Overzicht kievit en Parel Pakketten Buiten
Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer
Beheerjaar 2021

1

Overzicht kievit en Parel pakketten 2021

Pakketnaam

Pagina

Pareltjes

3

Kievit pakket

4

Greppel plas-dras op kievit pakket

5

2

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is alleen mogelijk binnen de door de provincie bepaalde
leefgebieden. Buiten zo’n leefgebied kan geen vergoeding worden ontvangen voor ANLb. Niet in alle
gevallen is de begrenzing optimaal gelegen. In sommige gebieden komen mooie aantallen
weidevogels voor maar kan geen ANLb pakket worden afgesloten. Daar waar ANLb niet mogelijk is
sluiten we pareltjes of kievit pakketten af. De gebieden moeten aan een aantal extra eisen voldoen
en de pakketten kunnen alleen worden afgesloten na overleg met uw veldcoördinator én met toestemming van de projectleider.

Pareltje
Buiten aaneengesloten weidevogelgebieden komen lokaal soms hoge concentraties van broedende
grutto’s voor die zich al lange tijd weten te handhaven. Blijkbaar zijn de lokale omstandigheden zo
gunstig (bijvoorbeeld door hoog waterpeil of gunstig beheer), dat de weidevogels zich weten te
handhaven, ondanks een relatief kleine omvang van het gebied of ligging in minder open landschap.
Voorwaarde om als parel in aanmerking te komen zijn:




Er zijn 50 grutto broedparen per 100 ha, uitzonderingen daargelaten.
Het gebied is minimaal 10 ha groot, waarvan minimaal 10% toepassing van zwaar beheer.
Voor alle pakketten die zijn afgesloten op percelen binnen een pareltje, geldt dat u zich dient
te houden aan de voorwaarden voor weidevogelpakketten zoals die gelden binnen de regeling ANLb. Deze voorwaarde vindt u terug op onze website, zie link:
https://waterlandendijken.nl/beheerpakketten-anlb/ Daar vindt u ook de vergoedingen.

Voorbeelden van Pakketten die u kunt afsluiten binnen een parel zijn:
Grasland met rustperiode
Plas-dras
Legselbeheer
Kruidenrijk grasland
Extensief beweid grasland
Ruige mest
Hoog waterpeil
Botanisch grasland
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Kievit pakket
Subsidie van maatregelen buiten weidevogelgebieden kan wel zinvol zijn voor de kievit. Dit omdat de
bescherming effectief op een beperkt areaal kan plaatsvinden, broedende kieviten kunnen zich
namelijk concentreren op maisland. Beweid grasland in de directe omgeving is dan wel gewenst. Het
beheer van de maispercelen zelf wordt niet vergoed, het individuele nest wel.
Naast pakketten voor legselbeheer is het ook mogelijk om een extra pakket voor greppel plas-dras af
te sluiten op de percelen die in aanmerking komen voor een kievit pakket. (Zie bladzijde 5)
Voorwaarde om voor een kievit pakket in aanmerking te komen zijn:
 Er zijn minimaal 10 broedparen kievit aanwezig op het bedrijf
 Verplichte weidegang op het bedrijf voor de 1e snede
 Bij Bouwland: Beweiding met rundvee naast maisland is verplicht óf
meerjarige grasrand langs perceel.

Beheervoorwaarden:
 Pakket a en b: Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden legsels worden gemarkeerd, geregistreerd, en binnen 48 uur ingevoerd op Boerenlandvogels.nl.
 Pakket a: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, tenminste via enclaves van minimaal 50 m2 (alleen op grasland) of
via het plaatsen van nestbeschermers.
 Pakket a: Een nestenclave heeft een straal van minimaal 3,5 meter.
 Pakket b: Indien een perceel bouwland met nesten wordt bewerkt, dan wordt het nest
gespaard door het tijdelijk te verplaatsen, of door middel van een nestbeschermer, of door om
het nest heen te werken.
 Pakket c: Grasstrook rondom perceel aan minimaal 3 zijden van het perceel of aan twee lange
zijden en één dwars door het midden
 Pakket c: Grasstrookbreedte is minimaal de werkbreedte van maaimachine
 Pakket c: Grasstrook moet op 1 april een gesloten zode bevatten
 Pakket c: Grasstrook voor het maaien niet bemesten met kunst- of drijfmest.
 Pakket c: Grasstrook maaien rond 15 mei, zodat de tweede lichting pullen gebruik kunnen maken van het korte gras.
pakketten
a) Legselbeheer op grasland
b) Legselbeheer op bouwland
c) Meerjarige grasrand/vluchtstrook voor kuikens

Vergoeding per ha
Per nest
Per nest
€1000,-

Meldingen van gevonden nesten:
 Binnen 48 uur online in Boerenlandvogels.nl

4

Greppel plas dras op kievit pakket
Een greppel plas-dras naast of in een perceel met mais is uiterst belangrijk gebleken voor het succes
van de gruttopullen. De greppel plas dras heeft een aantrekkende werking op gruttogezinnen en
voorziet hen van voedsel. De greppel plas dras kan zowel in het maisland als in het grasland gerealiseerd worden. In maisland heeft het de voorkeur dat de greppel aansluit op het grasland/ grasstrook.
Beheervoorwaarden:
 Bij greppel plas dras is het aan weerskanten van de greppel 1 meter geïnundeerd (volledig
drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten).
 Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water ten minste 5 cm diep.

Pakketten
De inundatieperiode betreft de volgende periode:
e) Van 15 februari tot 15 april greppels
f) Van 15 februari tot 15 mei greppels
g) Van 15 februari tot 15 juni greppels

Vergoeding per ha
€ 3750,€ 5625,€ 9375,-
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