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Beschrijving 
Deze rand biedt voedsel en voor bijen, dagvlinders en andere insecten. De rand bestaat uit 2 stroken die 
gefaseerd worden gemaaid.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beheereisen 

• 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. Een deel van de grassen en kruiden mogen worden 
gemaaid en afgevoerd [9]. 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

• De rand is gemiddeld minimaal 6 en maximaal 12 meter breed en bestaat uit twee parallelle stroken 
die gefaseerd worden gemaaid.  

• Indien de beheereenheid langs een sloot ligt wordt direct langs de sloot pakket A19b ‘kruidenrijke 
akkerrand op bufferstrook’ ingetekend. 

• De insectenrand is een meerjarig pakket wat tot het eind van de looptijd van de 
beheerovereenkomst in stand gehouden dient te worden. De beheereenheid mag alleen bewerkt 
worden onder de volgende voorwaarden: 

o De beheereenheid wordt ingezaaid met een door het collectief voorgeschreven meerjarig 
zaadmengsel.  

o De beheereenheid wordt niet bemest en beweid. 
o De beheereenheid wordt gefaseerd gemaaid: 50% van de beheereenheid wordt gemaaid 

tussen 1 en 15 juli en de overige 50% van de beheereenheid wordt tussen 1 en 30 september 

gemaaid. Het maaisel wordt binnen 5 dagen afgevoerd. In beginsel maar één maaibeurt per 

jaar. In overleg met het collectief kan hiervan afgeweken worden indien het een positieve 

bijdrage levert aan de ecologische kwaliteit van de bijenrand.  

o In april vanaf het derde groeiseizoen wordt een deel tot maximaal de helft van de 

beheereenheid ondergewerkt en opnieuw ingezaaid. De volgende groeiseizoenen volgt per 

jaar een ander deel.  

• Probleemonkruiden mogen alleen pleksgewijs (op maximaal 10% van het perceel of de rand) 
mechanisch of chemisch worden bestreden.  

  



                
 

 

 
 

• De beheereenheid mag niet bereden worden, anders dan voor de in dit beheerpakket genoemde 
beheer. 

• Afwijkingen zijn, bij uitzondering, alléén mogelijk in overleg met de veldmedewerker. 

• Het monitoringsplan (link) van Poldernatuur Zeeland dient uitgevoerd te worden. 
 
 
Vergoeding 
€ 3.400,00 per ha 
 

 
 

  



                
 

 

Verplicht zaadmengsel 
 

Samenstelling Insectenmengsel (gebaseerd op FAB-mengsel) 

Soort   % bloei kg/ha 

Eenjarige kruiden 

Boekweit Fagopyrum esculentum 7,5 vroeg 0,75 

Korenbloem Centaurea cyanus  7,5 midden 0,75 

Bernagie Borago officinalis 7,5 midden/laat 0,75 

Gele ganzenbloem Chrysanthemum segetum 5 midden/laat 0,5 

Gewone pastinaak Pastinaca sativa 2 midden/laat 0,2 

Gewone Klaproos Papaver rhoeas 5 midden 0,5 

Klein streepzaad Crepis capillaris 5 midden/laat 0,5 

Reukloze kamille Tripleurospermum maritimum 2,5 midden/laat 0,25 

Meerjarige kruiden 

Duizendblad Achillea millefolium 7,5 midden/laat 0,75 

Venkel Foeniculum vulgare 2 midden/laat 0,2 

Gewone margriet Leucanthemum vulgare 5 midden/laat 0,5 

Boerenwormkruid Tanacetum vulgare 2,5 midden/laat 0,25 

Gewoon biggekruid Hypochaeris radicata 3 midden/laat 0,3 

Rode klaver Trifolium pratense 5 midden/laat 0,5 

Veldlathyrus Lathyrus pratense 3 midden 0,3 

Gewone rolklaver Lotus corniculatus  3 midden/laat 0,3 

Witte klaver Trifolium repens 3 midden/laat 0,3 

Smalle weegbree Plantago lanceolata 3 midden/laat 0,3 

Knoopkruid Centaurea jacea 3 midden/laat 0,3 

Gewone berenklauw Heracleum sphondylium 2,5 midden/laat 0,25 

Rode ogentroost Odontites vernus s. serotinus 3 midden/laat 0,3 

Muskuskaasjeskruid Malva moschata 3 midden/laat 0,3 

Groot kaasjeskruid Malva sylvestris 1 midden/laat 0,1 

Vertakte leeuwentand Leontodon autumnalis 3 midden/laat 0,3 

Vogelwikke Vicia cracca 3 midden/laat 0,3 

Smeerwortel Symphytum officinale 2,5 midden/laat 0,25 

      Totaal 10 kg/ha 

 


