Subsidie voor randenbeheer
op grasland en bouwland
Collectief Veluwe heeft nog budget beschikbaar om contracten af te sluiten voor randenbeheer langs
watervoerende sloten. Het doel van de randen is het verbeteren van de waterkwaliteit door minder
uitspoeling van meststoffen naar de sloot.

Beheer
De randen mogen niet bemest en niet bespoten worden en maaisel uit de sloot mag niet in de rand
blijven liggen. Het maaisel moet worden afgevoerd of over het perceel verspreid (bijvoorbeeld met
een wallenfrees). Randen op grasland mogen gewoon beweid en gemaaid worden, u kunt ze dus
tegelijk met de rest van het perceel bewerken of beweiden. Randen op bouwland worden ingezaaid
met een gras/kruidenmengsel. Op maïspercelen waar veel kieviten broeden, zijn de randen nuttig
voor de kuikens die er voedsel en dekking kunnen vinden.

Mestplaatsing
Zowel op grasland als op bouwland blijft de oppervlakte van de randen meetellen voor uw
mestplaatsingsruimte.

Breedte
De randen op grasland zijn 3 of 6 meter breed.
Op bouwland zijn de randen meestal 6 en soms 9 meter breed.
In overleg kan soms een andere breedte of indeling worden gekozen.

Vergoeding per jaar
Deze wordt per hectare berekend over de oppervlakte van de rand. Een rand van 500 meter lang en
6 meter breed is dus 0,30 ha. De vergoeding is op grasland € 1205,= per hectare.
Op bouwland hangt de vergoeding af van de grondsoort. Op zandgrond is het € 2011,= per hectare
en op kleigrond € 2529,= per hectare. Meestal levert het collectief het zaaizaad en verzorgt soms ook
het inzaaien. In dat geval worden de kosten verrekend.
Verder wordt bij alle randen nog een vergoeding van 10 cent per meter gegeven voor het ‘ecologisch
slootschonen’ (het maaisel blijft immers niet in de slootkant liggen).

Interesse of meer informatie?
Stuur dan een email naar:
info@anvhetbinnenveld.nl of
ottovloedgraven@collectiefveluwe.nl
of bel de coördinator:
Otto Vloedgraven
06-28870603

Jeroen van Wijk uit Odijk had in 2016 goede
ervaringen met zowel de weideranden als
akkerranden ten behoeve van verbetering
waterbeheer. (artikel Nieuwe Oogst)

