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2020, het vijfde jaar met ANLb in de Hoeksche Waard 
 
2020 werd gekenmerkt door COVID-19, net zoals dat was/is voor de rest van de wereld. Gelukkig ging 
“de natuur” door en zijn alle ANLb doelen weer bereikt. De organisatie heeft vooral veel hinder onder-
vonden van de vele sociale restricties m.b.t. bijeenkomsten, vergaderingen en evenementen.  
In juni heeft de secretaris-penningmeester een ernstig ongeluk gehad. Daardoor is zij langdurig uitge-
schakeld geweest en zal zij nog tot in 2021 veel tijd nodig hebben voor herstel/revalidatie. CCHW is 
daarom zeer blij met de hulp van Edwin Alblas, een Phd-kandidaat die onderzoek doet naar Europese 
wet- en regelgeving op het gebied van natuur en landschap, met name op boerenland en die in juni 2021 
zal promoveren. Tot die tijd biedt hij CCHW secretariële ondersteuning. 
 
2020 stond verder weer in het teken van de verdere voorbereiding van de beleidsvorming van het 
nieuwe EU-landbouwbeleid na 2021. Naast het feit dat CCHW input heeft geleverd aan diverse toe-
komstvisies binnen BN.nl en BNZH heeft CCHW in 2020 vormgegeven aan de volgende projecten  
 
1. Akkerbelt: samen met 8 andere “akkerbouw collectieven” geeft CCHW invulling aan de landelijke 

pilot Akkerbelt. Met deze pilot wordt aan het ministerie van LNV direct input gegeven over realisatie 
en effecten van diverse maatregelen ten behoeve van de eco-beheermaatregelen. 2020 stond in het 
teken van de veldmaatregelen die zijn toegepast in 2 deelgebieden (Oosthoek) Piershil, en (Kooi-
landsedijk) Strijen, het puntensysteem, de monitoring door middel van BIMAG en de diverse activi-
teiten m.b.t. kennis / ervaringen delen en voorlichting.  In totaal heeft CCHW daarmee in 2020 circa 
21 ha. meer “open akker-natuur” kunnen realiseren boven op de reguliere ANLb regeling. Voor 2021 
ligt er nog een uitdaging voor CCHW om (deels) deze ha te handhaven gezien de behaalde positieve 
resultaten. De 2 deelgebieden liggen namelijk zeer gunstig voor de versterking van de habitat van de 
patrijs. Dit geldt vooral voor de Oosthoek. 

 

     
 
 
2. Ook in 2020 is het EU-INTERREG project FABulous Farmers (FAB-Farmers) voortgezet. Binnen FAB-

Farmers werken meer dan 30 organisatie uit 5 EU-landen samen om diverse maatregelen m.b.t. 
functionele agrobiodiversiteit uit te testen en daarmee input te leveren aan Brussel voor de uitwer-
king van het nieuwe EU-landbouwbeleid na 2021. Hoeksche Waard vormt 1 van de 12 pilotgebieden 
waarbij de ecologische en economische effecten van de akkerranden centraal staat. Binnen de pilot 
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Hoeksche Waard werkt St CHW samen met de partijen IBED (onderdeel van de Universiteit van 
A’dam), RIVM, Hoekschewaards Landschap (HWL). Naast de monitoring van de FAB-maatregelen ak-
kerranden: natuurlijke plaagregulatie, bestuiving en waterkwaliteit is er in 2020 ook een FAB-actie-
plan, citizen science plan en een EU- en NL policypaper opgesteld. In 2020 wordt ook een start ge-
maakt met de Maatschappelijke Kosten Baten analyse door RIVM en het onderdeel Value chain. 

 
3. In 2020 heeft CCHW een flinke slag gemaakt met de uitvoering van de POP3 maatregelen. Momen-

teel buigt CCHW zich over de laatste activiteiten. Dit zal mogelijk resulteren in een laatste aanvraag 
m.b.t. “wijziging POP3” om budgetten te kunnen verschuiven en zo optimaal gebruik te maken van 
beschikbare middelen en kansen in het gebied. CCHW streeft ernaar deze wijziging in Q4 2020 nog in 
te dienen. 

 
De activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd zijn: 
- Inventarisatie patrijzenhabitat 1e fase is uitgevoerd door Grauwe Kiekendief kenniscentrum voor 

Akkervogels. Fase 2 zal waarschijnlijk in 2021 door het HWL uitgevoerd gaan worden. 
- Naast de 4 plasdraspompen zijn er nog eens 3 pompen in 2020 aangeschaft. Naar verwachting 

zullen er minimaal nog 2 plas dras pompen in Q1 2021 worden aangeschaft. 
- De sanering houtopstanden is in 2020 uitgevoerd. Mogelijk zal in de wijziging nog een uitbreiding 

op de werkzaamheden worden voorgesteld.  
- CCHW heeft met HWL een plan opgesteld om diverse locaties die in beheer zijn van HWL in te 

richten ten behoeve van de habitat van de patrijs of zelfs in te richten met keverbanken. 
- In 2020 zijn op 2 locaties in de Hoeksche Waard keverbanken gerealiseerd. 
- CCHW heeft nestmandjes en nestbeschermers aangeschaft die door alle agrariërs in de Hoek-

sche Waard gebruikt kunnen worden. Tevens heeft CCHW samen met HWL een kort instructie-
filmpje opgenomen hoe de nestmandjes succesvol kunnen worden gebruikt  https://www.face-
book.com/570762989739104/posts/1565412140274179/?vh=e&d=n 

 

     
 
 
4. Op 23 januari 2020 heeft CCHW een positieve beschikking ontvangen voor maatregelen ter bescher-

ming van de Zandhommel. De Zandhommel is een zeer zeldzame soort en het blijkt dat in de Koren-
dijkse slikken en bij het Eiland Tiengemeten nog een relatief vitale populatie aanwezig is (slechts nog 
op enkele locaties in de EU komt deze soort voort). Na overleg met St EIS (onderzoeker van de zand-
hommelpopulatie) heeft CCHW besloten hier een inspanning voor te doen ter versterking van deze 
populatie “binnendijks” en heeft daarvoor in het kader van het soortenbeleid een subsidieaanvraag 
gedaan bij PZH. 
In totaal heeft CCHW in het Zuidwesten van de Hoeksche Waard circa 2 ha. aan zandhommelranden 
bij agrariërs kunnen realiseren. Mogelijk kan dit areaal in 2021 verder worden uitgebreid. Ook aan 
Natuurmonumenten (NM) heeft St. CCHW zaaizaad van het zandhommelmengsel kunnen leveren, 
zodat ook op de bij NM  beheerde gronden stroken met dit mengsel kunnen worden ingezaaid. 
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Net als andere akkerranden had ook de opkomst van het zaaizaad van de zandhommelranden het 
moeilijk door de slechte structuur van de grond en de grote droogte die volgde op de bijzonder natte 
laatste wintermaanden.  

 

 
Kaart 1: gerealiseerde Zandhommelranden 2020 

 
5. Op 11 september 2020 heeft CCHW een positieve beschikking ontvangen voor “verbeteren biotoop 

grutto, patrijs en andere boerenlandvogels”.  De invulling van de maatregelen zullen vanaf 2021 
vormkrijgen. Het gaat daarbij om: 

- Aanpassing inrichting plasdras 
- Onderhoud plasdras installaties 
- Onderhoud zwarte braak (patrijs habitat) 
- Onderhoud keverbanken (patrijs habitat) 
- Onderhoud struweel (patrijs habitat) 
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Aandachtspunten per leefgebied 
 
Gerealiseerd beheer 

 
Leefgebied open grasland 
In 2020 bedroeg de oppervlakte weidevogelbeheer in het Oudeland van Strijen 80,94 ha. Ten opzichte 
van 2019 is dit een toename met 3,96 ha. Deze uitbreiding is geen gevolg van extra hectares in de be-
schikking, maar wordt veroorzaakt door het opnieuw inzaaien van een perceel grasland dat in 2019 was 
omgezet in bouwland. De oppervlakte van bijna 81 ha is in beheer bij 6 verschillende beheerders. Drie 
hiervan hebben hun bedrijf in Strijen, de andere hebben een bedrijf buiten de Hoeksche Waard, veelal 
op grote afstand. Ondanks de relatief kleine oppervlakte van het weidevogelgebied, vormen de beheer-
percelen ANLb samen met het aangrenzende reservaatgebied van SBB een van de weinige plekken in de 
polders van de Hoeksche Waard voor weidevogels.  
De beheerfuncties die in 2019 centraal stonden zijn: 
- optimaliseren foerageer-, broed- en opgroeimogelijkheden; 
- creëren nat biotoop. 

 
Er is 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. 
Twee beheerders hebben het pakket plas-dras afgesloten.  
De verdeling van de verschillende beheerpakketten is als volgt 
 
Tabel 1: verdeling weidevogelbeheer over verschillende beheerpakketten (incl.  last minutebeheer) 

beheerpakket Opper-
vlakte ha 

% 

rust 1 april - 1 juni 30,21 37,3 
rust 1 april - 8 juni 6,58 8,1 
rust 1 april - 15 juni 14,16 17,5 
rust 1 april - 1 juli 6,92 8,6 
rust 1 april - 8 juli 7,94 9,8 
rust 1 april - 15 juli  3,16 3,9 
rust 8 mei - 8 juni  3,96 4,9 
plas-dras 1 maart - 1 juli 1,64 2 
legselbeheer  6,37 7,9 
TOTAAL 80,94 100 

 
Het onderstaande kaartje geeft een beeld van het mozaïek bij de aanvang van het broedseizoen 

 
kaart 2 : Gerealiseerd beheer open grasland ANLb 2020 
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Doordat de helft van de beheerders hun bedrijf hebben buiten de Hoeksche Waard, waaronder 1 be-
heerder met de grootste oppervlakte grasland binnen het weidevogelgebied, is fasering in het maaien bij 
deze beheerders lastig. Zij moeten het werk door derden laten uitvoeren, de transportkosten van het 
gras worden bij gefaseerd maaien relatief hoog.   
 

 
      Foto HWL  

 
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 “cre-
eren foerageergebied". 
 
Voor open akker zijn wel de mogelijkheden benut voor uitbreiding van het ANLb. In de beschikking is het 
totale areaal aan akkerranden in 2020 uitgebreid van 151,78 naar 161,38 hectares. Feitelijk is bijna 164 
ha gerealiseerd. De uitbreiding geldt alleen voor de graskruiden-, bloem-, patrijzen- en wintervogelran-
den en -akkertjes. Ondanks de uitbreiding  was het niet mogelijk om de wachtlijst voor akkerranden vol-
ledig te honoreren. 
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). 
Voor de verschillende soorten akkerranden worden ook verschillende vergoedingen gehanteerd, afhan-
kelijk van de kosten en de biodiversiteitswaarde.  
 
 Door de grote mate van diversiteit wordt de biodiversiteit van het totale landschap in de Hoeksche 
Waard versterkt en vervullen de akkerranden veel meer functies dan alleen foerageergebied voor vogels. 
In 2020 is hier de Zandhommel akkerrand aan toegevoegd. Voor de gerealiseerde keverbanken wordt 
een afzonderlijk beheercontract “keverbank” afgesloten, met beheerregels voor de onderscheiden on-
derdelen van de keverbank. 
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De volgende tabel geeft een beeld van de verschillende soorten akkerranden onder het ANLb in 2020, 
met ook een vergelijking in het startjaar 2016 en de verschillen met 2019 
 
Tabel 2 Oppervlakte randen in verschillende jaren	
Soort rand  2016 

ha 
2019 

ha 
2020 

ha 
1-jarige bloemenranden 29 27 30 
Nieuwe graskruidenranden 32 11 15 
Graskruidenranden 2 jaar of 
ouder  

43 80 85 

Grasranden 31 26 26 
Wintervogelranden/akkertjes 5 2 2 
Patrijzenranden/akkertjes - 5 6 
Combiranden 1 1 1 
TOTAAL 140 153 164 
 
De ligging van alle akkerranden in de Hoeksche Waard, inclusief de randen in de pilot Akkerbelt en de 
zandhommelranden, zijn weergegeven in kaart 3.  

 

 
Kaart 3: totaaloverzicht akkerranden 2020 
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Wat ging daarbij goed, wat kan beter en waarom? 
 
Leefgebied open grasland 
 
Door de weidevogelvrijwilligers HWL werd het volgende verslag gemaakt van het weidevogelbeheer	
 
“Geen voorjaar is hetzelfde: was het in de 2 voorgaande jaren al vroeg kurkdroog, in 2020 was het daar-
entegen in maart nog zo nat dat er geen werkzaamheden op het land uitgevoerd konden worden. 
Op het nippertje vóór 1 april kon men, waar nodig, nog net het land op en werden 3 vroege kievitsnesten 
beschermd tijdens het slepen. Twee daarvan zijn uitgekomen 1 is er verlaten. 
 
Hoe nat het ook was in maart, binnen de kortste keren was het, net als de voorgaande jaren, weer kurk-
droog. Maar ook nu bewezen de zonnepompen hun nut, op en bij de plas/dras gebieden waren al vroeg 
in april de eerste kievitpullen gezien. Nu SBB ook meerdere zonnepompen geplaatst had waren er op di-
verse plekken in het Oudeland plassen waar regelmatig pullen van Grutto, Kievit en Tureluur gezien wer-
den. Met het aanhoudende mooie weer waren de omstandigheden goed en leek het een goed broedsei-
zoen te worden. 
 
Op de beheergebieden kwamen Grutto’s wat later tot broeden maar ook daar werden pullen van Grutto, 
Tureluur en Kievit gezien. Met de geplaatste wildcamera bij A.P Overwater werden daar prachtige foto’s 
en filmpjes van gemaakt. Vooral dat nieuwkomer de Kluut hier ging broeden was een verrassing.  
Helaas kwam er vrij plotseling een kentering: zagen we de ene dag nog volop alarmerende oudervogels, 
een paar dagen later was daar weinig van over.   
Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Omdat de vogels zich concentreerden rond de plas/drasgebied-
jes waren ze een makkelijke prooi voor predatoren. Zowel roofvogels als grondpredatoren werden regel-
matig gezien. Door de droogte waren er nog minder insecten dan anders en waren de pullen waarschijn-
lijk in minder goede conditie. Dit jaar was een slecht muizenjaar waardoor predatoren zich meer op jonge 
vogels toelegden. 
 
Gelukkig duurde het broedseizoen lang en werden er tot ver in juli toch nog jonge vogels gespot. Op en-
kele percelen werd de maaidatum uitgesteld van 1 naar 15 juni en later. 
De plas/dras gebieden bewezen hun nut niet alleen voor jonge vogels, ook vroege trekkers als Kemphaan, 
Witgat en Watersnip werden er gespot. 
 
Samengevat: ondanks een veelbelovend begin is het, vooral voor de Grutto, een slecht seizoen geweest. 
Weinig overleving van kuikens. Positief is dat er wel pullen van de Kluut vliegvlug geworden zijn”. 

 
Persbericht CCHW in Kompas 23 juli 2020 

 
Scholeksters bij plasdras foto: Gea Zevenbergen 
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Monitoring territoria weidevogels 2020 (bron HWL) 

	
	De twee beheerders met plasdras hebben vrijwillig de plasdras installaties ook na afloop van de beheer-
periode op 1 juli nog langer laten draaien. Op dat moment was het nog erg droog. De plasdraslocaties 
bleken ook niet alleen een functie te vervullen als broed- en opgroeibiotoop, maar was ook erg in trek bij 
doortrekkers.  
Last-minutebeheer voor plasdras is niet aantrekkelijk. De vergoeding wordt niet hoger en controle door 
de NVWA blijft mogelijk. Bij deze controle wordt nauwegezet ‘het boekje’ gehanteerd wat vernatting be-
treft, de ecologische effectiviteit is geen criterium. Daardoor is het risico op afkeuring relatief groot. Om 
dat risico te beperken worden met ingang van 2021 de plasdraslocaties opgedeeld in meerdere beheer-
eenheden. Dit brengt echter weer meer administratie met zich mee en maakt het voor de deelnemers 
niet inzichtelijker.  
	
	

  
Impressie plasdras locatie foto’s: camera Rietgors 
	
Een aandachtspunt bij het weidevogelbeheer in het Oudeland van Strijen is het grote aantal ganzen dat 
tot laat in het voorjaar blijft of soms helemaal niet vertrekt. Vooral de brandganzen foerageren graag op 
de graslandpercelen. Deze ganzen eten voornamelijk eiwitrijke jonge scheuten gras, die tamelijk kort 
worden afgegraasd. Hierdoor is het gras tot laat in het voorjaar erg kort voor een goede broedbiotoop 
voor de weidevogels.  
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Ganzen op perceel grasland langs Waleweg – 10 april 
 
Op andere plekken in de HW hebben de vrijwilligers bij diverse boeren nesten beschermd van voorname-
lijk kievit en scholekster. Hier werd gebroed op akkerland. De nesten worden gemarkeerd met stokjes en 
dit jaar is begonnen met het gebruik van mandjes. De nesten worden in een mandje geplaatst zodat ze 
bij het bewerken van het land makkelijk verplaatst kunnen worden. Dit heeft geleid tot een beter broed-
succes. Boeren die er mee gewerkt hebben waren enthousiast vanwege het gebruiksgemak. 
 
Overige activiteiten weidevogelbeheer 
 
Aflopende SNL contracten 
In 2020 lopen nog 2 oude SNL contracten weidevogelbeheer af. Voor 2021 zijn er geen uitbreidingsmo-
gelijkheden voor weidevogelbeheer. De aflopende contracten hebben betrekking op percelen aan de 
Molenweg en Waleweg. De percelen aan de Waleweg, met een oppervlakte van 12,65 ha, grenzen aan 
percelen waar in 2016 nieuwe ALNb overeenkomsten zijn afgesloten. De eigenaar van deze percelen gaf 
er echter de voorkeur aan om het jarenlange botanisch beheer in 2015 nog 6 jaar voort te zetten. Het 
zou jammer zijn wanneer de inspanningen voor langdurige duurzame beheer van deze percelen verloren 
zouden gaan, te meer daar deze feitelijk een geheel vormen met de naastgelegen percelen met weidevo-
gelbeheer. CCHW is erin geslaagd voor de percelen aan de Waleweg met het aflopende SNL contract een 
nieuw contract uitsluitend voor 2021 af te sluiten met een rustperiode 1 april tot 1 juni. De maximale op-
pervlakte van de beschikking wordt hiermee drastisch overschreden en voor een zwaarder pakket is 
geen financiële ruimte aanwezig.  Met de eigenaar is de afspraak gemaakt dat, hoewel het beheerpakket 
hiervoor geen beperkingen geeft, geen chemische onkruidbestrijding en kunstmest zullen worden ge-
bruikt. Voor de jaren na 2021 wordt gezocht naar passendere mogelijkheden voor het beheer van het 
perceel.  
Voor het perceel aan de Molenweg zien we geen mogelijkheden om het beheer in 2021 voort te zetten. 
 
Zonnepompen  
Hoewel dit buiten het werkgebied ligt, heeft CCHW het mogelijk gemaakt om graslandpercelen op de Ko-
rendijkse Gorzen te voorzien van een tweetal plasdrasinstallaties. De betreffende grondgebruiker is als 
akkerrandendeelnemer lid van CCHW. Ook voor de weidevogels wil hij zich inzetten. De betreffende 
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graslandpercelen zijn echter te droog. Met de plasdrasinstallaties is vernatting mogelijk. Voor het beheer 
zelf wordt geen vergoeding gegeven. 
 
Communicatie 
Door de beperkingen als gevolg van corona heeft CCHW in 2020 slechts beperkt activiteiten kunnen ont-
wikkelen als het gaat om voorlichting naar burgers. Onze jaarlijkse evenementen Tour langs de boer en 
de nazomermarkt hebben geen doorgang gevonden. Wel wordt met een zekere regelmaat in de nieuws-
brieven aandacht besteed aan de weidevogels en als daar aanleiding voor is worden persberichten opge-
steld.  
 
Leefgebied open akkerland 
 
Slechte structuur en droogte 
De afgelopen winter en het vroege voorjaar waren bijzonder nat. Daarna sloeg het weer om. Het zonnige 
weer, vaak in combinatie met een harde wind, zorgde ervoor dat de grond  (te) snel droogde. Het resul-
taat: een slechte structuur van de grond waardoor het moeilijk was om een goed zaaibed te maken voor 
de akkerranden die ingezaaid moesten worden.  
Niet alleen de slechte structuur speelde ons parten. Tijdens en ook na het inzaaien bleef het heel lang 
droog. De opkomst van de randen was daardoor matig tot slecht. Alleen de randen die konden   
Ervaringen in de pilot Akkerbelt, waar wat flexibeler is omgegaan met uiterste datums van inzaaien, heb-
ben uitgewezen dat randen die pas in de loop van juni zijn ingezaaid dit jaar zich minstens zo goed heb-
ben ontwikkeld als eerder ingezaaide randen.  
 
De meerjarige randen ondervonden geen problemen van de droogte. Vooral de relatief jonge graskrui-
denranden profiteerden van het droge, zonnige weer.  

 
Bloeiende graskruidenrand 3 juni foto: CCHW 
 
Overige aandachtspunten inzaaien 
Een aandachtspunt is het inzaaien en beheer van de patrijzenakkertjes. Volgens de beheerregels wordt 
ieder jaar de helft vernieuwd. Er blijkt in het in te zaaien deel nog zoveel zaad in de grond aanwezig te 
zijn, vooral van de honingklaver, dat het gewas te dicht wordt en daardoor minder goed toegankelijk 



	

	

12	

voor vogels die vooral op de grond foerageren zoals patrijzen en fazanten. Verbetering is wellicht moge-
lijk door een aangepast mengsel voor oudere patrijzenakkertjes of het op rijen zaaien in combinatie met 
enkele keren schoffelen.  
 
Controle door NVWA 
De 1-jarige bloemenranden laat CCHW collectief inzaaien. Daarbij wordt gezaaid op rijen met een 
breedte tussen de rijen van 50 cm. Hierdoor is het mogelijk om tussen de rijen te schoffelen, dit om het 
onkruid dat wordt veroorzaakt door zaden zoveel mogelijk tegen te gaan. Onkruid – kruiden op een on-
gewenste plek – zijn namelijk het grote probleem bij het akkerrandenbeheer. Om die reden laat CCHW 
bij de nieuw ingezaaide bloemenranden ook 2 x collectief schoffelen.  
Afgelopen jaar controleerde de NVWA al relatief vroeg in juni nieuw ingezaaide bloemenranden. Volgens 
de beheervoorschriften van het pakket 19 Kruidenrijke akkerrand moet er op 1 juni over 90% van de op-
pervlakte een gewas staan, bestaande uit ……………….. etc. Door de slechte opkomst en het op rijen 
zaaien was op dat moment nog niet 90% bedekt met een gewas. Het resultaat: afgekeurde randen. 
CCHW gaat hierover zeker nog in discussie met RVO bij de eindafrekening. Eerder zaaien is niet altijd de 
oplossing omdat de snelheid van opkomst van het zaaizaad sterk afhankelijk is van de  omstandigheden.  
 
 

  
Akkerranden eind mei en begin juni 
 
Chemische gewasbescherming en onkruid 
Verbaasd waren we toen in het Natuurbeheerplan 2021 plotseling was opgenomen dat op gronden die 
worden beheerd met provinciale subsidie het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen niet 
langer is toegestaan.  
CCHW wil het gebruik van chemische middelen in akkerranden zoveel mogelijk beperken. Aan insectici-
den en fungiciden is in het akkerrandenbeheer geen enkele behoefte. We streven ernaar om onkruid op 
verschillende manieren tegen te gaan. Onze veldcoördinatoren hebben daarbij een belangrijke advise-
rende functie. De huidige beschikbare middelen zijn niet in alle situaties goed toepasbaar en effectief. 
Met name voor het bestrijden van wortelonkruiden willen we herbiciden in de gereedschapskist houden: 
- om een grote onkruiddruk van deze onkruiden te kunnen tegengaan; 
- om verspreiding naar het cultuurgewas te voorkomen en daarmee het gebruik van chemische be-

strijdingsmiddelen in het naast of nabijgelegen gewas te beperken; 
- om  draagvlak te behouden bij onze deelnemers.  
Een pleksgewijze toepassing en waar mogelijk een plantgewijze toepassing is voldoende. Naar andere 
haalbare mogelijkheden voor onkruidbestrijding blijven we zoeken.  
 
We zijn blij dat na overleg met de provincie de voorwaarde inmiddels is aangepast. 
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Overige activiteiten leefgebied Open akkerland 
 
Patrijzeninventarisatie 
In vervolg op de inventarisatie in 2018 en 2019 zijn ook in 2020 door een aantal vrijwilligers mogelijke 
broedparen van patrijzen geïnventariseerd. De inventarisatie gebeurde in een drietal perioden in de late 
winter/het vroege voorjaar: in de week van 6 februari, 20 februari en 5 maart. In verband met de zachte 
winter 2019-2020 is in vergelijking met voorgaande jaren eerder gestart met de inventarisatie. De inven-
tariseerders hadden de keuze om ’s ochtends vroeg (een uur voor zonsopkomst tot een half uur daarna) 
of begin avond (half uur voor zonsondergang tot een uur daarna) te inventariseren.  Het zijn immers vrij-
willigers die ’s ochtends vroeg of begin avond door de polder lopen en niet iedereen is op hetzelfde tijd-
stip beschikbaar.  
In totaal is er door 8 koppels van 2 personen geïnventariseerd. Voorafgaand heeft CCHW een persbericht 
uitgedaan om meer vrijwilligers te werven voor deze jaarlijkse inventarisatie. En niet zonder resultaat, 
we hebben diverse nieuwe aanmeldingen ontvangen.  
 
Niet de hele Hoeksche Waard kan uitputtend worden geïnventariseerd. Daarom is een selectie gemaakt 
van gebieden waar eerder patrijzen werden waargenomen en gebieden waarvan de verwachting be-
stond dat daar mogelijk patrijzen aanwezig zouden kunnen zijn.  
Als uitgangspunt is de volgende gebiedsindeling gehanteerd: 
 

 
Kaart 5: telgebieden inventarisatie patrijs 
 
In het gebied rond Nieuw-Beijerland, aan de westzijde maar ook aan de oostzijde, zijn koppels patrijzen 
waargenomen. In de rest van de Hoeksche Waard is de spoeling bedroevend dun. Tijdens de inventarisa-
tie zijn er vrijwel geen reacties geweest op de lokroep. 
Na de inventarisatie zijn bij CCHW en in de WhatsApp groep voor de patrijzeninventarisatie nog regelma-
tig meldingen gedaan van patrijzen. Deze meldingen zijn voornamelijk aan de westzijde van de Hoeksche 
Waard. Er is aanwas, maar de winter is nog maar net begonnen.   
Met maatregelen gericht op verbetering van de patrijzenhabitat moet de omvang van de patrijzenpopu-
latie tenminste worden gestabiliseerd, maar het doel is uiteraard om tot enige uitbreiding te komen. De 
maatregelen moeten daarbij worden afgestemd op de verschillende fasen in de levenscyclus.  
CCHW heeft tot nu toe, samen met anderen, de volgende maatregelen genomen of gepland.  
- Uitbreiding patrijzenranden/-akkertjes. In 2020 is de oppervlakte ‘patrijs’ met 7.100 m2 toegenomen 

t.o.v. 2019.  
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- Aanleg keverbanken: aan de Langedam in Nieuw-Bonaventura is in het voorjaar van 2020 op agrari-
sche grond een keverbank aangelegd, in combinatie met een braakstrook en patrijzenrand. In sa-
menwerking met HWL is in het najaar op het gemeenteterrein aan het Buitenom dat in beheer is bij 
HWL een keverbank met braakrand gerealiseerd en is ook de omringende grond beter geschikt ge-
maakt voor patrijzen. Plannen om mogelijk op nog een agrarisch perceel en op andere terreinen die 
in beheer zijn bij HWL keverbanken aan te leggen of de terreinen beter geschikt te maken voor pa-
trijzen zijn in voorbereiding. De aanleg van de keverbanken is/wordt gefinancierd door middel van 
POP3. De bijbehorende voedselranden worden – voor zover ze op agrarische grond liggen – zoveel 
mogelijk onder het ANLb ondergebracht. Voor het onderhoud van de braakstroken is een klein bud-
get uit het Actieplan boerenlandvogels beschikbaar. 

- Met een agrariër die een perceel dijkweiland ten westen van Nieuw-Beijerland in gebruik heeft is in 
december 2020 een overeenkomst afgesloten over uitgesteld maaibeheer. De plek is door de aanwe-
zigheid van langer gras c.q. een ruigere vegetatie vooral geschikt als broedbiotoop.  

 
Pilot Akkerbelt en FABulous farmers 
Zoals eerder al is aangegeven participeert CCHW binnen de landelijke pilot Akkerbelt en via St CHW ook 
in het EU-INTERREG project FABulous Farmers. Daarmee wil CCHW bijdragen aan de doorontwikkeling 
van een goed agrarisch natuurbeheer na 2021 in goede afstemming met de nieuwe vergroenings- of eco-
beheermaatregelen. CCHW hecht er veel belang aan dat de maatregelen groot ecologisch effect hebben, 
makkelijk inpasbaar zijn binnen de agrarische bedrijfsvoering en minimale administratieve lasten en kos-
ten meebrengen. Daarvoor heeft CCHW “corona-proof” enkele bijeenkomsten georganiseerd: 
- Op 13 juli 2020 een bijeenkomst voor de deelnemers binnen Akkerbelt (kennisdelen) 
- Op 14 juli 2020 een bijeenkomst voor alle agrariërs Hoeksche Waard 
- Op 23 juli 2020 een bijeenkomst voor de gebiedspartners. 
Tot slot is er een korte voorlichtingsfilm over de pilot Hoeksche Waard binnen Akkerbelt gerealiseerd 
( https://youtu.be/okNlAJMeSoU)	
 
  

    
Bijeenkomsten pilot Akkerbelt foto’s: Marleen van Haaften 
 
Naast de uitvoering van de veldmaatregelen en puntensysteem heeft CCHW binnen de pilot Akkerbelt 
m.b.v. BIMAG (https://www.vlinderstichting.nl/bimag/) invulling gegeven aan het onderdeel monito-
ring. Dit is een monitoring-protocol voor nachtvlinders (initiatief van de Vlinderstichting + LTO). In totaal 
hebben 5 CCHW-deelnemers hieraan deelgenomen. 
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     AD augustus 2020 

 
Knelpunten die uit de pilot naar voren zijn gekomen 

- De beheerregistratie van de akkerranden (lijnvormige elementen) blijft erg intensief ten opzichte 
van de vlakdekkende elementen zoals bij het weidevogelbeheer.  

- Het begeleiden van de deelnemers als het gaat om de beheervoorschriften blijft een aandachts-
punt. 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.  

- 2020 was weer een droog en (zeer) warm jaar. Voor het beregenen van de akkers is door som-
mige 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. Voortdurend wordt erop gewezen dat een akker-
rand een gewas is en als gewas moet worden behandeld.  
Hiervoor heeft CCHW samen met WSHD in okt. 2020 overleg gehad om de bestekken van het 
waterschap beter af te stemmen op kwaliteit verbetering van de biodiversiteit in het algemeen 
en de in de akkerranden specifiek. 

- Onderhoud door derden van de aangrenzende watergangen (door waterschap of PZH) blijft een 
aandachtspunt. 

 

 
Corona-proof overleg CCHW – WSHD oktober 2020 foto: CCHW 
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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) gaan maaien. Meer differentiatie daarin zou zeer gewenst zijn. Uit de 
monitoring van de akkerranden blijkt dat na het maaien de insectenrijkdom drastisch vermin-
dert. 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. 

- 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 “op-
roepen” 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’.  
 

 
Excursie akkerranden in samenwerking met HWL september 2020 foto: CCHW 
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Toetsing aan beschikking en Natuurbeheerplan  
 
Leefgebied open grasland 
Het gebied met weidevogelbeheer sluit aan op het reservaat van Staatsbosbeheer (SBB). Weliswaar be-
hoort het beheer in dit reservaat primair gericht te zijn op het bieden van voedsel en rust in de winterpe-
riode aan verschillende soorten ganzen en smienten (Natura 2000 opgave), ook de weidevogels horen 
thuis in dit graslandgebied. Zowel het beheer van SBB als  vrijwel het gehele agrarisch weidevogelbeheer 
bestaat uit zwaar beheer. In het reservaat wordt in principe niet voor 1 juli gemaaid, tenzij er geen broe-
dende of opgroeiende weidevogels aanwezig zijn.  
 
De oppervlakte weidevogelbeheer in 2020 komt vrijwel overeen met de maximale oppervlakte uit de be-
schikking.  
Van vrijwel alle doelsoorten werden afgelopen jaar territoria waargenomen. Uitzondering vormden  de 
zomertaling die de afgelopen 2 jaar niet meer werd waargenomen en de watersnip. De kemphaan werd 
door de camera bij de plasdras wel verschillende keren gesignaleerd, echter niet als broedvogel.  
 
Er is voldoende mozaïek aanwezig met verschillende maaidatums en een tweetal plasdraslocaties. Het 
zwaar beheer beslaat meer dan 90% van de oppervlakte (zie de eerdere tabel 1 en kaart 2). De weidevo-
gelvrijwilligers zijn gedurende het broedseizoen frequent in het gebied en houden in de gaten of voor 
percelen verlenging van het beheer nodig is in verband met nog aanwezige nesten of pullen. Het weide-
vogelgebied is een open gebied met voldoende rust, die soms wordt verstoord door de luchtmachtoefe-
ningen van Defensie. De Kreupeleweg (grindweg) en Bovenweg langs het gebied zijn, behoudens be-
stemmingsverkeer, verboden voor auto’s. Wel maken wandelaars regelmatig gebruik van het gebied. De 
Kreupeleweg maakt onderdeel uit van een (wat langer) ‘dorpsrondje Waleweg-Kreupeleweg-Bovenweg.  
 
Leefgebied open akkerland 
In tegenstelling tot het weidevogelbeheer hebben we bij het akkerrandenbeheer te maken met veel mu-
taties in omvang en soms ook in ligging van de beheereenheden. Vooral bij de randen die opnieuw wor-
den ingezaaid komen boeren tijdens de voorjaarswerkzaamheden regelmatig tot de conclusie dat een 
rand breder wordt of smaller wordt, dat er nog wel ruimte is voor een extra rand of dat de rand toch be-
ter op een andere plek kan worden aangelegd. Administratief geeft dat veel rompslomp. 
 
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 2020 

 Minimum opp beschik-
king 

Maximum opp be-
schikking 

Gerealiseerd op basis 
van contracten 

Leefgebied open akker-
land 

151,78 ha 161,38 ha 164 ha  
(+ 21 ha Akkerbelt) 

 
 
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 2016 
bedroeg het percentage grasrand 22 % van de totale oppervlakte, in 2020 is dit aandeel gedaald tot 16% 
(voor de oppervlakten zie tabel 2).  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 gras-
randen < 50% van de totale lengte van de randen. Daarmee voldoet CCHW aan de randvoorwaarde. 
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Ecologische effecten 
 
Algemeen 
De vrijwilligers van HWL (weidevogelbeheergroep) hebben de observatie van de weidevogelpercelen uit-
gevoerd. Voorafgaand heeft op 26 februari en 16 september 2020 afstemmingsoverleg weidevogelbe-
heer plaatsgevonden tussen CCHW, HWL, Rietgors en SBB. Doel was de evaluatie van het beheer in 2020 
en het bespreken acties m.b.t. weidevogelbeheer 2020.  
 
Voor wat betreft de akkerranden worden de acties en evaluatie in de werkgroep van CCHW besproken. 
Jaarlijks vindt er een afstemming hiervoor plaats tussen gemeente Hoeksche Waard, PZH en WSHD.  

 
Leefgebied open grasland 
2020 heeft weer ten opzichte van 2019 een lichte stijging aan weidevogels laten zien. Mogelijk wordt dit 
beeld veroorzaakt door de aanwezigheid van de 2 plas-dras locaties. De plas-draslocaties brengen ook 
het risico met zich mee dat ze fungeren als ‘ecologische val’. Over de omvang van de predatie hebben we 
geen gegevens. Een vangactie van zwerfkatten enige tijd geleden heeft geleid tot een aanzienlijke ver-
mindering van hete aantal zwerfkatten, maar helemaal verdwenen zijn ze zeker niet. De kolonie blauwe 
reigers die in het bos in het Oudeland, grenzend aan het dorp, broedt breidt uit en vormt zeker een aan-
dachtspunt. Dit geldt ook voor de vossen die de afgelopen tijd in het Oudeland zijn gesignaleerd. In het 
op te stellen predatiepreventie- en beheerplan zal hierop nader worden ingegaan.  
 
Leefgebied open akkerland  
Van december 2019 tot en met maart zijn in het kader van de beheermonitoring tellingen uitgevoerd. 
Sommige van de als doelsoort in het Natuurbeheerplan als broedvogel aangegeven soorten zijn daarbij 
aangetroffen, zoals kneu en veldleeuwerik. Andere doelsoorten zoals kievit zullen bij de wintermonito-
ring niet worden aangetroffen, ze zijn dan vertrokken.  
 
In 2020 is het tweede jaar van de monitoring die in het kader van FABulous farmers is uitgevoerd. Hierin 
werkt St CHW samen met de Universiteit van A’dam, HWL en RIVM.  
 

       
FABulous farmers : Monitoring bestuiving in sojabonen door de Universiteit van A’dam foto’s CCHW 
 
Op 18 deelnemende bedrijven zijn 35 velden geselecteerd met verschillende typen akkerranden, waar 
planten, nuttige insecten en plaaginsecten regelmatig zijn gemonitord. In juni, juli en augustus zijn de 
planten, insecten en vogels in akkerranden en referentiesites gemonitord (door IBED en subpartner HWL 
en vrijwilligers). De resultaten laten zien dat in de bloemrijke een- en tweejarige akkerranden veel meer 
bijen, zweefvliegen en andere natuurlijke vijanden aanwezig zijn dan in oudere, bloemarme akkerran-
den. Op 5 aardappelvelden heeft gedurende twee periodes van 10 dagen extra monitoring plaatsgevon-
den met panvallen om meer te leren over de soorten natuurlijke vijanden en hun invloed op de plaagbe-
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strijding. De verzamelde insecten zijn in het lab op soort geïdentificeerd. Drie soorten zweefvliegen wa-
ren het talrijkst in de aardappelvelden. De (eileggende) vrouwtjes van deze soorten werden op 2 tot 60 
meter van de akkerrand 5-10 keer vaker aangetroffen dan op 100 tot 150 meter van de akkerrand. Plaag-
insecten en hun vijanden in akkers zijn in deze velden vier keer gecontroleerd (door IBED en WUR). Deze 
laatste informatie werd rechtstreeks aan de boeren verstrekt als input voor beslissingen over gewasbe-
schermingsmaatregelen. Op veruit de meeste velden bleken geen aanvullende gewasbeschermingsmaat-
regelen nodig, waardoor insecticiden zijn uitgespaard. 
De macrofauna is gedurende het jaar tweemaal gemonitord in 8 sloten met en zonder akkerranden op 
hun oevers. De resultaten (samengenomen met die van eerdere jaren) wijzen op een positieve invloed 
van akkerranden op de biodiversiteit in de sloten. 
 
Doorkijk naar 2021 en verder  
Het komende jaar 2021 is alweer het zesde en laatste jaar van de huidige ANLb-periode. In 2020 is duide-
lijk geworden dat na 2021 het nieuwe GLB nog niet gereed zal zijn. Dat betekent dat 2021 vooral in het 
teken zal staan van het vormgeven van een “overgangsregeling” samen met BN(ZH), gebiedspartners 
WSHD en gemeente HW en PZH.  

Voor het akkerrandenbeheer vraagt ook de regiofinanciering de aandacht. Gebiedspartijen en de veelal 
Hoeksche Waardse bedrijven zijn in het kader van de regiofinanciering verplichtingen aangegaan of heb-
ben toezeggingen gedaan tot en met 2021. In hoeverre continuering in 2022 haalbaar is, is nog onduide-
lijk. Het perspectief is door Covid-19 en de daaruit voortvloeiende economische crisis geheel anders dan 
bij de start in 2016.  

De POP3 en de pilot Akkerbelt zullen afgerond gaan worden incl. alle administratieve en financiële ver-
plichtingen. 

Eind 2020 is ook gestart met het opstellen van een predatiepreventie- en beheerplan. Het is een uitda-
ging om hierbij alle neuzen van gebiedspartijen dezelfde kant op te laten kijken.  

Kortom het zal een turbulent jaar worden. 
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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 onder-
ling wordt gerealiseerd. Het Algemeen Bestuur (AB) van CCHW heeft in 2020 digitaal vergaderd op 14 
december (bespreking onder andere jaarrekening 2019/begroting 2021). Het AB heeft daarbij de waar-
dering uitgesproken over de activiteiten van de coöperatie.  Met het AB wordt regelmatig gecommuni-
ceerd 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 onderdeel uit van het bestuur van CCHW: 
- 1 vertegenwoordiger van Hoekschewaards Landschap (HWL); regionale natuurorganisatie 
- 1 van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. 
- 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 (vaca-

ture) 
- 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. na-
mens de deelnemers). Het DB wordt daarbij ondersteund door de werkgroep CCHW bestaande uit: 
- Lena Zevenbergen: veldcoördinator  
- Aad Klompe: veldcoördinator (DNP) 
- Peter Lerink: Admin/SCAN-Gis/office (zzp-er ook bij HWodka) 
- Edwin Alblas: secretariële ondersteuning (vanaf juli 2020) 
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 actie- en 
besluitenlijst op. 

 
Ledenraadpleging 
Op 17 december 2020 heeft de jaarlijkse ledenvergadering van CCHW (digitaal) plaatsgevonden waarbij 
o.a. de jaarrekening 2019 is vastgesteld. De leden zijn bijgepraat over een aantal actuele zaken zoals het 
aanvankelijke verbod op korte termijn voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Verder is 
er een terugkoppeling van de resultaten monitoring akkerranden 2020 (uitgevoerd door UvA, HWL en 
PPO) een toelichting op de uitvoering van de veldmaatregelen binnen de pilot Akkerbelt en is de relatie 
tussen de veldmaatregelen en patrijzen aan de orde geweest. 

 
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 2019 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. Een project dat hier is on-
dergebracht is FABulous farmers. 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. 
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advieswerk). Hiermee denkt CCHW ook een duidelijke scheiding aan te kunnen houden tussen niet verre-
kenbare BTW (vanuit ANLb) en een BTW-regeling. 
  
Communicatie en draagvlak 
Om alle deelnemers en betrokken partijen op de hoogte te houden van de werkzaamheden heeft CCHW 
- tot en met begin december 2020 10 nieuwsbrieven verzonden naar deelnemers (97) participanten, 

overheden en belangstellenden (> 300 adressen); 
- een website http://www.cchw.eu/ die informatie geeft over actuele onderwerpen, publicaties en 

nieuwsberichten; 
- een Facebook- en Twitteraccount waarop zeer actueel nieuws wordt gedeeld; 
- Mei 2020: Webinar FAB-maatregelen – akkerranden studenten WUR 
- Akkerbelt : pilot vergroeningsmaatregelen Kompas 5 augustus 2020 ; 
- AD: Hoeksche Waard doet mee met BIMAG  
- 13 juli kennis bijeenkomst deelnemers Akkerbelt 
- 14 juli kennis bijeenkomst agrariërs Hoeksche Waard over Akkerbelt + FABulous farmers 
- 23 juli kennis bijeenkomst gebiedspartners over Akkerbelt + FABulous farmers 
- September: excursie coördinatoren BoerenNatuur Z-H 
- September: excursie belangstellende burgers samen met HWL 
- November Film pilot Akkerbelt Hoeksche Waard. Deze film is ook gepresenteerd op landelijke AB 

BoerenNatuur 24 november  
- Persberichten over nestbescherming boerenlandvogels (april), BIMAG (juli) Akkerbelt (juli), weidevo-

gels en droogte/plasdras (juli)  
- meerdere malen op een positieve wijze de regionale media gehaald (Radio, digitale TV-krant); 
 
Mei 2020: Webinar WUR studenten 
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Kompas 5 augustus 2020 

 
Financiën 
CCHW heeft het vierde beheerjaar goed doorstaan. De opgelegde financiële boete door RVO was mini-
maal. Wel is nog steeds duidelijk dat de werkorganisatie van CCHW ook in 2020 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. Dit was onvoldoende om alle gemaakte uren te kunnen ho-
noreren. Om te voldoen aan regionale cofinanciering heeft CCHW weer veel uren besteed aan mogelijk-
heden voor het uitbreiden van haar sponsor-partners. Dat betekent dat er steeds minder mogelijkheden 
komen voor CCHW om de akkerranden verder uit te breiden en/of voor projecten buitenom ANLb bij 
sponsoren te kunnen aankloppen. Voor de “overgangsregeling” en de regeling onder het nieuwe GLB zal 
CCHW de regionale cofinanciering ter discussie stellen. Aangezien dit (zeer) afwijkt van de landelijke re-
geling. 
 
Daarnaast heeft CCHW veel extra uren moeten besteden aan: 
- FABulous farmers 
- Akkerbelt 
- Soortenbeleid (Zandhommel) 
- POP3 (voortgangsrapportage + wijzigingen + projectadministratie) 
- Sponsoring  
- Allerlei incidentele vragen die op CCHW afkomen vanwege langjarige ervaring met akkerrandenbe-

heer zoals onderzoek koolstofbinding akkerranden, HW Zoemt, landschappelijke inrichting windpark 
etc.  

Alle  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 natuur-
beheer mogelijk te maken. 
 
CCHW is van mening dat voor dergelijke “doorontwikkelingen en ambities” er voor de resterende 2 be-
heerjaren extra budget vrij gemaakt moet worden om de collectieven te faciliteren en een serieuze part-
ner te kunnen zijn in deze trajecten. 
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In 2020 heeft CCHW de lening voor de “voorfinanciering organisatie ANLb” van PZH verder afgelost.  
 
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 lijn-
vormige akkerranden veel bewerkelijker en geven deze een hoger risico op “foutgevoeligheid”. 
 
 
 
 

 


