
 
 

Beheer binnen Categorie Water langs Azelerbeek 
 
Er zijn dit jaar mogelijkheden om langs de Azelerbeek (zie kaartje) beheer af te sluiten t.b.v. het 
verbeteren van de waterkwaliteit. Dit betreft beheer voor de periode 2021 en 2022. Daarom nodigen 
we u uit u te melden bij het collectief voor de voorintekening. Als u zich bij CMO meldt dan zullen we 
samen kijken naar de beoogde ligging en bespreken we de voorwaarden van het beheer. Nadat de 
voorintekening van het beheer afgerond is zullen we kijken naar het totaalbeeld van alle 
binnengekomen verzoeken en de totale omvang er van ten opzichte van het beschikbare budget.  

Op basis hiervan kan er een selectie van het beheer plaatsvinden. De 1e prioriteit ligt bij het water 
vasthouden langs de beek. Daarna wordt vanwege de driftreductiedoelstelling ingezet op 
akkerranden langs akkerbouwgewassen. Alle deelnemers worden uiteindelijk op de hoogte gebracht 
van de uitkomst van de selectie. Dit is uiteindelijk onder voorbehoud dat de uitbreiding die we 
aangevraagd hebben bij provincie en waterschap ook gehonoreerd worden.  

 

Randvoorwaarden beheer langs Azelerbeek 
 

- Binnen 100 meter van de Azelerbeek en daaraan gelieerde beken 
- Water vasthouden op percelen met zwaartepunt van de opp binnen de 100 meter grens van 

de beek 
- Randenbeheer 3-6 meter breed en niet op een onderhoudspad, onderhoudsstrook of strook 

waar maaisel wordt geborgen 
- Akkerrandenbeheer enkel langs akkerbouwgewassen 

 

Q&A 
 

- Ik heb interesse in deelname met beheer binnen Categorie Water (Blauwe Diensten). Kan ik 
me hiervoor aanmelden?  

o Ja, dat kan. Op 15 en 16 september organiseren wij inloopmomenten. Heeft u deze 
gemist stuur dan een mail naar Paul ten Velde velde@collectiefmiddenoverijssel.nl 
Tot eind september inventariseren wij de belangstelling. Belangrijke randvoorwaarde 
hierbij is dat de betreffende percelen waar u beheer op af wilt sluiten binnen 100 
meter van de Azelerbeek liggen. Een kaartje van het begrensde gebied vindt u terug 
op de website of via deze link; https://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/wp-
content/uploads/2020/09/Overzichtskaart.pdf 
Bekijkt u dit kaartje van te voren goed.  

 
- Aan welke eisen met het beheerpakket water vasthouden voldoen? 

o De belangrijkste eisen en voorwaarden zijn: 
§ Inzet op verhogen organische stofgehalte door opbrengen van 10-20 ton 

ruige mest per hectare  
§ Achterwege laten van kunst- en drijfmestbemesting 
§ Afdichten/verwijderen snelle afvoer van water naar de beek (afdichten 

greppels, dichtzetten/verwijderen drainage) 



 
 

§ Rustperiode van 1 maart tot 15 juni, tenzij de veldmedewerker eerder 
maaien gewenst vindt  

 
- Aan welke eisen moet een akkerrand aan voldoen? 

o De belangrijkste eisen en voorwaarden zijn: 
§ Het betreft een rand tussen een akkerbouwgewas en het stroomgebied van 

de beek 
§ De rand is 3-6 meter breed  
§ Bij een akkerrand wordt ingezaaid met een door CMO aangeleverd 

zaadmengsel en zaaidichtheid. 
§ Bij een akkerrand wordt in de rustperiode (voorjaarsinzaai van 15 mei – 15 

maart, bij najaarsinzaai 1 december – 15 september) niet bewerkt/ 
bereden/als wendakker gebruikt 

§ Deze en overige eisen en randvoorwaarden vindt u in de bijgaande 
pakketvoorwaarden 

 
- Wat is een graslandrand? 

o Er zijn twee verschillende vromen van een graslandrand: 
§ Botanische weiderand 
§ Botanische hooilandrand  

o Het verschil tussen beide randen is dat de weiderand van 1 mrt tot 1 okt. beweid 
mag worden met max 2 GVE/ha. Een hooilandrand mag jaarrond niet beweid 
worden. De vergoeding voor een hooilandrand ligt iets hoger dan een weiderand 
 

- Aan welke eisen moet een graslandrand voldoen? 
o De belangrijkste eisen en voorwaarden zijn: 

§ Het betreft een graslandrand tussen het resterende deel van het grasland en  
een watervoerende sloot 

§ De graslandrand is 3-6 meter breed  
§ De graslandrand wordt niet bemest 
§ In het geval van een hooilandrand wordt de rand het gehele jaar niet beweid 

 
- Wat is een watervoerende sloot 

o Een waterdichte definitieve watervoerende sloot is er niet, maar de sloot moet een 
groot deel van/regelmatig in het winterhalfjaar water in staan. Bij twijfel over de 
watervoerendheid van de sloot wordt dit nader bekeken.   

 
- Kan ik de akkerranden in het najaar inzaaien in plaats van komend voorjaar? 

o Ja, dat heeft zelfs onze voorkeur. Met najaarsinzaai is er in het gehele groeiseizoen 
van het aanpalende gewas een (begroeide) buffer aanwezig tussen het gewas en de 
watervoerende sloot. Hiermee wordt de kans op drift gedurende het gehele 
spuitseizoen sterk gereduceerd. Najaarsinzaai zorgt ook voor en vroege bloei van 
verschillende kruiden waardoor plaagdierbestrijdende insecten al in een vroeg 
stadium door de akkerrand aangetrokken worden en vervolgens op het aanpalende 
akkergewas eventuele luizen in een vroeg stadium onderdrukken. Daarnaast lijkt 



 
 

najaarsinzaai de kans op veronkruiding door voorjaarskiemers zoals bijvoorbeeld 
melganzenvoet te verminderen wat leidt tot een bloemrijker beeld.  
 

- Wanneer moet ik laten weten of ik de akkerranden dit najaar in wil zaaien? 
o Het is belangrijk dat u uw keuze/voorkeur uiterlijk 25 september aan ons doorgeeft 

zodat we voor 1 oktober de bestelling kunnen plaatsen en deze ongeveer een week 
later bij u geleverd kan worden. 
 
 

 
- Wat gebeurt er als ik een akkerrand ingezaaid heb dit najaar en er blijkt geen contract 

afgesloten te kunnen worden omdat de beschikking niet afgegeven wordt? 
o Mocht u de akkerrand al gezaaid hebben met het mengsel dat via CMO geleverd is, 

dan stelt CMO een onkostenvergoeding van €300/ha beschikbaar. 
 

- Hoe kom aan zaaizaad? 
o CMO stelt een specifiek zaaizaadmengsel samen bij Neutkens en bestelt deze voor u. 

Deze zaaizaadfirma bezorgt het zaaizaad bij u en u ontvangt de factuur hiervoor.  
U kunt niet met een eigen zaadmengsel deelnemen of zelf bestellen. 

 
- Kan ik een gerend perceel mbv een akkerrand recht maken? 

o Dat mag, maar breedte van de akkerrand mag in geen geval smaller worden dan 2 
meter en de gemiddelde breedte van de rand dient minimaal 3 meter te zijn 
 

- Tot welke datum kan ik de akkerrand zaaien? 
o De maand oktober heeft de voorkeur. Het lijkt erop dat er dan volgend jaar minder 

last is van veronkruiding. Lukt dat niet, dan kan er volgend voorjaar gezaaid worden. 
De uiterste zaaidatum is 15 mei.  

 
- Tot nu toe werd de akkerrand gezaaid door CMO. Mag ik dat zelf doen? Wat is dan de 

invloed op de vergoeding? 
o CMO heeft besloten dat de deelnemers zelf de inzaai mogen uitvoeren/regelen. De 

beheervergoeding neemt in dat geval toe van €1500/ha naar €1932/ha. CMO bestelt 
hiervoor wel het zaadmengsel en laat dat bij u afleveren incl. een factuur. Als u uw 
huidige beheercontract om wilt laten zetten naar zelfinzaai dan kunt u hiervoor 
contact opnemen met uw veldmedewerker.   
 

- Mag ik een akkerrand of een graslandrand beweiden? 
o Een weiderand mag beweid worden van maart tot oktober met max. 2 GVE/ha. Een 

hooilandrand en akkerrand mogen jaarrond niet beweid worden. 
 

- Mag ik een rand berijden? 
o Een weiderand mag u jaarrond berijden. Een hooilandrand mag u alleen berijden 

buiten de rustperiode van 1 maart tot 15 juni.  
o Een akkerrand mag niet bereden worden muv het eenmalig berijden bij het 

slootschonen. Het maaisel/bagger mag hierbij niet op de rand gebracht worden. 
 
 


