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Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat merkte ook onze
secretaris/penningmeester Mellany Klompe op 8 juni maar al te zeer. Bij het
opnieuw inzaaien van een akkerrand raakte zij met haar hand en onderarm
bekneld in de zaaimachine. Inmiddels is ze weer terug uit het ziekenhuis. Het
herstel verloopt volgens planning, maar de revalidatie zal mogelijk tot
anderhalf jaar in beslag nemen. Mellany heeft inmiddels voor een deel de
werkzaamheden voor CCHW hervat, zij het wel met beperkingen. We zijn blij
dat op dit moment Edwin Alblas ons wat werk uit handen neemt.
Edwin is geboren en getogen in ’s-Gravendeel,
maar woont sinds +3 jaar in Dublin, Ierland. Daar
werkt hij aan de universiteit mee aan een
internationaal onderzoek naar hoe
natuurbeschermingsregels effectiever gemaakt
kunnen worden, kijkend naar Frankrijk, Ierland en
Nederland. Hij is daarbij erg geïnteresseerd
geraakt in de collectieve aanpak die we in
Nederland en ook in de Hoeksche Waard hanteren.
Nu krijgt hij, door mee te helpen met verschillende taken zoals het
organiseren van bijeenkomsten, schrijven van persberichten en ondersteunen
bij allerhande werkzaamheden, een kijkje achter de schermen. Hij is nog op
zoek naar boeren om te interviewen voor zijn onderzoek. Bij interesse, mail
naar edwin.alblas@ucd.ie.

Pilot Akkerbelt

Een jaar geleden sloeg CCHW samen met acht akkerbouw collectieven de
handen ineen om door middel van het landelijk pilotproject 'Akkerbelt' te
onderzoeken hoe de kansen voor een groenere akkerbouw beter benut
kunnen worden.
De pilot binnen de Hoeksche Waard richt zich met name op de uitwerking van
maatregelen ter versterking van de groenblauwe dooradering van de
Hoeksche Waard. Dit is het netwerk van dijken, kreken, sloten, bermen en
akkerranden dat kenmerkend is voor ons landschap. Daarnaast verkennen de
pilots welke maatregelen sturing nodig hebben om effectief te zijn, hoe die
sturing het best gestalte kan krijgen en hoe de rol van collectieven in het
nieuwe GLB het best kan worden ingevuld. Aan de pilot in de Hoeksche
Waard doen 5 akkerbouwers mee.
In het veld met elkaar in gesprek
Op 14 juli zijn we met de deelnemers in gesprek gegaan over de eerste
bevindingen, wat er goed ging, en wat er beter kan. Dat leverde direct veel
gespreksstof op: ‘hoe richt jij het slotenbeheer in?’, ‘hoe ga jij om met de
onkruiddruk’, en, uiteraard, ‘hoe ging het bij jullie met die droogte’? Terwijl
het duidelijk was dat de droogte bij alle deelnemers voor veel uitdagingen
heeft gezorgd, bleek ook weer dat de verschillen, zelfs op een klein eiland als
de Hoeksche Waard, groot zijn. Op sommige percelen zijn, ondanks de
droogte, de randen veel beter opgekomen dan op andere percelen.
Ervaringen uitwisselen met andere akkerbouwers
Om de ervaringen en kennis met meer boeren te delen, wordt er op
woensdagmiddag 22 juli op het akkerbouwbedrijf van Jan Voordendag,
Kooilandsedijk 25 Strijen een bijeenkomst gehouden met alle huidige
akkerrandendeelnemers in de Hoeksche Waard. Alle leden van CCHW en ook
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Neem contact
met ons op

akkerbouwers uit de Hoeksche Waard die geen lid zijn van CCHW zijn van
harte welkom. Aanmelden via info@cchw.eu. In verband met de
coronamaatregelen is er een maximum aantal deelnemers van 30.
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Gebiedspartijen
Het behouden van het kenmerkende landschap van de Hoeksche Waard en de
versterking van de biodiversiteit is zeker niet alleen een zaak van de boeren.
Daarom is er op donderdagmiddag 23 juli op hetzelfde akkerbouwbedrijf een
bijeenkomst voor gebiedspartijen, zoals gemeente, waterschap en provincie
en andere organisaties en bedrijven die de vergroening hoog in het vaandel
hebben. Zo kunnen we met elkaar kijken hoe we nog beter samen kunnen
werken, om nog betere resultaten te behalen voor de biodiversiteit.

Weidevogels hebben het naar hun zin
De twee plasdras locaties bij onze agrarische natuurbeheerders zijn vooral
bedoeld om het de weidevogels tijdens het broedseizoen naar de zin te
maken. Het beheer de ‘plasdrassen’ in het kader van het agrarisch
natuurbeheer liep formeel op 1 juli af. Ook nu, half juli, zien we echter nog
steeds veel vogels bij de plasdras zoals kieviten en scholeksters. Maar ook
veel zeldzamere soorten zijn er waargenomen, zoals kemphanen en zwarte
ruiters. De plasdrassen dienen nu als een verzamelplaats voor vogels om zich
voorbereiden op hun trek naar het zuiden. Daarom houden onze boeren na 1
juli de plasdrassen vrijwillig nog wat langer in stand.
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