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Beste grondeigenaar,
Is het u bekend dat de waterschappen* voor leden van Collectief Midden
Brabant een aantrekkelijke regeling bieden voor agrarisch randenbeheer
langs watergangen? De regeling is eenvoudig in de uitvoering en kent een
aantrekkelijke vergoeding. Velen van u nemen al deel in deze regeling. Er is
nog budget beschikbaar voor 50 km ‘Waterschapsranden’ voor 2018. Zeer
zeker de moeite om u er eens in te verdiepen. U kunt zich hiervoor melden
tot 1 augustus 2017.

“Voor mij is de inpasbaarheid van

randen in mijn bedrijfsvoering goed.
De opbrengstderving viel mee want
van die laatste paar meters moet je
het toch niet hebben.
Ik denk dat het voor alle partijen een
win-win is, als ik er niet teveel extra
administratie voor moet doen. Anders
is de lol er snel af

”

Maarten Schoone,
Melkveehouder te Leenderstrijp

mag.
Onkruidbestrijding is pleksgewijs (10 %) toegestaan, maar blijkt door de verschraling op termijn
minder nodig.
Voor grasland tekenen wij aan dat beweiden en
maaien gewoon kan doorgaan.

Wat levert het op?
1.

2.

Waar gaat het over?

Het gaat om perceelsranden langs beken en
watervoerende sloten (minimaal 8 maanden
watervoerend). Door deze randen natuurvriendelijk te behandelen draagt u bij aan de oppervlaktewaterkwaliteit en dat wordt beloond.
(zie voor uw randen: www.anbbrabant.nl/wat
zijn de mogelijkheden op mijn land)

Welk beheer?

Het beheer is goed in te passen in de bedrijfsvoering. Het gaat om bloemen- of graskruidenrandenranden van 3 tot 10m breed. U houdt
de strook vrij van mest en gewasbeschermers,
zodat deze middelen niet in het oppervlaktewater terechtkomen. Incidenteel berijden

3.
4.
5.
6.

Uw mestplaatsingsruimte blijft gelijk, maar
omdat de rand vrij moet blijven verdeelt u
dezelfde hoeveelheid mest over rest van het
perceel.
De ervaring leert dat de ontwikkeling van
randen een positief effect heeft  op plaag
bestrijding, doordat vanuit de randen nuttige insecten waken over het biologisch
evenwicht op uw perceel. Zij kunnen de
plaagdruk op het hoofdgewas verminderen.
Een natuurvriendelijke akkerrand langs
bouwland mag (tegen een aangepast tarief)
toch nog meetellen voor de vergroeningseis
De watergang blijft schoon: Akkers- en
weidevogels kunnen in deze randen rusten,
voedsel zoeken en zich voortplanten.
Koeien drinken schoon water uit de sloot.
De grondeigenaar ontvangt langjarig een
mooie vergoeding: afhankelijk van het type
andenbeheer bedraagt de vergoeding 1200
– 2500 euro per hectare per jaar op.

*Deze regeling wordt ondersteund door Waterschap de Dommel en Waterschap Aa en Maas

- vervolg aanbeveling agrarisch Waterschapsbeheer -

Facts:
#

In Midden Brabant zijn in 2 jaren 150 km aan ‘Waterschapsranden’ aangelegd.;
in oppervlak gaat het om 73 ha. in Waterschap de Dommel en 17 ha. in Aa en 		
Maas. Er is nog ruimte voor 50 km. ‘waterschapsranden’

#

Het betreft akker- en graslandranden van 3 – 10 m. breed, rafelige perceelsranden
kunnen rechtgetrokken worden

#

Graslandranden zijn het meest populair vanwege de eenvoudige inpassing:
Mestafzet blijft gelijk, beweiding is toegestaan

#

Er is geen planologische schaduwwerking

#

Vergoeding is marktconform en voor 4 jaren zeker gesteld, verlenging mogelijk

# De veldmedewerker ontzorgt bij de aanvraag

“De grasrand van ruim een hal-

ve hectare op mijn akkerbouwbedrijf past goed in de bedrijfsvoering.
Ik kan incidenteel de rand berijden voor de beregening. Ook het
maaien van de sloot werkt eenvoudiger. Soms moet ik spuiten
bij wat slechtere condities. Ik voel
me dan prettiger omdat er geen
gewasbeschermingsmiddelen in
de sloot terecht komen.

”

Ib Christensen,
Akkerbouwer te Bergeijk

Waar vind ik informatie?
-

-

Lees hierboven de facts.
kijk op www.anbbrabant.nl bij <beheer
afsluiten <beheerpakketten en vergoedin
gen <waterbeheer. Zo vindt u het infoblad
agrarisch Waterbeheer,
maar u kunt zich ook direct bij de veldmedewerker melden:
Nelis.klaasen@gmail. com

Vriendelijke groet,
Collectief ANB Midden Brabant

*Dames en heren,
doe er uw voordeel mee.

http://anbbrabant.nl/anb-midden-brabant/

