Akkerranden

Nieuwsbrief nr. 3 2018
Door alle regen van de afgelopen tijd en de vervelende gevolgen daarvan zoals de achterstand
in het werk staat het hoofd bij veel deelnemers
niet direct bij een nieuwsbrief. We hopen dat er
toch even gelegenheid is om de nieuwsbrief te
lezen. Hierin:
de uitslag van de Rabo clubkascampagne
randvoorwaardenkorting
akkerranden: zaaien en maaien
weidevogels
maatregelen voor patrijzen
handreiking intekenen akkerranden
Tour langs de boer
Inspiratiedag Natuurinclusief Platteland

Zaaien
Vorig jaar waren we begin mei klaar met het
inzaaien van de 1-jarige bloemenranden, nu
moeten we nog beginnen. Voor veel deelnemers
die zelf een graskruidenrand of vogelakker inzaaien zal hetzelfde gelden. De eerste prioriteit
zal zeker niet bij de akkerranden liggen. We
vertrouwen op het vakmanschap van de deelnemers om ondanks de mindere omstandigheden toch een goed zaaibed te kunnen maken.
Een akkerrand is ook een gewas en zeker niet
altijd het slechtste gewas. Deltanatuurbeheer
belt de deelnemers wanneer er wordt ingezaaid.

Rabo clubkascampagne
De Rabo Clubkascampagne was dit jaar vroeger
dan andere jaren. Elk jaar doen er meer organisaties mee. Dit jaar maar liefst 341. Voor CCHW
leverde dit een bedrag op van € 127,16, voor
Rietgors, stichting voor agrarisch natuurbeheer
€ 154,13. Alle ondersteuners onze hartelijke
dank. Wij zijn blij met deze bedragen.

Randvoorwaardenkorting
Onlangs kreeg CCHW een brief van RVO met de
vooraankondiging dat we een korting op de uitbetaling van het agrarisch natuurbeheer voor
een van onze deelnemers konden verwachten.
Ook gaf RVO aan dat de betreffende deelnemer
gekort wordt op alle GLB subsidies zoals toeslagrechten en vergroeningspremie.
De oorzaak: overtreding van de randvoorwaarden (cross compliance) voor GLB subsidies. Deze
randvoorwaarden hebben onder andere betrekking op de registratie van dieren, gebruik en
opslag van gewasbeschermingsmiddelen en opslag van mest en meststoffen. Let er dus op dat
er bijvoorbeeld een geldige spuitlicentie is of
opslag van mest op het land aan alle voorwaarden voldoet. Is dat niet het geval, dan kan een
controle vervelende gevolgen hebben.

Even roeren en controleren voor een goed resultaat

Maaien van taluds
Na het voorjaarswerk komen de klepelmaaiers
weer uit de schuur. De gras- en graskruidenranden mogen voor 1 juli niet worden gemaaid. Ook
het maaien van de taluds van sloten langs akkerranden is niet aan de orde, omdat dan door
de akkerrand moet worden gereden. En dat mag
niet.
Taluds die niet aan een akkerrand grenzen hoef
je niet altijd te maaien. Er is op dit moment veel
discussie over het verdwijnen van insecten en
vogels. De beschuldigende vinger gaat vaak
naar de boeren. Met het later maaien van taluds
worden nesten ontzien, de biodiversiteit bevorderd, tijd en energie bespaard en goodwill gekweekt. Ga dus even goed na of maaien echt
nodig is.

Weidevogels
Ook de weidevogels hebben last van het natte
weer. Dan zijn er geen of weinig insecten. Jonge
vogels zijn daar voor hun voedsel helemaal op
aangewezen. Rondom de percelen met plasdras
bij twee van onze deelnemers in het Oudeland
van Strijen is het druk met vogels. Er broeden

onder andere een graspieper en een veldleeuwerik, maar de natte delen zijn vooral foerageergebied. Ook van de natte plekken in het grasland van de leidingenstraat in het Oudeland maken de vogels gebruik. Het is de bedoeling om
deze percelen te ontwateren door de aanleg van
greppels. Deze werkzaamheden zullen in de
nazomer worden uitgevoerd.

25% van de bermen. De overige bermen worden
1 x gemaaid en geklepeld.

Handreiking intekenen
randen 2018

akker-

Voor de ‘last minute’ boeren die nog bezig zijn
met de Gecombineerde Opgave: op de website
van CCHW staat de handreiking die we hebben
opgesteld voor het intekenen van de akkerranden: http://www.cchw.eu/wpcontent/uploads/2018/03/handreikinggecombineerde-opgave-2018.pdf

Tour langs de boer
Maatregelen voor patrijzen
Laag struikgewas
We zijn bezig met het verder uitwerken van de
patrijzeninventarisatie die afgelopen voorjaar is
uitgevoerd en de maatregelen die kunnen worden genomen om de patrijs voor de Hoeksche
Waard te behouden.
Met waterschap Hollandse Delta hebben we
overleg gehad over de mogelijkheid om op enkele plaatsen wat laag struikgewas in een berm of
dijktalud aan te brengen. Het waterschap reageerde positief hierop. Uitgangspunt is uiteraard
dat de verkeersveiligheid voorop staat en beplanting niet ten koste mag gaan van een goed
uitzicht op de weg.
Voor het aanbrengen van deze beplanting had
CCHW een verzoek ingediend bij het IJsvogelfonds van de Vogelbescherming. Jammer genoeg
is dit afgewezen. De overweging voor de afwijzing was dat CCHW wordt aangemerkt als een
semiprofessionele organisatie. De voorkeur van
de Vogelbescherming gaat uit naar ondersteuning van vrijwilligers. Misschien hadden we dit
even anders moeten aanpakken.
Bermen en taluds
Patrijzen, fazanten andere vogels broeden graag
in ruigte en wat ruiger en langer gras. Maai
daarom pas wat later in de zomer de taluds
langs sloten en sla ‘overhoekjes’ zoals kopdammen over bij het maaien. Het hoeft niet overal
even glad en strak.
Ook het waterschap gaat voor het maaibeheer
van wegbermen geleidelijk over op ecologisch
beheer: 2 x maaien en afvoeren. Dit gebeurt bij

Net als voorgaande jaren geven CCHW en Rietgors weer acte de présence bij Tour langs de
boer. We zijn te vinden op de boerderij van het
akkerbouwbedrijf Van den Hoek aan de Westdijk
50 in Heinenoord, een plek waar veel te zien is
en die veel bezoekers trekt. Voor ons is dit een
goede gelegenheid om inwoners van de Hoeksche Waard en daarbuiten te informeren over de
verschillende aspecten van het akkerranden- en
weidevogelbeheer. Vorig jaar hoorden we veel
positieve opmerkingen over de margrieten in de
akkerranden, die in bloei stonden. Maar of die
dit jaar ook al te zien zullen zijn ………

Zo gezellig wat het vorig jaar!

Inspiratiedag Natuurinclusief
Platteland
Op maandag 18 juni organiseren BoerenNatuur,
Landschappen NL en LTO Nederland, daarbij
ondersteund door het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, de Inspiratiedag
Natuurinclusief Platteland. Deze dag is niet alleen bedoeld voor bestuurders, maar ook voor
leden van de collectieven voor agrarisch natuurbeheer. Meer informatie volgt nog.

