Nieuwsbrief 1-jarige bloemenranden langer laten staan
2020 – nr. 7 De 1-jarige bloemenranden moeten blijven staan tot 1 oktober, daarna mogen ze worden
__________ geruimd. Op zich is het jammer dat de randen er in het najaar en de winter niet meer zijn.
In dit nummer:

-1-jarige bloemenranden laten staan
-Verbod chemische gewasbescherming
- Pilot onkruidbestrijding

Tot de eerste nachtvorst blijven er nog wat bloemen maar ook daarna, als de rand niet mooi
meer is, kan de rand belangrijk zijn voor bijvoorbeeld vogels. Daarom hebben we de afgelopen 2 jaar een kleine extra vergoeding gegeven aan deelnemers die de 1-jarige bloemenrand tot 1 maart willen laten staan.
Afgelopen winter heeft Grauwe Kiekendief kenniscentrum Akkervogels in opdracht van
CCHW een vogeltelling gehouden in de patrijzen- en wintervoedselveldjes en de overstaande bloemenranden. Daaruit bleek dat het zeker de moeite waard is om de bloemenranden in de winter in stand te houden. We gaan er dus mee
door!
Bent u bereid om de 1-jarige bloemenrand tot 1 maart te
laten staan? Meld dit dan uiterlijk 1 oktober via
info@cchw.eu. Geef daarbij aan waar de rand ligt en zo
mogelijk het nummer van de rand. Ook dit jaar ontvangt
u dan € 0,03 per m2 extra op de gebruikelijke vergoeding
voor de bloemenrand.
Benieuwd naar de tussenrapportage van de wintermonitoring? Die staat op onze website https://cchw.eu/wp-content/uploads/2020/08/CCHW_2019-038-wintervogelshoeksche-waard-def.pdf

Verbod chemische gewasbescherming
Technische wijzigingen
Ieder jaar stelt de provincie een Natuurbeheerplan op. Het Natuurbeheerplan vormt het
toetsingskader voor het verlenen van subsidie voor onder andere agrarisch natuurbeheer.
Het Natuurbeheerplan 2021 van Zuid-Holland zou alleen gaan om technische wijzigingen.
Verbod chemische gewasbescherming
Tot onze grote verbazing staat in het Natuurbeheerplan 2021 dat chemische gewasbeschermingsmiddelen niet zijn toegestaan op gronden die met provinciale subsidie worden beheerd. Hieronder valt ook het agrarisch natuurbeheer. Gedeputeerde Staten kunnen er in
bijzondere gevallen uitzonderingen op maken. Dit is niet verder uitgewerkt, wat de ‘bijzondere gevallen’ zijn is in ieder geval voor ons niet duidelijk.
Zienswijze
Het verbod op chemische gewasbescherming is voor CCHW aanleiding geweest om een
zienswijze in te dienen.
In het agrarisch natuurbeheer wordt nauwelijks gebruik gemaakt van chemische gewasbescherming. Middelen tegen schimmels (fungiciden) en insecten (insecticiden) worden helemaal niet gebruikt. Het akkerrandenmengsel selecteren we juist op aantrekkelijkheid voor
insecten, en weidevogels hebben insectenrijk grasland nodig als voedsel. Incidenteel hebben
we wel een middel tegen onkruid (herbicide) nodig om de onkruiddruk niet uit de hand te
laten lopen, of om aardappelopslag en wortelonkruid in een akkerrand tegen te gaan. We
zaaien de 1-jarige bloemenranden al op rijen om tussen de rijen te kunnen schoffelen en we

geven ontheffing om akkerranden te ‘toppen’ als er veel zaadonkruid is. Toch willen we chemische middelen voor bestrijding van onkruid in onze gereedschapskist houden voor situaties waar het echt nodig is om erger te voorkomen.
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Geen overleg
De provincie reageerde op onze zienswijze door te verwijzen naar de subsidieregeling. Die
was begin oktober 2019 al aangevuld met het verbod op chemische gewasbeschermingsmiddelen. CCHW en ook de 7 andere Zuid-Hollandse collectieven voor agrarisch natuurbeheer wisten hier helemaal niets van. Er is hierover geen enkel overleg gevoerd.
Beroep
Na de vaststelling van het Natuurbeheerplan 2021 hebben de collectieven verzocht om een
overleg met de verantwoordelijke gedeputeerde B. Potjer. Dit lukte niet op korte termijn
vanwege de vakantieperiode. Hoewel we liever in overleg tot een oplossing komen heeft
CCHW ook beroep ingesteld bij de rechtbank. Ook BoerenNatuur Zuid-Holland heeft dit gedaan, ook namens een aantal andere collectieven.
Onze belangrijkste argumenten zijn:
Waar het voor het agrarisch natuurbeheer nodig is om het gebruik van chemische gewasbescherming te regelen, is dat in de beheerpakketten opgenomen. Waar het niet is
geregeld, is het kennelijk niet nodig.
Voor alle collectieven en ook voor LTO Noord is dit verbod een nieuwe voorwaarde. Over
de consequenties daarvan heeft geen enkel overleg plaats gevonden.
Wij willen de mogelijkheid open houden om herbiciden te gebruiken in situaties waar dat
écht nodig is om een grotere onkruiddruk te voorkomen. Dat kan bij akkerranden ook
het geval zijn in het naastgelegen gewas of de vervolgteelt, waardoor een intensiever
gebruik van middelen nodig is om het onkruid tegen te gaan.
Inmiddels is er overleg geweest met gedeputeerde Potjer. We zijn er nog niet uit, maar het
overleg krijgt een vervolg met medewerkers van de provincie.

Pilot onkruidbestrijding
Het feit dat we chemische middelen beschikbaar willen houden, betekent niet dat we met de
armen over elkaar blijven zitten. CCHW staat altijd open voor nieuwe ontwikkelingen. Een
van die ontwikkelingen is onkruidbestrijding door middel van ‘elektrocutie’. Begin september
heeft Loonbedrijf Kats samen met Mechanisatiecentrum Flakkee in 3 akkerranden uitgeprobeerd of deze nieuwe methode van onkruidbestrijding ook effectief is in akkerranden met
een hoge onkruiddruk of riet.
De machine gebruikt hoogspanning om
elektrofysische bestrijding uit te voeren. De
elektrische energie vernietigt de cellen in
de plant tot aan de wortels. Door de kapotte cellen kunnen er geen water en nutrienten door de aderen worden getransporteerd. Het chlorofyl wordt uit het fotosyntheseproces gehaald, waardoor de plant
het zonlicht niet meer kan omzetten in
energie, en sterft.
Het effect van de behandeling begint langzamerhand zichtbaar te worden. In een van de
randen is de behandelde rand nagenoeg helemaal bruin, in een andere rand is het riet geler
dan het niet behandelde deel, maar staat het nog wel overeind.
Voor een goede beoordeling is het echter nog te vroeg. Wel is duidelijk dat pleksgewijze onkruidbestrijding met deze methode niet mogelijk is. De werkzaamheden moeten door een
gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd, er hangt dus een prijskaartje aan. Ook het effect
op het bodemleven is nog niet duidelijk. Wordt vervolgd!

