Nieuwsbrief CCHW

Nieuwsbrief 2021– nr. 6
In dit nummer:
- Nieuwe secretaris bij CCHW
- Subsidiemogelijkheden verbeteren leefgebied grutto en patrijs

Nieuwe secretaris bij CCHW
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van CCHW op 28 oktober
is Mellany Klompe teruggetreden als secretaris. Mellany
combineerde deze functie vanaf de oprichting van CCHW in 2015
met het penningmeesterschap. Al vele jaren daarvoor zette
Mellany zich in voor het akkerrandenbeheer in de Hoeksche Waard
en de financiering daarvan. De ‘Hoeksche randen’ zijn een
voorbeeld geweest voor het akkerrandenbeheer her en der in het
land.
Mellany blijft als penningmeester actief betrokken bij CCHW.
Tijdens de ledenvergadering werd Peter Lerink benoemd als haar
opvolger. Ook Peter is al jarenlang betrokken bij het
akkerrandenbeheer. Hij is goed op de hoogte van de vaak
ingewikkelde regelingen van het agrarisch natuurbeheer (ANLb),
de deelnemers aan het ANLb kennen Peter al lang, onder andere
doordat hij ieder jaar met alle deelnemers contact opneemt over de
contracten.

Subsidiemogelijkheden verbeteren leefgebied
grutto en patrijs
In 2017 hebben de collectieven voor agrarisch natuurbeheer in Zuid-Holland een Actieplan
boerenlandvogels opgesteld. Om de doelen van dit Actieplan te bereiken maakt de provincie
Zuid-Holland het mogelijk om subsidie aan te vragen voor investeringen die het leefgebied van
de boerenlandvogels verbeteren.
Doelen van CCHW
CCHW zet zich samen met de agrarische grondgebruikers en de weidevogelvrijwilligers van
Hoekschewaards Landschap in om het graslandgebied in het Oudeland van Strijen aantrekkelijk
te maken voor weidevogels. In het akkerbouwgebied richten we ons op het behoud van de
patrijs voor de Hoeksche Waard. Het gaat slecht met deze boerenlandvogel, maar er zijn nog
wel enkele broedparen. Het is nu alle hens aan dek.

Waarvoor subsidiemogelijkheden?
De provincie Zuid-Holland biedt collectieven voor agrarisch natuurbeheer zoals CCHW de
mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor:
a. verwijderen van individuele bomen of terugzetten van hout of houtopstanden in en direct
naast weidevogelgebieden;
b. anti-predatie- en anti-ganzenrasters;
c. beheerbaar maken van percelen bijvoorbeeld door het verbeteren van de toegankelijkheid
voor maaimachines en ander kleiner materieel;
d. tegengaan van verruiging voor een periode van maximaal 3 jaar;
e. aanleg van heggen of hagen, patrijzenakkers, wintervoedselvelden of keverbanken inclusief
zaaigoed en maximaal 3 jaar ontwikkelingsbeheer
f. ongeschikt maken van leefgebieden van de icoonsoorten grutto en patrijs voor predatoren;
g. maatregelen gericht op een hoger waterpeil;
h. waterhuishoudkundige maatregelen gericht op vernatting inclusief aankoop zonnepompen
en 3 jaar beheer;
i. ontwikkeling van kruidenrijk grasland of kruidenrijke perceelsranden inclusief zaaigoed en
maximaal 3 jaar ontwikkelingsbeheer.

Ideeën en voorstellen welkom
Heeft u als lid van CCHW belangstelling voor één of meer van de maatregelen voor
weidevogels of andere boerenlandvogels zoals de patrijs? Denk daarbij bijvoorbeeld aan het
doorzaaien van een rand langs een perceel grasland in het Oudeland met een kruidenmengsel
of het aanleggen van een patrijzenakker of keverbank. Neem dan snel contact met ons op,
zodat we de mogelijkheden verder kunnen bezien, voor zover dat mogelijk is ook met een
doorkijk naar de maatregelen in het nieuwe GLB.
Heeft u als vrijwilliger of belangstellende voor het agrarisch natuurbeheer ideeën of voorstellen
voor maatregelen? We horen ze graag, zodat we kunnen bekijken of het haalbaar is om ze in te
dienen.
Wanneer?
Het subsidieverzoek moet uiterlijk 3 december bij de provincie zijn. Het opstellen daarvan, met
alle formulieren en andere documenten, kost tijd. Ideeën en voorstellen horen we graag uiterlijk
30 november per e-mail info@cchw.eu. Of neem zo snel mogelijk contact op via de
contactgegevens onder aan deze nieuwsbrief. Twijfelt u wat bij u mogelijk is, vraag het de
veldcoördinatoren, zij komen graag bij u langs.
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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.

