weer wat weg. Maar het betekent wel dat er
voor dit jaar geen verzoeken om uitbreiding
meer kunnen worden gedaan.
Een uitzondering hierop vormen mogelijk de
patrijzen- of wintervogelakkers/randen. Maar
dat wordt dan uit een ander potje betaald.

Nieuwsbrief nr. 2 2018
Genoeg aanleiding voor een nieuwsbrief, bijvoorbeeld vanwege de Clubkas Campagne van
de Rabobank. Maar ook verschillende andere
zaken die de aandacht vragen, zoals nieuwe
akkerranden, het weidevogelbeheer en de predatie door katten en zeker ook het patrijzenproject van Rietgors en CCHW.

Heeft u plannen voor uitbreiding in 2019? Laat
het ons weten, zodat we kunnen proberen om
uitbreidingsruimte te krijgen.
Maak tijd voor een goed zaaibed
Het voorjaar laat maar op zich wachten. Maar
zodra de zon doorbreekt en de temperaturen
wat aangenamer worden krijgt iedereen het
ontzettend druk. Een goed zaaibed is belangrijk
voor een nieuwe akkerrand. Laat dat niet in de
verdrukking komen.

Rabo clubkascampagne
Rabobank Het Haringvliet stelt ook dit jaar weer
een behoorlijk bedrag beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. CCHW en Rietgors
maken graag gebruik van deze mogelijkheid.
Uw stem is voor ons geld waard!
Leden van Rabobank Het Haringvliet kunnen
tussen 27 maart en 10 april stemmen op de
vereniging of organisatie, die naar hun idee een
extraatje verdient. Elk lid mag drie stemmen
uitbrengen, waarvan maximaal 2 op dezelfde
club. Hoe meer leden van de bank op CCHW
en/of Rietgors stemmen, hoe hoger het bedrag
dat de Rabobank op onze rekening stort. Dus
stem op ons!
U vindt ons onder de S bij Strijen (Coöperatie
Collectief Hoeksche Waard) of ’s-Gravendeel
(Rietgors).
Te druk of teveel werk? Mail de code naar ons:
info@cchw.eu

Akkerranden
We zitten vol!
In de vorige nieuwsbrief hebben we een overzicht opgenomen van de verschillende soorten
akkerranden en de oppervlakte daarvan. In
totaal komen we op ruim 147 ha. Het maximum
op grond van de overeenkomst met de provincie bedraagt 145 ha. We zitten dus (over)vol.
Over die 2 ha extra maken we ons geen grote
zorgen. Door de controles valt er soms ook

Zaaien en schoffelen
Er zijn enkele deelnemers die liever zelf willen
schoffelen en een enkeling zaait ook zelf. Als
het weer het toelaat start Deltanatuurbeheer
binnenkort weer met het zaaien. Zaait of schoffelt u zelf, geef dat dan uiterlijk 10 april per
email door aan Johan Dam. mailto:johandam@hetnet.nl. Dat bespaart ons kosten en u
levert het een centje meer op. Is het zelf zaaien
en/of schoffelen niet tijdig doorgegeven, dan
vervalt de toeslag.

Handreiking Perceelsregistratie
Naast al het andere voorjaarswerk moet ook de
Gecombineerde Opgave uiterlijk 15 mei zijn
ingediend. Net als vorig jaar heeft CCHW weer
een handreiking opgesteld voor het opnemen
van de akkerranden in de Perceelsregistratie.
Dezelfde werkwijze kan ook worden gebruikt
voor de weidevogelbeheerpercelen. De handreiking staat op de nieuwspagina van de website
van CCHW http://www.cchw.eu/nieuws/.

Weidevogelbeheer

Patrijzen

Koude start
We hopen op een goed broedseizoen voor de
weidevogels in het weidevogelgebied van het
Oudeland van Strijen. Tot nu toe zit het weer
tegen. Niet alleen vervelend voor de vogels
maar ook voor de twee beheerders van de plasdraspercelen. Door de vorst was het een beetje
‘pomp in het water, pomp uit het water,’ etc.
Maar als het helpt om de weidevogels in het
Oudeland te behouden, dan hebben ze het er
graag voor over.

Broedpareninventarisatie
Eén van de dingen die ons de afgelopen tijd
nogal bezig hield was de broedpareninventarisatie van patrijzen. In februari en maart zijn boeren, vrijwilligers van Hoekschewaards Landschap en bestuurders van CCHW op pad geweest om broedparen van patrijzen te inventariseren. Dat gebeurde ’s ochtends vroeg, voor
zonsopgang of ’s avonds na zonsondergang met
behulp van een MP3 speler. Daarmee werd het
geluid van een patrijzenhaan afgespeeld. Wanneer er in een gebied patrijzen zitten, dan komen ze op het geluid af om hun territorium te
verdedigen. De inventarisatie gebeurt in het
donker om daarmee predatie te voorkomen.

Verwilderde katten
Vooral jonge vogels vormen een dankbare prooi
voor katten. Vooral in het Oudeland van Strijen
zitten veel verwilderde katten. Vaak zijn dat
katten die ‘in de natuur’ zijn geboren of zijn
weggelopen of uitgezet. De provincie ZuidHolland heeft aan de stichting Zwerfkatten Nederland budget beschikbaar gesteld om deze
verwilderde katten in het Oudeland te vangen
en te castreren of te steriliseren. De katten
worden daarna elders ondergebracht. De actie
is heel succesvol: tot eind maart zijn 31 katten
gevangen en behandeld! Ziet u verwilderde
zwerfkatten,
meldt
dat
dan
bij
http://www.zwerfkattenrijnmond.nl/melden/zwe
rfkatten-melden/ . Op het formulier geeft u bij
opmerkingen aan ‘Oudeland van Strijen’.

Verwilderde katten Oudeland. Foto: Zwerfkatten Rijnmond

Ook katten in schuren van bedrijven rond het
Oudeland kunnen worden behandeld. U meldt
uw kat dan eveneens aan bij Stichting Zwerfkatten Rijnmond. Een van de vrijwilligers van de
Stichting Zwerfkatten Rijnmond neemt daarna
contact met u op om nadere afspraken te maken. Na herstel worden de schuurkatten weer
teruggebracht naar de boerderij. Er zijn geen
kosten verbonden aan de behandeling.

Vreugde èn teleurstelling
De methodiek werkt. Wanneer er in een gebied
patrijzen zitten bleek dat er fanatiek werd gereageerd op de lokroep.
We hadden 6 deelgebieden in de Hoeksche
Waard waarvan we dachten dat ze kansrijk waren, geselecteerd voor de inventarisatie. Een
van de gebieden sprong eruit wat kansen voor
patrijzen betreft. Voor de overige deelgebieden
waren de resultaten heel mager.
Meld patrijzen
Ziet u ergens in de Hoeksche Waard patrijzen of
zitten er patrijzen bij u in de buurt, geef dat dan
aan ons mailto:info@cchw.eu door of meld ze
op https://waarneming.nl/.
Ga beslist niet zelf aan de slag met patrijzengeluid. Het werkt verstorend en zeker in het
broedseizoen is extra zorgvuldigheid vereist.
RTV Rijnmond
RTV Rijnmond is met 1 groep mee geweest
tijdens een inventarisatieronde. Het verslag
daarvan staat op de website van CCHW
http://www.cchw.eu/nieuws/

