Beheerpakket Kruidenrijke randen
Pilot blauwe diensten waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen en het
agrarisch natuur Collectief Midden-Overijssel
Toelichting
 Het doel van de kruidenrijke randen is het verbeteren van de waterkwaliteit. Kruidenrijke
randen fungeren als bufferzones die een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen
van emissies van nutriënten en bestrijdingsmiddelen (driftreductie) naar een
watervoerende sloot/watergang..
Het Collectief stelt een overeenkomst op, waarin o.a. de gekozen variant en het
bijbehorend beheer in relatie tot het doel worden onderbouwd. In de overeenkomst wordt
aangegeven en onderbouwd welke opbouw de rand heeft (aandeel kruiden, graan e.d.),
hoe vaak en wanneer de rand gemaaid wordt, en hoe vaak en wanneer de rand
eventueel kan worden geploegd. Het collectief streeft daarnaast ook naar vergroten van
de biodiversiteit d.m.v. het realiseren van kruidenrijke randen.

Afbakening
 Langs landbouwgewassen, bij voorkeur akkerbouwgewassen.
 Langs een watervoerende sloot/watergang, bij voorkeur relatief kleine watergangen,
zonder een onderhoudsstrook/pad van het waterschap.
Beheereisen
Er is keuze uit 2 soorten randen.
I.
Akkerranden.
Deze randen bevatten een mengsel samengesteld door het collectief en dienen ook
als foerageerplek voor fauna en dienen daarom tot 15 februari volgend op de
inzaaidatum te blijven staan. Daarna mag het gewas gemaaid en afgevoerd worden
II.
Weideranden.
Deze randen mogen niet gemaaid worden voor 16 juni. Na maaien wordt bij het
maaisel wordt afgevoerd.









Minimaal 90 % tot maximaal 100 % van de beheereenheid Akkerranden bestaat van 15
mei tot 15 september uit een van de volgende gewassen of teelten: gras, granen (niet
zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver).
Het zaadmengsel voor de Akkerranden wordt via ’Collectief Midden-Overijssel’
beschikbaar gesteld. De agrariër zorgt zelf dat de akkerrand zaaiklaar is per 15 april. Het
collectief geeft opdracht voor inzaaien voor 15 mei.
De beheereenheid wordt niet beweid.
De beheereenheid is een rand van 3 tot 9 meter breed.
De beheereenheid mag niet bemest worden en er mogen geen chemische
bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.
Er mag geen bagger worden opgebracht.
De rand wordt niet bereden of gebruikt als wendakker.
Op de beheereenheid I mag in de periode 15 februari tot en met 15 april een
grondbewerking plaatsvinden.






Bij maaiwerkzaamheden wordt het maaisel binnen een maand afgevoerd, tenzij in de
overeenkomst gegronde redenen zijn aangevoerd om dit niet te doen.
Eigenaar/gebruiker geeft vrije toegang aan monitoringswerkzaamheden van de
beheereenheid.
Jaarlijks bijwonen van evaluatiebijeenkomst en bijeenkomsten over “(aanpassen) gebruik
bestrijdingsmiddelen” en herkennen van nuttige insecten.
Het collectief beslist en geeft een eindoordeel inzake eventuele onduidelijkheden of
geschillen.

Vergoeding
 Vergoeding beheer bedraagt € 1.700,00 per ha per jaar.
 De vergoeding wordt uitbetaald in december van het beheerjaar mits voldaan is aan de
beheervoorschriften.
 De vergoeding is vrijgesteld van BTW.

