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Geachte deelnemers,
Hierbij ontvangt u de negende nieuwsbrief in het kader van het project Actief Randenbeheer Drenthe.
In deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging voor de veldbijeenkomsten op 17 en 18 juni aanstaande,
informatie over het beheer van de randen en ook enkele huishoudelijke mededelingen.

Veldbijeenkomsten
U wordt hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan één van de twee veldbijeenkomsten op 17 en 18 juni.
Graag willen we u laten zien hoe randen met verschillende leeftijd, er op dit moment bij liggen.
De exacte locaties zijn op dit moment nog niet bekend, maar misschien wilt u van beide data alvast een
aantekening maken in uw agenda.
Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over locatie, tijdstip en het programma.

Beheer randen
In Nieuwsbrief nr. 5 (11 april 2007) hebben we het beheer van de randen al eens besproken. In
Nieuwsbrief nr. 7 (12 juli 2007) hebben we een aantal afspraken rondom maaitijdstippen aangepast, naar
aanleiding van de ervaringen en discussies tijdens de veldbijeenkomsten van 2007. Omdat het seizoen
alweer aardig op gang is, zetten we hieronder de belangrijkste afspraken nog eens voor u op een rijtje.
Foto links:
Maaicombinatie voor
akkerrand en talud.
Valthermond, augustus 2007

Initiatiefnemers: Provincie Drenthe, Waterschappen Hunze en Aa’s en Velt en Vecht en LTO-Noord.

Beheer gras(kruiden)randen
•
•
•
•
•
•

•
•

Buiten het reguliere beheer (maaien, slootonderhoud) mag er niet over de randen worden gereden.
Verdichting is funest voor de vegetatie. Hoe meer uw randen beschadigd raken, hoe meer last u
daarna houdt van ongewenste onkruiden.
De randen mogen niet worden bemest; Onkruidbestrijding is alleen pleksgewijs toegestaan, ter
bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, kleefkruid en jacobskruiskruid.
Op de randen wordt een verschraalbeheer toegepast (maaien en afvoeren) om verstikkingsplekken en
veronkruiding te voorkomen en plantensoorten van schralere milieus ruimte te bieden;
Voor randen waar de grasgroei niet overmatig sterk is (vooral de randen die in 2006 zijn aangelegd)
is 1x maaien in de eerste helft van september voldoende.
Voor randen met een zware grasproductie is een eerdere maaibeurt noodzakelijk. Maar maaien vóór
15 juli is niet gewenst, vooral vanwege de risico voor weidevogels en hun kuikens
Bij sterke grasgroei is daarom maaien tussen 15 juli en 15 augustus optimaal. Langs percelen waar
granen worden geoogst, kan meteen daarna de rand gemaaid worden en het maaisel op de stoppels
worden geveegd. Langs andere gewassen is wachten tot hun oogst niet gunstig, en moet dus tussen
15/7 en 15/8 gemaaid worden.
Bij randen met een hoge productie kan dan een 2e maaibeurt in september nodig zijn.
Voor alle maaibeurten geldt: De maaihoogte is minimaal 6 cm, liever 10 cm. Laat het maaisel 1 – 3
dagen drogen, en voer het dan af. Langer laten liggen is ongunstig voor de verschraling en hergroei
van de kruiden. Probeer voor het maaien en afvoeren met collega’s in het project naar gemakkelijke
oplossingen te zoeken. Kunt u een frontmaaier lenen van een buurman of kan één deelnemer op
meerdere nabijgelegen bedrijven de randen maaien? Zit er een paarden- of geitenliefhebber in de
buurt die het maaisel wel als hooi wil? Enzovoorts. Dit spaart u tijd, geld en moeite uit.

Beheer bufferstrook op grasland (veehouderij)
•
•
•
•
•
•

Buiten het reguliere beheer mag er niet over de randen worden gereden.
De randen mogen niet worden bemest; Onkruidbestrijding is alleen pleksgewijs toegestaan, ter
bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, kleefkruid en jacobskruiskruid.
Op de randen wordt een verschraalbeheer toegepast (maaien en afvoeren) om verstikkingsplekken en
veronkruiding te voorkomen en plantensoorten van schralere milieus ruimte te bieden;
De grasranden hoeven niet te worden uitgerasterd. Als het perceel wordt beweid is beweiding van de
rand ook toegestaan;
Het eerste jaar moet de vegetatie 2x worden gemaaid: tweede helft mei en eerste helft september. De
maaihoogte is minimaal 6 cm, liever 10 cm. Het maaisel moet worden afgevoerd;
Het tweede jaar en de daaropvolgende jaren kan worden volstaan met 1x per jaar maaien en afvoeren
zo dicht mogelijk op of rond 22 juni. Deze datum is gekozen op basis van een advies van de Animal
Science Group van Wageningen UR en is getoetst bij een tweetal pilotdeelnemers. Vervolgens wordt
de rand weer beweid (net als voor 22 juni). Een late maaibeurt (in sept-okt) is dan niet meer nodig en
dus niet toegestaan. Alleen indien beweiden niet mogelijk is, mag in september nog 1 maaibeurt
worden toegepast. In alle gevallen wordt het maaisel verwijderd. Wanneer een ondernemer van dit
advies wil afwijken, is hij verplicht vooraf overleg met PPO te voeren (telefonische helpdesk).

Samenvatting maaitijdstippen
Gras(kruiden)rand
langs bouwland

•
•
•

Bufferstrook
langs grasland

•
•

Randen met matige grasgroei: maaien en afvoeren 1e helft september
Randen met sterke productie: maaien en afvoeren tussen 15 juli en 15 augustus
Indien er dan nog steeds een sterke hergroei plaats vindt, kan een 2e maaibeurt
in de 1e helft van september nodig zijn.
Maaien en afvoeren rond 22 juni, gevold door beweiding.
Zonder nabeweiding nog éénmaal maaien en afvoeren in september-oktober

Initiatiefnemers: Provincie Drenthe, Waterschappen Hunze en Aa’s en Velt en Vecht en LTO-Noord.

Tijdens de veldbijeenkomsten van 17 en 18 juni zullen we de stand van verschillende randen gezamenlijk
bekijken en bespreken welk hierboven genoemde maaischema daarbij past. Blijft u alert op het plaatselijk
voorkomen van jacobskruiskruid. Deze soort zit niet in het zaadmengsel, maar kan met de wind zijn
ingewaaid. Indien u het maaisel uit uw randen als hooi wilt gebruiken voor vee of paarden, dan raden wij
u dringend aan om uw randen te inspecteren op de aanwezigheid van deze giftige plant, en om zonodig
een locale bestrijding uit te voeren.

Bufferstroken en het schonen van sloten
Binnenkort begint weer de schouw van sloten en het maaien van taluds en watervegetaties. Een grote zorg
is dat daarbij de nieuwe akkerranden niet beschadigd worden of onder een dikke laag modder of
slootmaaisel verdwijnen. We proberen daar immers te verschralen om bloemen meer kans te geven, maar
die inspanning kan met één werkgang sloot schonen weer ongedaan gemaakt worden. Tijdens de
veldbijeenkomsten op 17 en 18 juni kunt u eventuele knelpunten met ons bespreken. Wanneer u zelf
sloten en taluds gaat schonen en maaien, of een loonwerker daarvoor opdracht geeft, vragen we u om
goed te overwegen wat u met het maaisel doet. Zijn er mogelijkheden om het schoonsel op een andere
oever te leggen, of om het over de akkerrand heen te tillen en tegen de rand van het gewas aan te
plaatsen? Op 17 en 18 juni kunnen we dat bespreken.

Website van ARB Drenthe
In de eerste week van juni zal informatie over het project Actief Randenbeheer Drenthe op de website van
de Provincie Drenthe worden geactualiseerd. Kijkt u de komende weken eens een keertje op:
www.drenthe.nl. Daar kunt u doorklikken op thema “natuur”, vervolgens vindt u de informatie onder
“Actief Randenbeheer Drenthe”.

Wat staat er de komende tijd te gebeuren?
•

•
•
•
•
•

Medewerkers van de Provincie Drenthe zijn reeds begonnen met hun programma van
Broedvogelmonitoring en –kartering. De kans is groot dat uw bedrijf één dezer dagen bezoek
krijgt van vogeltellers namens de Provincie. Wij verzoeken u vriendelijk om hen in de
gelegenheid te stellen hun tellingen uit te voeren.
Ook de rattenvangers van de Waterschappen en onderzoekers van Royal Haskoning en PPO
zullen op een deel van de bedrijven tellingen doen in het kader van monitoring. Zij proberen zo
goed mogelijk die bezoeken bij u aan te kondigen.
Op 17 en 18 juni de veldbijeenkomsten (zie pagina 1)
In juni-juli worden op 4 pilotbedrijven potvallen geplaatst en geleegd.
Eind juni worden op 16 pilotbedrijven vegetatieopnames in de randen gemaakt.
In juni, juli en september worden op 10 pilotbedrijven enkele malen de vlinders en libellen geteld

Hopelijk is deze informatie duidelijk. Voor dringende vragen kunt u terecht bij:
Klaas Wijnholds (PPO-AGV )
Noorderdiep 211, 7876 CL Valthermond
Tel. 0599 66 25 77
klaas.wijnholds@wur.nl
Als reserve geldt Frans van Alebeek, PPO-AGV Lelystad, frans.vanalebeek@wur.nl (tel. 0320 29 16 15).

Initiatiefnemers: Provincie Drenthe, Waterschappen Hunze en Aa’s en Velt en Vecht en LTO-Noord.

