13d Botanisch waardevolle hooilandrand

Beheerpakket in hoofdlijnen
Breedte
Bemesting
Meetellen mestplaatsingsruimte
Inrichting
Beheer
Waardevol voor
Jaarlijkse beheervergoeding

6-12 meter
Nee
Ja
Inzaaien met inheemse bloemenmengsel (zie mengsel)
Maaien en maaisel afvoeren na 1 juli, geen beweiding
Dagvlinders, bijen, patrijs, zangvogels
Zie beheerpakketten en beheervergoedingen

Beheereisen en aanvullende beheervoorschriften
Beheereisen
• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid.
• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten zijn in transect aanwezig in de periode maart tot oktober
(groeiseizoen).
• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.
• Beweiding is van 1 januari tot 31 december niet toegestaan.
Aanvullende beheervoorschriften
• Pakketten d t/m g: er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie pakketten).
• De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.
• De beheereenheid is minimaal 6 en maximaal 12 meter breed.
• De rand ligt aan de buitenkant van het perceel.
• Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid. Doorzaai/herinzaai is, na overleg en
goedkeuring van het collectief, toegestaan om de kruidenrijkdom te vergroten.
• Klepelen is niet toegestaan, m.u.v haarden van probleemonkruiden.
• De rand wordt gemaaid na 15 juni en het maaisel wordt binnen 14 dagen afgevoerd.

Beheerpakketten en beheervergoedingen

Nr Naam pakket
13 Botanisch waardevol grasland

Beheervergoeding
deelnemer per
Eenheid eenheid/per jaar

Botanisch waardevolle hooilandrand, rustperiode 1-4 tot
d 15-6

hectare € 1.302,23

Botanische waardevolle hooilandrand, rustperiode 15-6 tot
e 20-7

hectare € 1.171,05

Botanisch waardevolle hooilandrand, rustperiode 15-6 tot
f 3-8

hectare € 1.254,38

Botanisch waardevolle hooilandrand, rustperiode 15-6 tot
g 17-8

hectare € 1.337,71

Lijst indicatorsoorten agrarisch natuur- en landschapsbeheer
De meest voorkomende soort op agrarische percelen/randen die matig of niet bemest worden*
Nederlande naam
Achillea soorten (o.a. Duizendblad)
Madeliefje
Pinksterbloem
Knoopkruid
Hoornbloemsoorten (o.a. gewone hoornbloem)
Hondsdraf
Gewoon biggenkruid
Leeuwentandsoorten (o.a. herfstleeuwetand)
Gewone margriet
Rolklaversoorten (o.a. gewone rolklaver en moerasrolklaver)
Echte koekoeksbloem
Smalle weegbree
Boterbloemsoorten m.u.v. blaartrekkende boterbloem (o.a. kruipende boterbloem en scherpe boterbloem)
Zuring soorten m.u.v. ridderzuring (o.a. veldzuring)
Paardenbloem
Klaversoorten (o.a. witte en rode klaver)
Ereprijssoorten
Wikkesoorten, m.u.v voederwikke
* Op de website Portaal Natuur en Landschap staat de totale lijst met indicatorsoorten
(http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/Lijsten-indicatorsoorten-Catalogus-GBD-v2.pdf)

