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GLB – NSP – ANLb
Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 in werking treedt, de
Nederlandse vertaling daarvan in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) en de uitwerking in
het agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLb) zijn alle gericht op een verdere
verduurzaming van agrarische bedrijven. Het nieuwe beleid is van grote invloed op de
agrarische bedrijfsvoering, zeker voor akkerbouwbedrijven. Maar de materie is behoorlijk
complex. Daarom heeft CCHW in februari hierover een voorlichtingsbijeenkomst
georganiseerd, niet alleen voor de leden maar voor alle boeren in de Hoeksche Waard. Voor
degenen die het nog eens willen nalezen: de presentatie staat op de website van CCHW, die
u via deze link kunt inzien.
Vervolgbijeenkomst
In februari was nog veel onduidelijk over de nieuwe regelingen. Dat is ook nu nog het geval. Het
is dan ook de bedoeling om de komende maanden, zodra er meer bekend is, een
vervolgbijeenkomst te organiseren. Houd de nieuwsbrief daarvoor in de gaten!
Simulatietool
De RVO werkt aan het ontwikkelen van een simulatietool die een hulpmiddel moet bieden om te
beoordelen welke maatregelen het beste bij uw bedrijf passen. Die simulatietool moet in juli
klaar zijn. In mei 2022 start RVO een pilot met de simulatietool. Dat is een mooie kans om de
tool uit te proberen. CCHW adviseert u om hieraan mee te doen. Aanmelding hiervoor bij de
RVO is nodig, dat kan via deze link. Wacht niet te lang daarmee, het aantal deelnemers is
beperkt en het is belangrijk dat de Hoeksche Waard goed is vertegenwoordigd in deze pilot.

Natuurbeheerplan
Bij het agrarisch natuurbeheer hebben we vooral te maken met de provincie. Ieder jaar stelt de
provincie een Natuurbeheerplan op. Dit Natuurbeheerplan vormt de basis voor het verlenen van
subsidies.
Voordat Gedeputeerde Staten (GS) het Natuurbeheerplan vaststellen wordt dit ter inzage
gelegd, met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Dit heeft CCHW ook gedaan. In de
zienswijze schetsen wij een beeld van een effectieve en haalbare inrichting van het open
polderlandschap in de vorm van het groenblauw akkernatuurnetwerk (GBANN - zie de
onderstaande afbeelding). Het GBANN is de kapstok voor het akkerrandenbeheer en is een
goede vorm van natuurinclusieve landbouw voor de akkerbouw. Verder zijn wij ingegaan op een
aantal eisen voor het agrarisch natuurbeheer, zoals de minimale breedte van akkerranden en
het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Zaaien en beheer akkerranden
Inzaaien bloemenranden verloopt voorspoedig
Het zaaizaad voor de in te zaaien akkerranden is kort voor Pasen afgeleverd. Het inzaaien van
de 1-jarige bloemenranden verloopt voorspoedig, door de droge weersomstandigheden.
Iedereen heeft voldoende gelegenheid gehad om een goed zaaibed aan te leggen, dat is
immers de basis voor een goede akkerrand. Een valse start moeten we niet hebben. Waar het
zaaibed niet in orde was, zullen extra kosten voor het zaaien in rekening worden gebracht. Ook
voor degenen die zelf een graskruiden- of andere rand inzaaien geldt dat een goede
voorbereiding onmisbaar is voor een mooie rand. Nu is het wachten op een groeizaam buitje,
voor een spoedige opkomst.
Zelf schoffelen
Enkele van onze leden geven er de voorkeur aan om de 1-jarige bloemenranden zelf te
schoffelen. Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan CCHW, dit kan door het sturen van een
mail via deze link, of via de contactgegevens onder aan de nieuwsbrief. Aanmelden voor het
zelf schoffelen kan tot en met 8 mei 2022.
Breedte akkerranden
Vooral de meerjarige akkerranden hebben bij sommige deelnemers de neiging om van jaar tot
jaar smaller te worden. Ook de strook die overblijft voor een opnieuw in te zaaien akkerrand is
soms smaller dan eerder aan CCHW is doorgegeven. Zowel de NVWA als CCHW controleren
de breedte van de akkerranden. Is die smaller dan in de bijlage bij het contract is aangegeven
dan wordt dat uiteraard verrekend, maar dan worden daarnaast ook de kosten voor het
nameten in rekening gebracht. Alles bij elkaar kan dat een behoorlijke korting op de vergoeding
opleveren. Voorkom deze ellende en geef voortijdig aan als er bij u (onverhoopt) wijzigingen zijn
opgetreden.
Geen rijpad of beregeningsinstallatie
Een akkerrand is ook geen rijpad. Zeker bij de meerjarige randen is de verleiding soms groot
om er doorheen te rijden. Dat is niet de bedoeling en het kan anders.
Een akkerrand is ook niet bedoeld voor het stallen van de beregeningsinstallatie. Ook dat kan
vaak anders. Loopt u echter wat dit betreft tegen problemen aan, neem dan contact op met één
van de veldcoördinatoren. De contactgegevens staan onder aan deze nieuwsbrief.

Afbeelding: Beregeningshaspel opgesteld naast akkerrand

"Eerste" akkerrand 2022 ingezaaid
Op 22 april - de Landelijke zaaidag voor bijen en vlinders heeft de Zuid-Hollandse gedeputeerde B. Potjer de 'eerste'
akkerrand van 2022 ingezaaid op de Hoeksche Hoeve aan de
Boendersweg in 's-Gravendeel. Hij werd daarbij geassisteerd
door heemraad D. Gerts van het waterschap Hollandse Delta,
wethouder P. Boogaard van de gemeente Hoeksche Waard
en wethoder T. Both-Verhoeven van de gemeente GoereeOverflakkee. Uiteraard was dit een symbolische 'eerste' rand,
op 22 april waren al veel 1-jarige bloemenranden ingezaaid.
Stuurgroep akkerranden
Het is geen toeval dat deze bestuurders bij elkaar waren.
Samen met een vertegenwoordiging van CCHW en het
agrarisch collectief Zuid-Hollandse eilanden vormen zij de
"Stuurgroep Akkerranden". Sinds lange tijd was de stuurgroep
niet meer bijeen geweest. Nu er zoveel zaken spelen wat het
akkerrandenbeheer betreft, heeft CCHW het initiatief
genomen voor een stuurgroepoverleg. Het was een nuttig
overleg, waarbij vooral verschillende zaken die betrekking hebben op de praktische uitwerking
van het nieuwe beleid aan de orde zijn gekomen.
Doorzaaien "eerste" akkerrand
Niet alleen werd op 22 april bij de Hoeksche Hoeve een 1jarige kruidenrijke bloemenrand ingezaaid, maar zijn ook de
eerste meters gezaaid met een "patrijzenakkerdoorzaaimachine". De Hoeksche Hoeve heeft al vele jaren
een succesvolle meerjarige graskruiden rand liggen. In deze
rand waren nog wel kruiden aanwezig, echter minder in aantal
en soort dan oorspronkelijk het geval was. Voor een
biodiverse rand is juist deze kruidenrijkheid belangrijk.
CCHW heeft de afgelopen jaren op verschilende manieren
geprobeerd bestaande nog waardevolle akkerranden met
extra kruiden door te zaaien, maar dat blijft door concurrentie
vaak lastig. Op initiatief van CCHW en door middel van een
subsidie van de provincie Zuid-Holland is een "patrijzenakkerdoorzaaimachine" ontwikkeld, waar door het zaaien in sleuven
de concurrentie wordt beperkt. Deze machine is compact
gehouden om zonder kans op stropen door ongemaaide
patrijzenakkers te zaaien, waar de plantenrestanten na de
winter vaak hoog zijn. De compacte maat biedt gelijk mogelijkheden om kleine incourante
overhoekjes in te zaaien, die tot nu toe voor kruidenmengsels onbenut blijven.
Bij de Hoeksche Hoeve ontstaat nu door het zaaien van een éénjarige bloemenrand naast de
opgewaardeerde graskruidenrand een dubbele rand. Zo'n dubbele rand heeft uit het oogpunt
van biodiversiteit een duidelijke meerwaarde.

Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT)
RVO werkt aan nieuw kaartmateriaal, de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT). Deze
nieuwe kaart wordt gefaseerd uitgerold over Nederland. Alle agrariërs hebben er de afgelopen
tijd al mee te maken gehad. Het nieuwe kaartmateriaal kan ook gevolgen hebben voor het
intekenen van de percelen met agrarisch natuurbeheer. Dit geldt vooral voor de akkerranden.
Onlangs hebben alle akkerrandenbeheerders van CCHW per email een afzonderlijk bericht
ontvangen, waarin we wijzen op de noodzaak van controle. Zijn er vragen, neem dan contact op
met Peter Lerink via peter@cchw.eu.

Boerenlandvogels, ze vragen uw aandacht
Zorgplicht
Sommige ‘weidevogels’, zoals kieviten en scholeksters, broeden ook op bouwland. Daarnaast
zijn er ook andere vogels die hun nest op of nabij bouwland maken. Bij de werkzaamheden
liggen de nesten soms in de weg. Het verplaatsen of afschermen van nesten voorkomt
beschadiging of vernietiging, Hiermee wordt ook voldaan aan de zorgplicht voor vogels en
nesten die iedereen aangaat. Eigenlijk is het verplaatsen of beschermen van nesten niet
moeilijk, als je bewust bent, dat nesten mogelijk aanwezig kunnen zijn.
Nestmandjes
CCHW beschikt over ‘nestmandjes’. Deze mandjes maken het gemakkelijker om de nesten over
korte afstand te verplaatsen. Verplaatsen is eenvoudig, maar wel even op een paar dingen
letten:
een klein kuiltje maken voor het mandje (of ander hulpmiddel)
beetje grond, strootjes e.d. in het mandje
eieren voorzichtig oppakken en met de punten van de eieren naar elkaar in het mandje
leggen
mandje in het kuiltje zetten
bij een volgende werkgang eieren met mandje min of meer op de oorspronkelijke plek terug
leggen.
Heeft u (nog) geen mandje, Dan kunt u ook andere dingen die voorhanden zijn gebruiken, als
ze maar water doorlatend zijn.
Vrijwilligers van Hoekschewaards Landschap hebben een kort instructiefilmpje gemaakt over
het verplaatsen van nesten met een nestmandje. Dat is te vinden via deze op de website van
CCHW instructiefilm-nesten-verplaatsen-op-bouwland.

De mandjes zijn af te halen bij onze veldcoördinator Lena
Zevenbergen of ze kunnen worden afgehaald aan de
Hoekseweg 12 Strijen of Stougjesdijk 168 Mijnsheerenland.
Graag even aanvragen via info@cchw.eu of WhatsApp 06 23
28 68 42. Dan zorgt CCHW ervoor dat er mandjes klaar staan.
En neem er gelijk ook een paar mee voor de buurman/-vrouw.

Nestbeschermingskappen
CCHW heeft ook metalen kappen die met een ‘haring’ in de grond kunnen worden gezet om een
nest voor een heel korte tijd te kunnen beschermen. Die kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt
bij het uitrijden van drijfmest. De slangen beschadigen dan het nest niet. De kappen zijn af te
halen aan de Hoekseweg 12 Strijen. Ook hiervoor graag een berichtje via info@cchw.eu of
WhatsApp 06 23 28 68 42.

Volop leven in het weidevogelgebied

Meer nattigheid?
Een van onze leden met plasdras was ook bereid om in het broedseizoen het peil in enkele
scheidingssloten te verhogen om op die manier vochtiger grasland te realiseren voor de
weidevogels. Het peilbeheer is een verantwoordelijkheid van het waterschap Hollandse Delta.
Het instellen van een permanent hoger peil gedurende het hele jaar is in dit agrarische gebied
niet wenselijk vanwege de agrarische bedrijfsvoering, maar aan een pilot met een tijdelijk hoger
peil in het broedseizoen was de betreffende agrariër bereid mee te werken. De provincie ZuidHolland had voor de noodzakelijke voorzieningen voor het tijdelijke hogere peil aan CCHW een
subsidie toegekend. Jammer genoeg verloopt de procedure bij het waterschap voor het krijgen
van de hiervoor benodigde watervergunning zeer stroef.

Kuikens in het land, poes in de mand
Naast het weer zijn er nog veel andere zaken die van invloed zijn op een succesvol
weidevogelseizoen. Een daarvan is predatie, niet alleen door roofvogels en vossen, maar ook
door rondzwervende huiskatten en verwilderde katten. Onderschat de grootte van de schade
die katten kunnen aanbrengen niet!
Aan de rondzwervende katten kunnen we wat doen! Katten gaan overdag en ’s nachts op jacht.
Kattenbezitters zijn zich er niet altijd van bewust dat de gezellige huiskat of de boerderijkat
soms kilometers afstruint door de weilanden. Instinctief zijn ook kuikens van onze
boerenlandvogels, die het al zo moeilijk hebben, een prooi. Dit geldt zowel voor overdag als ’s
nachts, maar vooral in het donker zien de vogels het gevaar niet aankomen. Daarom onze
dringende oproep: "red kwetsbare kuikens en houd uw kat van half april tot en met juni zoveel
mogelijk binnen, maar vooral ook ’s nachts".
Dus: kuikens in het land, poes in de mand.

Vrijwilliger(s) gezocht
Het agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard is de afgelopen jaren behoorlijk uitgebreid.
Afgelopen voorjaar heeft CCHW weer een positief besluit van de provincie Zuid-Holland
gekregen op een subsidieaanvraag in het kader van het Actieplan boerenlandvogels. Hierdoor
kunnen we bijvoorbeeld meer doen voor de patrijs. Vrijwilligers zijn van harte welkom om te
assisteren bij de werkzaamheden, zoals het bijhouden van de voertonnen bij enkele (potentiële)
plekken waar patrijzen foerageren. Belangstelling? Een reactie graag naar info@cchw.eu of via
WhatsApp

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
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.

