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Kantoor gesloten wegens de vakantie
In de vakantieperiode is het kantoor verminderd bereikbaar. Tussen 14 en 28 augustus is het kantoor
gesloten. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij uw veldmedewerker (zie
http://www.anvhollandsnoorden.nl/over-ons/medewerkers). Voor dringende zaken kunt u contact
opnemen met onze voorzitter Klaas Wim Jonker via 06 2098 0193.
In de week van 21 tot 28 augustus zijn veldmedewerkers Marco van der Lee en Herman Vos niet
aanwezig. U kunt dan contact opnemen met Jan Zijp (06-13602513) of Merijn Volkers (06-24818383).
terug

Melding Ecologisch Slootschonen
Als u bij ons het beheerpakket ecologisch slootschonen heeft afgesloten, dient u, als u voor uitkering in
aanmerking wilt komen, dit z.s.m. na uitvoering te melden (binnen 5 werkdagen).
Melden kunt u doen door de meldingsknop op de website of het downloaden van het
meldingsformulier (opsturen per mail of post). Geef in beide gevallen, op de kaart die u meestuurt,
duidelijk aan om welke sloten het gaat.
terug

Veldexcursie “Ruimte voor groei” 11 september
In de vorig nieuwsflits (nr. 5) hebben wij u geïnformeerd over het project Ruimte voor Groei. Het project
Ruimte voor Groei van het Hoogheemraadschap HHNK maakt het mogelijk dat sloten, mits daar
voldoende overbreedte is, minder of niet gemaaid hoeven te worden. Op de website van HHNK kunt u
bij Ruimte voor Groei zien of uw sloot overbreedte heeft en mee kan doen:
www.hhnk.nl/portaal/ruimte-voor-groei_42047
Op maandag 11 september om 13.30 uur vindt de veldexcursie “Ruimte voor Groei” plaats. We gaan
dan bij een aantal agrariërs sloten bekijken die mee doen aan dit project. U kunt zich opgeven voor
deze excursie bij Ellen Mul-van Baar, op 06-80040388 of via mail emul@anvhollandsnoorden.nl.
Graag opgeven voor 7 september. De definitieve uitnodiging van de excursie volgt nog.
terug

Uitrijden ruige mest
Tot 1 september kan er vergoeding aangevraagd worden voor het uitrijden van ruige mest op grasland
met rustperiode (als u dit beheerpakket met ons heeft afgesproken).
Denkt u er wel aan dat u dit binnen 5 werkdagen na het uitrijden aan ons meldt door de meldingsknop
op de website of het downloaden van het meldingsformulier (opsturen per mail of post).
terug

Geslaagde veldexcursies studieclub akkernatuur 12 en 17 juli
Dit voorjaar is er bij de Agrarische natuurvereniging Hollands Noorden 90 km aan akkerranden en 150
hectare aan vogelakkers en wintervoedselakkers ingezaaid. Op dit moment staan de bloemrijke
akkerranden prachtig te bloeien!
We zijn met onze deelnemers het veld in gegaan om te kijken hoe de randen en akkers er bij staan. Het
inzaaien en onderhouden van de randen en akkers vraagt speciale kennis en aandacht. Hierover
hebben we ervaringen met elkaar uitgewisseld.
Op 12 juli was de eerste veldexcursie. Er werden deze avond
vier deelnemers bezocht aan de zuidkant van de
Wieringermeer. De kruidenrijke akkerranden, vogelakkers en
wintervoedselakker stonden er allemaal goed bij. Anthonie
Stip van de Vlinderstichting was aanwezig om ecologische
vragen te beantwoorden.
Op 17 juli was de tweede veldexcursie. De start was bij Mts van Straten in Slootdorp. Daar zijn de
wintervoedselakker en vogelakker bekeken. Het inzaaien en onderhouden van de akkers vraagt
speciale kennis en aandacht. Ben Koks van Werkgroep Grauwe
Kiekendief was aanwezig om onze vragen over vogelakkers en
wintervoedselakkers te beantwoorden. Hij was zeer
enthousiast over de vogelakker bij van Straten en is ervan
overtuigd dat er veel soorten akkervogels gebruik van gaan
maken waaronder de veldleeuwerik en de patrijs. Vervolgens
zijn we naar Wieringen gegaan waar we bij de heer Klaver de
vogelakker en wintervoedselakker hebben bekeken.
De vogelakkers en wintervoedselakkers dienen voornamelijk als schuil- en foerageermogelijkheid voor
de akkervogels, ook in de winter.
Het was een geslaagde en leerzame bijeenkomst met enthousiaste agrariërs.
terug

Kruidenrijke akkerranden laten staan na 1 september
Akkerranden en zomerranden hebben een groot aantal functies:
- Beperken van verwaaien van gewasbescherming naar de sloot;
- Aantrekken van natuurlijke plaagbestrijders;
- Aantrekken van gewasbestuivers;
- Voedsel- en schuilmogelijkheid voor de akkervogels;
- En tenslotte geven de randen kleur aan het landschap.
De eenjarige akkerranden moeten tot minimaal 1 september blijven staan.
Maar omdat de randen nog voedsel en schuilmogelijkheden voor de vogels
bieden tijdens en na de oogst vragen wij u om de randen zo lang mogelijk te laten
staan.
terug
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