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2018, het derde jaar met ANLb in de Hoeksche Waard
2018 kenmerkt zich met een doorontwikkeling van de ambitie om het agrarisch natuurbeheer in de
breedste zin verder vorm te geven. In de eerste plaats is CCHW in samenwerking met St Rietgors gestart met activiteiten ter verbetering van de habitat van de patrijs. Al in het Ontwikkel- en verbeterplan CCHW zijn hiervoor maatregelen geformuleerd waarna een deel hiervan per 17 november 2017
zijn ingediend voor een subsidieaanvraag POP3. De ambitie om de patrijs in het landschap van de
Hoeksche Waard te behouden is verder voortgezet met de realisatie van 9 patrijzen- en wintervogelakkers binnen de regeling open akker ANLb. Pogingen om extra financiering te organiseren voor verbetering van de patrijzen habitat bij het IJsvogelfonds zijn helaas mislukt. Mogelijk biedt de uitbreiding ANLb 2019 met extra areaal een positief resultaat zodat er nog meer patrijzenakkers gerealiseerd kunnen worden in de Hoeksche Waard. Ook heeft CCHW een ASV Soortenbeleid per 15 november jl ingediend. Daarmee kan een inventarisatie worden uitgevoerd van de huidige patrijzenpopulatie en de communicatie hierover worden geïntensiveerd. Ook in het Actieplan Boerenlandvogels
heeft CCHW haar ambities voor de patrijs een grote plek gegeven
Onze aandacht is niet alleen uitgegaan naar de “patrijs”. CCHW heeft in 2018 ook actief meegewerkt
aan de opstelling van de pilot Akkerbelt. Dit is een pilot van 6 akkerbouwregio’s die vanuit veldmaatregelen input gaan aanleveren voor het nieuwe GLB-beleid per 2022. CCHW zal een van regio’s zijn
waar de focus van de maatregelen zich richten op het groenblauwe netwerk.
Tot slot heeft CCHW in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) meegewerkt aan
het INTERREG-projectvoorstel FABulous Farmers. Hierin werken totaal 12 partners uit 6 EU-landen
samen aan onderzoek naar maatregelen ten behoeve van Functionele Agro Biodiversiteit. Voor dit
project zal de provincie Antwerpen leadpartner zijn, namens het plan in de Hoeksche Waard zal UvA
optreden als partner en Stichting CHW als subpartner (samen met Hoekschewaards Landschap
(HWL)).
Ook is er een Stichting CHW opgericht als werkmaatschappij om los van het ANLb uitvoering te kunnen geven aan projecten die nauw verbonden zijn met de ontwikkeling van agrarisch natuurbeheer
maar strikt gezien geen onderdeel (mogen en kunnen) zijn van het ANLb. Deze scheiding van organisaties is noodzakelijk om risico’s te voorkomen en de transparantie aan taken en financiering te kunnen handhaven.
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Aandachtspunten per leefgebied
Gerealiseerd beheer
Leefgebied open grasland

Met de uitbreiding van 2018 is het totale areaal weidevogelbeheer in het Oudeland van Strijen toegenomen van 72,48 naar 80,48 hectares. De uitbreiding had betrekking de realisatie van een 2e
(greppel)plas-dras locatie van circa 1 ha en enkele grasland percelen met uitgestelde maaidatum.
Deze nieuwe locatie ligt in het zuiden van het kerngebied Oudeland van Strijen en grenst aan het reservaat van SBB. Ondanks de relatief kleine oppervlakte van het weidevogelgebied, vormen de beheerpercelen ANLb samen met het aangrenzende reservaatgebied van SBB een van de weinige plekken in de polders van de Hoeksche Waard voor weidevogels. De realisatie van de nieuwe locatie met
de (greppel)plas-dras draagt bij aan een verdere verfijning in het weidevogelbeheer mozaïek.
De beheerfuncties die in 2018 centraal stonden zijn:
- optimaliseren broed- en opgroeimogelijkheden;
- creëren foerageermogelijkheden;
- optimaliseren nestbescherming.
Er is overigens maar 1 perceel binnen het beheergebied met een pakket nestbescherming. Op de
overige percelen is een rustperiode van toepassing, waarvan een deel in combinatie met het toepassen van ruige mest.

kaart 1 : Gerealiseerd beheer open grasland ANLb 2018
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Leefgebied open akkerland

Het leefgebied open akkerland betreft het totale eiland van de Hoeksche Waard, uitgezonderd een
klein deel van de polder Oudeland van Strijen. Voor de kruidenrijke akkerrand geldt dat deze de biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap bevordert. De beheerfunctie die voor het ANLb centraal
staat is “creëren foerageergebied".
Ook voor open akker zijn de mogelijkheden benut voor uitbreiding van het ANLb. Naast een uitbreiding van het areaal van 142 naar 145 ha heeft er ook een verhoging van het gemiddelde tarief plaatsgevonden. Zoals bekend is hanteert de Hoeksche Waard een grote differentiatie aan soorten akkerranden waarvoor beheerders een verschillende vergoeding ontvangen. Een deel van de vergoedingen ligt lager dan het gemiddelde ANLb-tarief (voordeur) maar er zijn ook akkerranden waarvan de
vergoedingen boven dit gemiddelde tarief liggen, zoals de bloemranden en de vogelakkers (inclusief
patrijzenakkers). Bij de aanvraag voor 2016 had CCHW op basis van de ervaringen uit 2014 en 2015
een inschatting gemaakt waarbij zij was uitgegaan van ca 15% bloemranden en vogelakkers. Door actieve lobby en een verder opvoeren van een stimuleringsbeleid met financiering voor akkerranden
met hogere biodiversiteitwaarde liep het totaal areaal op tot zo’n 20%. Op zich een geweldig resultaat maar voor de verevening van tarieven aan de achterdeur in vergelijking met het tarief aan de
voordeur kwam CCHW redelijk klem te zitten. Met de uitbreiding van 2018 heeft CCHW de mogelijkheid gekregen een hoger gemiddeld tarief te realiseren, gebaseerd op een groter areaal bloemranden en vogelakkers. Het gemiddeld tarief is daarmee van € 2.428 verhoogd naar € 2.604. Daarbij zijn
er ook wat mogelijkheden om extra inspanningen te belonen. Zo krijgen de deelnemers die geen gebruik maken van de mogelijkheid om de 1-jarige bloemenranden na 1 oktober 2018 te ruimen een
extra vergoeding van € 300 per ha wanneer zij deze randen tot 1 maart 2019 in stand houden. Deze
randen hebben ook in de winter biodiversiteitswaarde, o.a. als voedselbron en schuilgelegenheid
voor vogels, zoogdieren en insecten.

Kaart 2: Gerealiseerd beheer open akker ANLb 2018
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Wat ging daarbij goed, wat kan beter en waarom?
Leefgebied open grasland

weidevogelbeheer deelnemers ANLb (bron HWL)
Het voorjaar en de zomer van 2018 blonken uit door extremen. Het begon met ijzige kou eind februari en begin maart. Gevolgd door overvloedige regenval, waardoor het Oudeland voor een groot deel
blank kwam te staan. Daarna volgde één van de warmste en droogste zomers ooit.
Dat dit gevolgen had voor de weidevogels mag duidelijk zijn. Door de kou werd er gewacht met broeden. Van de paar kieviten die toch vroeg begonnen lag hun nestje soms op een droog stukje grond
tussen grote plassen water. Grutto’s stelden het broeden uit, evenals tureluurs.
Het vele water aan het begin van het seizoen werd later juist een voordeel. Ondanks de droogte bleven er lang plassen op het land. Een ander voordeel was, dat in de tijd dat de eieren uitkwamen, het
steeds lekker warm was. De pullen kregen niet te maken met onderkoeling of voedselgebrek omdat
er bij kou en regen geen insecten zijn.
Hoe heeft zich dit alles vertaald naar de resultaten in het Oudeland? Samenvattend kunnen we zeggen dat de overleving van kuikens dit jaar een stuk beter is dan in 2017. Toen zijn er geen pullen
vliegvlug geworden op de percelen van het beheergebied.
Er zijn op meerdere percelen pullen van zowel kievit, grutto, scholekster en tureluur gezien. Vaak
verzamelden de oudervogels en kuikens zich op bepaalde percelen en bij de 2 plas/dras gebieden. Zij
trekken dan gezamenlijk op om predatoren te verjagen.
Door de late start van het broedseizoen waren er op percelen met uitgestelde maaidatum van 1 juni
nog veel oudervogels met pullen aanwezig. Bij 2 boeren werd de maaidatum uitgesteld tot 15 juni.
Zelfs na 15 juni waren er bij 1 boer nog nesten en jonge vogels aanwezig. Helaas is daar het maaien
niet verder uitgesteld. De loonwerker heeft in samenwerking met vrijwilligers geprobeerd een net
uitgekomen nestje kieviten te sparen. Jammer genoeg is dat toch verloren gegaan.
Positief is dat in het Oudeland op meerdere plaatsen ook akkervogels als veldleeuwerik, graspieper
en gele kwikstaart nog aanwezig zijn.
Het wegvangen van 25 verwilderde katten, die ergens anders na sterilisatie weer zijn uitgezet, heeft
waarschijnlijk ook een positief effect gehad op de populatie weide- en akkervogels.
Al met al is 2018 een redelijk goed jaar geweest. Maar of er genoeg pullen vliegvlug zijn geworden is
moeilijk in te schatten. Dat er meer territoria in het overzicht staan komt ook omdat er een nieuwe
boer is aangesloten bij het collectief.
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Tabel : territoria (bron HWL)
Soort
2012
Grutto
Kievit
Tureluur
Scholekster
Veldleeuwerik
Graspieper
Slobeend
Krakeend
Wilde Eend
Knobbelzwaan
Zomertaling
Kuifeend
Meerkoet
Fuut
Gele Kwikstaart

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

7
20
2
3
7
7
1

2

1
1

1

1
1
1

2
2
1

3
1

1
1
1

Het beheer is conform de afspraken uitgevoerd.
Bij 2 boeren is na overleg met de betrokken partijen de uitgestelde maaidatum van 1 juni
verder uitgesteld naar 15 juni. Op beide percelen waren tijdens de alarmtellingen nog oudervogels
met pullen aanwezig.
Op 1 perceel werden de weidevogelvrijwilligers bij de alarmtelling op 15 juni nog steeds gealarmeerd door een grutto-, een scholekster- en een kievitpaar. Bij het doorlopen van het perceel werd
een scholeksternest en een kievitsnest gevonden. In het kievitsnest lag een pul en 3 aangepikte eieren. Het gruttonest werd niet gevonden. Helaas is het maaien niet uitgesteld vanwege tekort aan
geld. Hierdoor is het kievitsnest verloren gegaan en hoogstwaarschijnlijk ook het gruttonest. Het
scholeksternest is gespaard.
Welke ontwikkelingen, knelpunten, aandachtspunten en trends
Een nieuwe boer heeft zich aangesloten bij het collectief. Op zijn perceel werd uitgestelde maaidatum van 8 juli vastgesteld en een stuk werd plas/dras gezet. Dat heeft een positieve invloed gehad op
het totale aantal territoria. Veel ouderparen met pullen trokken naar het natte gedeelte met als gevolg dat zij met elkaar predatoren beter konden verjagen.
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Er wordt te weinig mozaïekbeheer toegepast. Ondanks het verschil in maaidatum worden veel percelen tegelijkertijd gemaaid. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat 3 van 6 deelnemers, waaronder de deelnemer met de grootste oppervlakte, op relatief grote afstand hun bedrijf uitoefenen.
De werkzaamheden in het Oudeland worden door derden uitgevoerd en het transport naar het buiten de Hoeksche Waard gelegen bedrijf moet zo efficiënt mogelijk gebeuren.
Het maaibeheer van de percelen met ANLb beheer moet beter afgestemd worden op de aangrenzende percelen van SBB zodat er een beter mozaïek kan ontstaan.
Een heel positief punt is dat in 2018 een groot aantal verwilderde katten is weggevangen.
Hoe is het gegaan met de soorten die genoemd zijn in de gebiedsaanvraag? Met welke soorten gaat
het goed, met welke soorten minder goed?
De soorten in de gebiedsaanvraag hebben het in 2018 beter gedaan dan voorgaande jaren.
Meer territoria en meer reproductie. Dit is mede het gevolg van deelname van een nieuwe boer en
de gunstige weersomstandigheden. Of deze verbetering structureel is moet volgend jaar nog blijken.
Op welke aspecten heeft u gemonitord en wat is het resultaat hiervan ( met nestbroedpaargegevens
evt aangevuld met kuikentellingen en BTS)
Op alle percelen zijn wekelijks QBM tellingen verricht vanaf half maart. Laatste week van mei zijn er
alarmtellingen uitgevoerd op de percelen met uitgestelde maaidatum van 1 juni.
De eerste week juni is er een alarmtelling gedaan op het 8 juni perceel.
Bij 2 boeren is de maaidatum uitgesteld naar 15 juni. Voor die tijd zijn er opnieuw alarmtellingen uitgevoerd.
Op het perceel met legselbeheer is er elke 2 weken geïnventariseerd op broedvogels.
De tellingen zijn ingevoerd op de site van www.boerenlandvogels.nl
Reservaat SBB
Zoals vermeld in de voortgangsrapportage 2017 hebben CCHW en SBB ieder afzonderlijk een verbeter- en ontwikkelplan opgezet. Dit traject heeft de samenwerking tussen SBB en CCHW redelijk onder
druk gezet. Uiteindelijk heeft er op 10 april jl. een overleg plaatsgevonden om de samenwerking
weer te herstellen. In het voorjaar heeft SBB een excursie georganiseerd naar de Donkse Laagten in
de Alblasserwaard. Hoewel dit gebied afwijkt van het Oudeland van Strijen was het bijzonder nuttig
om met de beheerder en pachters over het beheer van gedachten te wisselen.
Op 9 oktober jl heeft SBB in een plenaire bijeenkomst haar plannen voor het reservaat met de regiopartners gedeeld. Beide bijeenkomsten hebben ertoe geleid dat de samenwerking en vertrouwen is
hersteld tussen SBB en CCHW. Het daarop volgend overleg weidevogelbeheer was dan ook zeer positief en constructief verlopen.
Beide partijen werken samen aan het Actieplan boerenlandvogels Zuid-Hollandse Eilanden.
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Ten aanzien van waterschap
In 2018 heeft CCHW verder gebouwd aan een constructieve samenwerking met het waterschap Hollandse Delta (WSHD). CCHW wordt geïnformeerd over de voortgang van het waterbeheerplan Oudeland van Strijen en de communicatielijnen met het waterschap zijn kort.
Vanuit het Ontwikkel- en verbeterplan (CCHW) zijn er diverse maatregelen opgenomen in een POP3
aanvraag. Een aantal van deze maatregelen betreft acties die in samenwerking met WSHD dienen
plaats te vinden (o.a. sanering boomopslag steppingstones in de Keen). Ook hierover zijn de contacten met waterschap goed. Waterschap Hollandse Delta weet CCHW steeds beter te vinden als gesprekspartner over onderwerpen die verbindingen hebben met het ANLb (zoals afstemming beheer
watergangen en aangrenzende beheereenheden ANLb).
Overige algemeen (ANLb)
In het Oudeland van Strijen hadden we veel last van een populatie verwilderde katten. De katten zorgen voor veel verstoring en mogelijk ook voor predatie.
Helaas werd dit niet door iedereen zo erkend. Deze katten werden actief door een inwoner gevoerd.
Eerdere gesprekken hierover hebben geen resultaat gehad.
Gelukkig heeft Stichting Zwerfkatten Nederland met behulp van een financiering van PZH een groot
deel van de katten kunnen vangen (ca 30 stuks). Na ‘neutralisatie’ is een goed onderdak voor ze gezocht of ze zijn elders buiten de Hoeksche Waard weer uitgezet.
Vooruitlopend op de besluitvorming POP3 heeft CCHW 2 plas-dras installaties aangeschaft (op eigen
risico). Op iedere locatie van (greppel) plasdras is zo’n pomp geplaatst samen met 1 weidoptie-pomp.
De nieuwe pompen hebben een grotere capaciteit dan de weidoptie-pompen. Met dit droge seizoen
bleek de grotere capaciteit echt noodzakelijk. Na het honoreren van POP3 zal CCHW nog 2 plasdras
pompen kunnen aanschaffen om de weidoptie-pompen te vervangen.
In 2018 heeft 1 deelnemer, net als in 2017, vrijwillig zijn plas-dras situatie tot eind juli gehandhaafd
in plaats van tot 15 juni. In 2017 had CCHW nog financiële ruimte om hiervoor een extra vergoeding
toe te kennen. Verlenging van het plasdrasbeheer vanuit het ANLb biedt geen mogelijkheden vooreen financiële tegemoetkoming voor deze inzet. In 2018 had CCHW echter deze financiële ruimte
niet. Gelukkig is toen vanuit Stichting Rietgors hiervoor wel een vergoeding beschikbaar gesteld.
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Plasdras Oudeland van Strijen 2018: met meer dan 1 maand vrijwillig verlengd

Leefgebied open akkerland

Binnen het pakket Kruidenrijke akkerrand (pakket 19) heeft CCHW verschillende eigen varianten in
het beheerpakket, t.w.:
- 1-jarige kruidenrijke bloemenrand (B);
- meerjarige graskruidenranden (GKN + GKO);
- grasranden (G);
- wintervogelakker (WV). Deze is in feite 1-jarig, maar moet tot 1 maart van het opvolgende jaar in
stand worden gehouden;
- patrijzenakker (meerjarig).
Vooruitlopend op extra financiering (POP3 en Uitbreiding ANLb) is CCHW in 2017 op 5 locaties gestart met het inzaaien van “patrijzenakkers”. In 2018 is het aantal patrijzenakkers uitgebreid met 4.
De patrijzenakkers uit 2017 zijn in 2018 voor de helft weer opnieuw ingezaaid. Zodoende blijft er een
grote differentiatie van hoge/lage vegetatie aanwezig, worden veel insecten aangetrokken en wordt
voorzien in dekking- en foerageermogelijkheden. Ook is op initiatief van diverse organisaties (Rietgors, WBE, LTO, HWL en CCHW) gestart met een werkgroep “patrijzen”. Naast de patrijzenakkers is in
2018 ook op eigen initiatief gestart met het lokaal realiseren van kleine zandhopen waarin patrijzen
graag een stofbad nemen. Tot slot heeft de werkgroep Patrijzen in februari-maart een inventarisatie
van de aanwezige patrijzen populatie uitgevoerd. Groepjes vrijwilligers hebben in 6 deelgebieden
d.m.v. een lokroep de aanwezigheid van de patrijs gemonitord. In totaal zijn er 3 ronden (bij zonsopgang of zonsondergang) uitgevoerd. De werkgroep Patrijs is voornemens deze gegevens te gebruiken
bij de verdere ontwikkeling van de patrijzenhabitat. In jan-maart 2019 zullen de vrijwilligers de inventarisatie herhalen (mogelijk uitgebreid met 2 deelgebieden als er voldoende vrijwilligers zijn) en/of
zal door SOVON een 0-meting worden gedaan. Dit laatste is afhankelijk van een positieve maar ook
tijdige beschikking op de subsidieaanvraag in het kader van het provinciale soortenbeleid.
Al het zaaizaad voor de akkerranden in de Hoeksche Waard wordt, uitgezonderd het zaad voor de
grasranden, collectief ingekocht. In 2018 hebben de deelnemers voor de 1-jarige bloemenranden
voor het eerst de keuze voorgelegd gekregen zelf in te zaaien en/of te schoffelen of dit door het
CCHW te (blijven) laten doen. Dit is om betere afstemming te krijgen tussen de werkzaamheden per
bedrijf en deze mogelijkheid verbetert de flexibiliteit binnen de maatregel. De kosten voor het zaaizaad, evt. inzaaien en schoffelen zijn door CCHW verrekend met de eindafrekening per deelnemer.
De overige randen worden door de deelnemers zelf ingezaaid.
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Patrijzenakker 2018: gedeeltelijk nieuw ingezaaid naast overjarige strook
Ook is CCHW gestart met het stimuleren van het vervangen van verouderde graskruidenranden. Na
enkele jaren neemt het % kruiden af en de vergrassing toe. Opnieuw inzaaien kan mogelijkheden bieden. Echter binnen de huidige ANLb-regels was vernieuwing alleen in het vroege voorjaar mogelijk.
Dit geeft een frictie met de drukke landbouwactiviteiten in die periode. CCHW heeft met succes een
aanpassing van het beheerpakket aangevraagd om ook een mogelijkheid voor herinzaai in het vroege
najaar te benutten (bijv. na de tarweoogst). Voordeel van inzaaien in het najaar is een vroegere functionele bloei van kruiden in het opvolgende jaar en minder concurrentie van ongewenst onkruid.
CCHW heeft een apart najaarsmengsel samengesteld. In 2018 hebben totaal 5 beheerders gebruik
gemaakt van deze regeling.
Tot slot heeft CCHW met de uitbreiding in totaal 3 ha extra beheeroppervlakte open akker kunnen
realiseren en hebben enkele deelnemers van de “wachtlijst” kunnen starten of uitbreiden met akkerranden in de Hoeksche Waard. CCHW heeft nog steeds een wachtlijst. Met de aanvraag voor uitbreiding 2019 vertrouwt CCHW erop dat de ‘wachtlijst’ volledig ingezet kan worden voor de akkerrandenregeling. Inmiddels is uit de inventarisatie van het beheer voor 2019 gebleken dat door enkele
nieuwe deelnemers en uitbreidingen bij bestaande deelnemers de maximum oppervlakte volgens de
(uitbreiding)gebiedsaanvraag wordt overschreden. Er komt dus een nieuwe ‘wachtlijst’.

zandplekken maken tbv patrijshabitat door vrijwilligers werkgroep Patrijs
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Knelpunten
De beheerregistratie van de akkerranden (lijnvormige elementen) blijft erg intensief ten opzichte van
de vlakdekkende elementen zoals bij het weidevogelbeheer.
- Met alle opgedane kennis in 2016 en 2017 heeft CCHW ook voor het intekenen van de akkerranden voor 2018 een handleiding opgesteld voor het invullen van de Gecombineerde Opgave. Hierin staan stap voor stap de handelingen opgenomen die een ANLb-deelnemer moet
doorlopen. Daardoor lag het aantal validatiefouten in 2018 weer wat lager dan in 2017. We
merken dat deze handleiding zeer op prijs wordt gesteld want deelnemers vragen er om bij
CCHW.
- Het begeleiden van de deelnemers als het gaat om de beheervoorschriften blijft een groot
aandachtspunt. Een 1 op 1 benadering door de veldcoördinatoren blijkt daarin de beste methode te zijn. CCHW zet dan ook meer in op coachen dan op sancties, hoewel ook met sancties in de vorm van korting op de vergoedingen wordt gewerkt.
- 2018 was een zeer droog jaar. Voor het beregenen van de akkers is door sommige deelnemers noodgedwongen door de akkerranden gereden. Het betrof dan voornamelijk grasranden of oudere graskruidenranden. CCHW heeft besloten hier coulant mee om te gaan maar
blijft de deelnemers erop attenderen dat de randen niet zijn bedoeld om er doorheen te rijden, uitgezonderd voor het slootonderhoud. Regelmatig wordt erop gewezen dat een akkerrand een gewas is en als gewas moet worden behandeld.
- Onderhoud door derden van de aangrenzende watergangen (door waterschap of PZH) ging
in 2018 stukken beter dan in 2017. De akkerranden staan nu integraal (digitaal) opgenomen
in de onderhoudskaarten van WSHD zodat de aannemers geattendeerd worden op de aanwezigheid van de akkerranden. CCHW heeft in 2018 veel overleg gevoerd met en voorlichting
gegeven aan derden hierover om betere afstemming te bereiken, en met succes. Toch blijven
er nog aandachtspunten hieromtrent, ook bij de deelnemers zelf.
Ook voor het gebied met weidevogelbeheer zal een kaart aan WSHD worden verstrekt, zodat
bij het uitvoeren van werkzaamheden rekening kan worden gehouden met de overeengekomen rustperiodes.

Wat kan beter
- Er liggen nog veel verbeterpunten in het beheer uitgevoerd oor onze deelnemers. Dit vraagt
een nog intensievere begeleiding van CCHW. Veelal zien we dat de deelnemers direct na 1
juli (einde rustperiode akkerranden) gelijk gaan maaien. Meer differentiatie daarin zou zeer
gewenst zijn. Uit de monitoring van de akkerranden blijkt dat na het maaien de insectenrijkdom drastisch vermindert. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de insecten- en bijenpopulatie
maar ook voor vogels (voedsel en dekking) als ook voor de natuurlijke plaagonderdrukking.
Vooral bij gewassen als peulvruchten en aardappelen wordt er geprofiteerd van deze natuurlijke plaagregulatoren blijkt uit het onderzoek.
CCHW wil dit meer onder de aandacht brengen van deelnemers o.a. door een presentatie
tijdens de ledenraadpleging en in de nieuwsbrieven.
Binnen het project FABulous farmers zou er meer capaciteit kunnen komen om hier acties op
te ontwikkelen.
- De frequenties aan verzonden nieuwsbrieven CCHW is hoog. CCHW merkt steeds vaker dat
de deelnemers de nieuwsbrieven (beter) lezen. Zo wordt er steeds vaker gehoor gegeven aan
“oproepen” zoals het melden van patrijzen (waar gezien en hoeveel). Alle nieuwsbrieven
worden op de website geplaatst, via de website kunnen belangstellenden zich abonneren op
de nieuwsbrief. Alle deelnemers ontvangen de nieuwsbrieven uiteraard ‘automatisch’.
- Op 17 nov. 2017 heeft CCHW een POP3 aanvraag ingediend bij PZH. Na ruim 1 jaar is er nog
geen besluit bekend over de aanvraag. Daarmee is in ieder geval een heel beheerjaar (en
mogelijk 1,5 – 2 jaar) aan “verbeteringen” verloren gaan. Dit traject moet sneller.
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-

De Hoeksche Waard neemt deel in het traject van min LNV pilot Akkerbelt (als onderdeel van
de verschuiving 9 miljoen euro van pijler 1 naar pijler 2). Al vanaf oktober 2017 zijn partijen
(collectieven/Boerennatuur met min LNV) in overleg over de invulling van de regeling. Naar
verwachting zal de regeling pas medio dec. 2018 open gaan. Ook hiervoor geldt dat het uitvoeringsjaar dus met 1 jaar verkort moet worden als gevolg van procedures!

n.a.v. oproep in nieuwsbrief :Melding van een koppel patrijzen

Toetsing aan beschikking en Natuurbeheerplan
Leefgebied open grasland

Het gebied met weidevogelbeheer sluit aan op het reservaat van Staatsbosbeheer (SBB). Weliswaar
behoort het beheer in dit reservaat primair gericht te zijn op het bieden van voedsel en rust in de
winterperiode aan verschillende soorten ganzen en smienten (Natura 2000 opgave), ook de weidevogels horen thuis in dit graslandgebied. Zowel het beheer van SBB als het agrarisch weidevogelbeheer
bestaat uit zwaar beheer. In het reservaat wordt in principe niet voor 1 juli gemaaid, tenzij er geen
broedende of opgroeiende weidevogels aanwezig zijn.
De oppervlakte van het beheer en de verdeling van de verschillende beheertypen in het agrarische
deel zijn in de navolgende tabellen weergegeven:
Tabel 2 Samenstelling en oppervlakte ANLb gerealiseerd beheer 2018 (incl. last-minutebeheer)
Soort beheer
Rustperiode 1 april – 1juni
Rustperiode 1 april – 8 juni
Rustperiode 1 april – 15 juni
Rustperiode 1 april – 22 juni
Plasdras greppel inundatie
Rustperiode 1 april - 8 juli
Ruige mest
Totaal

Oppervlakte in ha
34,17
6,58
21,09
3,16
2,04
7,55
35,12

%
42,5
8,2
26,2
3,9
2,5
9,4

80,48

100
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Leefgebied open akkerland

In tegenstelling tot het weidevogelbeheer hebben we bij het akkerrandenbeheer te maken met veel
mutaties in omvang en soms ook in ligging van de beheereenheden. Vooral bij de randen die opnieuw worden ingezaaid komen boeren tijdens de voorjaarswerkzaamheden regelmatig tot de conclusie dat een rand breder wordt of smaller, dat er nog wel ruimte is voor een extra rand of dat de
rand toch beter op een andere plek kan worden aangelegd. Administratief geeft dat veel rompslomp.
Verder heeft er in 2018 een uitbreiding van 3 ha aan akkerranden plaatsgevonden.
Vanaf 2018 heeft CCHW ook een vergoeding gekoppeld aan bloemranden die t/m 1 maart blijven
staan. De bloemranden kunnen hiermee ook het najaar en de winter een bijdrage leveren aan een
overwinteringsplek voor insecten en schuil- en foerageergelegenheid voor vogels..
Na de bekendmaking van deze maatregel begin najaar 2018 hebben diverse deelnemers zich aangemeld voor deze regeling. CCHW zal per beheerjaar moeten kijken of voor deze regeling voldoende
financiële ruimte is (verschil voor-achterdeur) en of de regeling effectief is.
De onderstaande tabel geeft een beeld van de oppervlakte volgens de beschikking en het gerealiseerde beheer volgens de contracten.
Tabel 3 Oppervlakte beheer volgens beschikking en gerealiseerd beheer 2018
Minimum opp beMaximum opp beGerealiseerd op basis
schikking
schikking
van contracten
Leefgebied open ak126,09 ha
145 ha
146,81 ha
kerland

Vanuit het Natuurbeheerplan wordt als randvoorwaarden gesteld dat maximaal 50% van de lengte
en 50% van de totale oppervlakte van de beheereenheden uit grasranden bestaat. In het beheerjaar
2017 bedroeg het percentage grasrand 20% van de totale oppervlakte, in 2018 is dit aandeel nog
enigszins gedaald. De lengte is niet afzonderlijk berekend, gelet op het aandeel van de grasranden in
de totale oppervlakte kan ervan worden uitgegaan dat ook de totale lengte van de grasranden < 50%
van de totale lengte van de randen. Daarmee voldoet CCHW aan de randvoorwaarde.
Tabel 5 Overzicht van de verschillende soorten randen 2018
Soort rand
Oppervlakte
Kruidenrijke bloemenrand
24,51 ha
Nieuw ingezaaide graskruidenrand
10,43 ha
Graskruidenrand van 2 jaar of ouder
77,84 ha
Wintervogelakker
1,86 ha
Patrijsakker
Grasrand
Overig (combinatierand)

4,08 ha
27,12 ha
0,97ha

%
17
7,1
53
1,2
2,8
18,4
0,5

Ecologische effecten
Algemeen

De vrijwilligers van HWL (weidevogelbeheergroep) hebben de observatie van de weidevogelpercelen
uitgevoerd. Voorafgaand heeft op 27 maart 2018 een afstemmingsoverleg weidevogelbeheer plaatsgevonden waarbij HWL, Rietgors, Natuurlijk Voorne Putten (ZHE) en SBB aanwezig waren. Doel was
de evaluatie van het beheer in 2017 en bespreken acties m.b.t. weidevogelbeheer 2018. Op 17 oktober 2018 heeft een 2e overleg plaatsgevonden ter koppeling van de resultaten en bespreking van de
uitbreidingsaanvraag 2019.
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Voor wat betreft de akkerranden worden de acties en evaluatie in de werkgroep van CCHW besproken. Jaarlijks vindt er een afstemming hiervoor plaats tussen SOHW, PZH en WSHD. Op 9 juli jl. heeft
het ambtelijk overleg plaatsgevonden. We wachten nog op PZH voor een uitnodiging voor het bestuurlijk overleg.

Bron HWL: Groenling en Putter in de akkerrand (najaar 2018)

Leefgebied open grasland

2018 heeft ten opzichte van 2017 een lichte stijging aan weidevogels laten zien. Mogelijk wordt dit
beeld veroorzaakt door de nieuwe deelnemer (incl. 2e plasdras locatie). Verder is CCHW met SBB in
overleg om in 2019 (of 2020) een gezamenlijke monitoring uit te voeren. CCHW is voornemens hiervoor een voorziening op te nemen in de jaarrekening 2018. Voordeel hiervan is dat de resultaten
goed te vergelijken zijn en evt “dubbel-tellingen” worden voorkomen.
Doorkijk naar 2019 en verder
In oktober 2018 heeft CCHW deelgenomen aan de ontwikkeling van het Actieplan Boerenlandvogels
van PZH. Daarin heeft CCHW integraal samen met WBE-HW, SBB en HWL maatregelen benoemd
(binnen als buiten ANLb) ter bevordering van de weidevogel-habitat. Het gebied van de Hoeksche
Waard maakt daarbij onderdeel van het gebiedsplan Zuid-Hollandse Eilanden. Naar verwachting
wordt dit plan in feb. 2019 ter besluitvorming aan PS aangeboden. Voor de financiering van de maatregelen is nog niets concreet bekend. Wanneer er financiële regelingen bekend zijn zal CCHW hierop
actief reageren d.m.v. subsidieaanvragen (voor zover dat binnen haar mogelijkheden ligt).
Tevens wachten we nog op besluitvorming inzake de POP3-aanvraag. Daarin staan diverse investeringen/maatregelen opgenomen t.b.v. de verbetering weidevogelhabitat (zoals 4 plas-drasinstallaties).
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Leefgebied open akkerland

Voor de monitoring van open akkerland (akkerranden) ligt de situatie iets genuanceerder. Voor de
monitoring van akkervogels wordt er verschillend gemonitord (BP- of MAS-telleningen en varianten
daarop). Er ligt een aantal MAS telpunten in de Hoeksche Waard, vooral ook als vergelijking met delen van IJsselmonde en Putten. Deze telpunten zijn echter niet gekoppeld aan akkerranden en de resultaten zijn nog niet openbaar.
In 2018 heeft CCHW zich verder georiënteerd op de geschikte monitoring voor akkervogels in de
Hoeksche Waard. Weliswaar zijn de waargenomen akkervogels geregistreerd tijdens de monitoring
van de akkerranden maar dat mag/kan niet als maatgevend aangehouden worden omdat de FABuitgangspunten wezenlijk anders liggen dan die voor boerenlandvogels.
In 2018 is wel de FAB-monitoring van de akkerranden afgerond. De resultaten staan weergeven in
een rapportage op de website van CCHW (www.cchw.eu) en laten een duidelijke relatie zien tussen
de aanwezigheid van insecten en akkerranden en de natuurlijke plaagregulatie t.b.v. aardappelteelt.
Ook de relatie akkerrand en aquatisch macrofauna laat een positieve tendens zien.
Indien het INTERREG project FABulous farmers doorgang vindt zal deze monitoring met 4 jaar verlengd en nader uitgewerkt kunnen worden. Daarmee doet de Hoeksche Waard waardevolle informatie op over de functionaliteit van de akkerranden in relatie tot FAB

Uitvoering monitoring akkerranden 2018
Begin 2018 is in 6 deelgebieden door de vrijwilligers van de werkgroep patrijs een eerste inventarisatie van de patrijzenpopulatie uitgevoerd (naar model van het Interreg-PARTRIDGE project). Dit heeft
tot veel publiciteit geleid. RTV-Rijnmond heeft er zelfs een korte film-rapportage over opgesteld. De
resultaten waren zeer wisselend.
Twee deelgebieden vielen daarbij positief op. Bij de toekomstige plan-uitwerkingen van maatregelen
/investeringen en acties wil CCHW deze 2 deelgebieden prioriteit geven. In 2019 is de werkgroep patrijs voornemens de inventarisatie te herhalen.
Doorkijk naar 2019
Ook voor de akkervogels geldt dat deze onderdeel zijn van de POP3 aanvraag en het Actieplan Boerenlandvogels. Daarnaast heeft CCHW in november 2019 een subsidieaanvraag “soortenbeleid” ingediend. Doel is financiering krijgen voor de uitvoering van een nulmeting naar de patrijzenpopulatie in
de Hoeksche Waard door Sovon en voor intensivering van de communicatie over de patrijs in de
Hoeksche Waard. De inventarisatie van Sovon zal een nadere uitwerking zijn van de inventarisatie die
door vrijwilligers van de werkgroep Patrijs begin 2018 is uitgevoerd.
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Ook zal CCHW deelnemen in de LNV-pilot Akkerbelt. Deze regeling zal medio december worden opgesteld en zal in 2019 starten met de uitvoering. CCHW zal met diverse maatregelen deelnemen aan
het onderdeel “groenblauwe netwerk”.

Bron RTV Rijnmond: Inventarisatie patrijzen maart 2018

Controles
Interne audit
Op 9 oktober heeft er weer een interne audit plaatsgevonden. De audit-commissie bestaat
uit 2 bestuursleden van St. Rietgors. Nadat de actiepunten van de vorige interne- en externe
audit zijn doorgenomen zijn er nieuwe afspraken gemaakt m.b.t. verbeteringen. Voorgesteld
is voor de volgende audit enkele specifieke onderdelen/processen uit het KHB te evalueren
zodat meer op de “diepte” kan worden ingegaan. Door elke keer andere processen te evalueren komen na enkele jaren alle aspecten aan bod. Hiermee denkt CCHW meer rendement
en effectiviteit uit de interne audits te halen waarbij gelijk het KHB ieder jaar een update zal
krijgen (beter passend bij de praktijk).
Externe audit

In 2018 heeft er geen externe audit plaatsgevonden.
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Het samenwerkingsverband
Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur (AB) van CCHW is breed samengesteld. Dat maakt dat het agrarisch natuurbeheer kan rekenen op een breed draagvlak binnen de Hoeksche Waard en er een goede samenwerking onderling wordt gerealiseerd. Het AB-CCHW heeft in 2018 1 x vergaderd te weten op 17 september (bespreking jaarrekening 2017/begroting 2018 + 2019). Met het AB wordt regelmatig gecommuniceerd via e-mail en wordt instemming gevraagd voor acties. Uiteraard wordt ook het AB op de
hoogte gehouden door middel van de nieuwsbrief.
Naast 2 vertegenwoordigers van de agrarische ‘natuurvereniging’ Rietgors en 2 van LTO Noord afdeling de Hoeksche Waard maken de volgende organisaties ook onderdeel uit van CCHW:
- 1 vertegenwoordiger van Hoekschewaards Landschap (HWL); regionale natuurorganisatie
- 1 van Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW); samenwerkingsverband van de 5 gemeenten in de HW
- 1 van Delta Natuur Product (DNP); Coöperatie van boeren inzetbaar voor natuuronderhoud
- 1 van HWodKa; Stichting ter bevordering van integratie natuur/landschap in cultuurlandschap
- 1 van HPG: regionale vertegenwoordiging Hollands Particulier Grondbezit
- 1 van BLHB: regionale vertegenwoordiging Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers
(vacature)
- 1 deelnemer: namens het akkerrandenbeheer
- 1 deelnemer: namens weidevogelbeheer

Dagelijks bestuur en werkgroep CCHW

De dagelijkse activiteiten en werkzaamheden zijn de verantwoordelijkheid van het Dagelijks bestuur (DB) bestaande uit Janneke Zevenbergen (vz., namens St Rietgors) en Mellany Klompe
(secr./penn. namens de deelnemers). Het DB wordt daarbij ondersteund door de werkgroep CCHW
bestaande uit:
- Johan Dam: veldcoördinator (ST Rietgors)
- Aad Klompe: veldcoördinator (DNP)
- Peter Lerink: Admin/SCAN-Gis/office (zzp-er ook bij Hwodka)
Indien nodig neemt Ben Holster (medewerker schouw) incidenteel deel aan het overleg (evaluatie
schouw). De werkgroep CCHW heeft iedere maand vergaderd en stelt van ieder overleg een actieen besluitenlijst op.

Ledenraadpleging

Op 3 december 2018 heeft de jaarlijkse Ledenraadpleging van CCHW plaatsgevonden waarbij o.a. de
vaststelling van de jaarrekening 2017 heeft plaatsgevonden. Verder is er een terugkoppeling van de
resultaten monitoring akkerranden 2017 + 2018 (uitgevoerd door UvA, HWL en PPO).

Stichting CHW (St CHW)

Om vermenging van en risico’s met de taken en administratie van ANLb te voorkomen, heeft het DB
van CCHW op persoonlijke titel op 18 oktober jl de Stichting CHW opgericht. De stichting zal als een
werkmaatschappij gaan fungeren voor allerlei aspecten die nauw verbonden zijn met de ontwikkeling van agrarische natuur maar die strikt gezien geen uitvoering van het ANLb zijn. Projecten die hier
(mogelijk) worden ondergebracht zijn FABulous farmers, Akkerbelt, nav Actieplan Boerenlandvogels
en/of POP3 uitvoering. Anders dan CCHW is het werkgebied van de St CHW niet begrensd tot de
Hoeksche Waard alleen maar kan zij ook buiten de Hoeksche Waard werkzaamheden verrichten
(bijv. advieswerk). Hiermee denkt CCHW ook een duidelijke scheiding aan te kunnen houden tussen
niet verrekenbare BTW (vanuit ANLb) en een BTW-regeling.
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Communicatie en draagvlak

Om alle deelnemers en betrokken partijen op de hoogte te houden van de werkzaamheden heeft
CCHW
- tot en met begin december 2018 een 8-tal nieuwsbrieven verzonden naar deelnemers (83), participanten, overheden en belangstellenden (155 adressen);
- een website http://www.cchw.eu/ actief gemaakt voor “vaste informatie” en nieuwsberichten;
- een Facebook- en Twitteraccount actief gemaakt waarop zeer actueel nieuws wordt gedeeld;
- deelgenomen aan het regionale event “ Tour langs de Boer” op Hemelvaartdag;
- zich gepresenteerd op de Groei&Bloei nazomermarkt in augustus 2018
- meegedaan aan de Clubkasactie van de Rabobank Haringvliet;
- meerdere malen op een positieve wijze de regionale media gehaald (Radio, TV en krant).
- 10 oktober deelgenomen aan Dag van de Duurzaamheid (Rabobank)
- op 8 november deelgenomen aan de Kennisdag Boerenlandvogels te Stolwijk
- op 21 november deelgenomen aan het Interreg Partridge Evenement in Burgh-Haamstede
-

RTV uitzending RTV Rijnmond :Monitoring akkerranden ; uitvoering aquatisch onderzoek
https://youtu.be/8n_p3mpYV2k

-

RTV Rijnmond : Inventarisatie patrijzen : TV Rijnmond
https://m.youtube.com/watch?v=ATUQ6ATPAMo

-

Youtube-film : operation pollunation : HW-boeren als voorbeeld:
https://syngentabe.wistia.com/medias/4bk0go6290

AD 25 jan. 2018
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Financiën

CCHW heeft het tweede beheerjaar goed doorstaan. De opgelegde financiële boete door RVO was
minimaal. Wel is nog steeds duidelijk dat de werkorganisatie van CCHW ook in 2018 flink meer uren
heeft gemaakt dan waarvoor budget was. Gelet op de financiële kaders is niet meer dan 16,6% van
het totaal jaarbudget gereserveerd voor de organisatie wat onvoldoende was om alle gemaakte uren
te kunnen honoreren.
Daarnaast heeft CCHW veel extra uren moeten besteden t.b.v. de procedure aanvraag POP3. Met
gedetailleerd uitwerken van de begroting m.b.v. offerte en prijsopgaven van derden nam veel tijd in
beslag.
Daarnaast heeft CCHW veel tijd besteed aan de voorbereiding planopstelling:
- FABulous farmers
- Akkerbelt
- Soortenbeleid
- Aanvraag IJsvogelfonds (afgewezen)
- Actieplan
Al de bovenstaande trajecten zijn niet direct verbonden met de uitvoering van ANLb maar hebben
daar wel een nauwe relatie mee. Ondanks dat hiervoor geen financiële ruimte was in de begroting is
CCHW van mening dat deze kansen gegrepen moeten worden om een betere toekomst voor agrarisch natuurbeheer mogelijk te maken.
CCHW is van mening dat voor dergelijke “doorontwikkelingen en ambities” er voor de resterende 3
beheerjaren extra budget vrij gemaakt moet worden om de collectieven te faciliteren een serieuze
partner te kunnen zijn in deze trajecten.

Aandachtspunten

De administratieve last van het ANLb blijft een belangrijk aandachtspunt, niet alleen voor de collectieven maar ook voor de individuele boeren. In vergelijking met de ‘vlakdekkende’ beheerelementen
zijn de lijnvormige akkerranden veel bewerkelijker en geven deze een hoger risico op “foutgevoeligheid”.
Er blijft veel onduidelijkheid over de BTW-verrekening zeker nu door de Belastingdienst de faciliteiten van SCAN-GIS/Office buiten de niet verrekenbare BTW valt. Als gevolg hiervan zal de contributie
van de collectieven aan Boerennatuur stijgen. Dergelijke praktijken bevorderen het vertrouwen niet
als het gaat om de financiële armslag van collectieven.
Indien de investeringen POP3 worden gehonoreerd is er nog geen financiele dekking voor de begeleiding/coördinatie van de uitvoering daarvan door het collectief. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben
dat maatregelen voorlopig niet worden uitgevoerd. Temeer omdat CCHW al heel veel extra uren
maakt als het gaat om plannen opstellen en subsidieaanvragen.
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