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De hoogste tijd voor een nieuwsbrief! Het 

beperkte aantal nieuwsbrieven betekent niet dat 

we met de armen over elkaar zitten. 

Integendeel, het nieuwe Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB) en als vervolg daarop het 

vernieuwde stelsel voor agrarisch natuurbeheer 

dat in 2016 in werking treedt, houdt ons 

behoorlijk bezig. Ook hadden we de afgelopen 

tijd te maken met de voorjaarsdrukte van het 

akkerrandenbeheer. 

 

De akkerranden 

Hoewel we afgelopen zomer wat pessimistisch 

waren over de mogelijkheden voor akkerranden 

binnen het nieuwe GLB, bleek dat pessimisme  

onterecht. In 2015 hebben we in vergelijking met 

vorig jaar een grotere oppervlakte 

bloemenranden en ook veel nieuwe 

graskruidenranden. Graskruidenranden geven 

vooral de eerste jaren ook veel bloemen. Daarna 

gaan de grassen de overhand krijgen. We 

hebben de vervanging van oude 

graskruidenranden door nieuwe randen 

gestimuleerd door hiervoor een wat hogere 

vergoeding vast te stellen. Dat is ook terecht 

omdat een goede graskruidenrand het eerste 

jaar het meeste werk vraagt.  

 

In 2015 is de volgende oppervlakte aan randen 

door de boeren opgegeven: 

Soort rand Oppervlakte 

Bloemen 19 ha 

Graskruiden nieuw 28 ha 

Graskruiden oud 45 ha 

Grasranden  68 ha 

Vogelakkers 5 ha 

Totaal  165 ha 
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Nieuw agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer 

 

Effectiever en efficiënter 

De opzet van het agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer (ANLb) verandert behoorlijk. 

Het moet effectiever en efficiënter. De overheid 

sluit niet langer contracten met individuele 

boeren, maar met een collectief. Het collectief 

sluit vervolgens weer contracten met de boeren. 

De provincie is verantwoordelijk voor het 

agrarisch natuurbeheer. De collectieven bestaan 

meestal uit een of meer agrarische 

natuurverenigingen.  

 

Het collectief Hoeksche Waard 

Vanaf het allereerste moment heeft Rietgors 

gepleit voor een eigen collectief voor de 

Hoeksche Waard. In de Hoeksche Waard zijn we 

gewend aan een goede samenwerking tussen 

verschillende organisaties en dat willen we ook in 

een collectief terug zien. Liever een klein, maar 

breed samengesteld collectief dan een grote 

organisatie, waarbij ook de afstand tot de boeren 

groter wordt.  

 

 
Dat standpunt leverde aanvankelijk weerstand 

op. We hebben echter voet bij stuk gehouden. 

Het collectief voor de Hoeksche Waard is nu een 

van de 39 collectieven die Nederland telt.  

 



Coöperatie Collectief Hoeksche Waard U.A. 

(CCHW) 

Het collectief Hoeksche Waard heeft de vorm 

gekregen van een coöperatie met uitgesloten 

aansprakelijkheid. De officiële naam is 

Coöperatie Collectief Hoeksche Waard U.A., maar 

vaker zult u de afkorting CCHW tegen komen. De 

CCHW is op 17 april 2015 opgericht door het 

passeren van de akte bij notaris Van Dorst 

Dijkers. Leden van de coöperatie zijn agrariërs. 

Om deel te kunnen nemen aan agrarisch 

natuurbeheer moeten agrariërs lid zijn van de 

coöperatie. Dat laatste is weer een van de vele 

regels waarmee we rekening moeten houden bij 

het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer. 

Echter ook agrariërs die niet deelnemen aan 

agrarisch natuurbeheer kunnen lid worden van 

de CCHW. De organisaties waarvoor plaatsen zijn 

gereserveerd in het bestuur zijn: 

- Rietgors 

- LTO Noord, afd. de Hoeksche Waard 

- Nederlandse Akkerbouw Vakbond 

- Delta Natuur Product 

- Stichting Hoeksche Waard op de Kaart (H-

Wodka) 

- Vereniging Hoeksewaards Landschap 

- Hollands Particulier Grondbezit 

- Bond van Landpachters en eigen Grondbezit 

- Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard. 

Omdat het een coöperatie is vanuit en voor de 

streek moeten bestuursleden in ieder geval hun 

bedrijf uitoefenen in de Hoeksche Waard en/of in 

de Hoeksche Waard wonen.  

 

 
 

Stappen in het proces 

Het nieuwe agrarisch natuurbeheer moet 

efficiënter, maar dat betekent zeker niet dat het 

voor ons eenvoudiger wordt. De afgelopen tijd 

hebben we heel veel geschreven en heel veel 

overlegd. Het resultaat hiervan is o.a. 

- de kansenkaart agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer; 

- een akkerrandenbeheerpakket, wat heeft 

geleid tot aanpassing van een landelijk 

beheerpakket; 

- de zienswijze op het ontwerp 

Natuurbeheerplan van de provincie, samen 

met andere organisaties. Voor de 

akkernatuur heeft de zienswijze een 

behoorlijk resultaat opgeleverd. Het 

Natuurbeheerplan is op dit punt goed 

aangepast aan onze zienswijze. Jammer 

genoeg kunnen we dit niet zeggen van de 

gevraagde aanpassingen voor 

landschapsbeheer. 

 

Maar we hebben ook de komende tijd nog 

genoeg te doen.  

- Op dit moment zijn we bezig met de 

voorintekening op het akkerrandenbeheer. 

Om budget te regelen voor de vergoeding 

van akkerranden in de periode 2016 t/m 

2021 is het noodzakelijk om de animo bij de 

HW-akkerbouwers te inventariseren. Zij 

hebben op dit moment de sleutel voor de 

toekomst van het randenbeheer in handen! 

- De gegevens verwerken we in de 

gebiedsaanvraag. Ook het budget voor het 

weidevogelbeheer in het Oudeland van 

Strijen moet hierin worden opgenomen. De 

gebiedsaanvraag is de basis voor afspraken 

met de provincie over de oppervlakte 

agrarisch natuurbeheer en de subsidie. Die 

afspraken zijn bindend voor provincie èn 

collectief.  

 

Ganzen 

 

Beheerplan Oudeland van Strijen 

De ganzen blijven ons ook bezig houden. Voor 

het Oudeland van Strijen is een nieuw 

beheerplan in voorbereiding. Het oude 

beheerplan loopt tot 2016. Rietgors is 

vertegenwoordigd in de projectgroep en volgt het 

proces nauwlettend.  

 

Draagvlakonderzoek 

De regeling voor de opvang in de winterperiode 

van ganzen en smienten is vervallen. Al 

anderhalf jaar vragen we de provincie of 

rustgebieden worden ingesteld. De provincie is 

nu van plan om een extern bureau in te 

schakelen om te onderzoeken of er draagvlak is 

voor rustgebieden. Rietgors heeft aangegeven 

dat CCHW ook dat onderzoek kan uitvoeren. Wij 

kennen de boeren en de lijnen zijn kort. 

 

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 
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