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Oud-Beijerland, 9 december 2020 
 
 
Waterschap Hollandse Delta 
T.a.v. Verenigde Vergadering 
Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk 

 

 
 
Betreft: mogelijk niet verlengen beheercontracten HWL 
  
 
Geachte leden van de Verenigde Vergadering, 
 
Hoekschewaards Landschap (HWL) dreigt het beheer van natuurterreinen van WSHD kwijt 
te raken doordat de beheercontracten mogelijk niet worden verlengd. 
Met dit schrijven wil het bestuur van HWL hierover haar zorgen uitspreken. Hieronder wordt 
uiteengezet waarom wij het van groot belang achten dat de samenwerking in stand blijft.  
 
HWL, de organisatie 
 
HWL is opgericht in 1973 en zet zich in voor natuur, milieu, landschap en historisch 
dorpsschoon in de Hoeksche Waard. De organisatie telt ongeveer 1800 leden en ruim 400 
actieve vrijwilligers. De taken van HWL worden uitgevoerd door 48 werkgroepen, verdeeld 
over 7 afdelingen.  
1. Biologisch onderzoek    
2. Natuurbeheer   
3. Boombeheer    
4. Educatie       
5. Beleidsbeïnvloeding     
6. Exploitatie bezoekerscentra    
7. Communicatie en voorlichting    
  
Natuurbeheer WSHD - HWL 
 
HWL beheert ruim 200 hectare natuurterrein: zo’n 80 (kleine) locaties in de Hoeksche 
Waard. Naast de terreinen onderhouden wij landschapselementen zoals 
hoogstamfruitbomen en zo’n 8.000 knotwilgen. Een klein deel van de terreinen is eigendom 
van HWL, het overgrote deel wordt onderhouden voor gemeente Hoeksche Waard en 
WSHD. 
De afdeling natuurbeheer heeft 2 betaalde krachten in dienst. Zij werken intensief samen 
met een grote groep vrijwilligers uit alle gelederen van de organisatie. 
 
Met het Waterschap heeft HWL al decennialang een samenwerking als het gaat om het 
beheer van terreinen en landschapselementen. Dit gebeurde jarenlang onder de paraplu 
van het samenwerkingsverband Groenbeheer. Hierin participeerde WSHD. 
In de periode naar de opheffing van Groenbeheer ontstond er vanuit WSHD een discussie of 
HWL de uitvoering van het beheer kon voortzetten in de terreinen van het Waterschap. 
HWL kwam met een rapport Visie op Groenbeheer waarin verwoord werd hoe zij het beheer 
de afgelopen periode gestalte had gegeven.  
 
Hieronder een citaat uit bovengenoemd rapport. 
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“HWL wordt weleens vergeleken met een aannemer. Dit volstrekt ten onrechte. 
HWL maakt bij het beheer van terreinen wel gebruik van “aannemers”. Dat zijn 
dan meestal lokale boeren die beschikken over de geschikte machines om het 
betreffende werk uit te voeren. 
Als HWL een terrein in beheer krijgt, neemt zij de zorg voor het gebied op 
zich. Dat houdt veel meer in dan alleen maai- en zaagwerk en is niet te vergelijken 
met wat een aannemer normaal gesproken doet.”  
  
Tevens maakte HWL gebruik van inspraakmomenten in de Commissie Water en de VV. 
E.e.a. heeft destijds geleid tot een intentieverklaring (d.d. 27 juni 2016) op basis waarvan 
WSHD heeft besloten om vierjarige beheercontracten met HWL af te sluiten voor het beheer 
van knotwilgen, fruitbomen, struweel, bloemrijke dijken en krekennatuur 
(waterbergingsgebieden). 
 
Situatie 2020 
 
Halverwege 2020 zijn de eerste ambtelijke gesprekken gevoerd om de lopende contracten 
te verlengen en de samenwerking voort te zetten. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat 
WSHD-beleidsinstructies inzake aanbesteding hanteert. Deze zouden het onmogelijk maken 
om met HWL een enkelvoudige onderhandse aanbesteding op te starten. Er zouden echter 
geen wettelijke en juridische belemmeringen zijn. 
Met de intentieverklaring d.d. 27 juli 2016 had HWL goede hoop dat bovengenoemde 
discussie niet nog een keer gevoerd zou hoeven worden. Beheer van natuurterreinen en 
landschapselementen is lange termijn werk en HWL heeft de afgelopen jaren haar 
organisatie en bedrijfsvoering afgestemd op het toekomstbestendig onderhoud van 
bovengenoemde terreinen en elementen. Er zijn twee mensen in loondienst en er is fors 
geïnvesteerd in materieel. Mocht HWL het beheer niet meer gegund worden, dan heeft dat 
voor HWL ernstige financiële consequenties.  
Maar belangrijker nog vinden wij de gevolgen van deze wijziging voor het onderhoud van het 
landschap in de Hoeksche Waard, dit kan grote ecologische schade veroorzaken. 
 
Resultaten van ons beheer 
 
De samenwerking tussen WSHD en HWL heeft de afgelopen decennia grote winst voor 
natuur en landschap in de Hoeksche Waard opgeleverd. 
 
Het ecologisch beheer van bloemrijke graslanden, struwelen, knotbomen en krekennatuur 
door HWL heeft het grootschalige agrarisch landschap verrijkt met zeer waardevolle natuur. 
Verdwenen plantensoorten kwamen terug. Een gevarieerde plantengroei zorgt voor een rijk 
insectenleven. De combinatie van biotopen leidt tot een rijke broedvogelpopulatie. De 
krekennatuur heeft een grote impuls betekend voor de biodiversiteit in de streek. De waarde 
van de krekennatuur neemt nog steeds toe.  
Monitoring van de ontwikkeling van de gebieden is noodzakelijk om het beheer goed af te 
stemmen.  
 
HWL is, door haar organisatievorm, in staat om dit totaal pakket te verzorgen tegen een zeer 
acceptabele kostprijs. “Voor de streek en door de streek” geldt in sterke mate voor het 
beheer van de HWL-terreinen. Overheden faciliteren en zorgen voor de beleidskaders. Er is 
een grote actieve betrokkenheid van vrijwilligers. Het publiek is betrokken door de 
recreatieve functie van de terreinen en de educatieve activiteiten.  
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Voor het beheer van de krekennatuur en de dijken werkt HWL samen met een uitgebreid 
netwerk van boeren. Denk aan inzet van grote machines, zaagwerk in de wintermaanden, 
afzet van maaisel en inzet van schapen. De boeren zijn onze buren. Voor tal van terreinen is 
overpad over een akker nodig, zonder dat er een recht van overpad is. Er is jarenlang 
geïnvesteerd in een goede relatie. Opmerkingen van boeren over het beheer worden serieus 
genomen en incidenten veroorzaakt door boeren worden besproken.  
 
Door haar aanpak ervaart HWL wederzijds respect, draagvlak en enthousiasme voor de 
natuur. 
 
Tot slot 
  
Op grond van bovenstaande verzoeken wij het bestuur van het Waterschap bij deze te 
bewerkstellingen dat de beheercontracten met HWL verlengd kunnen worden en dat de 
samenwerking met partners uit de streek, zoals dit in de onlangs vastgestelde Groenvisie 
verwoord is, gestalte te geven. 
 
Uiteraard zijn wij bereid deze brief nader toe te lichten voor de Verenigde Vergadering. Wij 
hopen spoedig van u te horen. 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur van HWL 
 
 
 
 
C.E.G. Zuidgeest 
Secretaris 
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