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Beheerpakket ANLb 2023 

32. Insectenrijke graslandranden  
 
Beschrijving 
Het beheer van de insectenrijke graslandranden is primair gericht op de 
instandhouding (dus niet ontwikkeling) van een kruidenrijke vegetatie. Door extensief, 
gefaseerd maaibeheer kunnen er ook ruigtesoorten in groeien. Een insectenrijke 
graslandrand langs bijvoorbeeld een houtwal, struweelrand of andere zoomvegetatie 
biedt een waardevolle toevoeging aan gradiënten en overgangen in de dooradering.  
Deze vegetatie is waardevol voor insecten, struweelvogels en andere soorten van 
dooradering. 
Er wordt beperkt bemest en chemische onkruidbestrijding is beperkt. 
De rand wordt gefaseerd beheerd, en niet alles hoeft ieder jaar volledig gemaaid te 
worden, zodat er variatie in de vegetatie ontstaat.  
 

Beheereisen 
• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de 

beheereenheid.   
• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aanwezig in de 

periode van 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen) 
 

Aanvullende beheervoorschriften  
• De rand is minimaal 5 meter en maximaal 12 meter breed. 

• De rand wordt gefaseerd gemaaid: ieder jaar wordt 50% van de rand gemaaid in de 
periode van 15 september tot 1 januari, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Het 
daaropvolgende jaar wordt de andere 50% van de oppervlakte gemaaid in de periode 
15 september tot 1 januari, waarbij eveneens het maaisel wordt afgevoerd. 

• Het grasland mag niet gescheurd, gefreesd, geploegd of heringezaaid worden. 
• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van 

akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleefkruid en Jacobskruiskruid. 
• Beweiding is niet toegestaan.  
• Na toestemming van het ELAN kan een onderhoudsbemesting met ruige mest 

worden gegeven. Als de beheereenheid wordt bemest zonder toestemming van het 
ELAN, wordt de beheereenheid verwijderd uit de beheerovereenkomst. 
 

Pakketvarianten en beheervergoeding 
32a)  Insectenrijke graslandrand.    € 2631,30 / ha per jaar 

 

Adviezen / Aandachtspunten 
• Deze rand is goed te combineren met opgaande landschapselementen. Het is aan te 

raden om het aan de zonzijde van het element te leggen 
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