
 

Pakket 19 Kruidenrijke akkerrand 

Beschrijving 
In akkerranden wordt geen gewas geteeld. Ze zijn ingezaaid met een mengsel van grassen, kruiden 
en granen. Ze worden niet bemest en niet bespoten. Akkerranden brengen het mozaïekpatroon 
terug in het cultuurlandschap en zijn positief voor akkervogels. 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. 
 
Vanwege de geringere bodemverstoring en de grotere bufferwerking boeken brede, meerjarige 
akkerranden meer natuurresultaat dan smalle, eenjarige randen. Let wel goed op dat akkerranden 
naast/overlappend met wettelijk verplichte bufferstroken een lagere vergoeding hebben. 
 
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  
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 ‘Noords Wildakker Mengsel’ 
(https://www.graszaaddirect.nl/lord-wildakker-mengsel.html) 
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 
• Akkerranden zijn bij voorkeur meerjarig, het gebruikte zaadmengsel past bij de regio en het doel 

van de rand en wordt in overleg met het collectief gekozen. Mengsels met inheemse, autochtone 
soorten hebben sterke voorkeur. 

• Een rand kan langs de rand van een perceel liggen, maar ook dwars over het perceel, 
bijvoorbeeld voor randen voor functionele agrobiodiversiteit (vaak gericht op 
plaagonderdrukkende insecten). 

• Eenjarige randen en meerjarige randen blijven minstens tot 1 september staan, tenzij ze in het 
najaar vernieuwd worden.  

• Bij vernieuwing van een meerjarige rand in het najaar wordt er tussen 1 september en 15 
oktober gezaaid 

• 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. 
 

https://www.graszaaddirect.nl/lord-wildakker-mengsel.html


 

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

• Maaien van de kruidenrijke randen is niet toegestaan tussen 1 juni en 1 september 
• Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan 
• De rand wordt niet beweid van 1 juni tot 1 september 
• De beheereenheid mag enkel bereden worden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de 

beheereenheid. 

Adviezen 
• Dit pakket kan cumuleren met pakket 55, beperkt gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen 

(maar niet op het deel dat overlapt met bufferstroken) 
 

Pakketten  
a) Kruidenrijke akkerrand met een minimale breedte van 6 m.  
b) Kruidenrijke akkerrand – overlap buffer Komt voort uit combinatie met ecoregeling 

 

Vergoeding  

19  Kruidenrijke akkerrand  Vergoeding per jaar  Per eenheid  
a  Kruidenrijke akkerrand met een minimale breedte van 

6 m.  
€ 3700,00  /hectare  

b  Kruidenrijke akkerrand-overlap met verplichte 
bufferstrook  

€ 1000,00  /hectare  

 


