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Nieuwsbrief nr. 2 in de spam?
Er is mogelijk wat mis gegaan bij de nieuwsbrief van CCHW
(2022-2) die eind april is verzonden. Wij hebben begrepen
dat bij een aantal van u deze nieuwsbrief in de spam map
terecht is gekomen. Dat is jammer, het was een uitgebreide
nieuwsbrief met veel verschillende onderwerpen. Voor
degenen die deze nieuwsbrief niet lijken te hebben
ontvangen: controleer uw spam map.
De nieuwsbrief kunt u ook hier lezen op de website van CCHW.

GLB - NSP
Save the date: provinciale informatieavond 29 juni
In februari heeft CCHW voor onze leden en andere agrariërs een bijeenkomst gehouden over
het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) en de uitwerking daarvan in het
Nationaal Strategisch Plan (NSP). Er was toen nog heel veel onzeker en ook op dit moment
wordt er nog volop gesleuteld aan de maatregelen en voorwaarden.
Het nieuwe beleid, met belangrijke veranderingen in de vergroeningsvoorwaarden
(conditionaliteiten) en met een nieuwe regeling in de vorm van ecomaatregelen, heeft vooral
voor de akkerbouw belangrijke consequenties. De veranderingen kunnen van invloed zijn op het
bouwplan en werken ook door in het agrarisch natuurbeheer (ANLb).
De provincies gaan, in samenspraak met het ministerie van Landbouw, de agrariërs informeren
over het nieuwe beleid. In dat kader houdt de provincie Zuid-Holland op 29 juni (’s avonds) een
informatieavond in de Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland. Dit is een belangrijke bijeenkomst
voor vooral akkerbouwers. Noteer de datum dus alvast in de agenda!
De provincie werkt de opzet van deze avond nu verder uit. Zodra hierover meer bekend is wordt
u hierover via verschillende media geïnformeerd. En uiteraard houdt CCHW de vinger aan de
pols.

Maaien
Maaien is een onderwerp dat zeker bij het agrarisch natuurbeheer, ook op landelijk niveau, vaak
aanleiding geeft tot discussie. Hieronder zetten we de belangrijkste aspecten nog eens op een
rij.

Maaien van grasland of graszaad
Vanaf 1 juni mogen er percelen met agrarisch weidevogelbeheer worden gemaaid. De exacte
datum is afhankelijk van het contract dat met CCHW is afgesloten. Hoewel het broedseizoen
nagenoeg voorbij is kunnen er nog broedende vogels of vogels met kuikens aanwezig zijn. Ook
jonge haasjes houden zich graag schuil in het lange gras.
Om het risico te verkleinen dat
nesten, kuikens of andere dieren
het slachtoffer worden van het
maaien is het verstandig om zoveel
mogelijk een perceel van binnenuit
te maaien en niet aan 1 zijde van
het perceel te starten. Bij maaien
van binnenuit hebben dieren de
mogelijkheid om aan alle zijden te
vluchten voor de maaimachine. De
tekeningen illustreren het verschil
in vluchtmogelijkheden bij maaien
van binnenuit in vergelijking met
maaien waarbij aan 1 zijde van het perceel wordt begonnen.
Uiteraard geldt dit niet alleen voor percelen met agrarisch weidevogelbeheer, maar voor alle te
maaien percelen.

Maaien van akkerranden
Voor het maaien van de akkerranden is op dit moment nog wat geduld nodig. Hiervoor geldt het
volgende:

Graskruiden- en grasranden
Het maaien van de graskruiden- en grasranden is vanaf 1 juli toegestaan. We hopen alleen dat
niet iedereen gelijktijdig op 1 juli op de trekker klimt om te gaan maaien. Juist in juli zitten er nog
veel nuttige insecten in de akkerranden, zoals blijkt uit het onderstaande staafdiagram van de
monitoring van enkele jaren geleden.
Een groot deel van de bijen en insecten overleeft een maaibeurt niet, doordat er een gebrek aan
voedsel ontstaat. Om deze reden is het belangrijk dat als er gemaaid wordt, niet alles in 1 keer
wordt gemaaid. Insecten en bijen hebben een kleine actieradius, gemiddeld maar een paar
honderd meter. Het is wat meer werk, maar maai bijvoorbeeld het talud langs de sloot en de
akkerrand niet tegelijk, maar laat daar een week of drie tussen zitten. Of maai de helft van de
akkerrand en de andere helft enkele weken daarna. Door gefaseerd te maaien sneuvelen er
minder bijen en insecten. Ook fazanten en andere vogels stellen het op prijs als er dekking blijft
tegen gevaar.
Wanneer uw graskruiden- en grasranden betrokken zijn bij de monitoring in het kader van het
project FABulous farmers, doen wij een dringend beroep op u om de randen niet voor 15 juli te
maaien. Moet u onverhoopt om bepaalde redenen eerder maaien neem dan vooraf contact met
ons op!

Zandhommelranden
Voor het maaien van de zandhommelranden zijn in het beheercontract geen exacte datums
opgenomen. Voor de zandhommel is het belangrijk om gedurende een zo lang mogelijke
periode bloeiende klavers en andere bloemen te hebben. Gefaseerd maaien is hiervoor een
voorwaarde, het tijdstip van maaien is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de rand en kan
van jaar tot jaar verschillen. We gaan uit van het vakmanschap van onze ‘zandhommelboeren’
om zelf de beste tijdstippen voor het gedeeltelijk maaien van de randen te bepalen.
Overige akkerranden
Voor de bloemenranden, wintervogel- en patrijzenranden geldt dat maaien in het geheel niet
aan de orde is.

Wildredders
Rietgors heeft in het verleden voor CCHW uit het ‘donateurspotje’ enkele wildredders
aangeschaft. Het zijn kleine apparaatjes die veel lawaai maken, waardoor wild wordt
opgeschrikt. Ze zijn gemakkelijk op de trekker te plaatsen, van het lawaai merk je in de cabine
weinig. We merken dat, ook vanuit het voorzorgsbeginsel, er langzamerhand meer boeren en
ook loonwerkers zijn die zelf over een wildredder beschikken. Degenen die bij het maaien van
gras of graszaad een wildredder willen lenen kunnen contact opnemen met Lena Zevenbergen:
lena@cchw.eu of WhatsApp 06 22654020.

Onkruid akkerranden
Het was opnieuw een lastige start voor de in te zaaien akkerranden. Er kon vroeg worden
gezaaid maar vervolgens werd het droog en bleef het lange tijd droog. Het akkerrandenzaad
ontkiemde maar heel langzaam, waardoor vroeg schoffelen niet mogelijk was. Vervolgens
hadden we te maken met een natte periode, en konden we de randen om te schoffelen niet
zonder schade berijden.
Het gevolg was dat op veel plaatsen de rijen van de ingezaaide bloemenranden tussen het
goed ontwikkelde onkruid niet meer te zien waren. De grote hoeveelheid onkruid maakte
mechanisch schoffelen onmogelijk. Dit betekent extra werk voor de akkerrandenbeheerders zelf
om het onkruid te bestrijden. Het feit dat de bloemenranden in opdracht van CCHW worden
geschoffeld ontslaat u als beheerder niet van de verplichting om te zorgen voor een goede
onkruidbestrijding. Voor de akkerranden krijgt u een vergoeding, maar daar staat ook een
beheersinspanning tegenover. Gratis geld bestaat niet. Voor advies over de onkruidsituatie kunt
u altijd contact opnemen met Aad Klompe: aad@cchw.eu of Lena Zevenbergen lena@cchw.eu
of via WhatsApp.

INTERREG project FABulous farmers
2019-2023

Uitnodiging Webinar FABulous farmers 22 juni
Op woensdag 22 juni 2022 van 19.30 tot 21.00 uur organiseren de Universiteit van Amsterdam
(UvA), Stichting Collectief Hoeksche Waard (St. CHW) en Biobest een webinar over de
resultaten van het INTERREG project FABulous Farmers in de Hoeksche Waard. Iedereen kan
deelnemen aan dit webinar, u wordt hiervoor van harte uitgenodigd.
FABulous Farmers werken aan functionele agrobiodiversiteit
FABulous Farmers zijn agrariërs die nuttige functies van biodiversiteit – de functionele
agrobiodiversiteit - inpassen in hun bedrijfsvoering. De FAB-maatregelen zijn erop gericht de
biodiversiteit in en rond de akker te stimuleren met het doel om natuurlijke plaagbestrijding,
bestuiving en bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Met deelname aan het EU
INTERREGproject FABulous Farmers wil de Hoeksche Waard de functionele waarde van
akkerranden voor biodiversiteit breed onder de aandacht brengen. In het webinar worden de
resultaten van het project met u gedeeld.
Hoe ziet het programma eruit?
Algemene introductie op FABulous Farmers door Mellany Klompe (CCHW)
De resultaten van FAB-maatregelen in beeld door Paul van Rijn (UvA)
Felix Wäckers (Biobest en hoogleraar Lancaster University) reageert op de resultaten
Kennispanel – met alle ruimte voor vragen en voor discussie
Aanmelden
Sluit aan bij het webinar en hoor meer over de kansen van functionele agrobiodiversiteit.
Via deze link kunt u zich aanmelden voor dit webinar.
Meer informatie over FABulous Farmers en functionele agrobiodiversiteit?
Ga naar fabulousfarmers.eu/nl.

Monitoring FABfarmers randen
In de zomerperiode worden in een aantal akkerranden diverse keren
bijen, zweefvliegen en andere natuurlijke vijanden geteld. Het doel
hiervan is om inzicht te krijgen in de functie die akkerranden kunnen
vervullen voor het bestrijden van plagen in een gewas. Niet alleen de
insecten in de randen worden geteld, daarnaast worden de
aangrenzende percelen op de aanwezigheid van plaaginsecten (zoals
bladluizen) en hun natuurlijke vijanden regelmatig gemonitord
(‘scouten’). Deze monitoring maakt deel uit van het EU-INTERREG
project FABulous farmers 2019-2023.
Meer informatie vindt u hier
Om de monitoring goed te kunnen uitvoeren is het van groot belang dat
de akkerranden niet recent zijn gemaaid. Wij vragen daarom de medewerking van de
akkerrandenbeheerders die betrokken zijn bij de monitoring om de meerjarige graskruiden- en
grasranden niet voor 15 juli te maaien.

Werkweek studenten WUR
Het is een traditie geworden dat studenten van Wageningen
University & Research (WUR) voor het vak Agro-biodiversity
bij enkele agrarische bedrijven in de Hoeksche Waard een
week praktijkonderzoek doen. Door coronamaatregelen moest
dat de afgelopen 2 jaar vooral op afstand/digitaal. Dit jaar
konden in de week van 23 mei de studenten weer echt aan
het werk in de Hoeksche Waard.
Het was een gemengd gezelschap van 18 studenten, met
verschillende achtergrond: Nederlands, Amerikaans, Duits,
Zuid-Afrikaans, Italiaans, Bangladesh en ook met zeer
verschillende studierichtingen. De studenten doen
veldonderzoek onder leiding van docenten van de WUR.
Bestuursleden van CCHW en Rietgors zijn nauw betrokken bij
de invulling van de werkweek door presentaties over de
Hoeksche Waard in algemene zin, (functionele
agro)biodiversiteit en bodembeheer. Ook op deze manier
staat de agrarische sector in de Hoeksche Waard weer even in de schijnwerpers.

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
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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.

