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Beheerpakket ANLb 2023 

Pakket 19 Kruidenrijke akkerrand 
 
Beschrijving 
Kruidenrijke akkerranden zijn randen die ingezaaid worden met granen en kruiden. Voor de 

kruidenrijke akkerrand zijn weinig bewerkingen nodig (inzaaien en maaien). Ze kunnen dienen 

als broed- en schuilgebied en daarnaast wordt de kruidenrijke akkerrand door vogels ook 

gebruikt als foerageergebied, bijvoorbeeld omdat er veel insecten afkomen op de bloeiende 

kruiden. Niet alleen vogels maken gebruik van kruidenrijke akkerranden, ook zoogdieren, 

insecten, reptielen en amfibieën gebruiken de akkerranden als voedselbron en 

schuilgelegenheid. 

 

Kruidenrijke akkerranden die overlappen met de wettelijk verplichte bufferstroken ontvangen 

een lagere vergoeding. Deze randen worden afgesloten via pakketvariant 19b. Akkerranden 

die niet overlappen met een bufferstrook worden via pakketvariant 19a afgesloten.  

 

Afbakening 

• De beheereenheid bestaat uit bouwland 

• De kruidenrijke akkerrand kan enkel als rand ingezet worden, niet als perceel. 
• De rand is minimaal 6 meter breed. 

• De beheereenheid moet gelegen zijn op of grenzen aan landbouwgrond. 
 

Beheereisen 
• Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit één van de 

volgende gewassen of teelten: gras, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), 
ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak of een 
combinatie van deze, maar nooit uit enkel granen, een deel van de grassen en 
kruiden mogen worden gemaaid en afgevoerd . 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

• De beheereenheid dient jaarlijks voor 1 juni te worden ingezaaid met een door ELAN 
samengesteld mengsel met een gangbare zaaidichtheid. Hierbij wordt rekening 
gehouden met eventueel aanwezige broedvogels. 

• Een kruidenrijke akkerrand kan op de rand van een perceel liggen, maar ook dwars 

over het perceel, bijvoorbeeld als stroken voor functionele agrobiodiversiteit (vaak 

gericht op plaagonderdrukkende insecten). 

• Akkerranden zijn meerjarig.  
• Bij vernieuwing van een meerjarige rand in het najaar (al dan niet gedeeltelijk) wordt 

er tussen 15 augustus en 15 oktober gezaaid. 

• Na 1 augustus wordt 1/3 van de rand gemaaid. Bij de volgende maaibeurt wordt een 

andere 1/3 van de rand gemaaid. De laatste 1/3 gaat ongemaaid de winter in en 

wordt in het daaropvolgende jaar na 1 augustus gemaaid. 
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• Pleksgewijze mechanische of chemische onkruidbestrijding is enkel toegestaan bij 

haarden van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleefkruid, kweek, 

melganzevoet of Japanse duizendknoop. 

• Chemische onkruidbestrijding is enkel toegestaan conform het ‘Protocol gebruik 

herbiciden open akkerland’ bij agrarisch natuurbeheer. 

• Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan. 

• Beweiding van de beheereenheid is niet toegestaan. 

• De beheereenheid mag enkel bereden worden bij het uitvoeren van werkzaamheden 

aan de beheereenheid. 

• Slootmaaisel minimaal 48 uur en maximaal 7 dagen laten liggen op de insteek van de 
sloot. Vervolgens afvoeren. 

• Het zaaizaad wordt besteld door ELAN en de kosten hiervan worden in mindering 
gebracht op de beheervergoeding. 

 
Pakketvarianten + beheervergoedingen 
19a Kruidenrijke akkerrand.    €3.936,97 / ha 

19b Kruidenrijke akkerrand op bufferstrook.  €1.026,22 / ha 

 

Adviezen/aanbevelingen 

• Ligging van de kruidenrijke akkerrand: in de open ruimte, niet te dicht bij de boerderij 

of andere bebouwing in verband met verstoring. 

• Het maaien van de kruidenrijke akkerrand gebeurt bij voorkeur gefaseerd, d.w.z. de 

stroken worden niet in één keer in het geheel gemaaid, om zo lang mogelijk te 

voorzien in kruiden, die een uitermate geschikte bron van voedsel voor insecten 

vormen. 
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