RANDENBEHEER: AKKERVARIANT GRAS-KRUIDEN BERIJDBAAR
AKKERVARIANT BLOEMRIJK
WEIDEVARIANT

Aanleg van randen draagt,
als het grenst aan een sloot,
bij aan de waterkwaliteit
doordat er op dit stuk niet
wordt bemest en geen chemie
wordt gebruikt. Hierdoor wordt
afspoeling van stoffen en
nutriënten voorkomen.

BIJDRAGE AAN
GLB DOELEN
Aanleg van randen draagt bij aan
de biodiversiteit doordat dit stuk
van het perceel niet wordt bewerkt
en bemest. Hierdoor wordt de
vegetatie gevarieerder en ruiger.
Dit trekt soorten aan zoals hazen,
eenden, kleine marterachtigen
en reeën. Daarbij zorgt het voor
voedsel en broedplaatsen van
weidevogels. Afhankelijk van de
plantensoorten die in de randen
groeien kan het ook meer insecten
en vlinders aantrekken.

• MILIEU
• KLIMAAT
• BIODIVERSITEIT

VOORWAARDEN AKKERVARIANT GRAS-KRUIDEN BERIJDBAAR
De grasrand is minimaal aanwezig van 15 mei tot en met 1 september.
De rand is 3 - 12 meter breed (dit is inclusief eventuele teeltvrije zone).
Geen chemie en geen mest (hele jaar in geen enkele vorm).
Volle randbreedte inzaaien inclusief eventuele teeltvrije zone.
In te zaaien met 8 kg kruiden + 30 kg gras/ha. Kruidenmengsel kiezen in
overleg met collectief.
 Maximaal 10% van de oppervlakte kan bereden worden gedurende
aanwezigheid van het gewas.
 Maaien buiten het broedseizoen (1 april - 1 augustus) is toegestaan.
 Bij maaien moet tenminste een-zesde deel ongemaaid blijven.
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‘HET WERKT OOK ZOVEEL
ONTSPANNENDER ALS JE WEET
DAT ER VOLDOENDE AFSTAND IS
TUSSEN SLOOT EN JE SPUIT.’
Tino Stollenga, Eppenhuizen

PRAKTISCHE TIPS
Ploegen vooraf is niet nodig voor de grasrand.

 VERGOEDING

Gebruik voldoende zaad om ook daadwerkelijk
praktisch voordeel te hebben van een stevige mat

€ 1.000 PER HA/JAAR

BONUS

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland

Soortenrijk
productiegras

Ruige mest
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Sabbatical Year
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Legselbeheer
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Kleinschaligheid
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Slootbeheer

10%

Bodemgraan

10%

Akkervariant
Gras-kruiden
berijdbaar

Randenbeheer
Akkervariant
Gras-kruiden
berijdbaar

Akkervariant
Bloemrijk

VERSTERKENDE
MAATREGELEN

Weidevariant

Deze maatregel levert een bonus op in
combinatie met de volgende maatregelen.
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