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Akkerranden
Melden schoffelen
Alle 1-jarige bloemenranden zijn inmiddels gezaaid. Hoewel het nog steeds
droog is, zie je de plantjes hier en daar al opkomen. Dit geldt zeker voor de
randen langs percelen waar beregend is. Er zal dus nogal wat variatie in opkomst zijn. Een goede onkruidbeheersing is een belangrijk aandachtspunt in
de verzorging van de gewassen, zo ook van de akkerranden.
Binnenkort begint CCHW met het schoffelen van de 1-jarige bloemenranden.
Omdat we verwachten dat er nogal wat verschil in opkomst zal zijn, zal niet
alles in 1 keer kunnen worden geschoffeld. Is schoffelen op korte termijn
nodig, neem dan zelf direct contact op met Dick Holster 06 53 36 19 66. Horen we niets, dan wordt er volgens ons schema geschoffeld.
Zelf schoffelen
Wilt u zelf schoffelen? Meld dit dan zo spoedig mogelijk via info@cchw.eu.
Overmacht
Graskruidenranden, wintervogel- en patrijzenakkers moeten door de deelnemers zelf worden ingezaaid. Volgens de beheereisen in het contract moet er
op 1 juni een gewas staan. Dit wordt ook gecontroleerd door de NVWA. Is
het niet zeker dat op 1 juni het zaaizaad vanwege droogte voldoende is
opgekomen, geeft dit dan door via info@cchw.eu. Wij melden dit dan bij
RVO. Op die manier proberen we te voorkomen dat een boete wordt opgelegd vanwege het niet voldoen aan de beheereisen. Of dat lukt hangt af van
het feit of de overmacht geaccepteerd wordt door RVO.

Aanleg keverbank
CCHW had in het verleden in de Hoeksche Waard de primeur met de plasdraspompen bij het agrarisch weidevogelbeheer. Voor de akkervogels hebben we opnieuw een primeur. De aanleg van de 1e keverbank in de Hoeksche Waard, aan de Langedam in Strijen, is een feit.
Keverbanken zijn stroken land die 40 tot 50 centimeter hoger worden gemaakt dan de omliggende akker. De verhoogde strook van minimaal drie
meter breed wordt ingezaaid met
een speciaal gras-en-kruidenmengsel dat jaarrond aanwezig blijft.
Naast de keverbank ligt een strook
braak. 1 meter zou hiervoor voldoende zijn, maar om deze braakstrook goed te kunnen onderhouden is gekozen voor een breedte
van 3 m. Naast de braakstrook
komt een voedselveldje dat wordt
ingezaaid met het patrijzenmengsel. In het voorjaar en de zomer
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trekt dit mengsel veel insecten aan, in het najaar en de winter voorzien de
zaden in voedsel voor vogels. Schematisch ziet de keverbank er zo uit:
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Door de combinatie van permanente begroeing op een relatief hoge en
droge plek, een kaal stuk dat mogelijkheden biedt om snel op te drogen/op
te warmen en een stofbad te nemen en de beschikbaarheid van voldoende
voedsel ontstaat een prima biotoop voor boerenlandvogels. Patrijzen, maar
ook andere boerenlandvogels zoals de gele kwikstaart en vinken varen hier
wel bij.
De aanleg van de keverbank is mogelijk gemaakt door een subsidie van de
EU (Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling) en de provincie
Zuid-Holland.

Plasdras weidevogelbeheer
Opnieuw droog dit jaar, de plasdraslocaties bij 2 deelnemers aan het
agrarisch natuurbeheer bewijzen hun nut. De donateurs van Rietgors
hebben het mogelijk gemaakt om een wildcamera aan te schaffen. De foto’s
geven een goed beeld van de drukte bij de plasdraslocatie. En de vele, soms
bijzondere, vogelsoorten die hier gebruik van maken.
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Nestbescherming en wildredders
Moeten er werkzaamheden worden uitgevoerd en is er een vermoeden dat
er nesten en broedende vogels aanwezig zijn? Neem contact op met onze
veldcoördinatoren. Zij kunnen u behulpzaam zijn en CCHW beschikt over
nestbeschermers waarmee nesten makkelijk kunnen worden afgeschermd.
Ook hebben wij wildredders ter beschikking (maaien voor graswinning of
graszaadteelt).

