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Weidevogelgrasland met rustperiode 

Pakket opties: 

-Rustperiode van 1 april tot minimaal 1 juni.* 

-Rustperiode van 1 mei tot 15 juni met voorweiden. 

-Rustperiode van 8 mei tot 22 juni met voorweiden. 

Pakket eisen: 

-Vóór de rustperiode geen drijfmest of kunstmest uitrijden, bij optie voorweiden wel mogelijk. 

-Uitrijden ruige mest mag wel voor rustperiode.  

-In rustperiode geen enkele activiteiten in het land: 

  - Geen landbouw activiteiten. 

  - Geen nesten zoeken. 

 - Perceel niet betreden. 

- Bij voorweiden is beweiding is verplicht, buiten de rustperiode om, vanaf het moment dat de 

grasmat en de weersomstandigheden dit toelaten 

*De rustperiode heeft een vaste begindatum en geldt minimaal tot 1 juni. Vanaf dan kan het perceel 

vrijgegeven worden als er geen weidevogels met kuikens aanwezig zijn. De veldcoördinator geeft het 

perceel vrij. De vergoeding wordt gebaseerd op de datum van vrijgave. 

 

Legselbeheer 

Pakket eisen: 

-Vóór bewerkingen moeten nesten gezocht zijn. 

-Gevonden nesten worden binnen 48 uur ingevoerd op boerenlandvogels.nl en evt. stalkaart. 

-Beperk nestbezoek en markeringen als dit niet nodig is, overleg evt. met vrijwilligers. 

-Bij alle bewerkingen op grasland moet tenminste 50m² met een minimale straal van 3,5m om het 

nest onbewerkt blijven. 

-Bij beweiding moeten nestbeschermers worden geplaatst over aanwezige nesten. 

-Predatie wordt doorgegeven aan veldcoördinator of faunabeheerder. 

 

Kruidenrijk grasland met rustperiode 

Pakket eisen: 

-Rust vanaf 1 april tot minstens 15 juni, geen enkele activiteiten in het land: 

  -Geen landbouw activiteiten. 

  -Geen nesten zoeken. 

 -Perceel niet betreden. 

-Enkel uitrijden van ruige mest toegestaan (buiten rustperiode). 

-Minstens een keer per jaar maaien en afvoeren.  

-Chemische bestrijdingsmiddelen alleen in overleg met veldcoördinator van WLD. 
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Extensief beweid grasland 

Pakket opties: 

Weiden met 1.5 grootvee-eenheid/ha 

Weiden met 3 grootvee-eenheid/ha (alleen in overleg met veldcoördinator WLD) 

Pakket eisen: 

-Rustperiode tussen 1 april en 15 juni: 

-Geen nesten zoeken 

-Geen landbouwactiviteiten, op extensief weiden na. 

-Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni met minimaal 1 en maximaal 1.5 grootvee-eenheid/ ha. 

-Geen chemische bestrijdingsmiddelen. 

 

Plas dras 

Pakket opties: 

-Inundatie van 15 februari tot 15 april/mei/juni. 

-Greppel inundatie van 15 februari tot 15 april/mei/juni. 

-Last minute greppel inundatie mogelijk vanaf 1 mei voor minimaal 3 weken. 

 

Pakket eisen: 

-Het afgesloten oppervlakte is 100% drassig. 

-Ten minste 60% van het oppervlakte is geïnundeerd met een laag water van 5 tot 20 cm. 

 

Verhoogd waterpeil 

Pakket opties: 

- Verhoging van het waterpeil met 20, 30 of 40 cm. 

- verhoging vanaf 1 feb of 15 maart tot 15 juni. 

 

Pakket eisen: 

-Alleen in combinatie met een ander weidevogelpakket 

-Schriftelijke toestemming van het waterschap is vereist. 

-Het verschil t.o.v. omringend peil is meetbaar bij bijvoorbeeld een stuwtje. 

 

Botanisch waardevol hooiland 

Pakket eisen: 

-Minimaal jaarlijks eenmaal maaien en afvoeren. 

-Beweiding is tussen 1 maart en 1 augustus niet toegestaan. 

-Het perceel wordt niet bemest, en er wordt geen bagger opgebracht. 

-Het grasland mag niet gescheurd, gefreesd of heringezaaid worden. 

-Het grasland mag niet geklepeld worden. 

-Chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van het oppervlak. 

Ruige mest 

Pakket eisen: 

-Alleen vergoeding voor uitrijden tussen 1 feb. en 1 sept en in combinatie met pakket rustperiode, 

extensief beweid grasland of kruidenrijk grasland. 

-Op het perceel wordt minstens 10 en maximaal 20 ton ruige mest per hectare uitgereden. 

-Het uitrijden van ruige mest wordt binnen een week gemeld bij Water, Land & Dijken. 

-uitrijden mag volgens mestwet over vorst en sneeuw tussen 1 feb en 15 sept (vergoeding tot 1 sept) 
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Ecologisch Slootschonen 

Pakket eisen: 

-Schonen met maaikorf of ecoreiniger. 

-Maaisel en slootvuil worden zo ver mogelijk uit de slootkant op het perceel gedeponeerd (dus niet in 

de kant of op de kant) 

-voorkeur dient om het maaisel/slootvuil geheel te verwijderen of te verspreiden/versnipperen op 

naastgelegen perceel 

-Uitvoeren tussen 15 juni en 1 december. 

-Uitvoeren wordt binnen een week gemeld bij WLD. 

 

Baggerpompen 

Pakket eisen: 

-De sloot is minimaal 2 m breed. 

-De bagger wordt gespoten op het aangrenzende perceel. 

-Het baggerspuiten vindt plaats tussen 15 juni en 1 oktober 

-Uitvoeren wordt binnen een week gemeld bij WLD. 

 

Rietbeheer 

Pakket eisen: 

-Maaien tussen 1 oktober en 1 maart, maaisel moet worden verwijderd. 

-Maaien wordt het liefst gefaseerd uitgevoerd. Rietmaaiplan kan worden gemaakt met 

veldcoördinator van WLD. 

-Bij voorkeur geen beweiding, of bij aangrenzende beweiding uitrasteren (aparte vergoeding voor via 

WLD) 

-Smalle rietzoom is smaller dan 5 meter; brede rietzoom is breder dan 5 m. 

-Melding van maaien binnen een week bij WLD. 

 

Slootkantbeheer, botanisch waardevolle weiderand 

Pakket eisen: 

-Rand van (standaard) 2 meter blijft vrij van mest en bagger. 

-Maaisel en slootvuil worden zo ver mogelijk uit de slootkant op het perceel gedeponeerd (dus niet in 

de kant of op de kant) 

-voorkeur dient om het maaisel/slootvuil geheel te verwijderen of te verspreiden/versnipperen op 

-Beweiding is toegestaan. 

-Bij maaien ook maaisel afvoeren. 

-De rand mag niet gescheurd, gefreesd of heringezaaid worden. 

-De rand mag niet geklepeld worden. 

-Chemische onkruidbestrijding alleen in overleg met velcoördinator WLD. 


