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Coronavirus
Voor zover we nu kunnen overzien heeft het coronavirus geen directe gevolgen voor het agrarisch natuurbeheer. CCHW werkt veel digitaal, op dit moment wordt er hard gewerkt aan de afrekening 2019. Ook met BoerenNatuur
en anderen kunnen we veel zaken digitaal afhandelen.
Controles
De rustperiode voor het weidevogelbeheer gaat voor veel graslandpercelen
met weidevogelbeheer 1 april in. Dan kan ook de NVWA komen controleren.
Voor de akkerranden starten vanaf 1 juni de controles. De enige verandering
tot nu toe is de aanwijzing voor een vaste contactpersoon voor CCHW bij de
NVWA. Voor de deelnemers verandert er niets ten opzichte van het verleden. Ook CCHW zelf blijft de controles op de gebruikelijke manier uitvoeren.
Wij houden ons verder aan de richtlijnen van het RIVM.

Zaaien akkerranden
Akkerrandenmengsels
Het zaaizaad voor de akkerranden wordt naar verwachting 2 of 3 april geleverd. Een overzicht van de mengsels 2020 staat op de website van CCHW
https://cchw.eu/anlb/. Nieuw ten opzichte van voorgaande jaren zijn het
zandhommelmengsel en het zonnebloemphaceliamengsel. Dit laatste wordt ingezaaid
in het kader van de Pilot Akkerbelt.
Het zoeken naar goede zonnebloemen voor
de akkerranden is een puzzel. We willen ze
met veel zaad voor de vogels, aantrekkelijk
voor natuurlijke vijanden, niet te hoog en
niet te laag. Dit jaar hebben we in de mengsels 2 soorten zonnebloemen. We horen aankomende zomer graag de reacties hierop.
Aflevering
De 1-jarige bloemenranden worden zoals gebruikelijk in de Hoeksche
Waard, collectief ingezaaid, het zaaizaad daarvoor wordt op 1 plek afgeleverd.
Het zaaizaad voor de overige randen die de deelnemers zelf moeten inzaaien, wordt thuis afgeleverd. De afgeleverde hoeveelheid is afgestemd op
de oppervlakte van de opgegeven randen.
Zaaidichtheid
Voor de verschillende mengsels hebben we de volgende zaaihoeveelheden
gehanteerd:
Graskruiden: 17 kg/ha
Patrijzen: 8 kg/ha
Wintervogelvoedsel:75 kg/ha
Zonnebloem-phacelia: 15 kg/ha
Zandhommel: 11 kg/ha
Voor het patrijzenmengsel zijn we uitgegaan van een veel lagere zaaidichtheid dan in voorgaande jaren. Het gewas werd namelijk heel dicht, waardoor
vogels er niet meer doorheen konden om de zaden op te pikken. We hebben
er verder rekening mee gehouden dat van de patrijzenakker jaarlijks maar
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de helft vervangen wordt. Een deel blijft staan, biedt ook nu nog wat voedsel, maar vooral ook dekking. Houd dus met het zaaien rekening met deze
veel lagere zaadhoeveelheid voor de patrijzenakker. Wilt u overleggen welk
deel van uw patrijzenrand aan vervanging toe is, bel gerust de veldcoördinator voor overleg.
Opvallend is wellicht het verschil in zaaidichtheid met het wintervogelvoedselmengsel. Dit laatste mengsel bestaat voor ongeveer twee derde uit graan
en kan hierdoor in een veel hogere dichtheid worden gezaaid dan het patrijzenmengsel.
Zaaibed: nu beginnen
Een goed zaaibed is een eerste vereiste voor een mooie akkerrand. Dat hebben we zelf in de hand. Een akkerrand is een gewas, net als alle andere gewassen op het bedrijf en verdient dezelfde zorg. Het moet de vergoeding
waard zijn en niet de sluitpost vormen als het voorjaarswerk is gedaan.
Ook al is het druk, het is zaak om nu al te beginnen. Voorkom een
dichte/dichtgereden strook en maak indien nodig de grond allereerst grof
los. Voor het zaaien moet in ieder geval 1 of 2 maal een vals zaaibed worden gemaakt.
Met het zaaien van de 1-jarige bloemenranden starten we, afhankelijk van
het weer, vanaf half april. Zorg dat dan alles daarvoor klaar ligt.
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Sommige ‘weidevogels’ zoals kieviten en
scholeksters, broeden ook op akkerland.
Bij het uitvoeren van het voorjaarswerk
liggen die nesten in de weg, dan moeten
ze worden verplaatst. Het beschermen
van nesten is ook wettelijk vastgelegd.
In 2018 hebben we een fotowedstrijd
gehouden met foto’s van het verplaatsen
van nesten. Daarvoor werd van alles gebruikt wat op de trekker beschikbaar was.
Nestmandjes
CCHW heeft met een POP3 (Plattelandontwikkelingsprogramma)subsidie een
aantal ‘nestmandjes’ aangeschaft. Het zijn geen mandjes die speciaal zijn
gemaakt voor het verplaatsen van nesten, maar ze
maken het gemakkelijk om de nesten over korte afstand te verplaatsen. Het is eenvoudig:
klein kuiltje maken voor het mandje
beetje grond, strootjes e.d. in het mandje
eieren voorzichtig oppakken en met de punten
van de eieren naar elkaar in het mandje leggen
bij een volgende werkgang eieren met mandje
min of meer op de oorspronkelijke plek terug
leggen.
Vrijwilligers van Hoekschewaards Landschap hebben een kort instructiefilmpje gemaakt over het verplaatsen van nesten met een nestmandje. Dat is te
vinden via deze link instructiefilm-nesten-verplaatsenop-bouwland.
C
Waar te verkrijgen?
De mandjes zijn te verkrijgen via onze veldcoördinatoren of af te halen aan de Hoekseweg 12 Strijen of
Stougjesdijk 168 Mijnsheerenland. Graag even via
info@cchw.eu of WhatsApp. We zorgen dat er mandjes
klaar staan.
De
Nieuwe fotowedstrijd
We gaan net als in 2018 een fotowedstrijd houden met foto’s van het verplaatsen van nesten, maar nu bij voorkeur met het mandje. Maar andere
foto’s van het verplaatsen van nesten zijn uiteraard ook welkom. En de
prijs: opnieuw een taart!!
Stuur de foto’s uiterlijk 15 mei naar info@cchw.eu. We rekenen op veel
foto’s.
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