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Introductie Introductie Introductie Introductie     
 

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 kievitpakketten af. De gebieden moeten aan een aantal extra eisen voldoen en 

de pakketten kunnen alleen worden afgesloten na overleg met uw veldcoördinator én met toestem-

ming van de projectleider.  

 

Contracten voor pareltjes en kievitpakketten worden afgesloten voor 2 jaar met garantie op verlen-

ging bij zichtbaar resultaat. Jaarlijks vindt monitoring plaats door veldcoördinator en/of vrijwilliger in 

samenwerking met de beheerder. 

 

Het afsluiten van beheerpakketten vindt plaats volgens inzicht van de veldcoördinator. Indien nood-

zakelijk creëert men een mini-mozaïek op bedrijfsniveau. 

 

De beheerpakketten voor pareltjes en kievitpakketten tellen niet mee voor de mozaïektoeslag bin-

nen leefgebied open grasland (weidevogelbeheer). Wel is er een mozaïektoeslag beschikbaar voor de 

oppervlakte beheer binnen het pareltje of kievitpakket zelf. Invulling hiervan vindt plaats in overleg 

met de veldcoördinator.   

 

PareltjePareltjePareltjePareltje    
 

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 daar goed voe-

len, ondanks een relatief kleine omvang van het gebied of ligging in minder open landschap.  

 

Voorwaarden om voor een parel in aanmerking te komen zijn: 

• Er zijn 50 grutto broedparen per 100 ha, uitzonderingen daargelaten.  

• Het gebied is minimaal 10 ha groot.  

• Voor alle pakketten die zijn afgesloten op percelen binnen een pareltje geldt dat er op mini-

maal 10% van de omvang van het pareltje pullenland moet worden afgesloten. De deelne-

mer dient zich te houden aan de voorwaarden voor weidevogelpakketten zoals die gelden 

binnen de regeling ANLb. Deze voorwaarden vindt u terug op onze website, zie link: 

https://waterlandendijken.nl/beheerpakketten-anlb/ . Daar vindt u ook de tarieven. 

• Indien de veldcoördinator dit wenselijk acht worden percelen uitgesteld van bewerking of 

beweiding. De veldcoördinator bepaald de uit te stellen termijn. 

• Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkun-

dige bewerkingen, tenminste via enclaves van minimaal 100 m2 of via het plaatsen van een 

draadje rondom het nest. 
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KievitKievitKievitKievitpakketpakketpakketpakket     
 

Subsidie van maatregelen buiten weidevogelgebieden kan zinvol zijn voor de kievit. Dit omdat de 

bescherming effectief op een beperkt areaal kan plaatsvinden, broedende kieviten kunnen zich 

namelijk concentreren op maisland.  

Maatregelen om het vliegvlug worden van de kuikens te faciliteren zijn noodzakelijk, beweid grasland 

in de directe omgeving is gewenst.  

 

 

Voorwaarden om voor een kievitpakket in aanmerking te komen zijn: 

• Er zijn minimaal 10 broedparen kievit aanwezig op het bedrijf. 

• Verplichte weidegang op het bedrijf voor de 1e snede. 

• Indien de veldcoördinator dit wenselijk acht worden percelen uitgesteld van bewerking of 

beweiding. De veldcoördinator bepaald de uit te stellen termijn. 

• Voor alle pakketten die zijn afgesloten op percelen binnen een kievitpakket geldt dat er op 

minimaal 10% van de omvang van het kievitpakket pullenland moet worden afgesloten. De 

deelnemer dient zich te houden aan de voorwaarden voor weidevogelpakketten zoals die 

gelden binnen de regeling ANLb. Deze voorwaarden vindt u terug op onze website, zie link: 

https://waterlandendijken.nl/beheerpakketten-anlb/. Daar vindt u ook de tarieven. 

 

 

Pakketten die u kunt afsluiten binnen een kievitpakket zijn: 

 

Grasland met voorweiden 

Plas dras 

Legselbeheer  

Extensief beweid grasland 

Hoog waterpeil 

Ruige mest 

Maatwerk i.o.m. veldcoördinator  
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Kievitpakket op graslandKievitpakket op graslandKievitpakket op graslandKievitpakket op grasland 

 

Het actief zoeken en beschermen van nesten op grasland met een vergoeding per beschermd nest. 

De hoogte van de legselvergoeding is afhankelijk van het percentage inbreng aan zwaar beheer en 

het aantal verschillende pakketten. 

 

 

Beheervoorwaarden: 

• Pakket a: Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten zijn geregistreerd. Ge-

vonden legsels worden gemarkeerd, geregistreerd, en binnen 48 uur ingevoerd op Boerenland-

vogels.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 100 m2 of via het plaatsen 

van nestbeschermers. 

• Pakket k, 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). 

• Pakket k: Uitstel van vrijwaring is verplicht indien er nog vogels in of rondom de beheereen-

heid aanwezig zijn. 

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

• 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 

a) Kuikenveld met rustperiode van 2 weken € 460 

b) Kuikenveld met rustperiode van 3 weken € 600 

c) Kuikenveld met rustperiode van 4 weken € 700 

d) Kuikenveld met rustperiode van 5 weken € 800 

e) Kuikenveld met rustperiode van 6 weken € 900 

 

 

Meldingen van gevonden nesten: 

• Binnen 48 uur online in Boerenlandvogels.nl 
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KievitKievitKievitKievitpakketpakketpakketpakket    op bouwlandop bouwlandop bouwlandop bouwland 

 

Het actief zoeken en beschermen van nesten op bouwland met een vergoeding per beschermd nest 

en een vergoeding voor opbrengstderving. De hoogte van de legselvergoeding is afhankelijk van het 

percentage inbreng aan zwaar beheer en het aantal verschillende pakketten. 

 

Beheervoorwaarden: 

• Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten zijn geregistreerd. Gevonden 

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

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

• 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.  

• Maatregel in pakket a t/m f omvat minimaal 2,5% van totale omvang beheereenheid. 

• Pakket a: Greppel is geïnundeerd (volledig drassig). De inundatieperiode loopt van 15 februari 

tot 15 juni. De laag water is tussen de 5 en 20 cm diep. 

• Pakket b en c: Rand is minimaal 5 meter breed.  

• Pakket d: Rand is minimaal 3 meter breed. 

• Pakket b: Rand mag beweid of gemaaid worden. 

• Pakket e: Natte overgangszone bestaat uit oever of flauw talud naast bouwland. Begroeiing 

kort houden. 

• Pakket f: Maatwerk vindt plaats in overleg met veldcoördinator.  

 

 

Pakketten Vergoeding per ha 

  

a) Met greppel plas dras tot 15 mei € 5.625 

b) Met graslandrand langs of in perceel € 1.250 

c) Met braakrand € 1.250 

d) Met kruidenrijke rand € 1.250 

e) Met aansluitend een natte overgangszone € 600 

f) Met maatwerk n.t.b. 

 

Voor alle pakketten geldt dat alleen de maatregel wordt vergoed 

Een andere einddatum van de greppel plas dras is mogelijk in overleg 

met de veldcoördinator 

 

 

 

Meldingen van gevonden nesten: 

• Binnen 48 uur online in Boerenlandvogels.nl 

 

 

 

  

 

 


