
 

 

1. Beheereisen 
Beheereisen (beheeractiviteiten in Koppeltabel = basis voor de vergoeding)  

• Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit een combinatie van 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 [9]. 

2. Aanvullende beheervoorschriften 
De beheervoorschriften zijn van toepassing gedurende een beheerperiode die loopt van 1 januari 

t/m 31 december van het beheerjaar. Voor wintervogelrand en patrijzenrand/-akker loopt de 

beheerperiode door tot 1 maart in het daaropvolgende beheerjaar. Voor de 1-jarige bloemenrand 

kan worden gekozen voor instandhouding tot 1 maart van het daaropvolgende jaar.  

 

A. Generieke beheervoorschriften 

1. Het is toegestaan om verschillende soorten randen naast elkaar te situeren ('samengestelde 

rand'). 

2. De minimale breedte van randen bedraagt:  

- voor randen die liggen langs KRW waterlichamen of andere door het waterschap als 

ecologisch waardevol aangewezen sloten: minimaal 5 m; 

- voor randen langs watervoerende sloten, greppels en sloten waar in de periode van 1 april 

tot 1 oktober geen water in staat: 3 m.; 

- voor overige randen: gemiddeld 3 m, echter voor wintervoedsel- en patrijzenakkertjes geldt 

een gemiddelde breedte van minimaal 9 m. 

3. De maximale breedte van randen bedraagt 20 m. De maximale oppervlakte van randen en 

stroken die breder zijn dan 3 m bedraagt 0,5 ha per perceel.  

o  

4. Contractant is verantwoordelijk voor een doeltreffende onkruidbestrijding door middel van 

aanleg tenminste 1 maal, maar bij voorkeur 2 maal van een vals zaaibed, tijdig schoffelen en 

andere beheermaatregelen gericht op het tegengaan van ongewenste kruiden. 

5. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan: 

- voor randen die liggen langs KRW waterlichamen of andere door het waterschap als 

ecologisch waardevol aangewezen sloten over een breedte van 5 m; 

- voor randen langs overige watervoerende sloten over een breedte van 3 m; 

- voor randen langs greppels en sloten waar in de periode van 1 april tot 1 oktober geen water 

in staat: 1 m. 

6. voor de overige randen is chemische onkruidbestrijding  alleen pleksgewijs toegestaan voor de 

bestrijding van probleemonkruiden zoals distels, hanekam, heermoes, japanse duizendknoop, 

knolcyperus, varkensgras, riet. Het voorschrift is van toepassing op het hele kalenderjaar, ook al 

is de instandhoudingstermijn verstreken.  

7. Het gebruik van insecticiden, fungiciden en nematiciden is niet toegestaan.  

8. Bemesting van de randen is niet toegestaan. 

9. Beweiding van de randen is niet toegestaan. 

10. Het is niet toegestaan om de randen te gebruiken als wendakker. 



 

 

11. Er worden geen eisen gesteld aan de afvoer van maaisel van de rand Het afvoeren van maaisel 

van gras- en graskruidenranden is wel beter voor de kwaliteit van de randen.  

12. Slootmaaisel van watergangen langs de rand wordt indien mogelijk over de rand op het 

aangrenzende bouwland gedeponeerd. Het deponeren van slootmaaisel in 1-jarige 

bloemenranden is niet toegestaan tenzij het onderhoud na 1 oktober plaats vindt.  

13. De randen mogen niet gebruikt worden voor het deponeren van baggerspecie van groot 

onderhoud, tenzij het 1-jarige bloemenranden betreft en het groot onderhoud na 1 oktober 

plaats vindt.  

 

B. Uitsluitingen 

Niet in aanmerking voor ANLb-subsidie komen randen: 

1. die liggen op kavelpaden; 

2. die niet zijn overgenomen in de Gecombineerde opgave van RVO; 

3. die geen onderdeel uitmaken van het Leefgebied Open Akkerland, zoals begrensd door de 

provincie Zuid-Holland. 

 

C. Specifieke beheereisen 

 C.1 Bloemrijke kruidenrand 

1. De bloemrijke kruidenrand  is een eenjarige rand en mag, naar keuze, vanaf 1 oktober of van 

af  1 maart geruimd worden. 

2. De rand is minimaal 3 m breed. In verband met het inzaaien is een minimale breedte van 3.5 

m wenselijk. 

3. Het Collectief kan nadere eisen stellen aan de situering van bloemrijke kruidenranden. 

4. Wanneer bloemrijke kruidenranden worden gesitueerd langs sloten, dan dienen dit sloten te 

zijn die geen groot onderhoud vergen vóór 1 oktober van het beheerjaar. 

5. Voor de bloemrijke kruidenrand wordt uitsluitend een bloemrijk zaadmengsel gebruikt dat 

door het Collectief daarvoor beschikbaar wordt gesteld, voor rekening van de contractant. 

Aanvulling door contractant met andere soorten is niet toegestaan. 

6. Contractant is verantwoordelijk voor het tijdig inzaaien van de rand zodat deze op 1 juni voor 

ten minste 90% is bedekt met vegetatie.  

7. Het maaien van een bloemrijke kruidenrand is niet toegestaan voor 1 oktober van het 

beheerjaar. 

8. Het berijden van een bloemrijke kruidenrand is alleen toegestaan voor het uitvoeren van 

onderhoud aan de rand, de sloot en het drainagesysteem. Door berijding mag in geen geval 

schade aan de vegetatie ontstaan.  

 

C.2 Graskruidenrand 

1. De graskruidenrand is een meerjarige rand en mag vanaf 1 oktober van het derde beheerjaar 

geruimd worden. Ruimen vanaf 15 augustus ten behoeve van vernieuwing van de rand is 

toegestaan nadat door het Collectief ontheffing is verleend en een nieuwe rand voor 15 

oktober wordt ingezaaid. Wanneer de rand na het derde beheerjaar niet geruimd wordt kan 

hij gehandhaafd worden als grasrand in of grenzend aan de wettelijk verplichte bufferzone 

tenzij de rand ter beoordeling van het Collectief (veldcoördinator) nog een voldoende 

gevarieerde en bloemrijke vegetatie heeft.  



 

 

2. Voor de graskruidenrand wordt uitsluitend een kruidenrijk mengsel gebruikt dat door het 

Collectief daarvoor beschikbaar wordt gesteld, voor rekening van de contractant. Aanvulling 

door contractant van het mengsel met andere soorten is niet toegestaan.  

3. Een graskruidenrand mag hooguit twee keer gemaaid worden tijdens een beheerjaar. Een 1e 

jaars graskruidenrand wordt bij voorkeur slechts 1 maal gemaaid in het beheerjaar en bij 

voorkeur na 15 augustus (ook in verband met controle NVWA). 

4. Het maaien van een graskruidenrand is niet toegestaan in de periode van 1 april t/m 30 juni 

en na 15 oktober tot 1 maart. 

5. In afwijking van het voorgaande onder C.2.4 is het maaien van een 1e jaars graskruidenrand 

toegestaan wanneer de onkruidsituatie dit vereist en alleen in overleg met het Collectief 

(veldcoördinator). 

6. Bij de laatste maaibeurt van het beheerjaar mag niet korter gemaaid worden dan nodig is 

voor de instandhouding van een vegetatie van ten minste 15 cm vanaf 15 oktober tot 1 

maart ten behoeve van overwinterende vogels en zoogdieren.  

7. Berijding van de graskruidenrand is alleen toegestaan voor het uitvoeren van onderhoud aan 

de rand, de sloot en het drainagesysteem. Door berijding mag in geen geval schade aan de 

vegetatie ontstaan.  

8. Het is niet toegestaan om een nieuwe graskruidenrand aan te leggen langs sloten waar in dat 

jaar groot onderhoud plaats vindt tenzij er voldoende garanties zijn dat de bagger niet op de 

graskruidenrand wordt gedeponeerd. E.e.a. in overleg met en ter beoordeling van de 

veldcoördinator. 

 

C.3 Grasrand en graskruidenrand ouder dan 3 jaar 

1. Randen die uitsluitend of vrijwel geheel bestaan uit (een mengsel van) gras en die zijn 

ingezaaid na 1 januari 2023 zijn niet toegestaan. 

2. De grasrand is een meerjarige rand en mag vanaf 1 oktober van het beheerjaar geruimd 

worden. 

3. Het maaien van de rand is niet toegestaan in de periode van 1 april t/m 30 juni en na 15 

oktober tot 1 maart. 

4. Bij de laatste maaibeurt van het beheerjaar mag niet korter gemaaid worden dan nodig voor 

de instandhouding van een vegetatie van tenminste 15 cm vanaf 15 oktober tot 1 maart ten 

behoeve van overwinterende vogels en zoogdieren. 

5. Berijding van de grasrand is alleen toegestaan voor het uitvoeren van onderhoud aan de 

rand, de sloot en het drainagesysteem. Door berijding mag in geen geval schade aan de 

vegetatie ontstaan.  

 

C.4 Wintervogelrand 

1. De wintervogelrand is – al dan niet in combinatie met een andere akkerrand gemiddeld 

minimaal 9 m breed. Op onderdelen zijn smallere stukken toegestaan indien de 

perceelindeling daar aanleiding voor geeft.  

2. De wintervogelrand mag niet gesitueerd worden langs sloten waar in de beheerperiode 

groot onderhoud zal plaatsvinden. 

3. De wintervogelrand wordt ingezaaid met een door het Collectief goedgekeurd zaadmengsel 

dat door het Collectief daarvoor beschikbaar wordt gesteld, voor rekening van de 

contractant. 



 

 

4. De wintervogelrand mag niet gemaaid of geruimd worden voor 1 maart van het 

daaropvolgende beheerjaar. 

5. De wintervogelrand mag niet bereden worden behalve voor werkzaamheden voor klein 

slootonderhoud en onderhoud van de drainage. Door berijding mag in geen geval schade aan 

de vegetatie ontstaan.  

6. Tussen de wintervogelrand en de sloot of grens van het perceel en/of grens met het gewas 

bevindt zich bij voorkeur een gras- of graskruidenrand (samengestelde rand). 

 

C5. Patrijzenrand/-akker 

1. De patrijzenrand/-akker is – al dan niet in combinatie met een andere akkerrand – gemiddeld 

minimaal 9 m breed. Op onderdelen zijn smallere stukken toegestaan indien de 

perceelindeling daar aanleiding voor geeft.  

2. De patrijzenrand/-akker mag niet gesitueerd worden langs sloten waar in de beheerperiode 

groot onderhoud zal plaatsvinden. 

3. De patrijzenrand/-akker wordt ingezaaid met een door het Collectief goedgekeurd 

zaadmengsel dat door het Collectief daarvoor beschikbaar wordt gesteld, voor rekening van 

de contractant. 

4. De patrijzenrand/-akker mag niet gemaaid of geruimd worden voor 1 maart van het 

daaropvolgende beheerjaar. Het ruimen na 1 maart van slechts ongeveer de helft van de 

rand/-akker in combinatie met opnieuw inzaaien van het betreffende deel is noodzakelijk. In 

overleg met de veldcoördinator kan worden bezien of in plaats van opnieuw inzaaien ook 

andere maatregelen gericht op het behoud van de insectenrijkdom mogelijk zijn. Het ruimen 

en opnieuw inzaaien kan bloksgewijs of in niet te smalle stroken gebeuren. Het niet-

geruimde deel voorziet in broedgelegenheid en al vroeg in het jaar in 

foerageermogelijkheden. Bij een hoge dichtheid aan planten kan de veldcoördinator in 

overleg met de deelnemer aanwijzingen geven voor het maaibeheer. Daarbij worden 

afspraken gemaakt over de uitvoering van dit beheer.  

5. De patrijzenrand/-akker mag niet bereden worden behalve voor werkzaamheden voor klein 

slootonderhoud en onderhoud van de drainage. Door berijding mag in geen geval schade aan 

de vegetatie ontstaan.  

6. Tussen de patrijzenrand/-akker en de sloot of grens van het perceel en/of grens met het 

gewas bevindt zich bij voorkeur een gras- of graskruidenrand (samengestelde rand). 

 

C6. Zandhommelrand 

1. De zandhommelrand is een meerjarige rand en mag vanaf 1 oktober van het derde beheerjaar 

geruimd worden. Ruimen vanaf 15 augustus ten behoeve van vernieuwing van de rand is 

toegestaan op voorwaarde dat hiervoor door het Collectief ontheffing is verleend en een nieuwe 

rand voor 15 oktober is ingezaaid. 

2. Voor de zandhommelrand wordt uitsluitend een kruidenrijk mengsel gebruikt dat door het 

Collectief daarvoor beschikbaar wordt gesteld, voor rekening van de contractant. Aanvulling door 

contractant van het mengsel met andere soorten is niet toegestaan.  

3. Met het oog op een zo lang mogelijke periode met bloeiende klaver en wikke mag de rand nooit 

in 1 x in zijn geheel worden gemaaid, tenzij sprake is van twee randen aan weerszijde van een 

sloot en afstemming van het maaibeheer plaats vindt. Tussen maaibeurten ligt een periode van 

minimaal 3 weken. Deze maaibeurten worden binnen 5 werkdagen nadat is gemaaid schriftelijk, 

per email of WhatsApp gemeld bij de veldcoördinator van CCHW. 



 

 

4. Na 15 oktober en tot 1 maart mag niet meer worden gemaaid. De vegetatie moet dan minimaal 

een hoogte hebben van 15 cm.  

5. Berijden is alleen toegestaan voor klein slootonderhoud en onderhoud van de drainage.  Door 

berijding mag in geen geval schade aan de vegetatie ontstaan.  

6. Slootmaaisel van watergangen mag niet op de rand worden gedeponeerd.  

7. Baggerspecie van groot slootonderhoud mag niet op de rand worden gedeponeerd.  

 

4. Ontheffingsmogelijkheden 
De veldcoördinator kan, zo nodig in overleg met het Dagelijks Bestuur van het Collectief en na 

afweging van de natuur- en agrarische belangen, ontheffing verlenen van de Aanvullende 

beheervoorschriften. De verleende ontheffing wordt schriftelijk of digitaal vastgelegd, met 

vermelding van in ieder geval de volgende gegevens: 

• Naam van de grondgebruiker 

• Soort akkerrand, nummer van de rand en kaartje en naam van de weg waaraan het perceel 

ligt. 

• Datum verzoek 

• Korte omschrijving van de aard van de ontheffing c.q. werkzaamheden 

• Beknopte afweging 


