
 

 

 

A19 Kruidenrijke akkerranden (Categorie Water) 

A19a.14.001: Kruidenrijke akkerranden van 3 tot 6 meter langs watervoerende sloot 
 
Beschrijving 

Het doel van kruidenrijke akkerranden langs waterlopen binnen het leefgebied Categorie 
Water is verbeteren van de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Kruidenrijke akkerranden 
hebben het volgende positieve effect op de ecologische kwaliteit. 

• Functioneert als bufferzone tegen inspoeling van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen. 

• Verhogen de biodiversiteit. 
• De natuurlijke vijanden die al dan niet ingezaaide kruiden aantrekken dragen bij aan een 

verminderde noodzaak voor chemische bestrijding. 
 
Beheereisen 

• Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 september uit één van de volgende 
gewassen of teelten: granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, 
eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak of een combinatie van deze. 
 
Aanvullende beheervoorschriften 

• De beheereenheid betreft een rand langs een waterloop, al dan niet begeleid door 
schouwpaden, van minimaal 3 m en maximaal 6 m.  

• Het Collectief Midden Overijssel zorgt voor het zaadmengsel, u ontvangt hiervoor een factuur  
• Bemesting van de akkerrand is niet toegestaan. 
• De beheereenheid wordt niet beweid. 
• De beheereenheid mag alleen in de periode van 1 maart tot 1 mei (bij voorjaarsinzaai) of tussen 15 

september en 1 december (bij najaarsinzaai) bewerkt worden. 
• Bij maaiwerkzaamheden wordt het maaisel binnen een maand afgevoerd. 
• Om onkruidvorming te voorkomen wordt geadviseerd om voorafgaand aan het zaaien een vals 

zaaibed aan te leggen. 
• Uitsluitend selectieve pleksgewijze driftvrije (rugspuit)chemische bestrijding van probleem 

onkruiden zoals akkerdistel is toegestaan. Eventuele inzet van chemie kan alleen plaatsvinden in 
overleg met de veldmedewerker van het collectief. 

• De beheereenheid mag niet bereden worden met uitzondering van eventueel éénmalig 
onderhoud aan de aanpalende waterloop. De beheereenheid wordt niet als wendakker gebruikt. 

• Waterlooponderhoud is toegestaan vanaf 15 september tot 1 maart waarbij maaisel/bagger 
niet op de beheereenheid gebracht mag worden.  

• Verplaatsing akkerrand (rouleren) is na afsluiten contract niet mogelijk. 
 

 

Pakketvariant Vergoeding/ha 
A19a.14.001 Kruidenrijke akkerranden van 3 tot 6 meter langs waterloop € 1.932 


