Nieuwsbrief
2020 – nr. 4

Maaien
In dit nummer:
- Maaien
- Schoffelen
- Vrijwilliger gezocht

Niet voor 1 juli
Ondanks de droogte weten de meerjarige akkerranden zich goed te handhaven. De witte linten van margrieten in het landschap trekken op veel plaatsen de aandacht. Ook het gras in de gras- en graskruidenranden wordt al
een fors gewas. Ook dit gewas biedt volop voedsel en schuilgelegenheid voor
groot en klein. We herinneren u er echter aan dat in de contractvoorwaarden
van het akkerrandenbeheer is opgenomen dat voor 1 juli de meerjarige
akkerranden niet mogen worden gemaaid.
CCHW controleert o.a. op het maaien. Te vroeg maaien leidt tot inhouding
van of korting op de vergoeding.
Niet voor 1 juli maaien is noodzakelijk omdat er nog nesten met eieren of
kuikens in de randen kunnen zitten. Die overleven een maaibeurt niet. Ook
jonge hazen houden zich schuil in akkerranden. Daarnaast heeft maaien een
negatief effect op de aanwezige insecten. Een groot deel sneuvelt bij het
maaien.
Insecten vormen een belangrijk deel van het voedsel van boerenlandvogels.
Het agrarisch natuurbeheer waarvan de akkerranden onderdeel uitmaken is
gericht op deze boerenlandvogels. Daar doet u het voor en die vormen ook
de rechtvaardiging van de vergoeding die u ontvangt voor het agrarisch
natuurbeheer.

Kapot gemaaid nest (foto CCHW)

We vertrouwen erop dat niet iedereen op 1 of 2 juli met trekker en maaier
richting akkerrand vertrekt. Dat geeft een behoorlijke kaalslag en zeker voor
randen met veel margrieten en andere bloemen is dat jammer. Door de
slechte opkomst van de nieuw ingezaaide randen zullen die randen later
bloeien. De overjarige randen hebben we dus hard nodig voor een bloemrijke
Hoeksche Waard.
Monitoring FABulous farmers
Bij een klein deel van de graskuidenranden zullen ook dit jaar weer insectentellingen plaatsvinden. Door de grote droogte vinden deze later plaats. In het
belang van het onderzoek verzoeken wij de randen waar deze tellingen
plaatsvinden niet vóór 15 juli te maaien.
Gefaseerd maaien
De negatieve effecten van het maaien kunnen voor een deel worden beperkt
door gefaseerd te maaien. Dit kan door niet de hele akkerrand in 1 keer te
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maaien maar een deel te laten staan. Het helpt ook wanneer talud en akkerrand niet in tegelijk worden gemaaid maar met een tussenpoos van enkele
weken.
Ontheffing
In sommige situaties kan vroegtijdig maaien noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld
om kruisbestuiving bij graszaad te voorkomen. In dergelijke situaties kan
CCHW ontheffing verlenen van het maaiverbod tot 1 juli, onder voorwaarde
dat er geen nesten worden beschadigd. Zo nodig hebben we ook nestbeschermers. Neem voor ontheffing contact op met de veldcoördinatoren.
Wildredders voor akkerranden en weidevogelbeheer
Rietgors heeft vorig jaar enkele wildredders aangeschaft en ter beschikking
gesteld aan CCHW. Dit zijn kleine apparaatjes die eenvoudig voorop de trekker of maaier kunnen worden geplaatst en veel lawaai produceren. Deze
wildredders kunnen worden geleend voor het maaien van akkerranden maar
ook voor het maaien van percelen na het einde van de rustperiode van het
weidevogelbeheer. Lena Zevenbergen is de contactpersoon hiervoor (via
lena@cchw.eu of WhatsApp).

Schoffelen
De 1-jarige bloemenranden worden in opdracht van CCHW 1 of 2 keer geschoffeld, tenzij u vooraf heeft aangegeven dat u van deze dienst geen gebruik maakt. De onregelmatige opkomst van de bloemenranden dit jaar
maakt het schoffelen een lastige klus. Denkt u dat er kan worden geschoffeld, neem dan contact op met Dick Holster 06 53 36 19 66.
Het feit dat er in opdracht van CCHW wordt geschoffeld neemt niet weg dat u
zelf verantwoordelijk blijft voor de onkruidbestrijding. Dit geldt voor alle akkerranden, niet alleen voor de 1-jarige bloemenranden!

06-53995049
aad@cchw.eu

Lena Zevenbergen
06-22654040
lena@cchw.eu

Vrijwilliger gezocht
Rietgors heeft eveneens gezorgd voor een camera. Deze camera staat inmiddels alweer een behoorlijke tijd bij een van de plasdraslocaties in agrarisch
gebied en levert veel en soms ook verrassende foto’s en filmpjes op. Graag
willen wij dergelijke beelden delen met een breed publiek. Wij missen echter
de tijd en de deskundigheid om op een goede manier deze beelden te delen.
Wie heeft hier ervaring mee en is eventueel ook bereid om CCHW behulpzaam te zijn bij andere activiteiten op het gebied van communicatie?
We horen graag via info@cchw.eu

