De waarde van de slootrand
In 2019 hebben we grootschalig insectenonderzoek gedaan in meerdere gebieden in ZuidHolland waaronder de polders rond de Wetering. Eén van de resultaten die er echt uitspringt
is de waarde van de slootrand!
Meer grote insecten in de slootrand
Op alle percelen die we hebben onderzocht is het aantal grote insecten (groter dan 4mm) in
de slootrand hoger (figuur A), met gemiddeld 30% meer grote insecten in de rand. Ook het
percentage kruiden was opvallend hoog in de deze randen (figuur B). Zowel randen die
extensief als gangbaar gemanaged werden
Ook in andere onderzoeken komt de rand goed tot zijn recht, in het onderzoek van Jansma
et al. 2016 (Vee-Focus) werden bijna twee keer zoveel grote insecten in de rand gevonden
vergeleken het midden van het perceel. Ook vond Jansma hogere kruidenpercentages en
een meer open vegetatiestructuur in de rand.
Grote vliegende insecten zijn belangrijk voedsel voor kuikens van de grutto en de tureluur
(onderzocht door Beintema et al. 1991). Grote insecten leveren meer energie voor de
kuikens die ze hard nodig hebben om vliegvlug te kunnen worden.
Figuur A) Het gemiddeld aantal grote insecten (groter dan 4 mm) op een plakval op basis van 50
graslandpercelen in Zuid-Holland. Figuur B) Gemiddelde percentage kruiden in het midden van het
perceel en in de slootrand op basis van dezelfde 50 graslandpercelen in Zuid-Holland.
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Vogels zoeken insecten in de rand
Onderzoek van Oosterveld et al (2009) heeft aangetoond dat slootranden relatief gezien
vaak gebruikt worden door Grutto- en tureluurparen met hun kuikens.
De kuikens van de grutto en de tureluur eten vliegende insecten die op de vegetatie zitten,
ze hebben daarom een voorkeur voor grasland met een open structuur en een hoogte van
15-30 cm waar ze makkelijk in kunnen bewegen opzoek naar iets lekkers. De slootrand bied
een ideale snoepfabriek: meer kruiden, meer insecten en een open structuur.
De slootrand inzetten op uw bedrijf?

 Door randen tijdens de eerste snede te laten staan creëer je op een eenvoudige
manier meer kruiden en biodiversiteit op je bedrijf.
 Een intensiever gebruikt grasland naast een extensieve slootrand betekent voedsel
voor de ouders (wormen) en voedsel en dekking voor de kuikens in de rand.
 Meer kruiden kunnen de melkprijs verhogen, afhankelijk van de melkfabriek.
 Wil je ook graag een vergoeding voor je kruidenrijke rand? Neem voor half maart
contact op met uw agrarisch coördinator om de mogelijkheden te bespreken.
Kijk voor meer informatie over de slootrand en hoe je deze inzetten voor de weidevogels
op www.weidewinst.nl

Randenbeheer is makkelijk inpasbaar in de
bedrijfsvoering met mooie natuurresultaten.
Jaap Verduijn, melkveehouder

