Leaderproject
De randenmaaier :
samen aan de slag
In het project wordt een multifunctionele
klepelmaaier aangekocht waarmee de agrobeheergroep Beverhoutsveld maaiwerkzaamheden zal uitvoeren.
Zo willen we perceelsranden onderhouden om
probleemonkruiden te bestrijden en verruiging
tegen te gaan. We houden dan meteen ook rekening met de wettelijke spuitvrije zone van één
meter langs waterlopen.
De machine is ruim inzetbaar en kan ook maaiwerkzaamheden uitvoeren op openbaar domein,
langs dreven of waterlopen. Zelfs hagen klepelen
behoort tot de mogelijkheden. Dit zorgt ervoor
dat de maaier efficiënter gebruikt kan worden in
kalmere perioden.

Het maaisel kan
worden afgezogen
en op de akker
geblazen waar
het verdroogt of
wordt ondergewerkt, maar het
kan eventueel ook
gewoon blijven
liggen. >

DE RANDENMAAIER
SAMEN AAN DE SLAG

Een samenwerking tussen :

We organiseren tijdens het project verschillende
demonstratiemomenten en sensibilisatie-acties.
Bezoek regelmatig www.randenmaaier.be en blijf
op de hoogte van het project. Op deze website
vind je steeds de meest actuele info en de geplande activiteiten.
Voor de uitvoering van dit project slaan het Agrobeheercentrum Eco² en Inagro de handen in elkaar.

Met de steun van :

Wens je graag meer info over de inrichting van
spuitvrije zones of over het maaibeheer, aarzel
dan niet ons te contacteren :
• Agrobeheercentrum Eco² : 0470 36 31 01 of
randenmaaier@agrobeheercentrum.be
• Inagro : 051 27 33 82 of
pieter.verdonckt@inagro.be
www.randenmaaier.be

Stap MEE in dit project
en maak gebruik van
onze randenmaaier

Uw voordeel :
- Een praktische oplossing voor het onderhoud van
uw perceelsranden en de verplichte spuitvrije
meterzone langs waterlopen
- Wij onderhouden uw perceelsranden tegen een
beperkte kostprijs dankzij het project.

Waarom ?
Rond landbouwpercelen liggen vele randen die een
specifiek beheer vragen. Maaien is de enige oplossing die op termijn resulteert in een goed ontwikkelde vegetatie en probleemonkruiden voorkomt.
Recent werd een speciaal aangepaste klepelmaaier aangekocht die geschikt is om perceelsranden te maaien. Je kan als landbouwer beroep
doen op deze maaier. Enkele lokale landbouwers
van de agrobeheergroep Beverhoutsveld werden
opgeleid om de werken uit te voeren.

Praktisch
Wie kan beroep doen op de randenmaaier ?
Iedereen met percelen gelegen in de gemeenten Beernem, Oostkamp, Ruiselede en Wingene.
Wat kost het om je randen te laten maaien ?
Dankzij de financiële steun vanuit het Leader project, de
provincie West-Vlaanderen en de betrokken gemeentebesturen, kan de kostprijs tijdens de duur van het project beperkt worden. Tijdens de projectfase wordt er een
kostprijs aangerekend van 40 euro per uur. Deze prijs
omvat alle kosten voor de maaier en de bediening ervan.
Daarnaast wordt er ook een aanrijvergoeding van 15 euro
per dossier aangerekend.
Deze prijzen zijn exclusief 6% btw. De uren beginnen te lopen vanaf het moment de maaier op
het eerste perceel in gang gezet wordt, tot wanneer het laatste perceel volledig gemaaid is.

Percelen langs ingedeelde waterlopen ?
Extra aandacht nodig !
Sinds 2014 zijn landbouwers in kader van de randvoorwaarden verplicht om de minimale spuitvrije van één meter langs ingedeelde waterlopen te respecteren. Ook voor bodembewerking geldt die afstand. Hoe pak je
dat aan ? Inzaai van die meterstroken
met gras en een jaarlijkse maaibeurt kan een oplossing zijn.
Voor meer info, zie de folder of
www.inagro.be/bufferstrook

Hoe ?
Afhankelijk van de teelt kan in het voorjaar of later,
na de oogst, gemaaid worden. Randen langs maïs
en aardappelen bv. krijgen meestal een voorjaarsmaaibeurt. De ervaring leert dat we perfect door
een voldoende ontwikkeld gewas kunnen rijden
zonder het te beschadigen. De juiste bandenkeuze
maken we in functie van de teelt.
Tenslotte kan de maaier ook ingezet worden om
te maaien over omheiningen langs graslanden.
Interesse om ook uw randen te laten maaien ?
Hiernaast zie je hoe je kan aanmelden.

De maaier is breed inzetbaar en geschikt voor
het maaien van bufferstroken, oevers van
grachten en waterlopen,
tussen bomenrijen en
over omheiningen. >

Hoe ?

Meld je aan bij Agrobeheercentrum eco².
• telefonisch : 0470 36 31 01
• via e-mail : randenmaaier@agrobeheercentrum.be
• of via www.agrobeheercentrum.be/inschrijving
Je bezorgt ons :
• Naam, voornaam en adres
• Telefoonnummer en e-mail
• Ligging percelen : Beernem - Oostkamp Ruiselede - Wingene
• Teelt(en) op de te maaien percelen
• Lengte en aantal percelen
STAP 1 :

STAP 2 : Wij maken een planning op en nemen
opnieuw contact op om concreet af te spreken.

De perceelsranden worden gemaaid
volgens de gemaakte afspraken.
STAP 3 :

STAP 4 : Na de uitvoering ontvang je een factuur
en betaal je de afgesproken prijs.

