Akkerranden

Nieuwsbrief najaar 2015
Voor u ligt de nieuwsbrief van Rietgors najaar
2015. De lage frequentie van de nieuwsbrieven
betekent niet dat we weinig doen. Integendeel,
er is nog geen jaar geweest dat er zoveel werk
op ons afkwam. Dit hangt samen met de invoering van het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer dat het komende jaar in werking
treedt. Om op 1 januari in de startblokken te
staan, moet nu al het voorbereidende werk worden gedaan.

Relatie Rietgors - CCHW
Voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer moest een nieuwe organisatie worden opgericht: de Coöperatie Collectief Hoeksche
Waard (CCHW). In deze nieuwsbrief komt u de
naam CCHW verschillende keren tegen. Op zich
logisch: het agrarisch natuurbeheer verhuist
binnen het nieuwe stelsel van Rietgors naar
CCHW. De banden tussen Rietgors en CCHW zijn
hecht. Verschillende bestuursleden van Rietgors
zijn ook bestuurslid van CCHW. Het voorzitterschap wordt eveneens gedeeld in de persoon
van Janneke Zevenbergen. Dat houdt de lijntjes
kort!

Certificering
Agrarisch natuurbeheer is zeker geen vrijblijvende zaak. Er worden eisen gesteld aan de
kwaliteit van het agrarisch natuurbeheer en aan
de werkwijze. Deze kwaliteitseisen zijn neergelegd in het Kwaliteitshandboek dat CCHW heeft
opgesteld. De Stichting Certificering SNL heeft
dit Kwaliteitshandboek beoordeeld en geconcludeerd dat CCHW voor certificering in aanmerking
komt. Het Certificaat is op 15 oktober in Nijkerk
uitgereikt aan Janneke Zevenbergen.

Verplichtingen voor 6 jaar
De akkerranden nemen binnen het agrarisch
natuurbeheer de grootste oppervlakte in beslag.
De oppervlakte is de komende jaren wat kleiner
dan dit jaar het geval was. In 2015 bedroeg de
oppervlakte akkerranden 162 ha, voor de komende jaren zal dit circa 138 ha zijn. De belangrijkste oorzaak daarvan ligt in het feit dat boeren nu verplicht zijn om voor 6 jaar in te tekenen. Tot dit jaar kon jaarlijks het besluit worden
genomen om mee te doen. Niet iedereen is echter in de situatie om voor 6 jaar verplichtingen
aan te gaan. Een andere reden om niet meer
mee te doen is de hoogte van de vergoedingen.
De provincie stelt eisen aan de soort randen:
niet meer dan 50% in lengte en oppervlakte
mag uit grasranden bestaan. In verband daarmee is de vergoeding voor grasranden wat naar
beneden bijgesteld en zijn er vanuit het agrarisch natuurbeheer beheereisen bij gekomen.
Het gaat nu niet alleen om een mooie rand,
maar ook om het natuurresultaat.
Meer bloemen, minder gras
We zien een verschuiving naar een groter aandeel bloemenranden en een aanzienlijk kleiner
areaal aan grasranden.
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Ook de graskruidenranden zijn, zeker het eerste
jaar, erg bloemrijk. Voor alle nieuwe randen
geldt echter dat de weersomstandigheden goed
moeten zijn. Dit jaar hadden we veel problemen
met nieuw ingezaaide graskruidenranden, omdat
het eerst te koud was en daarna te droog werd.
Het is dus niet alleen het vakmanschap van de
boer die bepalend is voor de kwaliteit van de
rand.

Weidevogelbeheer
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Kerngebieden
Naast de akkerranden valt in het nieuwe stelsel
van ANLb ook het weidevogelbeheer formeel
onder CCHW. Weidevogelbeheer is mogelijk in
die gebieden die door de provincie zijn aangewezen als kerngebied. In de Hoeksche Waard

zijn alleen een tweetal relatief kleine gebieden in
het Oudeland van Strijen aangewezen als kerngebied. Het gaat om percelen nabij de reservaten van Staatsbosbeheer (SBB), nabij Waleweg,
Bovenweg en de pijpleidingenstraat en een nog
kleiner gebied aansluitend aan het noordelijk
reservaat ten westen van Cillaarshoek.

Uitvoering
Het weidevogelbeheer onder de oude regeling
wordt tot nu toe uitgevoerd door de agrarische
natuurvereniging op Voorne Putten. De reden
daarvoor is dat het in de Hoeksche Waard om
een relatief klein gebied gaat. Het is efficiënter
om dat te combineren met de wat grotere oppervlakte van het weidevogelbeheer op Voorne
Putten. Door het nieuwe stelsel van ANLb is
CCHW verantwoordelijk voor het weidevogelbeheer. De feitelijke uitvoering laten we – uiteraard in goed overleg – graag over aan de
gebiedscoördinatoren uit Voorne Putten.
Samenwerking
Belangrijk bij het weidevogelbeheer is de samenwerking met SBB en Hoekschewaards Landschap (HWL). Het reservaat van SBB en de
agrarische percelen met weidevogelbeheer grenzen aan elkaar en vogels houden zich uiteraard
niet bezig met de vraag wie de eigenaar is van
een perceel. Deze samenwerking moet nog
groeien, de eerste kennismaking van SBB met
hun nieuwe ‘buur’ CCHW heeft inmiddels plaats
gehad. Samenwerken met Hoekschewaards
Landschap is bekender voor ons. Deze vereniging is vertegenwoordigd in het bestuur van
Rietgors en heeft eveneens een zetel in het bestuur van CCHW. De weidevogelwerkgroep van
HWL beschikt over veel kennis van weidevogels
in de Hoeksche Waard.
Ook in de Hoeksche Waard moeten we jammer
genoeg constateren dat de weidevogelstand
onder druk staat. Een uitdaging voor alle betrokken partijen om deze trend om te buigen!

Ganzen
Beheerplan
Afgelopen voorjaar is de provincie Zuid-Holland
gestart met het voorbereiden van een nieuw
beheerplan. Een beheerplan is verplicht voor
Natura 2000gebieden. Rietgors maakte deel uit
van de projectgroep, maar moest constateren
dat de laatste versie van het beheerplan op onderdelen behoorlijk afweek van de afspraken.
Sinds de afgelopen zomer is het stil rond het
beheerplan. We wachten de ontwikkelingen af.
Als er aanleiding toe is zullen we, wanneer de
vaststellingsprocedure wordt gestart, een zienswijze indienen.
Rustgebieden
De meeste provincies hebben in de gebieden
die belangrijk zijn voor overwinterende ganzen
rustgebieden ingesteld. In die gebieden moet in
de winter de rust voor trekganzen worden gewaarborgd en mogen ze niet worden verjaagd.
Er gelden regels voor jacht, beheer en schadebestrijding. Bij deelname aan de regeling wordt
een bescheiden vergoeding gegeven, is er geen
eigen risico in geval van schade en de behandelkosten van schadeverzoeken vervallen. Per provincie kan de regeling verschillen.
De provincie Zuid-Holland is uitermate traag wat
het ganzenbeleid betreft. In het Ganzenbeleidskader dat dit jaar werd vastgesteld is aangegeven dat het Oudeland van Strijen wordt aangewezen als een van de rustgebieden voor trekganzen. Wij blijven dit kritisch volgen.

EISA
In juni bezocht de EISA (European Initiative for
Sustainable Agriculture) de Hoeksche Waard.
Rietgors was uitgenodigd om een presentatie te
geven over de akkerranden. Het was een prettige ontmoeting met zeer geïnteresseerde toehoorders.

Heeft u vragen over een van deze of andere
onderwerpen? Neem gerust contact op!
rietgorsinfo@gmail.com of 06 23 28 68 42
En volg ons op Twitter! @ANVRietgors

