Meerjarige akkerranden in de nazomer inzaaien
heeft een aantal voordelen:
geringere onkruiddruk
- bedekking in de winter
- veel vroeger bloemen
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In deze nieuwsbrief aandacht voor het beheer
van de akkerranden, najaarsinzaai en een korte
terugblik op FABulous farmers.

Akkerranden beheer
Mooie bloeiende randen
De akkerranden die dit jaar zijn ingezaaid staan
volop in bloei. Ze lijken toch wat minder last te
hebben gehad van de droogte dan vorig jaar het
geval was.

Insecten zijn nodig
Bloemen betekenen insecten. Voor natuurlijke
plaagregulatie heb je als boer vroeg insecten
nodig om luizen te lijf te gaan. Vogels hebben
ook insecten nodig, veel jonge vogels zijn tijdens
het opgroeien afhankelijk van voldoende insecten als voedsel.
Maaien
Belangrijk voor het behouden van insecten is het
maaibeheer. Dit geldt niet alleen voor de akkerrand, maar uiteraard is ook het maaibeheer van
de wegbeheerders van belang. CCHW overlegt
bijvoorbeeld ook met het waterschap hierover.

2e jaars graskruidenrand begin juli gemaaid in combinatie met gemaaide wegberm.
1-jarige bloemenrand juli 2019

Ook de nieuwe graskruidenranden en het nieuw
ingezaaide deel van de patrijzenakkers staan nu
volop in bloei. De graskruidenranden die vorig
najaar werden ingezaaid begonnen al vroeger in
de zomer te bloeien, maar ook nu staan er nog
veel bloemen. Zie de onderstaande foto.

In september 2018 ingezaaide graskruidenrand

We zien nu half juli steeds meer graskruidenranden van 2 jaar of ouder en grasranden die zijn
gemaaid. Dat gaat ten koste van de vliegende
insecten, de ‘air force’, terwijl we die nu nog
nodig hebben. Wat later maaien betekent ook
dat, afhankelijk van de weersomstandigheden, 1
maaibeurt voldoende is.
De ‘do’s en don’ts’.
1-jarige bloemenranden tot 1 oktober helemaal niet maaien.
Nieuwe graskruidenranden niet of desnoods
alleen in het najaar maaien.
Oudere graskruidenranden en grasranden bij
voorkeur maar 1 x maaien. Bij een goede
planning is een tweede maaibeurt vaak niet
nodig.
Akkerrand en talud liefst niet in 1 werkgang
maaien. Wachten met maaien van rand of

-

talud totdat er weer hergroei is van het eerst
gemaaide deel. Gelukkig zien we steeds
meer deze aanpak bij het 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.

Berijden
Een ander punt voor een goed akkerrandenbeheer is het niet berijden van de rand. Het is niet
toegestaan volgens het contract, tenzij het nodig
is voor het slootonderhoud. Toch zien we het
nog te vaak.

Najaarsinzaai van akkerranden
We bieden de mogelijkheid om meerjarige randen al in de nazomer in te zaaien, tot ongeveer
half september. Bestaande randen moeten tot 1
oktober in stand worden gehouden. Voor het
vernieuwen is ontheffing nodig. Die ontheffing
kan CCHW vanaf 15 augustus verlenen.
Voor deze ‘najaarsinzaai’ werken we met een
speciaal mengsel, zonder de gebruikelijke 1jarige soorten. We bestellen dat weer collectief
en de deelnemers krijgen het aangeleverd. Dat
kost wel tijd, we vragen offerte en de zaadleverancier moet ook voldoende tijd hebben om het
mengsel samen te stellen.
Indien u van de mogelijkheid gebruik wil maken om voor half september meerjarige graskruidenranden in te zaaien, meld ons dat dan
vóór 30 juli.

FABulous farmers

1-jarige bloemenrand medio juli – gedeeltelijk vernield
door het door de rand rijden bij werkzaamheden op
het perceel.

Een situatie zoals hierboven op de foto is onacceptabel. Het is slechte pr voor de agrarische
sector. Bovendien is dit minachting voor de akkerrandendeelnemers die zich wel inzetten voor
een goed akkerrandenbeheer en voor CCHW die
de boeren in de Hoeksche Waard op de kaart zet
als vakbekwaam en innovatief.
Ongewenste kruiden
Alle akkerrandendeelnemers hebben er mee te
maken: kruiden die je niet wilt hebben op de
plek waar ze wel staan, ofwel onkruid. Het
vraagt kennis en kunde om de onkruiddruk in de
hand te houden. Chemische bestrijding is niet
toegestaan, tenzij het gaat om pleksgewijze
bestrijding van een aantal probleemonkruiden.
Behandel de akkerrand als een gewas. Bij ieder
ander gewas houdt de zorg en aandacht ook niet
op na het zaaien of poten.
Het is altijd mogelijk om over problemen van
gedachten te wisselen met onze veldcoördinatoren Aad Klompe (aad@cchw.eu) of Lena Zevenbergen (lena@cchw.eu). Waar mogelijk geven ze
advies.

CCHW werd vorig jaar uitgenodigd om deel te
nemen aan het Interreg project FABulous farmers. Dit is een samenwerkingsproject van boeren, onderzoekers en andere organisaties in 5
landen in noordwest Europa (BE, NL, LUX, FR en
UK). Het doel is om boeren meer bewust te maken van Functionele Agro Biodiversiteit (FAB).
Dit is het gericht stimuleren van biodiversiteit in
en rond de akker om zo bestuiving, plaagbestrijding, bodem- en waterkwaliteit te verbeteren.
Voor de Hoeksche Waard is dit de mogelijkheid
om de monitoring van de akkerranden die al in
2017 en 2018 plaats vond, nog 4 jaar voort te
zetten. Daarmee krijgen we een goed beeld van
de waarde van akkerranden. De officiële start op
24 juni samen met de 1ste General Assembly op
24/25 juni vond plaats in de Hoeksche Waard.
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