Aangaan van slootrandenbeheer van 3 of 5 meter
Bedrijf: Jan Duijndam, Delfgauw
Uitdaging: Multifunctionele grondgebruiksubsidie als kans voor bedrijfsontwikkeling
Novelty: Aangaan van slootrandenbeheer van 3 of 5 meter
In 2004 heeft Jan Duijndam in de SAN regeling (doorklikken naar kader) 3 meter slootkantbeheer
afgesloten in plaats van 1,5. Hij denkt er zelfs over een contract aan te gaan voor 5 meter. De
slootkant levert toch weinig op door een afwijkende botanische samenstelling. De mest wordt nu
midden op het land uitgereden.
Voordelen:
Er is meer mest beschikbaar voor het productieland met goede grassen. De mest rijdt Jan dus
alleen midden op de percelen uit, waar het goed benut wordt. Door de mest gericht aan te
wenden, vergroot hij de mestefficiëntie.
Het slootkantenbeheer met belangrijkste eis niet bemesten, past prima in Boeren voor Natuur.
Jan heeft op zijn bedrijf 47 km slootkant. Met deze lengte ontstaat door de polder om de 40
meter een mooi lint voor 3-5 meter, waar bijzondere planten kunnen groeien en de
weidevogeljongen kunnen schuilen. Het bedrijf komt hiermee op 15% verschraling. De
compensatie voor slootrandenbeheer is 1.192 euro/ha.
Bonte weiderand heeft een breedte van tenminste 1 en ten hoogste 5 meter en een lengte van
tenminste 50 meter. Op deze rand mag niet bemest of gebaggerd worden.
47 km x 5 meter = 23,5 ha x 1.192 = 28.012 euro.
Jan zegt hierover: “Op deze manier benut je subsidie voor het gedeelte van het bedrijf dat zowel
kwalitatief als kwantitatief al niet zoveel opbrengt. Je brengt mest van eigen bedrijf naar de plaats
waar die het meeste tot zijn recht kan komen, doordat daar grassen staan die het ook goed benutten.”
In de praktijk laat je de slootrand staan bij de eerste maaisnede half mei. De slootkant hoeft niet
afgezet te worden met draad. De 3 meter kant wordt de filter van het perceel, omdat deze de
meststoffen van het land naar de sloot filtert. “Simpel gezegd: schoon blijft schoon” , aldus Jan.
Doordat hij op zijn bedrijf een uitgestelde maaidatum heeft, beginnend op 1 juni, maait hij zelf de
slootkant in juni mee.
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