Bijlage 2: Beheervoorschriften en aanvullende eisen behorende bij het
beheerpakket Flora- en faunastroken

Stichting Limburg Bloeit Op
Beheervoorschriften Flora- en faunastroken

Pakket A19 - Kruidenrijke Akkerranden
Waarom
Beheerde Flora- en faunastroken kunnen verschillende functies hebben. In kleinschalige
landschappen kunnen stroken een belangrijke functie hebben, als voedselbron en
schuilgelegenheid voor diverse soorten vogels, zoogdieren, insecten, reptielen en
amfibieën Ze kunnen tevens dienen als broed-, schuil- en foerageergebied voor
akkervogels, zoals de Grauwe Kiekendief, Veldleeuwerik en Patrijs. Dit is vooral aan de
orde in grootschalige open akkerbouwgebieden, met voldoende brede stroken. De
natuurlijke vijanden die al dan niet ingezaaide kruiden aantrekken kunnen bovendien
bijdragen aan een verminderde noodzaak voor chemische bestrijding en aan een
effectievere bestuiving van de gewassen. Tenslotte kunnen de stroken langs waterlopen
dienen als middel om drift bij chemische bestrijding in de akker naar de waterloop toe te
verminderen.
Het beheer
• Minimaal 90% van de oppervlakte van de beheereenheid bestaat in ieder geval
van 15 mei tot 1 september (maar kan ook langer afhankelijk van beheerplan, zie
bijlage 2A) uit één van de volgende gewassen of teelten: gras, granen (niet zijnde
maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver),
braak of een combinatie van deze.
• De beheereenheid wordt niet beweid.
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De stichting stelt een beheerplan op (bijlage 2A), waarin het beheer in relatie tot het
doel worden onderbouwd rekening houdend met de soorten waarvoor het pakket
wordt ingezet: ecologische gebiedskennis is hier belangrijk;
De Flora- en faunastrook is opgebouwd uit een akker(rand)mengsel voor meerjarige
kruidenrijke akkerranden (met FAB, Akkerflora en akkervogels). Een beschrijving van
het zaaimengsel en zaaidichtheid is te vinden op www.limburgbloeitop.nl. Als er
vanuit een "kale" situatie (zwarte grond) ingezaaid moet worden, moet er wel nog 30
kg/ha zomergraan bij het mengsel gevoegd worden.
De strook mag niet gemaaid worden en niet bewerkt, tenzij anders in het beheerplan
is overeengekomen;
In goed overleg tussen deelnemer en veldmedewerker kunnen activiteiten tussentijds
bijgesteld worden. Dit gebeurt op basis van nieuwe inzichten ten aanzien van het
ecologisch doelbereik die gedurende de beheerperiode opgedaan worden door zowel
deelnemer als de stichting. De deelnemers trekken gezamenlijk op om inzichten en
kennis op te doen en te delen;
Geen zaaizaad (dus ook van de andere gewassen dan graan) behandeld met
insecticiden;
Eenjarige stroken en meerjarige stroken die niet in het najaar vernieuwd worden,
blijven minstens tot 1 september staan, afhankelijk van het beheerplan, zie bijlage
2A;
Bij vernieuwing van een meerjarige strook in het najaar wordt er tussen 15 augustus
en 15 oktober gezaaid;
Er wordt niet beweid.
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In principe wordt er niet geploegd en hoeft er maar eenmaal per 2 jaar ingezaaid te
worden. Indien – na overleg met de veldmedewerker - bewerkt met niet-kerende
grondbewerking of eventueel geploegd is, is jaarlijks zaaien tenminste de eerste twee
jaar van de beheerperiode noodzakelijk;
Bij maaiwerkzaamheden wordt het maaisel binnen een maand afgevoerd, tenzij in
het beheerplan gegronde redenen zijn aangevoerd om dit niet te doen;
Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol Chemische
bestrijding bij agrarisch natuurbeheer, gepubliceerd op de website van de Stichting
Limburg Bloeit Op;
Bemesting van de beheereenheid is alleen na overleg met, en akkoord van de
veldmedewerker toegestaan.
De rand mag (tussen 15 mei en 1 september) niet als kopakker worden gebruikt.
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