wordt een korting aangegeven. RVO geeft niet
aan hoe hoog de uiteindelijke vergoeding is, dat
moeten we zelf verder bepalen. In 2018 waren er
671 afzonderlijke beheereenheden. Het is nog
even puzzelen, maar de betaling komt eraan.

Rabo clubkascampagne

Nieuwsbrief nr. 2 2019
Er gebeurt veel en we willen u graag op de hoogte houden. In deze nieuwsbrief:
een nieuwe datum voor de bijeenkomt met
de akkerrandenbeheerders;
de betaling voor het beheer;
de Rabo clubkascampagne;
het zaaien en het beheer van akkerranden.
Hiermee kunnen we laten zien waar we voor
staan;
tenslotte: Niet doen! Rijden door akkerranden.

Bijeenkomst akkerrandenbeheerders
Op 5 februari hadden wij een bijeenkomst gepland met de akkerrandenbeheerders om te praten over het akkerrandenbeheer en het agrarisch
natuurbeheer in het algemeen. Die bijeenkomst
hebben we geannuleerd. Er was die avond ook
een belangrijke bijeenkomst bij Van Iperen. De
nieuwe datum wordt 29 april om 19.30 uur.
Locatie: boerderij van Klompe, Stougjesdijk 168,
Mijnsheerenland.
Graag aanmelden via info@cchw.eu. Dan krijgen
wij een idee op hoeveel mensen we kunnen verwachten.

Betaling beheer
De betaling door RVO over het beheerjaar 2018
is binnen. Inmiddels hebben we van RVO ook het
overzicht per beheereenheid ontvangen. In dit
overzicht geeft RVO aan of aan de beheervoorschriften is voldaan. Waar dat niet het geval is

Van 22 februari tot en met 10 maart kunnen
leden van de Rabobank Haringvliet stemmen op
CCHW en Rietgors. De verschillende organisaties
staan gerangschikt op plaatsnaam. CCHW staat
onder Strijen, Rietgors eveneens onder de s,
maar dan van ’s Gravendeel.
Wij hopen dat uw brief met stemcodes nog niet
bij het oud papier ligt. Uw stem is voor ons geld
waard.

Zaaien en beheer akkerranden
Zaaibed
Een voldoende vast en goed aangedrukt zaaibed
is de basis voor akkerranden. Eén of meerdere
keren een ondiep schijnzaaibed maken geeft
naast een geslotenere ligging een reductie van te
veel ongewenste kruiden.
Niet te vroeg
De meeste kruiden kenmerken zich door een
hogere kiemingstemperatuur dan grassen, door
een trage kieming en-of een trage begingroei. Dit
is ook de reden dat CCHW een niet te vroege
zaaitijd adviseert.
Herfstzaai
We hebben ook goede ervaring opgedaan met
herfstzaai vanaf eind augustus tot uiterlijk half
september. Een formeel verzoek om herfstzaai
mogelijk te maken is landelijk goedgekeurd zodat
we van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken. In onze mengsels zit een beperkt aantal
vroege kruiden, waardoor de eerste bloemen ook
pas in juni verschijnen. De in het najaar ingezaaide overjarige randen geven de vroegste
bloei, dus stuifmeel en nectar.
Zaaien en onderhoud
Het aanleggen van een akkerrand lijkt eenvoudig, maar vereist een grondige voorbereiding.
Vooral doordat de perceelsrand niet de meest
optimale plek is om te zaaien: er staat vaak
meer onkruid en de bemestingstoestand en de
structuur van de grond zijn vaak het minst. Voor

het slagen van een akkerrand zijn een zorgvuldige aanleg en een goed beheer net zo belangrijk
als bij ieder ander gewas.
Let daarom op de volgende punten:
Zaaiperiode
Gehele maand april tot 15 mei. Bij herfstzaai
kan ook tot de eerste helft van september gezaaid worden.

dekking. Na 1 maart wordt ongeveer de helft
geruimd om opnieuw te worden ingezaaid. Maaien bij het ruimen is toegestaan. De andere helft
blijft staan. Hier is maaien niet toegestaan.
De rand wordt dan te kaal en te open en biedt
dan niet meer voldoende dekking.

Schoon perceel,
Een schoon perceel is erg belangrijk, zorg daarom voor een onkruidvrij zaaibed. Hoe minder
onkruid, hoe gemakkelijker het onderhoud is in
de volgende jaren.
Zaaibed
Maak een fijn, maar ook ondiep zaaibed voor de
beste opkomst. Gebruik eventueel een Cambridge-rol.
Hoeveelheid zaaizaad
o 1-jarig bloemenmengsel 17 kg per ha
o Graskruidenmengsel 17 kg / ha.
o Vogelakkermengsel 75 kg / ha
o Patrijzenmengsel 17 kg/ ha
Zaaidiepte
Zeer oppervlakkig 1 tot 2 cm. Zaad nauwelijks
bedekken met grond en met Cambridge-rol na
het zaaien indien mogelijk aandrukken.

Rijden door de akkerrand: niet
doen!
Het is erg aanlokkelijk, even een stukje door de
akkerrand rijden. En handig zo’n gratis pad, zeker wanneer het druk is.

Maaien
Eénjarige bloemenrand
Voor een eenjarige bloemenrand is maaien niet
nodig en ook niet toegestaan. Alleen bij het ruimen na 1 oktober kan worden gemaaid.
Graskruidenrand
Er mag maximaal 2 keer gemaaid worden. Niet
tussen 1 april en 30 juni en na 15 oktober. Er
kan, alleen na overleg met de veldcoördinator, in
het 1ste jaar worden gemaaid (topjes maaien) om
te voorkomen dat te veel ongewenste onkruiden
gaan overheersen. Het is wenselijk bij maaien
later in het seizoen (september) het maaisel te
verwijderen indien dit mogelijk is.
Vogelakker/rand
Het belangrijkste doel van deze rand is het bieden van voedsel. Maaien is alleen toegestaan bij
het ruimen van de rand na 1 maart.
Patrijzenakker/rand
Deze rand heeft ook voedsel als doel, maar daarnaast ook het bieden van schuilgelegenheid en

Een akkerrand is een gewas, dat net zoveel zorg
en aandacht vraagt als andere gewassen op het
bedrijf. Het doel van de rand is akkernatuur.
Daar worden we op afgerekend. Voor die inspanningen krijgt u een vergoeding.
Dit soort situaties schaadt niet alleen CCHW. Wat
minstens zo erg is: ze schaden het beeld van

de agrarische sector en het agrarisch natuurbeheer.
Met beelden als hierboven houden we daarvoor
geen draagvlak. Een breed draagvlak is essentieel voor de toekomst van het akkerrandenbeheer
in de Hoeksche Waard.

