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Bloeiende Akkerranden Barneveld 2022 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 

 

1. De regeling staat open voor akkers in de gemeente Barneveld, tot maximaal het budget 

dat beschikbaar is.  

2. Onder akker wordt verstaan een perceel landbouwgrond waarop een akkerbouwgewas 

(incl. snijmaïs) wordt verbouwd. 

3. De regeling wordt uitgevoerd door Collectief Veluwe.  

4. De keuze van de ligging van de randen wordt bepaald in overleg met de veld 

coördinator. Voor de periode 2022-2023 is dit Sarah Mampuys van Collectief Veluwe. 

De coördinator kiest welke randen mogelijk zijn op basis van verwacht resultaat en 

beschikbaar budget. 

5. Bij de randen in dit project is het beheer als volgt:: 

• De randen worden door de deelnemer zaaiklaar opgeleverd in april 2022, mits 

zich geen extreme weersomstandigheden voordoen. 

• De randen worden in het voorjaar (april) van 2022 ingezaaid met een meerjarig 

mengsel. 

• In de volgende twee jaren wordt de rand na de bloei ( vanaf september) 

gemaaid en het maaisel afgevoerd. 

• De rand wordt in jaar twee niet opnieuw ingezaaid en blijft liggen tot 31 maart 

2024. 

6. In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk om grotere delen van een perceel in te 

zaaien dan alleen de rand, bijvoorbeeld met het mengsel ‘wintervoedsel’. Dit kan 

alleen op ecologisch kansrijke locaties, te beoordelen door de coördinator. De 

voorwaarden zijn verder gelijk aan die van overige randen. 

7. De randen zijn meestal 6 meter breed en minimaal 100 meter lang. Afwijkingen zijn 

mogelijk in overleg met de betrokken veldcoördinator van Collectief Veluwe, maar de 

rand moet wel groter zijn dan 600 m2. 

8. Voor het bepalen van vergoeding voor het randenbeheer wordt de oppervlakte van de 

randen berekend. De vergoeding is € 1750,= per hectare per jaar. De werkelijke 

ingezaaide oppervlakte is maatgevend. Er kan daardoor een afwijking zijn met de 

aanvankelijk geschatte oppervlakte bij het aangaan van de overeenkomst. 

9. De vergoeding wordt jaarlijks achteraf betaald in de maand november. 

10. De randen worden niet bemest gedurende de periode van de overeenkomst 

11. Zo mogelijk wordt een ‘vals zaaibed’ gehanteerd. Dit betekent dat de rand na het 

zaaiklaar maken nog ongeveer twee weken blijft liggen zodat de eerste onkruiden 

kunnen kiemen en de onkruiddruk lager wordt. 

12. Het inzaaien wordt centraal geregeld door Collectief Veluwe . Er wordt een afspraak 

gemaakt met een loonwerker die over de zaadmengsels beschikt en die alle randen 

inzaait. 
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13. Er worden mengsels gebruikt met cultuurgewassen en bloemen/kruiden. 

14. Het is mogelijk om alle randen rondom een perceel te gebruiken. Maar randenbeheer 

langs één of enkele zijden kan ook. De randen liggen bij voorkeur in de zon en langs 

singels, watergangen of andere landschapselementen. Ook is het de bedoeling om 

zoveel mogelijk randen op ‘zichtlocaties’ in te zaaien (langs wegen en paden). 

Collectief  Veluwe beoordeelt op welke plaatsen de randen passend en effectief zijn. 

15. De randen blijven landbouwgrond en blijven dus ook meetellen als oppervlakte voor 

het bepalen van mestplaatsingsruimte en toeslagrechten. Bij de gecombineerde opgave 

moeten de randen wel apart opgegeven worden door de deelnemer. Hiervoor kan de 

gewascode gebruikt worden voor rand langs bouwland, hoofdzakelijk met een ander 

gewas dan gras. Dit is code 3803. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een 

juiste perceelregistratie bij RVO. 

16. De deelnemer geeft in zijn eigen dossier bij RVO een machtiging aan Collectief 

Veluwe voor het ‘raadplegen van percelen’.  

17. De randen mogen niet worden beweid of bemest gedurende de periode van de 

beheerovereenkomst. 

18. Er mag geen bagger of maaisel op de rand worden opgebracht. 

19. De rand mag niet worden gebruikt als wendakker en mag niet worden bereden. Bij het 

inzaaien van het gewas is het dus wenselijk om gewoon een kopakker in te zaaien. Het 

is alleen toegestaan de rand incidenteel te berijden voor bijvoorbeeld eenmalig 

slootonderhoud. 

20. Er vindt op de randen geen grondbewerking plaats tijdens het groeiseizoen, tenzij dit 

i.v.m. de ontwikkeling van de vegetatie gewenst is en hierover afspraken zijn gemaakt 

met de veldcoördinator van Collectief Veluwe. 

21. De rand wordt eenmalig gemaaid na de bloei in jaar twee. 

22. Op de rand vindt geen chemische of mechanische onkruidbestrijding plaats, met 

uitzondering van pleksgewijze bestrijding van probleemonkruiden zoals Ridderzuring, 

Haagwinde, Kleefkruid, Akkerdistel of Jacobskruidskruid. Deze uitzonderingen 

worden afgestemd met de veld coördinator en er wordt gebruik gemaakt van de 

checklist onkruidbestrijding agrarisch natuurbeheer. 

23. Indien de loonwerker niet dicht genoeg bij de perceel rand kan zaaien (door 

bijvoorbeeld overhangende takken)dan zal hij de rand iets naar binnen verleggen. 

Indien er minder dan 6 meter ruimte over is tussen de berijdbare perceel rand en het 

reeds ingezaaide gewas, dan zal de loonwerker voor zover nodig de rand over het 

reeds gezaaide gewas heen zaaien. 

24. De randen dienen tijdens de winterperiode in stand te worden gehouden. In 

uitzonderingsgevallen kan na overleg door Collectief Veluwe worden bepaald dat een 

rand eerder bewerkt mag worden, bijvoorbeeld als dit voor gewasrotatie wenselijk is. 

Indien de randen niet in stand blijven, heeft Collectief Veluwe het recht de vergoeding 

terug te vorderen. 


