met de provincie. Naar aanleiding daarvan heeft
CCHW verzocht om uitbreiding van het akkerrandenbeheer met een oppervlakte van bijna 10 ha.
1/6 deel van de kosten van deze uitbreiding moet
door de regio worden opgebracht. Wij blijven mogelijke ondersteuners benaderen. Suggesties? We
horen ze graag.

Nieuwsbrief nr. 8 2019
Het heeft wat langer dan gebruikelijk geduurd,
maar hierbij weer een nieuwsbrief. In deze
nieuwsbrief
de nieuwe ondersteuners
vooruitblik op het akkerranden- en weidevogelbeheer 2020-2021
langer laten staan van bloemenranden
beheer van gras- en graskruidenranden
onderwerpen ledenvergadering gevraagd
CCHW op World Food Festival en bijenmarkt

Nieuwe ondersteuners
We zijn blij dat we er weer een nieuwe ondersteuner bij hebben. Dit is Overwater Rentmeesterskantoor
uit Strijen. Voor velen in de
Hoeksche Waard een bekende naam. CCHW wil
het akkerrandenbeheer graag uitbreiden, en dat
kan alleen met een financiële bijdrage uit de regio.
Gelukkig hebben we Overwater Rentmeesterskantoor kunnen toevoegen aan de lijst met bedrijven
en organisaties die ons al ondersteunen. Ze staan
op de website https://cchw.eu/links/.
LTO Noord Fondsen heeft aan CCHW een fors bedrag toegekend voor het Interreg
project FABulous Farmers. Dit internationale project wordt voor slechts
60% gefinancierd door de EU. We
zijn dan ook blij dat aan een fors
deel van de overige 40% door LTO Noord fondsen
wordt bijgedragen.

Uitbreiding akkerrandenbeheer
2020-2021
Uitbreiding aangevraagd
Bij de provincie Zuid-Holland kon subsidie voor
uitbreiding akkerrandenbeheer 2020-202 worden
aangevraagd tussen 14 en 22 oktober. Uiteraard
hebben we van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Vooruitlopend hierop is er overleg geweest

Aanmelden uitbreiding of nieuwe deelnemers
Op dit moment hebben we al een wachtlijst voor
uitbreiding bij deelnemers of bij nieuwe deelnemers voor het akkerrandenbeheer. Voor degenen
die willen uitbreiden en zich nog niet hebben gemeld: dit kan nog t/m 30 oktober. We willen dan
graag weten:
o waar het perceel/de percelen liggen
(graag met kaartje)
o soort rand  zie beheercontract op website CCHW https://cchw.eu/anlb/
o lengte + breedte van eventuele randen
o de motivatie voor de aanvraag
De aanmelding moet worden gestuurd naar
info@cchw.eu.
Meer aanvragen dan budget
Het is goed mogelijk dat het aantal aanvragen
voor uitbreiding bij bestaande deelnemers en aanvragen van nieuwe deelnemers groter is dan het
budget dat naar verwachting beschikbaar komt.
CCHW zal dan prioriteiten moeten stellen. Dat
kunnen we pas doen wanneer we een goed overzicht hebben van alle wensen.
Wanneer duidelijkheid
De beschikking van de provincie verwachten we
niet eerder dan de 2e helft van december. We streven er naar om zoveel mogelijk hierop vooruit te
lopen. Omstreeks half november hopen we duidelijkheid te kunnen verschaffen over de aanvragen,
uiteraard onder voorbehoud van een positieve beschikking.

Weidevogelbeheer 2020-2021
Geen uitbreiding
Voor uitbreiding van het weidevogelbeheer is geen
aanvraag ingediend. Op dit moment zijn er in het
Oudeland van Strijen (door provincie aangewezen
gebied) geen extra percelen waar voldoende weidevogels aanwezig zijn om agrarisch natuurbeheer te rechtvaardigen. De provincie heeft hiervoor ook geen budget beschikbaar gesteld.

Naar verwachting komen er in 2021 geen nieuwe
mogelijkheden meer voor uitbreiding van het
agrarisch natuurbeheer.

Bloemenranden langer later
staan
De 1-jarige bloemenranden mochten vanaf 1 oktober worden geruimd. Vaak bieden deze randen
nog voedsel en schuilgelegenheid aan vogels in de
winter. Als de rand geschikt is om te laten staan
geeft CCHW een extra vergoeding van € 0,03 per
m2 wanneer de randen tot 1 maart 2020 gehandhaafd blijven. De deelnemers met bloemenranden
hebben hierover eerder via e-mail bericht gehad.
Opgave is nog mogelijk t/m 30 oktober, ook nu
weer via info@cchw.eu. Na aanmelding zullen de
veldcoördinatoren beoordelen of de randen geschikt zijn om tot maart te blijven staan.

Beheer gras- en graskruidenranden
Niet berijden
Een grasrand of een graskruidenrand is geen rijpad, maar valt onder het agrarisch natuurbeheer.
Zeker in deze natte periode kan het aantrekkelijk
zijn om over de akkerrand te rijden. We vertrouwen erop dat ieder zich aan de afspraken houdt
die in het verleden zijn gemaakt. Ook bij de loonbedrijven hebben we onder de aandacht gebracht
dat het berijden van de akkerrand niet is toegestaan. Hierop wordt ook gecontroleerd.
Niet meer maaien
Grasranden en graskruidenranden mogen niet
meer worden gemaaid na 15 oktober. Het doel
hiervan is dat er in de winter een voldoende lange
vegetatie is, zodat akkervogels er schuilgelegenheid kunnen vinden. Vogels zoals patrijzen maken
daar graag gebruik van.

Deze grasrand kan zo de winter ingaan, met ook
nog wat bloeiende klaver

Wat is interessant voor de leden?
Aan het einde van het jaar houden we weer een
ledenvergadering. Zijn er onderwerpen die jullie
interessant vinden en waarover jullie graag meer
willen weten, meld dat dan bij ons via
info@cchw.eu.

CCHW op World Food Festival en
bijenmarkt
Naast verschillende andere bedrijven en LTO
Noord was ook CCHW 13 oktober in Rotterdam op
het World Food
Festival.
We
hebben
daar
de Rotterdammers en andere
bezoekers
verteld
dat de Hoeksche Waardse
boeren niet alleen heel goed zijn in het telen van aardappelen,
uien, graan en suikerbieten, maar dat ook veel
boeren aandacht schenken aan natuur op hun percelen. Het verhaal achter de akkerranden, de aandacht voor biodiversiteit, het weidevogelbeheer en
de vele akkerrandenfoto’s op het videoscherm leverden heel veel positieve reacties op. En vooral
ook “dat wist ik helemaal niet”.
CCHW en Rietgors waren ook aanwezig op de 1 e
Hoeksche Waardse bijenmarkt op 5 oktober bij
Martin de Ruiter aan de Groot Cromstrijensedijk.
Minder druk dan in Rotterdam en buiten, dus behoorlijk fris, maar ook hier weer veel informatie
kunnen geven en ook hier weer een heel goede pr
voor de landbouw.

Zo moet het dus niet

