Nieuwsbrief nr. 6
In deze nieuwsbrief vooral informatie voor het
akkerrandenbeheer. Het weidevogelseizoen ligt
inmiddels achter ons. In een van de volgende
nieuwsbrieven zullen we ingaan op de resultaten
van het weidevogelbeheer.

Akkerranden
Schouw en controle akkerranden
Onze veldcoördinatoren Aad Klompe en Johan
Dam hebben de afgelopen tijd samen met het
schouwcommissielid Ben Holster een rondje gemaakt langs de akkerranden. Het beeld is wisselend.
Nieuw ingezaaide randen
Vrijwel alle nieuw ingezaaide hebben te maken
met een hoge onkruiddruk, vooral van melde.
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De droge periode na de hoosbuien van het begin
van het voorjaar is een van de belangrijkste oorzaken hiervan. Bij randen die al jaren op dezelfde
plek liggen is de onkruiddruk bij opnieuw inzaaien meestal ook hoger dan bij randen op ‘verse’
grond. Als de onkruiddruk hoog is, is het altijd
raadzaam om contact op te nemen met de veldcoördinatoren. Dat kan ook via info@cchw.eu.
Akkerrandenbeheer is altijd maatwerk.
Instandhouding akkerranden
Alle akkerranden moeten in stand blijven tot 1
september. Er kan nog controle komen door de
NVWA of RVO. RVO controleert namelijk ook zelf,
door middel van teledetectie (luchtfoto’s). In het
contract dat CCHW met de deelnemers heeft
afgesloten staat voor 1-jarige randen een in-

standhoudingsdatum van 1 oktober. De meerjarige graskruidenranden mogen pas worden geruimd na 1 oktober van het 3e jaar van de rand.
Wanneer een graskruidenrand in het voorjaar
van 2017 is ingezaaid, mag die dus na 1 oktober
2019 worden geruimd.
Voor vogel- en patrijzenranden gelden specifieke
regelingen.
Na 1 september kunnen we ontheffing geven van
de regels. Neem dan in alle gevallen contact met
ons op info@cchw.eu.
Wanneer niet aan de regels wordt voldaan, loopt
CCHW het risico van een korting op de vergoeding door RVO en mogelijk ook een boete. Kortingen en boetes worden doorberekend aan de
deelnemers. Zorg dus dat het niet zo ver komt!
Maaien
Het maaien van de akkerranden is nog steeds
een aandachtspunt. Na 1 juli mogen de graskruidenranden en grasranden worden gemaaid. Veel
deelnemers beginnen dan direct met maaien, ook
om verspreiding van onkruid tegen te gaan. Bij
deelnemers die wat later maaien blijkt dat best
mee te vallen. Met het maaien verdwijnen ook
veel insecten. Dat is jammer. De media blijven
maar herhalen dat het slecht gaat met wilde bijen en insecten, terwijl de akkerranden daar juist
een goede biotoop voor vormen. Laten we ook
niet vergeten: de vergoeding is gebaseerd op
agrarisch natuurbeheer.
Een niet-gemaaide akkerrand ziet er voor het
oog niet zo aantrekkelijk uit, zeker niet met deze
droogte. Dat een dergelijke rand wel een functie
heeft voor de natuur blijkt wel uit de onderstaande foto. Het icarusblauwtje, een mooie maar niet
bijzonder zeldzame vlinder en rode lijst soort,
wordt regelmatig in onze oude graskruidenranden aangetroffen.
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Er wordt gemakkelijk naar boeren gewezen als
zaken niet goed gaan. Laten we vooral ook laten
zien wat boeren goed doen!

Niet meer maaien
Door de droogte zijn de gemaaide randen vrijwel
niet meer gegroeid. We zien dan ook relatief veel
‘kale’ randen. Een graskruidenrand mag 2x worden gemaaid, voor grasranden is niets geregeld
over het aantal maaibeurten. Voor zowel grasals graskruidenranden geldt dat de vegetatie in
de rand op 15 oktober tenminste 15 cm hoog
moet zijn. In verband daarmee is het beter om
de heel korte randen niet meer te maaien, zodat
ze in het najaar voldoende lengte hebben.

Geen akkerscherm meer
Behalve de aanpassingen voor najaarsinzaai
hebben we onlangs besloten akkerscherm in het
1-jarige bloemenmengsel te schrappen. Vorig
jaar kregen we al een melding dat akkerscherm
uitbundig tevoorschijn kwam in een perceel bieten. Ook dit jaar waren er weer problemen,
vooral in uien. In andere gewassen levert akkerscherm geen echte problemen.
Ondanks het feit dat het een bijzonder nuttige
plant is voor het aantrekken van natuurlijke
plaagbestrijders als zweef- en gaasvliegen, hebben we toch besloten akkerscherm niet langer in
het mengsel op te nemen. Het voorkomen van
overlast weegt hierbij voor ons het zwaarst.
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Najaarsinzaai nieuwe randen
Ondanks het feit dat de randen nog niet vanaf 15
augustus mogen worden geruimd in verband met
herinzaai in het najaar, willen we toch graag
najaarsinzaai stimuleren. Dat kan op plekken
waar nu nog geen rand aanwezig is, maar waar
het wel de bedoeling is om volgend jaar een rand
aan te leggen. Dat geldt voor nieuwe graskruidenranden en vogel-/patrijzenranden. De voordelen ten opzichte van zaaien in het voorjaar zijn
groot: minder onkruiddruk en veel eerder een
gewas met bloeiende planten voor natuurlijke
plaagbestrijders en bijen.
Voor najaarsinzaai moet het zaadmengsel een
beetje worden aangepast. Het heeft geen zin om
daar eenjarige soorten in te doen die vervolgens
de winter niet overleven. We hopen eind augustus zaaizaad voor najaarsinzaai in huis te hebben.
Zaaizaad
Wilt u binnenkort zaaien, neem dan contact op
met onze veldcoördinatoren (Aad Klompe of
Johan Dam). Dat kan ook via info@cchw.eu.
Daarbij is ook een beperkte uitbreiding van de
oppervlakte akkerranden mogelijk. We hebben
hierover overleg gehad met de provincie en geconstateerd dat er zeker bereidheid is om te zoeken naar mogelijkheden voor de Hoeksche
Waard. Dat moet nog wel verder worden uitgewerkt en ook passen binnen het financiële kader
van de provincie. Vanwege het belang van inzaaien in het najaar wil CCHW dat risico nemen.
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Plus 3 cent
De zaden in het 1-jarige bloemenmengsel zijn
ook heel geschikt als voer voor veel boerenlandvogels, vooral in het najaar en de winter. Er zit
wat graan in, maar daarnaast ook gierst, boekweit, zaden van zonnebloem, vlas en klaproos.
Voor deelnemers geen aanwinst, maar ook de
zaden van melde zijn goed vogelvoer.
Eigenlijk jammer om een rand met veel zaad al
vanaf 1 oktober te ruimen. Voor degenen die dat
willen is er nu de mogelijkheid van een extra
vergoeding voor 1-jarige randen die tot 1 maart
blijven staan. Die vergoeding bedraagt 3 eurocent per m2, waardoor de totale vergoeding vrijwel gelijk is aan de vergoeding voor een wintervogelrand. Voorwaarden zijn:
instandhouding tot 1 maart;
toestemming van de veldcoördinatoren. Zij
beoordelen of er voldoende voedsel voor de
boerenlandvogels is om de rand langer te laten staan.

Vragen of opmerkingen? Neem contact op:
info@cchw.eu

