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Botanisch waardevol graslandBotanisch waardevol graslandBotanisch waardevol graslandBotanisch waardevol grasland    
 

Zeer kruidenrijke, oude hooilanden die niet of nauwelijks bemest zijn. Door de aanwezige 

kruidensoorten vooral van botanische waarde. Daarnaast kan het ook geschikt kuikenland vormen 

voor weidevogels. 

Voorafgaand aan het toekennen van pakket a en b wordt de potentie van het perceel bepaald door 

de veldcoördinator. Indien nog niet duidelijk is of het perceel voldoende bijdraagt aan 

bovengenoemd doel, zal het opvolgende beheerjaar een inventarisatie uitgevoerd worden. Zo gauw 

de samenstelling van het gewas toereikend blijkt, is het afsluiten van het pakket botanisch hooiland 

of - weiland toegestaan.  

Men sluit het pakket af voor de gehele (resterende) looptijd van de ANLb beheerperiode tot 2028. 

Het doel van de botanische randen (pakket c en d) is drieledig; 1. dekking voor weidevogelpullen, 2. 

vergroten biodiversiteit, 3. verbeteren waterkwaliteit. 

 

Beheervoorwaarden: 

 

• De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht. 

• Het grasland mag niet worden gescheurd en/of gefreesd.  

• Klepelen is niet toegestaan. 

• Pakket a en b: Minimaal 10 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aanwezig in 

de periode van 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen).  

• Pakket a en b: Beheereenheid mag pas gemaaid worden na toestemming van de 

veldcoördinator. Streefdatum hiervoor is 1 juli maar het is afhankelijk van de natuur. 

• Op max. 10% van de beheereenheid chemische onkruidbestrijding. In overleg met de 

veldcoördinator. 

• Pakket a: Van 1 maart tot 1 oktober is beweiding toegestaan met maximale veebezetting 2 

GVE/ha. Bijvoeren is niet toegestaan.  

• Pakketten b, c, d: Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.  

• Pakket b: Beweiding is van 1 maart tot 1 augustus niet toegestaan. 

• Pakket c en d: Rand mag niet met eerste snede worden meegemaaid.   

• Pakketten c en d: Grasranden liggen aan de buitenkant van het perceel en zijn 2 minimaal 

meter breed. 

• Pakket c en d: Slootvuil wordt buiten de rand op het perceel gedeponeerd (dus niet in de kant 

of op de kant). Daarna afvoeren of verspreiden/versnipperen met bijv. een wallenfrees (mits 

goed afgesteld). 

• Pakket d: Beweiding is van 1 januari tot 31 december niet toegestaan.  

 

Pakketten        Vergoeding per ha 

  

a) Botanisch weiland € 1.250 

b) Botanisch hooiland € 1.450 

c) Botanisch waardevolle weiderand € 1.250 

d) Botanisch waardevolle hooilandrand € 1.450 

 


