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Agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard

2017, het tweede jaar met ANLb in de Hoeksche Waard
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2017 kenmerkt zich door een betere afstemming van beheer en de organisatie daarvan zowel regionaal, provinciaal als nationaal ten opzichte van 2016. Betrokken regio partijen wisten elkaar beter te
vinden wat de samenwerking positief heeft bevorderd. Vooral het traject van de opstelling van een
Ontwikkel- en verbeterplan voor boerenlandvogels heeft hieraan bijgedragen. De afstemming tussen
SBB en CCHW blijft echter een groot aandachtpunt temeer omdat SBB tot op heden alleen gericht is
op het weidevogelbeheer binnen hun eigendommen in het Oudeland van Strijen (interne) en niet op
de afstemming van weidevogelbeheer met het omringende agrarisch gebied (extern). Dit heeft ook
geresulteerd in 2 ontwikkel- en verbeterplannen voor het Oudeland van Strijen. SBB heeft ervoor gekozen voor haar eigendommen (reservaat) een afzonderlijk plan op te stellen. Omdat er geen externe partijen betrokken zijn geweest bij de opstelling van dit plan moet de afstemming met de betrokken regiopartijen (CCHW, WSHD en HWL) nog plaatsvinden.
Ten tijde van de opstelling van deze voortgangsrapportage bevindt dit traject zich in de beoordeling
m.b.t. een POP3 aanvraag voor gedeeltelijke uitvoering van opgenomen maatregelen. Voor de niet
gehonoreerde maatregelen binnen de POP3 zal in samenwerking met betrokken partijen SBB, waterschap Hollandse Delta (WSHD) en PZH nog gezocht worden naar andere financiering mogelijkheden.
Ten aanzien van de betalingen “vergoedingen ANLb 2016” was dit anders. We hadden hier te maken
met een eerste betalingscyclus waarin er vele zaken nog onduidelijk waren en/of ontwikkeld moesten worden. De beoordeling van RVO nam meer tijd in beslag dan gepland (mei i.p.v. januari) waardoor de collectieven genoodzaakt bleken de vergoedingen in 2 termijnen aan de deelnemers te betalen. Hierdoor heeft CCHW een extra ureninzet moeten doen om het betaalde voorschot van 70% te
verrekenen met de “boetes van RVO” per deelnemer bij de eindafrekening 2016.
Met de eerste afrekening ANLb 2016 kon CCHW ook haar eerste jaarrekening 2016 opstellen.
Ondanks de vele nieuwe aspecten heeft CCHW het eerste beheerjaar 2016 binnen de gestelde
financiële kaders kunnen afhandelen en heeft het Algemeen Bestuur van CCHW de jaarrekening
2016 op 31 oktober jl. vastgesteld.

Aandachtspunten per leefgebied
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Gerealiseerd beheer
Leefgebied open grasland

Op 20 december 2016 heeft CCHW de beslissing van PZH ontvangen op de uitbreiding gebiedsaanvraag leefgebied open grasland. De uitbreiding had betrekking op enkele aanpassingen binnen onderdelen van de afgesloten contracten in 2016 en de toevoeging van een perceel dat in de eerdere
gebiedsaanvraag ten onrechte niet was opgenomen. Hiermee ging het maximum aantal hectares van
68,52 ha naar 72,44 ha. Het weidevogelbeheer betreft het kerngebied van het Oudeland van Strijen
en is gericht op het vergroten van de weidevogeldichtheid. Ondanks de relatief kleine oppervlakte
van het weidevogelgebied, vormt het samen met het aangrenzende reservaatgebied van SBB een
van de weinige plekken in de polders van de Hoeksche Waard voor weidevogels. De beheerfuncties
die in 2017 centraal stonden zijn:
- optimaliseren broed- en opgroeimogelijkheden;
- optimaliseren nestbescherming;
- creëren foerageermogelijkheden.

Leefgebied open akkerland

Het leefgebied open akkerland betreft het totale eiland van de Hoeksche Waard, uitgezonderd een
klein deel van de polder Oudeland van Strijen. Voor de kruidenrijke akkerrand geldt dat deze de biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap bevordert. De beheerfunctie die voor het ANLb centraal
staat is “creëren foerageergebied".
In tegenstelling tot leefgebied open grasland was er geen uitbreidingsmogelijk voor open akkerland
in 2017. Deze is dan ook ongewijzigd gebleven op 142 hectare. In 2017 is uiteindelijk 140,71 gerealiseerd. Net als in 2016 is er areaal verloren gegaan als gevolg van de aanpassing van de ingetekende
akkerranden van de GDI-kaart aan de gecombineerde opgave door de deelnemers, echter ligt dit areaal aanzienlijk lager dan in 2016. De handleiding die CCHW t.b.v. de intekening 2017 heeft opgesteld
voor de deelnemers heeft veel onvolkomenheden uit 2016 voorkomen.
Uitgaande van de doelrealisatie kan vermeld worden dat het totaal areaal aan beheerfunctie kruidenrijke akkerrand formeel gezien 1,3 ha lager is dan was aangevraagd in de gebiedsaanvraag. Feitelijk was er echter ruim 142 ha aanwezig.
Kaart 1. Gerealiseerde ANLb 2017
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Wat ging daarbij goed, wat kan beter en waarom?
Leefgebied open grasland

weidevogelbeheer deelnemers ANLb (bron HWL)
Aan het begin van het seizoen 2017, in maart, waren de omstandigheden voor de weidevogels gunstig. Na overvloedige regenval was het land erg nat en de temperaturen waren redelijk. Kieviten begonnen vroeg met broeden. De eerste nesten werden al in maart gevonden op een perceel aan de
leidingstraat en aan de Waleweg. In april werden de eerste gruttonesten ontdekt op dezelfde percelen. Helaas bleef het hele voorjaar regen uit en werd het land steeds droger. Toen de eerste pullen
uit het ei kwamen was het behalve extreem droog ook erg koud. Voedselgebrek door de droogte, de
kou en predatie zijn de hoofdoorzaken dat de meeste pullen het niet gered hebben.
Knelpunten
De samenhang tussen het agrarische deel voor weidevogelbeheer en het reservaat van SBB is zeer
groot. Alleen door in beide gebieden structureel verbeteringen door te voeren is een positieve ontwikkeling voor het weidevogelbeheer haalbaar in het Oudeland van Strijen. Denk daarbij aan predatiebeheer en een afstemming beheer (mozaïek) tussen beide gebieden.
Ook vormt de groeiende ganzenpopulatie een bedreiging voor de ontwikkeling van het weidevogelbeheer. Zeker vroeg in het voorjaar vormen de ganzen een bedreiging voor de weidevogels. Door de
foeragerende ganzen, is de grasmat te kort voor een goede broedbiotoop voor de weidevogels. Het
voorstel voor een pilot om de ganzen in het weidevogelgebied met ANLb contracten eerder te mogen verjagen, zoals ook buiten het Oudeland het geval is, is echter afgewezen. De grauwe gans en de
Canadese gans maken ook steeds meer gebruik van reservaat als broedgebied en zitten op die manier de weidevogels in de weg. Een gezamenlijk aanpak tussen het agrarische deel en het reservaat is
hier ook noodzakelijk.
Echter ook na het doorvoeren van alle verbeterplannen zal naar verwachting de weidevogelpopulatie
de komende eerst nog jaren (blijven) dalen. CCHW is mening dat dit wordt veroorzaakt doordat er
structureel te weinig vliegvlugge jongen zijn grootgebracht in het gebied en deze in onvoldoende
aantal zijn om de natuurlijke sterfte van de oudere exemplaren op te vangen. Pas nadat de aantallen
vliegvlugge jongen weer “op peil” komen zal er weer een stijging van de populatie kunnen plaatsvinden. We moeten dus niet ‘te harde’ conclusies trekken over de resultaten die de verbeterplannen tot
gevolg hebben.
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Wat kan beter
Zoals eerder vermeld is voor een positieve ontwikkeling van de weidevogelpopulatie in het Oudeland
van Strijen een goede afstemming noodzakelijk tussen het agrarische deel en het reservaat van SBB.
Daarnaast is er ook een belangrijke rol weggelegd voor het waterschap (WSHD) die momenteel voor
het gebied een integraal waterplan opstelt. Alleen door een integrale aanpak van maatregelen structureel in beide gebieden door te voeren kan dit leiden tot een positieve ontwikkeling van de weidevogelpopulatie in het Oudeland van Strijen. Vanuit deze noodzaak heeft CCHW in het kader van het
door haar op te stellen verbeterplan diverse overleggen gehad met SBB, WSHD en vrijwilligers HWL.
Reservaat SBB
Naar aanleiding van het verbeter- en ontwikkeltraject heeft SBB een interne inventarisatie van eerder uitgevoerd onderzoek naar verbetermaatregelen laten verrichten. Vervolgens heeft zij voor het
reservaat in het Oudeland van Strijen een afzonderlijk maatregelenplan opgesteld. Dit maatregelenplan is pas na de oplevering van het verbeterplan door CCHW gereed gekomen en daardoor afzonderlijk bij PZH ingediend. In vervolg hierop was het dus niet mogelijk voor CCHW om met haar verbeterplan een optimale afstemming van maatregelen te realiseren met het reservaat van SBB.
CCHW heeft haar maatregelenplan dus afzonderlijk van het reservaat (SBB) opgesteld. Na levering
van het Verbeter- en ontwikkelplan aan PZH (voor 20 sept.) door CCHW heeft zij naar alle betrokken
partijen de definitieve versie ter kennisgeving toegestuurd. Hierdoor heeft SBB de mogelijkheid om
bij haar maatregelenplan voor het reservaat alsnog een afstemming te realiseren met de maatregelen uit het plan van CCHW.
Ten aanzien van waterschap
Waterschap Hollandse Delta geeft aan dat de waterhuishoudingsaspecten integraal onderdeel zullen
vormen van een nieuw op te stellen waterplan voor het Oudeland van Strijen. Naast maatregelen
KRW (waterkwaliteit) en NBW (waterberging) dient er een optimaal waterbeheerplan opgesteld te
worden. Specifiek voor het reservaat van SBB wordt in samenwerking met WSHD en CCHW afzonderlijk overleg gevoerd Daarnaast zullen ook alle andere knelpunten m.b.t. de waterhuishouding in het
Oudeland van Strijen uitgewerkt worden.
Ten tijde van de opstelling van het verbeterplan van CCHW had WSHD het waterplan nog niet concreet uitgewerkt in maatregelen. Wel is er een “ruwe schets” van maatregelen gedeeld met CCHW.
De maatregelen vanuit deze schets die betrekking hebben op het verbeterplan maken hiervan onderdeel uit.
Agrarisch deel Oudeland van Strijen (ANLb)
Om predatoren minder kansen te bieden voor verplaatsing en vestiging is een open weidelandschap
noodzakelijk. Opgaande beplanting in de vorm van solitaire bomen en struiken, bosjes, zware rietkragen en een dichte vegetatie met bijv. pitrussen moeten zoveel als mogelijk verwijderd worden. Maar
ook andere obstakels in het landschap, zoals ‘vergeten’ pakken kuilvoer en strobalen moeten verwijderd worden om predatie minder kans te geven
Hoge (grond)waterstanden en vochtige bodems zijn aantrekkelijk voor de weidevogels. Een hoog
sloot- en grondwaterpeil geeft een tragere grasgroei en bevordert een gevarieerde vegetatie. Ook
zorgt een vochtige bodem ervoor dat voedsel (wormen) beschikbaar blijft voor de weidevogels.
Door optimalisatie van de habitatomstandigheden voor de weidevogels wordt de openheid van het
landschap gewaarborgd, worden nesten beter beschermd en krijgen predatoren minder kansen.
Naast de uitvoering van genoemde activiteiten behorende bij dit thema kan ook educatie en voorlichting aan beheerders en loonwerkers een positieve bijdrage leveren aan de verbetering van de habitatomstandigheden voor weidevogels
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Leefgebied open akkerland

Binnen het pakket Kruidenrijke akkerrand (pakket 19) heeft CCHW verschillende varianten in het beheerpakket, t.w.:
- 1-jarige kruidenrijke bloemenrand (B);
- meerjarige graskruidenranden (GKN + GKO);
- grasranden (G);
- wintervogelakker (WV). Deze is in feite 1-jarig, maar moet tot 1 maart in stand worden gehouden.
Vooruitlopend op het Ontwikkel- en verbeterplan Hoeksche Waard is CCHW in 2017 is op 5 locaties
gestart met het inzaaien van “patrijzenakkers”. Deze patrijzenakkers vormen integraal onderdeel van
de wintervogelakkers. Het EU-project “PARTRIDGE” vormt hierbij het uitgangspunt voor het gekozen
zaaizaadmengsel en beheer.
Al het zaaizaad voor de akkerranden in de Hoeksche Waard wordt, uitgezonderd het zaad voor de
grasranden, collectief ingekocht. In 2017 hebben de deelnemers voor de 1-jarige bloemenranden
voor het eerst de keuze voorgelegd gekregen zelf in te zaaien en/of te schoffelen of dit door het
CCHW te (blijven) laten doen. Dit is om betere afstemming te krijgen tussen de werkzaamheden per
bedrijfsvoering en verbeterd de flexibiliteit binnen de maatregel. De kosten voor het zaaizaad, evt.
inzaaien en schoffelen zijn door CCHW verrekend met de eindafrekening per deelnemer. De overige
randen worden door de deelnemers zelf ingezaaid.
In vervolg op ervaringen heeft CCHW om een aanpassing verzocht van een algemene beheersmaatregel m.b.t. tijdsduur instandhouding beheereenheid. Hierbij heeft CCHW gerealiseerd dat akkerrand
(beheereenheid) vanaf 1 juni “er moet staan”. Eerder was deze termijn op 15 mei gezet door de nationale overheid. De eerdere termijn kan bij een nat/koud voorjaar problemen geven omdat er dan
relatief laat ingezaaid kan worden. Deze wijziging van de instandhouding beheereenheid geeft een
beter uitgangspunt om een kwalitatief betere akkerrand te realiseren.
De nieuw ingezaaide randen 2017 konden al medio april ingezaaid worden maar hadden vervolgens
wel te lijden onder het (zeer)droge voorjaar.
Voor de biomassaranden bleek de administratieve rompslomp onder het stelsel van ANLb zodanig
groot, dat besloten is hiervoor in 2017 geen mogelijkheden meer te bieden.
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nieuw onderdeel 2017 Patrijzenakker Hoeksche Waard
Knelpunten
De beheerregistratie van de akkerranden (lijnvormige elementen) blijft erg intensief ten opzichte van
de vlak dekkende elementen zoals het weidevogelbeheer.
- De IMNA-laag waar CCHW het ANLb-beheer op moet “intekenen” sluit soms niet aan bij de
werkelijke situatie (bijv. door aanpassingen perceelwerkzaamheden kreekoevers) en/of de
perceelkaarten die deelnemers zelf hebben ge-upload (het gaat om eigen GIS/GPS taakkaarten). Daardoor ontstaan er validatiefouten waar CCHW veel inspanningen voor moet doen
op die “ op te lossen”. Dit heeft vaak consequenties voor de totale oppervlakte van gerealiseerd beheer (administratief) die daardoor kleiner wordt ten opzichte van de daadwerkelijk
gerealiseerde oppervlakte in de praktijk/veld.
Met alle opgedane kennis in 2016 heeft CCHW voor het intekenen van de akkerranden voor
2017 een handleiding opgesteld waarin stap voor stap de handelingen in staan opgenomen
die een ANLb-deelnemer moet doorlopen. Daardoor lag het aantal validatiefouten in 2017
aanzienlijk lager dan in 2016.
- Het begeleiden van de deelnemers als het gaat om de beheervoorschriften blijft een groot
aandachtspunt. Een 1 op 1 benadering door de veldcoördinatoren blijkt daarin de beste methode te zijn. CCHW zet dan ook meer in op coachen dan op sancties.
- Onderhoud door derden aan de watergangen (door waterschap of PZH) leidt soms tot
schade aan de akkerranden. Veelal komt dit omdat de aannemers hierover niet geïnformeerd zijn door de opdrachtgever. In 1 geval heeft CCHW een schadeclaim ingediend bij een
aannemer.
Wat kan beter
- Naast het actief blijven “begeleiden” van de deelnemers op aspecten uit de beheersvoorschriften heeft CCHW in 2017 ook actief contact opgenomen met het waterschap om een
goede afstemming te realiseren tussen de beheervoorschriften voor de akkerranden Hoeksche Waard en de onderhoudswerkzaamheden door waterschap WSHD. CCHW heeft tijdens
2 bouwvergaderingen (jaarlijks onderhoud en baggerwerk) in overleg met WSHD en de betreffende aannemer verschillende aandacht- en verbeterpunten besproken. Dit heeft duidelijk tot een positief resultaat geleid. WSHD heeft de locaties van de akkerranden digitaal in de
“taakkaarten” van de aannemers geïmplementeerd zodat deze weten waar ze liggen en erop
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-

geattendeerd worden. Daarnaast zijn de bloemranden niet voor 1 oktober betreden door de
aannemers en is de bagger daar waar mogelijk over de akkerrand gedeponeerd. Aandachtspunten m.b.t. het jaarlijks onderhoud worden komende winter in de nieuwe bestekken van
WSHD verwerkt. CCHW streeft ernaar om voor de komende periode ook een dergelijk overleg met de aannemers van PZH te hebben.
De frequenties aan verzonden nieuwsbrieven CCHW is flink verhoogd. Daarin komen naast
nieuwsfeiten ook beheers aspecten aan te orde. Uit terugkoppeling van deelnemers maakt
CCHW op dat deze nieuwsbrieven redelijk goed gelezen worden. Dit bevordert de proactieve
houding van de deelnemers.
In vervolg op de opstelling van het Ontwikkel- en verbeterplan Hoeksche Waard zal CCHW
nog intensiever moeten samenwerken met HWL, SBB en WSHD als het gaat om het weidevogelbeheer in het Oudeland van Strijen. De interactie is dermate groot dat alleen een integrale aanpak succesvol zal zijn m.b.t. de weidevogelpopulatie in het gebied.

-

Schade akkerrand (gras) door aannemer 2017: mee-maaien akkerrand met taludonderhoud

Toetsing aan beschikking en Natuurbeheerplan
Leefgebied open grasland

Het gebied met weidevogelbeheer sluit aan op het reservaat van Staatsbosbeheer (SBB). Weliswaar
behoort het beheer in dit reservaat primair gericht te zijn op het bieden van voedsel en rust in de
winterperiode aan verschillende soorten ganzen en aan smienten, ook de weidevogels hebben profijt
van dit graslandgebied. Zowel het beheer van SBB als het agrarisch weidevogelbeheer bestaat uit
zwaar beheer. In het reservaat wordt in principe niet voor 1 juli gemaaid, tenzij er geen broedende of
opgroeiende weidevogels aanwezig zijn.
De oppervlakte van het beheer en de verdeling van de verschillende beheertypen in het agrarische
deel zijn in de navolgende tabellen weergegeven:
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Tabel 1 Samenstelling en oppervlakte ANLb gerealiseerd beheer 2017 (incl. last-minutebeheer)
Soort beheer
Rustperiode 1 april – 1juni
Rustperiode 1 april – 8 juni
Rustperiode 1 april – 15 juni
Rustperiode 1 april – 22 juni
Plas-dras greppel inundatie
Legselbeheer
Totaal

Oppervlakte in ha
34,17
22,38
5,29
3,16
1,04
6,40
72,44

%
47,2
30,9
7,3
4,4
1,4
8,8
100

De controle van het weidevogelbeheer door de NVWA heeft geen fouten opgeleverd.

Leefgebied open akkerland

In tegenstelling tot het weidevogelbeheer hebben we bij het akkerrandenbeheer te maken met veel
mutaties in omvang en soms ook in ligging van de beheereenheden. Met name bij de randen die opnieuw worden ingezaaid komen boeren tijdens de voorjaarswerkzaamheden regelmatig tot de conclusie dat een rand breder wordt of smaller, dat er nog wel ruimte is voor een extra rand of dat de
rand toch beter op een andere plek kan worden aangelegd. Administratief geeft dat veel rompslomp.
Bij de controles die naderhand plaats hebben vervallen soms ook weer enkele randen. Verder zijn er
enkele deelnemers gestopt of hebben hun areaal tijdelijk op 0 hectare gezet om hardnekkige onkruidhaarden te kunnen behandelen.
De controle door de NVWA is aanleiding geweest om een heel kleine oppervlakte af te keuren maar
dit zal verder geen nadelige gevolgen hebben.
De onderstaande tabel geeft een beeld van de oppervlakte volgens de beschikking en het gerealiseerde beheer volgens de contracten.
Tabel 3 Oppervlakte beheer volgens beschikking en gerealiseerd beheer 2017
Minimum opp beMaximum opp beGerealiseerd op basis
schikking
schikking
van contracten
Leefgebied open ak123,48 ha
142 ha
140,71 ha
kerland
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Tabel 4 Gerealiseerd beheer naar cluster van beheeractiviteiten, beheerfunctie en beheertype 2017
Cluster van beheeracBeheerfunctie
Beheertype
Oppervlakte volgens
tiviteiten
contracten
Akkerranden
Creëren foerageergeKruidenrijke akkerrand
140,71 ha
bied
Vanuit het Natuurbeheerplan wordt als randvoorwaarden gesteld dat maximaal 50% van de lengte
en 50% van de totale oppervlakte van de beheereenheden uit grasranden bestaat. In het beheerjaar
2017 bedroeg het percentage grasrand 20% van de totale oppervlakte. De lengte is niet afzonderlijk
berekend, gelet op het aandeel van de grasranden in de totale oppervlakte kan ervan worden uitgegaan dat ook de totale lengte van de grasranden < 50% van de totale lengte van de randen. Daarmee
voldoet CCHW aan de randvoorwaarde.
Tabel 5 Overzicht van de verschillende soorten randen 2017
Soort rand
Oppervlakte
Kruidenrijke bloemenrand
24,91 ha
Nieuw ingezaaide graskruidenrand
18,04 ha
Graskruidenrand van 2 jaar of ouder
64,18 ha
Wintervogelakker
5,81 ha
Grasrand
27,53 ha
Overig (combinatierand)
0,24 ha

%
19
9,8
46,6
3,3
20
1,1

Ecologische effecten
Algemeen

De vrijwilligers van HWL (weidevogelbeheergroep) hebben de observatie van de weidevogelpercelen
uitgevoerd. Voorafgaand heeft op 29 maart een afstemmingsoverleg weidevogelbeheer plaatsgevonden waarbij HWL, Rietgors, Natuurlijk Voorne Putten (ZHE) en NMF aanwezig waren. Doel was de
evaluatie van het beheer in 2016 en bespreken acties m.b.t. weidevogelbeheer 2017. Met SBB heeft
een afzonderlijk overleg plaatsgevonden op 14 maart. In nov./dec 2017 zal dit overleg vervolgd worden m.b.t. evaluatie beheer 2017 en acties weidevogelbeheer 2018
Voor wat betreft de akkerranden worden de acties en evaluatie in de werkgroep van CCHW besproken. Jaarlijks vindt er een bestuurlijke en ambtelijke afstemming hiervoor plaats tussen SOHW, PZH
en WSHD. Deze hebben op respectieve 9 februari 2017 en 28 augustus plaatsgevonden.

Leefgebied open grasland

2017 heeft ten opzichte van 2016 een wisselend beeld laten zien. Aan de Waleweg zijn van de 5 gruttonesten er zeker 4 en mogelijk 5 uitgekomen. De jongen zijn meerdere keren gespot en de ouders
alarmeerden in het begin fel. Een paar dagen later waren helaas alleen de oudervogels nog aanwezig,
die alarmeerden niet meer en foerageerden alleen nog. Een teken dat er geen pullen meer waren.
Hetzelfde deed zich voor aan de leidingstraat. Begin mei waren daar een aantal nesten gepredeerd,
later zijn daar toch weer een Grutto en Tureluur gaan broeden. Bij twee andere percelen wel enkele
territoria van Grutto en Kievit, en bij het plas/drasgebied wel foeragerende vogels maar geen pullen.
De conclusie moet helaas zijn dat er in het beheergebied geen Grutto’s vliegvlug geworden zijn. Bij
de Kieviten zijn er hoogstwaarschijnlijk wel enkele vliegvlug geworden. Een opsteker is ook dat er in
het beheergebied een Zomertaling gebroed heeft. Een vrij zeldzame broedvogel die op de Rode Lijst
staat!
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Ter verduidelijking: op percelen met uitgestelde maaidatum is het niet toegestaan na 1 april nesten
daadwerkelijk op te zoeken en te markeren. De tellers gaan dus uit van waarnemingen vanaf de kant.
Soms zitten vogels duidelijk op het nest maar het kan ook zijn dat uit de gedragingen kan worden opgemaakt dat het om een broedgeval gaat. Er is dan sprake van een territorium. De tabel geeft alle
territoria op de percelen van de deelnemende boeren in 2017 en de jaren vanaf 2011 weer. Daarbij
moet worden opgemerkt dat 2014 alleen nesten werden meegeteld die gevonden en gemarkeerd
werden. Van akkervogels als Graspieper en Veldleeuwerik worden die praktisch nooit gevonden vandaar dat ze in die jaren niet genoteerd zijn.
Een kleine troost is dat in het reservaatgebied wel Grutto’s, Kieviten en zelfs Tureluurs vliegvlug geworden zijn. Ook op de leidingstraat is er begin juni nog gealarmeerd door Tureluur en Grutto. Dus
waarschijnlijk zijn er toch nog wat late legsels succesvol geweest.
In vergelijking met vorig jaar waren er meer territoria en door het plas/dras gedeelte bleven vogels
tijdens de droge periode langer in het gebied. Vorig jaar op de leidingstraat wel vliegvlug geworden
pullen.
Tabel 6 Broedontwikkeling weidevogels (bron HWL)
Soort

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Grutto
Kievit
Tureluur
Scholekster
Veldleeuwerik
Graspieper
Slobeend
Krakeend
Wilde Eend
Knobbelzwaan
Zomertaling
Kuifeend
Meerkoet
Fuut

1
15
2
2

6
19
1
8

8
15
2
3

7
13
1
1
4
3

2

11
12
2
3
2
1
2
1
1
1

8
13
3
2
5
2

2

13
17
5
6
6
13
3

2

1
1

1

1
1
1

3
1

Doorkijk naar 2018
In september 2017 heeft CCHW een Ontwikkel- en verbeterplan ingediend bij PZH waarin o.a. maatregelen t.b.v. verbetering ontwikkeling weidevogelbeheer onderdeel van zijn. Tevens heeft CCHW
t.b.v. de uitbreiding gebiedsaanvraag 2018 een aanvraag gedaan van 8 ha waarvan 1 ha plas-dras.
Naar aanleiding van het Ontwikkel –en verbeterplan is voor enkele maatregelen een POP3 aanvraag
gedaan. Het gaat hierbij voornamelijk om sanering van houtopstanden/opgaande begroeiing (predatiebeheer), aanschaf van plas-dras pompen en een integraal haalbaarheidsonderzoek waterbeheersing Oudeland v Strijen. Voor het reservaat van SBB heeft CCHW integraal totaal 10 plas-dras pompen opgenomen in de POP3-aanvraag. Voor alle overige maatregelen wordt in samenwerking met
PZH nog gezocht naar financiering.
Na honorering van de POP3 kan mogelijk in het najaar 2018 gestart worden met de uitvoering van de
maatregelen.
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Leefgebied open akkerland

Voor de monitoring van open akkerland (akkerranden) ligt de situatie iets genuanceerder. CCHW
heeft samen met andere collectieven met akkerranden een eerste aanzet gedaan om te komen tot
een uniforme methode voor het monitoren van de akkervogels. Dit blijkt lastig omdat er vanuit de
gebiedsaanvraag veelal met andere (instap)eisen is gewerkt dan de eisen voor CCHW gelden. Ook de
functionele invulling blijkt vaak afwijkend. Daar waar CCHW inzet op multifunctionaliteit voor akkervogel, waterkwaliteit, bestuiving en FAB richten andere collectieven zich veelal alleen op de akkervogels waarbij de telling (broedparen of MAS-telling) niet eenduidig wordt toegepast. CCHW zal zich in
2018 verder oriënteren hoe hiermee verder te gaan.

Uitvoering monitoring akkerranden 2017
Wel is CCHW verheugd dat er in 2017 begonnen is aan een monitoring van ecosysteemdiensten vanuit de akkerranden. In een samenwerking tussen SOHW, HWL, St EIS, Veldleeuwerik, PPO Westmaas
en Universiteit van A’dam wordt in 2017 + 2018 hiervoor een grote monitoring uitgevoerd. De voortgangsrapportage zal op de website van CCHW terug te lezen zijn.
Doorkijk naar 2018
Voor het leefgebied open akkerland heeft CCHW zich in het Ontwikkel- en verbeterplan gericht op de
verbetering/ontwikkeling habitat patrijzen. Vooruitlopend heeft CCHW al op 9 locaties n de Hoeksche Waard in 2017 zogenaamde “patrijzenveldjes” ingezaaid.
Ten behoeve van de uitbreiding op de gebiedsaanvraag heeft CCHW een verzoek ingediend voor de
verhoging van het totale areaal aan akkerranden van 142 naar 145 ha en een verhoging van het gemiddeld tarief voor open akkerland. Deze verhoging bleek nodig omdat ten tijde van de gebiedsaanvraag slechts gerekend was met een percentage van 12 % bloemen en dit percentage in 2016 en
2017 aanzienlijk hoger lag (24% resp. 22% ). Hierdoor kan CCHW haar positieve stimulering naar de
duurdere akkerranden blijven voortzetten wat de kwaliteit aan biodiversiteit in de Hoeksche Waard
positief beïnvloed.
Naar aanleiding van het Ontwikkel –en verbeterplan is voor enkele maatregelen een POP3 aanvraag
gedaan. Het gaat hierbij voornamelijk om inrichtingsmaatregelen en haalbaarheidstudie t.b.v. verbetering habitat Patrijs. Voor alle overige maatregelen wordt in samenwerking met PZH nog gezocht
naar financiering.
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Controles
Leefgebied open grasland
Het leefgebied open grasland is door CCHW gecontroleerd m.b.t. de maaidatum. Daarbij zijn
er 2 sancties toegepast waarvoor CCHW een korting zal opleggen bij de deelnemer:
- Verstoring tijdens rustperiode
- Te vroeg maaien
Vanuit de NVWA-controles hebben we geen tekortkoming vermeld gekregen.
Leefgebied open akkerland

Door CCHW heeft op ca. 10% van de oppervlakte een schouw plaatsgevonden in 2017. De algemene
indruk is dat de deelnemers de beheervoorschriften beter hebben gevolgd dan in 2016. Desondanks
heeft CCHW besloten bij 7 deelnemers een korting toe te passen als sanctie. Het gaat hierbij om:
- Te kort gemaaid voor de winterperiode;
- Te smalle akkerrand aanwezig (na het ploegen)
- Beschadiging akkerrand als gevolg van landbouwactiviteiten
- Vegetatie akkerrand komt niet overeen met de opgaven
Door de NVWA zijn diverse controles uitgevoerd (5% van beheeroppervlakte). Hieruit is zover bekend
1 opmerking gekomen wat tot een zeer kleine korting m.b.t. de oppervlakte tot gevolg heeft. Deze
korting zal niet tot financiële problemen leiden voor CCHW.

Het samenwerkingsverband
Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur (AB) van CCHW is breed samengesteld. Dat maakt dat het agrarisch natuurbeheer kan rekenen op een breed draagvlak binnen de Hoeksche Waard en er een goede samenwerking onderling wordt gerealiseerd. Het AB-CCHW heeft in 2017 1 x vergaderd te weten op 31 okt.
2017 (vaststelling jaarrekening 2016/begroting 2017 + 2018, uitbreiding gebiedsaanvraag 2018 en
aanpassing KHB).
Naast 2 vertegenwoordigers van de agrarische ‘natuurvereniging’ Rietgors en 2 van LTO Noord afdeling de Hoeksche Waard maken de volgende organisaties ook onderdeel uit van CCHW:
- 1 vertegenwoordiger van Hoekschewaards Landschap (HWL); regionale natuurorganisatie
- 1 van Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW); samenwerkingsverband van de 5 gemeenten in de HW
- 1 van Delta Natuur Product (DNP); Coöperatie van boeren inzetbaar voor natuuronderhoud
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1 van HWodKa; Stichting ter bevordering van integratie natuur/landschap in cultuurlandschap
1 van HPG: regionale vertegenwoordiging Hollands Particulier Grondbezit
1 van BLHB: regionale vertegenwoordiging Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers
(vacature)
1 Deelnemer: namens de akkerranden
1 Deelnemer: namens weidevogelbeheer

Dagelijks bestuur en werkgroep CCHW

De dagelijkse activiteiten en werkzaamheden zijn de verantwoordelijkheid van het Dagelijks bestuur (DB) bestaande uit Janneke Zevenbergen (vz., namens St Rietgors) en Mellany Klompe
(secr./penn. namens de deelnemers). Het DB wordt daarbij ondersteund door de werkgroep CCHW
bestaande uit:
- Johan Dam: veldcoördinator (ST Rietgors)
- Aad Klompe: veldcoördinator (DNP)
- Peter Lerink: Admin/SCAN-Gis/office (zzp-er bij Hwodka)
Indien nodig nemen ook de volgende personen deel aan het overleg:
- Ingrid Verhoef (Profit/WEA)
- Ben Holster (Schouw)
De werkgroep CCHW heeft iedere maand vergaderd en stelt van ieder overleg een actie- en besluitenlijst op.

Ledenraadpleging

Op 19 december 2017 heeft de jaarlijkse Ledenraadpleging van CCHW plaatsgevonden waarbij o.a.
de vaststelling van de jaarrekening 2016 heeft plaatsgevonden.

“Soldaatje” (bron HWL 2017)

BoerenNatuur Zuid-Holland

Provinciaal vormt CCHW samen met de overige 7 collectieven in Zuid-Holland de Vereniging BoerenNatuurZH. Deze samenwerking heeft tot doel het vormgeven van het regionale/provinciale niveau als
het gaat om ANLb en met 1 stem communiceren naar de provincie en het landelijk overleg. Daarbij
geldt dat er gestreefd wordt naar een hogere synergie, efficiëntie en effectiviteit van het ANLb.
Zeker bij het traject van het “Verbeterplan” bleek de kracht en efficiëntie van het gezamenlijk optrekken van de collectieven binnen Zuid-Holland. De onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling
wordt door CCHW als zeer positief ervaren

Communicatie en draagvlak

Om alle deelnemers en betrokken partijen op de hoogte te houden van de werkzaamheden heeft
CCHW
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tot en met begin december 2017 een 12-tal nieuwsbrieven verzonden naar deelnemers en participanten;
een website http://www.cchw.eu/ actief gemaakt voor “vaste informatie” en nieuwsberichten;
een Facebook- en Twitteraccount actief gemaakt waarop zeer actueel nieuws wordt gedeeld;
deelgenomen aan het regionale event “ Tour langs de Boer” op Hemelvaartdag;
op 11 oktober een presentatie gegeven tijdens werkbezoek van WNF Internationaal i.s.m. SBB
zich gepresenteerd op de Groei&Bloei nazomermarkt in augustus;
meegedaan aan de Clubkasactie van de Rabobank Haringvliet;
meerdere malen op een positieve wijze de regionale media gehaald (radio en krant).
een fotowedstrijd georganiseerd voor deelnemers open akkerland om “te delen” wat ze allemaal
voor akkervogels aantreffen op hun percelen en wat hun bijdrage hieraan is. Dit heeft geresulteerd in veel mooi fotomateriaal wat CCHW kan inzetten bij (social)media activiteiten en veel positieve reacties bij deelnemers, betrokken partners en burgers
op 20 oktober deelgenomen aan het internationaal symposium voor akkervogels in Leuven.

AD 13 juni 2017

AD 11 april 2017

Financiën

CCHW heeft het eerste beheerjaar goed doorstaan. De opgelegde financiële boete door RVO was minimaal. Wel is duidelijk dat de werkorganisatie van CCHW in 2016 en 2017 flink meer uren heeft gemaakt dan waarvoor budget was. Gelet op de financiële kaders is niet meer dan 16,6% van het totaal
jaarbudget gereserveerd voor de organisatie wat onvoldoende was om alle gemaakte uren in 2016
en 2017 door de medewerkers te kunnen honoreren. Voor de extra uren in 2016 heeft CCHW een
schadeclaim ingediend bij PZH die hoofdzakelijk werd veroorzaakt door het pro-actief oplossen van
onvolkomenheden met RVO in combinatie met SCAN-Gis en de daarmee samenhangende validatiefouten. Voor 2017 zijn er met name extra uren gemaakt t.b.v. de eindafrekening 2016. Door de vertraging in de afhandeling bij RVO moest CCHW de uitbetaling in 2 termijnen uitvoeren (voorschot +
eindafrekening) wat een verdubbeling van de ureninzet betekende.
Daarnaast heeft CCHW extra uren moeten besteden t.b.v. de procedure aanvraag POP3. Met deze
uren is geen rekening gehouden in de begroting organisatiekosten 2017.
Gelet op het stimuleringsbeleid voor bloemranden lag dit percentage flink hoger dan de gebiedsaanvraag. Hierdoor had CCHW nagenoeg geen financiële (buffer)ruimte tussen voor- en achterdeur. Bij
de nadere uitwerking/toelichting voor de eindafrekening door RVO is het duidelijk geworden dat de
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marge voor de “fictieve rekenruimte” bij akkerranden (liënvormige elementen) naast de hoge foutgevoeligheid ook heel krap is. Daarmee zijn de akkerranden dus “dubbel kwetsbaar”
Dit heeft CCHW ertoe gebracht voor 2018 een verhoging van het gemiddelde tarief voor het leefgebied open akkerland aan te vragen.
Door de afspraken tussen WSHD en PZH dient CCHW 1/3 deel van de nationale financiering bij te dragen. Tijdens het bestuurlijk overleg d.d. 9 februari 2017 heeft PZH deze afspraak versoepeld naar een
inspanningsverplichting. Het tekort aan regiofinanciering wordt in 2016 + 2017 bijgelegd door PZH.
Vanaf 2018 moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt. SOHW heeft in dit kader haar bijdragen
t.b.v. de regiofinanciering vanaf 2017 verdubbeld.
Ook bleek het beschikbare financien-pakket van SCAN-finance niet geschikt voor de differentiatie aan
vergoedingen via de achterdeur van CCHW. Voor de financiële administratie is CCHW daardoor overgestapt naar het boekhoudprogramma Profit van WEA. WEA is na een meervoudige onderhandse
aanbesteding gekozen als financiële adviseur van CCHW. Naast de opstelling van de jaarrekening +
begroting kan WEA online meekijken t.b.v. de boekhouding en ondersteunt zij CCHW met financieel
advies.
Lerend beheren
Weidevogelbeheer
Hiervoor wordt integraal verwezen naar het Ontwikkel- en verbeterplan Hoeksche Waard. Dit is te
vinden op de website van CCHW.eu
Akkerrandenbeheer
Ook hiervoor wordt verwezen naar het Ontwikkel- en verbeterplan Hoeksche Waard op CCHW.eu
Tevens heeft CCHW een verzoek tot aanpassing ingediend voor de algemene beheervoorschriften
ten aanzien van braak en wijziging inzaaien/vernieuwen van een akkerrand tussen 14 aug. en 14 september (nazomer).

Aandachtspunten

De administratieve last van het ANLb blijft een belangrijk aandachtspunt, niet alleen voor de collectieven maar ook voor de individuele boeren. In vergelijking met de ‘vlakdekkende’ beheerelementen
zijn de lijnvormige akkerranden veel bewerkelijker en geven deze een hoger risico op “foutgevoeligheid”.
Het financiële programma van SCAN-Finance blijkt niet aan te sluiten bij de praktijk van de uitvoering
ANLb. Het is CCHW bekend dat naast CCHW meerdere collectieven binnen Zuid-Holland hebben besloten geen gebruik te maken van dit pakket en hebben gekozen voor een ander financieel-systeem.
Het belang van het gezamenlijk optrekken door de collectieven binnen Zuid-Holland met BNZH is het
afgelopen jaar met name bewezen bij het proces van de Verbeterplannen en daarmee de efficiënte
vertegenwoordiging van de collectieven in het bestuurlijk overleg over de Verbeterplannen. Hierdoor zijn wij – ondanks de grote tijdsdruk – steeds snel op de hoogte gehouden van relevante zaken
en konden wij adequaat reageren op vragen vanuit het bestuurlijk overleg. Ook op het gebied van
kennisuitwisseling tussen de collectieven bewijst BNZH zijn nut. CCHW zou dan ook willen pleiten
voor een financiële vergoeding voor deze organisatie vanuit PZH temeer omdat dit de effectiviteit en
efficiëntie van het ANLb in Zuid-Holland flink bevordert.
In navolging van de Verbeterplannen is door CCHW een POP3 aanvraag gedaan voor enkele maatregelen uit het plan. Voor de overige maatregelen moet nog financiering gezocht worden. Ook zijn er
binnen de POP3 geen middelen beschikbaar gesteld voor het projectmanagement van de uitvoering.
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Ten behoeve van de effectiviteit van de uitvoering van de Verbeterplannen dient voor deze voorgenoemde aspecten spoedig een invulling gevonden te worden. Tevens wil CCHW benadrukken dat al
extra uren-inzet is gedaan t.b.v. de aanvraagprocedure. De uitvoering van de maatregelen t.b.v. het
Verbeterplan (incl. POP3) vormen geen onderdeel van de reguliere kostenpost organisatie ANLb en
worden door CCHW als extra uren-inzet gezien.
Ten behoeve van de uitvoering maatregelen POP3 zal CCHW mogelijk diverse kosten moeten voorfinanciering. In het geval van de aanschaf van plas-dras pompen zal dit zelfs op eigen risico moeten
gebeuren omdat er nog geen besluitvorming op de POP3-aanvraag bekend is, maar wel voldaan
moet worden aan de ANLb-termijn van 15 feb. aanvang plas-dras pakket.
Onduidelijkheden bij de aanschaf van de plas-draspompen en overige voorfinancieringen kan een
flinke bedreiging vormen bij de uitvoering van de maatregelen uit het verbeterplan omdat CCHW
mogelijk niet over voldoende liquiditeit kan beschikken t.b.v. de voorfinanciering.

Kompas 2 augustus 2017
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