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Pakket AR6
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- bouwland

I Wat is een actief randenbeheerstmok o p bouwland?
9 Een rand iangs een watervoerende sloot met als doei emissiebeperking van meststoffen en
bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater (inclusief talud) waar
agrobiodiversiteitsontwikkeiing plaatsvindt.
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i Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer
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9 De rand is 4 meter breed;
9 Randen mogen niet bemest worden en er mogen geen chemische bestrijdingsmiddeien
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worden gebruikt.
Chemische bestrijding van probleemonkruiden (brandnetel, akkerdistel, ridderzuring,
Jacobskruiskruid en paardestaart) is pieksgewijs en driftvrij toegestaan;
Mechanische bestrijding van onkruiden d.m.v. maaien is pleksgewijs toegestaan;
Slootmaaisei dient van de randen afgevoerd te worden binnen 7 dagen;
Randen dienen te worden ingezaaid met een grasmengsel in het Ie
jaar van deelname voor 1
mei van dat jaar;
Randen moeten 6 jaar blijven liggen. Na toestemming van Gedeputeerde Staten mag de rand
in bijzondere situaties omgefreesd en heringezaaid worden, danwel meerdere keren per jaar
gemaaid worden;
Randen op bouwlandperceien dienen in de eerste 3 jaar te worden verschraald door de rand
minimaal 2 keer per jaar te maaien in de periode 15 juni tot 1 oktober en het maaisel af te
voeren van de rand binnen 7 dagen;
Randen op bouwiandperceien mogen na 3 jaar nog maar 1 keer per jaar gemaaid worden in
de periode vanaf 15 juni tot 1 oktober, waarbij het maaisei afgevoerd dient te worden binnen 7
dagen;
Deelnemende randen op bouwlandpercelen van voor 2005 mogen vanaf 2007 nog maar 1
keer per jaar gemaaid worden in de periode vanaf 15 juni tot 1 oktober, waarbij het maaisei
afgevoerd dient te worden binnen 7 dagen;
De rand kan incidenteei gebruikt worden voor slootonderhoud en ten behoeve van de
bereikbaarheid van de gewassen op percelen.
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Pakket A RB grasland

Wat is een actief randenbeheerstrook op grasland?
P Een rand langs een watervoerende sioot met ais doel emissiebeperking van meststoffen en
bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater (inclusief talud) waar
agrobiodiversiteitsontwikkelingplaatsvindt.

Actief randenbeheerstrook langs grasland

Actief randenbeheerstrook langs grasland

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer
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De rand is 4 meter broed;
Randen mogen niet bemest worden en er mogen geen chemische besbijdingsmiddelen
worden gebruikt;
Chemische bestrijding van probieemonkruiden (brandnetel, akkerdistel, ridderzuring,
Jacobskruiskruid en paardestaart) is pleksgewijs en driftvrij toegestaan;
Mechanische bestrijding van onkruiden d.m.v. maaien is pleksgewijs toegestaan;
Siootmaaisel dient van de randen afgevoerd te worden binnen 7 dagen;
Randen op graslandpercelen dienen beweid te worden danwel minimaal 1 keer per jaar
gemaaid te worden, waarbij het maaisel wordt afgevoerd;
Maaien en afvoeren van het maaisel dient plaats te vinden voor 1 oktober van het
desbetreffende subsidiejaar;
Randen op grasiand mogen niet gescheurd en (herjingezaaid worden.

