
Pakket 19 Kruidenrijke akkerranden    
 

Beschrijving 
Kruidenakkerranden zijn randen die ingezaaid worden met granen en kruiden. Voor de 
kruidenrijke akkerrand zijn weinig bewerkingen nodig (inzaaien en maaien). Ze kunnen 
dienen als broed- en schuilgebied en daarnaast wordt de kruidenrijke akkerrand door vogels ook 
gebruikt als foerageergebied. Niet alleen vogels maken gebruik van kruidenrijke akkerranden, ook 
zoogdieren, insecten, reptielen en amfibieën gebruiken de akkerranden als voedselbron en 
schuilgelegenheid.  
 
Afbakening 

• De beheereenheid bestaat uit bouwland. 

• De kruidenrijke akkerrand kan enkel als rand ingezet worden, niet als blokperceel.  

• De rand is minimaal 6 meter en maximaal 12 meter breed.  

• Cumulatie met andere pakketten is niet mogelijk 

• De beheereenheid moet gelegen zijn op of grenzen aan landbouwgrond. 
 
Beheereisen 

• Pakket a t/m c: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 1 september uit één van 
de volgende gewassen of teelten: gras, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide 
kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak of een combinatie van deze.  

 
Aanvullende beheervoorschriften 

• De oppervlakte mag in de periode van 1 september tot 15 april geploegd worden, afhankelijk 
van het beheerplan (zie eerste punt). 

• Pleksgewijze mechanische of chemische onkruidbestrijding is enkel toegestaan bij haarden van 
akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleefkruid, kweek, melganzevoet of Japanse 
duizendknoop. 

• Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol Chemische bestrijding bij 
agrarisch natuurbeheer 

• Daar waar ploegen is toegestaan, mag ook een andere diepe grondbewerking worden toegepast.  

• Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan. 

• Beweiding van de beheereenheid is niet toegestaan.  

• De beheereenheid mag enkel bereden worden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de 

beheereenheid. 

 
Pakketten 
a) De beheereenheid is een rand van minimaal 6 meter breed. 
b) De beheereenheid is een rand van minimaal 9 meter breed. 
c) De beheereenheid is een rand van minimaal 12 meter breed.  
 

http://scan-collectieven.nl/system/files/documenten/protocol_gebruik_herbiciden_in_pakketten_open_akkerland.pdf

