
           

                  
 

JAARVERSLAG  2012 
 
Rietgors 
 
Algemeen bestuur 

J.P. Zevenbergen-Herweijer, voorzitter – A. van Alphen, secretaris en penningmeester – C.W.A. 

Booden-Stoffelsen – A.R. van Gaalen – J.G. de Geus-van der Eijk - H.A. Gelderblom – J.A. de Jong 

– H. Kooijman - H.J.J. Melissant – W.F. Reijnierse – R. Roth  

 

Joh. Dam, 

coördinator  

 

G.T. de Bruin, 

notulist en (secretariële) ondersteuning 

 

Tot het algemeen bestuur zijn toegetreden: J.G. de Geus-van der Eijk, LTO Noord, maart 2012 

                                                                H. Kooijman, LTO Noord-HW, november 2012 

Afgetreden als bestuurslid is: A.R. van Gaalen, LTO Noord-HW, november 2012 

 

Dagelijks bestuur  

J.P. Zevenbergen-Herweijer – A. van Alphen – H.J.J. Melissant 

 

Het algemeen bestuur heeft in 2012 3x vergaderd. Het dagelijks bestuur heeft vaker overlegd, 

afhankelijk van de aan de orde zijnde onderwerpen. 

 

Janneke Zevenbergen heeft regelmatig het clusteroverleg Zuid-Holland en het voorzittersoverleg 

van Veelzijdig Boerenland bijgewoond. 

 

Agroranden 
o Er zijn dit jaar in de Hoeksche Waard 424 km agroranden, hiervan zijn 50 km 

bloemenranden. Er zijn 80 deelnemers. 

o Een aantal nieuwe aanvragen kon niet worden gehonoreerd vanwege budgettaire redenen. 

o Het zaadmengsel is geselecteerd door een aantal leden van de projectgroep Agroranden; 

Paul van Rijn van Universiteit van Amsterdam en de heren Van Dijke (sr. en jr.) hebben 

advies gegeven. De gele kamille verdwijnt uit de bloemenrand, omdat deze ook in de 

gras/kruidenrand zit. De gras/kruidenrand zal ook klaproos, korenbloem en vlas bevatten. 

De bloem “onschuld” wordt toegevoegd omdat deze goed voor de bijen is. 

o Er zijn op 4 locaties infoborden over de Agroranden geplaatst. 

o Voor de deelnemers is zowel in de Hoeksche Waard als op Goeree-Overflakkee een 

deelnemersbijeenkomst gehouden. 

o Er is een aantal boeren die een boete van het waterschap gekregen hebben, omdat hun 

rand te smal was. 

 



Ganzenopvang 
In augustus is het roulatieverzoek voor het ganzenbeheer ingediend. Dit was enkele weken later 

dan gebruikelijk, het opsturen van de kaarten voor het roulatieverzoek leverde echter de nodige 

problemen op bij Dienst Regelingen. Het sluiten van een beheerovereenkomst is alleen mogelijk in 

het Oudeland van Strijen. In de beheerperiode 2011-2012 is op 351 ha een beheerovereenkomst 

afgesloten. In 2009, de start van de 6-jarige periode, was dit 376 ha.  

 

Akkervogelproject 
Rietgors neemt samen met LTO Noord/FAB, HWL, H-Wodka en de Provincie Zuid-Holland deel aan 

een pilot voor akkervogelbeheer. Joke de Geus (LTO Noord/FAB) heeft het initiatief hiervoor 

genomen. 

Er zijn financiële middelen beschikbaar gesteld voor een periode van twee jaar, tot en met maart 

2014. De provincie Zuid-Holland en de Europese Unie bekostigen dit project. 

Op 12 mei heeft de officiële opening van de pilot Akkervogelbeheer plaatsgevonden. Gedeputeerde 

H. F. Weber van de provincie Zuid-Holland heeft de eerste vogelakker ingezaaid. 

De vogelakkers zijn bedoeld om vogels broedplaats, beschutting en voedsel te verschaffen. De 

vogelakkers liggen tegen de agroranden aan. Er zijn nu 4 zomerakkers en 16 winterakkers. 

De vogelakkers zijn in 3 clusters opgedeeld, nabij Oud-Beijerland en Mijnsheerenland, rondom 

Goudswaard en tussen ’s-Gravendeel en Strijen. 

Er zijn 20 deelnemers die meedoen in dit project. Deze deelnemers zijn geselecteerd. 

Er is een monitoring geweest. De kievit en de gele kwikstaart zijn de meest getelde akkervogels en 

daarop volgend de veldleeuwerik en de graspieper. 

  

Groenbeheer openbare ruimte 
In Korendijk is 8.500 m2 en in Strijen 600 m2 ingezaaid met een meerjarig bloemenmengsel. De 

reacties van de inwoners zijn heel positief. 

 

PR 
o De website is geactualiseerd. De opzet is veranderd en de informatie is bijgewerkt. Het 

bijwerken moet tot nu toe extern gebeuren. Voor de toekomst wordt gestreefd naar een 

website die meer mogelijkheden biedt (interactief) en die ook zelf kan worden bijgehouden. 

Er is een Leaderaanvraag gedaan voor het dekken van deze kosten en de kosten van onder 

andere apparatuur ten behoeve van pr-activiteiten.  

o Rabo sponsor fietstocht, 25 augustus. Op 2 plaatsen, de Boomdijk en de Botweg heeft 

Rietgors informatie gegeven aan de deelnemers. De fietsers kregen een boeket bloemen of 

konden zelf bloemen plukken. 

o PFO Landschap, 4 september. Er is een presentatie gehouden en de bestuurders hebben de 

randen op het bedrijf van Joke en Leen de Geus bezocht. Er was veel waardering voor deze 

excursie. 

o Bezoek Natuur en Milieufederatie, 6 september. Op de boerderij van Johan hebben 

Janneke, Johan en Aad informatie gegeven over agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche 

Waard. We hebben 2 randen bekeken, respectievelijk bij het bedrijf van Johan en bij het 

bedrijf van familie De Geus. Op de website van de Milieufederatie stond een uitgebreid is 

een uitgebreid en zeer positief verslag van dit bezoek.  

o Excursie raadsleden, 8 september. Hiervoor waren de raadsleden van Strijen, Binnenmaas 

en Oud-Beijerland uitgenodigd op de boerderij van Johan Dam. Alleen enkele raadsleden 

uit Strijen hebben aan onze uitnodiging gehoor gegeven. Degenen die toch aanwezig waren 

hebben we uitgebreid kunnen informeren over het randenbeheer, gevolgd door een 

wandeling over/langs de randen bij Bas Zevenbergen. 

o Inspiratiemiddag Help de bijen, 25 oktober. Bijen zijn van groot belang voor onze 

samenleving. Het aantal soorten bijen in ons land is fors afgenomen. De afnames lijken 

echter vooral vóór 1990 te hebben plaats gevonden en inmiddels zijn er ook weer enkele 

soorten bijgekomen. Bijen hebben nectar en stuifmeel nodig als voedsel. Onze bloemen- en 



graskruidenranden leveren hieraan een bijdrage. Johan en Janneke hebben deze 

bijeenkomst bijgewoond. Het deed hen dan ook plezier dat de randen in de Hoeksche 

Waard enkele keren werden genoemd als goed voorbeeld! 

o Bezoek CLM, 6 november. Op de boerderij van Johan is er uitgebreid gesproken en kennis 

uitgewisseld over het nieuwe GLB. We hebben verschillende randen bekeken bij de 

boerderij van familie De Geus. 

 

Biodiversiteitslabel+ 

Rietgors is formeel de aanvrager van een project waarbij wordt gezocht naar nieuwe 

verdienmodellen voor agrariërs die bewust aandacht besteden aan biodiversiteit tijdens de 

productie. Vaak gaan de voor biodiversiteit benodigde maatregelen gepaard met extra kosten en/of 

omzetderving (bijvoorbeeld door het uit productie halen van een deel van de landbouwgrond voor 

het aanleggen van bloemrijke akkerranden). In het project wordt gekeken naar een nieuwe 

innovatieve lijn, waarbij naast de subsidielijn ook de markt gaat meebetalen aan natuur- en 

biodiversiteitvriendelijk beheer van agrarisch land. Gekeken zal worden naar de kansen voor het 

certificeren met een nieuw op te zetten 'Biodiversiteit+ label' voor akkerbouw- en zuivelproducten. 

Het is de bedoeling van de initiatiefnemers van het project om het Biodiversiteit+ label als een 

aparte module binnen bestaande Milieukeur-schema's (gericht op akkerbouw en veeteelt) op te 

nemen en beschikbaar te maken voor agrariërs die ofwel biologisch (willen) produceren, ofwel 

volgens de criteria van Milieukeur.  

 
Donateurs 

Op 31 december 2012 zijn er totaal 55 donateurs. In 2012 zijn er 5 nieuwe donateurs bijgekomen. 

Enkele personen hebben dit jaar hun donateurschap beëindigd. 

In januari hebben de donateurs een nieuwsbrief ontvangen en in het voorjaar hebben ze een zakje 

akkerrandenzaad ontvangen. 

 

Werkgroepen 
Vanuit de werkgroepen is informatie gegeven over de ontwikkelingen in:  

o Leader 

o Platform Recreatie en Toerisme Hoeksche Waard 

o Vlietproject  

o Wandelroutes,  

o Klankbordgroep voor het ontwikkelen van Groen-Blauwe diensten in de Hoeksche Waard  

 

 


