoring
is door wegen en bebouwing.
Ook moeten (landschappelijke) elementen waarvan predatoren gebruik kunnen maken zoveel als mogelijk verwijderd worden.
Voor steltlopers zijn in het voorjaar plas-dras situaties erg aantrekkelijk. Essentieel is de aanwezigheid
van voldoende voedsel, voor steltlopers in de vorm van regenwormen en emelten. De kuikens van de
steltlopers leven de eerste weken van hun leven uitsluitend van insecten. Daarvoor is een kruidenrijke
vegetatie nodig die niet te dicht van structuur is maar ook de toepassing van ruige mest voorziet in insecten aanbod.
Verder is een late maaidatum van groot belang. Om te kunnen opgroeien, geldt als vuistregel dat niet
voor medio juni moet worden gemaaid en afhankelijk van de omstandigheden kan een latere maaidatum
wenselijk zijn. Een goed weidevogelgebied bestaat uit een gevarieerd aanbod aan graslandtypes met
verschillen in bemesting, beweiding en maaidatum.

Vochtige graslanden en plas-dras zijn aantrekkelijk voor weidevogels
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4. Huidige situatie weidevogelbeheer
Hoeksche Waard
De Hoeksche Waard kenmerkt zich als een open polderlandschap, dat vooral in gebruik is voor de akkerbouw.
Een grote aaneengesloten oppervlakte grasland komt in de Hoeksche Waard nauwelijks voor. Enkele
gebieden vormen hierop een uitzondering. Het Oudeland van Strijen (Natura 2000 gebied voor ganzen
en smienten) bestaat voor een deel uit grasland. De polder het Groot Koninkrijk aan de noordoostzijde
van de Hoeksche Waard, in eigendom bij Staatsbosbeheer, bestaat geheel uit grasland. Het door Natuurmonumenten beheerde buitendijks gelegen gebied de Korendijkse Slikken is eveneens een graslandgebied, al komen hier ook nog enkele bouwlandpercelen voor. Een deel van het Oudeland is door de
provincie aangewezen als kerngebied voor weidevogels.

Oudeland van Strijen
Grondgebruik
Het Oudeland van Strijen bestaat voor ongeveer eenderde (ca. 545 ha) uit reservaat, in eigendom van
Staatsbosbeheer (SBB). Het overige deel van de polder is particulier eigendom en vrijwel geheel in agrarisch in gebruik. Een bijzonder element vormt de
kartbaan aan de Voorweg.
De wegen in het gebied zijn eigendom van het waterschap Hollandse Delta. Leidingstraat Nederland
(LSNed) heeft de 100 meter brede leidingenstraat in
erfpacht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.
Bodem, hoogteligging en peilbeheer
Op de veenondergrond (Hollandveen) ligt een kleilaag
(jonge zeeklei, afzettingen van Duinkerke), met een
dikte van 30 tot 200 centimeter. Door inklinking is het
gebied (vooral het gedeelte met veel veen) laag komen te liggen ten opzichte van de omliggende polders. Het gebied ligt tussen -1.20 m en -2.66 m NAP.
De dijken en oude kreken (Keen, Lage Vliet en Dwarsche Vaart) met hun oeverwallen zijn niet ingeklonken. Die liggen dan ook relatief hoog in het landschap.
De polder het Oudeland van Strijen kent 11 verschillende peilgebieden. Figuur 2 geeft een beeld van de
verschillende peilgebieden in het Oudeland.
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Figuur 2 peilgebieden
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Binnen vijf van de 11 peilgebieden in het Oudeland van Strijen is het peil afgestemd op de natuur. Het
peil buiten het reservaatsgebied varieert van -2.35 m tot -2.80 m NAP. Binnen het reservaat wordt een
maximumpeil van -2.20 m en een minimumpeil van -2.40 NAP gehanteerd. De gewenste peilen in het
reservaat worden niet overal gehaald.
Weidevogelgebied reservaat SBB
Het natuurbeheer in het Oudeland van Strijen is binnen het reservaat primair gericht op het bieden van
rust en foerageermogelijkheden voor overwinterende ganzen. Een deel van het reservaat – ten noorden
van het gemaal Scheidelf – heeft in principe echter ook een belangrijke functie voor weidevogels. In het
kader van de Landinrichting Hoeksche Waard Oost die eind vorige eeuw/begin deze eeuw is uitgevoerd,
werd namelijk een weidevogelgemeenschap geconstateerd, die qua aantal en verscheidenheid boven
het landelijk gemiddelde lag.
Het beheer in het reservaat bestaat in 2017 voor een groot deel uit beweiding. Een kleiner deel bestaat
uit hooiland, al dan niet met naweide. Voor de hooilandpercelen geldt als richtlijn dat niet voor 1 juli
mag worden gemaaid. Wanneer er geen broedende vogels of pullen meer voorkomen, kan (in overleg)
eerder worden gemaaid. Indien het broedseizoen van de weidevogels langer doorloopt wordt de eerste
maaidatum in overleg met de pachters uitgesteld. Om de kwaliteit van het grasland te verbeteren streeft
SBB naar een grotere oppervlakte hooibeheer.
Soorten en aantallen vogels reservaat SBB
De broedvogelontwikkeling van een aantal soorten in het reservaat van SBB is weergegeven in tabel 1.
Tabel 1 Broedvogelontwikkeling (bron SBB)
Soort/jaar
Krakeend
Wintertaling
Zomertaling
Slobeend
Kuifeend
Krakeend
Scholekster
Kievit
Watersnip
Grutto
Tureluur
Kemphaan
Veldleeuwerik
Graspieper
Gele kwikstaart
totaal

1997
2
0
6
53
30
2
46
118
1
78
18
0
114
48
34
550

2007
90
2
1
74
49
90
35
185
2
133
54
0
101
123
5
944

2016
35
4
1
36
25
35
28
93
0
61
22
0
56
23
4
423

Knelpunten
Evenals elders is ook in het Oudeland van Strijen de weidevogelpopulatie behoorlijk afgenomen. Een
belangrijk knelpunt in dit gebied is de waterhuishouding die niet voldoet. Een deel van het reservaat is
zodanig verruigd, onder andere met pitrussen, dat het voor weidevogels minder aantrekkelijk is geworden. Dit geldt vooral voor het noordelijk reservaat langs de Zuiddijk. Niet aantrekkelijk voor grutto en
kievit, maar wel voor jaarrond verblijvende ganzen, die in dit gebied vooral voldoende broedmogelijkheden vinden. Tabel 2 geeft een beeld van de ganzenpopulatie zoals weergegeven in de broedvogelontwikkeling.
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Tabel 2 Broedvogelontwikkeling ganzen binnen reservaat(bron: SBB)
Soort/jaar
Grauwe gans
kolgans
soepgans
Grote Canadese gans
Brandgans
Zwaangans
Nijlgans
totaal

1997
0
0
0
0
0
0
0
0

2007
93
0
6
54
5
5
9
172

2016
510
0
1
170
15
0
4
700

In delen van het reservaat is sprake van een spontane opslag van bomen en struikgewas. Eveneens niet
in het belang van de weidevogels, maar wel aantrekkelijk voor roofvogels en andere predatoren.
Agrarisch weidevogelgebied
Het agrarisch gebied voor weidevogels sluit aan bij het reservaatgebied. Figuur 3 geeft het Leefgebied
Open grasland aan, zoals opgenomen in het Natuurbeheerplan 2017 van de provincie Zuid-Holland.

Figuur 3 Leefgebied Open grasland (binnen rood omgrensd gebied)

Agrarisch natuurbeheer vindt plaats in het zuidwestelijk deel van de polder. Hier zijn eind 2015 met 5
deelnemers contracten afgesloten voor de regeling ANLb 2016-2021. Drie van de vijf deelnemers wonen
niet in de Hoeksche Waard. Naast de ANLb contracten loopt nog een aantal oude SNL contracten door.
De percelen waarop de oude SNL contracten betrekking hebben liggen voornamelijk tussen Molenweg
en Waleweg, aan de noordzijde van de percelen met nieuwe contracten.
In het noordelijk deel van de polder, nabij de Zuiddijk, vindt geen agrarisch natuurbeheer meer plaats. Er
is onderzocht of het wenselijk zou zijn om voor het perceel aan de Zuiddijk dat direct grenst aan het re-
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servaat weidevogelbeheer mogelijk te maken. Dit graslandperceel wordt echter ook in voorjaar en zomer
zo intensief gebruikt door foeragerende ganzen dat weidevogels dit gebied mijden.
Het agrarische weidevogelbeheer bestaat vrijwel geheel uit zwaar beheer. Op de meeste percelen geldt
een rustperiode van 1 april tot 1 juni. Daarnaast zijn er percelen met 8 en 15 juni beheer en op 1 ha is
een plasdraspakket van 15 februari tot 15 juni afgesloten.
Het ANLb beheer is als volgt verdeeld over de verschillende pakketten:
Tabel 3 Samenstelling en oppervlakte ANLb beheer 2017 (incl. last-minutebeheer)
Soort beheer
Rustperiode 1 april – 1juni
Rustperiode 1 april – 8 juni
Rustperiode 1 april – 15 juni
Rustperiode 1 april – 22 juni
Plas-dras greppel inundatie
Legselbeheer
Totaal

Oppervlakte in ha
34,17
22,38
5,29
3,16
1,04
6,40
72,44

Figuur 4 geeft een beeld van de ligging van het mozaïek (situatie 2016).

Figuur 4: ligging mozaïek

%
47,2
30,9
7,3
4,4
1,4
8,8
100
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Aansluitend aan het reservaat liggen nog een aantal percelen met een hoge weidevogeldichtheid. In
totaal gaat het om circa 7 ha. Ook om het totale weidevogelgebied meer omvang te kunnen geven is de
mogelijkheid om aanvullende beheercontracten af te sluiten zeer wenselijk.

Figuur 5: ligging percelen tbv uitbreiding

weidevogelbeheer deelnemers ANLb (bron HWL)
Aan het begin van het seizoen 2017, in maart, waren de omstandigheden voor de weidevogels gunstig.
Na overvloedige regenval was het land erg nat en de temperaturen waren redelijk. Kieviten begonnen
vroeg met broeden. De eerste nesten werden al in maart gevonden op een perceel aan de leidingstraat
en aan de Waleweg. In april werden de eerste gruttonesten ontdekt op dezelfde percelen. Helaas bleef
het hele voorjaar regen uit en werd het land steeds droger. Toen de eerste pullen uit het ei kwamen was
het behalve extreem droog ook erg koud. Voedselgebrek door de droogte, de kou en predatie zijn de
hoofdoorzaken dat de meeste pullen het niet gered hebben.
Aan de Waleweg zijn van de 5 gruttonesten er zeker 4 en mogelijk 5 uitgekomen. De jongen zijn meerdere keren gespot en de ouders alarmeerden in het begin fel. Een paar dagen later waren helaas alleen de
oudervogels nog aanwezig, die alarmeerden niet meer en foerageerden alleen nog. Een teken dat er
geen pullen meer waren. Hetzelfde deed zich voor aan de leidingstraat. Begin mei waren daar een aantal
nesten gepredeerd, later zijn daar toch weer een Grutto en Tureluur gaan broeden. Bij twee andere percelen wel enkele territoria van Grutto en Kievit, en bij het plas/drasgebied wel foeragerende vogels maar
geen pullen. De conclusie moet helaas zijn dat er in het beheergebied geen Grutto’s vliegvlug geworden
zijn. Bij de Kieviten zijn er hoogstwaarschijnlijk wel enkele vliegvlug geworden. Een opsteker is ook dat er
in het beheergebied een Zomertaling gebroed heeft. Een vrij zeldzame broedvogel die op de Rode Lijst
staat!
Ter verduidelijking: op percelen met uitgestelde maaidatum is het niet toegestaan na 1 april nesten
daadwerkelijk op te zoeken en te markeren. De tellers gaan dus uit van waarnemingen vanaf de kant.
Soms zitten vogels duidelijk op het nest maar het kan ook zijn dat uit de gedragingen kan worden opgemaakt dat het om een broedgeval gaat. Er is dan sprake van een territorium. De tabel geeft alle territoria
op de percelen van de deelnemende boeren in 2017 en de jaren vanaf 2011 weer. Daarbij moet worden
opgemerkt dat 2014 alleen nesten werden meegeteld die gevonden en gemarkeerd werden. Van akkervogels als Graspieper en Veldleeuwerik worden die praktisch nooit gevonden vandaar dat ze in die jaren
niet genoteerd zijn.
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Tabel 3 Broedontwikkeling weidevogels (bron HWL)
Soort

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Grutto
Kievit
Tureluur
Scholekster
Veldleeuwerik
Graspieper
Slobeend
Krakeend
Wilde Eend
Knobbelzwaan
Zomertaling
Kuifeend
Meerkoet
Fuut

1
15
2
2

6
19
1
8

8
15
2
3

7
13
1
1
4
3

2

11
12
2
3
2
1
2
1
1
1

8
13
3
2
5
2

2

13
17
5
6
6
13
3

2

1
1

1

1
1
1

3
1

Een kleine troost is dat in het reservaatgebied wel Grutto’s, Kieviten en zelfs Tureluurs vliegvlug geworden zijn. Ook op de leidingstraat is er begin juni nog gealarmeerd door Tureluur en Grutto. Dus waarschijnlijk zijn er toch nog wat late legsels succesvol geweest.
In vergelijking met vorig jaar waren er meer territoria en door het plas/dras gedeelte bleven vogels tijdens de droge periode langer in het gebied. Vorig jaar op de leidingstraat wel vliegvlug geworden pullen.

10 juni 2017 alarmerende Tureluur aan de Leidingstraat
foto : HWL
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Knelpunten
De samenhang tussen het agrarische deel voor weidevogelbeheer en het reservaat van SBB is zeer groot.
Alleen door in beide gebieden structureel verbeteringen door te voeren is een positieve ontwikkeling
voor het weidevogelbeheer haalbaar in het Oudeland van Strijen. Denk daarbij aan predatiebeheer en
een afstemming beheer (mozaïek) tussen beide gebieden.
Ook vormt de groeiende ganzenpopulatie een bedreiging voor de ontwikkeling van het weidevogelbeheer. Zeker vroeg in het voorjaar vormen de ganzen een bedreiging voor de weidevogels. Door de foeragerende ganzen, is de grasmat te kort voor een goede broedbiotoop voor de weidevogels. Het voorstel
voor een pilot om de ganzen in het weidevogelgebied met ANLb contracten eerder te mogen verjagen,
zoals ook buiten het Oudeland het geval is, is echter afgewezen. De grauwe gans en de Canadese gans
maken ook steeds meer gebruik van reservaat als broedgebied en zitten op die manier de weidevogels in
de weg. Een gezamenlijk aanpak tussen het agrarische deel en het reservaat is hier ook noodzakelijk.
Echter ook na het doorvoeren van alle verbeterplannen zal naar verwachting de weidevogelpopulatie de
komende eerst nog jaren (blijven) dalen. CCHW is mening dat dit wordt veroorzaakt doordat er structureel te weinig vliegvlugge jongen zijn grootgebracht in het gebied en deze in onvoldoende aantal zijn om
de natuurlijke sterfte van de oudere exemplaren op te vangen. Pas nadat de aantallen vliegvlugge jongen
weer “op peil” komen zal er weer een stijging van de populatie kunnen plaatsvinden. We moeten dus
niet ‘te harde’ conclusies trekken over de resultaten die de verbeterplannen tot gevolg hebben.

5. Ontwikkel- en verbetermaatregelen
weidevogelbeheer
Zoals eerder vermeld is voor een positieve ontwikkeling van de weidevogelpopulatie in het Oudeland van
Strijen een goede afstemming noodzakelijk tussen het agrarische deel en het reservaat van SBB. Alleen
door maatregelen structureel in beide gebieden door te voeren kan dit leiden tot een positieve ontwikkeling van de weidevogelpopulatie in het Oudeland van Strijen. Vanuit deze noodzaak heeft CCHW in
totaal 3 overleggen gehad met SBB.
Reservaat SBB
Naar aanleiding van het verbeter- en ontwikkeltraject is SBB gestart met een interne inventarisatie van
eerder uitgevoerd onderzoek naar verbetermaatregele. Daarna zal zij voor het reservaat in het Oudeland
van Strijen een afzonderlijk maatregelenplan opstellen. Dit maatregelenplan zal pas na de oplevering van
het verbeterplan door CCHW gereed zijn en daardoor afzonderlijk bij PZH worden ingediend. In vervolg
hierop is het dus niet mogelijk voor CCHW om met haar verbeterplan een optimale afstemming van
maatregelen te realiseren met het reservaat van SBB.
SBB heeft aangegeven dat het bij het opstellen van het verbeterplan voor het reservaat zal gaan over:
• Terreinmaatregelen; het gaat hier om maatregelen waarvoor SBB zelf verantwoordelijk is vanuit SNL,
deze zullen geen onderdeel vormen van dit verbeterplan.
• Infrastructurele maatregelen; het gaat hier om herstel van kopakkers, duikers en dammen. Ook het
uitvlakken van oude baggerstroken en herstel natte zones behoort hiertoe.
• Inrichtingsmaatregelen; het gaat hier om optimalisering waterbeheersing (intern en WSHD), afstemming mestgift en optimaliseren van het mozaïek (in beheer)
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CCHW zal haar maatregelenplan dus afzonderlijk moeten opstellen van het reservaat (SBB). Na levering
van het Verbeter- en ontwikkelplan aan PZH (voor 20 sept.) door CCHW zal zij naar alle betrokken partijen de definitieve versie ter kennisgeving toesturen. Hierdoor heeft SBB de mogelijkheid om bij het opstellen van haar maatregelenplan voor het reservaat alsnog een afstemming te realiseren met de maatregelen uit het plan van CCHW.
Ten aanzien van waterschap
Waterschap Hollandse Delta geeft aan dat de waterhuishoudingsaspecten integraal onderdeel zullen
vormen van een nieuw op te stellen waterplan voor het Oudeland van Strijen. Naast maatregelen KRW
(waterkwaliteit) en NBW (waterberging) dient er een optimaal waterbeheerplan opgesteld te worden.
Specifiek voor het reservaat van SBB heeft WSHD afzonderlijk overleg gevoerd (contactpersoon SBB Marion Billius). Daarnaast zullen ook alle andere knelpunten m.b.t. de waterhuishouding in het Oudeland
van Strijen uitgewerkt worden.
Ten tijde van de opstelling van dit verbeterplan had WSHD het waterplan nog niet concreet uitgewerkt in
maatregelen. Wel is er een “ruwe schets” van maatregelen gedeeld met CCHW. De maatregelen vanuit
deze schets die betrekking hebben op het verbeterplan maken hiervan onderdeel uit.
Thema Predatiebeheer in het Oudeland van Strijen
Om predatoren minder kansen te bieden voor verplaatsing en vestiging is een open weidelandschap
noodzakelijk. Opgaande beplanting in de vorm van solitaire bomen en struiken, bosjes, zware rietkragen
en een dichte vegetatie met bijv. pitrussen moeten zoveel als mogelijk verwijderd worden. Maar ook
andere obstakels in het landschap, zoals ‘vergeten’ pakken kuilvoer en strobalen moeten verwijderd
worden om predatie minder kans te geven.
Maatregelen
• In de loop van de tijd is behoorlijk wat houtopslag ontstaan langs en in omgeving van de leidingenstraat. Voor een deel zijn dit wilgen, maar staan ook struiken van bijv. meidoorn en vlier. In de bomen zitten veel kraaien en ook een buizerd had er domicilie gekozen. De struiken en andere ruigten
bieden ook een toevluchtsoord voor meer grondgebonden predatoren. Het weghalen van de houtopslag heeft dan ook de hoogste prioriteit.
Acties:
Uitvoering sanering houtopslag leidingenstraat en omgeving.
Uitvoering : In winterseizoen 2018 + 2021 kappen houtopstanden (i.s.m. HWL/grondgebruikers)
totaal € 20.000 t.b.v. de sanering incl. kosten organisatie door CCHW

•

De rietoevers, die onderdeel vormen van de natuurvriendelijke oevers langs de Keen, zijn door de
forse rietmassa een prima biotoop voor predatoren. Het onderhoud van deze rietoevers vormt een
belangrijk aandachtspunt.
Actie: WSHD zal samen met CCHW kijken naar het te formuleren onderhoud van deze rietoevers van
de Keen en het gewenste onderhoud daarna implementeren in de onderhoudsbestekken van WSHD
Uitvoering: najaar 2017
Begroting: € 1.000 t.b.v. organisatiekosten CCHW

•

Naast de rietovers zijn er in het kader van Plan Argusvlinder in 2000 diverse stepping stones (eigendom van WSHD) in de Keen gerealiseerd. Inmiddels is daarop een flinke houtopslag ontstaan. Om
predatie tegen te gaan wordt voorgesteld in het kader van het verbeterplan een eenmalige sanering
van deze houtopslag uit te voeren.
Actie: Uitvoering sanering houtopslag natuurontwikkeling in de Keen
Uitvoering: 2018 – 2019
Begroting : € 20.000 t.b.v. de sanering incl kosten organisatie door CCHW
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•

Bij het agrarisch natuurbeheer in het Oudeland van Strijen wordt relatief veel gebruik gemaakt van
‘uitgestelde maaidatum’. Omdat veel beheerders hun bedrijf buiten de Hoeksche Waard hebben
worden de graslandpercelen dan ook vaak uitsluitend of voor een groot deel gebruikt voor ruwvoederwinning. Daarbij komt het voor dat bijv. enkele kuilvoerpakken enige tijd op de percelen blijven
liggen. Hierdoor worden predatoren in de gelegenheid gesteld om ‘toe te slaan’. Ook bieden dergelijke lokaties schuilgelegenheid voor de verwilderde katten. Door het wegnemen van deze schuilgelegenheid vervalt deze mogelijkheid.
Actie: CCHW zal hieraan aandacht besteden in de nieuwsbrieven van CCHW. Daarnaast wordt in situaties waar sprake is van achterblijvend ruwvoer contact worden gezocht met de beheerders of
met degene die in opdracht van de beheerder de werkzaamheden uitvoert om een oplossing te zoeken.
Uitvoering: 2018-2021
Begroting: € 0

De zwarte Kraai

•

Hoewel de Hoeksche Waard geen gebied is waar vanouds vossen voorkomen, zijn deze dieren inmiddels op meerdere plekken in de Hoeksche Waard gesignaleerd. Dit kan behoorlijke gevolgen
hebben voor onder andere weidevogels en andere boerenlandvogels zoals de patrijs. Natuurlijke vijanden heeft de vos niet. Om te voorkomen dat de vos verder oprukt in de Hoeksche Waard, met de
daarmee gepaard gaande schade, is bestrijding noodzakelijk. Vossen mogen worden bestreden. In
het Faunabeheerplan zijn de mogelijkheden aangegeven. Een vos laat zich – zeker overdag niet –
gemakkelijk zien. Het is een schemer- en nachtdier. Het gebruik van kunstlicht en bestrijding gedurende de nacht is echter niet toegestaan. Om te voorkomen dat deze predator in de toekomst zijn
slag kan slaan is ontheffing nodig van het verbod van bestrijding gedurende de nacht.
Actie: overleg WBE over bestrijding vossen
Uitvoering : 2018
Begroting: € 2.000 t.b.v organisatiekosten

•

Ondanks het feit dat het groeiende aantal ‘jaarrond’ ganzen niet gezien wordt als een predator is wel
bekend dat de grote populatie aan ganzen in het Oudeland de weidevogels “ verdringen”. Met aanpassing van de inrichting van het gebied kun dit, buiten de opvangperiode van winterganzen, minder
aantrekkelijk worden gemaakt voor de ganzen en aantrekkelijker voor weidevogels. Het beheersen
van het aantal broedende ganzen, voor een groot deel verantwoordelijke voor de toename van de
‘jaarrond’ ganzen, zal daarbij centraal moeten staan. Dit kan alleen als partijen SBB, PZH en andere
gebiedspartijen samen met CCHW tot een eenduidige actieplan kunnen komen.
Actie: plan ter beheersing populatiegroei ganzen Oudeland v Strijen
Uitvoering : 2018 – 2021 organisatie CCHW ism SBB en PZH
Begroting: € 4.000 tbv organisatie- en materiaalkosten
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•

Ondanks de uitvoering van de bovenstaande algemene maatregelen is het noodzakelijk dat er beter
zicht te komen op de ‘soort predatie’. Onderdeel hiervan is het inventariseren/administreren van
predatie in het gebied (waar/wat/wie). Dit kan o.a. met behulp van “camera’s”. Vervolgens kan dan
een specifiek maatregelplan per predator worden opgesteld in een predatiebeheerplan voor het Oudeland van Strijen
Actie: inventariseren predatie + opstellen predatiebeheerplan weidevogels Oudeland van Strijen
Uitvoering: 2018-2021
Begroting: € 75.000 t.b.v. inventarisatie + opstellen predatieplan incl organisatie CCHW

Thema waterbeheer in het Oudeland van Strijen
Hoge (grond)waterstanden en vochtige bodems zijn aantrekkelijk voor de weidevogels. Een hoog slooten grondwaterpeil geeft een tragere grasgroei en bevordert een gevarieerde vegetatie. Ook zorgt een
vochtige bodem ervoor dat voedsel (wormen) beschikbaar blijft voor de weidevogels.

•

De syfon die nu zorgt voor de scheiding tussen het ‘landbouwwater’ en de afwatering van het reservaat ten noorden van de Hoekseweg zal vervangen worden door een duiker en de daaraan gekoppelde waterpomp zal verplaats worden (incl. aanleg persleiding). Hiermee wordt in het reservaat
tussen de hoofdwatergang en de Hoekseweg door SBB meer flexibiliteit in peilbeheer mogelijk gemaakt. De agrarische percelen (buiten reservaat) dienen vervolgens hiervan afgekoppeld te worden
omdat deze anders te nat worden.
Actie: verplaatsen pomp, aanleg persleiding / afkoppelen agrarisch percelen
Uitvoering: door WSHD 2019 / 20201
Begroting: investering inrichting WSHD

•

Het is de bedoeling dat het water van de Sint Athonypolder in de toekomst wordt afgevoerd door
het Oudeland van Strijen in plaats van via de Binnenbedijkte Maas. Voor een deel zal hiervoor een
nieuwe hoofdwatergang moeten worden aangelegd. Met deze waterverbinding kan ook een positieve impuls gegeven worden voor weidevogels. door het realiseren van een plas-dras situatie. Momenteel wordt het perceel door ganzen gedomineerd. Voor zover de watergang grenst aan het reservaat
is het plaatsen van een afrastering nodig. Hiermee wordt bewerkstelligt dat ganzenkuikens, zolang ze
niet kunnen vliegen, binnen het reservaat blijven en de ‘ganzendruk’ op agrarische gronden wordt
tegengegaan.
Acties:
o realiseren (tijdelijk) vochtige biotoop in de waterverbinding vanuit de St Anthoniepolder
o realiseren afrastering langs reservaat/watergang
Uitvoering: door WSHD samen met SBB 2019-2021
Begroting : investering inrichting WSHD
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•

Voor het zuidelijk reservaat is er nog geen “ruwe schets” beschikbaar. Wel is duidelijk dat er een
grote kwalitatieve (KRW) als kwantitatieve (waterberging) opgave ligt. De wens van SBB om het
reservaat te isoleren met een zelf te beheren flexibel waterpeil vormt een knelput als het gaat
om het creëren van een inundatiegebied door WSHD. Zoals al eerder is opgemerkt zijn zowel SBB
als het waterschap niet tijdig gereed met hun planvorming voor het Oudeland van Strijen. Een
goede studie naar een integrale afstemming als het gaat om waterpeilinstellingen/waterbeheer
is echter van cruciaal belang, mede met het oog op het weidevogelbeheer. Voorgesteld wordt
dat CCHW in samenwerking met gebiedspartijen (SBB, WSHD, SOHW, LTO Noord en HWL) hiervoor een nadere studie uitvoert.
Actie : uitvoeren studie integrale peilinstellingen door gebiedspartijen Oudeland van Strijen
Uitvoering : 2018 / 2019
Begroting: € 100.000

Thema optimalisatie foerageer- en broed- en opgroeimogelijkheden open grasland
Door optimalisatie van de habitatomstandigheden voor de weidevogels wordt de openheid van het landschap gewaarborgd, worden nesten beter beschermd en krijgen predatoren minder kansen. Naast de
uitvoering van genoemde activiteiten behorende bij dit thema kan ook educatie en voorlichting aan beheerders en loonwerkers een positieve bijdragen leveren aan de verbetering van de habitatomstandigheden voor weidevogels.
•

Uitbreiding ANLb met de percelen grenzend aan de zuidzijde van het reservaatgebied.
SBB geeft aan hier zeer positief tegenover te staan. Plan sluit uit bij een eerste ruwe schets van
SBB die in die zone ook een plas-drassituatie wil realiseren. Samen met de plas-dras in het agrarisch gebied versterkt dit de robuustheid van het gebied voor weidevogels.
Acties: organisatie / uitvoering Uitbreiding 2017 CCHW
Uitvoering : 2017/2018 : CCHW verzoek om uitbreiding ANLb (2018-2021)
Begroting : € 25.000 incl. kosten organisatie CCHW

•

Toepassen greppel(plas-dras) in het gebied. Greppel(plas-dras) geeft een grotere differentiatie
aan vocht en grasgroei in graslandgebieden. Deze differentiatie werkt zeer positief voor de weidevogelpopulatie. CCHW wil dan ook voor het totale gebied een inventariseren uit (laten)voeren
in hoeverre potentie aanwezig is voor het realiseren van meer greppel plas-dras binnen het
kerngebied. Bij deze afweging moet ook goed gekeken worden waar geschikte broedgelegenheden. De ontwikkeling van plas-dras lokaties mag nooit ten koste gaan van broedgelegenheid.
Acties : organisatie CCHW i.s.m. HWL/WSHD (ivm natte stukken) incl. organiseren uitbreiding
ANLb
Uitvoering : 2018- 2021
Begroting: totaal € 30.000 (incl 4 extra waterpompen)

•

Meer gefaseerd maaibeheer, niet veel percelen tegelijk maaien / uitvoering maaien (van binnen
naar buiten waar mogelijk). Realiseren van open graszode met afwisselende vegetatiehoogte. Bij
voorkeur vanaf medio juni starten met maaiwerkzaamheden.
Acties : CCHW zou hiervoor een voorlichtingsavond willen organiseren voor al haar deelnemers
aan het weidevogelbeheer. Zo mogelijk in samenwerking met SBB en haar pachters. Idee is om
vooral ook deelnemers /pachters het woord te geven (van buiten HW) die al gedifferentieerd
maaibeheer toepassen. Deze maatregel vormt integraal onderdeel van een groter educatie plan.
Uitvoering : organisatie jaarlijks 2018-2021 CCHW
Begroting : € 10.000
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Toepassen van nestbeschermers.
Om nesten te beschermen voor bijv. ‘sleepslangen’ kunnen nestbeschermers geplaatst worden.
Deze kunnen door CCHW op verzoek in ‘bruikleen’ worden gegeven, niet alleen aan de huidige
weidevogelbeheerders maar ook aan grondgebruikers van nabij gelegen percelen.
Actie: Toepassen 40 nestbeschermers
Uitvoering : 2018 -2021
Begroting : € 7.500 investering nestbeschermers incl kosten organisatie CCHW
•

•

Educatie
Door middel van bijeenkomsten, flyers, filmpjes, excursies grondgebruikers, loonwerkers en
pachters over goed weidevogelbeheer informeren (wat moeten we vooral wel doen en wat niet).
Dit zo mogelijk in samenwerking met SBB, HWL en LTO Noord afd. de Hoeksche Waard organiseren, waarbij we vooral veel deelnemers ANLb/ pachters met voorbeeld ervaringen (buiten de
HW) aan het woord willen laten (van elkaar leren).
Acties : organisatie 2018-2021 CCHW
Uitvoering : jaarlijks (2018 – 2021) door CCHW ism SBB, HWL en LTO Noord
Begroting: € 20.000

Meer toepassing van ruige mest. Door de toepassing van ruige mest neemt niet alleen de insectenrijkdom toe als voedsel voor de vogels maar het bevordert ook de grasgroei, zodat dit dekking kan
geven aan de weidevogels. Een variatie van kort en lang gras blijft noodzakelijk. In het Oudeland van
Strijen hebben we in het voorjaar door de foeragerende ganzen in veel gevallen te maken met te
kort gras.
Actie: stimuleren toepassen vaste mest
Uitvoering: 2018-2021 door CCHW
Begroting: € 5.500

Thema monitoring weidevogels(beheer)
• Om een optimale afstemming van het beheer te realiseren is het van belang om jaarlijks een gedegen monitoring uit te voeren. Door de monitoring in het agrarische deel gelijktijdig uit te voeren in
het reservaat is een betere vergelijking, evaluatie en conclusie te bepalen. Daarnaast zal een gezamenlijke monitoring de communicatie en de onderlinge uitwisseling van ervaringen vergemakkelijken.
Actie: Opstellen + uitvoering gezamenlijke monitoring weidevogelbeheer
Uitvoering: 2018-2021 organisatie CCHW i.s.m. HWL en SBB
Begroting : eenmalig organisatie opzet monitoringplan € 10.000
Uitvoering monitoring 2018-2021 totaal € 30.000 (alleen agrarisch deel)
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Tabel 5. Totaal kostenoverzicht maatregelen weidevogelbeheer
Maatregel
Thema predatie
Thema waterbeheer
Thema optimalisatie
Thema monitoring
Totaal

2018 – 2021
€ 122.000
€ 100.000
€ 98.000
€ 40.000
€ 360.000
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6. Patrijzen – wat hebben ze nodig?
De Vogelbescherming1 geeft aan dat akkervogels zoals de patrijs drie basisbehoeften hebben:
• Veilige broedgelegenheid en dekking
• Zomervoedsel in de nabijheid van het nest
• Wintervoedsel
Patrijzen leven in open en halfopen landbouwgebieden, bij voorkeur in akkers. Een gunstig leefgebied is
een gebied met een verscheidenheid aan gewassen en veel lijnvormige landschapselementen zoals kruidenrijke bermen, akkerranden, houtwallen, hagen en overhoeken.
Patrijzenkuikens hebben de eerste weken insecten nodig om goed te kunnen groeien, omdat zij nog geen
zaden kunnen fijnmalen. Ze hebben een niet te dichte vegetatie nodig om zich goed te kunnen bewegen.
Volwassen patrijzen leven hoofdzakelijk van zaden en groene plantedelen en daarnaast ook van vruchten, insecten, spinnen e.d. Ze nemen vaak een stofbad op zandige plekken.
Ze nestelen in overjarige, ruige, grasachtige vegetaties, zoals akkerranden en bermen en in vegetatie
onder struwelen en hagen. Zijn die er niet, dan maken ze hun nest ook wel in randen van graan- en graspercelen. Het broedseizoen kan doorlopen tot augustus.
Door de focus te richten op de verbetering van de Patrijzenhabitat wordt het landschap automatisch ook
geschikter gemaakt voor de andere boerenlandvogels zoals fazant (die het overigens ook heel moeilijk
heeft!) en veldleeuwerik.

1

Factsheet Patrijs, Vogelbescherming Nederland
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7. Huidige situatie Patrijzen
Door Hoekschewaards Landschap zijn in verschillende perioden waarnemingen van patrijzen verzameld.
Geschat is dat er in 2006/2007 nog ongeveer 200 -210 patrijzen in de Hoeksche Waard voorkwamen. Ze
komen verspreid voor, zoals het volgende kaartje aangeeft.

De plaatsen waar nog patrijzen worden waargenomen, zijn toch vaak de gebieden met een hogere
dichtheid aan akkerranden, of met bosschages, struweel of (kleinere) boomgaarden in de nabijheid, zoals
in de omgeving van De Klem, nabij het krekenproject Argusvlinder of nabij Nieuw-Beijerland.
Op veel plaatsen biedt het landschap te weinig schuil- en foerageermogelijkheden, zeker waar geen akkerranden zijn en de akkers tot aan de insteek van de sloot worden bewerkt. Voor een echt goede biotoop voor patrijzen (en andere akkervogels) zijn veel akkerranden in feite ook te smal en bieden bredere
randen/een combinatie van randen voor vogels betere mogelijkheden voor instandhouding en uitbreiding van de populatie.
Op een aantal plaatsen in de Hoeksche Waard zijn de afgelopen 5 jaar wintervogelranden ingezaaid. In
2017 zijn die voor een deel vervangen door ‘patrijzenakkertjes’, vergelijkbaar met de wintervogelranden
maar met een aangepast mengsel. In tegenstelling tot de wintervogelranden, die na 1 maart mogen
worden geruimd, mogen de patrijzenakkertjes maar gedeeltelijk worden geruimd en moet het geruimde
deel opnieuw worden ingezaaid met het patrijzenmengsel. Het nieuwe deel zorgt voor voedsel voor de
kuikens, het niet geruimde deel heeft vooral een functie als broedbiotoop.
De eerste ervaringen in 2017 hebben geleerd dat – ondanks een goede voorbewerking bij het zaaiklaar
maken – de onkruiddruk zo groot was dat de vogelranden en –akkertjes niet goed toegankelijk meer zijn
voor jonge vogels.
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8. Ontwikkel- en verbetermaatregelen
patrijzenhabitat
De afgelopen decennia zijn het aantal kleinschalige landschapselementen verdwenen in de Hoeksche
Waard. Daarmee is het landbouwgebied voor de Patrijs te open geworden. Het is dus noodzakelijk dat
we ons met de habitatverbetering richten op het realiseren van deze kleinschalige elementen zodat er
weer een redelijke balans ontstaat tussen open / halfopen gebied. Ook hier geldt dat predatiebeheer
een belangrijke factor vormt. Met andere woorden we moeten lokaties realiseren op plekken waar predatoren moeilijk “in de buurt” kunnen komen.
Thema inrichtingsmaatregelen habitat patrijzen
•

Door de Hoeksche Waard lopen in totaal 3 hoogspanningsleidingen. De inrichting van locaties onder
hoogspanningsmasten (groot en klein) met struweel lijkt opties te bieden maar hier ligt predatie ook
op de loer! Inmiddels is contact gelegd met de leidingbeheerder (Tennet). In een nadere afstemming
tussen CCHW en Tennet moet duidelijk worden welke lokaties mogelijkheden bieden en onder welke
voorwaarden inrichting mogelijk is. Tennet heeft al wel aangegeven dat de inrichting niet mag leiden
tot extra operationele kosten. Een korte kruidenrijke vegetatie lijkt tot de mogelijkheden te behoren
echter moet goed bekeken worden of dit voldoende is i.v.m. predatiegevaar.
Acties: Ontwikkelen stimuleringsregeling
Uitvoering: 2018-2021
Begroting: € 40.000 opstellen stimuleringregeling + budget regeling

•

Eenzelfde opzet wordt voorzien voor de leidingenstraat die door heel de Hoeksche Waard loopt. De
overhoekjes kunnen mogelijk benut worden voor het beplanten met een kruidenrijk mengsel of laag
struikgewas en voor het aanbrengen zandplekken. Predatiegevaar ligt bij de buisleidingenstraat aanzienlijk lager dan nabij de hoogspanningsmasten.
Acties: CCHW wil in overleg met de Buisleidingstraat de mogelijkheden nader uitwerken in een plan.
Uitvoering: 2018 + 2019
Begroting: € 40.000 incl kosten organisatie CCHW

Patrijs houdt van een halfopen landschap
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•

Er vanuit gaande dat de definitie van “agrarische landbouwgronden” ruim geïnterpreteerd gaat worden door PZH zal WSHD een kaart met eigendommen opstellen waarop geen verplichtingen rusten
(pacht ed.) en die mogelijk geschikt gemaakt kunnen worden als patrijzen habitat.
Ook zijn bij Nieuw-Beijerland windmolens gepland. De procedures hiervoor bevinden zich in de afrondende fase. In het kader van deze ontwikkeling is het de bedoeling aanvullende ruimtelijke maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van beplanting met natuur- en landschapswaarden. Dit
biedt ook mogelijkheden voor verbetering van de patrijzenhabitat, te meer daar er in dit deel van de
Hoeksche Waard ook patrijzen voorkomen.
Actie: stimuleringsregeling inrichting patrijzen-habitat op eigendommen derden + inrichting
Uitvoering: 2018-2019
Begroting: € 35.000 opstellen stimuleringsregeling + budget regeling

•

Mogelijkheden inrichten locaties grenzend aan boerenerven en particulieren (erfbeplanting). Hier
kan ook gedacht worden aan eigenaren/gebruikers van “paardenweidjes / paardenbakken”. Ervaring
leert dat de aanwezigheid van paardenmest (insecten) en zand patrijzen aantrekken.
Acties: Hiervoor zou het opstellen en uitwerken van een stimuleringsregeling erfinrichting passen
met een vast budget per jaar. Hiervoor bestaan al voorbeelden bijv. vanuit Groenbeheer HW.
Uitvoering: 2018 opstellen van een stimuleringesregeling
Begroting: opstellen stimuleringsplan + budget stimuleringsregeling € 25.000

•

Mogelijkheden inrichten locaties grenzend aan voormalige SuikerUnie . HWL heeft betrokkenheid bij
het ontwikkelen van een zonnepark op de voormalige locatie van de SuikerUnie.
Acties: HWL heeft een verzoekt ingediend om de randen van deze locatie te benutten voor het inplannen van ruigte o.a. ter bevordering van de patrijzenhabitat. Echter voor de tijdsplanning, inrichting en uitvoering zijn we afhankelijke van derden.
Uitvoering: 2018-2021
Begroting :beschikbaar stellen beplantingsmateriaal + evt aanleg totaal € 10.000 incl kosten organisatie CCHW

Habitat Patrijs : afwisselend hoog en laag gras
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WSHD is akkoord gegaan met het voorstel dat de akkerranden niet altijd langs watervoerende
sloten hoeven te liggen. Dit blijft echter wel de voorkeur hebben gezien de bufferfunctie t.o.v
oppervlaktewaterkwaliteit. Hierdoor ontstaat meer flexibiliteit bij inzet van akkerranden voor de
inrichting van een patrijzenhabitat.
Actie: implementatie in regeling akkerranden (ANLb)
Uitvoering: 2018 – 2021 (ANLb)
Begroting: €0 -> georganiseerd via de uitbreiding ANLb
NB. Rietgors inventariseert momenteel in opdracht van SOHW de mogelijkheden voor uitbreiding van
het wandelpadennetwerk in de HW. Daar komt Rietgors mogelijk “overhoekjes” tegen. Deze overhoekjes
kunnen worden benut voor de inrichting voor verbetering patrijzenhabitat. Aan de voorwaarde ‘grenzend aan watervoerende sloten’ kan in dat soort situaties niet altijd worden voldaan (WSHD)
•

•

Aanleg keverbanken. Voor een keverbank wordt een strook grond in een perceel verhoogd,
waardoor een droger en warmer deel ontstaat. Voor een boer is dit een relatief ingrijpende
maatregel. Die is weliswaar omkeerbaar, maar vergt ook bij het ruimen van de keverbank de nodige werkzaamheden. Er is minimaal 1 deelnemer die belangstelling heeft, maar wellicht werkt
dat aanstekelijk voor andere deelnemers.
Actie: aanleg 10 keverbanken van van circa 500 m2 tot 1000 m2 groot.
Uitvoering: 2018-2021
Begroting: totale kosten € 10.000 inrichtingskosten/uitvlakken en incl kosten organisatie CCHW.
Bovendien zal hiervoor een nieuw maatwerkpakket beheer keverbanken moeten worden opgesteld, eenmalige kosten € 1.500 tbv uitvoeringskosten CCHW

Keverbanken
•

Mogelijkheden plaatselijk beduikeren tussensloten en daarbovenop struweel laten ontstaan.
WSHD gaat akkoord met de aanleg van 10 locaties waarbij er geen vervangend water gegraven
hoeft te worden. Wel zal een regulier vergunningentraject doorlopen moeten worden.
Acties: aanleg 10 locaties met duiker + dam + struikgewas
Uitvoering : 2018 – 2021
Begroting : € 90.000 incl leges en kosten organisatie CCHW

•

Inrichting zandplekken. Patrijzen (en ook andere vogels) nemen graag een ‘zandbad, o.a. om parasieten te verwijderen. Zandige plekken komen in de Hoeksche Waard te weinig voor, een reden om verspreid over de Hoeksche Waard dergelijke plekken te maken.
Actie: Het opstellen van een stimuleringsregeling voor zandplekken met bijpassend vast budget
per jaar wordt gezien als een goede maatregel
Uitvoering: 2018-2021
Begroting : € 25.000 opstellen stimuleringsregeling + budget regeling

26

Patrijs neemt graag een zandbad
Thema optimalisatie voortplantingsmogelijkheden en foerageergebied
Met de uitvoering van het juiste beheer en onderhoud kan ook een betere invulling worden gegeven aan
de habitat van de Patrijs met in zijn kielzog alle andere boerenlandvogels als Veldleeuwerik, Fazant, Gele
Kwikstaart en Graspieper. Het streven is naar een grote differentiatie aan soort vegetatie en hoogte van
vegetatie.

•

Patrijzen akkers inzaaien en schoffelen. De manier van zaaien van het patrijzenmengsel in het
‘leerjaar’ 2017 is niet goed gegaan. Het zaad moet in een lage dichtheid worden gezaaid zodat
het toegankelijk is voor kuikens. Een lage zaaidichtheid levert echter een grote onkruiddruk op.
Het gevolg: de doelstelling van een toegankelijk gewas wordt niet gehaald en het draagvlak onder de boeren smelt weg. De oplossing ligt in het in rijen inzaaien van de patrijzenakker, waarbij
na opkomst tussen de rijen 1 à 2 keer wordt geschoffeld. Omdat niet iedere deelnemer een geschikte zaaimachine heeft en ook apparatuur om mechanisch te schoffelen geen gemeengoed is,
zal het zaaien en schoffelen collectief moeten worden uitgevoerd.
Actie: eenmalig uitwerken + uitvoeren/inrichten pilotloacties CCHW
Uitvoeren: 2018 - 2021
Begroting: € 40.000 pilotlocaties inrichten/inzaaien/schoffelen /monitoren

•

Toepassen van nestbeschermers.
Om nesten te beschermen voor bijv. ‘sleepslangen’ kunnen nestbeschermers geplaatst worden.
Deze kunnen door CCHW op verzoek in ‘bruikleen’ worden gegeven.
Actie: Toepassen 40 nestbeschermers
Uitvoering : 2018 -2021
Begroting : € 7.500 investering nestbeschermers incl. kosten organisatie CCHW

•

WSHD voert jaarlijks het afvlakken van wegbermen uit. Deze worden daarna veelal met een regulier grasmengsel ingezaaid. Het aanpassen van dit mengsel in een kruidenrijk mengsel zal, in
combinatie met een aangepast maaibeheer, een positief effect hebben op het vergroten van
kleinschalige landschapselementen in de regio. Een voorbeeld hiervan is de pilot die 2 jaar geleden is gestart langs de 2e Kruisweg in Nieuw Bonaventura
Actie: CCHW is hierover in overleg met WSHD
Uitvoering: 2018 - 2021
Begroting : eenmalig organisatie + opstellen regeling WSHD € 3.000
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•

15-20% ongemaaid (hoog) gras laten staan voor overwintering. Gestreefd moet worden naar een
maximale differentiatie in vegetatiehoogte. Bij voorkeur maaien voor 1 april of na medio juni/begin juli. Bij het maaien niet te kort maaien tot circa 15 cm hoogte.
Deze maatregel geldt zowel voor weg- en waterbeheerders (bermen, taluds) als voor agrarische
grondgebruikers. Ook voor het maaien van taluds e.d. bij boeren geldt dat niet altijd alles ‘kort,
glad en strak’ hoeft te zijn, maar dat stukjes - bijvoorbeeld kopdammen - kunnen worden overgeslagen
Actie:
o CCHW zal in overleg met WSHD (grootste weg- en waterbeheerder in landelijk gebied)
deze maatregel implementeren in de onderhoudsbestekken van WSHD
o CCHW zal in nieuwsbrieven en overige communicatie voor dit onderwerp de aandacht
vragen.
Uitwerken: 2018-2021
Begroting: € 5.000 kosten organisatie CCHW

•

CCHW wil samen met WSHD de mogelijkheden voor de ontwikkeling van nader uitwerken. Hiervoor moet dan een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd.
Actie: Uitvoeren haalbaarheidsstudie waterpakketten Hoeksche Waard
Uitvoering : 2018/2019
Begroting: € 7.500 tbv kosten organisatie CCHW

•

Opstellen van een educatie/voorlichting en communicatieplan tbv patrijzenplan gericht op burgers, boeren/deelnemers en loonwerkers
Actie: Opstellen van een voorlichting- en educatietraject tbv patrijzenproject
Uitvoering: 2018 - 2021
Begroting: € 30.000

Thema predatiebeheer patrijzen (en andere boerenlandvogels)
• Opstelling haalbaarheidsplan voor predatiebeheer patrijzen
1. welke inrichting hebben we nodig
2. wat is waar al aanwezig in de HW en wat moeten we waar nog aanpassen met het oog op predatiebeheer
3. indien biotoop op orde is en predatie beheersbaar uitzetten patrijzen in overweging nemen
(vers bloed)
Acties: Uitwerking CCHW
Uitvoering: 2018 - 2021
Begroting : € 80.000 incl kosten organisatie CCHW
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Thema monitoring patrijzen populatie (en andere boerenlandvogels)
• Opstellen van een monitoringplan Patrijzen en andere boerenlandvogels (maatwerk HW). Patrijzen zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld fazanten, slecht zichtbaar. Uit signalen naar aanleiding
van de plannen voor het verbeteren van de patrijzenhabitat ontstaat de indruk dat er mogelijk
verspreid meer koppeltjes patrijzen zijn dan bij eerste aanblik het geval lijkt te zijn. Een goede inventarisatie en monitoring is daarom noodzakelijk.
Acties: CCHW opstellen + uitvoeren inventarisatie en monitoring patrijs en boerenlandvogels
(maatwerk HW)
Uitvoering: 2018 – 2021
Begroting: totaal € 60.000 (incl geluidapparatuur)

Tabel 6 Totaal kostenoverzicht maatregelen verbetering Patrijzenhabitat
Maatregel
Thema inrichting patrijzen
habitat
Thema Optimalisatie
Thema predatiebeheer patrijzen
Thema monitoring patrijzen
populatie
Totaal

2018-2021
€ 276.500
€ 93.000
€ 80.000
€ 60.000
€ 509.500
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9. Overige verbetermaatregelen ANLb
Hoeksche Waard
In navolging van bovenstaande berichtgeving geeft CCHW met onderstaande opsomming aan verbeteren ontwikkelingspunten aan waar het ANLb in de Hoeksche Waard versterkt kan worden naast de genoemde punten voor weidevogelbeheer en habitat patrijzen.

1. Opstellen maatwerkpakket HW als het gaat om nestbescherming op bouwland. In de Hoeksche
Waard komt het merendeel van de Kievit-en Scholeksternesten voor op akkerland. Afgelopen
jaar hebben we op een ludieke wijze een fotowedstrijd georganiseerd en kregen daarop veel positieve input. Hier ligt dus veel potentie op succes. De huidige ANLb voor nestbescherming op
bouwland biedt echter weinig aansluiting op de praktijk voor ons (vooral tarief en voorwaarden
rustperiode)
Acties: uitwerking CCHW
Uitvoering: eenmalige uitwerken regeling + maatwerkpakket € 15.000
Uitbreiding ANLb 2018-2021 € 10.000 ; total € 40.00

2. Campagne + stimuleringsregeling mbt erfvogels opstellen in de Hoeksche Waard
Acties: uitwerking CCHW
Uitvoering: eenmalige uitwerken stimuleringeregeling + educatie/voorlichtingsplan € 15.000
Stimuleringsregeling + voorlichting 2018-2021 € 10.000 ; total € 40.000
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Tabel 7 Totaal kostenoverzicht overage maatregelen verbetering agrarisch natuurbeheer
in de Hoeksche Waard
Maatregel
Maatwerkpakket nestbescherming
bouwland Hoeksche Waard
Stimuleringsregeling erfvogels Hoeksche Waard
Totaal

2018-2021
€ 40.000
€ 40.000
€ 80.000
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10. Organisatie en proceskosten uitvoering
Ontwikkel- en verbeterplan CCHW
Het is CCHW bekend dat dit Ontwikkel- en verbeterplan naar verwachting onderdeel zal zijn van één
centrale POP3 aanvraag voor maatregel 2.5 samen met de 7 overige collectieven in Zuid-Holland waarvan de supervisie ligt bij BoerenNatuur ZH. Een dergelijk proces zal van de organisatie van CCHW extra
capaciteit vragen.
Daarnaast zal er voor de overige projecten die geen onderdeel (kunnen) zijn van de POP3 aanvraag gezocht moeten worden naar andere financieringsbronnen. Ook deze acties zullen extra capaciteit/inzet
van CCHW vragen bovenop haar verantwoordelijkheid voor de regeling ANLb 2016-2021
Nadere uitwerking t.b.v. POP3 aanvraag
Aan de hand van de dit Ontwikkel- en Verbeterplan zal er een selectie moeten plaatsvinden van de acties
die (mogelijk) onder POP3 aangevraagd kunnen worden. Vervolgens zal CCHW deze maatregelen aan de
hand van de subsidiecriteria nader moeten uitwerken, toelichten en (financieel) onderbouwen. Deze
werkzaamheden zullen dan in aanvulling op het opstellen van dit plan uitgevoerd moeten worden.
Acties: Uitwerking maatregelen t.b.v. POP3 aanvraag
Uitvoering: 20 september – 18 oktober 2017
Begroting: afhankelijk van het aantal maatregelen die uitgewerkt moeten worden wordt uitgegaan van
een stelpost van circa € 3.000 - € 5.000
Projectadministratie
Nadat de aangevraagd is ingediend en gehonoreerd zal door de afzonderlijke collectieven een projectadministratie ingericht moeten worden in overeenstemming met de POP3 voorwaarden waarmee het
project systematisch gearchiveerd zal worden. Deze projectadministratie staat los van het projectmanagement dat centraal via BoerenNatuur ZH zal plaatsvinden. Tevens zal per collectief jaarlijks een voortgangsrapportage opgesteld moeten worden op basis van de POP3 voorwaarden. Tussentijdse wijzigingen
dienen vanuit de projectadministratie per collectief aangeleverd en onderbouwd te worden. Tot slot zal
t.b.v. de eindafrekening en accountantscontrole een gedegen projectadministratie ter controle aangeleverd moeten worden.
Actie: Inrichten, informatie aanleveren en administreren t.b.v. POP3
Uitvoering: medio 2018 – 2021
Begroting: Ervaring leert dat circa 10% van de projectkosten noodzakelijk zijn t.b.v. de administratie.
Voor CCHW komt dat max op € 95.000
Communicatie
De collectieven in Zuid-Holland hebben het afgelopen jaar ‘ geleerd’ dat het noodzakelijk en wenselijk is
om beter zichtbaar te zijn voor de politiek en burger. Hierdoor wordt men beter geïnformeerd over de
activiteiten die plaatsvinden als het gaat om agrarisch natuurbeheer en krijgt men zicht op recente ontwikkelingen vanuit de collectieven. Dit traject van Ontwikkel- en verbeterplannen door de collectieven
van Zuid-Holland biedt dan ook een unieke situatie om centraal hiervoor een communicatieplatform te
ontwikkelen.
Actie: gezamenlijk met de overige 7 collectieven een communicatieplatform ontwikkelen (communicatieplan + uitvoering daarvan)
Uitvoering: 2018 – 2021
Begroting: € 10.000

