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Inzaaien akkerranden weer van start
gegaan
Eind april is Deltanatuurbeheer, op verzoek van
Rietgors, weer begonnen met het inzaaien van de
bloemenranden rond de akkers in de Hoeksche
Waard. Rietgors, de stichting voor agrarisch
natuurbeheer in de Hoeksche Waard, is destijds
de initiatiefnemer geweest voor deze randen. De
´agroranden´, buffers tussen de gewassen en de
sloten, is een 6-jarig project dat wordt
gefinancierd door het waterschap Hollandse
Delta, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten
in de Hoeksche Waard. Dit jaar is het laatste van
deze 6 jaar. Er zijn nu 450 km aan agroranden in
de Hoeksche Waard, die bestaan uit gras-,
graskruiden- of bloemenranden. Het zou heel
jammer zijn als er in de toekomst geen
mogelijkheden meer zouden zijn voor de aanleg
van randen. Ze worden hoog gewaardeerd, zowel
door de boeren die randen hebben als door de
burgers in de Hoeksche Waard. Laten we hopen
dat alle energie die de deelnemende boeren en
anderen in het randenbeheer hebben gestoken
niet voor niets is geweest en we ook in de
toekomst kunnen blijven genieten van mooie
akkerranden in de Hoeksche Waard.
Welke bloemen zaaien we?
Ieder jaar wordt kritisch gekeken hoe de randen
zich ontwikkelen en welke soorten het goed
doen. De monitoring in de afgelopen zomer gaf
geen aanleiding om het mengsel van de
bloemenranden aan te passen. We zaaien, net
als in 2012, de volgende soorten:
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Om u wat meer te vertellen over de herkomst
van onze zaadmengsels hebben we de
leverancier (Van Dijke Zaden) die de afgelopen
jaren voor het zaad van de randen heeft
gezorgd, gevraagd hierover zelf een stukje te
schrijven. Hieronder het resultaat:
Van
Dijke
Zaden
is
een
bedrijf
dat
gespecialiseerd is in de vermeerdering van
bloemzaden.
Ons bedrijf is gevestigd in Sint-Annaland
(Tholen). De productie van de bloemzaden vindt
voornamelijk plaats in het zuidwesten van
Nederland, maar ook enkele producties in de
Hoeksche Waard!

Foto: productieveld van Gele Kamille en Rodanthe

De zaden worden op ons bedrijf gedroogd en
geschoond. De meeste zaden worden verkocht
aan klanten in Duitsland, Frankrijk en de USA.
Gelukkig blijven er ook nog bloemzaden in ons
eigen land, o.a. in de mengsels voor de
Hoeksche Waard. Sinds 2008 mogen we de
zaadmengsels voor de HW leveren. De
samenstelling van een zaadmengsel is heel
belangrijk, niet alleen de soorten die in een
mengsel verwerkt zijn, maar ook het aandeel
van iedere soort in het mengsel. Om te kijken of
de verschillende soorten het goed doen in de
Hoeksche Waard en of ze aantrekkelijk zijn voor
nuttige insecten worden de randen ieder jaar
gevolgd door Paul van Rijn, onderzoeker bij de
Universiteit van Amsterdam. In samenspraak
met Rietgors en Paul van Rijn zijn we tot
mengsels gekomen die aantrekkelijk zijn voor de
nuttige insecten en bijen, een lange bloeitijd
hebben en mooi zijn om te zien. Ook wordt nog
wat
zomertarwe
toegevoegd
voor
de
(doortrekkende) vogels aan het einde van de
zomer.
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Nieuwe Europees Landbouwbeleid: wat
betekent dat voor Rietgors?
Landbouwbeleid
is
vooral
een
Europese
aangelegenheid, zeker ook voor de Nederlandse
landbouwers.
Het
Gemeenschappelijke
Landbouwbeleid (GLB) gaat de komende jaren
veranderen. Vergroening en verduurzaming
worden belangrijke uitgangspunten van dit
beleid.
Vergroening
Om aan de Europese vergroeningseis te kunnen
voldoen moet bij akkerbouwbedrijven een Xpercentage
van
het
landbouwareaal
een
ecologische functie krijgen1. Dit zijn de
ecologische focusgebieden. Vooralsnog wordt
uitgegaan van 5%.
Het is waarschijnlijk mogelijk om de vergroening
voor een deel collectief, op gebiedsniveau, in te
laten invullen door bijvoorbeeld agrarische
natuurverenigingen.
Hier ligt een belangrijke taak voor Rietgors.
Door
gezamenlijk
deze
ecologische
focusgebieden te ontwikkelen, kan worden
bekeken op welke plekken deze het beste
kunnen worden gerealiseerd. Uitgangspunt
hiervoor
is
de
bestaande
groenblauwe
structuur van de Hoeksche Waard.
5 % niet betelen is nog geen kwaliteit
Het verplicht niet betelen van 5% van de
bedrijfsgrond
van
een
akkerbouwbedrijf
betekent nog niet dat daarmee een ecologische
meerwaarde ontstaat. We zien aan de hand van
onze ervaringen met de agroranden dat het er
1

De mogelijkheden worden ook onderzocht of er andere
mogelijkheden zijn om aan de vergroeningseis te voldoen,
zoals certificering.

wel degelijk toe doet hoe de randen worden
ingericht. De soorten bloemen en planten in de
randen zijn bepalend of de randen een
meerwaarde hebben voor bijvoorbeeld bijen,
akkervogels en natuurlijke plaagbestrijding. 5%
niet betelen betekent vooral ‘ruimte’ bieden voor
vergroening en verduurzaming, maar levert niet
vanzelfsprekend ecologische meerwaarde op.
Daarvoor is een goede inrichting nodig. Voor de
kosten van de feitelijke inrichting zal vooral naar
de mogelijkheden van regelingen en voor
agrarisch
natuurbeheer
moeten
worden
gekeken. Dit betekent ook, dat een goede
samenwerking nodig is tussen private (boeren)
en publieke (overheid) partijen. De private
partijen nemen het beschikbaar stellen van de
gronden en de uitvoering voor hun rekening, de
overheid de kosten voor de organisatie en de
(maatschappelijk verantwoorde) inrichting van
de ecologische focusgebieden.
Een goede inrichting van de ecologische
focusgebieden is van het grootste belang. Pas
dan
kunnen
deze
gebieden
ook
een
meerwaarde opleveren. Ook hierbij kan
Rietgors als collectief een belangrijke rol
hebben. Wij kennen het gebied, wij kennen
veel boeren en hebben de nodige ervaring met
de agroranden en vogelakkers.
Rietgors als collectief voor het GLB
Over de rol van Rietgors als collectief in het
kader van het toekomstige landbouwbeleid is
oriënterend gesproken met de besturen van de
organisaties
die
in
onze
stichting
vertegenwoordigd zijn. Er moeten nog veel
zaken worden uitgewerkt, maar alle organisaties
ondersteunen de aangegeven koers.
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