Kruidenrijke akkerranden ten behoeve van verbetering
van de waterkwaliteit
Algemeen
Waterschap Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Collectief Midden Groningen willen de
waterkwaliteit verbeteren door het aanleggen van kruidenrijke akkerranden langs
watervoerende sloten. Enkel sloten (zonder maaipad) waarin gedurende het gehele jaar
water staat, komen in aanmerking. Zulke kruidenrijke akkerranden hebben vooral effect op
de chemische waterkwaliteit. De kruidenrijke rand heeft dan ook als doel, de waterkwaliteit
te verbeteren. Door een drie meter brede kruiden strook langs de slootkant wordt
voorkomen dat voedingsstoffen en chemie die op de aanliggende akker worden gebruikt het
water vervuilen. In de rand is chemie gebruik niet toegestaan. Daarnaast kunnen meer
soorten planten, vogels en andere dieren in de gevarieerde begroeiing een plek vinden.
Hieronder treft u de beschrijving van het pakket aan.
Algemeen
Uitsluitend sloten waar gedurende het gehele jaar water in staat, komen in aanmerking.
Sloten met daarnaast een maaipad, komen NIET in aanmerking.

Beheereisen
Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 1 september 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.

Aanvullende beheervoorschriften
→ De rand is 3 meter breed.
→ Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten.
→ De beheereenheid wordt ingezaaid met een voorgeschreven zaaizaadmengsel. Collectief
Midden Groningen bepaalt de samenstelling van het zaaimengsel en welke
zaaidichtheden gebruikt mogen worden.
→ In het laatste jaar mag vanaf 1 september worden geploegd.
→ De beheereenheid bestaat tot aan het moment van grondbewerking uit één van de
volgende gewassen of teelten: grassen, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel),
kruiden of een mengsel van deze. Tot aan het moment van grondbewerking dient het
gewas aanwezig te zijn.
→ Daar waar ploegen is toegestaan, mag ook een andere diepe grondbewerking worden
toegepast.
→ Jaarlijks wordt op 20 cm gemaaid in de periode 1 augustus – 1 maart met inachtneming
van de volgende uitgangspunten. Bij voorkeur wordt er zo laat mogelijk gemaaid, zodat
vogels ook in de winter voedsel kunnen vinden in de rand. Er wordt niet eerder gemaaid

dan nadat de laatste bespuiting van het hoofdgewas (bieten, aardappelen) heeft
plaatsgevonden. Onderzoek de bufferstrook regelmatig of er sprake is van onkruiddruk.
Meldt onkruiddruk direct en overleg met de coördinator. Maaisel hoeft niet te worden
afgevoerd.
→ Uitsluitend pleksgewijze mechanische onkruidbestrijding is toegestaan bij haarden van
akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleefkruid, kweek, melganzevoet of
Japanse duizendknoop.
→ De beheereenheid wordt niet beweid of bemest.
→ De beheereenheid mag bereden worden bij slootbeheer. Uitvoering van slootbeheer en
maaien van het talud na 1 september. De slootbagger van hooguit één slootkant mag op
de rand worden gedeponeerd. De voorkeur heeft afvoer of verspreiding over het land en
niet op de rand.

