A19 Kruidenrijke akkerrand: beheerpakket KEVERBANK

Beschrijving
Een keverbank (beetlebank), is een Engels concept, waarmee voor natuurlijke plaagbestrijding wordt
gezorgd. Het is een opgeploegde strook die wordt ingezaaid met polvormende grassen. De strook
verbetert het leefgebied voor nuttige insecten, vogels en andere fauna die plaaginsecten bestrijden.
Daarnaast biedt het broedgelegenheid voor de patrijs. Vanwege predatierisico is de keverbank bij
voorkeur niet aangesloten op perceelsranden. Omdat de keverbank vooral een functie heeft als
broedhabitat, is deze maatregel pas echt functioneel voor grondbroeders als hij minimaal aan één
zijde wordt ondersteund met een braakstrook. Bij voorkeur wordt de keverbank inclusief braakstrook
gecombineerd met aansluitend het beheerpakket ‘bloemenblok’. Indien ter plekke die aansluiting niet
mogelijk is, kan het bloemenblok ook elders op het bedrijf, zo dicht mogelijk in de buurt van de
keverbank, worden gerealiseerd.
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Beheereisen en algemene beheervoorschriften

Beheereisen
 Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit ingezaaide kruiden en
groene braak.

Algemene beheervoorschriften












De beheereenheid heeft een breedte van 6 meter.
50% van de beheereenheid bestaat uit een verhoogde strook grond (keverbank), begroeid
met een gewas bestaande uit grassen en kruiden en 50% uit een strook met groene braak.
In het eerste jaar dient de grond vanuit twee richtingen op geploegd te worden, zodat een
‘keverbank’ ontstaat van zo’n 0,4 meter hoog (na inklinken) en 3 meter breed.
De keverbank wordt in het eerste jaar voor 1 mei ingezaaid met het door het Collectief
voorgeschreven mengsel van grassen en kruiden.
Op de groene braakstrook mag een niet-kerende grondbewerking worden uitgevoerd, om te
voorkomen dat de spontaan ontwikkelde kruiden een te grote massa gaan vormen.
Het onderdeel ’keverbank’ van de beheereenheid wordt niet gemaaid.
Gebruik van insecticiden en fungiciden is niet toegestaan.
Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol Chemische
bestrijding bij agrarisch natuurbeheer, op te vragen bij het Collectief.
De beheereenheid wordt niet bemest.
De beheereenheid wordt niet beweid.
In goed overleg tussen deelnemer en de gebiedsmedewerker van het Collectief kunnen
activiteiten tussentijds bijgesteld worden. Dit gebeurt op basis van nieuwe inzichten ten
aanzien van het ecologisch doelbereik die gedurende de beheerperiode opgedaan worden
door zowel deelnemer als het Collectief.

Samenstelling zaadmengsel keverbank (meerjarig)
Nederlandse naam
Timothee
Roodzwenkgras
Kropaar
Beemdlangbloem
Ruwbeemdgras
Rolkaver
Schapenzuring
Duizendblad
Gewone brunel
Knoopkruid
Koninginnekruid
Luzerne
Pastinaak
Rode klaver
Vertakte leewentand
Witte klaver

Aandeel
36,0%
20,0%
12,0%
12,0%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%

Ruwe smele
Bladrammenas

Zaaidichtheid: 12,5 kg / ha

Beheervergoeding

●

Kleigronden: € 2530,38 per hectare/per jaar

● Zandgronden: € 2012,65 per hectare/per jaar
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