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Kamperland, 6 februari 2015
Geachte mevrouw Maljaars,
Stichting Akkerleven heeft op Noord-Beveland een vrij groot netwerk van landbouwers die een
akkerrand beheren, met als doelstelling de verbetering van het totale leefmilieu, het vergroten van
bloeiende biodiversiteit, het creëren van recreatief medegebruik en het stimuleren van de
aanwezigheid van onder andere akkervogels.
Met de aanwijzing van de huidige ‘kerngebieden’ in het ‘Ontwerp Natuurbeheerplan Zeeland 2016’
valt voor Noord-Beveland bijna 80% van de nu lopende contracten af. Noord-Beveland wordt als
gevolg hiervan een vrij grote ‘witte vlek’ en dit is wat ons betreft een zeer ongelukkige ontwikkeling.
Zeker met de nieuwe term ‘Natuurnetwerk’, dat ons inziens de natuurgebieden middels akkerranden
uitstekend zou kunnen verbinden, i.p.v. EHS.
U verwacht dat door deze nieuw te begrenzen oppervlaktes de 4 genoemde doelsoorten akkervogels
(graspieper, leeuwerik, patrijs en gele kwikstaart ) het meest tot hun recht zullen komen. Met de
juiste biotoop zou dit kunnen kloppen, er is dan echter draagvlak en tijd nodig binnen het gebied.
De ligging van de aangewezen ‘kerngebieden’ is diverse keren besproken en bij ons is bekend, dat in
deze aangewezen ‘kerngebieden’ weinig tot geen draagvlak onder landbouwers is.
De huidige randen zijn tevens zeer pril ingericht naar de huidige beheervoorwaarden, enkele nog
maar 2 jaar. Dit samen maakt dat met de te smalle basis plots van Sovon de uitkomsten niet relevant
genoeg bevonden zijn.

Wij zijn blij met de toezegging van minimaal 2 jaar monitoring en de ‘indicatieve onderzoekskaart’,
die enigszins perspectief biedt aan landbouwers waaronder wel draagvlak aanwezig is, maar die
buiten de aangewezen ‘kerngebieden’ vallen.
Juist hier zitten verscheidene landbouwers die vanaf het eerste uur het beoogde positieve effect van
hun akkerranden binnen hun bedrijfsvoering ervaren.
Wij pleiten er dan ook voor de monitoring in de ‘indicatieve onderzoeksgebeiden’ op de juiste manier
te laten plaatsvinden met als doel dat er voor iedereen een betrouwbaar beeld ontstaat over in
hoeverre er sprake is van waarneembare verschillen:
- binnen de ‘indicatieve onderzoeksgebieden’ bij percelen met akkerranden en percelen
zonder akkerranden.
- binnen de zogenaamde ‘witte’ gebieden bij percelen met akkerranden en percelen zonder
akkerranden.
Tevens pleiten wij ervoor om de ontwikkeling van de zogenaamde “rovers” binnen de
bovengenoemde gebieden, die vooral op weerloze kuikens azen, in het monitoringsbeleid op te
nemen. Wij zien dat deze in vrij groten getale aanwezig zijn. Dit is een gevolg van o.a. het
overheidsbeleid van de afgelopen 20 jaar, denk aan het terugdringen van de gewasbeschermings- en
bestrijdingsmiddelen en het niet mogen beheren van de stand van verscheidene roofvogels, kraaien
en kauwen in het bijzonder. Tevens worden op Noord-Beveland vossen waargenomen en het is
bekend dat deze zelfs kippen uit een hok stelen wanneer ze honger hebben.
Door de algemene toename van deze “rovers” is het waarschijnlijk aantoonbaar dat de stand van de
genoemde doelsoorten akkervogels die in een lagere, dus “prooi”, klasse, zitten sterk is gedaald en
niet toe kan nemen wanneer deze “rovers” niet op een doelmatige manier beheerd mogen worden,
zodat er een “natuurlijker” evenwicht kan ontstaan.
Op dit moment leeft er bij ons verwarring. In overleg voor en tijdens de donateursvergadering van
stichting Akkerleven d.d. 26 januari 2015 met onze gedeputeerde mevr. Carla Schönknecht en u is
besproken dat het onderzoeksgebied uitgebreid kon worden en dat o.a. ook de randen van Mts.
Prins binnen dit indicatief gebied zouden vallen. Deze blijken nu niet ingekleurd te zijn.
De Prinsendijk is met het struweel en aanliggende boomgaard enerzijds en anderzijds het Landgoed
Rijckholt een prachtige biotoop voor verschillende genoemde akkervogels. De Willempolder met
natuurvriendelijke oevers is dit ook. Volgens de nu bij ons bekende gegevens via waarneming.nl en
met o.a. de gegevens van het jaar van de Patrijs, zien en weten wij dat deze genoemde akkervogels
hier voorkomen en baat hebben bij deze al reeds vanaf het eerste uur liggende akkerranden.
Ten oosten van de 1e Deltaweg ligt Mts v.d. Weele grenzend aan een boomgaard waar in deze
polder, ook met waarneming.nl en de het jaar van de Patrijs gegevens, blijkt dat de genoemde
akkervogels voorkomen.
Graag zouden wij deze 2 gebieden dan ook opgenomen zien in de kaart met ‘indicatieve
onderzoeksgebieden’. Zo hebben beide maatschappen in ieder geval de kans om door de 2 jarige
monitoringsuitkomst eerlijk wel of niet binnen een ‘kerngebied’ geplaatst te worden en hoeven
(moeten) zij niet nu al de ploeg in die rand te zetten.

Als bijlage sturen wij u de kaartlaag van Noord-Beveland met de kaartlaag ‘indicatieve
onderzoeksgebieden’, aangevuld met de cirkels waarvan wij u vragen om uitbreiding van uw
aangewezen ‘kerngebieden’.
Van het huidige voor agrarisch natuurbeheer beschikbare budget zal 20% overheadkosten afgaan. De
daaraan toegevoegde indexering van de vergoeding van de beheerpakketten, maakt dat wij een
krimp van nagenoeg 30% van het totale areaal beheerovereenkomsten voorzien.
Wij pleiten dan ook voor een actieve brede inzet om meer vormen van agrarisch natuurbeheer
mogelijk te maken waarmee wij een bredere doelstelling van een beter leefmilieu kunnen behalen
dan de nu smalle basis waarop het huidige agrarisch natuurbeheer geënt is.
Het is Stichting Akkerleven bekend dat de ZLTO ook een zienswijze indient. Via deze weg willen wij
aangeven dat wij in die zienswijze van onze kant aanvullingen c.q. opmerkingen hebben laten
opnemen. Wij onderstrepen volledig achter die zienswijze te staan, maar hebben de punten uit die
zienswijze niet binnen deze door stichting Akkerleven ingediende zienswijze dubbel willen
benoemen.
Met vriendelijke groet,
Jan Pijnenburg
Voorzitter stichting Akkerleven Noord-Beveland
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