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 Vergoeding per ha 

Grasland met rustperiode  

  

1 april tot 1 juni* € 500,- 

1 april tot 8 juni* € 700,- 

1 april tot 15 juni* € 900,- 

1 april tot 22 juni* € 1100,- 

1 april tot 1 juli* € 1250,- 

1 april tot 8 juli* € 1350,- 

1 april tot 15 juli* € 1500 ,- 

1 april tot 22 juli* € 1535,- 

1 mei tot 15 juni; Met voorweiden tot 1 mei € 400,- 

8 mei tot 22 juni; met voorweiden tot 8 mei € 400,- 

*Rustperiode ten minste tot..  

  

Legselbeheer  

  

Legselbeheer op grasland     Per nest 

Legselbeheer op bouwland Per nest 

Kuikenveld met rustperiode van 2 weken € 460,- 

Kuikenveld met rustperiode van 3 weken € 600,- 

Kuikenveld met rustperiode van 4 weken € 700,- 

Kuikenveld met rustperiode van 5 weken € 850,- 

Kuikenveld met rustperiode van 6 weken € 900,- 

  

Plas-Dras  

  

Van 15 februari tot 15 april € 1000,- 

Van 15 februari tot 15 mei € 1500,- 

Van 15 februari tot 15 juni € 2500,- 

Van 15 februari tot 15 april greppels € 3750,- 

Van 15 februari tot 15 mei    greppels € 5625,- 

Van 15 februari tot 15 juni   greppels € 9375,- 

In de periode van 1 mei tot 1 augustus,  3 weken greppel € 2,- per meter 

In de periode van 1 mei tot 1 augustus,  4 weken greppel € 2,50 per meter 

In de periode van 1 mei tot 1 augustus,  5 weken greppel € 3,- per meter 

In de periode van 1 mei tot 1 augustus,  6 weken greppel € 3,50 per meter 

  

Kruidenrijk grasland  

  

Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni € 1250,- 

Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 22 juni € 1450,- 

Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juli € 1600,- 
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Extensief beweiden  

  

Beweiding van 1 mei tot 15 juni, min. 1 en max. 1,5 GVE/ha € 650,- 

Beweiding van 1 mei tot 15 juni, min. 1 GVE/ha en max. 3 GVE/ ha € 400,- 

Beweiding van 1 mei tot 15 juni, min. 1 GVE/ha en max. 5 GVE/ ha € 250,- 

  

Ruige mest  

Ruige mest  € 140,- 

  

Ontwikkeling kruidenrijk grasland  

  

Verschralen voedselrijk grasland met rustperiode 1 april-27 april € 500,- 

Doorbreken witbol-dominantie met rustperiode 1 april- 22 mei € 850,- 

Kuikenveld tot 15 juni aansluitend op pakket a € 300,- 

Kuikenveld tot 15 juni aansluitend op pakket b € 200,- 

  

Hoog waterpeil  

  

Het waterpeil wordt met minimaal 20 cm verhoogd € 125,- 

Het waterpeil wordt met minimaal 30 cm verhoogd € 185,- 

Het waterpeil wordt met minimaal 40 cm verhoogd € 250,- 

  

Natuurvriendelijke oever  

  

Natuurvriendelijke oever  € 0.52 

Natuurvriendelijke oever met schapenbegrazing € 0.52 

  

Rietzoom en klein rietperceel  

  

Smalle rietzoom € 0.43 per meter 

Brede rietzoom en klein rietperceel € 640.67 per ha 

  

Botanisch waardevol grasland  

  

Botanisch weiland € 1250,- 

Botanisch hooiland € 1450,- 

Botanisch waardevolle weiderand (slootkantbeheer) € 1250,- 

Botanisch waardevolle hooilandrand (slootkantbeheer) € 1450,- 

  

Duurzaam slootbeheer  

  

Ecologisch slootschonen € 0.10 per meter 

Baggeren met baggerpomp € 0.08 per meter 
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Akkerpakketten 
  

Wintervoedselakker 15 mei - 15 maart, klei €  2.530,- 

Akkerranden 3 meter breed €  2.530,- 

Akkerranden 6 meter breed €  2.530,- 

Akkerranden 9 meter breed €  2.530,- 

Akkerranden 12 meter breed €  2.530,- 

Akkerranden 15 meter breed €  2.530,- 

Akkerranden 18 meter breed €  2.530,- 

Akkerranden 1,5 meter breed €  2.530,- 

 


