
 

 
 

Pakket A19a.35.001:  ARB-bouwland-GLB (4 of 3 m breed) 
Versie 2017 

 

Beschrijving 
Een ARB-GLB-rand is een rand langs een watervoerende sloot met als doel emissiebeperking van 
meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater (inclusief talud) waar ontwikkeling van 
de agrobiodiversiteit plaatsvindt. De randen kunnen door de deelnemer gebruikt worden voor de 
invulling van de EA-opgave uit de vergroeningsvoorwaarden van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB), mits deze opgegeven worden als “onbeheerde rand” uit de algemene lijst. De 
waterschappen geven op kaart aan waar dit type rand mogelijk is.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beheereisen 

 De beheereenheid bestaat jaarrond uit gras of ingezaaide kruiden. Zie achterzijde voor zaadmengsels. 

 De oppervlakte wordt niet beweid. 

 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, behalve het pleksgewijs (max. 10% van de 
oppervlakte) en driftvrij bestrijden van probleemonkruiden (brandnetel, akkerdistel, ridderzuring, 
Jacobskruiskruid en paardenstaart). 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

 De rand is altijd 4 meter breed langs A-waterlopen. Langs B en C-waterlopen is de rand 4 of 3 meter. 
De gecontracteerde oppervlakte is bepalend. 

 De oppervlakte wordt niet bemest met dierlijke mest en/of kunstmest.  

 De rand wordt niet gescheurd, gedraineerd, gekilverd en/of omgefreesd zonder toestemming van het 
Collectief. 

 De rand ligt in beginsel op bouwland. De rand is ook toegestaan langs percelen die in verband met de 
vruchtwisseling omgezet worden in tijdelijk grasland, voor de duur van maximaal 1 jaar. 

 De rand kan incidenteel bereden worden ten behoeve van de bereikbaarheid van de gewassen op 
percelen en gebruikt worden voor slootonderhoud. Intensief berijden is niet toegestaan. 

 De rand wordt minimaal 1 en maximaal 2 keer per jaar gemaaid in de periode vanaf 15 juni tot 1 
oktober. Van een rand die al voldoende verschraald is (oude rand met meer dan 3 jaar randenbeheer) 
hoeft het maaisel niet afgevoerd te worden. Van nieuwe randen moet het maaisel binnen 1 maand na 
het maaien zijn afgevoerd, ten behoeve van verschraling van de rand. 

 Mechanisch onkruidbestrijding van probleemonkruiden door middel van extra maaien is toegestaan.. 

 Slootmaaisel is verwijderd binnen 1 maand na het maaien van de sloot. 

 
Jaarlijkse beheervergoeding 
€ 857,29 per hectare 

 
 



 

 
 
Mengsels voor nieuwe randen ARB-bouwland-GLB 
 

 

 

Zaadichtheid: 10 kg/ha

Samenstelling mengsel Percentage Een- of meerjarig Opmerking

Kruiden 

Gewone rolklaver 12% meerjarig

Margriet 10% meerjarig

Wilde peen 10% tweejarig

Gewoon duizendblad 8% meerjarig

Knoopkruid 5% meerjarig

Boerenwormkruid 5% meerjarig

Luzerne 5% meerjarig

Vogelwikke 5% meerjarig

Cichorei 5% tweejarig

Rode klaver 5% meerjarig

Gele lupine 10% eenjarig voor bloei 1e jaar

Boekweit 10% eenjarig voor bloei 1e jaar

Grassen

Timothee 10% meerjarig

Zaadichtheid: 10 kg/ha

Samenstelling mengsel Percentage Een- of meerjarig Opmerking

Kruiden 

Gewone rolklaver 20% meerjarig

Grassen

Rood zwenkgras en/of 

veldbeemdgras 80% meerjarig

Samenstelling bloemenmengsel

Samenstelling laag graskruidenmengsel 


