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Pakket 1: AKKERBOUWRANDEN









IJssellandschap verzorgt in samenwerking met de ANV het jaarlijks inzaaien.
Ten behoeve van het zaaien verzorgt de pachter de bodembewerking;
Bodembewerking vindt alleen plaats in overleg met IJssellandschap;
De rand blijft ook gedurende de winter behouden (geen grondbewerking);
De werkbreedte van de zaaimachine is 3 meter. Hierdoor is een akkerrand
minimaal 6 meter tot maximaal 9 meter;
Het is niet toegestaan om de randen te beweiden, te bemesten en/of chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruiken. Alleen pleksgewijs mag ridderzuring
en/of brandnetel chemisch worden bestreden (max 10% van de rand). Ook is
het niet toegestaan op de randen maaisel of bagger te deponeren;
De randen mogen in principe niet worden bereden. De randen dienen te worden
gemarkeerd met palen. Dit geeft ook duidelijkheid voor de loonwerker;
De oppervlakte blijft nadrukkelijk wel verpacht maar wordt volledig uit de
berekening van de pachtprijs gehaald. In feite vindt er een korting op de
pachtprijs plaats met een bedrag volgens de berekening “oppervlakte strook x
pachtprijs per hectare”.

Pakket 2: RANDEN OP GRASLAND













De randen op grasland zijn minimaal 5 en maximaal 20 meter breed.
Het gras in de rand wordt twee maal per jaar gemaaid en afgevoerd, vanaf
15 juni en september (veelal de 2e en 4e snede gras);
Eventuele variatie op beheer: alléén in overleg (b.v. maaien vanaf 15 juni,
naweiden aug/sept);
De randen mogen niet worden bemest. Ook is het gebruik van chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen niet toegestaan. Alleen pleksgewijs mag
ridderzuring en/of brandnetel chemisch worden bestreden (max 10% van de
rand);
Ook is het niet toegestaan op de randen maaisel of bagger te deponeren. De
randen kunnen wel gewoon als blijvend grasland worden opgegeven bij de
Gecombineerde Opgave;
De randen dienen te worden gemarkeerd met palen. Dit geeft ook duidelijkheid
voor de loonwerker. Wanneer het aangrenzende grasland wordt beweid, dienen
de randen uiteraard (met minimaal een beweidingsdraad) te worden
uitgerasterd;
De oppervlakte blijft nadrukkelijk wel verpacht maar wordt volledig uit de
berekening van de pachtprijs gehaald. In feite vindt er een korting op de
pachtprijs plaats met een bedrag volgens de berekening “oppervlakte strook x
pachtprijs per hectare”.
Op kansrijke plekken is in/bij/doorzaaien van (gras)kruidenmengsel mogelijk.
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Duur overeenkomst

De randen van uw (pacht) percelen hebben op een aantal plaatsen een
lagere opbrengst omdat ze veel schaduw krijgen van naastliggend bos of
landschapselementen of ze zijn te nat of anderszins niet optimaal. Die
randen bieden juist wel mogelijkheden voor versterking van natuur en
landschap. Ze kunnen een goed biotoop vormen voor bijvoorbeeld patrijzen,
bijen en vlinders. Het levert ook een mooie toevoeging aan het landschap.

IJssellandschap en de pachter gaan voor het randenbeheer een
overeenkomst aan. Het is mogelijk om deze overeenkomst eerst voor 1 jaar
(proefjaar) af te sluiten. Als het goed bevalt en de pachter wil verder met het
randenbeheer, wordt er een overeenkomst voor 6 jaar (incl. proefjaar)
gesloten. Hierbij is er na 3 jaar een evaluatiemoment en de mogelijkheid om
het contract te beëindigen.
Schematisch weergegeven:

IJssellandschap heeft besloten om in te zetten op dit randenbeheer op haar
pachtgronden en hiervoor ook geld vrij te maken. U houdt de strook in
pacht, de grond telt mee in (mest)boekhoudingen, u betaalt er niets voor
(korting op de totale pachtprijs) en neemt het mee in uw bedrijfsvoering.
IJssellandschap betaalt de kosten van zaaizaad en inzaai. Het resultaat is
een mooie structuurrijke en bloemrijke zoom langs uw grond!
Dit voorstel is tot stand gekomen in overleg met de pachtervereniging
waarbij gedurende 2 jaar ervaring is opgedaan met een aantal randen op
grasland en bouwland. We willen een randenbeheer stimuleren die een
mooi ecologisch resultaat levert maar tevens eenvoudig is te beheren als
onderdeel van de bedrijfsvoering van uw bedrijf. Hierbij hebben we ook de
begeleiding gevraagd van een externe deskundige van het CLM (Centrum
voor Landbouw en Milieu).
We hebben twee pakketten geformuleerd.
Deze zijn op de achterkant van deze folder beschreven

PACHTERVERENIGING
DEVENTER E.O.

Werkwijze
IJssellandschap nodigt u van harte uit om mee te doen in het randenbeheer.
Indien u interesse heeft, kunt u het aanmeldingsformulier invullen. Dit wordt u
toegezonden, maar is ook te downloaden op www.ijssellandschap.nl. Het
ingevulde formulier kunt u mailen naar j.schoorlemmer@ijssellandschap.nl.
Vervolgens wordt u benaderd door Gerard Willemsen van de ANV Groen
Salland, om ter plaatse afspraken te maken over het randenbeheer op uw
bedrijf.
Pakketten:
zie achterkant folder!

