Nieuwsbrief nr. 3
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
akkerrandenbijeenkomst op 29 april;
zaaizaad 2019: het mengsel en de levering;
financiering en sponsoring van de akkerranden;
de POP3 subsidieaanvraag

We horen graag van onze leden
In de vorige nieuwsbrief al aangekondigd: we nodigen de akkerrandenbeheerders graag uit op 29
april 20.00 uur om met elkaar te praten over het
akkerrandenbeheer. Wat gaat goed, wat kan beter en wat kunnen we van elkaar leren.
Locatie: Stougjesdijk 168 Mijnsheerenland.
Graag aanmelden via info@cchw.eu
De weidevogelbeheerders benaderen we persoonlijk.

Zaaizaad 2019: mengsel en levering
Aanpassing aan monitoring
De afgelopen 2 jaar zijn akkerranden uitgebreid
gemonitord, onder andere op de aanwezigheid
van insecten die van belang zijn voor de natuurlijke bestrijding van luizen in graan en aardappelen. Sommige planten zijn aantrekkelijker voor
deze natuurlijke plaagbestrijders dan andere
soorten.
Paul van Rijn van de Universiteit van Amsterdam
(UvA) heeft een belangrijke rol gespeeld bij de
monitoring en is ook verantwoordelijk voor de
rapportage. Klik op de link voor het volledige rapport van dit project: https://www.cchw.eu/akkerranden/rapport-waarden-van-de-akkerranden/
Aanpassingen
Aan de hand van de resultaten van de monitoring
hebben wij de samenstelling van het zaadmengsel voor de 1-jarige bloemenranden en de meer-

jarige graskruidenranden nog een beetje aangepast. De belangrijkste veranderingen in het bloemenmengsel zijn:
Groot akkerscherm is vervangen door komijn.
Groot akkerscherm trekt heel veel natuurlijke
plaagbestrijders aan, maar komt soms in
grote aantallen terug in een opvolgend gewas
na beëindiging van de akkerrand. Dan wordt
het een plaag voor de boer en dat is niet de
bedoeling.
Meisjesogen en hoofdjesgillia zijn geschrapt.
Dit zijn uitheemse soorten die niet van groot
belang zijn voor de natuurlijke plaagbestrijding. Ter vervanging is het percentage van
sommige al aanwezige soorten in het mengsel wat verhoogd.
Aanpassingen in het graskruidenmengsel:
Het zaad van biggenkruid is heel duur en niet
zo functioneel. Deze soort is geschrapt.
Het percentage gele honingklaver is van 2%
teruggebracht naar 1%. Honingklaver trekt
heel veel bijen aan, maar is ook heel dominant en vormt na de bloei een dorre massa.
Nieuw is wilde peen als schermbloemige in
het graskruidenmengsel.
Het wintervogelakker- en patrijzenmengsel is niet
gewijzigd. Een overzicht van alle mengsels en het
aandeel van de verschillende soorten staat op de
website van CCHW:
https://www.cchw.eu/wp-content/uploads/2019/02/mengsel-2019-website.pdf

Meisjesogen

Hoofdjesgilia

Bezorging van het zaaizaad
De bezorging van het zaaizaad van het graskruiden- en patrijzenmengsel is dit jaar gewijzigd.
Reed in het voorjaar Johan Dam het erf op met
het zaaizaad, nu zal dit worden bezorgd door de
zaadleverancier van dit jaar: Ten Have Seeds.
Ten Have verpakt voor ons het zaaizaad in hoeveelheden die zijn afgestemd op de oppervlakte
van de randen die u aan ons heeft doorgegeven.
Het is dus maatwerk en betekent ook zorgvuldig
zaaien.

Het is de bedoeling dat het zaaizaad van het graskruidenmengsel en het patrijzenmengsel zoveel
mogelijk in de 1e week van april wordt afgeleverd.
Johan Dam bezorgt wel het vogelakkermengsel,
De 1-jarige bloemenrand wordt zoals gebruikelijk
ingezaaid door DeltaNatuurbeheer. Zorg dat de
rand op tijd zaaiklaar is. DeltaNatuurbeheer komt
niet meer terug als dat niet het geval is.
Let op zaaidichtheid
In de vorige nieuwsbrief hebben we de zaaidichtheid aangegeven. Het zaaizaad is maatwerk, het
goed afstellen van de zaaimachine is belangrijk
om een tekort aan zaaizaad te voorkomen.
o Graskruidenmengsel 17 kg / ha.
o Vogelakkermengsel 75 kg / ha
o Patrijzenmengsel 17 kg/ ha

Sponsoring akkerranden
Uitzonderlijke en ingewikkelde financiering
De meesten staan er niet bij stil, maar de financiering van de akkerranden in de Hoeksche Waard
en ook van de andere Zuid-Hollandse eilanden is
uitzonderlijk en ingewikkeld. Het is gebruikelijk
dat agrarisch natuurbeheer voor 50% door de EU
wordt betaald en 50% door de provincie. ZuidHolland geeft echter prioriteit aan de weidevogels, waardoor er in het nieuwe stelsel geen mogelijkheden waren voor akkernatuur. Uiteindelijk
is iedereen akkoord met een constructie, waarin
provincie, waterschap en de regio elk 1/3 deel
voor hun rekening nemen van de 50% die niet
door de EU wordt gefinancierd.
Financiële last
CCHW heeft daarmee een behoorlijke financiële
last op zich genomen. Dank zij de steun van de
samenwerkende gemeenten, bedrijven en andere
organisaties lukt het toch om de akkerranden
voor de Hoeksche Waard te behouden. Daar zijn
we trots op, de Hoeksche Waard is bekend om
zijn akkerranden en het nut daarvan dragen we
ook uit.
Sponsors
Nu we halverwege de 6-jarige periode van het
ANLb zijn, willen we graag de organisaties en bedrijven die het akkerrandenbeheer in de Hoeksche Waard deze eerste periode mogelijk hebben
gemaakt, graag nog eens in het zonnetje zetten.

Onze sponsors zijn:
Agrimarkt
Barth drainage BV
Basf Nederland B.V.
CZAV
Farm Frites International B.V.
Gemeente Hoeksche Waard (eerder SOHW)
Groen Agro Control
Heerschap Drainage BV
LTO Noord afd. de Hoeksche Waard
Rabobank Het Haringvliet
Stichting Veldleeuwerik
Syngenta Nederland Operation Pollinator
Van Iperen groeispecialist sinds 1921
Wild Beheer Eenheid Hoeksche Waard (WBE)
WEA Deltaland
Deze bedrijven en organisaties dragen bij aan een
duurzame landbouw in de Hoeksche Waard. Wij
hopen dat we ook voor het 2e deel van deze beheerperiode op hun ondersteuning mogen blijven
rekenen.

POP3: aanschaf van plasdras installaties
In 2017 hebben we samen met de 7 andere collectieven in Zuid-Holland POP3-subsidie aangevraagd voor verbetermaatregelen voor weide- en
akkervogels. Op 31 januari kwam de beschikking
eindelijk binnen!
CCHW is direct overgegaan tot de aanschaf van 2
plas-dras installaties voor het weidevogelbeheer.
We hebben 2 deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer in het Oudeland van Strijen die een
deel van een perceel plas-dras zetten. Deze natte
plekken zijn uitstekend voor de weidevogels,
vooral als foerageerplek. We hadden vorig jaar op
eigen risico al 2 installaties aangeschaft. Nu zijn
we voorlopig helemaal op sterkte.

