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Denk vooruit: aanmelden zaaizaad najaarsinzaai
Voor ‘najaars’inzaai (inzaaien voor half september) van graskruidenranden gebruiken wij een
speciaal mengsel, zonder eenjarige soorten. We
gaan dat 6 augustus bestellen.
De voordelen van het inzaaien van akkerranden in
de nazomer zijn zo langzamerhand wel bekend:
geringere onkruiddruk
vroeger in het voorjaar bloemen, dan zijn ze
ook nodig
wat bedekking van de grond in de winter.
Inzaaien voor half september moet wel in het
bouwplan passen. Ook hiervoor is een goed zaaibed nodig en dat vraagt aandacht en tijd.

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid
van najaarsinzaai, meld dit dan vóór 5 augustus via info@cchw.eu met oppervlakte
en ligging van de akkerrand.

standhouding van een akkerrand. Ook willen
sommige deelnemers zelf voor 15 augustus werkzaamheden uitvoeren, waarbij akkerranden in de
weg liggen. Om afkeuring door de NVWA te voorkomen hebben wij enkele akkerranden uit beheer
genomen. Daar zitten risico’s aan voor CCHW.
RVO controleert het beheer ook met satellietbeelden. Is op een gegeven moment meer dan 2 ha
uit beheer genomen en/of is meer dan 2 ha afgekeurd, dan krijgt CCHW een boete in de vorm van
een korting op de vergoeding. Dat willen we uiteraard zien te voorkomen.
Plan werkzaamheden 2020
Ziet u nu al aankomen dat er volgend jaar werkzaamheden nodig zijn zoals egaliseren, en liggen
er akkerranden in de weg, geef dan deze akkerranden niet op voor het beheer 2020 of leg ze op
een andere plek.
Ontheffing
Vanaf 15 augustus kan CCHW ontheffing verlenen
voor het ruimen van akkerranden. Contactpersonen hiervoor zijn Lena Zevenbergen en Aad
Klompe. U kunt een email sturen naar:
info@cchw.eu. Worden zonder ontheffing werkzaamheden uitgevoerd tussen 15 augustus en 1
oktober, dan riskeert u een boete.

Weidevogelbeheer
In het Oudeland van Strijen houden 6 deelnemers
aan het agrarisch natuurbeheer zich bezig met
weidevogelbeheer. Het gaat hierbij om bijna 80
ha grasland. Op vrijwel alle percelen moet in het
voorjaar een rustperiode in acht worden genomen. Deze rustperiode begint op 1 april. De einddatum varieert en ligt tussen 1 juni en 8 juli.
Hierdoor wordt later gemaaid dan gebruikelijk is
om broedende weidevogels niet te verstoren.

Denk vooruit: ook bij planning
akkerranden
Werkzaamheden vóór 15 augustus
De afgelopen tijd werden we verschillende keren
vroeg in het jaar geconfronteerd met werkzaamheden op akkerbouwpercelen zoals het aanbrengen van een beschoeiing, waarvoor over de akkerrand moest worden gereden. Voor 15 augustus
kan CCHW geen ontheffing verlenen van de in-

Ligging weidevogelpercelen. De verschillende kleuren
geven de maaidatums aan.

Plasdras
Op 2 percelen is ongeveer 1 ha van 1 maart tot 1
juli plasdras gezet. Zeker in droge perioden zoals
we vorig jaar en ook dit jaar weer hebben gehad,
komen hier veel vogels foerageren. Op 1 van de
plasdraspercelen zaten op 1 juli nog kieviten die
nog niet vliegvlug waren. De beheerder heeft
daarom de pompen om het perceel nat te houden
nog 3 weken langer laten draaien.

De weidevogelbeheerders ontvangen binnenkort
een kort verslag van de evaluatie.

Controle NVWA en veldcoördinatoren
De NVWA controleert in opdracht van RVO in het
veld of aan de beheervoorwaarden wordt voldaan.
De periode van het weidevogelbeheer is voorbij,
de akkerranden worden nog steeds gecontroleerd.
Tot nu toe hebben we van de NVWA geen signalen gehad van mogelijke problemen bij onze deelnemers. Laten we dat ook zo zien te houden!
Ook de veldcoördinatoren van CCHW beoordelen
of aan de beheervoorwaarden wordt voldaan. Tot
nu toe zijn door hen wel enkele afwijkingen geconstateerd.

FABulous farmers
Plasdras Oudeland van Strijen

Deelnemersevaluatie
Met de akkerrandendeelnemers hebben we enige
tijd geleden een bijeenkomst gehouden over de
ervaringen met het agrarisch natuurbeheer. Van
de weidevogelbeheerders woont een deel buiten
de Hoeksche Waard. Om te vernemen wat hun
ervaringen zijn hebben we dat met een vragenlijst via internet gedaan. 5 van de 6 deelnemers
hebben hierop gereageerd.
Iedereen is tevreden met het huidige beheerpakket, al is 1 deelnemer van mening dat de vergoedingen te laag zijn, zeker in vergelijking met de
vergoeding voor akkerranden.
Suggesties voor het verbeteren van het weidevogelbeheer:
geen vliegverkeer meer over het Oudeland
van Strijen;
maatregelen om de overlast van overzomerende ganzen te beperken in verband met
schade in relatie tot weidevogels en nesten.
Door het grote aantal ganzen is er veel te
weinig gras, zeker in vergelijking met een
aantal jaren geleden. Dit gaat ten koste van
de broedmogelijkheden van weidevogels.
De communicatie met CCHW en de weidevogelvrijwilligers verloopt naar wens. Het wordt door
de deelnemers op prijs gesteld wanneer zij tussentijds worden geïnformeerd over de broedresultaten.

Op 24 juni vond de officiële start van het Interreg
project FABulous Farmers plaats op het bedrijf
‘Beleef het en eet het’ van Martin de Ruiter.
http://www.nweurope.eu/projects/projectsearch/fabulous-farmers/

Veel belangstelling voor uitleg akkerranden

De uitvoering van FABulous farmers in de Hoeksche Waard is in volle gang. De vrijwilligers hebben de akkerranden in 2 ronden geïnventariseerd
op bijen en andere insecten. De 3e ronde vindt
plaats eind augustus. PPO heeft 4x de aardappelpercelen onderzocht op luizen. Daarbij werd een
lage luizendruk op de betreffende percelen geconstateerd.

