Nieuwsbrief najaar 2014
Het is al weer een tijd geleden dat u onze
nieuwsbrief ontving. Dat betekent niet dat wij met
de armen over elkaar de ontwikkelingen zaten af
te wachten. Integendeel, de afgelopen tijd was
bijzonder
druk,
vooral
door
het
nieuwe
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) dat
gedeeltelijk in 2015 en gedeeltelijk in 2016 in
werking treedt. Rietgors is een kleine stichting,
maar op allerlei niveaus, provinciaal en landelijk,
laten we zeker van ons horen.
In de vorige nieuwsbrief hebben we de
hoofdlijnen van het nieuwe GLB aangegeven, in
deze nieuwsbrief geven we graag een vervolg
daaraan. Verder een stukje van ons bestuurslid
Joke de Geus over de proef van het waterschap
voor een ander beheer van bermen. En tenslotte
nog even aandacht voor de ganzen.

mits die niet breder is dan 6 m, telt mee met een
factor 2. Dit betekent dat binnen de voorwaarden
van het GLB bij een optimale invulling maar 1%
uit productie hoeft te worden genomen. Door
deze gunstige mogelijkheid hadden wij – en met
ons provincie, waterschap en gemeenten, de
financiers van de huidige akkerrandenregeling –
er op gerekend dat het akkerrandenbeheer een
vervolg zou krijgen binnen het nieuwe GLB.
Soms lopen zaken echter anders dan verwacht.
Hoewel het Akkerbouw randenpakket op zich
gunstige mogelijkheden biedt, zijn bij de
behandeling van het GLB in de Tweede Kamer
moties ingediend om het nog eenvoudiger te
maken. Hierdoor is het nu ook mogelijk om aan
de
EFA
verplichting
te
voldoen
door
vanggewassen te zaaien.
Vanggewassen
Vanggewassen zijn gewassen die na de hoofdteelt
worden ingezaaid met de bedoeling uitspoeling
van meststoffen tegen te gaan. In de Hoeksche
Waard staan vanggewassen beter bekend onder
de naam groenbemesters.

GLB
Vergroening
Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe GLB
is een verdere ‘vergroening’ van de landbouw.
Akkerbouwers moeten hiervoor in principe 5%
van hun productiegrond inrichten als ecologisch
aandachtsgebied (EFA).
Akkerbouw randenpakket
Er zijn verschillende mogelijkheden om de EFA in
te vullen. Een van de mogelijkheden is het
Akkerbouw randenpakket. Bij een slimme
invulling met dit pakket hoeft maar een gering
percentage uit gebruik te worden genomen. Hoe
kan dat dan?
De verschillende manieren van invulling van de
EFA hebben een verschillende wegingsfactor. Die
is afhankelijk van de bijdrage van de invulling aan
de biodiversiteit. Rietgors heeft er het afgelopen
jaar bij staatssecretaris Dijksma en het ministerie
van E.Z. steeds op aangedrongen op een hoge
wegingsfactor voor de bloeiende akkerranden,
zoals we die in de Hoeksche Waard kennen. Ook
hebben wij er steeds voor gepleit om sloten die
grenzen aan deze akkerranden, bij de EFA te
betrekken. Dat is ook gelukt, de randen binnen
het Akkerbouw randenpakket hebben een
wegingsfactor van 1,5. De aangrenzende sloot,
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Groenbemesters zijn prima, omdat hierdoor de
bodemstructuur en het bodemleven worden
verbeterd. Ondanks alle positieve effecten wordt
de akkerbouw er echter niet veel groener door.
Landelijk
gezien
is
de
oppervlakte
groenbemesters die nu al wordt gezaaid groter
dan de oppervlakte die nodig is wanneer 100%
van de EFA’s zouden worden ingezaaid met
groenbemesters.
Waardering
Vanwege de positieve effecten voor de bodem
moeten boeren vooral doorgaan met de
groenbemesters. We hopen er echter vooral ook
op dat de akkerranden in beeld blijven. Die
hebben immers op meerdere vlakken positieve
effecten en kunnen op heel veel waardering van
burgers rekenen. Dat laatste wordt door de
boeren wel eens onderschat, terwijl waardering
van onschatbare waarde is.

Hoeksche Randen 2015 en later
Keuzemogelijkheid 2015
Met de provincie, waterschap en SOHW zijn we in
overleg om de Hoeksche Randenregeling 2014 in
2015 grotendeels op dezelfde voet te kunnen
voortzetten. Boeren kunnen dan volgend jaar
kiezen voor het Akkerbouw randenpakket (GLB)
of Hoeksche Randen 2015. De vooruitzichten voor
de financiering Hoeksche Randen 2015 zijn
gunstig. Net als vorig jaar neemt HWWonen ook
in 2015 een klein deel van de kosten van
zaaizaad van bloemrijke randen voor zijn
rekening. Voor de laatste stand van zaken
verwijzen we naar de website van Hoeksche
Randen. http://www.hoekscheranden.nl/nieuwsboeren.
Mogelijk is er in 2015 ruimte voor enkele nieuwe
deelnemers.
Agrarisch natuurbeheer 2016
Het agrarisch natuurbeheer maakt eveneens deel
uit van het nieuwe GLB. Dit onderdeel treedt in
2016
in
werking.
Boeren
die
agrarisch
natuurbeheer
willen
inpassen
in
de
bedrijfsvoering sluiten hiervoor een contract met
een collectief. Een collectief is een groep van
boeren,
eventueel
aangevuld
met
andere
grondgebruikers. Het collectief sluit vervolgens
een contract met de overheid. De collectieven
worden vastgesteld door de provincie. Rietgors
wil graag een collectief voor uitsluitend de
Hoeksche Waard en niet opgaan in een collectief
voor alle Zuid-Hollandse eilanden. De werkgroep
Hoeksche Randen loopt in feite al vooruit op deze
manier van werken.

Bermen inzaaien met bloemen
Proef ander bermbeheer
Het waterschap Hollandse Delta laat bij wijze van
proef bermen inzaaien met bloemenmengsels.

Met een ander beheer van de bermen krijgen
bloemen meer kans. De laatste jaren zien we
steeds minder bloemen in de bermen staan. Het
gras verdringt de bloeiende kruiden omdat het
sneller groeit. De voedingstoffen, die de snelle
groei van dit gras mogelijk maken hangen onder
andere samen met de maaimethode – het
klepelen - die al tientallen jaren wordt toegepast.
Het klepelen bevordert de groei van grassen en
brandnetels ten koste van de bloeiende kruiden.
De proef wordt begeleid door de Universiteit van
Amsterdam. Grondonderzoek en metingen van de
grasgroei worden uitgevoerd door Eijkpunt. Deze
twee zorgen ervoor dat beoogde resultaten
gemonitord worden, en dat waar nodig kan
worden bijgestuurd.
Aantrekkelijk landschap
Bloeiende bermen maken de Hoeksche Waard nog
aantrekkelijker.

Fietsen
door
de
polders
met
bloeiende
akkerranden en waar het kan ook bloeiende
bermen is een mooi toekomstbeeld. De proef is
bedoeld om de biodiversiteit te verhogen.
Bloeiende
akkerranden
trekken
natuurlijke
vijanden aan, zoals zweef- en gaasvliegen en
sluipwespen. De bloemen in de bermen doen dat
eveneens. Dat hele systeem maakt het gebied tot
een duurzaam akkerbouwgebied waar minder
luizen voorkomen en meer natuurlijke vijanden en
vogels. Het waterschap heeft besloten de nu al 3
jaar draaiende proef voort te zetten en het
maaien en afvoeren van de bermen van de
Tweede Kruisweg, de Noordkavelsedijk en de
Kooilandsedijk.

Ganzen
In het verleden hebben grondgebruikers in het
Oudeland van Strijen beheerovereenkomsten
afgesloten om in de winter te voorzien in
foerageermogelijkheden voor ganzen. De regeling
is inmiddels beëindigd. Het Oudeland is
aangewezen
als
Natura
2000gebied
voor
overwinterende ganzen. Dat levert beperkingen
op. Rietgors dringt voortdurend bij de provincie

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

aan op een goede financiële regeling.
duidelijkheid hebben wij nog niet gekregen!

Die
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