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Grasland met rustperiodeGrasland met rustperiodeGrasland met rustperiodeGrasland met rustperiode    

    
Grasland met een rustperiode is naast een goede nestlocatie ook belangrijk schuil- en foerageerge-

bied voor weidevogelkuikens. Beperkte mestgift in het voorjaar en geen enkele verstoring in het 

broedseizoen zolang er weidevogelgezinnen zijn zal hieraan bijdragen.  

 

 

Beheervoorwaarden: 

• Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder 

pakketten)  

• In de rustperiode vinden op het ANLb-perceel geen bewerkingen en verstoringen plaats. 

• Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan. 

• Pakket a t/m h; vóór de rustperiode geen drijfmest of kunstmest uitrijden. Uitrijden van ruige 

mest vóór de rustperiode mag wel. Na de rustperiode mag er wel drijfmest en kunstmest wor-

den uitgereden.  

• Pakket l, m: Voorafgaand aan beweiding worden de nesten opgezocht en aanwezige nesten 

worden beschermd d.m.v. nestbeschermers of een stroomdraad. 

• Pakket l, m: Het grasland wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid.  

• Pakket l, m; uitrijden van drijfmest, kunstmest én ruige mest vóór de rustperiode is toege-

staan. 

 

• Grasland met een rustperiode in de vorm van randen is toegestaan in kleinschalige gebieden 

en in gebieden die gericht zijn op waterdoelen (droge respectievelijk natte dooradering, of wa-

terkwaliteitsdoelen). Deze randen moeten minimaal 2 meter breed zijn. 
 

 

Pakketten 

De rustperiode betreft de periode: Vergoeding per ha 

a) 1 april tot 1 juni* € 500,- 

b) 1 april tot 8 juni* € 700,- 

c) 1 april tot 15 juni* € 900,- 

d) 1 april tot 22 juni* € 1100,- 

e) 1 april tot 1 juli* € 1250,- 

f) 1 april tot 8 juli* € 1350,- 

g) 1 april tot 15 juli* € 1500 ,- 

h) 1 april tot 22 juli* € 1535,- 

l) 1 mei tot 15 juni; Verplicht  voorweiden tot 1 mei € 400,- 

m) 8 mei tot 22 juni; Verplicht voorweiden tot 8 mei € 400,- 

 

 

 

 

 

 

*rustperiode loopt tot minimaal 1 juni. Vanaf dan kan het perceel worden vrijgegeven worden als er 

geen weidevogels met kuikens aanwezig zijn.   
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PlasPlasPlasPlas----drasdrasdrasdras 
 

Plas dras gebieden zijn voornamelijk belangrijke rust- en foerageergebieden. Door de insectenrijk-

dom langs de waterkanten zijn deze ook erg geschikt voor opgroeiende kuikens. Het pakket kan 

naast volvelds ook als greppelplasdras toegepast worden.  

 

Beheervoorwaarden: 

• Het grasland is geïnundeerd (volledig drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot da-

tum y (zie beschreven onder pakketten). 

• Pakket a t/m c: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water tussen de 

5 en 20 cm diep. 

• Pakket e t/m k: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water ten min-

ste 5 cm diep. 

• Pakket h t/m l: Bij het afsluiten van het pakket wordt de begindatum van de inundatie in de 

overeenkomst tussen deelnemer en collectief duidelijk vermeld.  

• Pakket h t/m k: In de periode tussen 1 mei en 1 augustus wordt een rustperiode gerealiseerd 

van ten minste x weken (zie beschreven onder pakketten). 

• Advies: minimaal 1x bloten/maaien na 1 augustus i.v.m. behoud AAN-status perceel. 

• Pakket h t/m k: af te sluiten als last minute pakket in overleg met de veldcoördinator.  

 

 

Pakketten 

 

De inundatieperiode betreft de volgende periode: Vergoeding per ha 

a) Van 15 februari tot 15 april € 1000,- 

b) Van 15 februari tot 15 mei € 1500,- 

c) Van 15 februari tot 15 juni € 2500,- 

e) Van 15 februari tot 15 april greppels € 3750,- 

f) Van 15 februari tot 15 mei    greppels € 5625,- 

g) Van 15 februari tot 15 juni   greppels € 9375,- 

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

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

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

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

Het actief zoeken en beschermen van nesten op grasland of bouwland met een vergoeding per be-

schermd nest.  

 

Beheervoorwaarden: 

• Pakket a en c: Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten zijn geregistreerd. 

Gevonden legsels worden gemarkeerd, geregistreerd, en binnen 48 uur ingevoerd op Boeren-

landvogels.nl. Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst. 

• Pakket a: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle land-

bouwkundige bewerkingen, tenminste via enclaves van minimaal 50 m2 (alleen op grasland) of 

via het plaatsen van nestbeschermers. 

• Pakket d, e, f, g en h: Gevonden nesten en/of kuikens op legselbeheer met grasland worden  

beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, via een rustperiode van  

X weken (zie beschreven onder pakketten), waarbij de vrijwaring tenminste duurt tot 1 juni. 

• Pakket a: Een nestenclave heeft een straal van minimaal 3,5 meter.  

• Pakket c: 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 d t/m h: In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats  

• Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan  

• Indien de kuikenvelden in de vorm van randen worden aangelegd, dienen deze randen ten 

minste 6 meter breed te zijn.  

 

 

pakketten Vergoeding per ha 

  

a) Legselbeheer op grasland     Per nest 

c) Legselbeheer op bouwland Per nest 

d) Kuikenveld met rustperiode van 2 weken € 460,- 

e) Kuikenveld met rustperiode van 3 weken € 600,- 

f) Kuikenveld met rustperiode van 4 weken € 700,- 

g) Kuikenveld met rustperiode van 5 weken € 850,- 

h) Kuikenveld met rustperiode van 6 weken € 900,- 

 

 

Meldingen van gevonden nesten: 

• Binnen 48 uur online in Boerenlandvogels.nl 
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Kruidenrijk graslandKruidenrijk graslandKruidenrijk graslandKruidenrijk grasland    
 

Kruidenrijke graslanden zijn extra belangrijk voor weidevogels. Insecten die op de bloeiende kruiden 

afkomen zijn een belangrijke voedselbron voor opgroeiende weidevogelkuikens. 

 

Beheervoorwaarden: 

• Pakketten a t/m c: er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie 

beschreven onder pakketten).  

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte, al-

leen voor plekgewijze bestrijding van haarden van zoals akkerdistel, ridderzuring, jacobkruis-

kruid en brandnetel. In overleg met de veldcoördinator.  

• Minimaal 4 (zie beschreven onder pakketten) verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in 

transect aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen).  

• In de rustperiode vinden geen bewerkingen plaats en er wordt niet geweid. 

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

• Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode. 

• Pakketten a t/m c: Het gewas wordt jaarlijks voor 1 augustus afgevoerd door middel van 

maaien en afvoeren. Tweede/ derde keer maaien en afvoeren is toegestaan.  

 

 

Pakketten 

 

De rustperiode betreft de volgende periode:        Vergoeding per ha 

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

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

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

Extensief beweid grasland is bedoeld voor weidevogels die voorkomen op wat korter grasland en een 

bepaalde beweidingsdruk kunnen hebben. Door de structuur in het grasland en de beweiding zelf 

maakt dit ook geschikt foerageergebied voor ouder vogels en kuikens. 

 

 

Beheervoorwaarden: 

• Beweiding is verplicht, met minimale en maximale veebezetting, zie beschreven bij pakketten 

• Beweiding tussen 1 april en 1 mei is toegestaan, dit is geen verplichting. Minimale en maximale 

veebezetting tijdens deze periode als beschreven bij pakketten.  

• Van 1 april tot 15 juni is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan 

•  Van 1 april tot 15 juni zijn landbouwkundige bewerkingen niet toegestaan 

Onder landbouwkundige bewerkingen vallen het maaien, rollen, slepen, scheuren, frezen, 

(her)inzaaien, door-zaaien en bemesten.  

.  

 

 

Pakketten 

 

Verplichte beweiding betreft de volgende periode 

Minimale en maximale GVE per ha 

Vergoeding per ha 

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

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

c) Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, min. 1 GVE/ha en max. 5 GVE/ ha €250,- 
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Ruige mestRuige mestRuige mestRuige mest    
 

Het uitrijden van ruige mest heeft een positief effect op weidevogels. De organische mest levert een 

rijker bodemleven op. Daarnaast komt de grasgroei trager op gang door het langzamer vrijkomen van 

voedingstoffen, dit maakt het geschikter foerageergebied voor kuikens. 

 

 

Beheervoorwaarden: 

• Bemesting met ruige stalmest is verplicht  

• Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 10 en maximaal 20 ton ruige stal-

mest per hectare uitgereden.  

• De ruige stalmest wordt in één keer tussen 1 december en de begindatum van de rustperiode 

van het betreffende agrarische beheerpakket, óf vanaf de dag volgend op de einddatum van 

de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket tot 1 september opgebracht, 

waarbij per beheerjaar slechts één melding gedaan mag worden. 

• Van het uitrijden van de ruige stalmest wordt binnen 7 dagen na dat uitrijden melding gedaan 

in het administratiesysteem van het Collectief.  

• Dit pakket kan alleen in combinatie met een ander beheerpakket worden afgesloten. 

          (Grasland met rustperiode, grasland met voor-beweiden, extensief beweiden, hoog waterpeil.) 

 

 

Vergoeding ruige mest €140,- per ha 

 

 

Meldingen: 

• Binnen 1 week uitgevoerd beheer melden,  per perceel via www.waterlandendijken.nl                                 
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Hoog waterpeilHoog waterpeilHoog waterpeilHoog waterpeil    

Door een verhoogd waterpeil komt de grasgroei trager op gang. Daarnaast is het bodemleven beter 

beschikbaar voor weidevogels. 

    

Beheervoorwaarden:    

• Door een tijdelijke, plaatselijke voorziening is het oppervlaktewaterpeil van 15 februari tot 15 

juni minimaal x centimeter (zie beschreven onder pakketten) hoger dan eerste volgende wa-

tergang  

• Het oppervlaktewaterpeil naast de beheereenheid bereikt ná de verhoging een peil t.o.v. het 

(gemiddelde) maaiveld van 25 centimeter of minder op veengrond en 40 centimeter of min-

der op kleigrond.  

• Het pakket kan niet worden afgesloten in gebieden die volgens het peilbesluit van het water-

schap een drooglegging hebben van 70 cm of meer (zomerpeil). Te allen tijde, echter, moet 

op de beheereenheid de hiervoor genoemde drooglegging (respectievelijk 25 en 40 cm) gere-

aliseerd zijn.  

• Het verschil tussen het opgezette peil en het omringende peil is bij de peilscheidingen of 

stuwtjes te meten. 

• Voor de bepaling van de door de peilverhoging beïnvloede oppervlakte (= de oppervlakte 

waarop de beheervergoeding betrekking heeft, de oppervlakte die dus ingetekend moet wor-

den in SCAN-GIS) wordt de volgende methode geadviseerd: vanuit de watergang waarin het 

peil is opgezet wordt aan weerszijden op de oever vanaf de waterlijn 25 meter het land in een 

effect verwacht. De lengte van de watergang x 25 meter op de ene oever, plus lengte water-

gang x 25 meter op de andere oever = de beïnvloede oppervlakte. Uiteraard moet hierbij wel 

gecorrigeerd worden voor overlap in hoeken van percelen.  

 

 

Pakketten 

 

Het waterpeil betreft de volgende verhoging t.o.v. het omringende waterpeil: 

Vergoeding 

per ha 

a) Het waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 20 cm verhoogd € 125,- 

b) Het waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 30 cm verhoogd € 185,- 

c) Het waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 40 cm verhoogd € 250,- 
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Botanisch waardevol Botanisch waardevol Botanisch waardevol Botanisch waardevol graslandgraslandgraslandgrasland    
 

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

soorten vooral van botanische waarde. Daarnaast kan het ook geschikt kuikenland vormen voor wei-

devogels. 

 

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. 

• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aanwezig in de periode van 

1 april tot 1 oktober (groeiseizoen)  

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

dinator. 

• 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  

• Pakketten c en d: grasranden liggen aan de buitenkant van het perceel en zijn 2 meter breed. 

• Pakket c: Slootmaaisel wordt uit de slootkant zover mogelijk op het perceel gedeponeerd (dus 

niet in de kant of op de kant, het liefst over de 2m heen). Het heeft de voorkeur om het maai-

sel/slootvuil af te voeren of verspreiden/versnipperen met bijv. een wallenfrees (mits goed af-

gesteld). Beweiding is toegestaan. 

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

 

Pakketten 

 Vergoeding per ha 

a) Botanisch weiland € 1250,- 

b) Botanisch hooiland € 1450,- 

c) Botanisch waardevolle weiderand € 1250,- 

d) Botanisch waardevolle hooilandrand € 1450,- 
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Ontwikkeling kruidenrijk grasland  

 
Dit pakket is voor percelen die de potentie hebben om beheert te worden als kruidenrijk grasland. 

Door aangepast beheer is het mogelijk om percelen te ontdoen van overheersende soorten. 

 

 
a Verschralen voedselrijk grasland 

b Doorbreken witbol-dominantie 
 

Beheervoorwaarden: 

• Pakket a: Rustperiode 1 april-27 april 

• Pakket b: Rustperiode 1 april – 22 mei 

• Aantoonbaar nesten zoeken en registreren 

• Beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht 

• 90 tot 95% van het gewas minimaal 3 keer per jaar maaien en afvoeren.  

           De eerste maaibeurt zo vroeg mogelijk, laatste maaibeurt in september/oktober. 

           Het gewas moet kort de winter in. 

• Grasland niet scheuren, frezen of inzaaien 

• Klepelen niet toegestaan 

• Minimaal 2 indicatorsoorten aanwezig tussen 1 april en 1 oktober 

• Op max 10% BE chemische onkruidbestrijding, in overleg met de veldcoördinator. 

• (Na)beweiding mogelijk vanaf 1 augustus 

• Indien er nesten en kuikens aanwezig zijn wordt de rustperiode verlengt tot 15 juni (kuiken-

veld) 

 

 

Pakketten 

 Vergoeding per ha 

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

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

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

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

  

 

Meldingen van gevonden nesten: 

• Binnen 48 uur online in Boerenlandvogels.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


