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De bufferstrook (GLMC4) wordt in 2023 een verplichting voor iedere agrariër die
basisinkomenssteun vanuit het GLB wil ontvangen. Wat is er nog mogelĳk en hoe geef je een
ecologisch waardevolle invulling aan je bufferstrook? Om tips, ideeën en motivatie te delen heeft
ANOG een handleiding gemaakt.

De bufferstrook biedt kansen voor de biodiversiteit en de akkervogels. Help je mee? Lees in
onderstaand document wat je kunt doen.

Let op: Onderstaande tips zĳn op vrĳwillige basis. ANOG heeft hier geen financiele
vergoeding voor beschikbaar.¹

De vier basisregels
De bufferstroken zĳn in het leven geroepen om de afspoeling van meststoffen en chemie naar
het water te verminderen. Er zĳn vier basisregels opgesteld:
o Een verplichte bufferstrook van 3 meter breed langs watervoerende

sloten, 5 meter langs KRW en ecologisch kwetsbare wateren.
o De bufferstrook mag niet worden bemest en er mag geen

gewasbeschermingsmiddel worden gebruikt.

Mogelĳkheden op een bufferstrook
Bufferstroken kunnen van onschatbare ecologische waarde zĳn. In Groningen leven zeldzame
akkervogels als de veldleeuwerik en de gele kwikstaart en vogels als vinken en gorzen. Zĳ vinden
voedsel, schuilgelegenheid en broedgelegenheid in kruidenrĳke akkerranden. Een bufferstrook
kan dezelfde potentie hebben met het juiste beheer. En niet alleen akkervogels hebben er baat
bĳ. Insecten, vlinders en wilde dieren vinden er ook hun thuis!

Een bufferstrook ingezaaid met een kruidenrĳk mengsel geeft een boost
aan de functionele agrobiodiversiteit (FAB). De insecten in de akkerrand
zĳn natuurlĳke plaagbestrĳders. De akkerrand zorgt ervoor dat insecten
zich kunnen voortplanten en voorziet in voedsel. Werken met natuurlĳke
plaagbeheersing resulteert in vermindering van het gebruik van
insecticiden. Meer weten? Lees hier meer over het onderwerp via het
project Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen (MKMM)
Een akkerrand die op de juiste wĳze extensief beheerd wordt, biedt veel
ruimte voor gewenste begroeiing.

Een belangrĳke beheeractiviteit voor de kruidenrĳke mengsels is maaien.
Maaien van de rand en het afvoeren van maaisel zorgt voor verschraling
van de bodem, wat gunstig is voor de kruiden. Ook gaat maaien vele
(akker) onkruiden tegen.

Houd bĳ voorkeur een rustperiode aan van ten minste 8 weken tussen maaibeurten, om vogels
en kuikens een goede kans te geven. Wees extra voorzichtig in de periode van april tot begin
augustus, dit is voor veel vogels het hoogtepunt van het broedseizoen.

Er zĳn enkele
uitzonderingen en
extra regels. Recente
ontwikkelingen en
wetgeving zĳn te
vinden op www.RVO.nl

Plaatje FAB

Let op!
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Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen¹ Aan vrĳwillig ingezaaide akkerranden zitten geen
beheervoorwaarden, daarom is er ook geen sprake
van een onkostenvergoeding. Daarnaast is subsidie
op een wetterlĳke verplichting niet mogelĳk.

https://anog.nl/projecten/meer-kennis-minder-gewasbeschermingsmiddelen-oost-groningen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bufferstroken


Suggesties en tips van ANOG

o Een kruidenrĳke akkerrand,
Ontzettend goed voor vogels, bĳen, insecten en wilde dieren. Een
akkerrand bestaat uit verschillende soorten kruiden en granen.
Lees meer op de factsheet ‘Akkerranden beheer’.

o Groene braak,
Bĳ groene braak zaai je geen mengsel in, maar ontstaat er
spontane vegetatie. Dit biedt kansen voor inheemse en lokale
kruiden. Kies je voor groene braak en geen inzaai met een
kruidenmengsel, verschraal dan je grond. Lees meer hierover op
de factsheet ‘Onkruidbeheersing’.

o Ecologisch slootbeheer,
Sloten en wĳken bieden kansen voor biodiversiteit! Ecologisch
slootbeheer vormt een balans tussen het stimuleren van
biodiversiteit en toch een praktische en goed werkende sloot.
Ecologisch slootbeheer vormt een mooie eenheid met een
bufferstrook. De insecten die hier een thuis vinden zĳn vaak
natuurlĳke bestrĳders van plaaginsecten. Lees meer over
ecologisch slootbeheer op de factsheet.

o Bokashi maken van maaisel,
Zowel een strook met kruiden als een groene braak wordt
gemaaid. Laat dit maaisel niet liggen, maar voer het af en verwerk
het. Het maaisel van de bufferstrook is te verwerken tot bokashi,
een goede bodemverbeteraar te gebruiken op de akker.

Alle suggesties zĳn vrĳwillig en er kan geen subsidie voor worden gegeven. Wil je een akkerrand
inzaaien? We bieden de optie voor ANOG leden om het zaaizaad via ons te bestellen voor een
gunstige prĳs. Bestel het zaaizaad via https://anog.nl/bestelformulier-zaaizaad-vrĳwillige-inzaai-
bufferstroken. Het bestellen van zaaizaad kan tot uiterlĳk 1 maart 2023.

Geïnteresseerd in meer biodiversiteit? Kom meer te weten op onze website www.anog.nl en
bezoek verschillende projecten zoals Meer Kennis Minder gewasbeschermingsMiddelen (MKMM)
en de Regio Deal Groenblauwe Dooradering in de Veenkoloniën.

Factsheets
Akkerranden beheer

Onkruidbeheersing

Ecologisch slootbeheer

Publicatiedatum: 07-02-2023
Dit document is onderheving aan wĳzigende regelgeving

Bokashi maken in
samenwerking met mede-
agrariërs, hoe vul je dat
praktisch in?

Lees meer op onze website:
https://anog.nl/projecten/
regiodeal-natuurinclusieve-
landbouw

“Boeren met ‘n gruine raand!”
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