Nieuwsbrief Najaarsinzaai
1-jarige akkerranden met bloemen staan nu in volle bloei. Dat levert veel positieve reac2020 – nr. 6 De
ties op. Regelmatig verschijnen er prachtige foto’s van deze randen op Facebook, Twitter en
__________ in andere media. Ook de meeste randen van 2 en 3 jaar oud hebben afgelopen voorjaar
veel bloemen laten zien, vooral de margrieten sprongen in het oog.

In dit nummer:
- Najaarsinzaai
- Maaien
- Pilot Akkerbelt

Vergraste randen
De wat oudere meerjarige graskruidenranden laten een ander beeld zien. In veel oudere
graskruidenranden voert het gras de boventoon. Eigenlijk kunnen die niet allemaal meer
als graskruidenrand worden aangemerkt.
Vernieuwing met minder onkruiddruk
De nazomer is een goede tijd om oude
graskruidenranden te vernieuwen. Met
het inzaaien van een akkerrand in het
najaar hebben we positieve ervaringen
opgedaan. Het belangrijkste voordeel van
najaarsinzaai is het feit dat de onkruiddruk bij het inzaaien van een graskruidenrand in het najaar geringer is dan in
het voorjaar. Het beste is om uiterlijk half september in te zaaien, zodat het ingezaaide
graskruidenmengsel voor de winter al aan de groei is.
Ontheffing nodig
CCHW hanteert voor de meeste akkerranden een instandhoudingsdatum van 1 oktober.
Vanaf 15 augustus kan CCHW voor het vernieuwen van de rand ontheffing verlenen van de
datum van 1 oktober om de akkerrand te ruimen. Neem hiervoor tijdig contact op met de
veldcoördinatoren, zodat er genoeg tijd is om een goed zaaibed te maken. Wellicht is doorzaaien van de rand met kruiden ook een mogelijkheid en hoeft u niet te ruimen.
Bestellen zaaizaad
Voor de graskruidenranden stelt CCHW het zaaizaad beschikbaar. We moeten dit tijdig bestellen bij onze zaadleverancier. Die heeft ook tijd nodig om het mengsel samen te stellen.
Om op tijd over zaaizaad voor najaarsinzaai te kunnen beschikken horen wij graag uiterlijk
24 augustus welke randen u wilt vernieuwen zodat wij het zaaizaad kunnen bestellen.

Maaien

Begin juli hebben we in een email aan alle akkerrandendeelnemers uitleg gegeven over de
regels voor het maaien. Omdat deze nog steeds niet voor alle akkerrandendeelnemers duidelijk lijken te zijn, hierbij nog een keer een overzicht.
soort rand
1-jarige bloemenrand
Nieuw ingezaaide graskruidenrand
Graskruidenranden van
2 jaar of ouder
Grasranden
Wintervogelranden
Patrijzenrand/-akker

aantal keren
maaien
0
max 2 x

max 2 x
geen max
0
0

Bijzonderheden
Instandhouding tot 1 okt
•
bij voorkeur 1 x, liever niet vóór 15 aug
•
hoogte graskruiden na 15 oktober minimaal 15 cm
hoogte graskruiden na 15 oktober minimaal
15 cm
hoogte gras na 15 oktober minimaal 15 cm
Na 1 maart t.b.v. ruimen rand
Na 1 maart 50% t.b.v. herinzaai

Neem contact met
ons op

CCHW
p/a Hoekseweg 12
3291 LE Strijen
06 23 28 68 42
www.cchw.eu
info@cchw.eu
veldcoördinatoren
Aad Klompe
06-53995049
aad@cchw.eu
Lena Zevenbergen
06-22654040
lena@cchw.eu

We hebben geconstateerd dat in enkele gevallen een oude graskruidenrand al 2 x is gemaaid. Een derde maaibeurt is dus niet meer mogelijk. Mocht het echt nodig zijn om dergelijke randen dit jaar nog een keer te maaien, neem dan vooraf contact op met de veldcoördinatoren.
Gefaseerd maaien
Bij het maaien sneuvelen veel insecten. Daar zitten ook veel insecten bij waar we zuinig op
moeten zijn, bijvoorbeeld omdat ze bij dragen aan een natuurlijke plaagbestrijding of voedsel vormen voor vogels. De schade kan worden beperkt door niet alles in 1 x te maaien,
maar stukken over te slaan. Maai in ieder geval akkerrand en sloottalud niet in 1 x, maar
maai ze afzonderlijk met enkele weken tussen de maaibeurten.

Pilot Akkerbelt

In de vorige nieuwsbrief hebben we aandacht besteed aan de pilot Akkerbelt: welke maatregelen zijn in het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) kansrijk voor
een groenere akkerbouw. Enkele akkerbouwers in de Hoeksche Waard brengen maatregelen
in het kader van deze pilot in de praktijk. In juli hebben we 3 bijeenkomsten gehouden om
ervaringen uit te wisselen: met de directe deelnemers, met andere akkerbouwers en met
een aantal gebiedspartijen.
Belangrijk voor alle maatregelen is de motivatie van de akkerbouwer om zich met inrichtingsmaatregelen in te zetten voor meer akkernatuur. Dat kunnen bijvoorbeeld akkervogels
zijn zoals de patrijs en de veldleeuwerik, maar ook wilde bijen en andere insecten. Ook de
bodem is belangrijk, met name de mogelijkheden voor koolstofbinding. Alle maatregelen
vergen extra inspanning, het merendeel van de maatregelen die in de Hoeksche Waard worden getest gaan ook ten koste van productieve landbouwgrond. Een uitvoerbare vergroening kan daarom niet zonder passende vergoeding. Daarnaast is ook het beperken van de
administratieve lasten een belangrijk aandachtspunt.
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