
Biodiversiteitspakket 2023

Maatregel Toelichting Oppervlak/ aantal Punten Doelsoorten

Verplicht Cursus/workshop Deelname aan een biodiversiteitsworkshop. 1 per jaar

Verplicht Overhoekje, bloemenrand of graanstrook 16 m2 vlinders, bijen en insecten; boerenzwaluw, huiszwaluw, gierzwaluw; kerkuil, stee nuil;  torenvalk

Indien groter Overhoekje Een strook of hoekje met (on)kruiden zoals brandnetels laten staan. > 20 m2 1 vlinders, bijen en insecten; boerenzwaluw, huiszwaluw, gierzwaluw

Bloemenrand Inzaaien van een inheems bloemenmengsel. > 20 m2 1 vlinders, bijen en insecten; boerenzwaluw, huiszwaluw, gierzwaluw

Graanstrook Inzaaien van een inheems bloemenmengsel met granen zoals rogge en haver. > 20 m2 1 vlinders, bijen en insecten; kerkuil, steenuil; torenvalk

Verplicht Insectenhotel Er is een insectenhotel aanwezig, deze kan gekocht of zelf gemaakt zijn. 0,2 m2 - 1 m2 vlinders, bijen en insecten

Indien groter Insectenhotel > 1 m2 1 vlinders, bijen en insecten

Verplicht Nestkasten 1x vleermuis, 2 tuin/erfvogels Bolle of platte vleermuiskast, deze hangt in de zon, minimaal 4 meter van de grond. 

Aanvliegroute moet vrij zijn van bomen of andere obstakels. 2 Tuin/erfvogel 

nestkasten naar keuze.

3 vleermuis; huismus, ringmus; tuinvogels

boerenzwaluw, huiszwaluw, gierzwaluw; kerkuil, steenuil; torenvalk; huismus, ringmus

(tuinvogels tellen alleen mee voor VERPLICHT)

Egelhuis Er is een egelhuis aanwezig. Het egelhuisje is geplaats op een beschutte plek. 1 1 egel

Eendenkorf In een sloot worden 1 of meerdere nestkorven geplaatst. 1 of meer 1 wilde eend

Staldeuren open Houdt van april t/m september permanent een staldeur open of maak een 

invliegopening, minsters 2 meter boven de grond en onbereikbaar voor katten.

1 boerenzwaluw, kerkuil

Modderpoel Er is een modderpoel aanwezig die ligt op een open plek zodat de zwaluwen vijanden 

aan zien komen. De poel wordt nat gehouden door regelmatig water toe te voegen. 

1 a 2 m2, 10 cm diep 2 boerenzwaluw, huiszwaluw, gierzwaluw; 

Water- en stofbad Er is een waterschaal of vijvertje aanwezig met aflopende oever. Daarnaast is er ook 

een locatie aanwezig met zand waar de mussen in kunnen baden. 

1 huismus, ringmus

Oeverzwaluwwand Leg een oeverzwaluwwand van zand aan door van een hoop zand de wand af te steken 

of bouw een compleet kunstmatige oeverzwaluwwand als geschikte broedgelegenheid 

ontbreekt in de omgeving van water, op een rustige plek en in open gebied. Wand 

gericht op het noorden, oosten of noordoosen. Wand is vrij van vegetatie en wordt 

ieder jaar opnieuw afgestoken.

4 oeverzwaluw

Ijsvogelwand Er is een ijsvogelwand aanwezig, langs een sloot met voldoende vis. 4 ijsvogel

Uitkijkpost Plaats bomen en/of struiken rondom de ijsvogelwand. Snoeiwerkzaamheden tussen 16 

juli en 14 maart. 

2 ijsvogel

0,1 t/m 0,2 ha 3

0,2 t/m 0,3 ha 4

> 0,3 ha 5

0,1 t/m 0,2 ha 4

0,2 t/m 0,3 ha 5

> 0,3 ha 6

5-10 stuks 2

11-15 stuks 3

>15 stuks 4

5-10 bomen 2

11-15 bomen 3

>15 bomen 4

Muizenhaard Er wordt een stapel gemaakt van stro met graan met daarop takken. 1 m2 2 kerkuil, steenuil;  torenvalk

Drinkbak voor steenuil Er zijn drinkbakken aanwezig die speciaal ontwikkeld zijn voor steenuilen. Of er worden 

maatregelen getroffen in bestaande drinkbakken om verdrinking te voorkomen. 

1 steenuil

5-10 bomen 1

11-15 bomen 2

>15 bomen 3

5-10 meter 2

11-25 meter 3

>25 meter 4

5-10 meter 2

11-15 meter 3

>15 meter 4

Bladerenhoop In de herfst/winter is er en bladerenhoop aanwezig onder een struik of heg. Ook in de 

ander seizoen blijft dit liggen.

1 m2 1 egel

Broedhoop Het aanleggen van broeihopen van (paarden)mest of compost. Het formaat van een 

hoop is twee tot drie meter bij een hoogte van 70 centimeter. Broeihopen worden in 

maart aangelegd op een zonnige plek niet ver van water. 

3 m2 4 ringslang

6 m2 - 10 m2  5

>10 m2 6

Stenenhoop Een stapel stenen of dakpannen met kleine tussenruimtes. >1 m2 1 amfibieën

Monitoring Digitale gegevens aanleveren in Boerenlandvogelmonitor. 1

Nestkast (1 punt per soort) 1

Gefaseerd maaien 25% van perceel of slootkant wordt tijdens iedere maaironde niet meegemaaid. vlinders, bijen en insecten

Sinusbeheer Per maaibeurt blijft 40% van de vegetatie staan. Er wordt gewerkt met slingerende 

maaipaden, zogenaamde sinuspaden.

vlinders, bijen en insecten

Fruitbomen en -struiken Fruitbomen en -struiken. Snoeiwerkzaamheden vinden plaats tussen 16 juli en 14 

maart. Minimaal 1x per drie jaar en maximaal 1 x per jaar.

vlinders, bijen en insecten; tuinvogels; steenuil

Er is een takkenril aangelegd van minimaal 30 cm breed. Deze afscheiding van 

opgestapeld of gevlochten dood snoeihout wordt jaarlijks verder aangevuld.

vlinders, bijen en insecten;  kerkuil, ste enuil;  torenvalk; egel; vogels  

De amfibieënvijver is minimaal 6 m2 groot met een diepte van 80 cm en heeft een 

flauwe oever aan de noordzijde. Er zijn water- en oeverplanten aanwezig. De vijver is 

amfibieën, ringslang

Beheer knotwilgen Het snoeien van knotbomen wordt verdeeld over minimaal 3 jaar. Waarbij jaar 1: 

boom 1, 4 en 7; jaar 2: boom 2, 5 en 8; enzovoorts. 

vlinders, bijen en insecten;  kerkuil, steenuil; torenvalk

Lijnvormige inheemse boomsoorten; zomereik, wintereik, beuk, valse acacia, 

paardenkastanje. Snoeien vindt plaats tussen 16 juli en 14 maart. Minimaal 1x per drie 

jaar en maximaal 1 x per jaar.

Hagen zoals haagbeuk, meidoorn en liguster; worden minimaal 1x per drie jaar en 

maximaal 1x per jaar gesnoeid. Beheer vindt plaats in de periode 16 juli - 14 maart.

huismus, ringmus

Lijnvormige bomenrij 

Beheer hagen

Beheer houtwal/takkenril

Amfibiënvijver

vleermuis; huismus, ringmus; tuinvogels

versie 24 november 2022


