
Infoblad  
Leefgebied Open graslandlandschap 
 
Agrarisch streekcollectief aan zet 
Vanaf 1 januari 2016 is  een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking 
getreden. De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve streekgerichte benadering om het agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het meest kansrijk is en waar de grootste 
deelnamebereidheid bij grondeigenaren is. 
De overheid maakt dan geen afspraken meer met individuele grondbezitters, maar met agrarische collectieven. 
De collectieven zijn eindbegunstigde in het stelsel en daarmee eindverantwoordelijk. Zij staan dichter bij de 
praktijk van “de boer” en sluiten contracten met deelnemers voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer af. 
Het Collectief is ook verantwoordelijk voor de betalingen en de controles. Er zijn drie Brabantse Collectieven: 
West-, Midden- en Oost-Brabant. De collectieven zijn opgericht door de Agrarische Natuurverenigingen in 
Brabant. 
In dit infoblad van de drie collectieven treft u informatie aan over de mogelijkheden voor agrarisch 
natuurbeheer in het leefgebied ‘Open graslandlandschap’. Er zijn ook infobladen over de andere vijf 
leefgebieden. 

 
Open graslandlandschap 
Tot dit leefgebied behoren in Brabant twee gebieden: de Beerse Overlaet en het Land van Heusden en Altena. 
Het zijn open gebieden met overwegend grasland.  
In deze gebieden wordt al jarenlang aan weidevogelbeheer gedaan en in beide gebieden is het beheer 
effectief. Het aantal weidevogels neemt toe, mede door de realisatie van zogenaamde plas-drasgebieden, 
 
Grutto, wulp en kievit als boegbeeld 
De meest kenmerkende soorten voor dit leefgebied zijn de grutto, wulp en kievit. Als je maatregelen voor deze 
soorten neemt profiteren daar ook veel andere soorten van, zoals gele kwikstaart en veldleeuwerik. 
      

         
 

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
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Maatregelen agrarisch natuurbeheer 
De afgelopen jaren is in Brabant in samenwerking met agrariërs en vrijwillige weidevogelbeschermers  veel 
onderzoek gedaan naar geschikte maatregelen voor weidevogels. De volgende zaken zijn belangrijk: 

 Een variatie in maaitrappen (kort gras-lang gras); 

 Percelen waar vogels in broeden later maaien; 

 Kruidenrijke percelen voor voedsel voor de jonge weidevogels; 

 Plas-dras gedeelten; ook in de vorm van greppel-plasdras (essentieel voor alle weidevogelgebieden);  

 Uitgesteld bewerken in combinatie met braakstroken voor de kievit; 

 Hoge waterstand.  
 

Samenwerking agrariërs, weidevogelvrijwilligers en 
gebiedscoördinatoren cruciaal 
In Brabant werken agrariërs, weidevogelvrijwilligers en de 
ANV’s al jaren samen bij weidevogelbescherming. Het 
Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants 
Landschap ondersteunt de vrijwilligers. De vrijwilligers zoeken 
en markeren de nesten zodat het goede beheer op de juiste 
plek gelegd kan worden. Samen met veldmedewerkers van 
het Coördinatiepunt voeren zij bovendien de monitoring uit, 
die o.a. informatie oplevert voor last-minutebeheer. Zo kan het 
weidevogelbeheer verder verbeterd worden. De 
gebiedscoördinator van de ANV sluit beheercontracten af en 
is een belangrijke schakel tussen agrariërs en vrijwilligers.  

Beheerpakketten 
Voor dit leefgebied zijn een aantal beheerpakketten opengesteld waarvoor een beheercontract met de 
collectieven afgesloten kan worden (zie tabel 1) 

Tabel 1: Opengestelde beheerpakketten in leefgebied Open graslandlandschap 

Naam beheerpakket Jaarlijkse vergoeding per hectare 

Grasland met rustperiode  € 283,38- € 1062,96  (vergoeding afhankelijk van 
rustperiode, niet langer dan 1 juli) 

Kuikenvelden € 1966,47-€2321,71  (vergoeding afhankelijk van 
rustperiode) 

 € 775,48- € 2042,86 (vergoeding afhankelijk van 
inundatieperiode) 

Legselbeheer: Nestbescherming op grasland of bouwland Vergoedingssystematiek per nest uitgewerkt door collectief 

Legselbeheer: Rustperiode op bouwland 15 april – 15 mei € 298,90 

Kruidenrijk grasland € 1250,54- € 1802,83  (vergoeding afhankelijk van 
rustperiode, niet langer dan 22 juli) 

Extensief beweid grasland € 493,92-1655,46 (vergoeding afhankelijk van periode en 
veedichtheid) 

Ruige mest- rijland € 98,26 

Hoog waterpeil € 889,29- € 178,59 (vergoeding afhankelijk van verhoging) 

Graankruidenrand of wintervoedselakker € 2150,82 op klei en € 1710,75 op zand 

Kievitenrand € 2192,00 op klei en € 1694,00 op zand 

Veldleeuwerikenrand € 2353,00 op klei en € 2192,00 op zand 

Patrijzenrand € 2192,00 op klei en € 1694,00 op zand 

Vogelakker  € 2150,82 op klei en € 1710,75 op zand 

. Meer informatie over de beheerpakketten, beheervergoedingen, het afsluiten van een 
beheercontract en de gegevens van onze gebiedsmedewerkers kunt u vinden op de gezamenlijke 

website van de drie collectieven. 
 

http://anbbrabant.nl 
 

Voor gratis advies neem contact op met onze gebiedsmedewerkers/gebiedscoördinatoren van de 
ANV’s die actief zijn in uw gebied.  

 
Aan dit infoblad kunnen geen rechten aan worden ontleend. 


