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2023: een spannend jaar!
2022 is nog maar een paar weken oud, maar we denken vooral aan 2023. Dat wordt een
spannend jaar met grote ingrepen op komst. Het weekblad Boerderij gaf onlangs aan dat de
trends en ontwikkelingen in de agrarische sector qua impact te vergelijken zijn met de periode
Mansholt van een halve eeuw geleden. Dat kan vooral worden toegeschreven aan het nieuwe
GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) dat in 2023 in werking treedt. Daarmee verandert
ook het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Er komen nieuwe maatregelen en
keuzemogelijkheden: de ecomaatregelen.
Vooral voor onze akkerbouwers en andere telers verwachten we dat de gevolgen van het
nieuwe beleid ingrijpend zijn.

Niet achteroverleunen!
Nog lang niet alles is duidelijk, maar CCHW wil niet achterover
leunen tot alles tot de laatste komma op papier staat. Graag gaan
we met de Hoeksche Waardse boeren in gesprek om te kijken hoe
we het beste met deze en andere ontwikkelingen, zoals
natuurinclusieve landbouw, kunnen omgaan. We willen graag het
stuur in eigen handen houden, ook al kan dat soms lastig zijn. We
hebben daarbij ook uw kennis nodig.

Hoe?
We starten met een informatieve bijeenkomst op 23 februari in de Eendrachtshoeve in ZuidBeijerland. Aanvang 19.30 uur. Sarah Westenburg, werkzaam bij BoerenNatuur, zal in een
presentatie aangeven hoe Nederland wil omgaan met het nieuwe GLB. Sarah is uitermate
deskundig op dit terrein en zit ook regelmatig met LNV om de tafel. Ongetwijfeld zullen er ook
vragen zijn over deze ingewikkelde materie. Ook daarvoor is uiteraard gelegenheid.
In vervolg hierop willen we later in 1 of 2 avonden graag met de boeren in de Hoeksche Waard
in gesprek om een eerste idee te krijgen hoe we met elkaar de impact van de nieuwe regels zo
voordelig mogelijk kunnen inzetten, zowel financieel als voor het groenblauwe
akkernatuurnetwerk zoals de akkerranden.
Alle agrariërs zijn welkom, niet alleen de boeren die lid zijn van CCHW. Het nieuwe beleid is
voor alle boeren van groot belang en de impact van het nieuwe beleid is groot.

Even een berichtje
Voor ons is het heel prettig om van tevoren te weten hoeveel boeren we 23 februari in de
Eendrachtshoeve kunnen verwachten. We nemen daarbij de Covid-richtlijnen in acht, o.a. QR
code, minimaal 1,5 m afstand en houden rekening met de sluiting van de Eendrachtshoeve om
22.00 uur. Graag daarom van tevoren even een berichtje naar info@cchw.eu.
Nogmaals: voor deze bijeenkomst hoeft u geen lid te zijn van CCHW, iedereen is welkom.

Afbeelding: akkerranden in de Hoeksche Waard en weidevogelbeheer Oudeland van Strijen. De
akkerranden vormen al een behoorlijk fijnmazig akkernatuurnetwerk.

Drukte op boerenland
Twee deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer in het graslandgebied van het Oudeland van
Strijen zetten in het voorjaar een perceel voor een deel onder water. Op natte plekken is er
meer voedsel voor weidevogels, zoals regenwormen, en het voedsel is ook beter bereikbaar.
Bij elk van deze plasdrassen staat in het broedseizoen een wildcamera, waaronder de camera
die door de donateurs van Rietgors is geschonken. Het resultaat: duizenden foto’s. Onze
veldcoördinator Lena Zevenbergen heeft de ‘stapel’ digitale foto’s geselecteerd en Daan
Meulmeester heeft vervolgens, net als vorig jaar, van de foto’s uit broedseizoen 2021 een
filmpje gemaakt.
Bent u ook nieuwsgierig wat er allemaal rondstapt en vliegt op boerenland? Zie de
film weidevogelseizoen 2021
U ziet u dat heel veel soorten profijt hebben van de inspanningen die de boeren hebben
gedaan.

Slepen van grasland en grasrand
Sommige boeren slepen in het voorjaar het grasland, vooral om molshopen die in de winter zijn
ontstaan te egaliseren. Voor onderhoud van grasland is slepen een gebruikelijke maatregel. In
het voorjaar kan slepen echter tot gevolg hebben dat nesten van broedvogels sneuvelen. Vooral
met deze zachte winter is de verwachting dat weidevogels zoals kieviten eerder arriveren. Als
het nodig is om te slepen, doe dit dan zo vroeg mogelijk en ruim voordat het broedseizoen
begint. Sleep in ieder geval niet meer na half maart. Zo sparen we nesten.
Ook grasranden in het kader van het akkerrandenbeheer worden incidenteel gesleept.
Deze grasranden hebben geen functie voor het produceren van gras. Vanuit dat oogpunt is
slepen niet nodig. Voor vogels is een ruigere rand ook veel prettiger als schuilgelegenheid en
om te broeden. Vindt u slepen toch nodig, doe dat dan ook zo vroeg mogelijk tot uiterlijk half
maart.

Contracten ANLb, terug sturen!
In november hebben al onze deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer (ANLb) de bijlage bij
het beheercontract voor 2022 toegezonden gekregen, met het verzoek om dit voorzien van een
paraaf weer aan ons terug te sturen wanneer er niets verandert ten opzichte van 2021.
Wanneer er wel wat verandert, dan was het verzoek om met Peter Lerink contact op te nemen.
Tot nu toe hebben we 46 van de 87 bijlagen terugontvangen! Dat is een bedroevend resultaat.
Het is ook lastig voor ons, we zijn bezig met de voorbereiding van het bestellen van het
zaaizaad en zo lang we niet weten welke oppervlakte moet worden ingezaaid kunnen we niet de
juiste hoeveelheid zaaizaad bestellen.
Voor zover dat nog niet is gebeurd, stuur de bijlage met de opgave van het agrarisch
natuurbeheer zo spoedig mogelijk terug naar peter@cchw.eu. Heeft u daar problemen mee of
verandert er wat, neem dan ook contact op, bij voorkeur ook per email.

Breedte akkerranden
Heeft u al langere tijd akkerranden op dezelfde plek, let er dan ook op of de breedte van de
akkerrand nog klopt. Soms worden akkerranden in de loop van de tijd breder – maar dat zijn er
niet veel - maar regelmatig komen we randen tegen die smaller zijn geworden. Bij controle in
het veld door NVWA , door ons zelf of bij controle door RVO aan de hand van satellietbeelden
kan dat problemen opleveren en leiden tot korting op de vergoedingen. Dat willen we toch niet?

voldoende brede grasrand naast groenbemester (foto CCHW)

Extra zaaizaad
Wilt u zaaizaad hebben om een extra rand, overhoekje of strook bij uw erf in te zaaien? Dat kunt
u bij ons bestellen. CCHW kan in het algemeen voordeliger inkopen door de grote
hoeveelheden die wij bestellen. Wij kunnen de volgende soorten leveren:
1-jarig bloemenmengsel
meerjarig graskruidenmengsel
patrijzenmengsel
wintervoedselmengsel voor vogels
zandhommelmengsel
De samenstelling van de mengsels uit 2021 staat op de website van CCHW
zaaizaadsamenstelling
Het is mogelijk dat er aan de hand van onze ervaringen vorig jaar nog kleine veranderingen
worden aangebracht. Wilt u zaaizaad bestellen, laat dat dan uiterlijk 18 februari weten via
info@cchw.eu onder vermelding van het soort zaad en de hoeveelheid.

Bloemenrand 1-jarig mengsel (foto: Marleen van Haaften)

Sponsors: zonder bijdragen geen akkerranden
Voor de financiering van het akkerrandenbeheer in de Hoeksche Waard en ook op de andere
Zuid-Hollandse eilanden geldt een regeling die afwijkt van de landelijke financiering. Het
waterschap Hollandse Delta en de regio Hoeksche Waard moeten een deel van de kosten
betalen. De gemeente Hoeksche Waard neemt een groot deel van de regionale verplichting op
zich, maar CCHW heeft voor de financiering van het akkerrandenbeheer ook een beroep
moeten doen op bedrijven en andere organisaties. Zonder deze bijdragen hadden we de
afgelopen 6 jaar geen akkerranden meer gehad in de Hoeksche Waard!
Voorts is In 2021 het akkerrandenbeheer mede mogelijk geweest door
Barth Drainage barthdrainage.nl/
BASF agro.basf.nl/agroportal/nl
CZAV czav.nl/
Farm Frites farmfrites.com/nl
Groen Agro Control agrocontrol.nl/
Havenbedrijf Moerdijk portofmoerdijk.nl/
Heerschap Drainage heerschapdrainage.nl/
Van Iperen iperen.com/nl
Kleinjans Aardappelhandel kleinjansaardappelhandel.nl/
LTO Noord afd. De Hoeksche Waard ltonoord.nl/afdeling/de-hoeksche-waard
Overwater Rentmeesterskantoor overwater.nl/
Syngenta syngenta.nl
Wild Beheereenheid Hoeksche Waard (WBE) wbe-hoekschewaard.nl
Daarnaast zijn er particulieren die hun waardering voor het akkerrandenbeheer met een
financiële bijdrage tot uitdrukking brengen.
Veel dank aan een ieder voor deze ondersteuning. CCHW hoopt ook dit jaar hier weer een
beroep op te mogen doen.
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