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Zaaien en schoffelen van akkerranden
Een beetje toeval, maar op 22 april, de Nationale Zaaidag voor bijen en vlinders, is
Deltanatuurbeheer voor CCHW gestart met het inzaaien van de 1-jarige bloemenranden.
Inmiddels zijn vrijwel alle eenjarige bloemenranden ingezaaid. Gelukkig was vrijwel overal het
zaaibed in orde. Waar dat niet het geval is worden de extra kosten die dat met zich mee
brengen op de vergoeding in mindering gebracht.
Mengsels akkerranden
Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er enkele kleine veranderingen aangebracht in de
soorten van de zaadmengsels. Deze veranderingen zijn doorgevoerd om direct na het zaaien
onkruid zoveel mogelijk te voorkomen en om de akkervogels nog langer van voedsel te
voorzien. In het eenjarige bloemenmengsel is ten behoeve van de onkruid onderdrukking de
12% zomertarwe gewijzigd in 4% zomertarwe, 4% snijrogge/zomerrogge en 4% haver.
In het mengsel voor de wintervogelakker zijn de percentages zomertarwe, zomergerst en
triticale wat verlaagd en vervolgens aangevuld met snijrogge/zomerrogge, haver. En voor een
langer voedselaanbod in de winter is landschaps-mais aan het menu toegevoegd. Ook in het
patrijzenmengsel is 3% landschaps-mais opgenomen. Daarvoor is het aandeel boekweit en vlas
van 14 naar 13% gegaan en het aandeel boekweit van 20 naar 18%. De overige mengsels zijn
ongewijzigd. Een overzicht van de samenstelling van de zaadmengsels kunt u downloaden
met deze pdf en ook zien op de website van cchw.
Zelf schoffelen
Zodra dat kan wordt ook gestart met het schoffelen van de 1-jarige bloemenranden. Wilt u zelf
schoffelen? Geef dat ook dit jaar weer door aan CCHW, uiterlijk 12 mei via info@cchw.eu. Bij
het zelf schoffelen ontvangt u een toeslag van € 0,02 per m2.
1 juni gewas
Voor de nieuw in te zaaien graskruidenranden en patrijsakkers of delen daarvan gaan wij ervan
uit dat deze inmiddels door u zijn ingezaaid, ook met het oog op de controle door de NVWA. De
beheereisen geven immers aan dat er op 1 juni een gewas moet staan. Vorig jaar werden bij
controle begin juni randen afgekeurd. Met veel moeite hebben we dat kunnen terugdraaien,
mede door de overmachtmelding die we hadden gedaan vanwege het droge voorjaar. De
zaaiomstandigheden zijn dit jaar gelukkig beter. Daardoor kan er op 1 juni een gewas staan,
zodat we gelukkig geen overmachtmelding hoeven te doen.

500 ‘mini akkerrandjes’
Actie CCHW
De Nationale Zaaidag is voor CCHW aanleiding geweest om extra aandacht te besteden aan de
akkerranden in de Hoeksche Waard. De boeren hier zaaien immers al 20 jaar akkerranden voor
bijen, vlinders, andere insecten, vogels en een goede waterkwaliteit. In een persbericht hebben
we de akkerranden in de schijnwerpers gezet. Daarbij hebben we de mogelijkheid geboden om
gratis een zakje bloemenrandenzaad te krijgen. CCHW bestaat 5 jaar en door alle beperkingen
in verband met corona zijn veel mensen thuis. De belangstelling voor een gratis zakje zaad is
overweldigend, we hebben bijna 250 aanvragen voor zaaizaad ontvangen. Hartverwarmend
daarbij zijn de vaak spontane reacties over de bloemrijke randen. Ze worden hooglijk
gewaardeerd. Laten we daar zuinig op zijn!
Ook in Strijensas
Vooruitlopend op de Nationale Zaaidag heeft
CCHW 300 zakjes zaaizaad van het
bloemenrandenmengsel afgeleverd in Strijensas in
opdracht van het Windpark Oude Mol. Alle
inwoners van Strijensas krijgen van het windpark
een zakje bloemenzaad. Als alle uitgedeelde
zaadjes ook werkelijk worden gezaaide en
opkomen, dan wordt het een behoorlijk gezoem in
de Hoeksche Waard.

Nestbescherming op bouwland
Zorgplicht
Het broedseizoen is volop aan de gang. Bij de plasdrassen in het Oudeland is het een drukte
van jewelste, inmiddel zijn er de nodige nesten geteld en de eerste jonge kievitten lopen rond.
Maar ook op bouwlandpercelen zien we regelmatig nesten van bijvoorbeeld de scholekster en
kieviten.Wees bij werkzaamheden extra waakzaam op nesten en hou met uw werkzaamheden
hier rekening mee.
U heeft niet alleen hiervoor zorgplicht om de nesten te beschermen. Als er kuikens dan ook nog
eens groot kunnen worden gebracht is de eerste oogst binnen.
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Ziet u nesten geef het ons door en als mogelijk leg ze
vast met bijvoorbeeld uw gps-systeem.

Nestmandjes
CCHW heeft nog steeds nestmandjes beschikbaar die het
verleggen van nesten gemakkelijker maken.
Verplaatsen van nesten is eenvoudig, maar wel even op een
paar dingen letten. Het belangrijkste is dat de eieren met de
punten van de eieren naar elkaar op de nieuwe plek worden
gelegd. Op de website van CCHW staat een kort filmpje van
weidevogelvrijwilligers van Hoekschewaards Landschap, over het verplaatsen van nesten. Door
hiernaast op de foto te klikken, krijgt u direct het filmpje te zien.
Beschermkappen
Behalve nestmandjes heeft CCHW ook kappen die even over nesten kunnen worden gelegd
wanneer er met sleepslangen wordt bemest. Zonder voorzieningen sneuvelen de nesten en
kuikens die net uit het ei zijn gekomen. Door een beschermkap over het nest te plaatsen schuift
de sleepslang over de kap en is de kans op beschadiging van het nest veel geringer.
Mandjes en kappen 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.

Die lieve kat ..............
Voor veel mensen is de kat een geliefd huisdier, die ze niet
zouden willen missen. Ze zijn ook vaak onmisbaar om schuur
en erf ‘muis vrij’ te houden. Maar het zijn geen selectieve
jagers. Jaarlijks worden 18 miljoen vogels gedood door katten,
met uw medewerking kan dat enigszins worden beperkt. Het
broedseizoen is nu in volle gang. Het is een kleine moeite om
boerenlandvogels te beschermen: ’s nachts de kat
binnenhouden. Het kattenluik op slot of de schuurdeur dicht.
Dat is in het voorjaar nodig omdat veel kwetsbare kuikens het
slachtoffer worden van huis- en boerderijkatten. ‘Kuikens in
het land, poes in de mand’ is de oproep van natuurorganisaties en Friese agrarische
collectieven. CCHW ondersteunt deze oproep van harte. Door hierboven op de foto te klikken
ziet u hoe zij deze boodschap delen.

Aanplant Nieuw-Beijerland
In 2018 heeft de werkgroep patrijs van CCHW/ Rietgors in het kader van het verbeteren van het
leefgebied voor de patrijs onder meer een plan gemaakt voor de aanleg van struweel op dijk- en
wegbermen en op overhoekjes van overheden en nutsbedrijven. Een subsidieaanvraag bij de
Vogelbescherming werd echter afgewezen, waardoor realisering achterwege bleef. Het
waterschap Hollandse Delta heeft dit idee eind vorig jaar opgepakt en stukjes grond
beschikbaar gesteld langs het Buitenom bij Nieuw-Beijerland. „Dit sluit goed aan bij ons nieuwe
Groenbeleid”, zegt Laurens van der Zee van Hollandse Delta. „Daarin staat dat we het beheer
van dijken, wegbermen en watergangen duurzamer willen maken.”
Mooie samenwerking
Het stukje gras langs het Buitenom is niet zomaar willekeurig gekozen. Hoewel de patrijs in
grote delen van de Hoeksche Waard vrijwel is verdwenen, zitten rond Nieuw-Beijerland nog wel
enkele kluchten patrijzen. De nieuwe struiken zijn geplant door vrijwilligers van
Hoekschewaards Landschap (HWL). Ze moeten uitgroeien tot een haag waar de patrijzen
kunnen schuilen. Er staan struiken waar bessen aan groeien en struiken met doornen. De een
dient als voedsel, de ander als bescherming tegen roofdieren. „We zorgen er voor dat ze in een
gespreid bedje komen”, concludeert Chiel Visser van HWL.
Namens CCHW veel dank aan het waterschap en HWL voor deze acties, een mooi voorbeeld
ook van een goede regionale samenwerking.

Ziet u patrijzen? Wij horen het graag
Graag nemen wij, of ondersteunen wij maatregelen voor het behoud van de patrijs. Zie u
patrijzen in uw omgeving, geef het door. Hierdoor krijgen wij een beter beeld of de genomen
maatregelen helpen of dat we nog iets kunnen doen. Ideeën hiervoor zijn ook welkom.

Mogelijke hercontrole agrarisch natuurbeheer
Het agrarisch natuurbeheer (ANLb) wordt voor een deel gefinancierd met Europees geld. De
controle op de juiste uitvoering van het beheer gebeurt door de NVWA, in opdracht van RVO.
‘Brussel’ wil echter garanties dat de controles door de NVWA goed worden uitgevoerd. De
Auditdienst Rijk (ADR) zal daarom een aantal controles van de NVWA, op steekproefbasis,
overdoen. Deze controles kunnen zowel betrekking hebben op de naleving van de beheereisen
als op het vaststellen van de oppervlakte van percelen.
Het is mogelijk dat percelen van CCHW in de steekproef van de hercontrole vallen. Mocht dit
het geval zijn, dan streven de controleurs van de ADR ernaar om van tevoren telefonisch de
hercontrole aan te kondigen bij u. Op grond van het contract bent u verplicht medewerking te
verlenen aan de hercontrole.

On-line bijeenkomst FABulous farmers
CCHW is een van de participanten in het Interreg project
FABulous Farmers. FABulous Farmers heeft tot doel de
toepassing van maatregelen op het gebied van Functionele
Agro Biodiversiteit (FAB) in noordwest Europa (NWE) te
versnellen, door kennis en praktische ervaringen over FAB te
bundelen en uit te wisselen12 proefregio’s in NWE, verspreid
over 5 landen (FR, NL, UK, BE en LUX). Aan de hand van de
opgedane kennis en ervaringen is een ‘policy paper’
opgesteld. Dit beleidsdocument wordt 11 juni aangeboden aan
de Europese Commissie. Op deze datum is er ook een online
conferentie die zich toespitst op Functionele
Agrobiodiversiteitsmaatregelen die bijdragen aan een
duurzame landbouwproductie, maar die ook voordelen
opleveren voor het milieu en de gehele samenleving. Centraal staat de vraag hoe het FABconcept kan bijdragen aan de doelstellingen van het Europese landbouw- en milieubeleid.
De conferentie is voor iedereen gratis toegankelijk. Door deze link kunt u deelnemen aan de
conferentie https://www.fabulousfarmers.eu/nl/agenda/towards-a-fabulous-cap-3
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