Nieuwsbrief april 2014
Voorjaar
Het is voorjaar, met de afgelopen weken ongekend
hoge temperaturen. Drukte in de polder, alle
boeren hard aan het werk met zaaien en poten. Dat
betekent niet dat de bloemenranden al zijn gezaaid.
Daarvoor is het nog een beetje vroeg. Bovendien
begint het droog te worden. Voor het inzaaien van
de bloemenranden moet de grond niet te diep
worden losgemaakt, juist die losse grond droogt
snel uit. Bovendien is de structuur van de grond dit
jaar in het algemeen wat minder goed dan in
voorgaande jaren. Afgelopen najaar en winter was
het nat en de grond is niet bevroren geweest. In
combinatie met het snel drogen van de grond dit
voorjaar geeft dat nogal wat kluiten. Aan de boeren
dus de kunst om toch een goed zaaibed voor de
bloemenranden te maken.

Bloemenzaad
Voor onze donateurs weer een zakje met
bloemenzaad. De samenstelling van het zaaizaad is
vrijwel ongewijzigd in vergelijking met voorgaande
jaren. Ook voor u geldt: de grond niet te diep
losmaken en na het zaaien de grond ook een beetje
aandrukken. Hierdoor gaat u het uitdrogen van de
grond tegen.

Hoeksche Randen
In de nieuwsbrief van afgelopen januari zijn we
uitgebreid ingegaan op de Hoeksche Randen. De
pilot Hoeksche Randen 2014 is de opvolger van de
pilot Agroranden 2008-2013. Ook hebben we de
randen van Akkerbouw in Groen en Blauw en de
pilot Akkervogels in de Hoeksche Randen kunnen
opnemen. We hebben hierdoor verschillende
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soorten
randen:
eenjarige
bloemenranden,
meerjarige
graskruidenranden,
gewonen
grasranden, vogelakkers, biomassaranden en
herstelranden. De totale oppervlakte van de randen
in 2014 bedraagt circa 180 ha, omgerekend in
lengte is dat ruim 500 km. Op de website van
Hoeksche Randen vindt u meer informatie over de
randen.
http://www.hoekscheranden.nl/.
Het
project wordt mede mogelijk gemaakt door een
financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland en
het
waterschap
Hollandse
Delta,
Rabobank
Hoeksche Waard en HW-Wonen nemen een deel
van de kosten van het zaaizaad voor hun rekening.

GLB
Het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid
(GLB) houdt ons behoorlijk bezig. Eind februari
belegde het Ministerie van Economische Zaken een
overleg
met
belanghebbenden
(stakeholdersoverleg) over de nationale invulling
van de vergroening van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid vanaf 2015. De hoofdlijnen van het
GLB worden door ‘Brussel’ bepaald. Binnen de door
de EU vastgestelde randvoorwaarden blijft er echter
op nationaal niveau nog ruimte voor een verdere
invulling. Wij stelden het dan ook bijzonder op prijs
om als Rietgors door het ministerie te worden
uitgenodigd om op deze wijze onze visie op de
vergroening te kunnen geven.
In hoofdlijnen komt het EU beleid erop neer dat
akkerbouwers 5% van hun productiegrond aan het
gangbare agrarisch gebruik moeten onttrekken en
deze grond moeten inrichten als ecologisch
aandachtsgebied (EFA). Mogelijk wordt in de
toekomst deze 5% nog verhoogd naar 7%.
Voorafgaand hebben in november 2013 Rietgors en
H-WodKa bij staatssecretaris Dijksma een krachtig
pleidooi gehouden om taluds en watergangen tot
EFA’s te rekenen. De belangrijkste argumenten
waren dat dan minder grond uit productie hoeft te
worden genomen en dat watergangen van grote
betekenis zijn voor biodiversiteit. Uit haar brief aan
de Tweede Kamer, d.d. 6 december 2013, blijkt dat
die wens is verhoord. De staatssecretaris heeft
daarbij aan de Tweede Kamer toegezegd om begin
mei te komen met de verdere uitwerking van de
vergroening. Dat is voor Rietgors en H-WodKa
aanleiding geweest om eind maart een tweede brief
aan staatssecretaris Dijksma (en een groot aantal
organisaties) voor te leggen. In deze brief hebben
wij er o.a. voor gepleit om de vergroeningsgelden
vooral aan te wenden voor het opwaarderen van
door boeren te beheren landschapselementen, zoals
dijktaluds, kreken en natuurvriendelijke oevers. Wij
hebben gewezen op de betekenis van brede sloten

voor stabiele taluds, optimale waterfuncties en
meer ruimte voor biodiversiteit. Wij hebben ook
gepleit voor akkerranden met een variabele breedte
waarmee een kromme of gerende perceelzijde recht
getrokken kan worden. Bloeiende akkerranden
moeten in onze visie een zwaarder gewicht krijgen,
zodat 1 ha bloemrijke rand als 2 ha EFA wordt
geteld, dit om recht te doen aan de inspanningen
en risico's. Wij zoeken dus steeds naar oplossingen,
die de boeren ten goede komen zonder de
doelstellingen van het GLB uit het oog te verliezen.
Meer informatie vindt u op onze website
http://www.rietgorsinfo.nl/.

Agrarisch natuurbeheer
Effectiever en efficiënter
In samenhang met het GLB verandert ook het
agrarisch natuurbeheer. Dit moet effectiever en
efficiënter. Niet overal zullen contracten voor
agrarisch natuurbeheer kunnen worden afgesloten.
Dit zal naar verwachting alleen mogelijk zijn in door
de provincies aangewezen kerngebieden. Dit zijn
gebieden die zich, beter dan andere gebieden,
lenen
voor
agrarisch
natuurbeheer
door
bijvoorbeeld de aanwezigheid van relatief grote
aantallen vogels of de afwezigheid van verstorende
elementen. Het is de bedoeling dat door de
aanwijzing
van
kerngebieden
het
agrarisch
natuurbeheer effectiever wordt. Bovendien sluit de
overheid geen contract meer met de individuele
boeren, maar alleen met een zgn. collectief, zoals
een agrarische natuurvereniging. Het collectief sluit
vervolgens weer een contract met de boer over het
agrarisch natuurbeheer. Door deze maatregel
moeten de uitvoeringskosten worden beperkt,
waardoor het agrarisch natuurbeheer efficiënter
wordt.
Weidevogelbeheer
De
Hoeksche
Waard
is
vooral
een
akkerbouwgebied. Een door Alterra uitgevoerd
onderzoek in opdracht van de provincie ZuidHolland geeft aan dat een deel van het Oudeland
van Strijen de potentie heeft om als kerngebied
voor
weidevogels
te
worden
aangewezen.
Maatgevend voor dit onderzoek zijn de populaties
grutto’s, tureluurs en slobeenden.

Akkervogelbeheer
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Door medewerkers van de provincie Zuid-Holland is
aangegeven dat er in deze provincie geen agrarisch
natuurbeheer gericht op akkervogels mogelijk
wordt gemaakt. Bij de besluitvorming misschien
toch weer bezwaar maken?

Ganzen
De ganzen houden de gemoederen behoorlijk bezig.
Er zijn er veel, en de ganzen veroorzaken nogal wat
schade op agrarische percelen. Uitgangspunt van
het beleid is om het aantal ganzen te reduceren en
daarmee ook de schade enigszins te beperken.
Over de manier waarop dit moet gebeuren
verschillen
de
meningen
van
verschillende
organisaties nogal. Rietgors neemt over dit soort
zaken geen standpunt in. Dit laten we over aan de
organisaties die in het bestuur van Rietgors zijn
vertegenwoordigd, zoals LTO Noord en de
Wildbeheereenheid.
Voor de grondgebruikers met agrarische percelen in
het Oudeland van Strijen was het wel mogelijk om
via Rietgors een beheerovereenkomst voor de
opvang van ganzen in de winter in af te sluiten. Het
Oudeland van Strijen is namelijk aangewezen als
Natura 2000-gebied voor ganzen en smienten. Van
deze mogelijkheid is door verschillende bedrijven
gebruik gemaakt. Gemiddeld zijn voor 370 ha
beheerovereenkomsten afgesloten. Deze regeling
eindigt dit jaar. Er is nog geen nieuwe regeling en
het is zeer de vraag of er in de toekomst opnieuw
rustgebieden worden aangewezen. Rietgors heeft in
februari bij de provincie nadrukkelijk de aandacht
gevraagd voor het Oudeland. Door het Natura
2000-gebied is verjaging van de ganzen in de
winter niet mogelijk. Hiermee verschilt de polder
van andere gebieden. Bij de toekenning van een
tegemoetkoming in de schade moet in onze visie
met deze verschillen rekening worden gehouden.

Tot slot
Veel zaken houden ons op dit moment bezig. U
kunt ons volgen via de website, de laatste berichten
van Twitter staan ook op de site en voor het laatste
nieuws uiteraard @ANVRietgors
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