Nieuwsbrief nr. 8
Deze nieuwsbrief begint met een onderwerp dat
u zeker niet mag missen: de aankondiging van
de aanstaande ledenvergadering. We kijken
vooruit, de opgave voor 2019 is eveneens een
belangrijk onderwerp. En we kijken terug, namelijk op het weidevogelbeheer in het afgelopen jaar.
Tenslotte nog wat over de nieuwe Stichting
CHW en het project FABulous farmers.

Ledenvergadering 3 december
Maandagavond 3 december is er een ledenvergadering van CCHW. De bijeenkomst begint
om 19.30 uur en wordt gehouden in het Nationaal Landschaps Centrum (NLC) aan de
Veerweg in Numansdorp.
Alle weidevogelbeheerders en leden met akkerranden nodigen wij van harte uit voor deze bijeenkomst.
Agenda
Op de agenda staat in de eerste plaats de vaststelling van de rekening van CCHW over 2017.
Het vaststellen van deze rekening is een bevoegdheid van de leden. Daarnaast vertellen we
graag over de activiteiten van het afgelopen
jaar, maar ook over de activiteiten voor het
aankomende jaar. Er gebeurt veel op het gebied
van duurzame landbouw, natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit en zaken die daarmee verband houden. Een van de projecten waaraan we
deelnemen is het project ‘FABulous farmers’.
Maar ook voor de landelijke pilot ‘Akkerbelt’
hebben we ons aangemeld. Wij informeren onze
leden graag over deze en andere onderwerpen.

Opgave akkerranden 2019
De deelnemers aan het akkerrandenbeheer
hebben onlangs een e-mail gekregen over de
akkerrandenregeling 2019 en de uitbreidingsmogelijkheden. Naar verwachting kunnen we
met 7 ha uitbreiden, maar de provincie heeft
daaraan wel de voorwaarde verbonden dat dit
zoveel mogelijk met patrijzen- en wintervogelranden/akkers moet gebeuren. Bij het bericht
over de opgave 2019 hebben we een kopie van

de opgave 2018 gevoegd. Nieuwe graskruidenranden uit 2018 zijn daarbij voor 2019 gewijzigd in graskruidenrand van 2 jaar of ouder.
Wanneer er geen wijzigingen zijn in de opgave,
dan ontvangen wij die graag met uw paraaf
uiterlijk 1 december terug. Zijn er veranderingen of wensen voor uitbreiding? Ook die horen we graag uiterlijk 1 december: info@cchw.eu.
Wilt u een patrijzen- of wintervogelrand? Houd
dan altijd rekening met een strook graskruidenof grasrand van 3 m langs een sloot in verband
met slootonderhoud.
De opgave die u van ons heeft ontvangen vormt
een bijlage bij het beheercontract. Het huidige
beheercontract op onze website is langzamerhand wat gedateerd. Binnenkort staat er een
geactualiseerde versie op de website.
Niet ontvangen?
In een enkel geval komt een e-mailbericht van
ons niet aan bij de geadresseerde, maar verdwijnt dit in de map met ongewenste berichten/spam. Daar kunnen wij niets aan doen.
Controleer daarom regelmatig uw spam map.
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Weidevogelbeheer 2019
De deelnemers aan het weidevogelbeheer hebben nog geen opgave gehad voor 2019. In enkele pakketten zijn er kleine wijzigingen. Wij
wachten nog op wat meer informatie hierover.

Weidevogels 2018
De weidevogelvrijwilligers van Hoekschewaards
Landschap volgen nauwlettend de resultaten
van het weidevogelbeheer. Hun bevindingen
over het seizoen 2018 zijn op de volgende bladzijde weergegeven.

Extremen
Het voorjaar en de zomer van 2018 blonken
uit door extremen. Het begon met ijzige kou
eind februari en begin maart, gevolgd door
overvloedige regenval. Daarna volgde een
van de warmste en droogste zomers ooit.
Gevolgen
Dat dit gevolgen had voor de weidevogels
mag duidelijk zijn. Door de kou werd er gewacht met broeden. Van de paar kieviten die
toch vroeg begonnen, lag het nest soms op
een droog stukje grond tussen grote plassen
water. Grutto’s stelden het broeden uit,
evenals tureluurs.
Het vele water aan het begin van het seizoen
werd later juist een voordeel. Ondanks de
droogte bleven er lang plassen op het land. In
de tijd dat de eieren uitkwamen was het
steeds lekker warm. De pullen kregen niet te
maken met onderkoeling of voedselgebrek
omdat er bij kou en regen geen insecten zijn.
Er zijn op meerdere percelen pullen van zowel
kievit, grutto, scholekster en tureluur gezien.
Vaak verzamelden de oudervogels en kuikens
zich op bepaalde percelen en bij de 2 gebieden die deelnemers plas-dras hebben gezet.
De vogels trekken dan gezamenlijk op om
predatoren te verjagen.
Door de late start van het broedseizoen waren er op percelen met uitgestelde maaidatum van 1 juni nog veel oudervogels met
pullen aanwezig. Bij 2 boeren werd de maaidatum uitgesteld tot 15 juni. Zelfs na 15 juni
waren er op een perceel nog nesten en jonge
vogels aanwezig. Helaas kon daar het maaien
niet verder worden uitgesteld. De loonwerker
heeft in samenwerking met vrijwilligers geprobeerd een net uitgekomen nestje kieviten
te sparen. Jammer genoeg is dat toch verloren gegaan.
Samenvattend kunnen we zeggen dat de
overleving van kuikens dit jaar een stuk beter
was dan in 2017. Toen zijn er geen pullen
vliegvlug geworden op de percelen van het
beheergebied.
Ook andere boerenlandvogels
Positief is dat in het Oudeland op meerdere
plaatsen ook nog akkervogels als veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart aanwezig
zijn. Het wegvangen van 25 verwilderde katten, die ergens anders na sterilisatie weer zijn
uitgezet, heeft waarschijnlijk ook een positief
effect gehad.
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Stichting CHW
Onlangs is de Stichting CHW opgericht, als
werkorganisatie naast CCHW. Aanleiding hiervoor waren de verschillende projecten die lopen
en die nauwe raakvlakken hebben met het
ANLb. Om risico’s te vermijden en geldstromen
te scheiden is het wenselijk om projecten in een
afzonderlijke organisatie onder te brengen.

FABulous farmers
CCHW heeft samen met de Universiteit van
Amsterdam (UvA) gewerkt aan het INTERREGprojectvoorstel FABulous Farmers. Hierin werken totaal 12 partners uit 6 EU-landen samen
aan onderzoek naar maatregelen ten behoeve
van Functionele Agro Biodiversiteit. Voor dit
project is de provincie Antwerpen lead-partner.
Namens het plan in de Hoeksche Waard zal UvA
optreden als partner en Stichting CHW als subpartner.
Cofinanciering
Het Interregproject FABulous farmers start in
2019 en heeft een looptijd van 4 jaar. Dergelijke projecten worden voor 60% gefinancierd
door de EU, voor het overige deel moet zelf
financiering worden gezocht. Gelukkig is SOHW
(de samenwerkende gemeenten in de Hoeksche
Waard) bereid vanuit het Gebiedsprogramma
een deel van de financiering voor zijn rekening
te nemen. De Hoeksche Waardse agrarische
sector is ook landelijk gezien goed in beeld als
vooruitstrevend en innovatief. Dat moeten we
zeker blijven uitdragen. Daarnaast hebben we
van Rabobank Coöperatief Dividend een bijdrage ontvangen van € 7.500 en heeft BASF Nederland B.V. een toezegging gedaan van €
2.500 per jaar gedurende 4 jaar.
Er lopen nog enkele verzoeken om ondersteuning. Met de al ontvangen bijdragen en toezeggingen zijn we heel blij.

