Nieuwsbrief CCHW

Nieuwsbrief 2021– nr. 4
In dit nummer:
Maaien akkerranden
Ingezaaide akkerranden
ANLb en nieuw GLB
Excursie Leenheerenpolder 14 juli
Weidevogelbeheer

Maaien akkerranden
Gefaseerd maaien
Vanaf 1 juli mogen de graskruidenranden en grasranden weer worden gemaaid. De afgelopen
jaren is er veel onderzoek gedaan naar het effect van maaien op bijen en andere insecten. Uit al
het onderzoek blijkt, dat een groot deel van de insecten een maaibeurt niet overleeft en het ook
lang duurt voordat er weer nieuwe insecten zijn. Bijen hebben maar een kleine actieradius. Zij
zijn gebonden aan een (bodem-)nestelplaats, die zij moeten voorzien van voldoende voedsel
voor hun nageslacht. Daarvoor moeten er in de nabijheid van hun nest voldoende voedsel zijn.
De afstand waarbinnen ze voedsel zoeken verschilt per soort, maar bedraagt gemiddeld een
paar honderd meter. Wanneer alles in 1 keer wordt gemaaid, wordt het moeilijk om voor het
nageslacht te zorgen. Het is wat meer werk, maar maai het talud en akkerrand niet tegelijk,
maar laat daar een week of drie tussen zitten. Ook door gefaseerd maaien blijft er voldoende
schuilgelegenheid aanwezig voor bijvoorbeeld akkervogels tegen predatoren.
Om ook na het maaien nog wat schuilgelegenheid te bieden is het belangrijk om niet heel kort te
maaien. Het is een akkerrand, geen gazon.
En maai niet te vaak. In het beheercontract dat je met CCHW hebt afgesloten is aangegeven
dat een graskruidenrand ten hoogste 2 x per jaar mag worden gemaaid. Een graskruidenrand
die dit jaar is gezaaid maai je bij voorkeur maar 1 x, en dan liefst na 15 augustus. Dit laatste ook
met het oog op controle door de NVWA.

Wildredder en volgorde van maaien
Hoewel het broedseizoen nagenoeg voorbij is kunnen er nog
nesten of kuikens aanwezig zijn. Ook voor andere dieren,
zoals jonge haasjes, kan een akkerrand een schuilplaats zijn.
Rietgors heeft vorig jaar enkele wildredders aangeschaft.
Deze kleine apparaatjes zijn gemakkelijk op de trekker te
plaatsen en maken veel lawaai. In de cabine merk je daar
overigens weinig van. Wil je gebruik maken van een
wildredder, bij het maaien van de akkerrand, of bij het maaien
van een perceel voor het hooien of graszaad. Die kunnen bij ons worden geleend. Neem
contact op met Lena Zevenbergen: lena@cchw.eu of bellen /whatsapp 06 22654020.
Denk bij het maaien van percelen aan een juiste volgorde ( zie als voorbeeld bijgevoegde
afbeeldingen), zodat het wild niet wordt opgesloten. Maai dus van binnen naar de buitenzijde
van het perceel en het wild kan ontsnappen.

Ingezaaide akkerranden
Nat en koud
Er is bijna altijd wel wat aan de hand met nieuw ingezaaide akkerranden. Vorig jaar deed
CCHW op 25 mei bij RVO een overmachtmelding wegens het slecht opkomen van de randen
door extreme droogte, dit jaar deden we toevallig op dezelfde datum een melding vanwege de
slechte opkomst door lage temperaturen en grote hoeveelheden regen op sommige plekken.
Hierdoor verliep het inzaaien moeizaam en kiemde het zaaizaad door de lage
bodemtemperatuur slecht.

Slakken
Waar wel sprake was van een redelijke opkomst kwam het volgende probleem er aan: slakken
en andere insecten zoals springstaarten en schilpadkevers. De slakken profiteren van de koude
en natte weersomstandigheden. Hele stukken ingezaaide randen, waar de kiemplanten duidelijk
boven stonden zijn verdwenen, zeker langs het talud van sloten. Hier kunnen we weinig aan
doen. Zeker gezien de grote aantallen die we momenteel in de randen van de percelen
tegenkomen. Er zal een moment komen door een langere drogere perioden en/of andere
natuurlijke omstandigheden dat er ook hier een beter evenwicht komt. De randen die door
slakkenvraat zwaar zijn aangetast, zijn later bij warme omstandigheden opnieuw ingezaaid.

ANLb en nieuw GLB
Verlenging huidige contracten ANLb tot 31 december 2022
De financiering van het agrarisch natuurbeheer (ALNb) gebeurt voor een deel uit de begroting
van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De contracten die CCHW met de
deelnemers aan het ANLb heeft afgesloten hebben een looptijd tot en met 31 december 2021.
De achtergrond daarvan is dat er met ingang van 2022 een nieuw GLB zou zijn en daarmee ook
een nieuwe regeling voor het agrarisch natuurbeheer. Door allerlei oorzaken is vertraging
opgetreden en is er niet eerder dan in 2023 een nieuw GLB. Hierdoor worden de huidige
contracten voor het ANLb automatisch verlengd tot 31 december 2022. De deelnemers
ontvangen hierover nog nadere informatie.

Nieuw in GLB en NSP
In het nieuwe GLB krijgen de lidstaten meer mogelijkheden voor een eigen nationale uitwerking
van het GLB. Dat gebeurt in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) dat in voorbereiding is. Eind
juni verscheen de publieksversie van het NSP op internet.
Er verandert nogal wat. De voorwaarden voor de grondgebonden steun (ha-toeslag) richten zich
op een duurzame landbouw. Vanuit Brussel zijn hiervoor maatregelen vastgesteld, die ook in
belangrijke mate van invloed kunnen zijn op het toekomstige ALNb. De Hoeksche Waard heeft
jaren lang voorop gelopen als het gaat om deelname aan het akkerrandenbeheer en onderzoek
naar en beheer van akkerranden. In gebieden met nog weinig ervaring met agrobiodiversiteit
zou het nieuwe GLB mogelijk kunnen leiden tot meer aandacht hiervoor. Wij maken ons echter
zorgen of de voorgestelde maatregelen in de Hoeksche Waard niet eerder een tegenover
gesteld effect zullen hebben en ten koste gaan van de akkerranden. Veel hangt af van de
verdere uitwerking. Wij houden de vinger aan de pols en CCHW zal waar nodig zeker van zich
laten horen.

Excursie Leenheerenpolder 14 juli
In het zuidwesten van de Hoeksche Waard gebeurt van alles. In de Leenheerenpolder
experimenteren enkele akkerbouwers met strokenteelt. Het is ook een van de weinige gebieden
in Nederland waar de zeldzame zandhommel nog voorkomt. CCHW heeft enkele boeren bereid
gevonden om speciale zandhommelranden in te zaaien. Het waterschap Hollandse Delta stemt
het beheer van de Westdijk af op de zandhommel.
Er is in dit gebied veel te vertellen en te zien over landbouw en natuur. Daarom heeft Rietgors
op 7 juli voor haar donateurs een excursie georganiseerd in dit gebied. Daarvoor was zoveel
belangstelling dat Rietgors en CCHW op 14 juli voor de tweede keer deze excursie organiseren.
Leden van CCHW en andere belangstellenden zijn van harte welkom.
Belangrijk is:
- verplicht vooraf opgeven via janneke@cchw.eu, met vermelding van telefoonnummer;
- bij slecht weer (onweersbuien) of geringe belangstelling gaat de excursie niet door;
- we gaan uit van maximaal 20 personen;
- we houden rekening met de coronaregels: minimaal 1,5 m afstand en voel je je niet goed, blijf
dan thuis.
Na aanmelding ontvang je de bevestiging van deelname en het programma.

Weidevogelbeheer
Goed weidevogelseizoen?
Wij hebben hoop op een goed weidevogelseizoen, al is het altijd afwachten hoeveel van de
geboren kuikens ook daadwerkelijk vliegvlug zijn geworden. In ieder geval hadden de
weidevogels geen last van de droogte, zoals vorig jaar wel het geval was. Begin juli waren er
ook nog alarmerende vogels, wat er op wijst dat er nog nesten of kuikens zijn. Waar dat het
geval was is in overleg met de betreffende agrariër de overeengekomen rustperiode verlengd,
zodat er meer mogelijkheden zijn voor de jonge vogels om op te groeien en uit te vliegen.
Verrassend is de grote variatie aan vogels die regelmatig te zien waren op de beelden van de
camera’s die permanent bij de plasdrassen staan opgesteld. Behalve weidevogels als kievit,
grutto, tureluur en scholekster zagen we onder andere kluten met pullen, bergeenden met
kuikens, diverse andere soorten eenden en uiteraard ganzen met uitgebreid gezin. Ook
doortrekkers, zoals witgatje en kemphaan landden bij de plasdrassen om te foerageren en te
rusten. Uiteraard legt de camera ook soorten vast die je in zo’n gebied liever niet ziet, zoals de
blauwe reiger, meerkoet, kraai en verschillende soorten meeuwen. Dat hoort er ook bij, het is
natuur en zolang er enige balans is hoeft dat niet rampzalig te zijn.

Verbetering leefgebied
Hoewel we veel zaken die van belang zijn voor goede broedresultaten bij weidevogels niet in de
hand hebben, is een eerste vereiste dat het leefgebied goed op orde is zodat de vogels
voldoende voedsel kunnen vinden en zich ook veilig voelen. Daar werken we voortdurend aan.
De subsidieaanvraag die we dit voorjaar bij de provincie hebben ingediend is gehonoreerd,
waardoor we o.a. twee pilots kunnen uitvoeren. Bij een van de pilots is de betreffende agrariër
bereid om in het broedseizoen mee te werken aan een tijdelijke peilverhoging bij een van zijn
percelen. De andere pilot heeft betrekking op het doorzaaien van een perceel grasland met een
speciaal kruidenmengsel. Dit zal in de nazomer of vroeg in het najaar worden uitgevoerd, omdat
dan de grasgroei wat minder is dan in het voorjaar, de grond nog voldoende temperatuur heeft
voor het ontkiemen van het zaaizaad en de vraatzucht van slakken (hopelijk) wat geringer is.
Ook bij de akkerranden hebben we de ervaring dat inzaaien van een kruidenmengsel in het
najaar meer succes heeft als voorjaarsinzaai.
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