Predatie
Een belangrijk probleem, maar dat geldt niet alleen voor het weidevogelbeheer, is de predatie.
Vogels vormen een prooi voor andere vogels zoals
kraaien, roofvogels en andere roofdieren. Hieronder vallen ook de verwilderde katten. Daar zijn er
meer dan genoeg van in het Oudeland.

Nieuwsbrief nr. 10 2017
Al weer de 10e nieuwsbrief van dit jaar. De tijd
vliegt om, met voor onze akkerbouwdeelnemers
een drukke tijd, met regen (te veel) en zonneschijn (nooit genoeg in deze tijd van het jaar).
Ook CCHW had het druk, met allerlei plannen die
voor een ‘ fatale’ datum moesten zijn ingediend.
Daarover meer in deze nieuwsbrief.

Nieuwe ondersteuner akkerranden
Het is even wat stiller geweest rond de ondersteuners van de akkerranden. Op onze website
staat een overzicht van deze participanten
http://www.cchw.eu/links/. Maar fijn dat we er
een nieuwe participant bij hebben. Groen Agro
Control, een bedrijf voor laboratoriumonderzoek
en advies http://www.agrocontrol.nl/nl/ wil per
grondmonster € 1 doneren voor bloeiende akkerranden. Op het zakje voor grondmonsters staat
een vakje dat daarvoor kan worden aangekruist.
We hopen op veel kruisjes.

Ontwikkel- en verbeterplan
In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat CCHW in opdracht van de provincie ZuidHolland werkt aan een ontwikkel- en verbeterplan
voor weidevogels. Ons plan bestaat uit 2 delen:
een deel over weidevogels, maar ook een deel
over het verbeteren van de leefomstandigheden
voor patrijzen. Over het plan hebben we uitgebreid overlegd met een vertegenwoordiging van
de weidevogelvrijwilligers, de agrarische weidevogelbeheerders, Staatsbosbeheer (SBB), LTO
Noord, Wildbeheereenheid Hoeksche Waard
(WBE) en het waterschap Hollandse Delta.
Verbeteringen weidevogelbeheer
Uitbreiding
Het gebied met agrarisch weidevogelbeheer heeft
betrekking op maar een klein gebied in het Oudeland van Strijen. Dit willen we graag uitbreiden
met enkele percelen grenzend aan het reservaat
van SBB. Op deze agrarisch percelen broeden
ieder jaar veel vogels, daar moeten we zuinig op
zijn.

Een van de maatregelen om de predatie te beperken is het weghalen van opschot van wilgen en
andere bomen en struiken in het gebied in de
omgeving van de leidingenstraat. Die vormen
uitkijkposten, broed- en schuilgelegenheid voor
roofvogels en roofdieren, maar verder is er
niemand mee gediend. Ook het weghalen van
overgebleven pakken kuilgras en materiaal kan
helpen. Rommel trekt ongedierte aan.
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Ook verbeteringen bij SBB
Bij het opstellen van het verbeterplan voor weidevogels hebben we geconcludeerd dat maatregelen in het agrarische deel alleen zinvol zijn
wanneer ook in het reservaat van SBB verbeteringen worden doorgevoerd. SBB is op dit moment bezig om voor zijn deel een verbeterplan op
te stellen.
Patrijzen en andere boerenlandvogels
Patrijzen komen – zij het jammer genoeg in kleine aantallen – verspreid over de hele Hoeksche
Waard voor. Voor de patrijzen zullen we ons dan
ook op de hele Hoeksche Waard moeten richten,
met een focus op de plekken waar ze nog met
enige regelmaat worden gesignaleerd. Dit is bijvoorbeeld bij de Oosthoek, in de omgeving van
Nieuw-Beijerland/Piershil het geval, maar ook aan
de zuidwestkant van de Hoeksche Waard zitten
nog wel patrijzen.
Wat hebben ze nodig?
Wat moeten we doen om het de patrijs naar de
zin te maken?
zorgen voor veilige broedgelegenheid en dekking. Ze nestelen bijvoorbeeld graag in wat
ruiger en overjarig gras;

-

zomervoedsel. De kuikens kunnen nog geen
zaden eten en zijn aangewezen op insecten;
voedsel in de winter. Zaden zijn hierbij belangrijk, maar ook groen.

In ieder geval onze akkerranden
Onze akkerranden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden voor de patrijs. Ze bieden voedsel
en sommige randen zijn prima om te broeden. We
hebben sinds dit jaar een speciaal patrijzenmengsel. Dat lijkt veel op het zaadmengsel dat we al
gebruikten voor de wintervogelakkers, maar in
het patrijzenmengsel zit bijvoorbeeld ook bladkool. Maar ook een gewone grasrand of een wat
oudere graskruidenrand kan van belang zijn,
maar dan moet die niet te vaak/te kort worden
gemaaid. Het zou
goed zijn om bij het
maaien een stukje
over te slaan, zodat
daar wat overjarig
gras kan ontstaan.
Soms lastig
We kunnen er niet
omheen dat het akkerrandenbeheer soms lastig is, zeker het afgelopen jaar met overal herik en melde. Dat geldt
zeker ook voor de vogel- en patrijzenranden.
Voor het patrijzenmengsel overwegen we om, net
als bij de bloemenranden, op rijen te gaan zaaien
en in ieder geval 1 x te schoffelen. Dat is ook een
van de maatregelen uit het verbeterplan.
Hoe verder?
Het plan van CCHW ligt, samen met de plannen
van de 8 andere collectieven in Zuid-Holland, ter
beoordeling bij de provincie. Voor de uitvoering
van goedgekeurde maatregelen zal subsidie worden aangevraagd in het kader van het Plattelands
Ontwikkelings Programma (POP3). Het kan dan
nog wel even duren voordat we u hierover verder
wat kunnen vertellen.
Samen kunnen we meer!
We wachten niet totdat de hele POP3 procedure is
afgerond. Afgelopen voorjaar hebben we al op 8
plekken het patrijzenmengsel ingezaaid en we
hopen dat volgend jaar te kunnen uitbreiden.
We hebben ook zand in voorraad om op plaatsen
waar patrijzen voorkomen een plek voor een
‘zandbad’ te maken. Dat hoeft niet alleen bij
deelnemers aan de akkerrandenregeling te zijn.
Heeft u belangstelling of ziet u patrijzen, meld het
ons! Ook naar aanleiding van de vorige nieuws-

brief werden we gewezen op een plek waar patrijzen zitten en die we niet in beeld hadden.
Inzien Ontwikkel- en verbeterplan
Wilt u het plan inzien? Het staat op onze website
http://www.cchw.eu/wpcontent/uploads/2017/09/Ontwikkelplan-11.pdf

Gebiedsaanvraag
Van 18 t/m 30 september was het mogelijk om
bij de provincie uitbreiding van het agrarisch natuurbeheer aan te vragen. CCHW wil de akkerranden graag met 3 ha uitbreiden en het weidevogelbeheer met 8 ha. We hebben daarvoor ook
een (concept)aanvraag ingediend. Voor de Hoeksche Waard is echter geen budget in het Openstellingsbesluit opgenomen.
Het Ministerie van Economische Zaken heeft afgelopen zomer 22 miljoen beschikbaar gesteld voor
extra agrarisch natuurbeheer. EZ en de provincies
besluiten begin oktober of en hoeveel geld al in
2018 wordt toegevoegd aan het beheerbudget. In
verband daarmee komt er eind oktober een nieuw
openstellingsbesluit. In dat kader zal onze aanvraag opnieuw worden beoordeeld. Het duurt dus
nog enige tijd voordat we duidelijkheid over de
uitbreiding kunnen geven. Vooral voor de akkerbouwers is dit vervelend. Zij zijn nu al druk bezig
met de planning voor volgend jaar.

Voucherregeling Groene Motor
De Groene Motor, ondergebracht bij het ZuidHollands Landschap, wordt gefinancierd door de
provincie Zuid-Holland en ondersteunt vrijwilligers
met kennis, (financiële) middelen en menskracht.
Vanaf 15 september kunnen vouchers worden
aangevraagd voor onderhoud van landschapselementen. Dit jaar kunnen voor het eerst ook particulieren een aanvraag doen. Onder kleine landschapselementen vallen onder andere solitaire
bomen,
bomenrijen,
elzensingels,
(hoogstam)fruitboomgaarden, knot- en laanbomen. Per
project kan één voucher van € 250,-, € 500,- of €
1.000,- aangevraagd worden. Voor particulieren
bedraagt de vergoeding maximaal de helft van de
projectkosten. Meer informatie vindt u op:
http://zelfdoeninzh.nl/voucherregeling-kleinelandschapselementen?utm_source=DGM%20%20mailinglijst&utm_campaign=404edc745aEMAIL_CAMPAIGN_2017_09_20&utm_medium=e
mail&utm_term=0_81fff61a7f-404edc745a76098533

