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2021, het zesde jaar en laatste jaar van de periode ANLb 2016 -2021
in de Hoeksche Waard
2021 werd wederom 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
ondervonden van de vele sociale restricties m.b.t. bijeenkomsten, vergaderingen en evenementen.
Door de langdurig revalidatie van de secretaris/penningmeester heeft ook in 2021 Edwin Alblas (een
PhD-kandidaat die onderzoek doet naar Europese wet- en regelgeving op het gebied van natuur en landschap, met name op boerenland) tot en met augustus 2021 veel secretariële ondersteuning kunnen bieden. Vervolgens heeft de secretaris/penningmeester aangegeven haar taken als secretaris te willen beeindigen en alleen aan te blijven als penningmeester van CCHW temeer omdat vooral de financiële administratie lasten die horen bij de inmiddels vele lopende subsidies steeds groter worden en daarmee de
tijd voor secretariële aspecten in de knel komt.
Voor de opvolger als secretaris is binnen de huidige werkorganisatie een prima kandidaat gevonden: Peter Lerink. Tijdens de Ledenvergadering op 28 oktober 2021 is hij officieel benoemd.
2021 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/zienswijze heeft (aan)geleverd aan
diverse toekomstvisies zoals NSP, Nitraatrichtlijnen en vervolg van Natuurbeheerplan 2021 (specifiek gericht tegen het verbod om chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken op gronden waarop gesubsidieerd agrarisch natuurbeheer wordt uitgevoerd).
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. In maart 2021 is de GLB-pilot
Akkerbelt afgerond en opgeleverd. De eindrapportage
https://cchw.eu/wp-content/uploads/2021/05/eindrapportage-GLB-pilot-Akkerbelt-2021.pdf
en de toegepaste maatregelen binnen de pilot Akkerbelt
https://cchw.eu/wp-content/uploads/2021/10/maatregelen-Akkerbelt-2020-def..pdf
zijn op de website van CCHW terug te vinden.

(FABulous farmers) kennisdeling tijdens bijeenkomst IBP ZW Delta 27 aug 2021
Ook in 2021 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
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agrobiodiversiteit uit te testen en daarmee input te leveren aan Brussel voor de uitwerking van het
nieuwe EU-landbouwbeleid na 2021. De Hoeksche Waard vormt 1 van de 12 pilotgebieden, waarbij de
ecologische en economische effecten van de akkerranden centraal staan. Binnen de pilot 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 akkerranden: natuurlijke plaagregulatie, bestuiving en waterkwaliteit is er in 2021 ook een EU- policy paper
https://cchw.eu/wp-content/uploads/2021/07/EU-Policy-Paper-04_02_2021-FINAL.pdf
en een NL policy paper
https://cchw.eu/wp-content/uploads/2021/07/16-4-21-NL-Policy-Paper-Final-EA-4.pdf
opgeleverd. Deze zijn op 11 juni 2021 via een online webinar aan de EU commissie aangeboden.
https://youtu.be/yrQI5nRez3w
Binnen het FABulous farmers project neemt kennisdeling een centrale plek is. In dit kader participeert
CCHW als kennispartner in de het project van IBP Zuidwestelijke Delta (Zeeland, West-Brabant en ZuidHollandse eilanden) om haar kennis en ervaringen inzake akkerranden en natuurlijke plaagregulatie te
delen. In vervolg daarop heeft CCHW deelgenomen aan diverse (veld)bijeenkomsten.
In 2021 heeft CCHW weer een flinke slag gemaakt met de uitvoering van de POP3 maatregelen. Momenteel buigt CCHW zich over de laatste activiteiten die voor 31 januari 2022 uitgevoerd moeten zijn. Na een
laatste (3e) wijzing melding heeft CCHW kans gezien om het budget optimaal benutten en invulling kunnen geven aan ontwikkelingen die ten tijde van de aanvraag nog niet hierin waren opgenomen. Zo hebben we een budget kunnen realiseren voor de ontwikkeling van een doorzaaimachine specifiek gericht
op de HW-omstandigheden, hebben we 4 extra plas-dras installaties opgenomen en acculaders voor
plasdras pompen, vangkooien voor verwilderde katten en is er extra budget gerealiseerd voor sanering
van houtopstanden voor zowel CCHW als voor SBB. De POP3 subsidie afrekening zal uiterlijk in juni 2022
opgeleverd moeten worden.
De activiteiten die in 2021 zijn uitgevoerd zijn:
- Inventarisatie patrijzenhabitat 2e fase is uitgevoerd door HWL in samenwerking met bureau BuiTeGewoon.
- Naast de 7 plasdraspompen zijn er nog eens 3 pompen in 2021 aangeschaft incl. 6 acculaders
- Ook in 2021 zijn aanvullende saneringswerkzaamheden aan houtopstanden uitgevoerd in het
Oudeland v Strijen.
- Er zijn vangkooien voor verwilderde katten aangeschaft
- Er is een doorzaaimachine voor meerjarige graskruidenranden ontwikkeld en gerealiseerd
- Er zijn op verzoek van CCHW diverse locaties ten behoeve van de habitat van de patrijs ingericht
door HWL
- Er zijn in 2021 op totaal 5 locaties met keverbanken gerealiseerd ten behoeve van de patrijs habitat.
- In 2021 zijn meer dan 300 declarabele uren opgevoerd t.b.v. projectbegeleiding en rapportage.

Realisatie keverbank Buitenom (Piershil)

inrichting patrijzenhabitat door HWL
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In het kader van het Zandhommelproject zijn verschillende akkerranden in de Hoeksche Waard ingezaaid met een nieuw (zandhommel)mengsel. In overleg met EIS Kenniscentrum Insecten heeft CCHW een
zaadmengsel samengesteld, dat voor de zandhommel aantrekkelijk is, maar ook voor andere hommels
zoals de eveneens vrij zeldzame moshommel. Dit mengsel bestaat voor 87% uit verschillende klaversoorten. Drie boeren in het zuidwesten van de Hoeksche Waard waarvan hun akkers grenzen aan het
leefgebied van de zandhommel bij het Haringvliet, doen mee aan dit project. De oppervlakte zandhommelranden bedraagt bijna 2 ha.
Half juli 2021 zijn deze zandhommelranden voor het eerst gemonitord door EIS Kenniscentrum Insecten.
Daarbij zijn alle hommels geteld, niet alleen de zandhommels en moshommels.
In totaal zijn 8 verschillende soorten waargenomen en op bijna alle plekken waren zandhommels of
moshommels aanwezig. De eerste conclusie is dat deze speciale (zandhommel) akkerranden een succes
zijn!

Publicatie AD 11 augustus 2021
Het zandhommelproject, maar ook de bloeiende akkerranden in de pilot met strokenteelt in de Leenheerenpolder in het zuidwesten van de Hoeksche Waard en het ter beschikking stellen van een zonnepompinstallatie door CCHW op het grasland in de Oosterse en Westerse Laagjes vormden aanleiding om begin
juli een excursie te houden in het zuidwesten. Hiervoor zijn niet alleen de leden van CCHW, donateurs
van Rietgors en leden van HWL uitgenodigd, maar ook andere belangstellenden. Mede door de coronamaatregelen was het maximum aantal deelnemers aan de excursie beperkt tot 20. De belangstelling
voor deze excursie was niet alleen relatief groot, maar ook breed o.a. door deelname van een vertegenwoordiger en medewerkers van de gemeente Hoeksche Waard. Als gevolg van de overtekening is half
juli een tweede excursie georganiseerd.
1 september heeft CCHW een delegatie ontvangen van Greenport West-Holland. Greenport WH is een
organisatie in de regio Zuid Holland die partijen bij elkaar brengt om met elkaar te komen tot innovaties
in de tuinbouw. In een breed netwerk van professionals wordt gewerkt aan meer biodiversiteit in het
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kassengebied. De lezing van Felix Wäckers over functionele diversiteit en zijn enthousiasme over de aanpak van het akkerrandenbeheer in de Hoeksche Waard was voor Greenport WH aanleiding tot een bezoek aan CCHW.

Excursie Greenport West-Holland 1 september
Op 8 juni 2021 heeft CCHW een positieve beschikking ontvangen voor de aanvraag “verbeteren biotoop
grutto, patrijs en andere boerenlandvogels”. Het gaat hierbij om activiteiten gericht op:
- ontwikkeling kruidenrijk grasland Oudeland van Strijen;
- vernatting in het Oudeland van Strijen;
- patrijsvriendelijke inrichting Goudswaard, Beijerlandse Kreek en Molendijk Klaaswaal.
Op 2 december 2021 heeft CCHW vervolgens een 2e aanvraag 2021 ingediend. Deze aanvraag is eveneens gericht op verbetering van het leefgebied van de patrijs. Daarnaast voorziet deze in het veiligstellen
van een relatief grote oppervlakte voor weidevogelbeheer, aansluitend aan het reservaat van SBB in het
Oudeland en de daar aanwezige percelen met ANLb.
In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft CCHW, net als de andere collectieven in deze provincie,
een predatiepreventie en -beheerplan opgesteld. Het concept voor dit plan is in nauwe samenwerking
opgesteld met de Wildbeheereenheid Hoeksche Waard (WBE), SBB en een van de weidevogelbeheerders. Ook heeft een belangstellende burger input geleverd, evenals LTO Noord afd. de Hoeksche Waard
en de gemeente Hoeksche Waard. Behalve aan predatie wordt in het plan ook in ruime mate aandacht
besteed aan de kwaliteit van het leefgebied. Predatiebeheer en kwaliteit leefgebied hangen nauw met
elkaar samen. Als het laatste niet op orde is, wordt het eerste ook betrekkelijk. CCHW heeft zich de afgelopen ANLb periode ingespannen om, al dan niet met behulp van provinciale subsidies, de kwaliteit van
de leefgebieden voor weide- en akkervogels te verbeteren. Maar dat betekent niet dat die maximaal zijn
afgestemd op berenlandvogels. Om te voorkomen dat de populatie boerenlandvogels vermindert, is het
nodig om de omstandigheden voor predatoren waar mogelijk minder aantrekkelijk te maken of predatoren actief te bestrijden. In de Hoeksche Waard vraagt vooral de vos de aandacht. Tot 1992 kwamen er
geen vossen voor in de Hoeksche Waard. Zorgwekkend is nu de aanwezigheid en voortplanting van vossen in het Natura 2000 en weidevogelgebied in het Oudeland van Strijen. In het predatieplan is aangegeven dat een actief beheer hier zonder meer noodzakelijk is. Dit geldt eveneens voor de verwilderde en
rondzwervende katten.
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Vos Oudeland van Strijen 15 januari 2021 (foto Erik Blokland)

Aandachtspunten per leefgebied
Gerealiseerd beheer
Leefgebied open grasland
In 2021 bedroeg de oppervlakte van de percelen in de Polder het Oudeland van Strijen waar weidevogelbeheer in het kader van het ANLb plaats vond net als in 2020 80,94 ha. De oppervlakte van bijna 81 ha is
in beheer bij 6 verschillende beheerders. Drie hiervan hebben hun bedrijf in Strijen, de anderen hebben
een bedrijf buiten de Hoeksche Waard, veelal op grote afstand.
In 2021 zijn op eigen rekening van CCHW enkele percelen met een totale oppervlakte van bijna 13 ha aan
het beheer toegevoegd. De betreffende eigenaar had in de periode 2015-2020 een overeenkomst voor
botanisch beheer in het kader van de oude SNL, ook daarvoor zijn door de eigenaar beheerovereenkomsten afgesloten voor agrarisch natuurbeheer. Afgelopen jaar waren er geen mogelijkheden om deze percelen in het ANLb onder te brengen. De percelen liggen strategisch: aan de oostkant grenzen ze aan het
reservaat van SBB, aan de westkant aan percelen met ANLb. Om de waarden die in tientallen jaren zijn
opgebouwd niet verloren te laten gaan heeft CCHW hiervoor een overbruggingsregeling gemaakt, in de
hoop op een structurele oplossing.
Ondanks de relatief kleine oppervlakte van het weidevogelgebied, vormen de agrarische percelen met
natuurbeheer 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 2021 centraal stonden zijn:
- optimaliseren foerageer-, broed- en opgroeimogelijkheden;
- creëren nat biotoop. Om deze functie te versterken is een plan ontwikkeld voor tijdelijke peilverhoging gedurende het broedseizoen bij een van de weidevogelbeheerders. Hierover vindt nader overleg plaats met het waterschap in het kader van de watervergunning. In tegenstelling tot eerdere berichten is het waterschap van mening dat compensatie nodig als gevolg van de vermindering van het
waterbergend vermogen. CCHW gaat ervan uit dat een bevredigende oplossing mogelijk is.
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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
19,83
24,5
rust 1 april - 8 juni
6,58
8,1
rust 1 april - 15 juni
23,33
28,8
rust 1 april – 1 juli
15,26
18,9
rust 1 april – 8 juli
7,92
9,8
Plasdras 1 maart – 1 juli
1,68
2,1
legselbeheer
3 stuks
Ruige mest
37,711
TOTAAL
80,94
100
1
Valt samen met andere beheerpakketten

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

kaart 2 Weidevogelbeheer ANLb (incl. oppervlakte ca 13 ha eigen rekening CCHW)
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Doordat de helft van de beheerders hun bedrijf hebben buiten de Hoeksche Waard, waaronder 1 beheerder 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.

Leefgebied open akkerland
Het leefgebied open akkerland betreft het totale eiland van de Hoeksche Waard, uitgezonderd een 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".
Voor het leefgebied open akkerland zijn wel de mogelijkheden benut voor uitbreiding van het ANLb. In
de beschikking is het totale areaal aan akkerranden in 2021 is 161,38 hectares. Feitelijk is bijna 164 ha
gerealiseerd. De uitbreiding geldt alleen voor de graskruiden-, bloem-, patrijzen- en wintervogelranden
en -akkertjes.
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)-> voorjaar en najaar mengsel;
- 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)
Daarnaast is er nog een zandhommelpakket. De zandhommelranden maken echter geen deel uit van het
ANLb. Voor de verschillende soorten akkerranden worden ook verschillende vergoedingen gehanteerd,
afhankelijk 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.
De volgende tabel geeft een beeld van de verschillende soorten akkerranden onder het ANLb in 2021,
met ook een vergelijking in het startjaar 2016 en de verschillen met 2020
Tabel 2 Oppervlakte randen in verschillende jaren

Soort rand
1-jarige bloemenranden
Nieuwe graskruidenranden
Graskruidenranden 2 jaar of
ouder
Grasranden
Wintervogelranden/akkertjes
Patrijzenranden/akkertjes
Combiranden
TOTAAL

2016
ha

2020
ha

2021
ha

29
32
43

30
15
85

25,5
15,5
89

31
5
1
140

26
2
6
1
164

23
3
6,5
1,5
164
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De ligging van alle akkerranden in de Hoeksche Waard, inclusief de zandhommelranden, is weergegeven
in kaart 3.

Kaart 3: totaaloverzicht akkerranden 2021
In 2021 zijn weer extra keverbanken gerealiseerd waarvoor een afzonderlijk beheercontract “keverbank”
wordt afgesloten, met beheerregels voor de onderscheiden onderdelen van de keverbank.

Keverbank begin oktober 2021
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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:
“ In tegenstelling tot de drie afgelopen jaren was het voorjaar van 2021 niet droog en warm maar heel
nat en vrij koel. Dit had tot gevolg dat de graslanden in het Oudeland er heel anders uitzagen. Geen
dorre vlakten met droogtescheuren maar groene weilanden met volop bloemen en kruiden en daardoor
meer insecten.
Ook ware de weidevogels, door de aanwezigheid van natuurlijke plassen en vochtige graslanden, niet
uitsluitend aangewezen op de kunstmatige plas/dras gebieden waardoor in vorige jaren de pullen daar
een makkelijke prooi waren voor predatoren.
Wel was er een koude periode in de tijd dat de eerste kievitsbroedsels uitkwamen. De vraag was of dat
nadelig uit zou pakken voor de pasgeboren jongen. Dat bleek later niet het geval. Wel waren Grutto’s
later gaan broeden en daardoor waren er zelfs begin juli nog alarmerende ouders met gruttopullen.
Dit alles heeft geleid tot een beter weide- en akkervogelseizoen dan een reeks voorgaande jaren. De aantallen territoria zijn niet voor alle vogels veel hoger maar het broedsucces is dat hoogstwaarschijnlijk wel.
Opgemerkt moet worden dat de resultaten van 2021 niet een op een vergeleken kunnen worden met de
voorgaande jaren. Er is een nieuwe deelnemer bijgekomen en op dat land waren vooral Veldleeuwerik
en Graspieper veelvuldig als broedvogel aanwezig. Hierbij geldt meer land meer vogels.”

Foto’s wildcamera plasdras locaties Oudeland van Strijen
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Soort

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Grutto
Kievit
Tureluur
Scholekster
Veldleeuwerik
Graspieper
Slobeend
Krakeend
Wilde Eend
Knobbelzwaan
Zomertaling
Bergeend
Kuifeend
Meerkoet
Fuut
Kluut
Rietgors
Grote Canadese
Gans
Gele
Kwikstaart
Witte
Kwikstaart
Kleine
Plevier
Grauwe Gans
Visdief

8
15
2
3
2

13
17
5
6
6
13
3
1

7
13
1
1
4
3

1

11
12
2
3
2
1
2
1
1
1

8
13
3
2
5
2

7
20
2
3
7
7
1

9
21
8
2
7
5
2

10
23
8
2
8
8
3

2
2
1

3
2

2
1

1
1
1

13
23
9
4
21
20
6
4
4
1
1

3
1

2

1
1

1
1

1

2
1

2

7
1
6
1

6
1
15
1

1

4
4
1
1
1
2

Monitoring weidevogelbeheer Oudeland van Strijen (bron HWL)
Een aandachtspunt bij het weidevogelbeheer in het Oudeland van Strijen blijft 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 kort worden
afgegraasd. Hierdoor is het gras tot laat in het voorjaar erg kort voor een goede broedbiotoop voor de
weidevogels.
Overige activiteiten weidevogelbeheer
Zonnepompen
Hoewel dit buiten het werkgebied ligt, heeft CCHW het mogelijk gemaakt om graslandpercelen op de
Oosterse en Westerse Laagjes 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 graslandpercelen die hij pacht van Natuurmonumenten zijn echter te droog. Met de plasdrasinstallaties is vernatting mogelijk. Voor het beheer zelf wordt door CCHW geen vergoeding gegeven.
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Communicatie leefgebied open grasland
Door de beperkingen als gevolg van corona heeft CCHW in 2021 beperkt activiteiten kunnen ontwikkelen als het gaat om voorlichting naar burgers. Deze voorlichting heeft met name plaatsgevonden via de
nieuwsbrief, lokale pers, website en via sociale media (Facebook en Twitter). Bij de start van het weidevogelseizoen heeft CCHW hierover een persbericht verspreid.

Leefgebied open akkerland
Nat en koud
De afgelopen winter en het vroege voorjaar waren bijzonder nat en koud. Hierdoor was het moeilijk om
(op tijd) een goed zaaibed te maken voor de akkerranden die ingezaaid moesten worden.
Niet alleen de natte omstandigheden tijdens het zaaien maar ook lang daarna bleef het nat en redelijk
fris voor het seizoen.
De meerjarige randen ondervonden in het algemeen geen problemen van de natte en koude omstandigheden. De nieuw ingezaaide randen hadden hier wel last van. Er was heel veel last van vraat door slakken. Hierdoor was het nodig om randen, waarvan het zaaizaad goed was gekiemd en opgekomen, toch
opnieuw in te zaaien omdat te veel van de jonge planten door slakkenvraat waren verdwenen. Het opnieuw inzaaien kan problemen opleveren bij controle door de NVWA, omdat dan op 1 juni geen gewas
aanwezig is dat voldoet aan de criteria van RVO.
Het grote aantal slakken is ook de belangrijkste oorzaak geweest van het niet slagen van het doorzaaien
van oude graskruidenranden. In deze oude randen overheersen op den duur de grassen. Het totaal vernieuwen van deze randen kan verbetering opleveren, maar succes is niet altijd verzekerd omdat een
nieuw ingezaaide rand ook vaak samengaat met een hoge onkruiddruk. Om verstoring zoveel mogelijk
tegen te gaan kan doorzaaien met kruiden zonder de rand totaal te ruimen een mogelijkheid zijn om de
kruidenrijkdom te vergroten. In de praktijk is doorzaaien echter niet eenvoudig.
Overige aandachtspunten inzaaien en toepassing chemische onkruidbestrijding
Een aandachtspunt blijft het inzaaien en beheer van de akkerranden. Via de nieuwsbrieven en een persoonlijke benadering van deelnemers blijft CCHW hieraan aandacht geven.
Een ander aandachtspunt is het gebruik van chemische onkruidbestrijding in akkerranden. In het voorjaar van 2020 dreigde dit even niet meer mogelijk te zijn bij de inwerkingtreding van het Natuurbeheerplan 2021 van de Provincie Zuid-Holland. Door een adequate interventie van CCHW in samenwerking
met de andere collectieven in Zuid-Holland is de tekst van het Natuurbeheerplan 2022 aangepast. De inwerkingtreding van een verbod op chemische bestrijdingsmiddelen is nu afhankelijk van een nog te doorlopen proces met agrarische partijen over het terugdringen van de chemische gewasbeschermingsmiddelen en besluitvorming door Gedeputeerde Staten. Het bureau Publieke Zaken heeft over het gebruik
van chemische gewasbeschermingsmiddelen op gronden die door de provincie worden gesubsidieerd in
de tweede helft van 2021 onderzoek uitgevoerd. Ook CCHW is hiervoor benaderd. CCHW is geen voorstander van het gebruik van deze middelen in het agrarisch natuurbeheer. Het gebruik van fungiciden en
insecticiden is absoluut niet nodig, maar CCHW wil wel graag de mogelijkheid behouden om herbiciden
pleksgewijs te kunnen toepassen, met name voor de bestrijding van wortelonkruiden in de akkerranden.
Ook om draagvlak te houden onder de agrariërs is het noodzakelijk dat, om erger te voorkomen, de mogelijkheid om selectief herbiciden te kunnen gebruiken in de gereedschapskist blijft. Het spectrum aan
middelen wordt steeds smaller, goed alternatieven vooral voor wortelonkruiden zijn (nog) niet beschikbaar en onkruiddruk vormt voor veel boeren het probleem bij akkerrandenbeheer.
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Inzaaien van een-jarige bloemranden

Meerjarige gras-kruidenranden (Marleen v Haaften)

Meerjarige gras-kruiden (juli)
Nieuw GLB beleid en ANLb-overgangsjaar 2022
In juli 2021 werden de eerste contouren van het nieuwe GLB openbaar gemaakt. De rol, plek van de akkerranden wordt daarbij (ook) binnen de eco beheermaatregel genoemd. Het werd CCHW gelijk duidelijk dat de animo voor akkerrandenbeheer in het kader van het agrarisch natuurbeheer flink zal kunnen
afnemen door de nieuwe conditionaliteiten bij de 1e pijler. Vooral de voorgestelde bufferzones en het
verplichte percentage niet-productief areaal kunnen ertoe leiden dat de vergoeding voor de akkerranden
zal dalen, terwijl de kosten de afgelopen jaren alleen maar zijn gestegen en dat ook de komende jaren
ook het geval zal zijn De nadere uitwerking in 2022 moet duidelijkheid geven of en welke soort akkerranden onder de eco beheermaatregel en/of onder ANLb wordt ingedeeld. De vergoeding voor akkerranden
als eco beheermaatregel zal mogelijk niet alleen lager zijn dan in het ANLb ook lijken andere eco beheermaatregelen makkelijker te implementeren zijn voor bedrijven of niet te combineren zijn met akkerranden waardoor de akkerranden weggeconcurreerd kunnen worden. Dit was voldoende aanleiding voor
CCHW om de noodklok te luiden.
Helaas is het niet gelukt om het nieuwe GLB / ANLb in 2022 in werking te laten treden. Daarom is besloten in 2022 onder de huidige ANLb-regeling een “verlengd jaar” in te voeren. Bij de afloop van de vorige
periode (t/m 31 december 2013) heeft het ook een periode van 2 jaar tussen de nieuwe en oude regeling gezeten. Dat is niet bevorderlijk voor continuïteit van agrarische natuurbeheer. Zelfs na 2 “tussen
jaren” was er bij de start van ANLb in 2016 nog veel onduidelijk inzake (financiële) risico’s , interpretaties
en implementatie. Hopelijk zal dit bij de introductie van het nieuwe GLB beter verlopen. Gelet op het
vele werk dat nog moet worden gedaan en de uitermate krappe tijdplanning is CCHW hierover niet
hoopvol gestemd.
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Nieuwe oogst 25 september 2021

AD 17 september 2021

Interview in Groenbeleidsplan 2022 – 2027 (WSHD)
Overige activiteiten leefgebied Open akkerland
Patrijzeninventarisatie
In vervolg op de inventarisatie in 2018, 2019, 2020 zijn ook in 2021 door een aantal vrijwilligers mogelijke broedparen van patrijzen geïnventariseerd. De inventarisatie gebeurde in een drietal perioden in de
late winter/het vroege voorjaar. De inventariseerders 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 vrijwilligers die ’s ochtends vroeg of begin avond door de polder lopen en niet iedereen is op hetzelfde tijdstip beschikbaar. In totaal is er door 6 koppels van 2 personen geïnventariseerd. Naast de 3 vaste telmomenten houden de ‘vrijwilligers patrijzeninventarisatie’ elkaar gedurende het gehele jaar op de hoogte waar en hoeveel patrijzen zijn gezien. Hierdoor ontstaat er
een steeds beter beeld van de locaties waar koppels patrijzen zitten in de Hoeksche waard en kan op die

14

locaties gerichte acties t.b.v. de verbetering van de patrijzenhabitat worden ondernomen. Een van die
acties is het gericht zoeken naar potentiële locaties voor patrijzenranden/-akkertjes. Omdat binnen het
ANLb in 2021 geen uitbreiding mogelijk was, is hierbij gebruik gemaakt van de mogelijkheden in het kader van de openstellingsbesluiten soortenbeleid grutto en patrijs in het voorjaar van 2021 en november
van dit jaar.

Communicatie leefgebied open akkerland
Ook voor de communicatie over het agrarisch natuurbeheer voor zover dat betrekking heeft op het leefgebied open akkerland hebben de coronamaatregelen de nodige beperkingen opgeleverd. Evenementen
als Tour langs de boer en de nazomermarkt van Groei en bloei gingen niet door. CCHW en Rietgors waren hierbij haast vanouds aanwezig om informatie te geven over agrarisch natuurbeheer in het algemeen
en het akkerrandenbeheer in het bijzonder. Vooral deze laatste vorm van ANLb is in het oog springend in
de Hoeksche Waard en kan ook rekenen op een groot draagvlak bij de inwoners van de Hoeksche Waard.
Desondanks hebben we toch een aantal activiteiten kunnen ontplooien:
- Door de beperkingen als gevolg van corona kon ook de Hoeksche Zaaidag niet doorgaan. Graag had
CCHW op feestelijke wijze stil gestaan bij het inzaaien van de ‘eerste’ akkerrand. Er is echter op een
andere manier het belang van akkerranden voor insecten, vogels en waterkwaliteit voor het voetlicht gebracht. Het Windpark Oude Mol bij Strijensas besloot als compensatie voor het niet-doorgaan
van de boomfeestdag alle inwoners van dit dorp te voorzien van een zakje bloemenzaad en benaderde via de gemeente Hoeksche Waard CCHW voor de levering van 300 zakjes zaaizaad. Dit is geleverd via St. CHW.
- Voor CCHW was dit aanleiding om inwoners in de hele Hoeksche Waard de mogelijkheid te bieden
om een zakje bloemenzaad te verkrijgen. De belangstelling hiervoor was bijzonder groot. Al na enkele dagen na het verschijnen van een persbericht hierover moest in een tweede persbericht bekend
worden gemaakt dat het zaaizaad op was. In totaal zijn circa 225 zakjes zaad uitgedeeld.
- Bij de start van de voorjaarsinventarisatie van de patrijs is een persbericht verstuurd.
- Voorafgaand daaraan was een persbericht rondgestuurd over de ‘Patrijs in zwaar weer’. Directe aanleiding daarvoor waren de weersomstandigheden. Er lag sneeuw, een situatie waarin de patrijs nog
kwetsbaarder is. In het persbericht werd dan ook gevraagd om patrijzen zo min mogelijk te verstoren
en waarnemingen van patrijzen te melden bij CCHW.
- Halverwege het jaar is een persbericht verstuurd over de eerste resultaten van de zandhommelmonitoring.
- In juli zijn op twee avonden excursies gehouden voor deelnemers, andere agrariërs en belangstellende burgers naar de Leenheerenpolder en omgeving in het zuidwesten van de Hoeksche Waard.
- Vanuit de kennisdeling FABulous farmers participeert CCHW in de samenwerking IBP-ZW Delta. In dit
kader heeft CCHW in augustus en september deelgenomen aan diverse (veld)bijeenkomsten waar
kennis is uitgewisseld over aanleg en beheer van akkerranden.
- Op 1 september is een delegatie van Greenport West-Holland ontvangen om informatie uit te wisselen over het bevorderen van biodiversiteit in agrarisch gebied, in combinatie met een bezoek aan
enkele akkerranden.

15

-

-

Verder is informatie verstrekt via de nieuwsbrief, Facebook en Twitter en is CCHW enkele malen te
gast geweest bij Omroep Hoeksche Waard om informatie te geven over agrarisch natuurbeheer. De
nieuwsbrief is in 2021 vernieuwd wat lay-out en raadpleegbaarheid betreft. De uitvoering in de vorm
van een pdf is vervangen door een digitale uitvoering, zodat de nieuwsbrief direct via bijvoorbeeld
de telefoon is te raadplegen. Vooral voor onze deelnemers is dit een directere vorm van communiceren.
Alle nieuwsbrieven worden op de website geplaatst, via de website kunnen belangstellenden zich
abonneren op de nieuwsbrief. Alle deelnemers ontvangen de nieuwsbrieven uiteraard ‘automatisch’.
Een groot deel van de ontvangers leest de nieuwsbrief vrij snel naar verzending. Door de digitale
vorm krijgt CCHW inzicht in de ‘leesratio’. Hoewel de abonnees op de nieuwsbrief niet zijn gecategoriseerd, krijgen we uit de reacties die we ontvangen de indruk dat vooral de deelnemers deze vrij
snel na verzending lezen.

Wat kan beter
- De ervaring die we met het akkerrandenbeheer in het ANLb hebben opgebouwd maakt steeds
duidelijker dat de controles door de NVWA/RVO vooral bij het akkerrandenbeheer contraproductief werken. Vooral de resultaten en de kwaliteit van de nieuw in te zaaien akkerranden is
sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Dit zijn niet alleen de weersomstandigheden in
de periode van zaaien, maar ook de omstandigheden in de voorafgaande winter kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van het zaaibed en daarmee van het uiteindelijke resultaat. Flexibiliteit
is daarbij van belang. Soms is het voor de kwaliteit van de rand beter om wat later te zaaien of
bij calamiteiten opnieuw te zaaien, ondanks dat daarmee de datum wordt overschreden waarop
een gewas aanwezig moet zijn. De Hoeksche Randenregeling die aan het ANLb vooraf ging bood
in dat opzicht meer flexibiliteit. Een ‘last minuteregeling’ voor akkerranden zou een oplossing
kunnen bieden. De huidige mogelijkheden voor het melden van overmacht zijn erg algemeen en
vormen geen bevredigende oplossing voor de gesignaleerde problematiek.
- RVO schijnt zich nu op het standpunt te stellen dat het maaien van akkerranden voor 15 augustus – de officiële instandhoudingsdatum van de akkerranden volgens pakket 19 – niet mogelijk is.
Dit is nieuw. CCHW heeft in de beginjaren van het ANLb een opmerking over het te vroeg maaien
gehad, maar deze is naderhand door de betreffende inspecteur ingetrokken. CCHW heeft een
‘maaiverbod’ tussen 1 april en 1 juli in verband met het broedseizoen, maar voor een goed beheer van de akkerranden kan het nodig zijn om (een deel) voor 15 augustus te maaien. Het kennelijk nieuwe standpunt van RVO ondermijnt het draagvlak bij boeren om deel te nemen aan
agrarisch natuurbeheer.
- De 1-jarige kruidenrijke bloemenranden worden collectief ingezaaid en indien mogelijk 2 x geschoffeld. Bij een grote in te zaaien oppervlakte is het niet altijd mogelijk om op tijd te zaaien en
te schoffelen. Op het moment dat kan worden gezaaid heeft ook niet altijd iedere deelnemer
een goed zaaibed klaar liggen, al wordt dit steeds geringer. Aandacht voor het tijdig zaai gereed
maken blijft nodig. Ook aan de mogelijkheden om zelf te zaaien en schoffelen zal nog meer aandacht worden besteed. Veel deelnemers werken met GPS. Voor CCHW is dit bij collectief inzaaien niet mogelijk omdat het om veel verschillende locaties gaat. Met op tijd en met behulp
van GPS zaaien en schoffelen kan bijdragen aan het verminderen van de onkruiddruk.
- Inzaai in het najaar van nieuwe akkerranden geeft in het algemeen een beter resultaat dan inzaai
in het voorjaar: minder onkruiddruk en in de winter is al enige grondbedekking aanwezig. Najaarsinzaai is vaak wat lastiger in de bedrijfsvoering in te passen dan inzaaien in het voorjaar vanwege de werkdruk tijdens de oogst. CCHW propageert najaarsinzaai, maar hieraan zou meer
aandacht moeten worden besteed.
- Er liggen nog veel verbeterpunten in het beheer zoals dat wordt uitgevoerd door onze deelnemers. Dit vraagt een nog intensievere begeleiding van onze veldcoördinatoren. Veelal zien we
dat de deelnemers direct na 1 juli (einde rustperiode akkerranden) gaan maaien. Meer differentiatie daarin is zeer gewenst, Uit de monitoring van de akkerranden blijkt dat na het maaien de
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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 ledenvergadering en in de nieuwsbrieven.
De monitoring van patrijzen is lastig. De broedpareninventarisatie tijdens de paarvorming biedt
enig inzicht, maar het zijn schuwe vogels die zich slecht laten zien. De populatie is ook niet groot,
zodat dit medebepalend is voor de trefkans. Een mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in
kluchten patrijzen of individuen is het plaatsen van voertonnen met camera’s. CCHW heeft hiervoor een subsidieaanvraag ingediend in het kader van het soortenbeleid.

EU INTERREG project FABulous farmers
FABulous Farmers heeft tot doel de implementatie van FAB door boeren en andere grondbeheerders in
N(ort)W(est)E(U) te versnellen, door kennis en praktische ervaringen over FAB te bundelen, te verdiepen
en uit te wisselen tussen boeren, wetenschappers, burgers en beleidsmakers in 12 proefregio’s in NWE,
verspreid over 5 landen (FR, NL, UK, BE en LUX). Tien FAB-oplossingen worden gebiedsgericht ontwikkeld, uitgetest en gedemonstreerd verspreid over 315 landbouwbedrijven en geëvalueerd op ecologisch
functioneren en economische rentabiliteit, met als doel de afhankelijkheid van externe inputs met gemiddeld 30% te verlagen.
Betrokken partijen
Het project is een samenwerking tussen 12 primaire partners en 12 subpartners uit 5 landen in NW Europa: Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk.
# Soort
partner
1 Lead
Partner
Subp. 1
Subp. 2
2 PP
3 PP
Subp. 1
4 PP
5 PP
Subp. 1
Subp. 2
Subp. 3
6 PP
7 PP
8 PP
Subp. 1
9 PP
Subp. 1
Subp. 2
10 PP
11 PP

Organisatie
Agrobeheercentrum Boerennatuur (voorheen Ecokwadraat vzw)
University College Ghent (HOGENT)
Innovatiesteunpunt vzw
Hooibeekhoeve APB
Soil Association
Farm Carbon Cutting Toolkit
Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO)
Association des Chambres d’agriculture de l’Arc Atlantique
Chamber of Agriculture of Normandy (CRAN)
Chamber of Agriculture of Brittany (CRAB)
Chamber of Agriculture of Pays de la Loire (CAPL)
Natural Environment Research Council (NERC)
Biobestgroep
Provincie Antwerpen
Rurant
Lycée Technique Agricole Ettelbruck
IBLA Luxemburg a.s.b.l. – Institute for Organic Agriculture Luxembourg
SEBES – Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre
Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)
National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty

Land
BE

BE
UK
NL
FR

UK
BE
BE
LU
BE
UK
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12 PP

Universiteit van Amsterdam (UvA) - Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica (IBED)
Subp. 1 Stichting Collectief Hoeksche Waard (St CHW)
Subp. 2 Vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL)
Subp. 3 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - Centre for Sustainability, Environment and Health

NL

Eenjarige bloemenrand langs aardappel- en tarweperceel
Op 18 deelnemende bedrijven zijn 29 velden geselecteerd met verschillende typen akkerranden, waar
planten, nuttige insecten en plaaginsecten regelmatig zijn gemonitord.
In juni, juli en augustus hebben we de planten, insecten en vogels in akkerranden en in referentiesites
gemonitord (door IBED en subpartner HWL en vrijwilligers). De betrokken vrijwilligers zijn vooraf o.a. via
een bijeenkomst begin juni opnieuw geïnstrueerd over de methode. De resultaten laten o.a. zien dat in
de bloemrijke een- en tweejarige akkerranden veel meer bijen, zweefvliegen en andere natuurlijke vijanden aanwezig zijn dan in oudere, bloemarme akkerranden.
Plaaginsecten 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 gewasbeschermingsmaatregelen. Op veruit de meeste velden bleken geen aanvullende gewasbeschermingsmaatregelen nodig, waardoor insecticiden zijn uitgespaard.
Op een aardappelperceel heeft bij wijze van pilot gedurende twee weken in juni een intensieve monitoring plaatsgevonden van het niveau van natuurlijke plaagbestrijding, door regelmatig op verschillende
afstanden van de akkerranden planten met bladluizen te plaatsen in kooien die deels open en deels dicht
waren. Hieruit kwam naar voren dat ook op grootste afstand van de akkerrand (100 meter) nog voldoende natuurlijke vijanden actief waren om de bladluizen geheel te elimineren.
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Om de effecten van insectenbestuiving in sojabonen te bepalen, zijn in een sojaveld stukjes van het gewas tijdens de bloei enkele weken afgedekt met gazen kooien. Net voor de oogst is de productie van bonen op deze veldjes geteld en gewogen en vergeleken met gegevens van onbedekte veldjes.
De macrofauna is gedurende het jaar weer 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.
Alle monitoringsgegevens van 2021 uit de Hoeksche Waard (via T2) zijn verzameld en geanalyseerd door
IBED en de resultaten zijn aan alle subpartners gepresenteerd en gerapporteerd. Dit betreft: (1) de biodiversiteit van planten en (nuttige) insecten (2) de plaagbestrijding, en (3) de macrofauna en de gerelateerde waterkwaliteit in sloten (D2.6). Gecombineerd met de resultaten uit eerdere jaren komt hieruit
naar voren (1) dat bloemrijke akkerranden een grote diversiteit aan insecten aantrekt, (2) dat er positieve relatie is tussen de bloemrijkheid van akkerranden en de snelheid van plaagonderdrukking in de
aangrenzende aardappelpercelen, en (3) sloten omzoomd door akkerranden een grotere macrofaunadiversiteit lijken te herbergen dan sloten zonder akkerranden.

De
monitoringslocaties in 2021
In juli 2021 is een online bijeenkomst georganiseerd in het kader van het FAB-leernetwerk over verbetering van het beheer van akkerranden, de ontwikkeling rondom het GLB en het opstellen van een FABpolicy paper.
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Bloemrijke gras-kruidenrand langs aardappelperceel, op 2 juni en 25 juni 2021
We hebben samen met de Vlaamse partners een Master Class voorbereid over functionaliteit en beheer
van akkerranden, met name ter ondersteuning van natuurlijke plaagbestrijding. Deze is online gegeven
op 21 januari 2021.
We hebben meegeschreven aan een FAB-policy paper voor Europese beleidsmakers de Nederlandse beleidsmakers . De EU Policypaper is op 11 juni 2021 via een digitale symposium aan de EU aangeboden.
Vanuit de kennisdeling FABulous farmers participeert CCHW in de samenwerking IBP-ZW Delta. In dit kader heeft CCHW deelgenomen aan diverse (veld)bijeenkomsten.

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 aan 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
broedende of opgroeiende weidevogels aanwezig zijn.
De oppervlakte weidevogelbeheer onder het ANLb
in 2021 komt vrijwel overeen met de maximale oppervlakte uit de beschikking.
Uit de monitoring door Hoekschewaards Landschap blijkt dat ruimschoots aan de eis van minimaal 50
broedparen per 100 ha wordt voldaan. 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.
Ook het aandeel zwaar beheer voldoet aan het Natuurbeheerplan.
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 weidevogelvrijwilligers 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 weidevogelgebied is een open gebied met voldoende rust, die soms wordt verstoord door de luchtmachtoefeningen van Defensie. De Kreupeleweg (grindweg) en Bovenweg langs het gebied zijn, behoudens bestemmingsverkeer, 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.
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Leefgebied open akkerland
In tegenstelling tot het weidevogelbeheer hebben we bij het akkerrandenbeheer te maken met relatief
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 of smaller wordt, 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.
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 2021
Minimum opp beschikMaximum opp beking
schikking
Leefgebied open akker151,78 ha
161,38 ha
land

Gerealiseerd op basis
van contracten
164 ha
(+ 2 ha zandhommel)

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 2021 is dit aandeel gedaald tot 14%
(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 grasranden < 50% van de totale lengte van de randen. Daarmee voldoet CCHW aan de randvoorwaarde.

Ecologische effecten
Algemeen
De vrijwilligers van HWL (weidevogelgroep) hebben de observatie van de weidevogelpercelen uitgevoerd. De resultaten hiervan en andere voor het weidevogelbeheer relevante zaken zijn (digitaal) besproken in het weidevogeloverleg op 23 november. Bij dit overleg was ook SBB vertegenwoordigd. Mede
door de coronamaatregelen is er in 2021 geen ‘officieel’ weidevogeloverleg geweest, maar verliepen de
contacten informeel.
Voor wat betreft de akkerranden worden de acties en evaluatie in de werkgroep van CCHW besproken.
Door Covid-19 heeft er in 2021 geen jaarlijks afstemming plaatsgevonden tussen gemeente Hoeksche
Waard, PZH en WSHD.

Leefgebied open grasland
2021 heeft weer ten opzichte van 2020 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. Aan de hand van de restanten van een gans in het agrarische weidevogelgebied leiden
we af dat de vos ook in dit gebied actief is geweest.

Leefgebied open akkerland
Van oktober 2020 tot en met maart 2021 zijn in het kader van de beheermonitoring tellingen uitgevoerd
door Grauwe Kiekendief kenniscentrum voor akkervogels. Sommige van de als doelsoort in het Natuurbeheerplan als broedvogel aangegeven soorten zijn daarbij aangetroffen, zoals kneu en veldleeuwerik.
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Andere doelsoorten zoals kievit zullen bij de wintermonitoring niet worden aangetroffen, ze zijn dan vertrokken. De eindrapportage staat inmiddels op de website van CCHW link rapportage beheermonito-

ring akkervogels

(bron: FB Nationaal landschap HW)
Doorkijk naar 2022 en verder
2021 was alweer het zesde en laatste jaar van de huidige ANLb-periode. In 2021 is duidelijk geworden
dat het nieuwe GLB niet tijdig gereed zal zijn. Dat betekent dat 2022 als een overgangsjaar aangemerkt
wordt waarin we onder dezelfde regels het agrarisch natuurbeheer uitvoeren. In hoeverre het zal lukken om de nieuwe regeling voor 1 januari 2023 gereed te hebben is nog onduidelijk. De mogelijkheid bestaat dat net als de vorige GLB er 2 overgangsjaren nodig zijn (2022-2023)
Voor het akkerrandenbeheer vraagt in 2022 vooral de regiofinanciering de aandacht. CCHW zal zich inspannen om vanaf het overgangsjaar 2022 de nationale cofinanciering volledig bij de Provincie onder te
brengen zoals die geldt voor alle andere agrarisch natuurbeheerpakketten / collectieven in Nederland.
Daarnaast geldt dat de gebiedspartijen en de veelal Hoeksche Waardse bedrijven in het kader van de regiofinanciering verplichtingen aangegaan zijn of toezeggingen hebben gedaan tot en met 2021. In hoeverre continuering van deze regiofinanciering in 2022 haalbaar is, is nog onduidelijk. Het perspectief is
door Covid-19 en de daaruit voortvloeiende economische crisis geheel anders dan bij de start in 2016.
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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 Algemeen Bestuur (AB) van CCHW heeft in 2021 vergaderd op 5 oktober
(bespreking onder andere jaarrekening 2020). Het AB heeft daarbij de waardering uitgesproken over de
activiteiten van de coöperatie. 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 onderdeel uit van het bestuur van CCHW:
- 1 vertegenwoordiger van Hoekschewaards Landschap (HWL); regionale natuurorganisatie
- 1 van de 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 deelnemer: namens het akkerrandenbeheer
- 1 deelnemer: namens weidevogelbeheer
- 1 bestuurslid vanwege deskundigheid op dit werkterrein.

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 (penn. namens
de deelnemers) en Peter Lerink (secretaris /SCAN-gis). Peter is op 28 oktober tijdens de ledenvergadering benoemd tot secretaris en heeft deze werkzaamheden overgenomen van Mellany. Verder heeft
Edwin Alblas afscheid genomen van de wg CCHW. Na zijn promotie aan de Universiteit van Dublin heeft
Edwin een aanstelling gekregen aan de Universiteit van Groningen. Zijn ondersteunende secretariële
werkzaamheden worden overgenomen door Dave Dirks (zzp-er). Dave is heel goed bekend met het
ANLb en ondersteunt diverse andere collectieven.
Het DB wordt bij de werkzaamheden ondersteund door de werkgroep CCHW bestaande uit:
- Lena Zevenbergen: veldcoördinator
- Aad Klompe: veldcoördinator (DNP)
- Dave Dirks: secretariële ondersteuning (vanaf augustus 2021)
Indien nodig neemt Ben Holster (medewerker schouw) incidenteel deel aan het werkgroepoverleg (evaluatie schouw). De werkgroep CCHW heeft iedere maand vergaderd en stelt van ieder overleg een actieen besluitenlijst op.

AB CCHW 5 oktober 2021
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Ledenvergadering
Op 28 oktober 2021 heeft de jaarlijkse ledenvergadering van CCHW plaatsgevonden waarbij o.a. de
jaarrekening 2020 is vastgesteld en Peter Lerink is benoemd als bestuurslid van de coöperatie. De leden
zijn bijgepraat over een aantal actuele zaken zoals het aanvankelijke verbod op korte termijn voor het
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Verder heeft er een terugkoppeling van het nieuwe GLB
en de Nitraatrichtlijnen plaatsgevonden.

Stichting CHW (St CHW)
De St CHW heeft op 17 juni 2021 overleg gevoerd. De najaarsvergadering is uitgesteld tot nader order.
Inmiddels is al wel de jaarrekening 2020 opgesteld. Deze dient nog door de RvT St CHW formeel goedgekeurd te worden.
Om vermenging van en risico’s met de taken en administratie van ANLb te voorkomen, heeft het DB van
CCHW in 2019 de Stichting CHW opgericht. De stichting fungeert als een werkmaatschappij 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 ondergebracht is FABulous farmers. Anders dan
CCHW is het werkgebied van de St CHW niet begrensd tot de Hoeksche Waard 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.

Communicatie
Om alle deelnemers en betrokken partijen op de hoogte te houden van de werkzaamheden heeft CCHW
- tot en met begin december 2021 6 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;
- AD 11 augustus 2021 : artikel zandhommelranden HW
- Nieuwe oogst 2021: artikel zandhommel
- AD 17 september 2021: Noodklok luiden voor de akkerranden in de HW
- Nieuwe oogst 25 september 2021: Noodklok luiden voor de akkerranden in de HW
- Groenbeleidsplan 2022-2027 WSHD : interview

Nieuwe oogst 14 augustus 2021
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Financiën
CCHW heeft het vijfde beheerjaar goed doorstaan. De opgelegde financiële boete door RVO was minimaal. Wel is nog steeds duidelijk dat de werkorganisatie van CCHW ook in 2021 flink meer uren heeft
gemaakt in vergelijking met 2020. Dit wordt mede veroorzaakt omdat er binnen CCHW inmiddels veel
projecten lopen naast het ANLb. De werkorganisatie weegt bij elke subsidieaanvraag zorgvuldig af of de
inzet opweegt tegen de beschikbare subsidieaanvraag. Hierdoor blijft de werkorganisatie binnen de financiële kaders voor de werkorganisatie kosten.
Om te voldoen aan regionale cofinanciering heeft CCHW weer veel uren besteed aan mogelijkheden
voor het uitbreiden van haar sponsor-partners. Vanaf het “overgangsjaar 2022” en de nieuwe regeling
GLB zal CCHW de regionale cofinanciering ter discussie stellen bij de provincie Zuid-Holland. Aangezien
dit (zeer) afwijkt van de landelijke regeling.
Tot slot heeft CCHW in 2021 weer een deel van 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 lijnvormige akkerranden, waarvan de omvang en locatie van jaar tot jaar kan verschillen, veel bewerkelijker
en geven deze een hoger risico op “foutgevoeligheid”.
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