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Ondersteuning akkerranden
In de vorige nieuwsbrief hebben we aandacht besteed aan de verschillende organisaties die
bijdragen aan de Hoeksche Waardse aandeel in de kosten van de akkerranden. Sinds 2016
vallen de akkerranden onder het agrarisch natuurbeheer (ANLb), echter met een financiering
die afwijkt van de gebruikelijke financiering van het ANLb. Ook het waterschap Hollandse Delta
ondersteunt het akkerrandenbeheer in de Hoeksche Waard met een jaarlijkse bijdrage. Hiervoor
onze dank.

Zaaien akkerranden
1-jarige bloemenranden
Er staat weer een nieuw ‘akkerranden seizoen’ voor de deur.
Binnenkort worden de 1-jarige bloemenranden centraal
ingezaaid door Delta Natuurbeheer. De basis voor een goede
akkerrand is een voldoende vast en goed aangedrukt zaaibed.
Eén of meerdere keren een ondiep schijnzaaibed maken helpt
voor een geslotenere ligging en het tegengaan van
ongewenste kruiden. Wacht daarom niet te lang met het
maken van het zaaibed wanneer de omstandigheden goed
zijn. Een goed geslaagde akkerrand levert een belangrijke
bijdrage aan de biodiversiteit en is daarnaast een mooi
visitekaartje voor het bedrijf.
Zaaibed niet in orde; extra kosten!
Bij het inzaaien van de bloemenranden komen we op plekken waar het zaaibed prima voor
elkaar is, maar er zijn ook situaties waar niets of (te) weinig is gedaan en er niet kan worden
gezaaid. Hier zal later moeten worden terug gekomen.
Een bloemenrand is een gewas dat net als alle andere gewassen zorg, aandacht en een goed
zaaibed nodig heeft. De kosten voor het extra moeten terugkomen om de bloemenranden te
zaaien brengen wij in deze situaties in rekening.
Zelf zaaien? Stuur dan voor 5 april een mailtje naar info@cchw.eu.

Andere in te zaaien randen
Ook nieuwe meerjarige
graskruiden-, vogel- en
patrijzenranden moeten
helemaal of gedeeltelijk
worden ingezaaid. Ook
hiervoor geldt dat een goed
zaaibed het halve werk
is. Besteed daar dus veel
aandacht aan. Er kan in
sommige situatie ook
gekozen worden om door te
zaaien, ter beperking van de
onkruiddruk.
Daarnaast blijkt het op rijen
zaaien van patrijzen- of
wintervogelakkers betere
mogelijkheden te bieden
voor de onkruidbestrijding. Dan kan daar net als bij de bloemenranden worden geschoffeld. De
beste methode hangt geheel van de situatie af. Heeft u behoefte om met een ander van
gedachten te wisselen wat de beste aanpak is? Neem dan contact op met de veldcoördinatoren,
Aad Klompe (06 53 99 50 49) of Lena Zevenbergen (06 22 65 40 20).
Wilt u de patrijzenakker of wintervogelakker op rijen zaaien, dan kunt u dit laten doen door Delta
Natuurbeheer. Zij zaaien ook de bloemenranden. Neem dan zelf contact op met Dick Holster
(06 53 36 19 66). De kosten van het laten uitvoeren van het zaaien en/of schoffelen van de
wintervogel- en patrijzenranden moeten in deze situatie direct worden betaald aan
Delta Natuurbeheer.

Weidevogelseizoen van start
De meeste weidevogels zijn weer terug uit warmere oorden.
Op 1 maart stonden de plekken met een agrarisch
natuurbeheerpakket Plasdras weer onder water en vogels
zoals de kievit en de tureluur wisten die onmiddellijk te vinden.
Ook wintertalingen leken het prima naar de zin te hebben bij
de plasdras. De wildcamera die bij de plasdras staat houdt
ons goed op de hoogte van de ontwikkelingen daar. Zowel
dag als nacht, Wij kijken uit naar de beelden en hopelijk goede
broedresultaten.

Paasprijsvraag
Bovenstaande foto is één van de bijna 130 foto's die zijn gemaakt in de eerste week van dit jaar
dat de camera bij de plasdras is geplaatst. Daarnaast zijn er ook even zoveel korte filmpjes
gemaakt. Vaak krijgen we mooie en ook bijzondere beelden te zien. Bovenstaande foto is niet
alleen mooi, maar op zich ook bijzonder. Wat valt u op?
Laat het ons weten vóór 28 maart 2021. De goede inzendingen maken kans op een heerlijk
paasei.
Alle inzendingen doen mee met de "troostprEIs" verloting.
U kunt uw inzending sturen naar info@cchw.eu

Filmbeelden uit 2020
Vorig jaar heeft de camera vrijwel het hele broedseizoen, en ook nog een aantal weken daarna,
bij de plasdras gestaan. Uit een selectie van de beelden uit 2020 is een filmpje gemaakt, zeker
de moeite waard om te bekijken! U ziet de film hieronder.

Weidevogels ook op bouwland
Zorgplicht
Sommige ‘weidevogels’, zoals kieviten en scholeksters, broeden ook op bouwland. Daar is het
in het voorjaar vaak druk met voorjaarswerkzaamheden. Bij het voorjaarswerk liggen de nesten
soms in de weg. Het verplaatsen van nesten voorkomt beschadiging of vernietiging, Met het
verplaatsen wordt ook voldaan aan de zorgplicht voor vogels en nesten die iedereen aangaat.
Eigenlijk is het verplaatsen van nesten ook niet moeilijk.

Nestmandjes
CCHW heeft met een POP3 subsidie uit het EU
Plattelandontwikkelingsprogramma ‘nestmandjes’
aangeschaft. Deze mandjes maken het gemakkelijk om de
nesten over korte afstand te verplaatsen. Dit kan ook met
andere dingen die in de trekker voorhanden zijn, zoals een
tasje.

Verplaatsen is eenvoudig, maar wel even op een paar dingen letten:
een klein kuiltje maken voor het mandje (of ander hulpmiddel)
beetje grond, strootjes e.d. in het mandje
eieren voorzichtig oppakken en met de punten van de eieren naar elkaar in het mandje
leggen
mandje in het kuiltje zetten
bij een volgende werkgang eieren met mandje min of meer op de oorspronkelijke plek terug
leggen.

Het verplaatsen van nesten tijdens werkzaamheden
Vrijwilligers van Hoekschewaards Landschap hebben een kort instructiefilmpje gemaakt over
het verplaatsen van nesten met een nestmandje. Deze film kunt u hieronder zien.

Nestmandjes gratis verkrijgbaar
De mandjes zijn gratis te krijgen via onze veldcoördinatoren of ze kunnen worden afgehaald aan
de Hoekseweg 12 Strijen of Stougjesdijk 168 Mijnsheerenland. Graag even via info@cchw.eu of
WhatsApp. We zorgen dat er mandjes klaar staan. En neem er gelijk ook een paar mee voor de
buurman/-vrouw.

Vrijwilliger(s) gezocht
Dit jaar is het weidevogelbeheer in het Oudeland van Strijen uitgebreid met enkele percelen aan
de Waleweg met een oppervlakte van 12,5 ha. Wie heeft enige kennis van weidevogels en hun
gedrag of belangstelling om die kennis te verwerven, met als doel het monitoren van deze
percelen? Een reactie graag naar info@cchw.eu of via WhatsApp 06-23 28 68 42. We kijken er
naar uit.
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