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Beheerpakket in hoofdlijnen 
Bemesting Toegestaan buiten rustperiode 
Meetellen mestplaatsingsruimte Ja 
Beheer Grasland met rustperiode en vaste mest 
Waardevol voor Jonge kuikens weidevogels 
Jaarlijkse beheervergoeding Zie beheerpakketten en beheervergoedingen 

 
Beheereisen en aanvullende beheervoorschriften 
 
Beheereisen 

• Pakketten a t/m f: er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie pakketten). 
• In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats.  
• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid. 
• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd. 
• Minimaal a (zie beschreven onder pakketten) verschillende indicatorsoorten zijn in transect aanwezig in de 

periode maart tot oktober. 
• Pakketten a t/m f: Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan.  

 
Aanvullende beheervoorschriften  
 

• De beheereenheid is in het geval van randenbeheer minimaal 3 en maximaal 6 meter breed. 
• Chemische  onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van haarden van 

akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel. 
• Pakketten a t/m f : Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode. 
• Pakketten h eb i: Bemesting is in het geheel niet toegestaan. 
• Bekalken is toegestaan om verzuring tegen te gaan. 
• 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, Doorzaai is toegestaan om de 

kruidenrijkdom te vergroten na overleg en goedkeuring van het collectief. 
• Pakket h en i: Beweiding van de beheereenheid is toegestaan wanneer de beheereenheid is gelegen langs 

de randen van een perceel. 



     
 

 
Beheerpakketten en beheervergoedingen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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)

Lijst indicatorsoorten agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

 

Nr Naam pakket Eenheid 

 Beheervergoeding 

deelnemer per 

eenheid/per jaar  

5 Kruidenrijk grasland     

a rustperiode 1 april - 15 juni,  4 indicatorsoorten planten hectare  € 1.250,54  

b rustperiode 1 april - 22 juni, 4 indicatorsoorten planten hectare  € 1.438,21  

c  rustperiode 1 april - 1 juli,  4 indicatorsoorten planten hectare  € 1.545,45  

d  rustperiode 1 april - 8 juli,  4 indicatorsoorten planten hectare  € 1.652,69  

e rustperiode 1 april - 15 juli,  4 indicatorsoorten planten hectare  € 1.727,76  

f rustperiode 1 april - 22 juli,  4 indicatorsoorten planten hectare €  1.802,83  

h rand klasse A,  4 indicatorsoorten planten hectare  € 1.062,87  

i rand klasse B, 8 indicatorsoorten planten hectare  € 1.196,92  


