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BIJLAGE 3. 
 
 

Beheer van grasbufferstroken als duo- of triorand 
 
Klassieke VLM-beheerovereenkomsten voor "perceelsranden" komen niet tegemoet aan 
de eisen van de steeds schaarser wordende akkervogels, zoals Patrijs, Veldleeuwerik en 
Gele kwikstaart. Wat akkervogels nodig hebben is de combinatie van veilige dekking, 
zomervoedsel (insecten) en wintervoedsel (zaden). Klassieke grasbufferstroken die zijn 
bedoeld tegen het overwaaien van sproeistoffen of het uitspoelen van mest, voldoen hier 
niet aan. Ze worden ingezaaid met één productieve grassoort en vanaf half juni in één 
keer volledig gemaaid, in het najaar vaak nog een tweede keer. De graszode is vaak te 
dicht en daarmee ontoegankelijk voor vogels. Als er al een nest in zit, is er een grote 
kans op uitmaaien. De graszode moet dus ijler en de maaidatum zo laat mogelijk. Daar is 
nu een heel praktische oplossing voor: de duorand, of beter nog: de triorand. 
 

 

Typische uniforme raaigrasstrook van 
klassieke perceelsrand: uiterst arm aan 
soorten en met een dichte zode die 
ontoegankelijk is voor akkervogels 
zoals Veldleeuwerik of Patrijs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het nieuwe principe is dat een 9 tot 12 meter brede perceelsrand in 2 (duorand) of 3 
(triorand) parallelle stroken wordt verdeeld die elk een verschillend maaibeheer krijgen. 
Eén strook blijft ongemaaid en vormt winter en zomer de dekking. De andere strook, of 
de andere twee stroken in het geval van een triorand, worden beurtelings gemaaid en 
blijven dus kort en ijl. De stroken worden ingezaaid met een inheems grasmengsel van 
zowel tapijtvormende als in pollen groeiende grassen. IJl zaaien is een must om een 
open structuur onderaan de grasmat te behouden (max. 12 kg/ha). Het meezaaien van 
wat inheemse en algemene kruiden is mogelijk om meer nectarbronnen en zaden te 
voorzien, en geeft bovendien een bloemrijk zomeraspect. De maaischema's en een lijst 
van geschikte soorten volgt hierna. Alle maaisel wordt steeds afgevoerd, behalve kort na 
aanleg als de productie nog zeer gering is. 
 

In Nederland heeft dit beheer een bewezen sterke toename van de Veldleeuwerik 
opgeleverd i.t.t. het gangbare perceelsrandenbeheer waar de achteruitgang gewoon 
verder gaat. 
 
Lijst geschikte grassen 

In pollen groeiend: 
Kropaar (bv. 10 %) 
Rietzwenkgras (bv. 15 %) 
Timoteegras 
Beemdlangbloem 
Italiaans raaigras 

 
Tapijtvormers: 
Rood zwenkgras (bv. 50 %) 
Veldbeemdgras (bv. 25 %) 
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Lijst geschikte kruiden (voor de polders) 
Eénjarigen voor bloei in jaar van inzaai: 
Grote klaproos 
Korenbloem 
 

Vaste planten: 
Margriet 
Knoopkruid 
Gewone rolklaver 
Rode klaver (< 2 %) 
Luzerne (< 2 %) 

Duizendblad 
Klein kaasjeskruid 
Wilde peen 
Pastinaak 
Smalle weegbree 
Avondkoekoeksbloem 
 
Kruidenmengsel dun inzaaien, bv. à 5 kg/ha 
 

 
 
 
 

De triorand bestaat uit drie parallelle grasstroken: twee beurtelings gemaaide stroken waar de vogels goed bij 

wormen en insecten kunnen, eneen ongemaaide ruige gras-kruiden-strook die voor zaden en dekking zorgt. Dit 

is een winters beeld. 

 
 

 
Een triorand in juni: links de strook die in mei werd gemaaid en nu uitbundig bloeit, in het midden een pas 

gemaaide strook waar vogels makkelijk voedsel kunnen zoeken en rechts in beeld de niet gemaaide "ruige" 

strook. Bij de volgende maaibeurt in juli wordt de linker strook gemaaid en de middelste niet. De ruige strook 

wordt voor de helft gemaaid in september, samen met de linkerstrook. Alle maaisel wordt afgevoerd om geen 

distels of kweek te krijgen. 
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Het maaischema van een duorand: 
 

 
 
 
Het maaischema van een triorand: 
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Bijlage 4.

Fotoreportage studiegebied omgeving

Cantelmolinie & Greveningegeul,

Knokke-Heist

• nummers op kaart verwijzen naar nummers van foto’s

• bij foto’s staat kijkrichting aangegeven:

− N = noord
− O = oost
− ZW = zuidwest
− enz
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1 N1 N1 N1 N
Cantelmolinie

1 O1 O1 O1 O
Cantelmolinie
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1 O1 O1 O1 O

1 W1 W1 W1 W

“Vliegveld” gazon
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2 N2 N2 N2 N Cantelmolinie

Broedgeval

Kuifeend

Alleen jong riet

Structuur is eerder monotoon

2 ZW2 ZW2 ZW2 ZW
Cantelmolinie

Lage oever biedt kans tot creëren van plasdras-situatie

Deze situatie komt weinig voor langs de Cantelmolinie
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3 NNO3 NNO3 NNO3 NNO Geul van Greveninge

Monotone structuur

van steile flank met jong riet

3 ZZW3 ZZW3 ZZW3 ZZW Geul van Greveninge

Monotone structuur

van steile flank met jong riet:

beter gefaseerd maaien zodat her en der 

oud riet kan overwinteren
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4 NO4 NO4 NO4 NO Cantelmolinie

Hier grasbufferstrook aanleggen,

bij voorkeur met triorandenbeheer

Uithoek omvormen

tot grasland

5 ZO5 ZO5 ZO5 ZO Cantelmolinie
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6 N6 N6 N6 N

Laaggelegen vochtig grasland,

gedomineerd door Veldgerst

Valse voszegge

Hoger gelegen droog

grasland van banaal

Engels raaigrasNat zilt grasland
Gradië

nt nat-
droog

en zou
t-zoet

Fort Isabella

6 W6 W6 W6 W Fort Isabella
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6 WNW6 WNW6 WNW6 WNW

Zoutminne
nde oeverv

egetatie

Ondiepe plas-dras-situatie met steltlopers

Fort Isabella

7 N7 N7 N7 N Fort Isabella

Zoutminne
nde oeverv

egetatie

Ondiepe plas-dras-situatie

Zulte

Heen

Ruwe bies

Zilte rus

Heen

Zilte schijnspurrie
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7 ZW7 ZW7 ZW7 ZW Fort Isabella

Zoutminne
nde oeverv

egetatie

Ondiepe plas-dras-situatie

Zulte

Heen

Zilte schijnspurrie

Zulte

Zulte

7 W7 W7 W7 W7 W7 W7 W7 W

Fort Isabella

Ondiepe brakke plas met veel ongewervelden :

zeer goed voor steltlopers (hier: Kluut)

Opletten met vertuining in dergelijk belangrijk en zeldzaam habitat 

= drainage, uniformisering, verstoring (ook door huisdieren), …
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8 NO8 NO8 NO8 NO
Cantelmolinie Alleen jong riet

Structuur is eerder monotoon

Zeer steile oever, kans op afkalven

(o.a. door woelen van talrijke karpers)

Grasbufferstrook

aanleggen 

(liefst triorand)

9 N9 N9 N9 N Fort Isabella

Laaggelegen perc
eel: plasdras-situa

tie te creëren ?
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9 NW9 NW9 NW9 NW

Laaggelegen perceel: plasdras-situatie te creëren

ipv vertuining tot gazon

9 WNW9 WNW9 WNW9 WNW

Laaggelegen perceel: plas-dras-situatie van maken ?

(“weidevogelweide”)

Hier grasbufferstrook

(liefst triorand)
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10101010

10 N10 N10 N10 N Cantelmolinie

Oever eventueel in getrapt profiel

heraanleggen over bredere zone
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10 O10 O10 O10 O

10 Z10 Z10 Z10 Z
Cantelmolinie
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11 N11 N11 N11 N
Geul van Greveninge

Monotone structuur

van steile flanken met jong riet:

beter gefaseerd maaien zodat her en der 

oud riet kan overwinteren.

Waterkwaliteit slecht: te verbeteren.

Hie
r g
ras
buf
fer
str
ook

 aa
nle
gge

n

(bij
 vo
ork
eur
 tri
ora
nd)

Hier grasbufferstrook aanleggen(bij voorkeur triorand)

11 Z11 Z11 Z11 Z Geul van Greveninge

Laaggelegen natte weide

aan beide oevers,

zeer goed voor weidevogels
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11 Z11 Z11 Z11 Z Geul van Greveninge

Laaggelegen natte weide

aan beide oevers:

zeer goed voor weidevogels

Zilte depressie

= variatie !

12 N12 N12 N12 N Geul van Greveninge

Zilte depressie
Hier extra poelen en

plas-dras oevers creëren
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12 NO12 NO12 NO12 NO

Zilte depressie

= zeer goed voor weidevogels

en bijzondere flora

12 NW12 NW12 NW12 NW (Uitgedroogde) brakke poel,(Uitgedroogde) brakke poel,

goed voor weidevogels in lentegoed voor weidevogels in lente

en in zomerse droogteperiodes en in zomerse droogteperiodes 

(zolang er water is)(zolang er water is)

Zilte rus
Zulte



18

12 W12 W12 W12 W Geul van Greveninge

veel Heen

13 Z13 Z13 Z13 Z Geul van Greveninge

Verbrandingsoven

Weide als weidevogelperceel

in te richten met poelen en

plas-dras situaties

Hier 

opgehoogd ?
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13 Z13 Z13 Z13 Z

Weide als weidevogelperceel

in te richten met poelen en

plas-dras situaties

13 ZW13 ZW13 ZW13 ZW

Weide als weidevogelperceel

in te richten met poelen en

plas-dras situaties

Afgedekt ex-stort naast

verbrandingsoven

Geul van Greveninge
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14 N14 N14 N14 N
Afgedekt ex-stort naast

verbrandingsoven

14 NW14 NW14 NW14 NW Geul van Greveninge

Plas-dras-oever, afgetrapt door vee

OK om dit her en der te doen, afgewisseld

met rietkragen
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14 ZO14 ZO14 ZO14 ZO Toegang voor vee, parallel aan oever,Toegang voor vee, parallel aan oever,

met instap en uitstap op zijkant.met instap en uitstap op zijkant.

Goed systeem om ook aan steile oevers Goed systeem om ook aan steile oevers 

wat plaswat plas--drasdras--situaties te krijgen.situaties te krijgen.

Oever langs maisakker

kalft af door te dicht bij

de rand te werken:

grasbufferstrook aanleggen,

bij voorkeur triorand

15 Z15 Z15 Z15 Z Dijk met schapenbegrazing

Vegetatie is banaal

Engels raaigras
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16 NO16 NO16 NO16 NO

Rode-O
ssenst

raat

Gefaseerd gemaaide berm: onderaan niet mee gemaaid 

en dus rijk aan  bloemen en insecten in zomer 

+ veel zaden voor vogels in winter

16 ZW16 ZW16 ZW16 ZW

Rode-Ossen
straat

Volledig gemaaide dijk: alles is afgemaaid 

waardoor geen dekking of nectarbron meer over blijft
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17 NW17 NW17 NW17 NW Geul van Greveninge

Verbindingssloot

met natuurgebied Fort St-Donaas

(slechte waterkwaliteit: te verbeteren)

18 N018 N018 N018 N0 Uitgevoerd landschapsbedrijfsplan
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18 N18 N18 N18 N

Uitgevoerd landschapsbedrijfsplan

Broedgeval Roodborsttapuit is bijzonder

18 NW18 NW18 NW18 NW

Extensief begraasde weide,

goed voor insecten en vogels

Geul van Greveninge
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18 ZO18 ZO18 ZO18 ZO

19 ZZO19 ZZO19 ZZO19 ZZO19 ZZO19 ZZO19 ZZO19 ZZO
Verbindingssloot met Fort Frederik

en natuurgebied Zwarte Sluis
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20 O20 O20 O20 O

Geul van Greveninge

Laaggelegen weide,

in te richten als weidevogelgebiedje

met poelen en plas-dras-situaties ?

21 N21 N21 N21 N

Cantelmolinie

Toppen en smalle percelen

omvormen naar grasland

en/of af te schuinen 

tot plas-dras-situatie

Grasbufferstroken 

langs akkers
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