
                
 

 

 

19 Kruidenrijke akkerrand: patrijzenrand 
 
Introductie  
Deze rand biedt dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor de patrijs en andere akkervogels. De rand 
bestaat uit 3 stroken. Eén strook met overblijvende bloemen / een graan-akkerflora mengsel, dus uit ruige 
vegetatie. Deze kan dienen als foerageergebied, dekking en broedhabitat. Eén strook met kort blijvend gras. Eén 
strook met zwarte braak biedt vooral foerageermogelijkheden voor de kuikens. Deze zijn de eerste weken volledig 
afhankelijk van insecten. De kale grond warmt snel op en hier zijn dan veel insecten die makkelijk te vinden zijn 
voor de jonge patrijzen. Bij gevaar kunnen ze snel de rand met hoge begroeiing induiken. De stroken in de rand 
mogen gedurende de beheerperiode wisselen. 

 
Beheereisen 

• Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit een combinatie van gras, granen 
(niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak 
of een combinatie van deze, maar nooit uit enkel granen, een deel van de grassen en kruiden mogen 
worden gemaaid en afgevoerd. 

 
Aanvullende beheervoorschriften  

• De rand is gemiddeld minimaal 9 en maximaal 18 meter breed en bestaat uit 3 stroken: groene braak, laag 
graskruidenmengsel en hoog graskruidenmengsel. 

• Laag graskruidenmengsel 
- Een strook van 3 tot 6  meter (50% van de totale breedte minus de braakstrook) wordt eenmalig 

ingezaaid  met  een door het collectief voorgeschreven  laagblijvend graskruidenmengsel.  
- Deze strook moet tweemaal gemaaid worden: eenmaal in de periode 1 maart – 15 april en eenmaal in 

de periode 1 tot 15 september. Als de vegetatie lager is dan 15 cm, hoeft er niet gemaaid te worden. 
- Indien de rand tegen een verplichte bufferstrook wordt aangelegd kan de bufferstrook onderdeel zijn 

van de rand (telt wel mee voor de breedte maar niet voor de vergoeding omdat voor verplichte 
bufferstroken geen of een lagere vergoeding wordt betaald) 

• Hoog graskruidenmengsel 
- Een strook van 3 tot 7,5  meter (50% van de totale breedte minus de braakstrook) wordt eenmalig 

ingezaaid met een door het collectief voorgeschreven meerjarig graskruidenmengsel.  
- Deze strook wordt niet gemaaid.  
- In april van het derde groeiseizoen wordt de helft van de beheereenheid ondergewerkt en opnieuw 

ingezaaid met het door het collectief voorgeschreven zaadmengsel. In het vierde groeiseizoen volgt de 
andere helft. 

• Groene braak 
- Een strook van 3 meter wordt jaarlijks geploegd of andere diepe grondbewerking en blijft braak liggen 

(groene braak). De braakstrook mag bewerkt worden met cultivator of schoffelmachine zodat de 
braakstrook overwegend bestaat uit zwarte braak. 

• Indien de rand grenst aan een bufferstrook, is deze onderdeel van de rand (telt wel mee voor breedte rand, 
maar wordt niet vergoed vanuit dit pakket).  

• De beheereenheid wordt niet bemest en beweid. 



                
 

 

• De beheereenheid wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor het 
schouwen van een aanliggende schouwsloot. Schouwvuil mag niet in de rand gedeponeerd worden. 

• Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol gebruik herbiciden open akkerland bij 
agrarisch natuurbeheer. Probleemonkruiden mogen alleen pleksgewijs (op maximaal 10% van het perceel 
of de rand) chemisch worden bestreden, dit geldt voor haarden van Akkerdistel, Ridderzuring, Brandnetel 
en Jacobskruiskruid. 

• De rand grenst bij voorkeur aan een landschapselement bestaande uit slootkant, dijk, beplanting 
onverharde weg of ruige berm. De rand grenst niet aan bos. 

 
Beheerpakket en beheervergoeding 

 
19. Patrijzenrand Vergoeding per 

hectare per jaar 

  Klei/veen Zand 

19 Patrijzenrand  €  3.170,-   €  2.869,-  

 
 

https://www.boerennatuur.nl/wp-content/uploads/2020/10/protocol_gebruik_herbiciden_in_pakketten_open_akkerland.docx

