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Sponsors
In de vorige nieuwsbrief konden we al melding maken van nieuwe
sponsors voor het akkerrandenbeheer. Die zijn ook nodig, omdat de
provincie Zuid-Holland, in tegenstelling tot weidevogelbeheer, niet
het hele bedrag van de kosten voor akkerranden voor haar rekening
neemt. Wij zijn dan ook blij dat Koppert Biological Systems CCHW financieel wil ondersteunen. Dit bedrijf kweekt nuttige insecten en is
gespecialiseerd in natuurlijke plaagbestrijding, een activiteit die zeker verwantschap heeft met de natuurlijke plaagbestrijding waarop
onze akkerranden zich ook richten.
De lijst van de ondersteuners is (gelukkig) te lang om hier
weer te geven, maar een overzicht vindt u op blz 3.

Akkerranden
Uitbreiding
Dat was puzzelen rond de jaarwisseling. Op 16 december zat de beschikking van de provincie Zuid-Holland in de brievenbus. Hierdoor
kunnen we het akkerrandenbeheer met ongeveer 10 ha uitbreiden
tot 161,38 ha. Onze wachtlijst was echter langer. We hebben voorrang gegeven aan patrijzenakkers en bloemenranden, omdat die
vooral van belang zijn voor de biodiversiteit. De patrijs is een icoonsoort in het agrarisch natuurbeheer. CCHW en Rietgors zetten zich
samen met andere organisaties en vrijwilligers in om de patrijs voor
de Hoeksche Waard te behouden.

Zaaizaad
Toch een akkerrand aanleggen, ook al kan die niet onder het agrarisch natuurbeheer vallen? Wij stellen zaaizaad tegen kostprijs beschikbaar wanneer u voor eigen rekening een akkerrand aanlegt.
Omdat wij in grote hoeveelheden inkopen, is dat voordeliger. De
prijs weten we nog niet precies, we moeten nog offerte vragen. Voor
bloemen en graskruiden zal de prijs naar
verwachting tussen € 10 – € 15/kg liggen ex btw, voor patrijs tussen € 5 – € 10/kg ex btw.
Wilt u hiervan gebruik maken? Geef dan uiterlijk 20 februari aan
ons door om wat voor soort zaaizaad het gaat en de oppervlakte die
wordt ingezaaid.
Bij een rand ‘in eigen beheer’ moet u zelf zaaien en schoffelen.
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Neem contact
met ons op
___________

CCHW
p/a Hoekseweg 12
3291 LE Strijen
06 23 28 68 42
www.cchw.eu
info@cchw.eu
info@cchw.eu
veldcoördinatoren:
Aad Klompe
06-53995049
aad@cchw.eu

Lena Zevenbergen
06-22654040
lena@cchw.eu

Zandhommel
Zeldzaam beestje
De zandhommel is een grijsgeel behaarde hommel met een voorkeur
voor wijds, open en
bloemrijk landschap.
Vroeger kwam de
zandhommel in heel
Nederland voor, nu alleen nog rond het Haringvliet en in de Biesbosch. De Hoeksche
Waard, vooral het
zuidwesten, kan een
belangrijke rol spelen
in het behoud van de
zandhommel. CCHW heeft daarom bij de provincie een voorstel ingediendom, buiten het agrarisch natuurbeheer, zandhommelranden
aan te leggen. Hiervoor is subsidie beschikbaar gesteld. (Foto: John Smit)
Zandhommelranden
Voor zijn voedsel heeft de zandhommel een duidelijke voorkeur voor
rode klaver maar ook voor andere klaversoorten en smeerwortel. De
zandhommelranden bestaan voor 80% uit klaver, met daarnaast
10% bonte/zachte wikke en 10% kropaar. Er moet gefaseerd worden gemaaid om over een lange periode voldoende voedsel beschikbaar te hebben.
Meedoen?
Bestaande deelnemers en andere belangstellende boeren uit het
zuidwesten van de Hoeksche Waard kunnen meedoen aan dit zandhommelproject. Dit kan door bijvoorbeeld grasranden te vervangen
door zandhommelranden of nieuwe randen of stroken met het zandhommelmengsel in te zaaien. De randen moeten tot en met 2022
blijven liggen. Het zaad wordt ter beschikking gesteld. De vergoeding bedraagt € 0,17 per m2 in het eerste jaar, de daaropvolgende
jaren € 0,14 per m2. Heeft u interesse om mee te doen, geef dit door
via info@cchw.nl.

Herik
Binnenkort kleuren de bermen en dijken weer geel. Herik (of raapzaad, de deskundigen kunnen
het ook niet altijd precies vaststellen https://www.floravannederland.nl/planten/raapzaad)
vriest niet meer uit. De oliehoudende zaden blijven heel lang
kiemkrachtig. Daardoor wordt
het soms te veel van het goede,
zijn te veel zaden overgewaaid
naar de akkerranden ten koste
van andere soorten. Is dat laatste het geval, neem dan contact op met de veldcoördinatoren. Om te
voorkomen dat de herik in het zaad schiet, kunnen zij in de periode
dat er niet mag worden gemaaid (vanaf 1 april) ontheffing verlenen
van het maaiverbod. Daarbij zal uiteraard rekening moeten worden
gehouden met mogelijke broedende vogels. Alleen met ontheffing
is vroegtijdig maaien toegestaan!

3

Bedrijven en organisaties die het akkerrandenbeheer ondersteunen

