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deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
het beheer 2018
het weidevogelbeheer 2017
de noodzaak om veranderingen in gegevens
door te geven
en
CCHW ging internationaal

Agrarisch natuurbeheer 2018
Uitbreidingsmogelijkheden
De uitbreidingsmogelijkheden voor zowel de akkerranden als het weidevogelbeheer zijn afhankelijk van de financiële ruimte die de provincie
biedt. CCHW heeft eind september al een conceptaanvraag ingediend. De openstelling van de
periode waarbinnen een formele aanvraag kan
worden ingediend is opgeschoven in verband met
het extra budget dat Economische Zaken beschikbaar heeft gesteld. Wij zijn voor onze uitbreiding afhankelijk van toekenning uit dit budget. In de eerdere openstelling in de 2e helft van
september waren geen uitbreidingsmogelijkheden voor de Hoeksche Waard opgenomen. Op
zich is deze vertraging uitermate vervelend,
vooral voor de akkerbouwers die de wintertarwe
en –gerst al voor een deel hebben ingezaaid. In
dit geval hopen we wel dat het uitstel de moeite
loont. Wij blijven aandringen op een openstelling
van uitbreidingsaanvragen vroeger in het jaar.
Wijzigen in het beheer
Akkerranden
Vooral bij de akkerranden kan de ligging van de
randen en het soort rand van jaar tot jaar veranderen. Binnenkort krijgen de deelnemers via een
e-mail weer het verzoek om aanpassingen door
te geven. Graag krijgen we de opgave 2018 van
de akkerranden zo spoedig mogelijk daarna weer
terug. Hoewel we nog geen zekerheid hebben
over de uitbreidingsmogelijkheden vragen we
ook bij uitbreiding om ligging, oppervlakte en
soort rand aan te geven. Er gaat te veel tijd verloren wanneer we eerst de besluitvorming op de
uitbreidingsaanvraag afwachten.

Let ook op de breedte van de rand en daarmee
samenhangend de oppervlakte. Sommige randen
lijken ieder jaar wat smaller te worden. RVO controleert de oppervlakte. Wanneer de totale oppervlakte bij alle deelnemers 2 ha of meer kleiner is dan de oppervlakte die CCHW opgeeft (ca.
145 ha) dan krijgen we behalve een korting ook
een boete.
Weidevogelbeheer
Voor het weidevogelbeheer verandert er meestal
niets. De contracten geven voor de hele beheerperiode tot en met 2021 aan welk beheer van
toepassing is. De weidevogelbeheerders krijgen
dan ook geen e-mail over het beheer 2018.

Weidevogelbeheer 2017
De vrijwilligers van de weidevogelwerkgroep
Hoekschewaards Landschap hebben een goed
verslag opgesteld over het afgelopen weidevogelseizoen. Hieronder een samenvatting.
In het begin van het seizoen waren de omstandigheden gunstig: relatief nat grasland en een
redelijke temperatuur. De eerste kievitsnesten
werden al in maart gevonden op de Leidingenstraat en Waleweg. In april volgden de eerste
gruttonesten. Toen de pullen uit het ei kwamen
was het behalve extreem droog ook erg koud.
Voedselgebrek door droogte en kou en predatie
zijn de hoofdoorzaken dat de meeste pullen het
niet hebben gered.
Aan de Waleweg zijn 4 of 5 nesten uitgekomen.
Hoewel de ouders in het begin fel alarmeerden,
was daar na een paar dagen geen sprake meer
van. Op de Leidingenstraat zijn begin mei een
aantal nesten gepredeerd, later zijn daar toch
weer een grutto en een tureluur gaan broeden.
Bij twee andere percelen wel territoria van grutto
en kievit, maar geen pullen. Wel foeragerende
vogels bij het plas-drasgebied. Bij de grutto’s zijn
er waarschijnlijk geen vliegvlug geworden, bij de
kieviten zijn er hoogstwaarschijnlijk wel enkele
waar dat wel het geval was.
Een opsteker
was dat in het
beheergebied
een zomertaling
heeft
gebroed. Een
vrij zeldzame
broedvogel die op de Rode Lijst staat.

Mooi dat de eigenaar van het plas-drasgebied op
eigen initiatief de plas-dras nog een maand heeft
verlengd tot half juli, zodat er meer foerageermogelijkheden waren tijdens de droogte.

Veranderingen doorgeven!
Onlangs hebben we een vervelende ervaring
gehad doordat veranderingen in de naam van het
bedrijf, het bedrijfsnummer en nummer Kamer
van Koophandel niet tijdig waren doorgegeven.
Verandert er wat in de naam van het bedrijf,
bijvoorbeeld door samenwerking, bedrijfsopvolging en dergelijke, meldt het ons zo spoedig mogelijk.
Ook gaan banken nauwgezetter controleren of bij
betalingen de naam op de bankrekening exact
overeenkomst met de naam van de begunstigde.
Geef aan ons bij vermelding van de bankrekening
dus altijd exact dezelfde naam op als de naam op
de bankrekening. Dat voorkomt problemen met
betalingen.

CCHW ging internationaal
We hadden het best druk de afgelopen weken,
niet alleen met zaken die van achter het bureau
konden worden geregeld, maar vooral ook erop
uit om van anderen te leren of om te proberen
anderen wat van ons te leren.
Wereld Natuur Fonds (WNF)
Het WNF organiseerde een 3-daagse Landscape
Leadership Workshop, voor WNF medewerkers
vanuit heel de wereld. Onderdeel daarvan was
het geven van inzicht hoe in Nederland in gebiedsontwikkeling met de verschillende belangen
en stakeholders wordt omgegaan. Op het programma stond een bezoek aan het Vogelobservatiepunt van Staatsbosbeheer (SBB) in het Oudeland van Strijen. SBB nodigde ons vervolgens uit
om wat te vertellen over het agrarisch natuurbeheer in Nederland.
We hadden toehoorders onder meer uit ZuidAmerika, Afrika en Azie. Uit de vragen die ze
stelden bleek dat ze zeer geïnteresseerd waren in
het onderwerp. Jammer dat de tijd eigenlijk te
kort was om dieper op de materie in te gaan.

Patrijzenexcursie
Zowel in Nederland als in de ons omringende
landen is de patrijs sterk in aantal afgenomen.
Met het Interreg-project PARTRIDGE willen natuurorganisaties in Engeland, Schotland, Duitsland, België en Nederland laten zien dat er op het
moderne platteland nog wel degelijk toekomst is
voor de patrijs. Deze ooit zo gewone boerenlandvogel staat al jaren op de Rode Lijst.
Het Nederlandse deel van het Partridgeproject
wordt uitgevoerd in delen van Zeeland en WestBrabant. Jammer genoeg valt de Hoeksche
Waard buiten dit project. Ook in de Hoeksche
Waard willen we het leefgebied voor de patrijs
verbeteren. Om meer kennis te krijgen over dit
onderwerp en te zien welke maatregelen er worden genomen hebben we onlangs deelgenomen
aan een excursie in het Land van Altena, met
deelnemers uit Zeeland, Vlaanderen, het Land
van Altena en de Engelse projectleider. Niet alleen het ter plaatse kijken, maar ook het onderling praten over mogelijkheden en onmogelijkheden was bijzonder nuttig.

Vlaams –Nederlands akkervogelsymposium
Al weer 10 jaar geleden werd het symposium
‘Van de stakkers van de akkers naar de helden
van de velden’ georganiseerd. Het symposium
van 21 oktober had als insteek een terugblik op
de afgelopen tien jaar: hoe vergaat het ondertussen onze akkervogels, wat hebben we over ze
geleerd, wat is de betekenis geweest van agrarisch natuurbeheer en welke lessen kunnen we
trekken voor de komende tien jaar?
De monitoring kwam uitgebreid aan bod, dat
blijft lastig bij akkervogels. Verder veel informatie op basis van onderzoeksgegevens. Voor ons is
vooral ook het verband tussen breedte van een
akkerrand en predatie van belang. Bij een smalle
rand is het broedsucces relatief gering doordat
ongeveer drie kwart van de legsels ten prooi valt
aan roofdieren/roofvogels.

