Programma
We vertrekken rond 8.00 uur uit de Hoeksche
Waard en zijn dan omstreeks 10.30 op de boerderij
in Ittre. Als eerste is er een presentatie over de
boerderij, inclusief telerpresentatie, gevolgd door
een lunch. Na de lunch een bezoek aan de boerderij. Omstreeks 14.30 uur vertrekken we weer.
Hoe gaan we?
Op welke manier we naar België gaan hangt onder meer af
van het aantal deelnemers.
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Excursie
21 juni naar België
We gaan op excursie. Syngenta heeft CCHW uitgenodigd voor een bezoek aan hun proefboerderij
in België. De excursie staat gepland voor vrijdag
21 juni.
Interra boerderij
We gaan naar de Interra boerderij van Syngenta in
Ittre (zuiden van Brussel). De boerderij maakt onderdeel uit van een netwerk van demoboerderijen
in Europa en Afrika. Hierin werkt Syngenta samen
met telers, lokale overheden en wetenschappelijke
instituten. Doel is om aan te tonen dat productieve,
intensieve landbouw mogelijk is, terwijl er rekening wordt gehouden met de biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen.
De boerderij in Ittre telt 322 hectare. De telers op
deze boerderij, Ferdinand en Christophe Jolly, zijn
vooruitstrevend en combineren productiviteit met
bescherming van natuurlijke rijkdommen. Hierbij
ligt de nadruk op het verbeteren van de biodiversiteit. Zie ook
https://www.syngenta.nl/stewardship/demoboerderij-interra

Aanmelden
We willen graag tijdig weten met hoeveel mensen
we op pad gaan. Dat geldt ook voor Syngenta. In
verband daarmee vragen we om je voor 8 juni
aan te melden via info@cchw.eu.

Maaien
Wat is goed maaibeheer?
Een onderwerp dat de aandacht blijft vragen is het
maaien van de akkerranden.
Niet maaien voor 1 juli!
De 1e week van juli niet allemaal of alles tegelijk gaan maaien
1-jarige bloemenranden helemaal niet maaien
Nieuw ingezaaide graskruidenranden niet of alleen in het najaar maaien
Oudere graskruidenranden en grasranden bij
voorkeur maar 1 x maaien. Bij een goede planning is een tweede maaibeurt niet altijd nodig
Akkerranden en talud liefst niet in 1 werkgang
maaien
Akkerrand bij voorkeur gefaseerd maaien: hier
en daar een stuk laten staan
Maai niet te kort. Wat langer maaien van een
gras- of graskruidenrand vraagt misschien wat
meer vakmanschap, maar is beter voor de biodiversiteit.

Foto: akkerrand gemaaid, talud niet

Hoeksche Waard. We zijn Johan veel dank verschuldigd voor zijn inzet en betrokkenheid bij het
akkerrandenbeheer.

Oude grasrand, spaarzaam gemaaid

Waarom?
Voor 1 juli mag niet worden gemaaid in verband
met het broedseizoen. Ook na 1 juli kunnen overigens nog jonge vogels in de randen zitten. Dus
alert zijn en liever wat later maaien.
Ook voor insecten zijn akkerranden met lang gras
en kruiden van groot belang. Dat bleek onder meer
uit de monitoring van de akkerranden. Het maaien
heeft een direct gevolg op de hoeveelheid insecten
in de randen. https://www.cchw.eu/akkerranden/rapport-waarden-van-de-akkerran-den/. Bij
graslandonderzoek wordt een positief verband geconstateerd tussen grashoogte en insectenrijkdom. Zie hiervoor bijvoorbeeld Nieuwe Oogst van
11 mei waarin onderzoek van het Louis Bolk Instituut wordt vermeld. ‘Waarschijnlijk sneuvelen er
veel insecten tijdens het maaien. Verder zit er in
kort gras minder nectar, stuifmeel en grassappen,
De insecten hebben dus minder voedsel om van te
leven’.
Insecten zijn van belang als voedselbron voor akkervogels (bijv. Patrijs), voor natuurlijke plaagregulatie en bestuiving, maar ook met het oog op
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus
weloverwogen maaien!

Gelukkig hebben we een goede opvolger van Johan
in de persoon van Lena Zevenbergen. In de 1e
nieuwsbrief van dit jaar heeft zij zich voorgesteld.
Lena is te bereiken op 06 22 65 40 20.

Mogelijkheid hercontrole
De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
(NVWA) controleert ofp aan de beheereisen van
het agrarisch natuurbeheer wordt voldaan. De Europese regelgeving geeft aan dat steekproefsgewijs de controles van de NVWA moeten worden beoordeeld. Dit gebeurt door de Auditdienst Rijk
(ADR), onderdeel van het ministerie van Financiën.
Van te voren is niet bekend welke collectieven in
de hercontrole vallen. Onverwacht kan de ADR
controles van het weidevogelbeheer of de akkerranden overdoen.

Tour langs de boer
Ook dit jaar doen CCHW en Rietgors weer mee met
Tour langs de boer om informatie te geven over
agrarisch natuurbeheer. U kunt ons op 30 mei vinden aan de Westdijk 50 in Heinenoord.

Bijenkasten Rabobank
Soldaatje op boekweit en Witte Halvemaanzweefvliet op
venkel (uit: De waarde van akkerranden)

Vertrek Johan Dam als veldcoördinator
Begin juni stopt Johan Dam met zijn werkzaamheden als veldcoördinator van CCHW. Johan heeft
aan de wieg gestaan van de akkerranden in de

Rabobank Het Haringvliet schonk dit voorjaar een
aantal bijenkasten en vroeg CCHW waar deze het
beste konden worden
geplaatst. Er staan al
kasten voor honingbijen bij verschillende
akkerranden en de
randen zijn vooral bedoeld voor de wilde bijen. In overleg is een goede
plek gevonden in een boomgaard.

