Waar en wat is mogelijk?
Provincie Drenthe en de waterschappen hebben voor 2019 bepaald dat er agrarisch beheer t.b.v.
waterkwaliteit mogelijk is in onderstaande begrensde gebieden. Hier kunt u inzoomen op uw
percelen. Verder in dit document ziet u welke pakketten per waterschap mogelijk zijn.

Hoe?
Als u binnen het zoekgebied valt en interesse heeft in een pakket kunt u met ons contact opnemen
voor een afspraak via tel. 0592 700 230.
Bij het aangaan van een contract kunt u hier nagaan wat het verder voor uw bedrijfsvoering en administratie betekent.

19a Kruidenrijke akkerranden op zand maximaal 4 meter
breed
Mogelijk in begrensde waterschapsgebieden van:
- Noorderzijlvest
- Hunze en Aa’s
Beschrijving
Akkerranden langs waterlopen dienen als middel om drift bij chemische bestrijding in de akker naar
de waterloop toe te verminderen. De natuurlijke vijanden die al dan niet ingezaaide kruiden
aantrekken kunnen bovendien bijdragen aan een verminderde noodzaak voor chemische bestrijding.
Beheereisen
 Minimaal 90% van de beheereenheid bestaat van 1 juni tot
15 augustus uit één door Agrarisch Natuur Drenthe geleverd akkermengsel.
 De beheereenheid bestaat uit bouwland.
Aanvullende beheervoorschriften











Als er een kruidenmengsel wordt ingezaaid, wordt in het beheerplan bepaald welke
zaaimengsels en welke zaaidichtheden gebruikt mogen worden.
De beheereenheid is minimaal 3 en maximaal 4 meter breed of de beheereenheid is gerend.
Er mogen op de beheereenheid geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden,
m.u.v. pleksgewijze mechanische of chemische onkruidbestrijding bij haarden van
akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleefkruid, kweek, melganzevoet of japanse
duizendknoop.
Bemesting van de akkerrand is niet toegestaan (oppervlakte mag wel worden meegenomen
voor de gebruiksruimte mest).
Het aangrenzende perceel van de beheereenheid bestaat uit bouwland.
De rand wordt niet bereden of gebruikt als wendakker.
Beweiding van de rand is niet toegestaan.
Maaiwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tussen 1 februari en 1 maart. Het maaisel
wordt binnen twee weken afgevoerd.
Agrarisch Natuur Drenthe streeft naar meerjarige randen, omdat op deze wijze structureel
wordt bijgedragen aan een betere waterkwaliteit en aan het ecologisch effect van de rand.

Pakketten en beheervergoeding per hectare
A19a.4.001

Kruidenrijke akkerranden op zand max 4 m breed (€ 1.711,50 per ha/jaar)
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