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Tipkaart

Meerwaarde voor biodiversiteit

Naast kruidenranden kunnen ook in slootkanten veel 
bloemen ontwikkelen die natuurlijke vijanden en 
bestuivende insecten bevorderen. Het herprofileren 
van een sloot is een uitgelezen kans om snel veel 
bloemen te krijgen. Een wat flauwer talud met weinig 
begroeiing is een prima kiembed voor kruiden die 
u zelf inzaait. Als u wilde kruiden kiest die hier van 
nature ook voorkomen, kunnen de soorten lang stand 
houden. Van een bloemrijke slootkant profiteren ook 
weer veel vogels en andere kleine dieren die insecten 
en zaden eten.

Meerwaarde voor akkerbouw

 ✓ Inzaaien met gewenste kruiden voorkomt dat 
ongewenste onkruiden hier snel ontwikkelen 
en voorkomt erosie van het talud;

 ✓ Bloemrijke slootkant versterkt positief effect 
van kruidenranden op natuurlijke vijanden en 
bestuivers, of kan deze zelfs vervangen; 

 ✓ Bloemrijke begroeiing in de slootkant kan 
permanent aanwezig blijven en van nut zijn. 
Kruidenranden moeten af en toe opnieuw 
worden ingezaaid; 

 ✓ Een bloemrijke slootkant kost geen 
productieruimte; 

 ✓ Een geherprofileerde sloot verbetert de 
wateraan- en afvoer, de flauwere taluds zijn 
stabieler en beter te onderhouden; 

 ✓ Het geherprofileerde profiel hoeft minder vaak 
gemaaid te worden en de bredere watergang 
groeit minder snel dicht.

GEHERPROFILEERDE



Meer info

• Zaaitips zie tipkaart ‘Meerjarige kruidenrand’
• Brochure over herprofilering kavelsloten van 

waterschap Zuiderzeeland 
http://www.zuiderzeeland.nl/werkzaamheden/
projecten-buurt/herprofilering/

• Praktische informatie over zaaien van randen 
http://edepot.wur.nl/188870

• Informatie over zaadmengsels 
www.biodivers.nl

Tips

 ! Zaai een mengsel van meerjarige inheemse 
kruiden die van nature ook in natuurgrasland 
en wegbermen voorkomen. U kunt grassen 
toevoegen om snellere bodembedekking te 
krijgen. Eenjarige kruiden zorgen in het eerste 
jaar al voor bloei. 

 ! Indien het eerste jaar eenjarige akkeronkruiden 
de overhand dreigen te krijgen, maai dan een 
keer extra. De meeste eenjarigen overleven 
dit niet, maar de meerjarige kruiden eronder 
zullen doorgroeien. 

 ! Houd de bloemrijke begroeiing in stand door 
één tot twee keer per jaar te maaien, en indien 
mogelijk ook het maaisel uit de slootkant weg 
te halen. Zie ook tipkaart ‘gefaseerd maaien’.

Het praktijknetwerk 'Meer leven in de polder' - van Stichting Veldleeuwerik, deelnemende akkerbouwers 
en CLM - geeft tips aan akkerbouwers om biodiversiteit te benutten en te stimuleren. 
Dit is één van de 10 tipkaarten met maatregelen in de percelen, langs de akkerranden en op het erf. 
Financieel mogelijk gemaakt door de EU.
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