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CCHW gaat naar het Buijtenland
Excursie en barbecue Buijtenland van Rhoon op 2
augustus
Uitnodiging
CCHW nodigt haar leden graag uit voor een excursie op dinsdagmiddag 2 augustus naar het
Buijtenland van Rhoon, met aansluitend een barbecue.
Waarom het Buijtenland van Rhoon?
IJsselmonde is net als de Hoeksche Waard een van de Zuid-Hollandse eilanden. Het grootste
deel wordt in beslag genomen door stedelijk gebied. In het middendeel van IJsselmonde, tussen
Rhoon en Carnisselanden en grenzend aan de Rhoonse grienden, ligt nog een vrij open
poldergebied dat veel overeenkomsten vertoont met de polders van de Hoeksche Waard.

De Hoeksche Waard is geen IJsselmonde
Hoewel het polderlandschap van het Buijtenland van Rhoon veel overeenkomsten heeft met dat
van de Hoeksche Waard zijn er wel grote verschillen. Doordat destijds het gebied is
aangewezen om de natuur te compenseren voor de komst van de tweede maasvlakte, hebben
de achtergebleven bedrijven veel wensen van allerlei partijen en veranderingen op zich af zien
komen. Wij hebben Adjan Vos bereid gevonden om ons deelgenoot te maken van zijn
ervaringen hoe hiermee in een modern akkerbouwbedrijf mee om te gaan met het oog op een
rendabele bedrijfsvoering.
Programma
We worden omstreeks 16.00 uur ontvangen op het bedrijf waar
vervolgens Adjan ons zal meenemen, in de veranderingen die hij in zijn
bedrijfsvoering in meer of minder mate succesvol heeft
doorgevoerd, hoe hij omgaat met de onzekerheden en de wensen uit
zijn directe omgeving: de "stad" en de provincie.
Maar ook vanuit het Rijk, waar wij nu allemaal mee te maken krijgen.
Vanuit zijn ervaringen willen we graag met elkaar kennis uitwisselen en
enkele percelen bezoeken.
De middag willen we graag met elkaar in ontspannen sfeer afsluiten
met een barbecue en vanzelfsprekend een drankje.
Aan het deelnemen van de excursie en de barbecue zijn geen kosten
verbonden.
Aanmelden noodzakelijk
In verband met de barbecue is aanmelden nodig. Aanmelden kan tot en met 29 juli door
middel van deze link, maar doe dit zo snel mogelijk, dat maakt voor ons de organisatie
gemakkelijker. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kijken we of we individueel reizen of dit
kunnen combineren. 1 augustus krijgen degenen die zich hebben aangemeld nadere informatie
over het programma, adres e.d.
Wacht niet met aanmelden en zijn er dieetvoorschriften: geef ze door!
Meer informatie over het Buijtenland
Meer informatie over het Buijtenland van Rhoon vinden jullie o.a. hier:
* Artikel natuurinclusief boeren
* Artikel nieuwe oogst

Terugkijken webinar FABulous farmers
Op 22 juni was er een webinar van FABulous farmers met de Universiteit van Amsterdam,
Stichting Collectief Hoeksche Waard en Biobest over het de resultaten van het Interregproject
NWE FABulous Farmers in de Hoeksche Waard.
Heeft u dit webinar gemist of wilt u het terugkijken. Dat kan door middel van deze link

GLB, NSP en ANLb
Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) treedt in 2023 in werking. De
Nederlandse uitwerking daarvan – het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is nog steeds niet
afgerond. Het NSP zou begin juli worden ingediend, maar dit is vertraagd o.a. door de
samenhang met het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Ook het nieuw agrarisch natuuren landschapsbeheer (ANLb) is nog niet helemaal gereed. Wel zijn er belangrijke stappen
gezet. Er zijn conceptpakketten en voor veel pakketten ook concepttarieven.
Veel tijd
De invoering van het nieuwe ANLb kost ook de collectieven veel tijd. CCHW heeft in
samenspraak met een medewerker van BoerenNatuur onlangs een korte notitie opgesteld over
de vergoeding voor akkerrandenbeheer wanneer dit samenvalt met de verplichte bufferzone.
Deze notitie heeft CCHW aan Tweede Kamerleden van verschillende politieke partijen
toegestuurd. De beleidsmedewerker van de SGP pakte dit op en in overleg met LNV blijkt er nu
een hogere vergoeding mogelijk dan de vergoeding waar aanvankelijk van werd uitgegaan. Dit
geldt alleen wanneer de akkerrand niet wordt gebruikt voor de invulling van het verplichte 4%
niet -productief akkerbouwareaal.
De samenhang tussen de basisvoorwaarden (conditionaliteiten), ecomaatregelen en agrarisch
natuurbeheer blijkt uitermate complex. RVO werkt aan schema’s om een en ander te
verduidelijken, maar het is helaas niet bekend wanneer deze beschikbaar zullen zijn.
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