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Beheerpakket ANLb 2016
13c2. Botanisch waardevolle graslandrand – 2 meter maaien na 15 juni
Beschrijving
Tot in de vijftiger jaren waren veel graslanden rijk aan (bloeiende) kruiden en grassen. Door
intensivering in de landbouw zijn veel van deze graslanden verarmd qua soortenrijkdom.
Veel karakteristieke soorten zijn verdwenen of teruggedrongen tot marginale delen van het
grasland, zoals in de slootkanten. In veel provincies is in natuurbeheerplannen ruimte
opgenomen om bestaande kruidenrijke graslanden te behouden of graslanden met een
natuurpotentie, te helpen ontwikkelen.
Vooral in de directe nabijheid van landschapselementen zijn de botanische randen van
grote waarde voor de doelsoorten binnen de Droge Dooradering. De insectenrijke randen
zorgen voor een belangrijke voedselbron voor de soorten.
Dit pakket is tevens bedoeld om de af- en uitspoeling van nutriënten en
gewasbeschermingsmiddelen van agrarische percelen in het oppervlaktewater te
verminderen.

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in koppeltabel)
-Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de
beheereenheid [7]
-Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aanwezig in de
periode van 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen) [19]
-Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.

Aanvullende beheervoorschriften
-De beheereenheid is vanaf de insteek 5 meter breed
-De beheereenheid ligt aan de buitenkant van het perceel; en niet op het rijpad.
-De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.
-De beheereenheid mag zowel op kopakker als in de lengterichting worden
toegepast.

Bewerkingen
-De beheereenheid mag niet gescheurd, gefreesd of heringezaaid worden.
-Klepelen is niet toegestaan
-Het slootvuil mag met een maaikorf of ecoreiniger op een ril op de beheereenheid
worden gedeponeerd. Daarna mag het worden afgevoerd of verwerkt d.m.v. bv. een
wallenfrees. Afvoeren of verwerken dient vóór 1 april te gebeuren.
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Maaien en weiden:
-Weiden wel toegestaan
-Maaien binnen 2 meter uit perceelsgrens toegestaan na 15 juni.

Pakketten
13c2) Botanische weilandrand 2 meter
maaien na 15 juni
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