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Janneke Zevenbergen en Mellany Vonk vormen
het Dagelijks Bestuur, resp. als voorzitter en als
secretaris-penningmeester. Zij hebben afgelopen
voorjaar ook de coöperatie opgericht, een
handeling waardoor 2 bestuursleden nodig
waren.

Nieuwsbrief januari 2016
Voor u ligt de 1e nieuwsbrief van de Coöperatie
Collectief Hoeksche Waard U.A., kortweg CCHW.
2016 is de start van het nieuwe agrarisch
natuurbeheer en daarmee ook formeel de start
van CCHW. Dat betekent uiteraard niet dat voor
die tijd niets gebeurde. Integendeel, 2015 is
heel druk geweest om de start in 2016 mogelijk
te maken.
Deze nieuwsbrief is wat langer geworden dan
ons voor ogen stond. We vragen dus even wat
van uw tijd om kennis te nemen van de
verschillende zaken. Om te beginnen willen we
het bestuur van het collectief aan u voorstellen.
Op korte termijn zoeken we ook nog een
bestuurslid vanuit de leden, dus daar ook
aandacht voor.
Het nieuwe agrarisch natuurbeheer vormt de
hoofdmoot van deze nieuwsbrief. We hebben
een nieuwe website en zijn actief op de social
media. Op de laatste pagina van deze
nieuwsbrief gaan we in op de ontwikkelingen ten
aanzien van groenfinanciering.
Even voorstellen
Het bestuur van CCHW is op dit moment als
volgt samengesteld:
Hans Flieringa, namens het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW);
Leen de Geus, namens H-WodKa;
Pieter van den Heuvel, namens de Bond van
Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB);
Aad Klompe, namens Delta Natuurproduct;
Hugo Kooijman, namens LTO Noord, afd. De
Hoeksche Waard;
Henk Melissant, namens Rietgors;
Cees Mesker, namens Hoekschewaards
Landschap;
Martin de Ruiter, namens de Nederlandse
Akkerbouw Vakbond;
Mellany Klompe-Vonk, namens de leden
Jan Voordendag, namens LTO Noord, afd. De
Hoeksche Waard;
Janneke Zevenbergen, namens Rietgors.

Kandidaat-bestuurslid gezocht!
In het bestuur is er vacature voor een
bestuurslid namens de leden. Iedereen die een
contract
voor
akkerrandenbeheer
of
weidevogelbeheer
heeft
afgesloten
is
automatisch lid van CCHW. Heeft u hiervoor
belangstelling? Neem dan voor 15 februari
contact op met:
Mellany Klompe-Vonk, 06-51 17 61 39 of met
Janneke Zevenbergen 06-23 28 68 42
Het bestuurswerk kost niet heel veel tijd. In
principe komt het bestuur maar enkele keren
per jaar bijeen en worden veel zaken per e-mail
afgehandeld.
Contributie CCHW
Het bestuur van CCHW kan beslissen of aan het
lidmaatschap van CCHW contributie wordt
verbonden en zo ja, hoe hoog de contributie zal
zijn. In de vergadering van 1 december is
hierover nog geen beslissing genomen. Eerst zal
de
ledenvergadering
hierover
worden
geraadpleegd. De 1e ledenvergadering is
vooralsnog gepland in de eerste week van
maart.
U
wordt
daarover
nog
verder
geïnformeerd.
Nieuw agrarisch natuurbeheer
Het agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche
Waard bestaat uit 2 onderdelen:
weidevogelbeheer;
akkernatuurbeheer
in
de
vorm
van
akkerranden.

Foto Weidevogelwerkgroep HWL: Alarmerende grutto

2

Weidevogelbeheer
Het
weidevogelbeheer
heeft
uitsluitend
betrekking op een aantal percelen in het
Oudeland van Strijen, die door de provincie
Zuid-Holland als kerngebied zijn aangewezen.
Buiten kerngebieden is in de nieuwe systematiek
geen agrarisch natuurbeheer mogelijk. Bij het
weidevogelbeheer gaat het vooral om de
bescherming van Grutto, Kievit, Tureluur,
Scholekster, Veldleeuwerik en Slobeend.
De
nieuwe
contracten
voor
het
weidevogelbeheer hebben betrekking op een
oppervlakte van 68,5 ha. Dit is tegelijk de
maximumoppervlakte
voor
het
nieuwe
weidevogelbeheer. Daarnaast zijn er bestaande
SNLcontracten die nog enkele jaren doorlopen.
Het weidevogelbeheer werd in het verleden
uitgevoerd door Jacob Noordermeer en Cees
Biesheuvel van de ANV Natuurlijk Voorne Putten.
De verantwoordelijkheid voor het nieuwe
agrarisch natuurbeheer ligt bij CCHW. De
feitelijke uitvoering blijft bij Jacob en Cees, dat
verandert niet. Voor de formele zaken heeft u
met CCHW te maken.
In de volgende nieuwsbrief zullen we aandacht
besteden
aan
de
mogelijkheden
voor
nestbescherming, zowel voor weidevogels als op
onze akkers.

het bereiken van natuurresultaat. Daar worden
we ook op afgerekend!
In vergelijking met de eerdere Hoeksche
Randenregeling zijn er enkele belangrijke
verschillen:
nieuwe randen moeten vóór 15 mei zijn
ingezaaid. Dit wordt gecontroleerd door de
NVWA;
bestaande gras- en graskruidenranden
mogen niet worden gemaaid in de periode
tussen 1 april en 30 juni. Deze voorwaarde
is opgenomen om te voorkomen dat
verstoring zou kunnen plaatsvinden van
nesten of foeragerende vogels in een voor
vogels belangrijke periode.

Foto Rietgors: wintervogelrand in september

Belangrijke soorten waar het akkerrandenbeheer
zich op moet richten zijn Veldleeuwerik, Gele
Kwikstaart, Houtduif, Scholekster en Patrijs.
Voor 2016 zijn contracten afgesloten voor de
volgende soorten randen:
Soort rand
Bloemen
Graskruiden nieuw
Graskruiden 2 jaar en ouder
Gras
Wintervogel
Wintervogelrand in
combinatie met andere rand
Totaal

Foto werkgroep weidevogelbeheer HWL: scholekster net uit
het ei

Akkernatuurbeheer
Akkernatuurbeheer in de vorm van akkerranden
is door de provincie in de hele Hoeksche Waard
mogelijk gemaakt. Voor de akkerranden volgen
we grotendeels de systematiek van de vroegere
Hoeksche
Randenregeling.
Naast
de
waterkwaliteit moet het beheer echter, veel
meer dan in het verleden, afgestemd worden op
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De ligging van de akkerranden kan, zoals ook in
het verleden het geval was, van jaar tot jaar
verschillen. Wat de oppervlakte betreft zijn
kleine aanpassingen mogelijk. In de beschikking
van de provincie Zuid-Holland wordt uitgegaan
van een maximumoppervlakte van 142 ha en
een minimum van 123,48. Dat betekent dat in
de komende jaren ten opzichte van 2016 nog
een
beperkte
groei mogelijk
is
zonder
aanvullend verzoek richting provincie. Ook is een
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beperkte
afname
van
de
oppervlakte
akkerranden toegestaan zonder dat dit directe
gevolgen heeft voor de coöperatie. We gaan er
uiteraard vanuit, dat iedereen zich aan zijn
contract houdt. Voor ons zal het van jaar tot jaar
rekenen zijn om te kunnen beoordelen of we
binnen
de
grenzen
van de
toegestane
oppervlakte blijven.
Afwijkende financiering akkerranden
We hebben veel moeite moeten doen om de
akkerranden onder te brengen in het agrarisch
natuurbeheer. De prioriteit ligt bij de provincie
Zuid-Holland duidelijk bij de weidevogels. De
regeling voor agrarisch natuurbeheer was echter
de
enige
mogelijkheid
om
het
akkerrandenbeheer, waarin al ruim 10 jaar is
geïnvesteerd, te kunnen voortzetten.
Voor het akkerrandenbeheer in de Hoeksche
Waard, en ook op de overige Zuid-Hollandse
eilanden, geldt echter een financieringsregeling
die afwijkt van de landelijke regeling. Dat
betekent dat 1/6 deel van de totale kosten van
het akkerrandenbeheer door de regio moet
worden opgebracht. U moet dan denken aan een
bedrag tussen € 55.000 en € 60.000 per jaar, en
dat gedurende 6 jaar. Een behoorlijk zware
opgave!
De samenwerkende gemeenten en donateurs
van
Rietgors/deelnemers
aan
het
akkerrandenbeheer nemen een deel van de
kosten voor hun rekening. Daarnaast benaderen
we actief bedrijven en andere organisaties.
Inmiddels hebben we toezeggingen van:
Innovatiefonds Rabobank het Haringvliet;
LTO Noord afdeling de Hoeksche Waard;
Wild Beheer Eenheid Hoeksche Waard;
Stichting Veldleeuwerik;
BASF;
Van Iperen b.v.
CZAV;
Heerschap drainage
Er is nog een aantal aanvragen onderweg en
natuurlijk gaan we nog verder. Ons lijstje van te
benaderen bedrijven en organisaties is nog niet
afgehandeld. Suggesties zijn welkom.
We
hebben
veel
waardering
voor
de
ondersteuning
door
deze
bedrijven
en
organisaties. Ze laten hiermee merken dat ze
zeker
oog
hebben
voor
duurzame
ontwikkelingsmogelijkheden van onze landbouw
in een aantrekkelijk landschap.

Een akkerrand is ook een gewas
Bij de start van de akkerrandenregeling zo’n 10
jaar geleden lag de nadruk vooral op de
waterkwaliteit.
Naderhand
is
daar
ook
biodiversiteit
bij
gekomen
en
zijn
de
doelstellingen wat verbreed. De feitelijke
controle op de beheervoorschriften werd tot
2014 door het waterschap gedaan, die alleen
controleerde of de akkerrand voldoende breedte
had en er geen sprake was van bespuitingen.
Het agrarisch natuurbeheer is echter minder
vrijblijvend. We moeten echt natuurresultaat
behalen en we zijn ervan overtuigd dat we dat
ook kunnen! Veel deelnemers besteden zorg en
aandacht aan hun akkerrand en gaan daar
zorgvuldig mee om. En ook dan kan het wel
eens mis gaan en ligt de rand er niet zo bij als
we wel zouden willen. We hebben immers met
het weer te maken en andere omstandigheden
die we niet altijd naar onze hand kunnen zetten.
Maar een akkerrand is niet zo maar een strook
waar je toch wel een vergoeding voor krijgt. We
zullen meer moeten inzetten op een goed beheer
en korten op de vergoeding wanneer er
duidelijke tekortkomingen zijn.

Foto: werkgroep Hoeksche Randen

Dit soort sporen in een (brede) akkerrand kan
echt niet meer. Een akkerrand is een gewas.
Weliswaar een bijzonder gewas, gericht op de
natuur, maar behandel uw rand ook zo als u uw
gewas behandelt. Als u met anderen of een
loonwerker werkt, overtuig ook hen dat het om
een gewas gaat. Daar staan de mensen die het
werk uitvoeren niet altijd bij stil.
De nieuwe website
Vanaf 1 januari is de vertrouwde website met
informatie over de Hoeksche Randen niet meer
in de lucht. Er wordt op dit moment hard
gewerkt aan het vullen van de nieuwe website.
Die
kunt
u
vinden
onder
de
naam
http://www.cchw.eu/
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gunstige financieringsvoorwaarden voor boeren
die rekening houden met biodiversiteit op en
rond hun boerderijen: groenfinanciering en
variabele rentetarieven.

Op de website vindt u allerlei informatie over de
beheerpakketten,
zowel
voor
het
weidevogelbeheer als de akkerranden. Ook het
Kwaliteithandboek, dat allerlei informatie bevat
over de procedures binnen CCHW, kunt u daar
raadplegen. En uiteraard houden we u op de
website
op
de
hoogte
van
nieuwe
ontwikkelingen. Daarnaast bevat ook de website
van
Rietgors
informatie
over
agrarisch
natuurbeheer http://www.rietgorsinfo.nl
Aan de nieuwe website is ook een nieuw emailadres verbonden: info@cchw.eu. Dit is het
nieuwe e-mailadres, waarmee u ons nu al kunt
bereiken.
We kunnen er niet omheen, CCHW heeft ook een
facebook account:

Agrarische
ondernemers
krijgen
meer
mogelijkheden om hun investeringen groen te
financieren. In de Tweede Kamer ligt een nieuwe
groenregeling ter behandeling. Als deze wordt
goedgekeurd, en dit wordt in de loop van het
eerste kwartaal van 2016 verwacht, dan is
groenfinanciering mogelijk voor akker- en
melkveebedrijven met agrarisch natuurbeheer.
Dat ook akkerbouwbedrijven met agrarisch
natuurbeheer
voor
groenfinanciering
in
aanmerking komen, is daarbij een nieuw
element.
Wij volgen de ontwikkelingen op dit terrein en
hebben binnenkort ook overleg hierover met de
Rabobank in Heinenoord.
Het bestuur van CCHW heeft in de vergadering
van 1 december het Dagelijks Bestuur
gemachtigd om een verklaring af te geven over
de deelname aan het agrarisch natuurbeheer. U
kunt dan bij ons terecht.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Graag horen we ze van u

En vergeet de vacature in ons bestuur niet!

Maakt u geen gebruik van facebook? Geen
probleem, alle berichten verschijnen ook op de
startpagina van onze website. Ook de tweets
van Rietgors (@ANVRietgors) verschijnen op de
website van CCHW. Ook op die manier kunt u
onze activiteiten volgen.
Groenfinanciering
Onze omgeving vraagt steeds meer de aandacht
voor
duurzaamheid
en
biodiversiteit
bij
bedrijfsactiviteiten.
Volgens
perspublicaties
werken FrieslandCampina, het Wereld Natuur
Fonds en de Rabobank samen aan een nieuw
verdienmodel voor biodiversiteit in de landbouw
in Nederland, ondersteund door onderzoek van
het Louis Bolk instituut. Het doel is duurzame en
natuurinclusieve landbouw: landbouw met een
hoge productie, hoge kwaliteit en behoud van
soortenrijkdom. De Rabobank denkt na over

Mellany Klompe-Vonk, 06-51 17 61 39
Janneke Zevenbergen-Herweijer 0186-573717
of 06-23 28 68 42

