percelen. Bij de akkerranden hebben we te maken met 622 randen of delen van percelen, die
allemaal afzonderlijk moeten worden ingetekend en in de administratie worden verwerkt.
Het akkerrandenbeheer is voor CCHW dan ook
veel bewerkelijker dan het weidevogelbeheer.

Nieuwsbrief nr. 5
De vorige nieuwsbrief stond vooral in het teken
van het akkerrandenbeheer. Maar ook het agrarisch weidevogelbeheer valt onder de verantwoordelijkheid van CCHW. Allereerst een overzicht van het totale beheer.

Beheer 2018
Het weidevogelbeheer is beperkt tot het een
deel van het Oudeland van Strijen. In totaal
hadden we in 2018 voor 81,4 ha grasland contracten afgesloten. Voor akkerranden kunnen in
de hele Hoeksche Waard contracten worden
afgesloten. De oppervlakte akkerranden bedroeg 145,4 ha. Voor akkerranden is dat een
behoorlijke oppervlakte, zeker wanneer je in
aanmerking neemt dat het bij akkerranden gaat
om stroken bouwland die worden ingericht als
akkerrand.
Soort pakket
grasland
Grasland rustperiode
1 april – 1 juni
1 april – 8 juni
1 april – 15 juni
1 april – 22 juni
1 april – 8 juli
Greppel plas – dras
15 febr – 15 juni
Legselbeheer
Ruige mest1
Totaal
1

aantal beheereenheden

34,2
6,6
21,1
3,2
7,6

17
3
5
1
5

2,0
6,4
37,7
81,1

2
1
13
47

Ruige mest is in combinatie met andere pakketten

Soort pakket
akkerranden
-

ha

1 jrg bloemen
Meerjarig graskruiden 1e jaar
Meerjarig graskruiden 2e jaar
of ouder
Grasranden
Wintervogelrand
Patrijzenakker
Gecombineerde
randen
Totaal

ha

aantal beheereenheden

24,5
10,4

90
42

77,9

348

27,2
1,9
4,1
1,0

115
7
10
10

147

622

Het aantal afzonderlijke beheereenheden is bij
akkerranden aanzienlijk groter dan bij het weidevogelbeheer. Bij het weidevogelbeheer hebben we 47 beheereenheden, bijna allemaal hele

Last minute beheer
Veel gebruikt
In het weidevogelbeheer kennen we het ‘last
minute’ beheer: als bijvoorbeeld de rustperiode
1 juni afloopt en er zitten op het perceel nog
broedende vogels of pullen, dan kan het beheer
worden verlengd. Het weidevogelseizoen leek
met de plensbuien eind april/begin mei geen
gunstige start te hebben. Maar gelukkig viel het
mee. Voor verschillende percelen kon de rustperiode worden verlengd omdat er nog (broedende) vogels aanwezig waren. De weidevogelvrijwilligers van Hoeksewaards Landschap houden
dit nauwgezet in de gaten.
Last minute en plas-dras
Last minute beheer is niet goed mogelijk voor
de plas-dras percelen. Juist nu het zo droog is,
is het voor veel boerenlandvogels uitermate
nuttig dat er nog natte plekken zijn waar ze
kunnen foerageren. Een van onze 2 deelnemers
met plasdras is bereid om zijn perceel na 15
juni nog voor een deel nat te houden. Eigenlijk
zorgt de beheerder dan zelf voor last minute
beheer, zonder zicht op een passende vergoeding. CCHW heeft namelijk geen budget voor
een tegemoetkoming in de extra kosten. Gelukkig is stichting Rietgors bereid deze kosten voor
haar rekening te nemen. Met dank aan de donateurs van Rietgors, die door hun bijdrage voorzien in foerageermogelijkheden voor de vogels
in deze droge zomer.

Greppel plas – dras begin juli (foto CCHW)

Weidevogelexcursie
16 mei hebben CCHW, weidevogelvrijwilligers
en medewerkers van de provincie Zuid-Holland
op uitnodiging van Staatsbosbeheer (SBB) een
bezoek gebracht aan het weidevogelreservaat
Donkse Laagten in de Alblasserwaard. Dit 160
ha grote reservaat is sinds 1983 in beheer bij
SBB. Omvang en karakter van het gebied wijken behoorlijk af van het reservaat in het Oudeland van Strijen. Een van de bijzondere kenmerken van de Donkse Laagten is het blauwgrasland, waar bijzondere planten groeien. Dit
grasland is schraal en ligt bijna onder water
omdat vroeger grond werd afgegraven om de
boezemdijken te versterken.

natuur gebaseerde oplossing om het gebruik
van natuurlijke en materiële hulpbronnen te
verminderen. Dit levert voordelen op voor boeren, de samenleving en het milieu in NWE”.
Na een eerste verkenning en een 2-daags overleg in België heeft CCHW te kennen gegeven om
in principe te willen participeren in dit project.
Onze insteek daarbij is het voortzetten en verder uitdiepen van het 2-jarige monitoringsproject van de akkerranden dat al loopt. Door over
een langere reeks van jaren de akkerranden en
de effecten voor ecosysteemdiensten te volgen,
worden de monitoringsresultaten wat minder
afhankelijk van toevallige omstandigheden (zoals de extreme droogte dit voorjaar?).

Najaarsinzaai akkerranden

Bloemrijk grasland Donkse Laagten (foto M.v.d.Waal)

Monitoring akkerranden
De akkerranden worden 2 jaar lang gemonitord
op ecosysteemdiensten: effect op natuurlijke
plaagbestrijding, bestuiving en waterkwaliteit.
De tussenrapportage over 2017 staat op de
website van CCHW. http://www.cchw.eu/wpcontent/uploads/2017/11/samenvattingmonitoring-2017.pdf Enkele weken geleden is
gestart met de monitoring over 2018. Er zijn
onder andere tellingen gedaan van het graanhaantje in tarwe en van luizen. Tot nu toe werden nergens schadedrempels overschreden.

FABulous farmers
In april kreeg CCHW vanuit België de uitnodiging om deel te nemen aan het Interreg project
FABulous farmers. Interreg projecten zijn projecten die zich over meerdere landen uitstrekken, in dit geval Noord West-Europa (NWE).
Volgens de projectomschrijving is FABulous
Farmers erop gericht “om Functionele Agro Biodiversiteit (FAB) te gebruiken als een op de

Nog niet eerder ruimen
In nieuwsbrief nr. 4 hebben we aangegeven dat
CCHW een voorstel heeft ingediend om het beheerpakket voor akkerranden aan te passen.
Hierdoor moet het mogelijk worden om de randen vanaf 15 augustus te kunnen ruimen wanneer dit wordt gevolgd door het opnieuw inzaaien van de rand in het najaar. De Commissie
Beheerpakketten heeft ingestemd met ons
voorstel. We gingen er daarmee van uit dat we
met de aanpassing verder kunnen werken. Dat
blijkt anders. Voorstellen die de commissie
goedkeurt, worden ingediend bij de Taakgroep
Index die de beoordeling door de Adviesgroep
Catalogus Groenblauwe Diensten en formele
goedkeuring in de Werkgroep Natuurbeheer
faciliteert.
Gebruik maken van voordelen?
Najaarsinzaai voor meerjarige randen heeft in
onze ogen een aantal belangrijke voordelen:
naar verwachting minder onkruiddruk;
in de winter al wat vegetatie;
vroeger in het voorjaar een forsere rand en
bloemen.
Deelnemers die van deze voordelen gebruik
willen maken en een akkerrand willen vervangen op een andere plaats dan de huidige rand
met inzaai in de nazomer/najaar, vragen wij om
dat de melden via info@cchw.eu. Onze veldcoordinatoren overleggen dan vervolgens over de
mogelijkheden. Het ruimen van een bestaande
rand voor 1 oktober is nog niet mogelijk. Tussen 1 september en 1 oktober kan ontheffing
worden verleend om te ruimen, maar alleen in
overleg met CCHW.

