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Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

• Veldcoördinator Marlies Blom

• Agrarisch Collectief Utrecht Oost

• Pakketmogelijkheden 
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• EU budget, aanvulling provincies en 
waterschappen

• Beheercontracten & betalingen via collectief

• Samen kijken naar mogelijkheden per bedrijf 

• Begeleiden beheer

• Natuurbeheerplan provincie

www.collectiefutrechtoost.nl

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
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Mogelijkheden via ANLb pakketten

• Kruidenrijke akkerranden

• Botanische weideranden

• Houtsingels

• Struweelhagen

• Hoogstamboomgaarden



Akkerranden
• Eén- en meerjarig

• Voedsel en dekking vogels, bijen, vlinders en 
anders insecten

• Vermindering uitspoeling

• Bloeiende biodiversiteit

• Beheervergoeding



Eénjarig mengsel
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kruidenrijker, kleinschalig landschap, voedselbron en schuilgelegenheid, lange bloeiboog

Samenstelling eenjarig akkerrandenmengsel

Boekweit Wintervoedsel Meisjesogen Kleurrijk

Tarwe Wintervoedsel Bonte wikke Nectar

Haver Wintervoedsel Cosmea Kleurrijk

Rogge Wintervoedsel Echte kamille Nectar

Vlas Wintervoedsel Gele ganzenbloem Kleurrijk, nectar

Korenbloem (wild) Kleurrijk, nectar Goudsbloem Goede bloeier, natuurlijke 

insectenbestrijding

Phacelia Kleurrijk, nectar Groot akkerscherm Nectar, tegen eikenproc. rups

Dille Nectar Koolzaad Zeer veel nectar

Zonnebloem (klein) Nectar, wintervoedsel Gipskruid Nectar

Zonnebloem (groot) Kleurrijk, nectar Alexandrijnse klaver Veel nectar

Gewone klaproos Kleurrijk, vroege bloeier Groot kaasjeskruid Kleurrijk, nectar





Meerjarig mengsel
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meer grassen, verminderen uitspoeling, overwintering voor insecten en kleine zoogdieren, voedsel en 
dekking voor jonge kieviten, nectar voor bijen en andere insecten

Samenstelling meerjarig akkerrandenmengsel

Boekweit Snelle bedekking Cichorei (wild) Nectar, waardplant

Rode klaver Snelle bedekking, nectar Gele kamille Nectar

Witte weideklaver Snelle bedekking, nectar Incanaatklaver Snelle bedekking, nectar

Haver Snelle bedekking Vogelwikke Nectar, waardplant

Tarwe Snelle bedekking 1e jaar Teunisbloem Kleurrijk, nectar, 1ste jaar

Struisgras Snelle bedekking Timothee Snelle bedekking

Gewone margriet Nectar, waardplant Gele ganzenbloem Kleurrijk , nectar

Goudsbloem Goede bloeier, natuurlijke 

insectenbestrijding

Vlas Wintervoedsel

Peen Tegen eikenproc. rups Glad Walstro Nectar, waardplant

Pastinaak Tegen eikenproc. rups Groot kaasjeskruid Kleurrijk, nectar

Phacelia Kleurrijk, nectar, 1ste jaar Perzische klaver Snelle bedekking, nectar

Echte kamille Nectar Alexandrijnse klaver Snelle bedekking, nectar

Knoopkruid Nectar, waardplant Duizendblad Nectar, waardplant

Grote kaardebol Nectar, wintervoedsel





Botanische weide- of hooilandrand

• Niet bemesten, geen slootmaaisel in de rand

• Minder uitspoeling, verbetering waterkwaliteit

• Samenstelling randen meer divers

• Later maaien voor mee diversiteit

• Beheervergoeding





Houtsingels

• Verschillende soorten, opvolgende bloei

• Meer landschappelijke variatie

• Kruid-, struik- en boomlaag

• Schaduw voor vee

• Aanleg vanuit provinciaal project

• Na aanleg of bij bestaand beheervergoeding
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Struweelhagen

• Verschillende soorten, opvolgende bloei

• Meer landschappelijke variatie

• Struweelsoorten worden niet zo groot

• Aanleg vanuit provinciaal project

• Na aanleg of bij bestaand beheervergoeding
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Hazelaar Gele kornoelje Katwilg Gewone vogelkers
jan-mrt feb-apr mrt-apr apr-mei
6 m 6 m 6 m 15 m

Kardinaalsmuts Lijsterbes Vlier Hondsroos
mei-jun mei-jun mei-jul jun
4 m 18 m 10 m 3 m



Hoogstamboomgaarden

• Verschillende oude rassen

• Cultuurhistorie, landschappelijk waarde

• Fruit

• Aanleg vanuit provinciaal project

• Na aanleg of bij bestaand beheervergoeding
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Samengevat

• Mogelijkheden op agrarische grond voor beheer

• Mogelijkheden op agrarische grond voor aanleg

• Dient meerdere doelen


