voor deze ongetwijfeld interessante ledenraadpleging.

Nieuwsbrief nr. 12 2017
In deze nieuwsbrief de aankondiging voor de
ledenraadpleging. Verder de stand van zaken
van het Ontwikkel- en verbeterplan, de pilot
‘Akkerbelt’ en de tussenrapportage over de
Monitoring akkerranden 2017-2018.

Ledenraadpleging
Alle deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer zijn lid van de coöperatie CCHW. We
communiceren meestal door middel van onze
nieuwsbrieven, berichten per e-mail of telefonisch. Op 19 december ’s middags houden we
weer een ledenraadpleging. Daar is alle reden
voor: de jaarrekening 2016 is gereed en moet
formeel worden vastgesteld. Daarnaast willen
we graag met onze deelnemers discussiëren
over het maaien van de akkerranden en eventuele andere zaken over het akkerrandenbeheer. En natuurlijk praten we u bij over de
actualiteit in het agrarisch natuurbeheer.
We waarderen het
bijzonder dat ir. J.
(Jochem)
Sloothaak wat wil komen vertellen over
patrijzen. Patrijzen horen bij de Hoeksche
Waard, maar er zijn er steeds minder. Hoewel,
met een zekere regelmaat hoor je toch weer
dat iemand ergens in de Hoeksche Waard patrijzen heeft gezien. Jochem houdt zich intensief bezig met het internationale Partridge project. In 10 gebieden in Engeland, Duitsland,
Schotland, België en Nederland willen organisaties, samen met boeren, laten zien dat er op
het moderne platteland nog wel degelijk toekomst is voor de patrijs en andere akkervogels.
De Hoeksche Waard valt buiten dit project. Ons
akkerrandenbeheer heeft echter zeker betekenis voor de akkervogels in ons gebied.
Al onze leden en nieuwe leden die in 2018 gaan
deelnemen aan het agrarisch natuurbeheer
krijgen via e-mail een uitnodiging met agenda

Ledenraadpleging
voor de deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer op 19 december om 14.00 uur
bij PPO in Westmaas. Alle leden en toekomstige leden zijn van harte uitgenodigd.

Ontwikkel- en verbeterplan
In eerdere nieuwsbrieven hebben we verschillende keren melding gedaan van het Ontwikkel- en verbeterplan voor weidevogels en andere boerenlandvogels dat we in opdracht van de
provincie Zuid-Holland hebben opgesteld. Het
plan is beoordeeld door een aantal deskundigen
(de Kennisbank) en akkoord bevonden. Half
november is het verbeterplan van CCHW, net
zoals de verbeterplannen van de andere 7 collectieven in Zuid-Holland, door een extern bureau omgevormd tot een subsidieverzoek
POP3. POP3 is het derde Europese plattelandsontwikkelingsprogramma en biedt onder andere mogelijkheden voor het subsidiëren van
investeringen ten behoeve van weidevogels,
biodiversiteit en landschap. Het gaat daarbij
nadrukkelijk om inrichtingsmaatregelen. Voor
activiteiten zoals kennisbevordering of monitoring wordt jammer genoeg geen budget beschikbaar gesteld.
Het is nu even afwachten wat de uiteindelijke
beslissing op het subsidieverzoek zal zijn.
Het plan is te raadplegen op onze website:
http://www.cchw.eu/wpcontent/uploads/2017/09/Ontwikkelplan-11.pdf

Investering ten behoeve van weidevogels

GLB en pilot ‘akkerbelt’
GLB
De huidige periode van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) eindigt in
2021. Inmiddels wordt er al intensief nage-

dacht over het nieuwe GLB. Naar verwachting
krijgen de lidstaten meer verantwoordelijkheid
om te kiezen hoe en waar ze hun GLBfinanciering investeren om ambitieuze doelstellingen inzake milieu, klimaatverandering en
duurzaamheid te verwezenlijken.

Wat is de waarde van een akkerrand voor
functionele agrobiodiversiteit
bestuivers
waterfauna
wat is de toegevoegde waarde van een
akkerrand in een groenblauw netwerk?

Pilot ‘Akkerbelt’
Eind november 2016 is vanuit het ministerie
van EZ aan de collectieven gevraagd om voorstellen te doen voor sterkere vergroeningsprikkels, een betere afstemming tussen vergroening en agrarisch natuurbeheer en een steviger
regierol voor de collectieven. CCHW heeft geen
concreet pilotvoorstel ingediend, maar in een
korte notitie voorstellen voor verbetering neergelegd.

Voorlopige conclusies
Na een jaar zijn er nog te weinig resultaten om
harde conclusies te trekken. Wel kunnen we
een
voorzichtige/voorlopige
uiteenzetting van
de resultaten in
2017 weergeven.
Pas na afronding
van het onderzoek
in
2018
kunnen
beter
gewaardeerde conclusie worden gepresenteerd.
Vooralsnog laat 2017 het volgende zien:
• Binnen de graskruidenranden (GKO) worden
grote verschillen in vegetatiesamenstelling en
functionaliteit aangetroffen, o.a. door verschillen in ouderdom en zaadmengsel.
• In akkerranden worden meer bijen, zweefvliegen en natuurlijke plaagvijanden aangetroffen indien er meer kruiden in voorkomen.
• In aardappelen worden bladluispopulaties
sterker onderdrukt indien meer natuurlijke
vijanden zoals gaasvliegen aanwezig zijn.
• Deze onderdrukking lijkt het sterkst te zijn op
percelen met bloemrijke (eenjarige) akkerranden.
• In 2017 hoefde maar op één van de 32 percelen een insecticide toegepast te worden.
• In sloten met akkerranden aan beide kanten
wordt meer macrofauna aangetroffen dan
in sloten zonder akkerranden. Dit is voor het
aantal individuen duidelijker dan voor het aantal soorten.

Afgelopen najaar heeft EZ de lade met pilotvoorstellen weer opengetrokken. Begin oktober
zijn deze voorstellen besproken met de collectieven die hiervoor belangstelling hadden.
Voorstellen vanuit o.a. de Haarlemmermeer,
Flevoland en Groningen bleken voor de akkerbouw elementen te bevatten die mogelijk met
het oog op de toekomst interessant zouden
kunnen zijn. Dit was aanleiding om voor de
aanwezige ‘akkerbouwcollectieven’, waaronder
CCHW, de handen ineen te slaan om in onderling overleg de voorstellen verder uit te werken
tot 1 pilotvoorstel, met evt. regionale accentverschillen. CCHW heeft niet de ambitie om
hierbij voorop te lopen, maar wij houden wel
graag de vinger aan de pols als het gaat om
toekomstige ontwikkelingen. Wij blijven u hierover informeren.

Monitoring akkerranden 20172018 – tussenrapportage
Om de effecten van akkerranden op het ecosysteem te onderzoeken en de waarde hiervan
vast te stellen hebben diverse organisaties
samen met agrarische bedrijven met akkerranden in de Hoeksche Waard de handen ineengeslagen. Het gaat om het Ministerie van I&M,
SOHW, Stichting Veldleeuwerik, CCHW, HWL,
PPO Westmaas, St EIS en de Universiteit van
Amsterdam. Hierin zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

