oproept om bloemstroken aan te leggen zodat er
een oase van bloemen voor de bijen en andere
bestuivende insecten ontstaat.
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Rabo clubkascampagne
De Rabo Clubkascampagne levert ieder jaar een
financiële meevaller op. In 2019 was dit voor
CCHW €134,65 en voor Rietgors €160,83. Dank
aan iedereen die op ons heeft gestemd.

Niet nieuw
Al vanaf 2005 worden in de Hoeksche Waard
langs akkers bloemenranden ingezaaid. Niet
alleen de bloemenranden hebben veel te bieden
voor bijen en insecten, ook de graskruiden- en
grasranden bieden een goed leefgebied voor
bijen en insecten, mits er niet te vroeg en vooral
gefaseerd wordt gemaaid.
Hoeksche zaaidag
De landelijke zaaidag is op 22 april – 2e paasdag
– maar wij maken er op 20 april een Hoeksche
zaaidag van. Wethouder Paul Boogaard zal dan
op het akkerbouwbedrijf van de familie Van den
Hoek, Westdijk 50 in Heinenoord een bloemenrand inzaaien.
Leden van CCHW en andere belangstellenden
zijn van harte welkom om deze bijeenkomst bij
te wonen. Inloop vanaf 11.30 uur, zaaien om
12.00 uur. Wel graag aanmelden via info@cchw.eu.

Wisseling van de wacht
Door de herindeling is er een wijziging gekomen
in de gemeentelijke vertegenwoordiger in het
bestuur van CCHW. Hans Flieringa wordt opgevolgd door Paul Boogaard. Met Paul hebben we
opnieuw een ervaren bestuurder in ons midden
die landbouw en natuur een warm hart toe
draagt.
Als gevolg van een andere taakverdeling binnen
het bestuur van LTO Noord afd. de Hoeksche
Waard is er ook een tweede bestuurswisseling
binnen CCHW: Hugo Kooijman maakt plaats
voor Bas Blok, akkerbouwer met akkerrandenervaring.
Veel dank aan de vertrekkende bestuursleden
voor hun inzet en betrokkenheid.

Hoeksche zaaidag 20 april
Landelijke zaaidag
Landelijk wordt er ieder jaar een ‘zaaidag’ gehouden waarbij de Bijenstichting particulieren,
gemeenten, agrariërs en andere grondbezitters
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Donateurs van Rietgors krijgen zoals gebruikelijk
binnenkort weer een zakje bloemenzaad. Ook op
die manier kunnen we de bijen een plezier doen.
Zakjes met circa 20 gram bloemenzaad zijn ook
verkrijgbaar via info@cchw.eu.

Inzaaien akkerranden
Goed zaaibed essentieel
Het zaaizaad wordt 8 of 9 april afgeleverd. Deelnemers met zaaizaad voor nieuwe graskruidenranden of patrijzenakkers krijgen dit aangeleverd door de zaaizaadleverancier.
De bloemenranden worden vanaf half april weer
collectief ingezaaid. Zorg dat er tijdig een goed

zaaibed klaar ligt. Een voldoende vast en goed
aangedrukt zaaibed is de basis voor akkerranden. Eén of meerdere keren een ondiep schijnzaaibed maken geeft een vermindering van ongewenste kruiden. CCHW controleert of er een
goed zaaibed aanwezig is.
Zelf zaaien en/of schoffelen
Ieder jaar zijn er deelnemers die er de voorkeur
aan geven om zelf te zaaien en/of te schoffelen.
Ze werken met GPS of bepalen liever zelf het
tijdstip van schoffelen.
Voor het zelf zaaien en/of schoffelen betalen we
een vergoeding van € 0,02 per m2. U moet dat
dan wel melden vóór 17 april via www.cchw.eu.

Bescherm de nesten

Bij de audit zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. Wij voldoen aan de eisen voor certificering.

Pilot Akkerbelt
Waarom een pilotproject?
Er zijn allerlei initiatieven om de akkerbouw te
verduurzamen. Ook het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB) zet in op vergroening. Er
is een nieuw GLB in voorbereiding voor de periode 2021-2017. De lidstaten zullen daarin meer
ruimte krijgen om de vergroening in te vullen.
Negen
akkerbouwcollectieven,
waaronder
CCHW, hebben de handen ineen geslagen voor
een landelijk pilotproject waarmee de kansen
voor een groenere akkerbouw beter worden
benut dan tot nu toe.

Het is broedseizoen, veel vogels zijn al begonnen met het maken van nesten en het leggen
van eieren. Komt u tijdens het werk nesten tegen, zorg dat er een emmertje, afwasteiltje of
iets dergelijks op de trekker ligt. Met een fel
kleurtje neemt u de ‘nestbeschermer’ ook weer
mee naar huis.

De 9 pilotgebieden vormen samen een dwarsdoorsnede van de Nederlandse akkerbouw, van
noordoost tot zuidwest Nederland. De invulling
verschilt per gebied.
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CCHW onderzoekt nog de mogelijkheid om zelf
nestbeschermers aan te schaffen en die beschikbaar te stellen. Maar ook andere middelen
functioneren prima.

Externe audit
Onlangs heeft CCHW weer een externe audit
gehad. Die audit wordt uitgevoerd door de Stichting Certificering SNL. Daarbij wordt getoetst of
de manier waarop wij het agrarisch natuurbeheer organiseren voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het certificaat Collectief Agrarisch Natuurbeheer. Dit certificaat is een vereiste
om voor subsidie in aanmerking te komen. Geen
certificaat = geen financiering.

De Hoeksche Waard
Het landschap van de Hoeksche Waard kenmerkt
zich door een grofmazig groen/blauwe netwerk
van dijken en kreken met een open polderlandschap waar grootschalige akkerbouw plaatsvindt. Op de akkerbouwpercelen is een groot
netwerk van akkerranden gerealiseerd. Dit is het
fijnmazige groen/blauwe netwerk.
CCHW richt zich in de pilot op de versterking van
het groen/blauwe netwerk. Daarbij wordt een
combinatie gemaakt met onze taakstelling vanuit het agrarisch natuurbeheer om de habitat
voor boerenlandvogels te verbeteren.
We zijn nu bezig met de eerste stappen. Dit zijn
het opstellen van een gebiedsvisie en een aanzet
voor de maatregelen. Die zullen vooral betrekking hebben op het noordwesten en zuidoosten
van de Hoeksche Waard. Een uitgebreidere samenvatting vindt u op de website van CCHW.

