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Ledenvergadering 28 oktober
Op donderdagavond 28 oktober houden we een ledenvergadering. Reserveer deze avond in
de agenda! De afgelopen jaren was het gebruikelijk om in december een ledenvergadering te
houden. In deze vergadering werd de jaarrekening van het voorgaande jaar vastgesteld. Dit jaar
is de ledenvergadering wat eerder. De reden is de benoeming van een nieuw bestuurslid.

Benoeming nieuw bestuurslid
Mellany Klompe is vanaf 2015 secretaris/penningmeester van CCHW. Zij heeft te kennen gegeven haar
functie als secretaris te willen beëindigen. Peter Lerink is bereid om de functie als secretaris van haar
over te nemen. Daarvoor is het noodzakelijk dat hij eerst wordt benoemd als lid van het bestuur van
CCHW. Peter is vanaf het allereerste begin van CCHW en ook daarvoor in het kader van de Hoeksche
Randen zeer nauw betrokken geweest bij het akkerrandenbeheer in de Hoeksche Waard. Hij kent de
boeren en hij kent de complexe materie van het agrarisch natuurbeheer. Daarom leggen we graag het
voorstel om Peter Lerink te benoemen als bestuurslid van CCHW voor aan de leden. Mellany Klompe
blijft bestuurslid en zal haar werkzaamheden als penningmeester continueren.

Ook andere zaken
Naast de benoeming van een nieuw bestuurslid komen uiteraard ook andere zaken aan de orde, zoals
het vaststellen van de jaarrekening 2020. Ook willen we onze leden informeren over het nieuwe GLB
en aanverwante zaken.

Uitnodiging
De uitnodiging voor de ledenvergadering, met agenda en de documenten die daar bij horen, vindt u
binnenkort in uw mailbox. Houd die dus in de gaten. We ontmoeten u graag op 28 oktober as.

Bloemenranden tot 1 maart
Het werkt!
De afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan met het in stand houden van de eenjarige
bloemenranden tot 1 maart. Veel vogels profiteren van het voedsel en de schuilgelegenheid die
deze randen bieden in een periode dat er op de akkers niet zo veel meer is te halen. Gelukkig
zien ook steeds meer deelnemers het nut van het laten staan van de bloemenranden, waardoor
de polders minder kaal zijn in de winter. De oppervlakte overstaande randen bedroeg in 20202021 ruim 2,6 ha. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van de winter 2019-2020, het eerste
jaar waarin randen tot 1 maart konden blijven staan met een vergoeding.

Meedoen?
Bent u ook bereid om uw randen in de winter te laten staan tot 1
maart. Geef dit dan voor 15 oktober aan ons door via
info@cchw.eu. Graag daarbij de ligging van de rand vermelden.
Meld u ook aan als u de voorgaande jaren de rand de winter door
heeft laten staan. Zoals inmiddels gebruikelijk is, verhogen wij de
vergoeding met € 0,03 per m2.
Foto: GK kenniscentrum akkervogels

Weidevogelbeheer 2021 Oudeland van Strijen
Relatief gunstig weidevogelseizoen
We kijken bij het weidevogelbeheer terug op een relatief gunstig weidevogelseizoen. Wat het
weer betreft was het een heel ander voorjaar dan voorgaande jaren. Dit jaar geen langdurige
droogte, maar een broedseizoen met voldoende vochtigheid en groene weilanden met insecten
en ander voedsel. De omstandigheden voor de weidevogels waren hierdoor relatief gunstig.
De ontwikkeling van de weidevogels werd weer nauwlettend gevolgd door de
weidevogelvrijwilligers van Hoekschewaards Landschap, waaronder enkele nieuwe vrijwilligers.
Onze dank daarvoor! Ze kijken daarbij met name naar de territoria van de broedvogels. Dat zijn
de gebieden waar in het broedseizoen vooral het mannetje het nest en de jongen bewaakt.

Resultaten
De gunstige weersomstandigheden hebben geleid tot een
beter weidevogelseizoen dan in 2019 en 2020. In de tijd dat
de eerste broedsels van de kieviten uitkwamen, was er
weliswaar sprake van een behoorlijk koude periode, maar
volgens de weidevogelvrijwilligers pakte dat niet nadelig uit
voor de pas geboren kuikens. Wel zijn grutto’s later gaan
broeden en daardoor waren er zelfs begin juli nog
alarmerende ouders met gruttokuikens.
De aantallen territoria zijn niet voor alle vogels veel hoger maar het broedsucces is dat
hoogstwaarschijnlijk wel. Bij vrijwel alle gevolgde soorten is sprake van een lichte toename van
het aantal territoria. In het oog springend was de grote toename van de territoria van
veldleeuwerik, graspieper en kluut. De toename van de eerste twee soorten hangt samen met
de toevoeging van een nieuw perceel van ruim 12 ha, waar CCHW voor eigen rekening voor
2021 een beheerovereenkomst kon afsluiten. De mogelijkheden voor voortzetting van dit beheer
worden nog onderzocht.
In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de territoria van een aantal soorten in de
afgelopen 5 jaar weergegeven.
territoria op percelen met agrarisch natuurbeheer (bron: weidevogelvrijwilligers)

soort
grutto
kievit
tureluur
scholekster
veldleeuwerik
graspieper
slobeend
kluut
visdiefje

2017
8
13
3
2
5
2
-

2018
7
20
2
3
7
7
1
-

2019
9
21
8
2
7
5
2
-

2020
10
23
8
2
8
8
3
6
-

2021
13
23
9
4
21
20
6
15
2

GLB en akkerranden
Bufferstroken
In de vorige nieuwsbrief hebben wij al aangegeven dat wij zorgen hebben over de uitwerking
van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), vooral voor de akkerranden. Deze
zorgen hebben wij nog steeds. Het GLB is Europees beleid, maar lidstaten kunnen daaraan –
binnen zekere grenzen – een eigen invulling aan geven. Om voor ondersteuning vanuit het GLB
in aanmerking te komen, moet aan een aantal basisvoorwaarden worden voldaan. Een van die
voorwaarden is het verbod om binnen een zone van 3 meter rond een waterelement
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Gebieden met veel sloten kunnen
worden uitgezonderd van deze voorwaarde. In de praktijk betekent dit dat in dergelijke
bufferzones bij gangbare bedrijven niet langer agrarische producten kunnen worden geteeld die
in financiële zin een positief saldo opleveren.

Geen verplichting
In de Hoeksche Waard hebben we al jarenlang circa 500 km bufferstroken in de vorm van
akkerranden. Het verlies aan opbrengst doordat op deze randen geen aardappelen,
suikerbieten of andere agrarische producten kunnen worden geteeld wordt gecompenseerd
door de vergoeding voor het akkerrandenbeheer. Wanneer de bufferzones verplicht worden,
vervalt in principe de vergoeding voor het akkerrandenbeheer. Wellicht zijn er nog
mogelijkheden in het kader van de zogenaamde ‘ecomaatregelen’ die nieuw zijn in het nieuwe
GLB, maar hoe dat uitpakt is nog onduidelijk.
CCHW verwacht dat agrariërs bij verplichte bufferstroken kiezen voor een invulling van de
stroken die weinig kosten en weinig risico’s cq. beperkingen vanuit de regelgeving met zich
meebrengt, zoals bijvoorbeeld stroken die het hele jaar braak liggen of grasranden. Die dragen
niet of veel minder bij aan het bevorderen van biodiversiteit – een van de doelstellingen van het
GLB – dan bloem- en kruidenrijke randen. In onze ogen leidt de maatregel zoals voorgesteld
dan ook tot verspilling van kostbare ruimte. In gebieden waar biodiversiteit al jarenlang een
belangrijk thema vormt zoals de Hoeksche Waard is de maatregel eerder een stap naar
achteren dan een impuls voor meer kwaliteit.

Uitzondering
CCHW is geen tegenstander van bufferstroken. Integendeel, ze kunnen een belangrijke bijdrage
leveren aan de groenblauwe dooradering van een polderlandschap. Mits goed ingericht, vormen
ze de basis voor een groenblauw akkernatuurnetwerk. CCHW is wel tegen verplichte
bufferstroken die op geen enkele wijze bijdragen aan de biodiversiteit. De uitzondering op de
verplichte mest- en gewasbeschermingsvrije zones in gebieden met veel sloten zou voor de
Hoeksche Waard en andere poldergebieden soelaas kunnen bieden.

7e Actieprogramma nitraat
Daarmee zijn we er echter nog niet. Op dit moment ligt het 7e Actieprogramma nitraatrichtlijn ter
inzage. Hierin zijn maatregelen opgenomen voor het verbeteren van de waterkwaliteit,
waaronder teeltvrije zones. Ook nu kennen we teeltvrije zones, maar in het kader van het 7e
Actieprogramma zullen deze naar verwachting breder worden dan de huidige teeltvrije zones.
Beknopte informatie over het ontwerp 7e Actieprogramma en hoe u hierop kunt reageren vindt u
in het document die u hier kunt downloaden.

Notitie
CCHW heeft over de plannen in het nieuwe GLB een notitie opgesteld en die breed verspreid,
o.a. naar de Vaste Kamercommissie LNV. De notitie staat ook op de website van CCHW .

Even voorstellen
Ondersteuning
Ruim een jaar hebben we administratieve ondersteuning gehad van Edwin Alblas. Edwin heeft
zijn promotieonderzoek aan de universiteit van Dublin afgerond en werkt vanaf 1 september bij
de Universiteit Groningen. Dat is niet meer te combineren met werkzaamheden voor CCHW.
Indien nodig zal Dave Dirks de komende tijd werkzaamheden voor CCHW verrichten. Dave stelt
zich graag aan u voor:
Mijn naam is Dave Dirks, 40 jaar, recent vader geworden van een dochter en werkzaam voor Steunpunt
Agrarisch Natuurbeheer. Ik woon in Ospel, in de buurt van Nationaal Park ‘De Groote Peel’ (Limburg),
maar met regelmaat ben ik binnen de provinciegrenzen van Zuid- en Noord-Holland te vinden. Met de
moderne communicatiemiddelen van tegenwoordig kan dat goed gecombineerd worden. In het veld
houd ik mij onder andere bezig met akkerranden (monitoren op nuttige insecten), aanleg van plasdras,
weidevogelnesten opsporen met een weidevogeldrone en het afstemmen met agrariërs en
gebiedspartijen over het weide- en akkervogelbeheer.
Door CCHW ben ik benaderd met de vraag of ik het collectief wil ondersteunen bij secretariële
werkzaamheden. Omdat ik inmiddels veel ervaring heb opgedaan met allerlei werkzaamheden waar
ook het collectief druk doende mee is, heb ik aangeven dat ik graag wil helpen.
Dat het collectief bij iemand uit Limburg terecht is gekomen heeft uiteraard een goede reden. Sinds
oktober 2008 ben ik namelijk werkzaam in de wereld van het agrarisch natuurbeheer.Tot 2016 bij de
regionale koepelorganisatie "Veelzijdig Boerenland". Maar tijden veranderen en in april 2016 zijn de
regionale koepels opgeheven en omgevormd tot de landelijke koepel voor agrarisch natuurbeheer
BoerenNatuur.nl. Vanaf die tijd ondersteun ik de collectieven vanuit mijn eigen bedrijf Steunpunt
Agrarisch Natuurbeheer.
Het mooie van samenwerken met de collectieven is dat er veel kennis vanuit de praktijk aanwezig is.
Van elkaar leren om zo de biodiversiteit op het boerenland te versterken vind ik een mooie uitdaging.
Wanneer we elkaar tegenkomen in het veld, dan weet u in ieder geval wie ik ben. Vanuit CCHW ben ik
via de email bereikbaar onder de naam: dave@cchw.eu.

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op
CCHW
p/a Hoekseweg 12
3291 LE Strijen
06 - 23 28 68 42
www.cchw.eu
info@cchw.eu

veldcoördinatoren
Aad Klompe
06 53 99 50 49 06
aad@cchw.eu

Lena Zevenbergen
06 22 65 40 20
lena@cchw.eu

Facebook

Twitter

CCHW.eu

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@cchw.eu toe aan uw adresboek.

