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Kies een geschikte plek 
Beschouw een akkerfaunarand als de teelt van een gewas waarvan je wilt dat 

die optimaal slaagt. Dus kies een plek met goede groeiomstandigheden. Bij 

een van nature natte plek zal de kans op ongewenste veronkruiding groot 
zijn. Ook randen die voor een groot deel in de schaduw liggen zullen geen 

optimaal resultaat geven. Deze zullen minder uitbundig bloeien en minder 

insecten trekken die warmte minnend zijn en liefst randen in de zon 
opzoeken.  

Begin met een schone lei 

Bij sterke veronkruiding met bijv. kweek, kan overwogen worden vooraf een 
chemische onkruidbestrijding toe te passen. Er moet wel voldoende tijd 

tussen toediening en het inzaaien zitten. 

Werken met een vals zaaibed 

Bij een vals zaaibed wordt de grond bewerkt alsof er al wordt gezaaid. Met 
het zaaien wordt echter 2 weken gewacht. Eerst de onkruiden laten kiemen 

en opkomen. Deze onkruiden worden eerst opgeruimd door te (wied)eggen. 

Daarna wordt het definitieve zaaibed gemaakt. Dit voorkomt voor een groot 
deel een ongewenste veronkruiding. 

Goede zaaibedbereiding 

Ploegen heeft de voorkeur boven frezen. Bij aanwezigheid van kweek worden 
stolonen (wortels met uitlopers) bij het frezen in stukken gesneden, waarbij 

elk stukje wortel weer een nieuwe kweekplant gaat vormen. Ongewild neemt 

het kweekaandeel dan juist toe. 
 

Inzaai uitbesteden 

Kijk of het inzaaien gezamenlijk kunt oppakken en kunt uitbesteden aan “specialisten”, meestal akkerbouwers of 

loonwerkers. Overleg met de coördinator van je ANV wat mogelijk is. 
Volvelds of in rijen zaaien 

Overwogen kan worden in rijen te zaaien, dit maakt wiedeggen mogelijk. 

Zaaitijdstip 
Zaai niet te vroeg, de grond dient al wat opgewarmd te zijn. Tussen begin april en half mei is een geschikte 

periode. Let op het weer: na een droge periode met verwachting van wat regen is een ideaal moment. 

Zaaidichtheid 
Er wordt gezaaid met een zaadhoeveelheid van 18 kg per ha. 

Aandacht bij het inzaaien  

Draai de zaaimachine vooraf een paar keer af om de juiste zaaizaad hoeveelheid te bepalen. Omdat de zaden in 
het mengsel sterk in grootte en gewicht van elkaar verschillen is de kans op ontmenging tijdens het zaaien groot. 

Voorkom dit door regelmatig door de bak te roeren. 

Zaaidiepte 
Zaai niet te diep, 2 cm tot 3 cm is een gewenste zaaidiepte. 

Onkruidbestrijding in de eerste weken na inzaai 

Wanneer een ingezaaide akkerfaunarand al in de beginfase geheel overwoekerd wordt met bijv. melde kan bloten 

(toppen op 15 cm) een goede maatregel zijn en krijgen de ingezaaide soorten alsnog kans te geven zich te 
ontwikkelen.  

Rouleren 

Probeer een akkerfaunarand jaarlijks op een ander stuk aan te leggen. Jaarlijks inzaaien op dezelfde plek leidt al 
snel tot vergrassing en tot een ongewenste vegetatieontwikkeling  (denk aan kweek). Wel jaarlijks melden bij de 

ANV coördinator dat de rand op een ander plek komt te liggen! 
 
 

Nog enkele voorwaarden waar u zich bij pakket A19 aan dient te houden: 

 De akkerfaunaranden worden niet bemest, ook niet voor het inzaaien; 
 Het VALA akkermengsel mag niet worden gemengd met andere zaadmengsels/soorten; 

 De akkerfaunaranden mogen niet als wendakker worden gebruikt; 

 Het gebruik van chemische onkruidbestrijding in de akkerfaunaranden is niet toegestaan; 

 De akkerfaunaranden blijven de winter overstaan en mogen pas na 1 maart worden gefreesd of worden 
ondergeploegd; 

 Een deel (max. een derde) mag blijven staan en hoeft niet ondergewerkt te worden. 

Daarbij wordt de rand niet in de lengterichting maar in de breedte opgeknipt (zie 
tekening hiernaast). Het voordeel van een rand die voor een deel niet opnieuw wordt 

ingezaaid, is dat er op het moment dat alles kaal is er dan nog steeds 

begroeiing/dekking aanwezig blijft, belangrijk voor een soort als de patrijs. 

 

Percentages op basis van gewicht 

Haver 22 

Zomergerst 20 

Zomertarwe 18 

Boekweit 14 

Luzerne 8 

Zonnebloem 5 

Nootzoetraap 2 

Groot kaasjeskruid 2 

Bladrammenas 2 

Zomerkoolzaad 1,5 

Pluimgierst 1 

Korenbloem 1 

Phacelia 1 

Seradella 1 

Rode klaver 1 

Grote klaproos 0,5 


