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In deze nieuwsbrief
nieuwe ondersteuners akkerrandenbeheer;
de uitbreiding van het akkerrandenbeheer;
de aankondiging van de ledenvergadering;
opgave 2020
monitoring akkervogels
uitrijden ruige mest weidevogelbeheer
waarnemers gezocht voor patrijzeninventarisatie.

Nieuwe ondersteuners
randenbeheer

achtergrond hebben we vooral ook gekeken naar
de te verwachten waarde van de gevraagde
randen voor het agrarisch natuurbeheer.
We hebben niet alle aanvragen kunnen honoreren. Dat is teleurstellend voor de aanvragers,
maar wij doen dat met pijn in het hart. De
Hoeksche Waard is een gebied met een hoge
akkerrandendichtheid, maar onze ambities in het
verleden gingen uit naar een nog veel grotere
oppervlakte randen. Die ambities laten we niet
los.

akker-

Een deel van de kosten voor het akkerrandenbeheer moet vanuit de regio Hoeksche Waard
worden betaald. We zijn blij met 2 nieuwe ondersteuners: het Havenbedrijf Moerdijk N.V. (via
Rietgors) en Kleinjans Aardappelhandel B.V. Van
het Havenbedrijf ontvangen we zowel voor 2020
als voor 2021 financiële ondersteuning, Kleinjans Aardappelhandel heeft voor 2020, maar ook
nog voor 2019 een bijdrage toegezegd. Onze
dank daarvoor!
Een overzicht van alle ondersteuners staat op de
website van CCHW https://cchw.eu/links/.
Het regiodeel is nog niet helemaal gevuld. We
blijven zoeken naar nieuwe ondersteuners. Suggesties zijn uiteraard zeer welkom.

Uitbreiding akkerranden
Op de oproep in de vorige nieuwsbrief om uitbreidingswensen kenbaar te maken hebben we
veel reacties ontvangen. Ook meldden zich enkele nieuwe potentiële deelnemers. De uitbreidingswensen bleken aanzienlijk groter dan de
mogelijkheden die we verwachten op basis van
het extra budget dat we waarschijnlijk van de
provincie Zuid-Holland krijgen. We hebben daardoor keuzes moeten maken. Door de provincie is
als uitgangspunt meegegeven om prioriteit te
geven aan patrijzenmaatregelen. Tegen deze
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Ledenvergadering CCHW
Het is langzamerhand gebruikelijk om aan het
einde van het jaar een ledenvergadering te houden. We nodigen onze leden hiervoor graag uit.
De vergadering wordt gehouden op

donderdag 19 december om 20.00
uur in het NLC, Veerweg 1c
Numansdorp
Een belangrijk onderwerp is de vaststelling van
de jaarrekening 2018. Dit is een bevoegdheid
van de leden.
Aad Klompe zal in de ledenvergadering een toelichting geven op de pilot Akkerbelt. Dit is een
landelijke pilot van 7 collectieven, waarin maatregelen worden getest voor het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Ieder collectief neemt een deel van de pilot voor zijn
rekening, het ene collectief een wat groter deel
dan een ander collectief. Het onderdeel voor de
Hoeksche Waard staat in het teken van de
groenblauwe dooradering.
De leden ontvangen nog een afzonderlijke uitnodiging.

Opgave 2020
Vrijwel iedereen heeft de opgave 2020 gehad,
met het verzoek die te controleren. Met enkele
deelnemers vindt nog nader overleg plaats. Van
een aantal deelnemers hebben we het overzicht
met kaartje terug ontvangen, van een aantal
echter nog niet. CCHW moet uiterlijk 15 december het opgegeven beheer doorgeven aan
RVO. Voor zover we het overzicht voorzien van
een paraaf nog niet terug hebben, vragen we om
dit zo snel mogelijk te doen via peter@cchw.eu
of Hoekseweg 12, 3291LE Strijen.

Monitoring akkervogels
Een van de verplichtingen bij het agrarisch natuurbeheer is het volgen van de ontwikkeling
van de doelsoorten waarop het beheer is gericht.
Voor het weidevogelbeheer wordt de monitoring
uitgevoerd door de weidevogelvrijwilligers van
Hoekschewaards Landschap.
Om een beeld te krijgen van de akkervogels in
onze patrijzenranden en –akkertjes en in de
wintervoedselveldjes zal de monitoring naar
verwachting worden uitgevoerd door Grauwe
Kiekendief, centrum voor akkervogels. Waar dit
mogelijk is wordt ook hier samengewerkt met
vrijwilligers van Hoekschewaards Landschap. De
monitoring start in de 2e helft van december en
zal tot en met maart maandelijks worden uitgevoerd. Ook gedurende de winterperiode van
2020-2021 zal de monitoring op dezelfde manier
worden uitgevoerd.
Het is de bedoeling om dit jaar ook de 1-jarige
bloemenranden die met instemming van CCHW
tot 1 maart blijven staan, bij de monitoring te
betrekken. Of dit in de winter 2020-2021 een
vervolg krijgt hangt af van het feit of vogels in
de winterperiode ook daadwerkelijk van deze
randen gebruik maken.

Foto Adri de Groot ©www.vogeldagboek.nl

Uitrijperiode ruige mest weidevogelbeheer
De uitrijperiode voor ruige mest is geregeld in
de mestwetgeving. Voor 2019 en 2020 is die op
een aantal punten verruimd. Zie de website van
RVO.nl. Voor de weidevogelbeheerders die werken met pakket 7 ‘Ruige mest’ verandert er echter niets. In de beheereisen van dit pakket is
opgenomen dat ruige mest mag worden uitgereden in de periode van 1 februari tot 1 september, echter buiten de afgesproken rustperiode.
Uiteraard kan van de ruimere periode op grond
van de mestwetgeving gebruik worden gemaakt,
de vergoeding voor ruige mest vervalt dan.
Wordt ruige mest toegepast binnen de periode
die in het contract is aangegeven, meld dit dan
zo spoedig mogelijk bij CCHW. Wij moeten binnen 14 dagen bij RVO melden dat het beheer is
uitgevoerd.

Waarnemers gezocht voor patrijzeninventarisatie
In het vroege voorjaar van 2018 en 2019 ging
een groep vrijwilligers ’s ochtends net voor
zonsopkomst of ’s avonds tegen zonondergang
op pad om met een MP3 speler patrijzen te inventariseren. De waarnemers lopen met z’n
tweeën een vooraf vastgestelde route van ongeveer 1,5 km langs polderwegen. Iedere 100 m
wordt het geluid van een patrijs afgespeeld,
waarna wordt geluisterd of er een reactie komt
van een patrijs in het veld.
https://cchw.eu/media/inventarisatie-patrijzenweer-van-start/ We konden maar een deel van
de Hoeksche Waard inventariseren, omdat het
aantal waarnemers te gering is voor heel de
Hoeksche Waard.
We willen de inventarisatie graag uitbreiden tot
de hele Hoeksche Waard. Wie wil ons in februari-maart 2020 helpen zodat we de hele
Hoeksche Waard kunnen inventariseren op
de aanwezigheid van patrijzen? Het gaat om
3 ochtenden of begin avond in februari/maart en
het vastleggen van de bevindingen op een beknopt formulier.
Informatie of aanmelden?
info@cchw.eu 0186 573717 of 06 23286842.
Zie ook: https://cchw.eu/media/cchw-bij-rtvrijnmond/

