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Nieuwsbrief januari 2014 

 
De hoogste tijd voor een nieuwe nieuwsbrief, er 
gebeurt genoeg dat de aandacht vraagt! 
Bovendien willen we graag van de gelegenheid 

gebruik maken om onze donateurs de Veldgids 
aan te bieden, een mooie gids voor bijvoorbeeld 

uw wandel- of fietstochten door het platteland.  
 

Hoeksche Randen 

Afgelopen jaar is in de Hoeksche Waard 450 km 
aan agroranden gerealiseerd. Dit was mogelijk 
door de pilot “Regeling Agroranden  2007-2013”. 
Toen deze pilot startte, werd ervan uitgegaan 
dat er in 2014 een nieuw Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) zou zijn. De invoering 

daarvan heeft echter zo’n anderhalf jaar vertra-
ging ondergaan. We hadden dus een probleem: 
450 km aan randen aan hun lot overlaten? Ge-
lukkig zijn het waterschap Hollandse Delta en de 
provincie Zuid-Holland vooralsnog van mening 
dat dit niet mag gebeuren. Voor 2014 is in prin-

cipe het budget dat voor 2013 voor de agroran-

den beschikbaar was, ook toegezegd voor de 
Hoeksche Randen in 2014. Ook de Hoeksche 
Waardse gemeenten doen een duit in het zakje.  
Er geldt echter een MAAR! De Agrorandenrege-
ling werd uitgevoerd door het waterschap. 
Weliswaar had Rietgors een grote inbreng vanuit 

de dagelijkse praktijk, maar de formele kant en 
administratie werden geregeld vanuit het water-
schap. Het waterschap is nu van mening, dat de 
randenregeling helemaal vanuit de streek moet 
worden opgepakt. Dit sluit ook aan bij het nieu-
we GLB, waarbij collectieven een belangrijke rol 
krijgen bij het agrarisch natuurbeheer. En ui-

teraard pakken we in de Hoeksche Waard die 
uitdaging graag op.  
 

Voor de voorbereiding van de pilot ‘Hoeksche 
Randen’ is een kleine werkgroep gevormd, die 
bestaat uit Rietgors, H-Wodka en een vertegen-

woordiger van SOHW. De werkgroep streeft 
ernaar op om in de nieuwe pilot de verschillende 
initiatieven uit het verleden –Agroranden, Ak-
kerbouw in groen en blauw en het Akkervogel-
project – in de nieuwe pilot ‘Hoeksche Randen’. 
Op 3 oktober en op 21 november is een voor-
lichtingsbijeenkomst gehouden voor de deelne-

mers aan de verschillende regelingen. Ook is in 
die periode de belangstelling gepeild om met het 

randenbeheer verder te gaan. Eind december 

hebben de deelnemers vervolgens een brief ge-
kregen voor de definitieve aanmelding voor de 

‘Hoeksche Randen’. Deze definitieve aanmelding 
moet uiterlijk 31 januari binnen zijn.  
Informatie over de Hoeksche Randen kunt u 
vinden op de website over deze nieuwe pilot 

http://www.hoekscheranden.nl/.  

 

 
 
De site bestaat uit twee delen: een deel dat 
vooral voor de boeren van belang is en een deel 

dat ook voor burgers interessante achtergrond-
informatie geeft.  

 

Sponsors 
Met de start van de Hoeksche Randen maakten 
we ons ook zorgen over het budget voor het 
zaaizaad voor de bloemen- en graskruidenran-
den. Juist deze randen willen we stimuleren! Wij 
zijn dan ook heel blij met de financiële bijdragen 
van het Rabobank Stimuleringsfonds en HW 

Wonen. 

Daarnaast stelt Syngenta B.V. zaad beschikbaar 
voor de bloemenranden.  
 

Nieuw GLB 
Ecologische aandachtsgebieden (EFAs) 

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe Ge-
meenschappelijke Landbouwbeleid is de ver-
groening. Om niet te worden gekort op de toe-

slagrechten moeten akkerbouwers 5% van hun 
areaal uit productie nemen voor ecologische 
aandachtsgebieden (EFAs) of equivalente maat-
regelen nemen. Dat betekent nog al wat voor de 

akkerbouwers in de Hoeksche Waard. Om ver-
groening in een hoog productief akkerbouwge-

bied als de Hoeksche Waard aantrekkelijker 

te maken en de biodiversiteit te bevorderen 
hebben H-Wodka en Rietgors half november een 

notitie en brief naar staatssecretaris Dijksma 
gestuurd, waarin wij ervoor hebben gepleit om, 
naast de akkerrand, ook talud en sloot onder-
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deel te laten uitmaken van de EFA. Rand, talud 

en sloot vormen in onze ogen een eenheid. Met 
een afgestemd beheer is winst te halen wat bio-

diversiteit betreft.  
 

 
 
We waren dan ook erg blij, dat staatssecretaris 
mevr. S.A.M. Dijksma in haar brief van 6 de-
cember aan de 2e Kamer ‘akkerranden met de 

daaraan grenzende sloten ten behoeve van de 
stimulering van de biodiversiteit, waaronder 
bijen’ nadrukkelijk noemde. Nu komt het nog op 
de verdere uitwerking aan en bijvoorbeeld goed-
keuring door ‘Brussel’. Uiteraard zullen we de 
uitwerking intensief volgen en waar mogelijk een 
Hoeksche Waardse bijdrage daaraan leveren.  

 
Collectieven  
Vanaf 2016 gaat een vernieuwd stelsel van 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer van 

start. Het beheer moet goedkoper en effectiever. 
In plaats van met de individuele grondgebruiker 
sluit de overheid in het nieuwe stelsel een over-

eenkomst af met een ‘collectief’, dit is een groep 
van boeren en andere landgebruikers. Het col-
lectief sluit vervolgens weer overeenkomsten af 
met de afzonderlijke grondgebruikers. De collec-
tieven worden aangewezen door Gedeputeerde 
Staten. De provincies streven naar een zo gering 

mogelijk aantal collectieven. Dit kan worden 
bereikt door meerdere agrarische natuurvereni-
gingen te laten opgaan in één collectief.  
Rietgors heeft er steeds gepleit om als Hoeksche 
Waard een zelfstandig collectief te kunnen gaan 
vormen. Anderen, zoals sommigen bij de provin-
cie, zien de Hoeksche Waard liever als onderdeel 

van het collectief Zuid-Hollandse eilanden. Wij 
hebben inmiddels ruime ervaring met zaken als 
randenbeheer en werken prima samen met an-
dere organisaties in de Hoeksche Waard. Sa-
menwerken met agrarische natuurverenigingen 
buiten ons eiland gaan we niet uit de weg, maar 
opgaan in een groter collectief is voor ons een 

stap te ver. We blijven knokken voor een zelf-
standig collectief Hoeksche Waard! 

 
 

Ganzenbeheer 
Het Oudeland van Strijen is in het verleden aan-

gewezen als Natura 2000-gebied voor de opvang 
van overwinterende ganzen en smienten. 
Grondgebruikers konden met de overheid een 

overeenkomst afsluiten om, tegen vergoeding, 
hun grond in de winter te laten gebruiken als 
foerageergebied voor de ganzen. Deze overeen-
komsten eindigen dit jaar. Er is echter nog geen 
zicht op de toekomstige mogelijkheden. De pro-
vincie Zuid-Holland is aan zet en moet beleid 

formuleren. Wij pleiten ervoor om dit in overleg 
met de streek te doen. Tot op heden horen wij 
echter niets hierover van de provincie.  
 

   

 

Overige zaken 
De website van Rietgors is vernieuwd. 
http://www.rietgorsinfo.nl/. We kunnen de web-
site nu zelf bijhouden (en hebben ook goede 

voornemens om dat te doen). Wilt u op de hoog-
te blijven van onze activiteiten, bezoek dan re-
gelmatig de site of volg ons op Twitter: 
@anvrietgors. 

 
Verder hebben we allerlei bijeenkomsten bijge-

woond, bijeenkomsten over het nieuwe GLB, het 
Plattelandsontwikkelingsbeleid (POP) en hebben 
we ons ook gepresenteerd op bijvoorbeeld de 
nazomermarkt van Groei en Bloei.  
 

En natuurlijk…. 
Agrarisch natuurbeheer is belangrijk voor de 
Hoeksche Waard, voor een duurzame landbouw 
en voor uw leefomgeving. Uw steun daarbij kun-
nen we niet missen! 
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