Nieuwsbrief januari 2012
Veel te lang duurt het voordat u weer een
nieuwsbrief van ons ontvangt! Rietgors is maar een
kleine organisatie en dan schieten activiteiten als het
maken van een nieuwsbrief er wel eens bij in. Onze
excuses hiervoor, want wij waarderen het bijzonder
dat u onze stichting steunt.
Wat doen we met uw donatie?
Misschien vraagt u zich wel eens af of het zin heeft
om donateur te zijn. Wat doet Rietgors met de
giften, worden die zinvol besteed?
De stichting
Zoals u weet is Rietgors een stichting. In het
verleden is meerdere keren in het bestuur gesproken
over de beste (juridische) organisatievorm met als
conclusie dat de stichtingsvorm ons het beste past.
Daardoor hebben we geen leden die contributie
betalen en geen structurele inkomsten.

geen druppel regen en de grond werd droog! Vooral
voor de randen waar al een aantal jaren bloemen
hadden gestaan bleek dit een probleem. Het meeste
onkruid bleek beter opgewassen tegen de droogte
dan het bloemenzaad, waardoor er een aantal
randen behoorlijk mislukten. Een rand met
overwegend onkruid is voor de grondgebruiker een
probleem, maar ook geen visitekaartje. In overleg
met het waterschap is de deelnemers de
mogelijkheid geboden om het onkruid weg te frezen
en de rand opnieuw in te zaaien met gele mosterd,
bladrammenas of facelia. Dit zijn snelle groeiers,
zodat er toch nog een rand tot ontwikkeling kwam.
Misschien hebt u ze wel gezien, de gele of
wit/paarse randen.
Graskruidenranden
Bij de start van het agrorandenproject bestond de
mogelijkheid om de randen in te zaaien met gras of
een bloemenmengsel. Veel boeren kozen voor gras:
gemakkelijk in onderhoud en een veel minder grote
onkruiddruk dan bij een bloemenrand.
Met het oog op de natuurlijke plaagbestrijding is een
grasrand nuttig. Loopkevers en spinnen kunnen in
een goede grasrand overwinteren en het volgend
voorjaar de luizen te lijf gaan. Een grasrand ziet er
wel saai uit. Daarom zijn we enkele jaren geleden
begonnen met een graskruidenmengsel. Dit is een
meerjarig
mengsel,
waarin
naast
langzaam
groeiende grassen de bloeiende kruiden zorgen voor
de nodige fleur.

Onze inkomsten
De inkomsten van Rietgors bestaan voor een groot
deel uit de donaties en uit de vergoedingen voor
werkzaamheden die Rietgors voor derden verricht,
zoals de controle van de wandelpaden voor de
samenwerkende gemeenten in de Hoeksche Waard.
Dat zijn geen grote inkomsten, maar onze kosten
betalen we daaruit. We zijn geen organisatie zoals
andere agrarische natuurverenigingen met een eigen
kantoor en vaste beroepskrachten. Onze kracht
bestaat uit inzet en enthousiasme.
Apparatuur
We merken steeds meer, dat we middelen missen
om Rietgors te presenteren en uit te dragen waar we
voor staan. We hebben prachtige agroranden, die
we graag in het veld willen laten zien, maar dat kan
niet altijd. We hebben uitstekend fotomateriaal,
maar ook dat kunnen we niet altijd laten zien zoals
we dat zouden willen.
We willen dus graag een laptop en een beamer
aanschaffen! Door uw donaties kan dat.
Agroranden
De
agroranden
vormen
nog
steeds
onze
belangrijkste activiteit. Maar ieder jaar is weer
anders, afgelopen voorjaar hebben we dat maar al
te goed gemerkt.
Droogte
Optimistisch zijn we begonnen met het zaaien van
de bloemenranden, maar de weken daarna viel er
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Belangrijker is eigenlijk nog dat deze graskruidenranden eerder in bloei staan dan de bloemenranden
en een bron van nectar en stuifmeel zijn voor onze
‘natuurlijke vrienden’.
Financiën
Voor het niet langer betelen van een strook langs
een sloot krijgen de deelnemers een vergoeding.
Hiervoor stellen het waterschap Hollandse Delta en
de provincie geld beschikbaar. Daarnaast nemen de
gezamenlijke gemeenten in de Hoeksche Waard de
kosten van het zaaizaad voor de bloemenranden en
de graskruidenranden en het inzaaien van de
bloemenranden voor hun rekening. De financiering
loopt in principe tot en met 2013. Het is onzeker of
en op welke manier het project een vervolg krijgt.
Overheden moeten drastisch bezuinigen en ook in

het Europese landbouwbeleid verandert vanaf 2014
het nodige. Wij doen onze uiterste best om het
project ook voor de toekomst veilig te stellen.
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Akkervogels
De Hoeksche Waard is in vergelijking met veel
andere gebieden bijzonder innovatief bezig als het
gaat om randenbeheer en langzamerhand koploper
op dit gebied. Kijkt u bijvoorbeeld ook eens op de
site van de stichting De Hoeksche Waard op de Kaart
(www.hwodka.nl),
die
optimaal
van
de
tegenwoordige digitale mogelijkheden gebruik maakt
voor het aanleggen van natuurakkers langs de
randen van percelen.
In verschillende organisaties leefde ook het idee, dat
meer aandacht nodig zou zijn voor de akkervogels.
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Landelijk gezien wordt veel tijd en energie gestoken
in het beschermen van de weidevogels, maar de
akkervogels zoals veldleeuwerik, patrijs of gele
kwikstaart zijn veel minder in beeld. Dit ondanks het
feit dat bijvoorbeeld de leeuweriken veel sterker in
aantal afnemen dan de meeste weidevogelsoorten.
Hieruit is een werkgroep ‘Akkervogels’ ontstaan en
door LTO projecten is een projectvoorstel voor een
pilot Akkervogels opgesteld. Tot het voorjaar van
2014 worden bij 20 bedrijven extra randen
ingezaaid. Dit kan een zomer- of een winterrand
zijn. In de winter is er voldoende voedsel voor de
overwinteraars door het graan en de zaden uit de
randen.
De
insecten
in
de
kruidenrijke
(zomer)randen vormen een voedselrijke bron met
veel eiwit voor de groei van jonge vogels.

We zijn benieuwd naar de resultaten. Via onze
website www.rietgorsinfo@nl houden we u op de
hoogte van het akkervogelproject.
Goed voorbeeld …..?
doet goed volgen, zegt het spreekwoord. De
bloemenranden spreken veel mensen aan. In het
voorjaar van 2011 heeft de gemeente Korendijk in
totaal 8.000 m2 openbaar groen op verschillende
plaatsen in de gemeente ingezaaid met het
bloemenmengsel, dat ook wordt gebruikt voor de
agroranden. Het was ook bij de gemeente even
spannend of het zaad, gelet op het droge voorjaar,
op zou komen. Op de meeste plaatsen was dit wel
het geval en zag het er afgelopen zomer fleurig uit.
Het bloemenmengsel is zo samengesteld dat het
lang bloeit en er steeds verschillende kleuren zijn.
Door de bloemen wordt het leefgebied van nuttige
insecten, zoals bijen en vlinders, versterkt. De
gemeente wil hiermee een bijdrage leveren aan het
versterken
van
de
natuur.
Ook
de
onderhoudsaspecten spelen een rol. De gemeente
Strijen heeft in 2011 eveneens op beperkte schaal
het bloemenmengsel ingezaaid, maar ook hier heeft
de droogte de gemeente parten gespeeld.
Wij hopen dat deze goede voorbeelden navolging
krijgen bij de andere gemeenten in de Hoeksche
Waard De mogelijkheden brengen wij bij de
gemeentebesturen onder de aandacht.
Ganzen
Voor de winter van 2005/2006 zijn we voor het eerst
gestart met de beheerovereenkomsten voor het
ganzenfoerageergebied in het Oudeland van Strijen.
Zoals velen van u waarschijnlijk weten is het
Oudeland enkele jaren geleden aangewezen als
Natura 2000 gebied voor een aantal soorten
overwinterende ganzen en smienten. Destijds is
gestart met eenjarige overeenkomsten, maar met
ingang van de winter 2007/2008 is de regeling
onder de provinciale Subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer ((P)SAN) komen te vallen. De (P)SAN
regeling heeft betrekking op een periode van 6 jaar.
Overige activiteiten
We noemen een paar zaken:
de jaarlijkse ontvangst van een aantal
buitenlandse studenten van de Wageningen
Universiteit door Johan Dam. Vooral de
agrobiodiversiteit komt hierbij aan de orde.
het
bezoek
van
waterbestuurders
van
verschillende
waterschappen,
provincie
en
gemeenten op 17 juni 2011 aan de Hoeksche
Waard. In de boerderij van Johan Dam hebben
we voor een geïnteresseerd gezelschap het
agrorandenproject toegelicht;
onze deelname aan de projectgroep voor het
Landschapsbeheerplan voor de Hoeksche Waard;
onze deelname aan de klankbordgroep voor het
ontwikkelen van Groen-Blauwe Diensten voor de
Hoeksche Waard.
Tot slot
We hopen u weer een beetje te hebben ‘bijgepraat’.

Agrarisch natuurbeheer is belangrijk voor de
Hoeksche Waard, voor de boeren en voor uw
leefomgeving. Uw steun daarbij kunnen we niet
missen!
Meer informatie?
www.rietgorsinfo.nl
Johan Dam, coördinator
tel. 078-6761876

