
Pakket 19 Kruidenrijke akkerranden    
 

Beschrijving 
Kruidenakkerranden zijn randen die ingezaaid worden met granen en kruiden. Voor de 
kruidenrijke akkerrand zijn weinig bewerkingen nodig (voorbewerken en inzaaien). 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 akkerrand kan niet grenzen aan blijvend grasland. Grenzen aan tijdelijk grasland is toegestaan 
(maximaal 3 jaar). 

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

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

• Rouleren is mogelijk, maar randen blijven bij voorkeur 3 jaar op dezelfde plek liggen. 

• 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 een 
gevarieerd zaadmengsel*. Een beheerder kan in overleg met beheerregisseur en NFW zelf voor 
een zaadmengsel kiezen. Een zaadmengsel wat de NFW adviseert is ‘Bloeiparadijs’ 
(https://www.dsv-zaden.nl/sorte/1987).  

 
*Waar bestaat een gevarieerd zaadmengsel uit?  

• Langdurige aanwezigheid van bloeiende planten 

• Gebruik bij een meerjarige rand een meerjarig mengsel 

• Veelzijdige samenstelling, bij voorkeur met alleen inheemse soorten 

• Variatie in structuur (verschil in hoogte en dichtheid van gewas) 
 
Aanvullende beheervoorschriften 

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

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

• Maaien van de kruidenrijke randen is niet toegestaan. 

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

• 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 gemiddeld 6 meter breed, met een minimum breedte van 6 

meter. 

b) De beheereenheid is een rand van gemiddeld 9 meter breed, met een minimum breedte van 6 

meter. 

c) De beheereenheid is een rand van gemiddeld 12 meter breed, met een minimum breedte van 6 

meter.  
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