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Overzicht beheerpakketten ANLb 
 
 

 Pakketnaam  Pakketvariant 

1 Grasland met rustperiode a rust van 1 april tot 1 juni 

  b rust van 1 april tot 8 juni 

  c rust van 1 april tot 15 juni 

  d rust van 1 april tot 22 juni 

  e rust van 1 april tot 1 juli 

  f rust van 1 april tot 8 juli 

  g rust van 1 april tot 15 juli 

  h rust van 1 april tot 22 juli 

  i rust van 1 april tot 1 augustus 

  j rust van 1 april tot 8 augustus 

  k rust van 1 april tot 15 augustus 

  l rust van 1 mei tot 15 juni, voorweiden 

  m rust van 8 mei tot 22 juni, voorweiden 

  n rust van 1 april tot 1 september 

  o rust van 1 april tot 15 september 

  p rust van 1 april tot 1 oktober 

  q rust van 1 mei tot 1 juni, voorweiden 

  r rust van 8 mei tot 8 juni, voorweiden 

  s rust van 1 mei tot 8 juni, voorweiden 

  t rust van 8 mei tot 15 juni, voorweiden 

2 Kuikenvelden a  rust 1 april – 1 augustus, 2 weken 

  b rust 1 april – 1 augustus, 3 weken 

  c rust 1 april – 1 augustus, 4 weken 

  d rust 1 april – 1 augustus, 5 weken 

  e  rust 1 april – 1 augustus, 6 weken 

3 Plas-dras a  15 februari – 15 april 

  b 15 februari – 15 mei 

  c 15 februari – 15 juni 

  d 15 februari – 1 augustus 

  e 15 februari – 15 april 

  f 15 februari – 15 mei 

  g 15 februari – 15 juni 

  h  15 februari – 1 augustus 

  i  1 mei – 1 augustus, 3 weken 

  j 1 mei – 1 augustus, 4 weken 

  k 1 mei – 1 augustus, 6 weken 

  l 1 mei – 1 augustus, 8 weken 

  n 1 november – 31 januari, 2 weken 

  o 1 maart tot 1 juni 

  p 1 maart tot 1 juli 

4  Legselbeheer a Legselbeheer op grasland 

  b Rustperiode op bouwland tot 15 mei 

  c Legselbeheer op bouwland 
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  d Legselbeheer met 2 weken rustperiode 

  e Legselbeheer met 3 weken rustperiode 

  f Legselbeheer met 4 weken rustperiode 

  g Legselbeheer met 5 weken rustperiode 

  h Legselbeheer met 6 weken rustperiode 

  i Rustperiode op bouwland tot 22 mei 

  j Rustperiode op bouwland tot 1 juni 

5 Kruidenrijk grasland a 1 april – 15 juni 

  b 1 april – 22 juni 

  c  1 april – 1 juli 

  d 1 april – 8 juli 

  e 1 april – 15 juli 

  f 1 april – 22 juli 

  g 1 april – 1 augustus 

  h rand, 4 indicatorsoorten 

  i rand, 8 indicatorsoorten 

  j 1 april – 15 september 

  k 1 april – 15 oktober 

6  Extensief beweid grasland a 1 – 1,5 GVE / ha, 1 april – 15 juni 

  b 0,15 – 0,5 GVE / ha, 1 april – 15 oktober 

  c 1 – 3 GVE / ha, 1 april – 15 juni 

7  Ruige mest a ruige mest 

8 Hoog waterpeil a verhoging 20 cm, 1 feb – 15 juni 

  b verhoging 30 cm, 1 feb – 15 juni 

  c verhoging 40 cm, 1 feb – 15 juni 

  d verhoging 20 cm, 15 mrt – 15 juni 

  e verhoging 30 cm, 15 mrt – 15 juni 

  f verhoging 40 cm, 15 mrt – 15 juni 

9 Poel en klein historisch water a kleine poel, 75 – 100 % schonen 

  b grote poel, 75 – 100 % schonen 

  c kleine poel, maximaal 75 % schonen 

  d grote poel, maximaal 75 % schonen 

  e jaarlijks beheer < 175 m2 

  f jaarlijks beheer + opschonen < 175 m2 

  g jaarlijks beheer > 175 m2 

  h jl. beheer + opschonen 5 jr > 175 m2 

  i jl. beheer + opschonen 10 jr > 175 m2 

10  Natuurvriendelijke oever a natuurvriendelijke oever 

  b natuurvriendelijke oever met schapen 

11 Rietzoom en klein rietperceel a smalle rietzoom 

  b brede rietzoom en rietperceel 

12 Duurzaam slootbeheer a baggeren met de baggerpomp 

  b ecologisch slootschonen 

  c ecologisch slootschonen krabbescheer 

  d ecologisch slootschonen tot 100% 

13 Botanisch grasland a botanisch weiland 

  b botanisch hooiland 

  c botanische weiderand 

  d botanische hooilandrand 

  e botanische hooilandrand 15 juni – 20 juli 
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  f botanische hooilandrand 15 juni – 3 aug 

  g botanische hooilandrand 15 juni – 17 aug 

14 Stoppelland a Winterstoppel 

  b oogstresten, 15 okt – 31 dec, 4 weken 

  c oogstresten, 31 dec – 1 feb 

15  Wintervoedselakker a wintervoedselakker 15 mei – 31 dec 

  b wintervoedselakker 1 okt – 15 maart 

  c wintervoedselakker 1 okt – 1 aug 

  d wintervoedselakker 1 okt – 1 feb 

16  Vogelakker a vogelakker 

  b meerjarige vogelakker 

  c zomervogelakker  

17 Bouwland voor hamsters a bouwland voor hamsters zonder oogst 

  b graanperceel voor hamsters zonder 
oogst 

  c regulier bouwland met hamstervriende-
lijke oogst: graan of luzerne 

  d kruidenrijk graanperceel/opvangstrook 
voor hamsters met oogsten graan 

18  Kruidenrijke akker a 3 van de 6 jaar graan 

  b 4 van de 6 jaar graan 

  c 5 van de 6 jaar graan 

  d 3 van de 5 jaar graan 

  e 4 van de 5 jaar graan 

  f gewas anders dan graan 

19 Kruidenrijke akkerrand a 3 m breed 

  b 6 m breed 

  c 9 m breed 

  d 12 m breed 

  e 15 m breed 

  f 18 m breed 

  g 1,5 m breed 

  h rand langs tuinbouwgewassen 

  i rand langs bolgewassen 

  J bufferstrook 

  k bufferstrook langs tuinbouwgewassen 

  l bufferstrook langs bolgewassen 

20  Hakhoutbeheer a jaarlijks beheer 

  b jaarlijks beheer plus tussenkap 

  c jaarlijks beheer plus eindkap 

  d tussenkap 

  e eindkap 

21 Beheer van bomenrijen a beheer van bomenrijen 

22 Knip- en scheerheg a jaarlijks knippen / scheren 

  b eenmaal per 2 / 3 jaar knippen / scheren 

23 Struweelhaag a cyclus 5 – 7 jaar 

  b cyclus > 12 jaar 

24 Struweelrand a struweelrand 

25 Boom op landbouwgrond a boom op landbouwgrond 

26  Half- en hoogstamboomgaard a hoogstamboomgaard 
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  b halfstamboomgaard  

27 Hakhoutbosje a droog hakhout 

  b vochtig hakhout 

28 Griendje a Griendje 

29 Bosje a Bosje 

30 Nestgelegenheid Zwarte Stern a nestgelegenheid Zwarte Stern 

31 Insectenrijk grasland a Basis 

  b Plus 

32 Insectenrijke graslandrand a insectenrijke graslandrand 

33 Foerageerrand Bever a foerageerrand bever 

34  Leibomen bij historische boerderijen a leibomen bij historische boerderijen 

35 Zandwallen a zandwallen 

36 Beheer peilscheidingen a beheer peilgestuurde drainage 

  b beheer conserveringsstuw 

37 Beheer infiltratiegreppel a beheer infiltratiegreppel 

38 Water bergen a water bergen op grasland 

39 Bodemverbetering a bodemverbetering grasland met ruige 
mest 

  b bodemverbetering bouwland met ruige 
mest 

  c Bodemverbetering bouwland met gewas-
resten 

40 Vogelgraan a vogelgraan met stoppel 

  b vogelgraan 

41 Ontwikkeling kruidenrijk grasland a Verschralen voedselrijk grasland 

  b Doorbreken witbol dominantie 

  c Verschralen voedselrijk grasland plus kui-
kenveld 

  d Doorbreken witbol dominantie plus kui-
kenveld 
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Cumulatie en terrein 
 
Cumulatie is het ‘stapelen’ van pakketten. In de meeste gevallen is dit niet toegestaan, vanwege on-
toelaatbare staatssteun. Er zijn echter uitzonderingen. In onderstaande tabel wordt in de tweede ko-
lom aangegeven welke cumulatiemogelijkheden er zijn.  
In de derde kolom wordt aangegeven op welk(e) terreintype(n) het pakket toegepast kan worden.  
 

Pakket Cumulatiemogelijkheden Grondgebruik 

1 Cumulatie toegestaan met 7 en/of 8 Grasland 

2 Cumulatie toegestaan met 4 en/of 8 Grasland 

3 Cumulatie niet toegestaan Grasland 

4a Cumulatie toegestaan met 2 en/of 8 Grasland 

4b, i, j Cumulatie niet toegestaan Bouwland 

4c Cumulatie toegestaan met 15d Bouwland 

4d-h Cumulatie toegestaan met 8 Grasland 

5 Cumulatie toegestaan met 7 en/of 8 Grasland 

6 Cumulatie toegestaan met 7 en/of 8 Grasland 

7 Alleen toegestaan in combinatie met 1, 5,6, en/of 8 Grasland 

8 Cumulatie toegestaan met 1,2,4(a, d-h), 5,6,7,13,30, 
31 en/of 32, 41 

Grasland 

9 Cumulatie niet toegestaan Landschapselement 

10 Cumulatie niet toegestaan Landschapselement 

11 Cumulatie niet toegestaan Landschapselement 

12a Cumulatie toegestaan met 12b, 12c en 12d   Landschapselement (sloot) 

12b Cumulatie toegestaan met 12a Landschapselement (sloot) 

12c Cumulatie toegestaan met 12a   Landschapselement (sloot) 

12d Cumulatie toegestaan met 12a Landschapselement (sloot) 

13 Cumulatie met 8 is toegestaan Grasland 

14 Cumulatie niet toegestaan Bouwland 

15a-c Cumulatie niet toegestaan Bouwland 

15d Cumulatie toegestaan met 4c Bouwland 

16 Cumulatie niet toegestaan Bouwland 

17 Cumulatie niet toegestaan Bouwland 

18 Cumulatie niet toegestaan Bouwland 

19 Cumulatie niet toegestaan Bouwland 

20 Cumulatie niet toegestaan Landschapselement 

21 Cumulatie niet toegestaan Landschapselement 

22 Cumulatie niet toegestaan Landschapselement 

23 Cumulatie niet toegestaan Landschapselement 

24 Cumulatie niet toegestaan Landschapselement 

25 Cumulatie niet toegestaan Landschapselement 

26 Cumulatie niet toegestaan Landschapselement 

27 Cumulatie niet toegestaan Landschapselement 

28 Cumulatie niet toegestaan Landschapselement 

29 Cumulatie niet toegestaan Landschapselement 

30 Cumulatie met 8 is toegestaan Grasland 

31 Cumulatie niet toegestaan Grasland 

32 Cumulatie niet toegestaan Grasland 

33 Cumulatie niet toegestaan Landschapselement 

34 Cumulatie niet toegestaan Landschapselement 
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35 Cumulatie niet toegestaan Landschapselement 

36 Cumulatie niet toegestaan Landschapselement 

37 Cumulatie niet toegestaan Bouwland 

38 Cumulatie niet toegestaan Grasland 

39a Cumulatie niet toegestaan Grasland 

39b-c Cumulatie niet toegestaan Bouwland 

40 Cumulatie niet toegestaan Bouwland 

41 Cumulatie toestaan met 8 Grasland 
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Beschrijving per beheerpakket  
 

1 Grasland met rustperiode 
 
Beschrijving 
Het in acht nemen van een rustperiode op grasland is vooral voor weidevogels van belang. Ze biedt 
rust aan broedende vogels door de kans op verstoring van de legsels te minimaliseren. Ook kan het 
functioneren als opgroeigebied voor jonge weidevogels.  
In kleinschalige gebieden kunnen graslanden met een rustperiode, eventueel in de vorm van randen, 
dienen als schuil-en foerageergebied voor diverse fauna zoals kleine zoogdieren, vogels, vlinders en 
amfibieën. Ook in de natte dooradering kunnen grasland(rand)en met een rustperiode zinvol zijn.  
In de rustperiode zijn landbouwkundige werkzaamheden niet toegestaan. Aan het eind van deze pe-
riode staat er een vrij hoge vegetatie op het perceel.  
 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten CGBD) 

• Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder 
pakketten) [1] 

 
Aanvullende beheervoorschriften  

→ 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 
waterkwaliteitsdoelen). Deze randen moeten minimaal 2 meter breed zijn. 

→ Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan 

→ In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats 

→ Bemesting met organische mest dient voor 15 maart uitgevoerd te worden. Dit is om bescha-
diging van nesten te v oorkomen. 

→ Beweiding is vanaf 1 februari tot 1 april niet toegestaan omdat anders te weinig gras staat 
voor dekking. 

→ De boer meldt minimaal 12 uur van tevoren wanneer hij op een beheerperceel gaat maaien 
zodat de weidevogelcoördinator plastic zakken kan plaatsen om eventueel aanwezige kui-
kens te verjagen. 

→ Op beheerpercelen met nesten of kuikens wordt buiten de rustperiode tot 15 juli uitsluitend 
bij daglicht werkzaamheden verricht; 

→ Indien buiten de rustperiode tot 15 juli weidevogelkuikens op het beheerperceel aanwezig 
zijn, wordt uitsluitend van binnen naar buiten gemaaid of in overleg met de weidevogelcoör-
dinator de maaiwijze bepaald. 

 
Pakketten 
De rustperiode betreft de periode: 

a) 1 april tot 1 juni 
b) 1 april tot 8 juni 
c) 1 april tot 15 juni 

 
Beheerpakketten d t/m pt zijn niet opengesteld 

 

  



Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur & Landschapsbeheer, versie periode 2020 t/m 2021  

 11 november 2019 9 
 

2 Kuikenvelden 

 
Beschrijving 
Het pakket kuikenvelden heeft een vergelijkbaar doel als het pakket 1. De rustperiode wordt echter 
niet van tevoren vastgelegd van datum x tot datum y, maar wordt ad hoc/gedurende het broedsei-
zoen bepaald om rust te creëren op plaatsen waar dit nodig is.  
 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten CGBD) 

• Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder 
pakketten) [1] 

 
Aanvullende beheervoorschriften  

→ Indien de kuikenvelden in de vorm van randen worden aangelegd, dienen deze randen ten 
minste 6 meter breed te zijn. 

→ In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats 

→ Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan 

→ Kuikenvelden mogen op zijn vroegst op 1 juni worden gemaaid.  

→ Indien buiten de rustperiode tot 15 juli weidevogelkuikens op het beheerperceel aanwezig 
zijn, wordt uitsluitend van binnen naar buiten gemaaid of in overleg met de weidevogelcoör-
dinator de maaiwijze bepaald. 

→ De boer meldt minimaal 12 uur van tevoren wanneer hij op een beheerperceel gaat maaien 
zodat de weidevogelcoördinator plastic zakken kan plaatsen om eventueel aanwezige kui-
kens te verjagen. 

→ Op beheerpercelen met nesten of kuikens wordt buiten de rustperiode tot 15 juli uitsluitend 
bij daglicht werkzaamheden verricht; 

→ Indien buiten de rustperiode tot 15 juli weidevogelkuikens op het beheerperceel aanwezig 
zijn, wordt uitsluitend van binnen naar buiten gemaaid of in overleg met de weidevogelcoör-
dinator de maaiwijze bepaald.  

 
Pakketten 
De rustperiode ligt in de periode 1 mei tot 1 augustus, en heeft een duur van tenminste:  

a) 2 weken 
b) 3 weken 
c) 4 weken 
d) 5 weken(Niet opengesteld) 
e) 6 weken(Niet opengesteld) 

 
Meldingen 
•Ingangsdatum pakketvarianten minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan ingangsdatum melden bij   
RvO.nl 
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3 Plas-dras 

Beschrijving 
Plas-dras biedt een aantrekkelijke biotoop voor weidevogels om te rusten en te foerageren.  
Op plas-draspercelen kunnen voor het eigenlijke broedseizoen soms tientallen weidevogels worden  
aangetroffen. De aantrekkingskracht is daarmee erg groot en gehoopt wordt dat een deel van deze 
weidevogels zal besluiten in het gebied te blijven om te broeden. Daarnaast bieden plas-drasperce-
len ook foerageer- en rustmogelijkheden buiten het directe broedseizoen, bijvoorbeeld voor al  
uitgevlogen jonge vogels en doortrekkers. Het plas-draspakket (a t/m d) bestaat uit een grotendeels 
onder water staand graslandperceel. De periode waarin het perceel onder water staat kan variëren 
van 2 maanden tot bijna een half jaar. In deze periode staat op het perceel steeds minimaal op 60% 
van de oppervlakte een waterlaag van minimaal 5 cm, zodat het overige deel van het perceel drassig 
zal worden. Aan het eind van de plas-drasperiode zal het perceel weer droogvallen, waarna het  
perceel zich kan herstellen, of weer ingezaaid moet worden. Het onderdeel Greppel plas-dras (pakket 
e t/m h) is een kleinschalige variant van plas-dras en is gericht op het ontwikkelen van specifieke 
plas-dras condities langs greppels en slootjes. De kracht van greppel plas-dras is het feit dat de be-
heereenheid in zijn geheel of voor een groot gedeelte wordt geïnundeerd, dit geeft tevens een varia-
tie in de perceelsvegetatie. Bij een greppel plas-dras zullen met name in de kuikenfase veel weidevo-
gelgezinnen gebruik maken van deze waterrand, die vanwege zijn insectenrijkdom een gunstige foe-
rageerlocatie vormt.  
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• De beheereenheid is geïnundeerd (100% drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot 
datum y (zie beschreven onder pakketten) [4] 

 
Aanvullende beheervoorschriften  

→ De beheereenheid is jaarlijks geïnundeerd. 

→ Pakket a t/m d: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de  laag water tussen 
de 5 en 20 cm diep 

→ Pakket e t/m l, o en p: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water 
ten minste 5 cm diep  

→ Pakket i 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 i t/m l: In de periode tussen 1 mei en 1 augustus wordt een rustperiode gerealiseerd 
van ten minste a weken (zie beschreven onder pakketten) 

→ Pakket n: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de  laag water tussen de 5 
en 20 cm diep, gedurende een periode van tenminste 2 weken 

→ Advies: minimaal 1x bloten/maaien na 1 augustus ivm behoud AAN-status perceel 
 
Pakketten 
De inundatieperiode betreft de volgende periode: 

a) Van 15 februari tot 15 april 
b) Van 15 februari tot 15 mei 
c) Van 15 februari tot 15 juni 
d) Van 15 februari tot 1 augustus 
e) Van 15 februari tot 15 april 
f) Van 15 februari tot 15 mei 
g) Van 15 februari tot 15 juni 
h) Van 15 februari tot 1 augustus 
i) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 3 weken 
j) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 4 weken 
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k) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 6 weken 
l) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 8 weken 
m) – 
n) In de periode van 1 november tot 31 januari, tenminste 2 weken 
o) Van 1 maart tot 1 juni 
p) Van 1 maart tot 1 juli 

 
Beheerpakketten h t/m n zijn niet opengesteld 
 
 
Meldingen 
•Ingangsdatum pakketvarianten minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan ingangsdatum melden bij   
RvO.nl 
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4 Legselbeheer 

 
Beschrijving 
Om weidevogels te beschermen is het lang niet altijd nodig om alle percelen waarop zich broedende 
weidevogels bevinden, te beleggen met een rustperiode. Bijvoorbeeld omdat de dichtheid aan 
weidevogels vrij laag is. In dit soort situaties kan het pakket legselbeheer op grasland een invulling 
geven aan weidevogelbeheer, door het legsel en de onmiddellijke omgeving hiervan te beschermen 
tegen landbouwkundige werkzaamheden. Door het plaatsen van nestbeschermers of het op andere  
wijze ontzien van de legsels bij werkzaamheden, wordt de kans op het uitkomen van het legsel sterk 
vergroot. Percelen met legselbeheer hebben over het algemeen weinig nut als foerageergebied voor 
jonge weidevogels, tenzij gekozen wordt voor een combinatie met een kruidenrijke weidevogelgras-
landrand. Het perceel wordt grotendeels normaal agrarisch gebruikt. Nesten worden gemarkeerd 
met stokken of nestbeschermers om ze te ontzien bij landbouwkundige werkzaamheden, zoals 
maaien, weiden of inzaaien. 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Pakket a, b, c, d, e, f, g, h, i en j: Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nes-
ten zijn geregistreerd (bijvoorbeeld op stalkaart of via geo informatie). Voor specifieke soor-
ten 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 c Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle land-
bouwkundige bewerkingen of beschermd via het plaatsen van nestbeschermers. 

• Pakket d, e, f, g, h: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van 
alle landbouwkundige bewerkingen, tenminste via enclaves van minimaal 50 m2 (alleen op 
grasland), via een rustperiode van datum x tot y (zie beschreven onder pakketten), waarbij 
de vrijwaring tenminste 14 kalenderdagen duurt, of via het plaatsen van nestbeschermers. 

• Pakket b, i en j: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle 
landbouwkundige bewerkingen via een rustperiode van datum x tot datum y (zie beschreven 
onder pakketten) 
 
 

 
 
Aanvullende beheervoorschriften  

→ In de rustperiode zijn bewerkingen en beweiding niet toegestaan 

→ Pakket a, c-h: De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen een of enkele malen afge-
zocht op aanwezige legsels. Gevonden legsels worden gemarkeerd, geregistreerd, en gemeld 
bij het Collectief. 

→ 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 gesp-
aard door het tijdelijk te verplaatsen, of door middel van een nestbeschermer, of door om 
het nest heen te werken. 

→ Pakket b, i, j: Er wordt een rustperiode in acht genomen van ten minste 15 maart tot en met 
15 mei(b), 22 mei (i) of 1 juni (j). In deze periode worden geen werkzaamheden uitgevoerd 
zoals zaaien, fresen, schoffelen en eggen. 

→ Pakket b: Beheerperceel wordt voor 15 maart bewerkt met cultivator 

→ d-h niet maaien voor 1 juni  
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Pakketten 

a) Legselbeheer op grasland 
b) Rustperiode op bouwland 15 maart – 15 mei 
c) Legselbeheer op bouwland  
d) Legselbeheer op grasland plus 2 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus 
e) Legselbeheer op grasland plus 3 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus 
f) Legselbeheer op grasland plus 4 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus 
g) Legselbeheer op grasland plus 5 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus 
h) Legselbeheer op grasland plus 6 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus 
i) Rustperiode op bouwland 15 april tot 22 mei 
j) Rustperiode op bouwland 15 april tot 1 juni 

 
 

 
 
Melding uitgevoerd beheer 

• Melding legselbeheer(4a): eenmalige (gebundelde) melding bij RvO.nl van aanvangsdatum  
nestenclaves dan wel nestbescherming binnen 5 werkdagen na het uitvoeren van het legsel-
beheer 

• Melding startdatum rustperiode(pakket d t/m h): binnen 5 werkdagen na start rustperiode 
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5 Kruidenrijk grasland 
 
Beschrijving 
Kruidenrijk grasland is van groot belang voor de biodiversiteit. In weidevogelgebieden vormen  
kruidenrijke graslanden terreinen waar kuikens kunnen opgroeien. De bloeiende kruiden trekken  
insecten aan waarop zij kunnen foerageren. Het verschil in vegetatie zorgt voor jonge weidevogels 
voor optimale leefomstandigheden en bied voldoende schuilmogelijkheden tegen predatoren.  
In kleinschalige landschappen vormen diezelfde insecten ook de voedselbron van diverse vogelsoor-
ten die in het struweel of in bomen broeden. Vlinders hebben baat bij de beschikbare nectar, en ook 
kleine zoogdieren profiteren van het ruime insectenaanbod.  
Langs sloten en waterpartijen zijn kruidenrijke graslanden van belang voor libellen en amfibieën.  
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Pakketten a t/m g, j en k: er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y 
(zie beschreven onder pakketten) [1] 

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte [7] 

• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd [17] 

• Minimaal a (zie beschreven onder pakketten) verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in 
transect aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen) [19] 
 

Aanvullende beheervoorschriften  

→ Chemische  onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van 
haarden van akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel. 

→ In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen en beweiding plaats  

→ Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode (pakket a t/m g, j,k). 
Bemesting is in het geheel niet toegestaan in het geval van pakket h en i.  

→ 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.  

→ Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid. 

→  De boer meldt minimaal 12 uur van tevoren wanneer hij op een beheerperceel gaat maaien 
zodat de weidevogelcoördinator plastic zakken kan plaatsen om eventueel aanwezige kui-
kens te verjagen. 

→ Op beheerpercelen met nesten of kuikens wordt buiten de rustperiode tot 15 juli uitsluitend 
bij daglicht werkzaamheden verricht;  

→ Indien buiten de rustperiode tot 15 juli weidevogelkuikens op het beheerperceel aanwezig 
zijn, wordt uitsluitend van binnen naar buiten gemaaid of in overleg met de weidevogelcoör-
dinator de maaiwijze bepaald. 

 
Pakketten 

a) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 15 maart tot 15 juni, 4 verschillende indicatorsoor-
ten 

b) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 15 maart tot 22 juni, 4 verschillende indicatorsoor-
ten 

 
Beheerpakketten c t/m k zijn niet opengesteld 
  

https://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/Lijsten-indicatorsoorten-Catalogus-GBD-v2.pdf
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6 Extensief beweid grasland 

 
Beschrijving 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Beweiding is verplicht vanaf datum x tot datum y  met minimale a en maximale veebezetting  
b (GVE/ha) ( zie beschreven onder pakketten) [8] 
 

Aanvullende beheervoorschriften  

• Pakket a en c: Rustperiode is van 1 april tot 15 juni 

• Pakket a: in geval van beweiding met alleen schapen zijn per ha maximaal toegestaan 10 
schapen (voorgaand jaar of eerder geboren) met meegrazende lammeren 

• Pakket b: Rustperiode is van 1 april tot 15 oktober 

• Tijdens de rustperiode wordt de beheereenheid niet gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd, 
gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. In deze periode is het gebruik van chemi-
sche bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.  

 
Pakketten  

a) Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE/ha 
 
Beheerpakketten b t/m c zijn niet opengesteld. 
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7  Ruige mest 

 
Beschrijving 
Het uitrijden van ruige mest is gunstig in een totaalaanpak voor weidevogelbeheer. Het bevordert 
een ‘rustige’ grasgroei, waardoor het gewas minder vol wordt en geschikter voor kuikens. Ook zorgt 
ruige mest voor meer structuur in het gewas en biedt het meer ruimte voor kruiden. De organische 
mest zorgt bovendien voor een rijk bodemleven waarop oudervogels kunnen foerageren. Ten slotte 
wordt het stro in de ruige mest door sommige vogels, kieviten met name, ook gebruikt als nestmate-
riaal.  
 
 
Beheereisen 

• Bemesting met ruige stalmest is verplicht; melding achteraf binnen 2 weken [6] 
 
Aanvullende beheervoorschriften 

→ 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 februari 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 slecht één melding gedaan mag worden. 

→ Na het uitrijden van de ruige stalmest moet binnen twee weken de melding van dit uitrijden 
per post of per email bekend zijn bij uw gebiedscoördinator/veldwerker. Uw melding gaat 
vergezeld van een ingevuld meldingsformulier van het gebiedscollectief waarop de beheer-
eenheid of beheereenheden zijn aangegeven waarop de ruige stalmest is uitgereden. 

→ De ruige dierlijke stalmest moet strorijk zijn. Bij gebruik van dikke fractie door mestscheiding, 
moet stro(minimaal 20%) worden bijgemengd. 

→ Dit pakket kan alleen i.c.m. een ander beheerpakket worden afgesloten 
 

Pakketten 
a) Ruige mest 

 
Meldingen 
     • melding uitgevoerd beheer per perceel bij RvO binnen 14 kalenderdagen na uitrijden 
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9 Poel en klein historisch water 

 
Beschrijving 
Openheid rondom (een deel van) de poel is van belang om een goede voortplantingsbiotoop voor 
amfibieën te behouden.  
Poelen en de aangrenzende landbiotoop zijn van groot belang als leefgebied voor onder andere amfi-
bieën zoals de knoflookpad en de kamsalamander en libellen zoals de gevlekte witsnuitlibel. 
 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Pakketten a t/m j: Minimaal 5 % tot maximaal 35 %  van het leefgebied onder beheer is jaar-
lijks geschoond en/of gemaaid [23] 

• Pakketten a t/m i: Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval 
is verwijderd [24] 
 

Aanvullende beheervoorschriften 

→ Minimaal de helft van het natte oppervlakte van de poel bestaat in de periode 15 maart 
tot 15 juni uit open water. Voor behoud van voldoende open water wordt het element 
periodiek opgeschoond. Een incidentele droogval is toegestaan in de periode 15 juni tot 
15 november. 

→ Vertrapping van de oevers bij het gebruik van het element als veedrinkpoel wordt voor-
komen. Bij het gebruik als veedrinkpoel is minimaal de helft van de oeverlengte uitgeras-
terd.  

→ Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het element gebruikt 
worden.  

→ Er mogen geen vissen of andere dieren (zoals eenden en ganzen) worden uitgezet of ge-
kweekt. 

→ Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element. 

→ Een kleine poel is kleiner dan 175 m2, een grote poel en klein historisch water zijn groter 
dan 175 m2. 

→ Een poel wordt alleen gegraven daar waar de gemiddelde grondwaterstand maximaal 1 

meter onder het maaiveld daalt; 

→ Veldbezoek en inventarisatie icm grondwatertrappenkaart zijn hierbij noodzakelijk; 

→ Incidenteel mag de poel droogvallen; 

→ Het gedeelte van de poel waar water staat ( waterbiotoop)  is gemiddeld minimaal 50 % 

van de oppervlakte die het beheerelement inneemt in de lente; 

→ Er wordt gemeten vanaf de insteek van het talud. 
 
De onderstaande beheerpakketten zijn opengesteld: 
e) : Jaarlijks beheer < 175 m2 
g) : Jaarlijks beheer > 175 m2 
h) : Jaarlijks beheer > 175 m2  + eens in de 5 jaar opschonen(Meldingsplichtig) 
 
 
Meldingen 

• Uitgevoerd beheer melden binnen 14 kalenderdagen na schonen/maaien bij RvO.nl 
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10 Natuurvriendelijke oever 

 
Beschrijving 
Natuurvriendelijke oevers komen in heel Nederland voor langs waterlopen maar het meest karakte-
ristiek zijn de natuurvriendelijke oevers voor Laag Nederland. Natuurvriendelijke oevers zijn door de 
mens aangebracht in de vorm van een plas-of dras berm of een flauw talud langs een bestaande wa-
terloop. De begroeiing bestaat uit plantensoorten van natte ruigten en natte graslanden. Natuurlijk 
oevers zijn van groot belang voor de biodiversiteit door hun functie als belangrijk onderdeel van het 
leefgebied van soorten als bittervoorn, grote modderkruiper en rugstreeppad. Ook bij weidevogelbe-
heer zijn natuurvriendelijke oevers van belang. 
 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Pakketten a en b: Minimaal 25% tot maximaal 75% van het leefgebied onder beheer is jaar-
lijks geschoond en/of gemaaid [23] 

• Pakketten a en b: Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval 
is verwijderd [24] 

• Pakketten a en b: Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de 
beheereenheid [7] 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

→ De beheereenheid wordt in een cyclus van minimaal éénmaal per 2 jaar en maximaal 
éénmaal per jaar geschoond en/of gemaaid 

→ Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v.  voor pleksgewijze bestrijding 
van haarden van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en brandnetel.  

→ Er mogen geen meststoffen in het element gebruikt worden; 

→ Het maaien/schonen vindt bij voorkeur plaats tussen 1 januari en 1 maart en na 15 juli.  

→ Pakket a: De beheereenheid wordt niet beweid 

→ Pakket b: uitsluitend beweiding met schapen toegestaan. 
 
Pakketten 

a) Natuurvriendelijke oever  
b) Natuurvriendelijke oever met schapenbegrazing 

 
Meldingen 
Pakket a en b: Uitgevoerd beheer melden binnen 14 kalenderdagen na schonen/maaien bij RvO.nl 
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11 Rietzoom en klein rietperceel 

 
Beschrijving 
Rietzomen bestaan uit smalle rietstroken die grenzen aan agrarisch gebruikte percelen. Deze rietstro-
ken kunnen zowel individueel als in samenhang met elkaar voorkomen, en in de laatste vorm soms 
vele kilometers lengte beslaan. Rietzomen en kleine rietpercelen zijn vanwege het veelal extensieve 
gebruik van groot belang voor de biodiversiteit als broedgebied voor rietvogels en als leefgebied voor 
andere soorten als poelkikker, ringslang en diverse libellen. 
 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Minimaal 25% tot maximaal 75% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks geschoond 
en/of gemaaid [23] 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd[24] 
 
Aanvullende beheervoorschriften 

→ De beheereenheid wordt  in een cyclus van minimaal éénmaal per 4 jaar en maximaal 
éénmaal per 2 jaar geschoond en/of gemaaid 

→ Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het element gebruikt 
worden. 

→ Maaiwerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 oktober en 1 maart.  

→ Maximaal 20% van de oppervlakte van het element bestaat uit struweel. 

→ Smalle rietzoom is smaller dan 5 meter; brede rietzoom is breder dan 5 m. 

→ De beheereenheid wordt niet beweid 

→ Het maaien en/of schonen wordt bij voorkeur uitgevoerd van 1 januari tot 1 maart en na 
1 oktober 
 

 
Pakketten 

a) Smalle rietzoom 
b) Brede rietzoom en klein rietperceel 

 
Meldingen 
Uitgevoerd beheer melden binnen 14 kalenderdagen na schonen/maaien bij RvO.nl 
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12 Duurzaam slootbeheer 

 
Beschrijving 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Pakket a: Jaarlijks is op minimaal 25% tot maximaal 75% van het leefgebied onder beheer 
bagger vanuit een waterelement op aangrenzende landbouwgrond gespoten [26] 

• Pakket b, c: Minimaal 25% tot maximaal 75% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks ge-
schoond en/of gemaaid [23] 

• Pakket b, c,d : Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is 
verwijderd [24] 

• Pakket d: Minimaal 25% tot maximaal 100% van het leefgebied onder beheer is geschoond 
en/of gemaaid [23] 
 

Aanvullende beheervoorschriften 

→ Pakket a: er wordt niet gezogen binnen 60 cm vanaf de waterlijn. 

→ Pakket a: de zuigkop van de baggerpomp wordt ieder jaar zoveel mogelijk door dezelfde 
vore getrokken in de sloot.  

→ Pakket a: de sloot is minimaal 2 meter breed en loopt tijdens het baggeren niet droog. 

→ Pakket a: er komt geen bagger terecht in de slootkant. 

→ Pakket a: er wordt gebaggerd in mozaïekvorm, dus niet alles tegelijk. Het Collectief geeft 
aan wanneer welke sloot gebaggerd mag worden.   

→ Pakket b: Het slootvuil wordt afgevoerd of verwerkt op het naastgelegen perceel d.m.v. bij-
voorbeeld een wallenfrees. 

→ Pakket b: indien de Keur dit toestaat blijft een deel van de slootbegroeiing tijdens het sloot-
schonen staan (afhankelijk van de Keur maximaal 25 % van de begroeiing).  

→ Pakket b en c: bij het slootschonen wordt gebruik gemaakt van een maaikorf of een eco-
reiniger. Andere slootreinigingsapparatuur kan ook gebruikt worden mits het bodemprofiel 
inclusief de wortels van waterplanten in de sloot niet beschadigd wordt.  

→ Pakket b en c: het slootschonen en/of maaien vindt bij voorkeur plaats van 15 juni tot  
1 december 

→ Er mogen geen meststoffen in het element gebruikt worden;  

→ Pakket c: De sloot wordt 1 keer per 3 jaar geschoond, waarbij minimaal 40 % en maximaal 
60 % van de aanwezige begroeiing met krabbescheer in de lengterichting van de sloot blijft 
staan. 

→ Pakket c: Voor deze variant is toestemming nodig van het waterschap, of deze vorm van 
beheer moet toelaatbaar zijn volgens de Keur. 

→ Pakket d: dit pakket is alleen toegestaan in Categorie Water 
 
Pakketten 

a) Baggeren met de baggerpomp 
b) Ecologisch slootschonen, 25 tot 75% van het leefgebied is geschoond 
c) Ecologisch slootschonen voor krabbenscheervegetaties, 25 tot 75% van het leefgebied is  

geschoond 
d) Ecologisch slootschonen, 25 tot 100% van het leefgebied is geschoond 

 
Meldingen 
Uitgevoerd beheer mbt baggeren, schonen en/of maaien melden bij RVO binnen 14 kalenderdagen 
na uitvoering 
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13 Botanisch waardevol grasland 
 
Beschrijving 
Botanische graslanden dienen om botanische waarden in stand te houden. Het gaat vaak om typisch 
‘ouderwets’ grasland met een wat pollige structuur en verspreid voorkomende kruiden. Karakteris-
tiek soorten zijn Paardenbloem, Scherpe boterbloem en Pinksterbloem, en op de drogere percelen 
Margriet, Knoopkruid en Leeuwentand. Op de wat vochtiger graslanden kunnen kamgrasweiden ont-
staan. De zgn. Veldgids voor ontwikkeling van kruidenrijke graslanden geeft een indicatie van de ont-
wikkelingsfase. Botanisch waardevol grasland kan een belangrijke bijdrage leveren aan diverse vor-
men van beheer gericht op vogels, insecten en kleine zoogdieren. De aanwezige kruiden zijn een 
voedselbron, en de wat open, ijle structuur van het gewas kan schuilgelegenheid bieden. 
 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Pakketten a t/m g: Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de 
beheereenheid [7] 

• Pakketten a t/m g: Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aan-
wezig  in de periode van 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen) [19] 

• Pakket a : Van 1 maart tot 1 oktober is beweiding toegestaan met maximale veebezetting 2 
GVE/ha [21] 

• Pakketten b, c, d, e,f en g: Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd 
[17] 

• Pakketten e, f en g: Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y 
 

Aanvullende beheervoorschriften  

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

→ Bijvoeren is niet toegestaan. 

→ Pakketten c en d: randen liggen aan de buitenkant van het perceel. 

→ Pakket b: Beweiding is van 1 januari tot 1 augustus niet toegestaan 

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

→ Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid. 

→ Klepelen is niet toegestaan. 

→ Bestaand botanisch beheer vlak dekkend beheer kan worden overgesloten mits de kwaliteit 

matig of goed is. Vlak dekkend beheer met beoordeling beperkt kan niet worden overgeslo-

ten 

→ Pakket d): De graslandranden zijn minimaal 3 m breed en maximaal 9 meter breed; 

→ Percelen grasland met een oppervlakte tot maximaal 0,5 ha kunnen volledig mee doen; 

Uitzondering hierop vormen de oppervlaktes die vallen binnen Categorie Water. Deze mo-

gen in dit geval > 0,5 ha zijn. 

→ Randenbeheer langs de bomenrijen, houtwallen en singels dienen altijd aan de zonzijde ge-

realiseerd te worden(Zuid-Oost-West). Indien er geen andere mogelijkheden bestaan mag 

men kiezen voor de noordkant; 

→ Pakket b en d mogen niet voor 15 juni gemaaid worden  

→ Een gewasperceel opgedeeld in kleinere gewaspercelen met als doel om meerdere randen 

te verkrijgen komt niet in aanmerking voor een overeenkomst indien hierdoor de natuur-

waarde niet versterkt wordt. Verder moeten de gewaspercelen goed bewerkbaar zijn.   

 
 
 

https://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/Lijsten-indicatorsoorten-Catalogus-GBD-v2.pdf
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De onderstaande beheerpakketten zijn opengesteld 
a)  Botanisch weiland(alleen toegestaan in zeer uitzonderlijke gevallen) 
b)  Botanisch hooiland 
d)  Botanisch waardevolle hooilandrand 
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15 Wintervoedselakker 

 
Beschrijving 
Creëren van fourageergebied in winterperiode tbv de doelsoorten(o.a. patrijs, veldleeuwerik, geel-
gors, steenuil). 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Pakket a, b en c: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van datum x tot datum y (zie be-
schreven onder pakketten) uit zomergraan, wintergraan, bladrammenas of een combinatie 
van deze gewassen. [9] 

• Pakket d: Minimaal 90 % van de oppervlakte bestaat van datum x tot datum y (zie beschre-
ven onder pakketten) uit een geschikt vanggewas vanggewas of uit gewasresten van een ge-
schikt vanggewas. [9] 
 
 

Aanvullende beheervoorschriften 

• Het gebiedscollectief Noordoost-Twente koopt het kruidenmengsel voor de in te zaaien ak-
ker. De deelnemer neemt het kruidenmengsel af bij het gebiedscollectief. 

• Minimaal 30% van de oppervlakte van de akker bestaat uit alleen een kruidenmengsel, 40 % - 
70 %  zomergraan en/of  0% tot 30% bladramanas(pakket a). 
Minimaal 30% van de oppervlakte van de akker bestaat uit alleen een kruidenmengsel, 40 % - 
70 %  wintergraan en/of  0% tot 30% bladramanas(pakket b). 

• Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan tijdens de rustperiode.  

• Alleen het opbrengen van dierlijke mest is toegestaan. 

• Elke 4 jaar dient men een grondmonster te nemen. De PH-waarde(zuurgraad) moet tenmin-
ste 4.8 zijn. 

• In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats en wordt er niet be-
weid 

• De beheereenheid dient jaarlijks tussen 16 maart en 30 april (pakket a) of tussen 1 juni en 20 
augustus(pakket b) te worden ingezaaid met een gangbare zaaidichtheid, voor zover het  
zomergraan respectievelijk wintergraan of bladramanas betreft. 
Wanneer gekozen wordt voor een combinatie van gewassen, dienen deze in stroken naast 
elkaar geteeld te worden. 

• Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk op 10% van de oppervlakte ter bestrijding van 
ridderzuring en akkerdistel. 

• Percelen akkerland tot maximaal 1 ha kunnen volledig mee doen. Indien het beheerpakket 
als rand of stroken(max 20 m breed) wordt ingezet geldt een maximum oppervlakte van 2 ha. 

• Collectief stelt een lijst op van geschikte vanggewassen op basis van de lijst “erkende vangge-
wassen in kader van vergroening pijler 1” 

• Variant d: alleen vanggewas klepelen als er zaad gezet is en alleen als doelsoorten op de bo-
dem foerageren. 
 
 
 

De onderstaande beheerpakketten zijn opengesteld: 
A15a.15.001 : Wintervoedselakker 1 juni – 1 maart → klei 
A15a.15.002 : Wintervoedselakker 1 juni – 1 maart → zand 
A15b.15.001 : Wintervoedselakker 01 oktober – 15 maart → klei 
A15b.15.002 : Wintervoedselakker 01 oktober – 15 maart → zand 
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18 Kruidenrijke akker 

 
Beschrijving 

De kruidenrijke akker is van belang voor diverse soorten fauna in kleinschalige landschappen.  
De nectar, het stuifmeel, de zaden en de aangetrokken insecten vormen een interessante voedsel-
bron voor veel dieren. Een goed ontwikkelde kruidenrijke akker is een bont pallet van grijsgeel of 
groengeel wuivende korenhalmen, rode klaprozen, witte kamilles en blauwe korenbloemen. Een niet 
te dicht gezaaid graangewas biedt ruimte voor de gewenste kruiden. Daarnaast wordt de effectiviteit 
van het pakket sterk verhoogd indien ruimte wordt geboden voor de vestiging en handhaving van 
meerjarige (overblijvende) kruiden. 
Percelen waarop dit pakket afgesloten is, hebben in minimaal 3 van de 6 jaar een graangewas. In de 
overige jaren is het aan de beheerder zelf wat te verbouwen. Omdat geen kunstmest gebruikt wordt, 
en het chemisch bestrijden van onkruiden eveneens niet toegestaan is, zijn de omstandigheden  
gunstig voor de ontwikkeling van akkerflora. 
 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Pakket a t/m e: Minimaal 90% van de oppervlakte van de beheereenheid bestaat van 15 mei 

tot 15 juli uit het gewas graan (niet zijnde maïs), ingezaaide kruiden of een combinatie van 

deze. [9] 

• Pakket f: Minimaal 90% van de oppervlakte van de beheereenheid bestaat van 15 mei tot 15 

juli uit een éénjarig gewas(niet zijnde graan of mais), ingezaaide kruiden of een combinatie 

van deze. [9] 

Aanvullende beheervoorschriften 

• Bemesting van de beheereenheid met kunstmest is niet toegestaan. Uitsluitend dierlijke  
bemesting is toegestaan. Elke 4 jaar moet er een grondmonster genomen  
worden. De zuurgraad moet minimaal een PH-waarde van 4.8 hebben. Op basis van bekalken 
kan reparatie plaatsvinden.  

• Pakket c: Vijf van de zes jaar graan: er moet vanaf 01-01-2019 t/m 2021 ieder jaar graan wor-
den verbouwd 

• Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het pleksgewijs op 10% van de op-
pervlakte bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid. 

• Percelen akkerland tot maximaal 1 ha kunnen volledig mee doen; 

• Randenbeheer langs de bomenrijen, houtwallen en singels dienen altijd aan de zonzijde(Zuid-

West-Oost) gerealiseerd te worden; 

• Indien er geen andere mogelijkheden bestaan mag men kiezen voor de noordkant; 

• Een gewasperceel opgedeeld in kleinere gewaspercelen met als doel om meerdere randen te 
verkrijgen komt niet in aanmerking voor een overeenkomst indien hierdoor de natuurwaarde 
niet versterkt wordt. Verder moeten de gewaspercelen goed bewerkbaar zijn. 

• De akker wordt volledig ingezaaid(dus 100 % van de oppervlakte) met een graansoort. 
 

Pakketten  

A18c : Vijf van de zes jaar graan 
 
A18f: gewas anders dan graan (is niet opengesteld door gebiedscollectief Noordoost-Twente) 
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19 Kruidenrijke akkerranden(A19b.15.001 en A19b.15.002) 

 
Beschrijving 
Beheerde akkerranden kunnen verschillende functies hebben. Ze kunnen dienen als  
broed-, schuil-en foerageergebied voor akkervogels, zoals de Grauwe Kiekendief, Veldleeuwerik en 
Patrijs. Dit is vooral aan de orde in grootschalige open akkerbouwgebieden, met voldoende brede 
randen. In kleinschalige landschappen kunnen akkerranden echter ook een belangrijke functie heb-
ben, als voedselbron en schuilgelegenheid voor diverse soorten vogels, zoogdieren, insecten, reptie-
len en amfibieën. Tenslotte kunnen akkerranden langs waterlopen dienen als middel om drift bij che-
mische bestrijding in de akker naar de waterloop toe te verminderen. De natuurlijke vijanden die al 
dan niet ingezaaide kruiden aantrekken kunnen bovendien bijdragen aan een verminderde noodzaak 
voor chemische bestrijding.  
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Pakket b: Minimaal 90 % van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus  uit één van 
de volgende gewassen of teelten: gras, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide 
kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak, of een combinatie  van deze. [9] 

• Pakket j: Minimaal 50% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit één van de 
volgende gewassen of teelten: gras, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide 
kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak of een combinatie van deze. [9] 
 
 

Aanvullende beheervoorschriften 

→ Het gebiedscollectief Noordoost-Twente koopt het kruidenmengsel voor de in te zaaien akker-
randen. De deelnemer neemt het kruidenmengsel af bij het gebiedscollectief. 

→ De akkerrand bestaat uit: 

• één brede strook waarbij de deelnemer een zaaibed maakt waarbij het mengsel bestaat uit 
de volgende verhoudingen: 50% kruidenmengsel, 25 % graan en 25 % eiwithoudende gewas.  

óf 

• 2 stroken: Minimaal 9 meter van de breedte van de akkerrand, bestaat uit alléén een krui-
denmengsel en de resterende oppervlakte bestaat uit alléén graan of een mengsel van over-
wegend graan aangevuld met eiwitgewassen. 

óf 

• 3 stroken: Minimaal 9 meter van de breedte van de akkerrand, bestaat uit alléén een krui-
denmengsel en de resterende oppervlakte bestaat uit een minimaal 3m brede graanstrook 
en een minimaal 3m brede strook met eiwitgewassen. 

 

→ De akkerrand wordt ieder voorjaar minimaal voor 90% opnieuw ingezaaid 

→ De beheereenheid wordt niet beweid 

→ De beheereenheid moet in de periode van 1 maart tot 15 mei bewerkt worden en ingezaaid zijn. 

→ Bij maaiwerkzaamheden wordt het maaisel binnen een maand afgevoerd. 

→ Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk 10% van de oppervlakte ter bestrijding van haar-
den van akkerdistel, ridderzuring of Jacobskruiskruid . 

→ Daar waar ploegen is toegestaan, mag ook een andere diepe grondbewerking worden toegepast.  

→ Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan, tenzij het gaat om een rand van tenminste 
9 meter breed (pakket c, d of e) waarin kruiden of granen zijn ingezaaid. In dat geval is een be-
mesting met dierlijke mest, toegestaan. 

→ De akkerranden zijn minimaal 6 m breed en maximaal 20 m breed; 
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→ Randenbeheer langs de bomenrijen, houtwallen en singels dienen altijd aan de zonzijde(Zuid-

West-Oost) gerealiseerd te worden; 

→ Indien er geen andere mogelijkheden bestaan mag men kiezen voor de noordkant; 

→ Een gewasperceel opgedeeld in kleinere gewaspercelen met als doel om meerdere randen te 
verkrijgen komt niet in aanmerking voor een overeenkomst indien hierdoor de natuurwaarde 
niet versterkt wordt. Verder moeten de gewaspercelen goed bewerkbaar zijn. 
 

Kruidenrijke Akkerranden ≤ 9 m 

Bij kruidenrijke akkerranden t/m 9 meter is strokenteelt niet toegestaan. Het is mogelijk om na 2 be-
heerjaren de kruidenrijke akkerranden te verplaatsen naar een andere vergelijkbare locatie/per-
ceel, dit om eventuele probleemonkruiden in de hand te houden. Bij verplaatsen van de kruidenrijke 
akkerranden  langs de bomenrijen, houtwallen en singels, dienen deze  altijd aan de zonzijde(Zuid-
West-Oost) gerealiseerd te worden. 

 

Kruidenrijke Akkerranden > 9 m 

Bij kruidenrijke akkerranden breder dan 9 m, wordt geadviseerd strokenteelt toe te passen. Het oog-
sten van deze stroken, is ná 31 augustus toegestaan. Stroken die bestaan uit gras of een eiwithou-
dend gewas(bijv. klaver) of een combinatie hiervan, mogen ná 15 september niet meer gemaaid wor-
den. Na het oogsten/maaien van de stroken mag de akkerrand tot 1 maart het jaar eropvolgend, niet 
meer bewerkt worden. 
Akkerranden breder dan 9 m mogen niet verplaatst worden. Het rouleren van strokenteelt binnen de 
akkerrand zelf, is wel toegestaan.  
 
De onderstaande beheerpakketten zijn opengesteld: 
A19b.15.001: De beheereenheid is een rand van minimaal 6 meter breed → Klei 
A19b.15.002: De beheereenheid is een rand van minimaal 6 meter breed → Zand 
A19j: De beheereenheid is een bufferzone binnen categorie water 
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A19: Kruidenrijke akkerrand(A19b.15.003 – kievit) 

 

Beschrijving 

Steeds meer kieviten broeden de laatste jaren op bouwland. Naast de de gevaren van allerlei bewer-

kingen op bouwland speelt ook het voedselaanbod en dekking een belangrijke rol in de kuikenoverle-

ving. Om deze weidevogels te beschermen kan er gekozen worden voor een (braakliggende) akker-

rand aan de rand van een in te zaaien perceel. Hiermee wordt een vluchtmogelijkheid geboden voor 

de kievitkuikens en deze randen voorzien in voedsel en dekking voor de jonge kieviten. Deze stroken 

zijn heel goed te combineren met het pakket Rustperiode op bouwland A04b kievit of in combinatie 

met het beweiden van naastgelegen percelen via pakketten A06: Extensief beweiden of A01l en A01q 

t/m t: Rustperiode met voorweiden.  

 

Beheereisen  

→ Minimaal 90 % van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit een door het gebiedscollec-
tief bepaald kruidenmengsel waarbij het hoofdbestanddeel van dit mengsel bestaat uit Engels raai-
gras 
 
Aanvullende beheervoorschriften  

→ Beheerpakket kan vóór het broedseizoen worden afgesloten wanneer er verwacht wordt dat er vol-

doende kieviten gaan broeden. Pakket kan ook nog worden ingezet als last-minute pakket tot 15 

maart. Er moeten minimaal 5 broedparen kieviten en/of scholeksters op het perceel aanwezig zijn. 

→ Organische bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan in de periode van 15 maart tot 15 

augustus. 

→ Bemesting met kunstmest is het gehele jaar niet toegestaan.  

→ De strook is minimaal 6 meter tot maximaal 20 meter breed waarop gedurende de periodes van  

15 maart tot 15 mei én 1 juni tot 15 augustus, geen bewerkingen mogen worden uitgevoerd.  

→ Het onderwerken van de akkerrand gebeurt, wanneer de omstandigheden het toelaten vóór  

1 maart, doch uiterlijk vóór 15 maart.  

→ Een strook mag niet liggen aan gebouwen of hoog opgaande begroeiing. 

→ Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol Chemische bestrijding bij agra-

risch natuurbeheer.  

→ Stroken dienen als nieuw perceel ingetekend te worden in mijn dossier op mijnrvo.nl en moet u mee-

nemen met de gecombineerde opgave.  
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20    Hakhoutbeheer 
 
Beschrijving 
 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)  

• Pakket a t/m e: minimaal 5% tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks 
gesnoeid [22] 

• Pakket a t/m e: Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is 
verwijderd [24] 

• Pakket a t/m e:  Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari t/m 31 de-
cember [11] 
 

Aanvullende beheervoorschriften 

→ Pakket L20a 15.001  en L20d 15.004 jaarlijks beheer:  bestrijden ongewenste houtsoorten(ameri-
kaanse eik, amerikaanse vogelkers en ratelpopulier), overhangende takken verwijderen, onder-
houd onderbegroeiing) 

→ Pakket L20d 15.004: gedurende de 1e contractperiode van 6 jaar of 2e contractperiode van 6 jaar 
vindt een eindkap plaats, afzetten en afvoeren hakhout, streven naar maximaal 1 overstaander 
per 20 strekkende meter. 

→ Het snoeien vindt jaarlijks plaats van 1 januari tot 15 maart en vanaf 1 oktober 

→ Houtwallen en singels zijn minimaal 3 meter breed, gemeten vanaf de voet van het element of 

sloot tot aan raster; 

→ Houtwallen en singels zijn lijnelementen en zijn gemiddeld maximaal 10 meter breed; indien bre-

der vallen ze onder het pakket bosje of geriefhoutbosje;  

→ Het is een zelfstandig liggend lijnelement die niet grenzen aan andere opgaande begroeiingen 

van bomen en/of struiken; 

→ Indien twee landschapselementen  worden gescheiden door in het veld duidelijk herkenbare to-

pografische grenzen zoals wegen, paden, greppels of sloten worden ze als twee zelfstandig lig-

gende elementen beschouwd; 

→ Landschapselementen die in de lengterichting aan elkaar grenzen maar waarop verschillend be-

heer wordt toegepast zijn zelfstandig liggende landschapselementen; 

→ Alleen een raster is géén duidelijk herkenbare topografische grens.  

→ Landschapselementen waarbij de eigendomsgrens in de lengterichting van het lijnelement is ge-

legen kunnen niet deelnemen tenzij men een schriftelijke overeenkomst met de mede-eigenaar 

tekent;   

→ Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element. 

→ Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan.  

→ Branden is in de beheereenheid of in de directe omgeving daarvan niet toegestaan.  

→ Bemesting is niet toegestaan. 

→ Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.  

→ Als takken of stammen versnipperd worden mogen de snippers niet verwerkt worden in de be-
heereenheid. 

→ Het raster staat op voldoende afstand zodanig dat er geen schade aan het element ontstaat door 

vraat of betreding; 

→ Richtlijn voor de plaatsing van het raster is minimaal 0,5 meter gemeten vanaf de voet van het 

wallichaam of de voet van de gemiddelde buitenste houtopstand.   
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De onderstaande beheerpakketten zijn opengesteld: 
L20a 15.001 : Houtwal en houtsingel jaarlijks beheer 
L20d 15.004:  Houtwal en houtsingel jaarlijks beheer, eindkap eens in de 6 jaar(Meldingsplichtig) 
 
Meldingen 

• Uitgevoerd beheer tussen 1 oktober 2019 t/m 14 maart 2020, moet uiterlijk 28 maart 2020 
zijn gemeld bij RVO.nl voor beheerjaar 2020, de melding mag gebundeld gedaan worden. 
Alleen het deel melden dat gesnoeid is. 
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21 Beheer van bomenrijen 
 
Beschrijving 
Het beheer van bomenrijen wordt toegepast in verschillende landschapselementen zoals lanen en  
knotbomenrijen. 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Pakket a: Minimaal 5% tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks ge-
snoeid [22] 

• Pakket a: Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwij-
derd [24] 

• Pakket a: Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari t/m 31 december 
[11] 

 
Aanvullende voorschriften 

→ Pakket L21 beheer van bomenrijen: de afstand tussen de bomen in de rij is maximaal  6 – 8 m 

→ Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element. 

→ Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden. 

→ Het raster mag niet aan het element bevestigd worden. 

→ Het raster staat op voldoende afstand zodanig dat er geen schade aan het element ontstaat door 

vraat of betreding; 

→ Richtlijn voor de plaatsing van het raster is minimaal 0,5 meter gemeten vanaf de voet van het 

wallichaam of de voet van de gemiddelde buitenste houtopstand.   

→ Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.  

→ Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan met uitzondering van pleksgewijze bestrijding 
van akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid(alleen in nieuwe elementen) 

→ Bemesting is niet  toegestaan. 

→ Het snoeien vindt jaarlijks plaats van 1 januari tot 15 maart en vanaf 1 oktober 

→ Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. 

→ Bomenrijen zijn minimaal 2 meter en maximaal 4 m breed en worden niet begraasd en gemaaid; 

→ Het is een zelfstandig liggend lijnelement die niet grenzen aan andere opgaande begroeiingen 

van bomen en/of struiken; 

→ Indien twee landschapselementen  worden gescheiden door in het veld duidelijk herkenbare to-

pografische grenzen zoals wegen, paden, greppels of sloten worden ze als twee zelfstandig lig-

gende elementen beschouwd; 

→ Landschapselementen die in de lengteriching aan elkaar grenzen maar waarop verschillend be-

heer wordt toegepast zijn zelfstandig liggende landschapselementen; 

→ Alleen een raster is géén duidelijk herkenbare topografische grens.  

→ Landschapselementen waarbij de eigendomsgrens in de lengterichting is gelegen kunnen niet 

deelnemen tenzij men een schriftelijke overeenkomst met de mede-eigenaar tekent;   

 
De onderstaande beheerpakketten zijn opengesteld: 
L21a.15.002 : beheer van bomenrijen, knotbomenrij diameter < 20 cm  
(2 keer knotten in beheerperiode) (cyclus 5 jaar) → Meldingsplichtig 
 
L21a.15.004 : beheer van bomenrijen, knotbomenrij diameter 20-60 cm  
(2 keer knotten in beheerperiode) (cyclus 5 jaar) → Meldingsplichtig 
 
L21a.15.006 : beheer van bomenrijen, knotbomenrij diameter > 60 cm  
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(2 keer knotten in beheerperiode) → Meldingsplichtig 
 
L21a.15.007 : beheer van bomenrijen, bomenrij diameter < 20 cm  
(1 keer snoei in beheerperiode) (cyclus 5 jaar) → Meldingsplichtig 
 
L21a.15.009 : beheer van bomenrijen, bomenrij diameter 20-60 cm  
(1 keer snoei in beheerperiode) (cyclus 7 jaar) → Meldingsplichtig 
 
L21a.15.010 : beheer van bomenrijen bomenrij diameter > 60 cm  
(1 keer snoei in beheerperiode) (cyclus 10 jaar) → Meldingsplichtig 
  
Meldingen 

• Uitgevoerd beheer tussen 1 oktober 2019 t/m 14 maart 2020, moet uiterlijk 28 maart 2020 
zijn gemeld bij RVO.nl voor beheerjaar 2020, de melding mag gebundeld gedaan worden. 
Alleen het deel melden dat gesnoeid is. 
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22 Knip- of scheerheg 

Beschrijving 
Heggen zijn al eeuwen te vinden in het Nederlandse cultuurlandschap. Ze komen in heel Nederland 
voor, maar zijn vooral te vinden rondom dorpen en boerderijen. In Zuid-Limburg en langs de Maas is 
de knip- en scheerheg ook een karakteristiek landschapselement in het landelijke gebied. Door het 
regelmatig knippen heeft de heg een strak en recht uiterlijk. Knip- en scheerheggen zijn van belang 
voor de biodiversiteit vanwege hun functie als broedgebied voor struweelvogelsoorten als braamslui-
per en kneu en als leefgebied voor vele soorten insecten en daarmee weer als voedselgebied voor 
vleermuizen als gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Ze worden door vleermuizen gebruikt als  
oriëntatiestructuur. 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Pakket a: 100% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks gesnoeid [22] 

• Pakket b: Minimaal 20% tot maximaal 50% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks ge-
snoeid [22] 

• Pakketten a en b: Snoeiafval is verwijderd en/of maaiafval is verwijderd [24] 

• Pakketten a en b: Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari t/m 31 de-
cember [11] 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

→ De beheereenheid wordt in een cyclus van minimaal eenmaal per 3 jaar en maximaal eenmaal 
per jaar gesnoeid (geknipt/geschoren), geknot of afgezet in de periode van 1 januari tot 15 
maart en na 15 juli (zie pakketten) 

→ Na het knippen of scheren heeft de heg een minimale hoogte van 0,8 meter. 

→ Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element. 

→ Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, 
ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen). 

→ Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopu-
lier mogen via uitgraven, mechanische  of stobbenbehandeling worden bestreden. 

→ Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden. 

→ Het raster mag niet aan het element bevestigd worden. 

→ Richtlijn voor de plaatsing van het raster is minimaal 0,5 meter, gemeten vanaf de heg 

→ Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid. 

→ Bemesting is niet  toegestaan. 

→ Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. 

→ Landschapselementen waarbij de eigendomsgrens in de lengterichting is gelegen kunnen niet 

deelnemen tenzij men een schriftelijke overeenkomst met de mede-eigenaar tekent;   

→ Indien er beweiding plaatsvindt moet het raster het achterliggende landschapselement bescher-

men tegen vraat en beschadiging; 

→ Heggen en hagen gelegen op het erf mogen deelnemen aan het Agrarisch Natuurbeheer mits dit 

de natuurwaarde verhoogd;  

 
De onderstaande beheerpakketten zijn opengesteld: 
L22a.15.001 : Jaarlijks scheren of knippen 
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23 Struweelhaag 

 
Beschrijving 
Struweelhagen komen in heel Nederland voor en er zijn vele lokale varianten. Struweelhagen vormen 
een belangrijk leefgebied voor aan struwelen en zomen gebonden flora en fauna van het cultuur-
landschap zoals zomertortel en spotvogel. Ze zijn tevens van belang als voedselgebied en migratie-
route voor zoogdieren als hazelmuis en bunzing. 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Pakketten a en b: Minimaal 5% tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer is jaar-
lijks gesnoeid [22] 

• Pakketten a en b: Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval 
is verwijderd [24] 

• Pakketten a en b: Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari t/m 31 de-
cember [11] 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

→ Algemeen: De beheereenheid wordt periodiek gesnoeid , geknot of afgezet.  

→ Pakket a: Na het snoeien heeft de haag een hoogte van tenminste 1,00 meter en een breedte 
van tenminste 0,8 meter 

→ Het snoeien, knotten of afzetten vindt jaarlijks plaats van 1 januari tot 15 maart en na 15 juli 

→ Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, 
ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen). 

→ Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopu-
lier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden. 

→ Bemesting is niet  toegestaan. 

→ Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. 

→ Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan. 

→ Het snoeien kan gecombineerd worden met het vlechten van de haag. 

→ Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element. 

→ Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden. 

→ Het raster mag niet aan het element bevestigd worden. 

→ Richtlijn voor de plaatsing van het raster is minimaal 0,5 meter, gemeten vanaf de haag 

→ Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval  mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid. 

→ Landschapselementen waarbij de eigendomsgrens in de lengterichting is gelegen kunnen niet 

deelnemen tenzij men een schriftelijke overeenkomst met de mede-eigenaar tekent;   

→ Heggen en hagen gelegen op het erf mogen deelnemen aan het Agrarisch Natuurbeheer mits dit 

de natuurwaarde verhoogd;  

 
De onderstaande beheerpakketten zijn opengesteld: 
L23a.15.002 : Snoeicyclus 5-7 jaar: het element kan vrij uitgroeien en wordt 1 maal per 5 tot 7 jaar  
aan drie zijden gesnoeid (Meldingsplichtig). 
 
Meldingen 

• Uitgevoerd beheer vanaf 16 juli 2019 t/m 14 maart 2020, moet uiterlijk 28 maart 2020 ge-
bundeld zijn gemeld bij RVO.nl voor beheerjaar 2020, de melding mag gebundeld gedaan 
worden. Alleen het deel melden dat gesnoeid is. 
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24 Struweelrand 

 
Beschrijving 
Struweelranden kunnen zich ontwikkelen vanuit een extensief beheerde situatie, of aangeplant  
worden. Afhankelijk van het beheer kunnen randen ontstaan die gedomineerd worden door ruigte-
kruiden, struiken of een combinatie van beide. Kenmerk van een struweelrand is dat deze zowel  
vrijliggend, als aansluitend aan een ander element kan liggen.  
Struweelranden zijn van groot belang voor de biodiversiteit vanwege hun functie als  
leefgebied voor vogels als braamsluiper, patrijs, geelgors, spotvogel, voor zoogdieren als de hazel-
muis en (in combinatie met een aanliggende poel) amfibieën als boomkikker. 
 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Pakket a: Minimaal 5 % tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks ge-
snoeid [22] 

• Pakket a: Minimaal 5 % tot maximaal 35% van het leefgebied onder leefgebied is jaarlijks ge-
schoond en/of gemaaid [23] 

• Pakket a: Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwij-
derd [24] 
 

 
Aanvullend beheervoorschriften 

→ het deel van de rand met kruidachtige begroeiing mag maximaal 1 maal per 5 jaar worden ge-
maaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd. 

→ Werkzaamheden worden jaarlijks uitgevoerd van 1 januari tot 15 maart en na 15 juli 

→ Snoeihout mag op stapels of rillen in het element worden verwerkt voor zover dat het element 
en de begroeiing niet schaadt 

→ Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, 
ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen). 

→ Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopu-
lier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden. 

→ Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden. 

→ Bemesting is niet toegestaan. 

→ Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. 

→ Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid. 

→ De beheereenheid wordt niet beweid 
 
 

De onderstaande beheerpakketten zijn opengesteld: 
L24a.15.001 : struweelrand jaarlijks beheer + 2 x periodiek beheer eens per 3 jaar (Meldingsplichtig) 
 
Meldingen 

• Uitgevoerd beheer voor beheeractiviteit 23 moet binnen 14 kalenderdagen na scho-
nen/maaien per perceel worden gemeld bij RVO.nl 

• Uitgevoerd beheer voor beheeractiviteit 22 vanaf 16 juli 2019 t/m 14 maart 2020, moet ui-
terlijk 28 maart 2020 gebundeld zijn gemeld bij RVO.nl voor beheerjaar 2020, de melding 
mag gebundeld gedaan worden. Alleen het deel melden dat gesnoeid is. 
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25 Beheer van bomen op landbouwgrond 

 
Beschrijving 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Pakket a: Minimaal 5% tot maximaal 40 % van het leefgebied onder beheer is jaarlijks ge-
snoeid [22] 

• Pakket a: Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwij-
derd [24] 

• Pakket a: Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari t/m 31 december 
[11] 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

→ Dit pakket is bedoeld voor bomen die in een terrein staan dat als landbouwgrond in gebruik is, 
zoals solitaire bomen en knotbomen.  

→ Het snoeien vindt plaats van 1 januari tot 15 maart en na 15 juli 

→ Voor solitaire bomen geldt: jonge bomen worden gemiddeld eenmaal per 5 jaar gesnoeid, en 
oudere bomen gemiddeld eenmaal per 10 jaar. Bij oudere bomen kan het snoeien zich beperken 
tot het verwijderen van dood hout (indien noodzakelijk). Na het snoeien is de lengte van de 
kroon minimaal 2/3 van de totale hoogte van de boom. 

→ Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, 
ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen). 

→ Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopu-
lier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden. 

→ Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. 

→ Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element. 

→ Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid. 

→ De bomen mogen niet worden beschadigd door vee. Jonge bomen in een weiland (boomdijk) 
zijn voorzien van een boomkorf of zijn uitgerasterd. Het raster mag niet aan het element beves-
tigd worden. 
 

Pakketten 
a) Boom op landbouwgrond  
 
Meldingen 

• Uitgevoerd beheer vanaf 16 juli 2019 t/m 14 maart 2020, moet uiterlijk 28 maart 2020 ge-
bundeld zijn gemeld bij RVO.nl voor beheerjaar 2020, de melding mag gebundeld gedaan 
worden. Alleen het deel melden dat gesnoeid is. 
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26 Half- en hoogstamboomgaard 
 
Beschrijving 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Pakketten a en b: Minimaal 25% tot maximaal 100% van het leefgebied onder beheer is jaar-
lijks gesnoeid [22] 

• Pakketten a en b: Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval 
is verwijderd [24] 
 

Aanvullende beheervoorschriften 

→ Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste eenmaal per 2 jaar gesnoeid. Andere 
soorten enkel vorm- of onderhoudsnoei indien nodig. 

→ Het snoeien vindt jaarlijks plaats van 1 januari tot 15 maart en na 15 juli 

→ Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element. 

→ De stam van de hoogstamfruitboom mag niet beschadigd worden door vee. Het raster mag niet 
aan de boom bevestigd worden. Jonge bomen in een weiland met vee zijn voorzien van een 
boomkorf. 

→ De onderbegroeiing wordt jaarlijks beweid, of de boomgaard wordt jaarlijks gemaaid waarbij het 
maaisel wordt afgevoerd. 

→ Bemesting met drijfmest, ruige mest (geen pluimveemest) of kalk is toegestaan.  

→ Bij bemesten van de boomgaard worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd 

→ Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, 
ridderzuring en jacobskruiskruid. 

→ Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. 

→ De oppervlakte van de boomgaard is minimaal 10 are; 
→ Verder bestaat de boomgaard uit tenminste 10 fruitbomen; 

→ De buitengrens is maximaal 9 meter uit de buitenste stam. 
 
De onderstaande beheerpakketten zijn opengesteld: 
L26a.15.001 : Halfstam- en Hoogstamboombaard snoeien eens per 2 jaar (Meldingsplichtig) 
 
Meldingen 

• Uitgevoerd beheer vanaf 16 juli 2019 t/m 14 maart 2020, moet uiterlijk 28 maart 2020 ge-
bundeld zijn gemeld bij RVO.nl voor beheerjaar 2020, de melding mag gebundeld gedaan 
worden. Alleen het deel melden dat gesnoeid is. 
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27 Hakhoutbosje 
 
Beschrijving 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Pakketten a en b: Minimaal 5% tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer is jaar-
lijks gesnoeid [22] 

• Pakketten a en b: Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval 
is verwijderd [24] 

• Pakketten a en b: Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari t/m 31 de-
cember [11] 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

→ Minimaal 80% van de oppervlakte van het bosje wordt als hakhout beheerd en periodiek af-
gezet in een cyclus van eenmaal in de 6 – 12 jaar 

→ Er wordt gestreefd naar 1 overstaander per are.  

→ Het snoeien vindt jaarlijks plaats van 1 januari tot 15 maart en na 1 oktober 

→ Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de onder-
groei en/of de stoven niet schaadt. 

→ Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element. 

→ Bemesting is niet toegestaan. 

→ Slootmaaisel , bagger, maaisel  en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereen-
heid. 

→ Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden.  

→ Het raster mag niet aan het element bevestigd worden. 

→ Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akker-
distel, ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen). 

→ Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratel-
populier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden. 

→ Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. 

→ De oppervlakte van bosjes en geriefhoutbosjes is maximaal 0,5 ha; 

→ Bosje en geriefhoutbosje van maximaal 0,5 ha zijn zelfstandig liggende landschapselemen-

ten die niet aan andere opgaande begroeiingen van bomen en/of struiken grenzen;  

→ Indien twee landschapselementen worden gescheiden door in het veld duidelijk herkenbare 

topografische grenzen zoals wegen, paden, greppels of sloten worden ze als twee zelfstan-

dig liggende elementen beschouwd; 

→ Alleen een raster is géén duidelijk herkenbare topografische grens. 

→ Landschapselementen die in de lengteriching aan elkaar grenzen maar waarop verschillend 

beheer wordt toegepast zijn zelfstandig liggende landschapselementen; 

 
De onderstaande beheerpakketten zijn opengesteld: 
L27a.15.001 : droog hakhoutbosje met langzaamgroeiende soorten (zomereik, wintereik,  
berk en haagbeuk dominant) (Meldingsplichtig) 
L27b.15.001 : vochtig en nat hakhoutbosje met snelgroeiende soorten(zwarte els en/of gewone es 
dominant)  (Meldingsplichtig) 
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Meldingen 

• Uitgevoerd beheer vanaf 1 oktober 2019 t/m 14 maart 2020, moet uiterlijk 28 maart 2020 
gebundeld zijn gemeld bij RVO.nl voor beheerjaar 2020, de melding mag gebundeld gedaan 
worden. Alleen het deel melden dat gesnoeid is. 
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29 Bosje 
 
Beschrijving 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Pakket a: Minimaal 5 % tot maximaal 40 % van het leefgebied onder beheer is jaarlijks ge-
snoeid [22] 

• Pakket a: Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwij-
derd [24] 

• Pakket a: Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari t/m 31 december 
[11] 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

→ Het element wordt beheerd als bos met hoog opgaande bomen. 

→ Het snoeien vindt plaats van 1 januari tot 15 maart en na 1 oktober 

→ Randen van het element worden als hakhout beheerd met een cyclus van eens in de 6 – 25 jaar. 

→ Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei 
en/of de stoven niet schaadt.  

→ Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element. 

→ Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden. 

→ Het raster mag niet aan het element bevestigd worden. 

→ Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, 
ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen). 

→ Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopu-
lier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden. 

→ Bemesting is niet toegestaan. 

→ Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid. 

→ Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. 

→ De oppervlakte van bosjes en geriefhoutbosjes is maximaal 0,5 ha; 

→ Bosje en geriefhoutbosje van maximaal 0,5 ha zijn zelfstandig liggende landschapselementen die 

niet aan andere opgaande begroeiingen van bomen en/of struiken grenzen;  

→ Indien twee landschapselementen  worden gescheiden door in het veld duidelijk herkenbare to-

pografische grenzen zoals wegen, paden, greppels of sloten worden ze als twee zelfstandig lig-

gende elementen beschouwd; 

→ Landschapselementen die in de lengteriching aan elkaar grenzen maar waarop verschillend be-

heer wordt toegepast zijn zelfstandig liggende landschapselementen; 

→ Alleen een raster is géén duidelijk herkenbare topografische grens. 
 
De onderstaande beheerpakketten zijn opengesteld: 
L29a.15.001 : bossingel en bosje jaarlijks beheer (Meldingsplichtig) 
 
Meldingen 

• Uitgevoerd beheer vanaf 16 juli 2019 t/m 14 maart 2020, moet uiterlijk 28 maart 2020 ge-
bundeld zijn gemeld bij RVO.nl voor beheerjaar 2020, de melding mag gebundeld gedaan 
worden. Alleen het deel melden dat gesnoeid is. 
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41 Ontwikkeling kruidenrijk grasland 
 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in Koppeltabel) 

• pakket a: Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kuikens 
worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, via een rust-
periode van 1 april tot 27 april. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv op stalkaart of 
via geo informatie). Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst [5]. 

• pakket b: Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kuikens 
worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, via een rust-
periode van 1 april tot 22 mei. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv op stalkaart of 
via geo informatie). Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst [5]. 

• pakket c: Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kuikens 
worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, via een rust-
periode van 1 april tot 15 juni. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv op stalkaart of 
via geo informatie). Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst [5]. 

• pakket d: Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kuikens 
worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, via een rust-
periode van 1 april tot 15 juni. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv op stalkaart of 
via geo informatie). Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst [5]. 

• pakket a- d: Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max 10% van de op-
pervlakte [7] 

• pakket a- d: Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd [17] 
• pakket a- d: Minimaal 2 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in een transect aan-

wezig in de periode van 1 april tot 1 oktober [19] 
 

Aanvullende beheervoorschriften 
• Het beheer begint met pakketvariant a of b. Gevonden nesten en kuikens worden be-

schermd door die delen niet te maaien. Die delen (kuikenvelden met rust) kunnen wor-
den omgezet in pakketvariant c respectievelijk d.  

• De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.  
• 90% van de beheereenheid wordt jaarlijks minimaal drie keer gemaaid en afgevoerd. De 

eerste maaibeurt gebeurt zo vroeg mogelijk, om een te zwaar gewas en een eventuele 
dominantie van witbol te voorkomen, laatste maaibeurt in september/oktober. 

• Minimaal 10% van het bloemrijkste gewas en/of locaties waar grondbroeders zitten blijft 
per maaibeurt staan, waarbij roulatie van het niet gemaaide deel mogelijk is. 

• Voorafgaand aan de eerste maaibeurt(en) wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Ge-
vonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkun-
dige bewerkingen, tenminste via enclaves. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv op 
stalkaart of via geo informatie). 

• (Na)beweiding is mogelijk vanaf 1 augustus. 
• Het gewas moet kort de winter in.  
• Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of ingezaaid 
• Klepelen is niet toegestaan. 

 

Varianten 

a. Verschralen voedselrijk grasland 

b. Doorbreken Witbol dominantie 

c. Verschralen voedselrijk grasland plus aansluitend kuikenveld 

d. Doorbreken Witbol dominantie plus aansluitend kuikenveld 
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Aandachtspunt 

• Verlengen rustperiode voor kuikenvelden: omzetten pakket a naar pakket c of omzetten van 
pakket b naar d (verlengen rustperiode): uiterlijk 5 werkdagen voor eind oorspronkelijke rust-
periode doorgeven aan RVO.nl 
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Beheerpakketten Categorie Water 
 

A13 Botanisch waardevol grasland (Categorie Water)  
 
A13a.15.001: Botanisch weiland langs waterloop 

 
Beschrijving 
Het doel van botanisch weiland langs waterlopen binnen het leefgebied Categorie Water is 
verbeteren van de waterkwaliteit. Botanisch weiland heeft het volgende positieve effect op 
de ecologische kwaliteit: 

• Functioneert als bufferzone tegen inspoeling van meststoffen en gewasbescher-
mingsmiddelen. 

 
Beheereisen  

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de opper-
vlakte [7] 

• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aanwezig in de 
periode van 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen) [19] 

• Van 1 maart tot 1 oktober is beweiding toegestaan met maximale veebezetting 2 
GVE/ha [21] 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

• Bijvoeren is niet toegestaan 

• De beheereenheid ligt langs een waterloop, al dan niet begeleid door schouwpaden, 
en is minimaal 3 m en maximaal 20 m breed. De definitie van waterloop en de toe-
kenning van de strookbreedte is nader uitgewerkt in de beheerstrategie. 

• De beheereenheid mag niet worden bemest. 

• Het klepelen van de beheereenheid is niet toegestaan.  

• Het maaisel wordt binnen een week na maaien afgevoerd.  

• Uitsluitend selectieve pleksgewijze driftvrije (rugspuit)chemische bestrijding van pro-
bleem onkruiden zoals akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid is toegestaan. 
Eventuele inzet van chemie kan alleen plaatsvinden in overleg met de veldmedewer-
ker van het collectief.  

• Doorzaaien met een inheems graskruidenmengsel is toegestaan in overleg met het 
collectief en met een door het collectief goedgekeurd mengsel. De kosten hiervan 
zijn voor de deelnemer. 

• Waterloop onderhoud is toegestaan vanaf 1 september tot 1 maart waarbij het maai-
sel/bagger niet op de beheereenheid gebracht mag worden. Waterloop onderhoud 
van aangewezen waardevolle beken en waterlopen in beheer (legger) bij het water-
schap is niet toegestaan. 

• Het grasland mag niet worden geklepeld, gescheurd, gefreesd of heringezaaid. 

• De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden. 
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A13 Botanisch waardevol grasland (Categorie Water) 
 
A13b.15.001: Botanisch hooiland langs waterloop 
 
Beschrijving 
Het doel van hooiland langs waterlopen binnen het leefgebied Categorie Water is verbeteren  

van de waterkwaliteit. Hooiland heeft het volgende positieve effect op de ecologische 
kwaliteit: 

• Functioneert als bufferzone tegen inspoeling van meststoffen en gewasbescher-
mingsmiddelen. 

 
Beheereisen  

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de opper-
vlakte [7] 

• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aanwezig  in de 
periode van 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen) [19]  

• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd [17] 
 
 

Aanvullende beheervoorschriften 

• De beheereenheid ligt langs een waterloop, al dan niet begeleid door schouwpaden, 
en is minimaal 3 m en maximaal 20 m breed. De definitie van waterloop en de toe-
kenning van de strookbreedte is nader uitgewerkt in de beheerstrategie. 

• De beheereenheid mag niet worden bemest. 

• Beweiding is van 1 maart tot 1 augustus niet toegestaan 

• Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 maart tot 15 juni. In deze periode 
vinden geen bewerkingen plaats. In overleg met de veldmedewerker kan hier van 
worden afgeweken als dit noodzakelijk is voor het vergroten van de kwaliteit van de 
beheereenheid.  

• Het maaisel wordt binnen een week na maaien afgevoerd.  

• Uitsluitend selectieve pleksgewijze driftvrije (rugspuit)chemische bestrijding van pro-
bleem onkruiden zoals akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid is toegestaan. 
Eventuele inzet van chemie kan alleen plaatsvinden in overleg met de veldmedewer-
ker van het collectief.  

• Doorzaaien met een inheems graskruidenmengsel is toegestaan na overleg met het 
collectief en met een door het collectief goedgekeurd mengsel. De kosten hiervan 
zijn voor de deelnemer. 

• Waterloop onderhoud is toegestaan vanaf 1 september tot 1 maart waarbij het maai-
sel/bagger niet op de beheereenheid gebracht mag worden. Waterloop onderhoud 
van aangewezen waardevolle beken en waterlopen in beheer (legger) bij het water-
schap is niet toegestaan. 

• Het grasland mag niet worden geklepeld, gescheurd, gefreesd of heringezaaid. 

• De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden. 
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A13 Botanisch waardevol grasland (Categorie Water) 

 
A13c.15.001: Botanisch weiderand langs waterloop 
 
Beschrijving 
Het doel van botanisch weiderand langs waterlopen binnen het leefgebied Categorie Water 
is verbeteren van de waterkwaliteit. Botanische weiderand heeft het volgende positieve ef-
fect op de ecologische kwaliteit. 

• Functioneert als bufferzone tegen inspoeling van meststoffen en gewasbescher-
mingsmiddelen. 

 
Beheereisen  

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de opper-
vlakte [7] 

• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aanwezig  in de 
periode van 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen) [19] 

• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd [17] 
 

Aanvullende beheervoorschriften 

• De beheereenheid ligt langs een waterloop, al dan niet begeleid door schouwpaden, 
en is minimaal 3 m en maximaal 9 m breed. De definitie van waterloop en de toeken-
ning van de strookbreedte is nader uitgewerkt in de beheerstrategie. 

• randen liggen aan de buitenkant van het perceel 

• De beheereenheid mag niet worden bemest. 

• Het maaisel wordt binnen een week na maaien afgevoerd.  

• Uitsluitend selectieve pleksgewijze driftvrije (rugspuit)chemische bestrijding van pro-
bleem onkruiden zoals akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid is toegestaan. 
Eventuele inzet van chemie kan alleen plaatsvinden in overleg met de veldmedewer-
ker van het collectief.  

• Doorzaaien met een inheems graskruidenmengsel is toegestaan in overleg met het 
collectief en met een door het collectief goedgekeurd mengsel. De kosten hiervan 
zijn voor de deelnemer. 

• Waterloop onderhoud is toegestaan vanaf 1 september tot 1 maart waarbij het maai-
sel/bagger niet op de beheereenheid gebracht mag worden. Waterloop onderhoud 
van aangewezen waardevolle beken en waterlopen in beheer (legger) bij het water-
schap is niet toegestaan. 

• Het grasland mag niet worden geklepeld, gescheurd, gefreesd of heringezaaid. 

• De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden. 
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A13 Botanisch waardevol grasland (Categorie Water) 
 
A13d.15.001: Botanisch hooilandrand langs waterloop 
 
Beschrijving 
Het doel van een hooilandrand langs waterlopen binnen het leefgebied Categorie Water is 
verbeteren van de waterkwaliteit. Een hooilandrand heeft het volgende positieve effect op 
de ecologische kwaliteit: 

• Functioneert als bufferzone tegen inspoeling van meststoffen en gewasbescher-
mingsmiddelen. 

 
Beheereisen  

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de opper-
vlakte [7] 

• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aanwezig  in de 
periode van 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen) [19]  

• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd [17] 
 
 

Aanvullende beheervoorschriften 

• De beheereenheid ligt langs een waterloop, al dan niet begeleid door schouwpaden, 
en is minimaal 3 m en maximaal 9 m breed. De definitie van waterloop en de toeken-
ning van de strookbreedte is nader uitgewerkt in de beheerstrategie. 

• De beheereenheid mag niet worden bemest. 

• Beweiding is het gehele jaar niet toegestaan.  

• Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 maart tot 15 juni. In deze periode 
vinden geen bewerkingen plaats. In overleg met de veldmedewerker kan hier van 
worden afgeweken als dit noodzakelijk is voor de verbetering van de botanische kwa-
liteit van de beheereenheid.  

• Het maaisel wordt binnen een week na maaien afgevoerd.  

• Uitsluitend selectieve pleksgewijze driftvrije (rugspuit)chemische bestrijding van pro-
bleem onkruiden zoals akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid is toegestaan. 
Eventuele inzet van chemie kan alleen plaatsvinden in overleg met de veldmedewer-
ker van het collectief.  

• Doorzaaien met een inheems graskruidenmengsel is toegestaan in overleg met het 
collectief en met een door het collectief goedgekeurd mengsel. De kosten hiervan 
zijn voor de deelnemer. 

• Waterloop onderhoud is toegestaan vanaf 1 september tot 1 maart waarbij het maai-
sel/bagger niet op de beheereenheid gebracht mag worden. Waterloop onderhoud 
van aangewezen waardevolle beken en waterlopen in beheer (legger) bij het water-
schap is niet toegestaan. 

• Het grasland mag niet worden geklepeld, gescheurd, gefreesd of heringezaaid. 

• De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden 
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A19 Kruidenrijke akkerranden (Categorie Water) 
 

A19a.15.001: Kruidenrijke akkerranden van 3 tot 20 meter langs waterloop 

 
Beschrijving 
Het doel van kruidenrijke akkerranden langs waterlopen binnen het leefgebied Categorie Wa-

ter is  
verbeteren van de waterkwaliteit en de biodiversiteit.  Kruidenrijke akkerranden hebben het 

volgende  
positieve effect op de ecologische kwaliteit. 

• Functioneert als bufferzone tegen inspoeling van meststoffen en gewasbescher-
mingsmiddelen. 

• Verhogen de biodiversiteit.  

• De natuurlijke vijanden die al dan niet ingezaaide kruiden aantrekken dragen bij aan 
een verminderde noodzaak voor chemische bestrijding.  

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 1 september uit één van de 
volgende gewassen of teelten: granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide 
kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak of een combinatie van 
deze. [9] 
 

Aanvullende beheervoorschriften 

• De beheereenheid betreft een rand langs een waterloop, al dan niet begeleid door 
schouwpaden, van minimaal 3 m en maximaal 20 m. De definitie van waterloop is na-
der uitgewerkt in de beheerstrategie. 

• Het gebiedscollectief Noordoost-Twente koopt het kruidenmengsel voor de in te 
zaaien akkerranden. De deelnemer neemt het kruidenmengsel af bij het gebiedscol-
lectief. 

• De akkerrand bestaat uit:                                                                                                                             
• één brede strook waarbij de deelnemer een zaaibed maakt waarbij mengsel be-
staat uit de volgende verhoudingen: 50% kruidenmengsel, 25 % graan en 25 % eiwit-
houdende gewas. óf    
 • 2 stroken: Minimaal 9 meter van de breedte van de akkerrand bestaat uit alléén 
een kruidenmengsel en de resterende oppervlakte bestaat uit alléén graan of een 
mengsel van overwegend graan aangevuld met eiwitgewassen. óf                                                                           
• 3 stroken: Minimaal 9 meter van de breedte van de akkerrand bestaat uit alléén 
een kruidenmengsel en de resterende oppervlakte bestaat uit 25 % graan en 25 % 
eiwitgewassen. 

• Bemesting van de akkerrand is niet toegestaan. 

• De beheereenheid wordt niet beweid. 

• De beheereenheid mag in de periode van 1 maart tot 15 april bewerkt worden. 

• De akkerrand wordt elk jaar minimaal voor 90% opnieuw ingezaaid en mag na 1 okto-
ber alléén gemaaid worden. 

• Bij maaiwerkzaamheden wordt het maaisel binnen een maand afgevoerd. 

• Om onkruidvorming te voorkomen wordt geadviseerd om voorafgaand aan het 
zaaien een vals zaaibed aan te leggen.  

• Uitsluitend selectieve pleksgewijze driftvrije (rugspuit)chemische bestrijding van pro-
bleem onkruiden zoals akkerdistel is toegestaan. Eventuele inzet van chemie kan al-
leen plaatsvinden in overleg met de veldmedewerker van het collectief.  
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• De beheereenheid mag niet bereden worden met uitzondering van eventueel onder-
houd aan de aanpalende waterloop. De beheereenheid wordt niet als wendakker ge-
bruikt. 

• Waterloop onderhoud is toegestaan vanaf 1 september tot 1 maart waarbij maai-
sel/bagger niet op de beheereenheid gebracht mag worden. Waterloop onderhoud 
van aangewezen waardevolle beken en waterlopen in beheer (legger) bij het water-
schap is niet toegestaan. 

• Voorkomen (bijvoorbeeld d.m.v. een wal) van run off van regenwater van het land-
bouwperceel naar de beek. 

• Verplaatsing akkerrand is na afsluiten contract niet mogelijk  
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A38 Water bergen op grasland (Categorie Water) 

Beschrijving 

Het doel van water bergen in stroomgebieden van waterlopen is het verbeteren van de waterkwali-

teit en de waterkwantiteit. De opvangcapaciteit van de directe omgeving van de waterloop wordt be-

nut. Het bergen van water heeft het volgende positieve effect op de ecologische kwaliteit: 

• Het voorkomt piekafvoeren in beekdalen. Een meer geleidelijke en natuurlijke waterafvoer in 

beken is positief voor beekflora en -fauna. Het verhoogt de ecologische kwaliteit. Piekafvoer 

veroorzaakt erosie, wegspoelen van flora en fauna, verstoort het habitat van fauna en ver-

diept de beekbodem. Verdiepte beekbodems veroorzaken verdroging in het beekdal met als 

gevolg verminderde gewasopbrengst en verdroogde natuur. 

• Water bergen op maaiveld (inundatie toestaan) draagt bij aan vermindering van waterover-

last. Klimaatadaptatie. 

 
Beheereisen 

• Waterloop heeft (via natuurlijke of kunstmatige voorziening) vrij toegang, na onderlopen 
wordt er schoongemaakt [16] 

• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aanwezig  in de periode 
van 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen) [19] 

• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd [17] 

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte [7] 
 
 

Aanvullende beheervoorschriften 

• De beheereenheid mag niet worden bemest. 

• Het maaisel wordt binnen een week na maaien afgevoerd.  

• Uitsluitend selectieve pleksgewijze driftvrije (rugspuit)chemische bestrijding van probleem 
onkruiden zoals akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid is toegestaan. Eventuele inzet 
van chemie kan alleen plaatsvinden in overleg met de veldmedewerker van het collectief.  

• Waterloop onderhoud is toegestaan vanaf 1 september tot 1 maart waarbij het maaisel/bag-
ger niet op de beheereenheid gebracht mag worden. Waterloop onderhoud van aangewezen 
waardevolle beken en waterlopen in beheer (legger) bij het waterschap is niet toegestaan. 

• Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.  

• Inrichtingsmaatregelen, zoals landbouwstuwtjes of knijpduikers die noodzakelijk zijn om aan-
gewezen landbouwgronden te kunnen inzetten voor inundatie/waterberging/water vasthou-
den (inlaat, vasthouden en afvoer) kunnen voor vergoeding in aanmerking komen buiten 
Anlb. 

• Verwijderen of afsluiten van drainage en het aanleggen van infiltratiegreppels komt even-
eens voor vergoeding in aanmerking buiten Anlb. Afstemming met het waterschap. Er moet 
afstemming zijn met eventuele andere doelen in het gebied. 

• De stuw of knijpduiker is zodanig ingesteld dat overtollig water wordt vastgehouden en kan 
infiltreren of gedoseerd wordt afgevoerd. 

 

Meldingen 
•Uitgevoerd beheer (oppervlakte is na onderlopen schoongemaakt) melden binnen 14 kalenderda-
gen na het schoonmaken 
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A39 Bodemverbetering en Water vasthouden (Categorie Water) 

A39a: Bodemverbetering grasland met ruige mest 

Beschrijving 

Het doel van bodemverbetering in stroomgebieden van waterlopen binnen het leefgebied Categorie 

Water is het verbeteren van de bodemstructuur en daarmee de sponswerking van de bodem. Het 

dichten van ontwateringsmiddelen remt versnelde waterafvoer. Deze verbeterde sponswerking en 

het water vasthouden heeft het volgende positieve effect op de ecologische kwaliteit: 

• Het verkleint piekafvoeren in beekdalen. Een meer geleidelijke en natuurlijke waterafvoer in 

beken is positief voor beekflora en -fauna.  

• Het verhoogt de ecologische kwaliteit. Piekafvoer veroorzaakt erosie, wegspoelen van flora 

en fauna, verstoort het habitat van fauna en verdiept de beekbodem. Verdiepte beekbodems 

veroorzaken verdroging in het beekdal met als gevolg verminderde gewasopbrengst en ver-

droogde natuur. 

• Een betere waterkwaliteit. Verminderde uitspoeling van meststoffen naar het grondwater en 

het oppervlaktewater. 

• Door het stoppen van drainage, het dichten van greppels en sloten en de verbeterde spons-

werking wordt water langer vasthouden wat zorg draagt voor een langere en geleidelijke wa-

terafvoer. Het veroorzaakt een betere watervoerendheid in beken in droge perioden.  

• De bodembiodiversiteit wordt gestimuleerd. 

• Opbrengen van organische stof is positief voor de koolstofkringloop. CO2 wordt vastgelegd. 

Het vergroot de klimaatbestendigheid. 

• Een betere gewasgroei en grotere beschikbaarheid van water in droge perioden. Kli-

maatadaptief. 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid [7] 

• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aanwezig in de periode 1 
april tot 1 oktober (groeiseizoen) [19] 

• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd. [17] 

• Bemesting met ruige stalmest is verplicht [6] 
 
Aanvullende beheervoorschriften 

• Bemesting is niet toegestaan m.u.v. ruige mest 

• 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 15 juni en 1 september opgebracht. 

• Na het uitrijden van de ruige stalmest moet binnen twee weken de melding van dit uitrijden 

per post of per email bekend zijn bij uw gebiedscoördinator/veldwerker. Uw melding gaat 

vergezeld van een ingevuld meldingsformulier van het gebiedscollectief waarop de beheer-

eenheid of beheereenheden zijn aangegeven waarop de ruige stalmest is uitgereden. 

• Maaien en beweiding is niet voor 15 juni toegestaan.  

• Fysieke ingreep uit te voeren door grondgebruiker: Snelle ont- en afwatering van het perceel 
moet ongedaan gemaakt worden; dat betekent verwijderen van drainagesysteem of het 
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afdichten van drainagebuizen(eindstuk van drainagebuis wordt over een lengte van 25 cm 
met pur afgedicht). Sloten en/of greppels op het gewasperceel mogen niet in open verbin-
ding staan met een andere waterafvoerende beek of sloot. 

 
Pakketten 

a) Bodemverbetering grasland met ruige stalmest 
 

Meldingen 
• melding uitrijden ruige mest bij RVO binnen 14 kalenderdagen na uitrijden  
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A39 Bodemverbetering en Water vasthouden (Categorie Water) 

A39b: Bodemverbetering bouwland met ruige mest 

Beschrijving 

Het doel van bodemverbetering in stroomgebieden van waterlopen binnen het leefgebied Categorie 

Water is het verbeteren van de bodemstructuur en daarmee de sponswerking van de bodem. Het 

dichten van ontwateringsmiddelen en aangepaste grondbewerking remt versnelde waterafvoer. 

Deze verbeterde sponswerking en het water vasthouden heeft het volgende positieve effect op de 

ecologische kwaliteit: 

• Het verkleint piekafvoeren in beekdalen. Een meer geleidelijke en natuurlijke waterafvoer in 

beken is positief voor beekflora en -fauna. Run off van zand naar het water verminderd. 

• Het verhoogt de ecologische kwaliteit. Piekafvoer veroorzaakt erosie, wegspoelen van flora 

en fauna, verstoort het habitat van fauna en verdiept de beekbodem. Verdiepte beekbodems 

veroorzaken verdroging in het beekdal met als gevolg verminderde gewasopbrengst en ver-

droogde natuur. 

• Een betere waterkwaliteit. Verminderde uitspoeling van meststoffen naar het grondwater en 

het oppervlaktewater. 

• Door de verbeterde sponswerking wordt water langer vasthouden wat zorg draagt voor een 

langere en geleidelijke waterafvoer en daarmee het versterken van de klimaatrobuustheid. 

Het veroorzaakt een betere watervoerendheid in beken in droge perioden.  

• De bodembiodiversiteit wordt gestimuleerd. 

• Opbrengen van organische stof is positief voor de koolstofkringloop. CO2 wordt vastgelegd. 

Het vergroot de klimaatbestendigheid. 

• Een betere gewasgroei en grotere beschikbaarheid van water in droge perioden. Kli-

maatadaptief. 

 

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Bemesting met ruige stalmest is verplicht 
 
Aanvullende beheervoorschriften 

• Bemesting is niet toegestaan m.u.v. ruige mest. 

• De ruige stalmest wordt in één keer tussen 15 juni en 1 september opgebracht en binnen 2 

weken na aanbrengen ondergewerkt. 

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

mest per hectare uitgereden. 

• Minimaal 5 dagen voor het onderwerken moet de melding van het uitrijden via post of per 

email bekend zijn bij uw gebiedscoördinator/veldwerker. Uw melding gaat vergezeld van een 

ingevuld meldingsformulier van het gebiedscollectief waarop de beheereenheid of beheer-

eenheden zijn aangegeven waarop de ruige stalmest is uitgereden. 

• Fysieke ingreep uit te voeren door grondgebruiker: Snelle ont- en afwatering van het perceel 
moet ongedaan gemaakt worden; dat betekent verwijderen van drainagesysteem  of  het af-
dichten van drainagebuizen(eindstuk van drainagebuis wordt over een lengte van 25 cm met 
pur afgedicht). Sloten en/of greppels op het gewasperceel mogen niet in open verbinding 
staan met een andere waterafvoerende beek of sloot. 
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• Inzaaien en grondbewerking dient tenminste in een strook van 30 meter breed langs de wa-

terloop parallel uitgevoerd te worden. (tegen gaan van run off). 

• Uitsluitend een niet kerende grondbewerking is toegestaan. 

 

Meldingen:  

• melding uitrijden ruige mest bij RvO binnen 14 kalenderdagen na onderwerken 
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A39 Bodemverbetering en Water vasthouden (Categorie Water) 

A39c: Bodemverbetering bouwland met Bokashi 

Beschrijving 

Het doel van bodemverbetering in stroomgebieden van waterlopen binnen het leefgebied Categorie 

Water is het verbeteren van de bodemstructuur en daarmee de sponswerking van de bodem. Het 

dichten van ontwateringsmiddelen en aangepaste grondbewerking remt versnelde waterafvoer. 

Deze verbeterde sponswerking en het water vasthouden heeft het volgende positieve effect op de 

ecologische kwaliteit: 

• Het verkleint piekafvoeren in beekdalen. Een meer geleidelijke en natuurlijke waterafvoer in 

beken is positief voor beekflora en -fauna. Run off van zand naar het water verminderd. 

• Het verhoogt de ecologische kwaliteit. Piekafvoer veroorzaakt erosie, wegspoelen van flora 

en fauna, verstoort het habitat van fauna en verdiept de beekbodem. Verdiepte beekbodems 

veroorzaken verdroging in het beekdal met als gevolg verminderde gewasopbrengst en ver-

droogde natuur. 

• Een betere waterkwaliteit. Verminderde uitspoeling van meststoffen naar het grondwater en 

het oppervlaktewater. 

• Door de verbeterde sponswerking wordt water langer vasthouden wat zorg draagt voor een 

langere en geleidelijke waterafvoer en daarmee het versterken van de klimaatrobuustheid. 

Het veroorzaakt een betere watervoerendheid in beken in droge perioden.  

• De bodembiodiversiteit wordt gestimuleerd. 
• Opbrengen van organische stof is positief voor de koolstofkringloop. CO2 wordt vastgelegd. 

Het vergroot de klimaatbestendigheid. 

• Een betere gewasgroei en grotere beschikbaarheid van water in droge perioden. Kli-

maatadaptief. 

 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• De Bokashi binnen 2 weken na aanbrengen onderwerken[30] 

• Gebruik van drijfmest en kunstmest is niet toegestaan. 
 
Aanvullende beheervoorschriften 

• De Bokashi  wordt in één keer tussen 1 april en 1 december opgebracht. 

• Minimaal 5 dagen voor het onderwerken wordt melding gedaan in het administratiesysteem 

van het Collectief.  
• Fysieke ingreep uit te voeren door grondgebruiker: Snelle ont- en afwatering van het per-

ceel moet ongedaan gemaakt worden; dat betekent verwijderen of stoppen van aanwezige 

drainage en dichten van de mondingen van greppels en sloten. 

• Inzaaien en grondbewerking dient tenminste in een strook van 30 meter breed langs de wa-

terloop parallel uitgevoerd te worden. (tegen gaan van run off). 

• Uitsluitend een niet kerende grondbewerking is toegestaan. 

 
 
 
Meldingen 

• Melden van uitgevoerd beheer mbt onderwerken bokashi binnen 14 kalenderdagen na on-
derwerken 
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41 Ontwikkeling kruidenrijk grasland 
 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in Koppeltabel) 

• pakket a: Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kuikens 
worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, via een rust-
periode van 1 april tot 27 april. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv op stalkaart of 
via geo informatie). Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst [5]. 

• pakket b: Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kuikens 
worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, via een rust-
periode van 1 april tot 22 mei. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv op stalkaart of 
via geo informatie). Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst [5]. 

• pakket c: Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kuikens 
worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, via een rust-
periode van 1 april tot 15 juni. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv op stalkaart of 
via geo informatie). Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst [5]. 

• pakket d: Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kuikens 
worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, via een rust-
periode van 1 april tot 15 juni. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv op stalkaart of 
via geo informatie). Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst [5]. 

• pakket a- d: Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max 10% van de op-
pervlakte [7] 

• pakket a- d: Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd [17] 
• pakket a- d: Minimaal 2 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in een transect aan-

wezig in de periode van 1 april tot 1 oktober [19] 
 

Aanvullende beheervoorschriften 
• Het beheer begint met pakketvariant a of b. Gevonden nesten en kuikens worden be-

schermd door die delen niet te maaien. Die delen (kuikenvelden met rust) kunnen wor-
den omgezet in pakketvariant c respectievelijk d.  

• De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.  
• 90% van de beheereenheid wordt jaarlijks minimaal drie keer gemaaid en afgevoerd. De 

eerste maaibeurt gebeurt zo vroeg mogelijk, om een te zwaar gewas en een eventuele 
dominantie van witbol te voorkomen, laatste maaibeurt in september/oktober. 

• Minimaal 10% van het bloemrijkste gewas en/of locaties waar grondbroeders zitten blijft 
per maaibeurt staan, waarbij roulatie van het niet gemaaide deel mogelijk is. 

• Voorafgaand aan de eerste maaibeurt(en) wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Ge-
vonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkun-
dige bewerkingen, tenminste via enclaves. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv op 
stalkaart of via geo informatie). 

• (Na)beweiding is mogelijk vanaf 1 augustus. 
• Het gewas moet kort de winter in.  
• Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of ingezaaid 
• Klepelen is niet toegestaan. 

 

Varianten 

a. Verschralen voedselrijk grasland 

b. Doorbreken Witbol dominantie 

c. Verschralen voedselrijk grasland plus aansluitend kuikenveld 

d. Doorbreken Witbol dominantie plus aansluitend kuikenveld 
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Aandachtspunt 

• Verlengen rustperiode voor kuikenvelden: omzetten pakket a naar pakket c of omzetten van 
pakket b naar d (verlengen rustperiode): uiterlijk 5 werkdagen voor eind oorspronkelijke rust-
periode doorgeven aan RVO.nl 

 
 
 


