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Patrijzen op de rand
                       natuurvriendelijk randenbeheer op akkerbouwbedrijven
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Een gevarieerde kruiden

begroeiing langs een perceels 

grens vind ik een aardig gezicht. 

Zeker als er een aantrekkelijk 

bloemenmengsel wordt bij

gezaaid. Boeren zijn van ouds her 

de makers van het land schap en 

wij willen daarbij best inspelen 

op de vraag uit de samenleving. 

Vrijwilligheid en een redelijke 

vergoeding zijn hierbij het 

uitgangspunt. 

Natuurvriendelijk randenbeheer 

bewijst de laatste jaren een 

goede natuurbeschermings

techniek te zijn en levert 

waarde volle akkernatuur op. De 

belangstelling neemt toe en er 

zijn inmiddels ervaringen mee 

opgedaan. Deze kunnen nu stap 

voor stap verder uitgebouwd 

worden. Voorwaarde is dat 

natuurbeschermingsorganisa

ties en akkerbouwers samen

werken. Daarbij moet vooral goed 

geluisterd worden naar akker

bouwers om te voor komen dat 

er te gemakkelijk over landbouw

kundige bezwaren als ver

onkruiding wordt heen gestapt. 

Tot nu toe was er weinig 

praktische informatie over 

natuurvriendelijk randenbeheer 

voorhanden. In deze brochure 

staan ervaringen van vijf jaar 

randenbeheer op een rij. Een 

probleem op dit moment is dat de 

financiering nog niet struc tureel 

geregeld is. Belangstelling uit de 

akkerbouw én boter bij de vis 

van de over heden, zal hier zeker 

verande ring in brengen. Enkele 

akker bouwprovincies werken 

inmiddels al aan een regeling.

   Aike Maarsingh

    voorzitter afdeling Akkerbouw 

LTO-Nederland in 1995

Natuurvriendelijk randenbeheer

http://www.gaw.nl
http://www.sbnl.nl/biotoopverbetering
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Nog maar kort geleden kwam 

je op elk boerenbedrijf patrijzen 

tegen. Moderne grootschalige 

productiemethoden hebben 

echter hun tol geëist onder de 

planten en dieren. 

Zijn er patrijzen dan is dit een 

aanwijzing dat er ook geschikte 

leefomstandigheden zijn voor 

Patrijs is graadmeter voor natuur

3

‘Zijn er patrijzen, dan is er meer natuur, 
zoals bloemrijke perceelranden of mooie 

begroeide dijken.’

Kleine vos (l.) en veldleeuwerik (r.)

andere natuur. Dan zijn er 

meestal ook bloemrijke bermen, 

klaprozen en vlinders. Dan is er 

ook plaats voor de veldleeuwerik, 

de torenvalk en de kerkuil. Maar 

de patrijzen zijn op veel plaatsen 

verdwenen. En die andere 

soorten ook.
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Akkerland is het landschap 

waar patrijs, veldleeuwerik, 

gele kwikstaart, geelgors, 

grauwe gors, kwartel, kwartel

koning, tientallen soorten 

akkerkruiden en vele andere 

planten en dieren zich thuis

voelen. Deze soorten kunnen 

niet voortbestaan in natuur

reservaten. Ze leven in 

dynamische landschappen 

waar regelmatig de schop in 

gaat. Akkerland dus. Boeren 

hebben daarmee de sleutel in 

handen voor de typische natuur 

van akkerland. Eenvoudige 

ingre pen zoals smalle gras en 

kruidenrandjes langs percelen 

en een paar struiken in over

hoekjes zijn voldoende om 

patrijzen, vlinders en veld 

leeuweriken te laten voort

bestaan.

Zonder boeren geen patrijzen

Patrijs in tarwe 

De torenvalk leeft net als de patrijs vooral op boerenland.
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Samen met tientallen 

akkerbouwers heeft de SBNL 

de afgelopen tijd verschillende 

methoden voor randenbeheer 

ontwikkeld en in de praktijk 

getoetst. Natuurvriendelijk 

beheer op enkele procenten van 

de bedrijfs oppervlakte levert al 

een grote natuurwinst op en de 

opbrengsten lijden er nauwe

lijks onder. Er is (nog) geen 

structurele vergoedingsregeling 

voor natuur vriendelijk 

randenbeheer. Verschillende 

provincies werken inmiddels 

aan een randenregeling. Voor 

vergoedingen is het raadzaam 

samen met collega’s en de 

standsorgani satie bij de provincie 

aan te kloppen (zie de adressen 

en contactpersonen achterin 

de brochure). Andere mogelijk

heden zijn gemeente, land in rich

ting, McSharry en Jachtfonds. 

Voor hulp en advies kan o.a. 

de plaatselijke jachthouder/

wildbeheereenheid ingeschakeld 

worden. Boeren hebben altijd 

voor het landschap gezorgd en 

het besef dringt door dat ze dit 

goed kunnen en daar waar nodig 

voor beloond moeten worden. 

Agrarisch natuurbeheer wint 

terrein. Deze brochure beschrijft 

kant en klare methoden en hun 

invloed op de bedrijfsvoering.

Veel mogelijkheden, lage kosten

Bloemrijke akkerranden verfraaien het landschap
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In het voorjaar leven patrijzen 

altijd in paartjes. Vaak in winter

graan en graszaad percelen. 

Ze ver blijven het hele jaar in 

dezelfde omgeving. Het zijn 

typische standvogels. Ze nestelen 

bij voorkeur in overjarig gras van 

bermen en slootkanten, maar 

bij gebrek hieraan ook wel in 

de randen van graanpercelen. 

De broedtijd begint in april. Pas 

nadat de 1020 eieren gelegd zijn 

begint de hen met broeden. De 

haan staat dicht in de buurt op 

wacht. Na 2325 dagen broeden 

komen de eieren uit. Voor de 

meeste nesten is dit de eerste 

week van juni maar in de weken 

daarna lopen ook nog nesten uit. 

Maai dus niet voor 1 juli!

Het broedsucces hangt vooral af 

van de weersomstandigheden 

in juni. Is het koud en nat in 

de periode dat de kuikens veel 

insecten nodig hebben dan komt 

er niet veel van terecht. Ook 

kunnen er verliezen optreden 

door maaien en door vossen, 

verwilderde katten, marter 

achtigen, kraaien en eksters. De 

havik en de kieken dief pakken 

soms grotere kuikens of vol

wassen patrijzen.

Patrijzenkuikens zijn de eerste 

weken geheel aangewezen op 

insecten. Na een paar weken 

vliegen ze al en met 11 weken 

zijn ze even groot als de ouders.

De zogenaamde ‘patrijzen

kluchten’ die men in najaar en 

winter ziet bestaan uit de ouders 

en de jongen van dat jaar. Soms 

sluiten zich twee kluchten aan een 

of voegen patrijzen zonder kuikens 

zich bij een klucht.’

De aanwezigheid van patrijzen is 

eenvoudig vast te stellen door ‘s 

avonds of ‘s ochtends te luisteren 

in het veld. In het voorjaar kun 

je er de klok op gelijk zetten. De 

haantjes laten hun kirrende roep 

horen tussen 40 en 20 minuten 

vóór zons opgang en tussen 20 en 

40 minuten ná zonsondergang.

Meer over de patrijs

Patrijzenpaartje in het voorjaar, de haan heeft een 

grotere borstvlek dan de hen en de kop is meer 

oranje gekleurd.



als overwinte rings milieu voor 

insecten. Ze overwinteren tussen 

dorre stengel delen die in de 

winter blijven staan. Grassen zijn 

belangrijke waardplanten voor 

vlinders en sprinkhanen.

Kruidenrijke randen  Akker

kruiden zijn vooral belangrijk voor 

het voortplantingssucces van 

akkervogels. Patrijzenkuikens 

zijn de eerste weken volledig 

aangewezen op insecten. Die 

insecten zijn op hun beurt weer 

afhankelijk van onkruiden als 

varkensgras, melganzevoet, 

Akkerbouwgewassen, bermen 

en boerenerven zijn belangrijke 

elementen voor de planten en 

dieren op akkerland. De laatste 

jaren zijn vooral de verbindingen 

tussen al die elementen 

verdwenen. Het ‘natuurlijke’ 

wegennet voor plant en dier is 

weg op de grootschalige moderne 

bedrijven. Dit gemis is eenvoudig 

op te heffen door een fijnmazig 

vlechtwerk van natuurrandjes op 

het bedrijf te leggen.

Ruige grasranden  Patrijzen en 

andere vogelsoorten als gras

pieper, gele kwikstaart en veld

leeuwerik maken hier graag 

hun nest. Zoogdieren en vogels 

gebruiken de ruigtes als dekking. 

Grasrandjes zijn ook belangrijk 
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Versterk het ‘natuurlijke wegennet’
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muur, perzik kruid, hennepnetel, 

herderstasje en kamille. Door 

de sterk verbeterde gewas

bescherming zijn deze onkruiden 

veel minder aanwezig. In het 

gewas moet je ze niet teveel 

hebben staan, maar ze beperkt 

toestaan op een aantal lokaties 

náást de gewassen hindert 

meestal niet in de bedrijfsvoering.

Struwelen   Groepjes lage 

struiken verspreid in het land

schap hebben een grote meer

waarde voor de natuur. Ze geven 

dekking in barre omstandig

heden en speciaal voor patrijzen 

bescherming tegen havik en 

kiekendief. Het zijn ook geschik

te nestplaatsen voor zang vogels. 

Vlinders profiteren weer van 

windluwe, zonnige plekken langs 

de struwelen.

Harrie Luttels, akkerbouwer en 

varkenshouder te Beesel (L)

‘De patrijs hoort bij de streek. 

Twintig jaar geleden was het 

heel gewoon dat je patrijzen 

zag. Als ik een paar kilometer 

over de veldweg liep zag ik altijd 

wel een paar mooie kluchten 

patrijzen. Er waren dan ook veel 

goede broed en schuilgelegen

heden voor de patrijs. Langs het 

spoor stond het vol met braam 

en brem en tussen de akkers en 

de weg lag een berm van drie à 

vier meter. Toen de wildbeheer

eenheid vroeg of ik meedeed 

aan het proefproject voor natuur 

vrien de lijk randenbeheer van 

SBNL, heb ik ja gezegd. Enkele 

perceel randen die qua vorm niet 

goed aan sloten heb ik met krop

aar en rietzwenkgras ingezaaid. 

Het is leuk om de patrijs terug te 

zien nadat deze is weg geweest. 

Het is bovendien niet alleen goed 

voor de patrijs, maar voor de hele 

natuur: er heeft zelfs een koppel 

kwartels gebroed.’ 



Slootkanten en bermen minder 

vaak maaien.  Bermen en sloot

kanten met een goede, gesloten 

graszode kunnen best minder 

vaak gemaaid worden. Maai 

hooguit één keer per jaar en 

laat hier daar stukken vegetatie 

staan. Er zijn mogelijk heden 

om toestemming te krijgen 

van het waterschap. Voorkom 

dat patrijzen nesten of nesten 

van andere bodem broeders 

sneuvelen. Maai dus nooit vóór 

1 juli. 

Locatie   Niet toepassen op 

plek ken waar je veel onkruid

problemen kunt verwachten, 

zoals bermen met veel ridder

zuring of akkerdistel.

 

Kosten  Besparing door minder 

arbeid en machinekosten. 

Minder gemaaide en daardoor 

goed bewortelde sloot

kanten zijn steviger, waar door 

onderhoudskosten minder zijn.

Onkruid  Onkruidproblemen 

ontstaan meestal in een 

be schadigde open zode door 

klepelen, kapotrijden of dood

spuiten van de vegetatie. In een 

mooi gesloten vegetatie kunnen 

lastige onkruiden als kweek, 

akkerdistel en kleefkruid zich 

moeilijk vestigen. Ook verrijking 

door opgebracht slootvuil, 

plakkaten maaisel en meststoffen 

werkt on kruid problemen in de 

hand. Vooral op voedselrijke 

bodem is het daarom raadzaam 

het maaisel af te voeren. Moet 

er ondanks zorgvuldig beheer 

toch ingegrepen worden tegen 

onkruiden doe dat dan altijd zo 

pleks gewijs en selectief mogelijk 

en zorg ervoor dat de vegetatie 

weer snel sluit. Onkruidproblemen 

blijven anders terugkeren.

10

Hoe maak je ruige grasranden?

Veldleeuwerik

De torenvalk en de kerkuil 

profiteren van de muizen in de 

gras en kruidenranden.

Maai slootkanten minder vaak, in ieder geval nooit voor 1 juli 

en laat eens wat stukken vegetatie staan.



Faunavriendelijk is niet altijd 

floravriendelijk  Door minder te 

maaien kan een berm voedsel

rijker worden waardoor minder 

plantensoorten zich kunnen 

handhaven. Faunavriendelijk 

bermbeheer kan dus ten koste 

gaan van de rijkdom aan planten

soorten. Om een gevarieerde 

begroeiing te handhaven is het 

in ieder geval noodzakelijk het 

bermmaaisel af te voeren.

11

‘Slordig bermbeheer geeft lastige onkruiden als akkerdistel en kleefkruid optimale groeikansen. Zorg dat er geen kale plekken ontstaan en voer indien mogelijk het maaisel af.’

Gele kwikstaart 

Graspieper

Akkerranden inzaaien met 

een mengsel van kropaar en 

rietzwenkgras  Op perceelgrenzen 

kunnen grasranden ingezaaid 

worden. Een mengsel van kropaar 

en rietzwenk is hiervoor zeer 

geschikt. Een grasrand die een 

aantal jaar op dezelfde plaats 

blijft liggen geeft de meeste ruigte 

en is daardoor aantrekkelijker 

voor de fauna. Zaai bij jaarlijks 

rouleren bij voorkeur in het najaar 

in. De strook levert dan het 

volgende voorjaar al geschikte 

nestplaatsen.
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Locatie  De grasranden passen 

goed in de bedrijfsvoering door ze 

op wendakkers aan te leggen of 

als kavelpad te gebruiken. Ont zie 

ze wel enigszins. Een wiel  spoor 

is niet erg, maar als de strook 

helemaal wordt plat gere den is de 

natuurwinst minimaal.

Tegenwoordig zie je steeds vaker 

graanranden rond een ander 

gewas. Op deze locaties kunnen 

ook grasranden aangelegd 

worden.

Beheervoordeel  Omdat een 

mooie grasrand als buffer dient 

tussen gewas en perceel grens 

(slootkant of berm) zijn besparin

gen op het perceel grensbeheer 

mogelijk.

Sloot kanten en bermen hoeven 

min der vaak of niet gemaaid te 

worden en bestrijding van wortel 

onkruiden is niet nodig omdat de 

grasrand een afdoende garantie 

tegen ingroei in het gewas geeft.

Onkruid  Vooral bij voorjaars 

inzaai zullen in het begin akker

kruiden tussen het kiemende 

gras op komen. Deze kruiden 

 vooral kamille, duizend knopi gen 

en melganzevoet  verdwijnen 

vanzelf wanneer het gras sluit. 

Vindt u dit een slordig gezicht, 

maai dan één keer na 1 juli, maar 

nodig is het niet. 

Voor verder beheer zie sloot

kanten  en wegbermen (p. 10).

12

Rietzwenk en kropaar zijn zeer geschikt voor de aanleg van grasranden. 

Het zijn forse grassoorten met stevige grote pollen die ‘s winters goed 

blijven staan en veel dekking geven. Als deze grassen goed aanslaan 

krijgen lastige kruiden geen kans zich te vestigen.

Gras en kruidenrijke randen kunnen 

als kavelpad of wendakker gebruikt 

worden, maar berijd ze niet te intensief 

en let extra op in de broedtijd.
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Akkerranden braakleggen en 

verder niets doen  Deze een

voudige methode levert bont

gekleurde kruidenvegetaties 

op. Het moment van laatste 

grond bewerking bepaalt de 

kruiden samenstelling. Een grond 

bewerking in de herfst bevordert 

herfst en winter kiemers als 

kamille, klaproos, korenbloem, 

herderstasje en straatgras. Een 

grondbewerking in het voorjaar 

levert warmte kiemers als

mel ganzevoet, perzikkruid, 

duizen knoop, varkensgras en 

hennep netel op. Het tweede jaar 

zal de rand vergrassen. Voor een 

gevarieerde kruiden samen stelling 

is dus een jaarlijkse grond

bewerking nodig. 

Locatie  Op plaatsen waar veel 

wortelonkruiden voorkomen kan 

beter geen kruidenrand aan ge

legd worden. De kruidenstroken 

kunnen extensief als kavelpad 

gebruikt worden. Een kruiden

Najaarsgrondbewerking (links, kamille) 

en voorjaarsgrondbewerking (rechts, 

duizendknopigen) leveren verschillende 

kruiden op.

Hoe maak je kruiden rijke randen?

Braakleggen en niets doen kan zeer verschillende beelden opleveren. Het tweede jaar zal de kruidenstrook vergrassen (rechtsonder).
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rand langs een graan gewas is 

vanuit natuuroogpunt erg gun stig 

omdat het graan al vroeg in het 

seizoen aangren zen  de dekking en 

luwte geeft. Vooral vlinders zullen 

dankbaar gebruik maken van 

zonnige, windluwe, kruidenrijke 

plekken op akker randen.

Onkruid  Perceelranden met veel 

akkerkruiden zijn de meeste 

akkerbouwers een doorn in het 

oog. Het is een slordig gezicht 

en een veel gehoorde reactie is 

‘straks moet ik extra spuiten om 

die rommel weer kwijt te raken 

terwijl ik juist minder chemie wil 

gebruiken’. Dit is juist wanneer 

het wortelonkruiden als akker

distel, kweek of hoefblad betreft 

maar bij zaadonkruiden speelt 

dit een minder grote rol. Het 

massale spontane opkomen van 

zaadonkruiden geeft immers aan 

dat bouwland al boordevol zit met 

zaden. Eén seizoen niets doen 

verandert hier weinig aan.  

Treden er problemen op met 

wortelonkruiden pak ze dan 

pleks gewijs en selectief aan, 

liefst mechanisch door herhaal

de lijk afmaaien of cultiveren, 

maar als dit te veel tijd kost 

met de rugspuit of stick. Belang

hebbenden, zoals leden van de 

plaatselijke wildbeheer eenheid, 

kunnen hiervoor in geschakeld 

worden.

Kneu (rechts), veldleeuwerik, gele kwikstaart, 

putter, geelgors, patrijs en vele kleurrijke vlinders 

vinden een rijke dis in de kruidenrijke randen. 

Op zonnige dagen zoemt het er van de insecten. 

Dauwnetel, akkerviooltje, vlasleeuwebek en 

rood guichelheil zijn mooie kruiden die in en 

langs akkerranden voorkomen.
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Akkerranden braakleggen en een 

kruidenmengsel inzaaien  Een 

kruidenmengsel zaaien op een 

braakgelegde rand onder drukt 

de spontane kruidengroei. U kunt 

hiervoor soorten gebruiken die 

u leuk vindt of waar u er varing 

mee heeft. Voorbeelden van 

ingrediënten voor kruiden

mengsels zijn: granen, boekweit, 

facelia, koolzaad, bladramme nas, 

luzerne, klaver en lupine. Een 

leuke variant is het mee zaaien 

van inheemse ‘onschuldige’ 

akkerkruiden als korenbloemen 

en klaprozen. Houd lage zaai

dichtheden aan anders onder

drukt het mengsel de kruiden 

volledig en schiet het zijn doel 

voorbij. Het meeste zaaigoed 

is verkrijgbaar via de reguliere 

landbouwzaadhandel. Voor advies 

zie ook de adreslijst achterin.

Henk Huijing, akkerbouwer te 

Westdorp (Dr): ‘Een kruiden randje 

langs een gewas is goed te doen. 

Als je de grond jaarlijks omwerkt 

krijg je nauwelijks last met 

wortel onkruiden. In het SBNL

experi ment kon ik niets bijzaaien. 

Liever had ik bijvoorbeeld facelia 

bijgezaaid. Dat ziet er leuker uit 

en onder drukt het onkruid nog 

wat.’

Om akkerkruiden in stand te houden is een jaarlijkse 

grondbewerking nodig anders vergrast de rand.

Een kruidenmengsel, met bijvoorbeeld 

boekweit, rogge, korenbloem, facelia, 

klaproos en bladrammenas, dun inzaaien,  

onderdrukt de spontane akkerkruiden

groei.
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Randen van graanpercelen niet 

meespuiten met herbiciden en 

insecticiden  In een goed groeiend 

graangewas kan de veronkruiding 

erg meevallen. De rand niet 

spuiten geeft dan maar een 

geringe opbrengst derving, zeker 

in verhouding tot de natuurwinst. 

Er staan dan kruiden in de 

graanrand en er zijn insecten die 

een belangrijke voedselbron zijn 

voor patrijzen kuikens. Ook de 

gele kwikstaart foerageert graag 

in kruidenrijke graanranden.

Locatie  Niet toepassen in 

graanranden waar problemen 

met wortelonkruiden kunnen 

ontstaan. Graan rondom een 

ander gewas leent zich bijzonder 

goed als onbespoten rand.

Kosten  Opbrengstderving: het 

niet meespuiten van enkele 

meters brede graanranden geeft 

meestal marginale opbrengst

dervingen. Zeker wanneer randen 

gekozen worden waar geen 

bijzondere onkruid proble men zijn 

te verwachten.

16

Gele ganzebloem, klaproos en kamille.

Onbespoten graanranden zijn erg 

gemakkelijk in de bedrijfsvoering in te 

passen. De opbrengstderving is klein.

Citroenvlinder

Dagpauwoog
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Struwelen aanleggen is een

voudiger dan u denkt. Hier en 

daar een groepje struiken is 

al zeer waardevol. Geschikte 

soorten zijn: hondsroos, 

egelantier, sleedoorn, liguster, 

veldesdoorn, kornoelje, 

vuilboom, braam, meidoorn, 

kardinaalsmuts, vlier en brem. 

Een paar struiken in de grond 

steken en de eerste jaren het 

onkruid in de gaten houden is 

voldoende.

Locatie  Zoek plekken waar geen 

hinder kan ontstaan bij bedrijfs

voering of slootonderhoud. 

Bijvoorbeeld in brede bermen, op 

en rond het erf of een slecht of 

onhandig hoekje van een perceel. 

Hoe maak je struwelen?

Vlinders maken dankbaar gebruik van zonnige, windluwe, bloemrijke 

plekken langs struwelen en akkerranden.

Koevinkje

Wanneer de struiklaag zich gaat ontwikkelen 

verschijnen soorten als geelgors, bos riet

zanger, grasmus en braamsluiper. Grotere 

oppervlaktes en hogere struwelen zijn minder 

aantrekkelijk voor vogels dan open akkerland. 

Er ver schijnen dan broedvogels van meer 

parkachtige landschappen, zoals groenling, 

vink, spotvogel, ringmus, merel, zanglijster, 

maar ook de kraai of de ekster.

Hondsroos (links) en

een oranjetipje (boven)

Plant u zelf of besteedt u de 

aanplant uit aan de leden van 

de plaatselijke wildbeheer

eenheid dan zijn de aanleg

kosten nihil (onder).
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Snel zichtbaar  Met natuur

vriendelijk randen beheer wordt 

uw bedrijf aantrekkelijker voor 

dieren en planten en u hoeft er 

niet lang op te wachten.

Akkerranden en bermen worden 

snel bloemrijker. Nieuw aan

geleg de grasranden geven na het 

tweede groeiseizoen de beste 

dekking omdat de grassen pas 

het tweede jaar doorschieten. 

Struwelen krijgen pas na een 

paar jaar vorm in het land schap.

De bloeiwijze van de verschil

lende struiken geeft kleurige 

accenten.

Gevarieerder landschap  Het 

landschap waar veel men sen 

dagelijks doorheen wandelen, 

fietsen of reizen wordt verleven

digd met bloem rijke linten met 

vlinders en vogels. De laatste 

jaren is de waardering voor 

de boer als beheer der van het 

landschap afgeno men. Met 

natuurvriendelijk randenbeheer 

kunt u als boer uw rol als maker 

van het landschap opnieuw een 

accent geven.  

Minder bestrijdingsmiddelen en 

meststoffen in het oppervlakte

water   Door natuurvriendelijk 

akker randenbeheer komen 

minder bestrijdingsmiddelen in 

het oppervlaktewater terecht. Bij 

een spuitvrije rand van 3 meter 

breed neemt de drift naar de 

sloot met meer dan 90% af. Ook 

de afspoeling van meststoffen 

naar het oppervlaktewater 

vermindert.

Voordelen natuurvriendelijk randenbeheer

Lieveheersbeestjes en hun larven kunnen alleen overleven in onbespoten randen. Ze zijn nuttig voor de akkerbouwer omdat ze bladluizen eten.
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De brochure  Landschaps-

elementen, aanleg & beheer is 

voor donateurs van SBNL gratis 

verkrijgbaar. Niet donateurs 

betalen een bijdrage in de 

verzendkosten.

Natuurmengsels verkrijgbaar bij 

SBNL   SBNL stimuleert het 

gebruik van inheems, streekeigen 

plant en zaaigoed om een zo rijk 

mogelijke biotoop te krijgen. Om 

de natuur een handje te helpen 

heeft SBNL samen met de firma 

Hofman enkele specifieke fauna

mengsels samengesteld. Bij de 

samenstelling van het zaaizaad is 

rekening gehouden met de 

wensen van onze fauna voor de 

verschillende seizoenen en bij 

verschillend agrarisch 

grondgebruik.

Heeft u interesse? Vraag de 

brochure Faunamengsels; 

groeiend in populariteit, goed 

voor de biotoop aan. Deze wordt 

(met prijslijsten) gratis verstrekt 

door SBNL.
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SBNL werkt aan faunabeheer en 

biotoopverbetering. Iedereen kan 

daarvoor de biotoopconsulent van 

SBNL inschakelen.  Hij geeft – 

tegen vergoeding  advies of 

maakt samen met u op kostprijs

basis een plan. WBE’s, particu

lieren en gemeenten kloppen 

geregeld bij SBNL aan. Het komt 

het biotoop ten goede. Schakel 

SBNL ook gerust in bij inrich ting 

en beheer van natuurterrein en en 

kleine landschapselementen.

Goed onderhoud van bestaande 

landschapselementen is de 

eerste winst voor wie aan de slag 

wil met biotoopverbetering. Het 

kan daarbij gaan om verbetering 

van flora en fauna in het 

algemeen of ten behoeve van een 

specifieke dier of plantensoort. 

Onze ervaring is dat iedere 

genomen maatregel bijdraagt aan 

een verhoging van de 

biodiversiteit.

Wildbeheereenheden zijn samenwerkingsverbanden van plaatselijke 

jagers en andere betrokkenen bij het wildbeheer. Zij kunnen mee helpen 

bij het realiseren van natuurvriendelijk akkerrandenbeheer.

Waar kun je advies krijgen?

SBNL

email

info@sbnl.nl

telefoon

0318 57 83 57

website

www.sbnl.nl

mailto:info@sbnl.nl
http://www.sbnl.nl
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