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Beste lezers van de nieuwsbrief van CCHW
Nieuwe opzet nieuwsbrief
CCHW wil graag een gebruiksvriendelijke nieuwsbrief, die direct vanaf de telefoon,
laptop of pc is te lezen. Daarom nu een andere vorm dan het gebruikelijke pdf
bestand dat wij vorige jaren toestuurden. We horen graag wat u er van vindt.
Suggesties zijn werlkom. Reacties of opmerkingen graag via info@cchw.eu.

Ondersteuning akkerranden
De kleurige akkerranden in de Hoeksche
Waard zijn in de afgelopen vijftien jaar tijd
uitgegroeid tot een begrip in het hele land
en zelfs daarbuiten. Een lust voor het oog
én goed voor de leefbaarheid van
mensen en dieren. In 2015 hing het
voortbestaan van de randen echter aan
een zijden draadje. De provincie ZuidHolland, verantwoordelijk voor het
agrarisch natuurbeheer, gaf in de
subsidieverdeling namelijk prioriteit aan weidevogels, en zag geen ruimte meer voor
akkerranden. Na veel overleg konden de akkerranden in 2016 toch onder het
agrarisch natuurbeheer worden gebracht, maar wél met de eis dat het beheer voor
een deel door de regio bekostigd zou worden. CCHW is heel blij met de
onderstaande organisaties en bedrijven die het afgelopen jaar het
akkerrandenbeheer in de Hoeksche Waard hebben ondersteund:
Barth Drainage
BASF
CZAV
Farm Frites
Gemeente Hoeksche Waard
Groen Agro Control
Havenbedrijf Moerdijk
Heerschap Drainage
LTO Noord afd. De Hoeksche Waard
Kleinjans aardappelhandel
Koppert Biological Systems
Overwater Rentmeesters
Van Iperen groeispecialist
Vrienden van de akkerranden
WEA Deltaland
Wildbeheereenheid Hoeksche Waard
Daarnaast ontvangen we van Syngenta al jarenlang een deel van het zaaizaad voor
de bloemenranden.
Veel dank aan deze bedrijven en organisaties, en en zeker ook de gemeente
Hoeksche Waard.
Samen met de deelnemende boeren is in het afgelopen jaar weer zo’n 500
kilometer aan akkerranden gerealiseerd, waarmee een belangrijke bijdrage is
geleverd aan de biodiversiteit en de beleving van het landschap. Ook dit jaar gaan
we hier met elkaar weer hard voor aan de slag!

Verbeteren biotoop grutto
en patrijs
De provincie Zuid-Holland heeft op 20
februari een subsidieregeling
opengesteld voor verbetering van het
leefgebied van weide- en akkervogels.
Grutto en patrijs vormen hiervoor de
icoonsoorten. Subsidie is onder andere mogelijk voor:
Het natter maken van percelen voor weidevogels, bijvoorbeeld met
zonnepompen
Ontwikkelen van kruidenrijk grasland
Verwijderen van bomen bij gebieden met veel weidevogels
Aanleg van patrijzenakkers, wintervoedselvelden of keverbanken.
Individuele boeren of burgers kunnen geen subsidie aanvragen, CCHW kan dit wel
en is ook van plan om een aanvraag te doen. Heb je belangstelling voor deze
subsidiemogelijkheden of wil je meer informatie, meld dat dan zo spoedig mogelijk
bij CCHW via info@cchw.eu. De subsidieaanvraag moet 20 maart bij de provincie
zijn, maar wij hebben tijd nodig voor het opstellen van een projectplan, begroting en
vooroverleg met de provincie. Reageer dus zo snel mogelijk!

Zaaizaad nodig?
Een overhoekje inzaaien? Toch een
akkerrand aanleggen, ook al kan die niet
onder het agrarisch natuurbeheer vallen?
CCHW kan zaaizaad hiervoor leveren.
Omdat wij in grote hoeveelheden
inkopen, is dat voordeliger. De prijs weten
we nog niet precies, we moeten nog
offerte vragen. Voor bloemen en
graskruiden zal de prijs naar verwachting
tussen € 10 – € 15/kg liggen ex btw, voor
patrijs tussen € 5 – € 10/kg ex btw. De mengsels van de verschillende soorten
zaaizaad staan op de website https://cchw.eu/anlb/.
Wil je hiervan gebruik maken? Geef dan uiterlijk 10 maart aan ons door om wat voor
soort zaaizaad het gaat en de oppervlakte die je wilt inzaaien. Dan nemen wij dit
mee bij de bestelling voor de randen van CCHW.

Patrijzeninventarisatie weer
van start
Voor het 4e jaar is 24 februari de
patrijzeninventarisatie weer van start
gegaan. Vrijwilligers gaan hiervoor ’s
ochtends vroeg of ’s avonds rond de
schemering op pad. Vanaf half februari
vallen de kluchten patrijzen uiteen, op
zoek naar een partner en een eigen
territorium. Wanneer de mannetjes
denken dat er een concurrerende haan in
het spel is, reageren ze direct. We weten
dan dat er patrijzen zitten.
De inventarisatie vindt vooral plaats rond
Nieuw-Beijerland en in twee gebiedjes in
het oosten van de Hoeksche Waard. Zolang er nog sneeuw lag, is ook voer voor de
patrijzen en andere akkervogels gestrooid. https://www.ad.nl/hoekschewaard/patrijs-in-zwaar-weer-door-sneeuw-boeren-en-vrijwilligers-komen-inactie~a97ce354/.
Door de inventarisatie, waarvan de 3e en tevens laatste ronde omstreeks 18 maart
plaats vindt, hopen we wat meer inzicht te krijgen in de verspreiding van de
patrijzen.

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 - 53 99 50 49
aad@cchw.eu

Lena Zevenbergen
06 - 22 65 40 20
lena@cchw.eu

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@cchw.eu toe aan uw adresboek.

