ANLb
Beheerjaar
2021
BEHEER VAN RANDEN EN PERCELEN ANLb 2016 – 2021/ Beheerjaar 2021 en tevens
laatste jaar
Onderstaand een aantal aandachtspunten voor de aanleg en onderhoud van ANLB
beheerpakketten. Alle eisen en beheervoorschriften zijn als bijlage van het beheercontract
aan u verzonden. Deze zijn ook terug te vinden op de website van de ANOG.
Grondbewerking:
-Zorg dat u, ten einde een schone start te kunnen maken, een kerende grondbewerking heeft
toegepast.
-Maak minimaal één keer gebruik van de “vals zaaibed methode”
Zaaien
-Kruidenrijke akkerranden:
-Wintervoedselpercelen:
-Fab-rand 1 jarig:
-Fab-rand meerjarig:
-Vogelakker:

15-20 kg/ha
Voor 15 mei
100
kg/ha
Voor 15 mei
15-20 kg/ha
Voor 15 mei
30-35 kg/ha
Voor 15 mei
15-20 kg/ha kruid. akkermengsel
Voor 15 mei
25-30 kg/ha luzerne of 15 kg/ha rode klaver
Voor 15 mei
De vogelakker wordt strooksgewijs ingezaaid in de verhouding 1/3 natuurbraak en 2/3
luzerne/rode klaver
Maaibeurten (kruidenrijke akkerranden minimaal 9 meter)
• Kruidenrijke akkerranden:
- Eerste maaibeurt tussen 1 maart en 15 april. Twee derde van de oppervlakte
wordt gemaaid.
- Tweede maaibeurt tussen 15 augustus en 15 september. Twee derde van de
oppervlakte wordt gemaaid.
Het maaien vindt blok- of strooksgewijs plaats, stroken niet te smal.
• Vogelakker:
- Gedeelte kruidenrijke akker; zie maaibeurten kruidenrijke akkerranden De
luzerne/rode klaver wordt minimaal één keer per jaar gemaaid en afgevoerd. Over
het maaien en afvoeren van luzerne kunt u zelf afspraken maken met een
grasdrogerij (kilogram contract).
Bij randen/percelen die in het voorjaar van 2021 zijn ingezaaid, komt de eerste maaibeurt te
vervallen en eventueel met ontheffing ook de tweede maaibeurt. Bij extreem onkruiddruk in
het eerste jaar graag contact opnemen met de gebiedscoördinator.
Maaiwijze
De maaihoogte is 20 cm. De voorkeur gaat uit naar maaien met een weilandbloter of een
schotelmaaier. Maai niet te kort!
Bemesting/ Gewascode
-Kruidenrijke akkerranden: de beheereenheid mag niet worden bemest.
-Wintervoedsel: bemesting is toegestaan echter enkel buiten de rustperiode.(15 mei tot 15
maart)
-Vogelakker: enkel het gedeelte luzerne mag worden bemest en wel binnen twee dagen na
het maaien. Alleen rundermest mag worden toegepast.
-Stoppelland: na de oogst mag perceel niet worden bemest tot aan einde rustperiode (15
maart)
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Pakket
Kruidenrijke akkerranden
Wintervoedsel

Gewascode
1926
234

Vogelakker
Fab-rand, 3 of 4 meter
Winterstoppel

1926
1926
234

Vogelgraan

Ingezaaid gewas

Stikstofgebruiksnorm
Eerste jaar 40, daarna 0
Klei: 150 kg
Zand/Veen: 140 kg
Luzerne: Eerste jaar 40, daarna 0
Eerste jaar 40, daarna 0
Klei: 150 kg
Zand/Veen: 140 kg
Afhankelijk van gewas

De hoeveelheid mee te rekenen fosfaat is afhankelijk van de fosfaattoestand van het
betreffende perceel en de daarbij behorende norm. Indien u geen actuele gegevens hebt
houdt u de laagste norm aan.
Onkruidbestrijding
Mechanische en chemische onkruidbestrijding zijn in geen van de pakketten toegestaan,
Met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde,
heermoes of kleefkruid.
Indien bovengenoemde onkruiden redelijkerwijs niet meer pleksgewijs te bestrijden zijn kunt
u contact opnemen met de gebiedscoördinator.
Samen wordt er gekeken naar een oplossing, Een mogelijke oplossing zou een grotere
oppervlakte spuiten zijn volgens het protocol:
“Gebruik herbiciden in pakketten open akkerland”. (Formulier te downloaden www.anog.nl)
U volgt het protocol zoals dat op de achterzijde is vermeld en vergewist u middels de checklist ervan
dat u aan de voorwaarden kunt voldoen.

Overig
De beheereenheid mag niet worden beweid of als wendakker worden gebruikt.
Slootonderhoud
Normaal slootonderhoud mag in het najaar worden uitgevoerd. Slootbagger mag met vijzel
over de rand worden verspreid en niet in de rand. Bij bijzondere baggerwerkzaamheden
neemt u contact op met de gebiedscoördinator.
Schouw
Gedurende het seizoen kunt u worden bezocht door de schouwcommissie van de ANOG. Zij
hebben tevens een ondersteunende en adviserende taak. Het is uw eigen
verantwoordelijkheid u te houden aan de beheereisen en de beheervoorschriften.
Registratie en betaling
• Betalingsrechten kunnen ook op de oppervlakte van de beheereenheid worden
aangevraagd. Let op!: Zet u de ANLb beheereenheid in voor vergroening, dan wordt
u gekort op de ANLb-vergoeding.
• Uitbetaling van de ANLb-vergoeding vindt plaats via het collectief in het voorjaar
volgend op het beheerjaar.
• U tekent uw beheereenheden in uw gewaspercelenregistratie “Mijn percelen” RvO.
De beheereenheden zijn automatisch in te lezen door ze uit de kaart ANLb beheer
te selecteren. U kunt dit al doen voorafgaand aan de gecombineerde opgave.
• Zorg dat u uw perceelregistratie altijd up tot date houdt! Dit is niet alleen belangrijk
voor uw administratie, maar ook voor de onze.
• Houd bewerkingen zoals maaien en onkruidbestrijding zoveel mogelijk bij in uw
administratie.

Vragen?
ANOG Gebiedscoördinator Monique Mellema 0597-726966 of info@anog.nl
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