
                
 

 

13 Botanisch waardevol weiland 
 
Introductie 
Botanische graslanden zijn belangrijk vanwege hun botanische waarde, en daarnaast zijn ze ook voor de fauna 
belangrijk. Botanisch grasland kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leefomgeving van vogels, insecten, 
amfibieën en kleine zoogdieren. 
 

 
 
Beheereisen  

• Beweiding is toegestaan vanaf 1 maart tot 1 oktober met maximale veebezetting 2 GVE/ha. 

• Geen gebruik van chemische onkruidbestrijding op min. 90% van de oppervlakte. 

• Minimaal 8 verschillende indicatorsoorten (zie lijst) zijn verspreid aanwezig op het perceel.   
 
Aanvullende beheervoorschriften  

• De beheereenheid wordt niet bemest (behoudens mest van weidend vee).  In overleg met het collectief kan 
een onderhoudsbemesting met ruige mest of bekalking worden gegeven (ongeveer één keer in de 5 jaar, 
afhankelijk van de situatie ter plekke).  

• Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid. Doorzaai is, na overleg en 
goedkeuring  van het collectief, toegestaan om de kruidenrijkdom te vergroten. 

• Bijvoeren is niet toegestaan. 

• Klepelen is niet toegestaan, m.u.v. haarden met probleemonkruiden. 

• Probleemonkruiden mogen alleen pleksgewijs (op maximaal 10% van het perceel of de rand) chemisch 
worden bestreden, dit geldt voor haarden van Akkerdistel, Ridderzuring, Brandnetel en Jacobskruiskruid. 

 
Beheerpakket en beheervergoeding 
 

13. Botanisch waardevol grasland Vergoeding per 
hectare per jaar 

13a Botanisch weiland (8 indicatorsoorten)  €                1.121,-  
 
 
 
 
 
 
Toelichting GVE (Grootvee Eenheid) 

Omschrijving GVE 

Stieren, koeien en andere runderen ouder dan 2 jaar  1,00 
Paardachtigen ouder dan 6 maanden  1,00 
Runderen vanaf 6 maanden maar niet ouder dan 2 jaar  0,60 
Runderen jonger dan 6 maanden  0,40 
Schapen, lammeren en geiten 0,15 



                
 

 

 
Lijst van de meest voorkomende inheemse  indicatorsoorten (de volledige lijst is in de zien op de website) 

Duizendblad Gewone Margriet (niet gecultiveerd*) 

Madeliefje Rolklaversoorten 

Pinksterbloem Echte koekoeksbloem 

Knoopkruid Smalle weegbree (niet gecultiveerd*) 

Kale Jonker Brunel 

Walstrosoorten Zuringsoorten m.u.v. ridderzuring (niet gecultiveerd*) 

Hertshooisoorten (St. janskruid, Kantig Hertshooi) Grasmuur 

Gewoon biggenkruid Paardenbloem 

Zandblauwtje Klaversoorten (niet gecultiveerd*) 

Leeuwentandsoorten (Herfstleeuwentand)  
 
*In dit type kruidenrijk grasland moeten inheemse soorten staan. Gecultiveerde soorten in mengsels voor 
productief kruidenrijk grasland (bv Pure Graze Mengsels) worden niet aangemerkt als indicatorsoorten. 

 

 
 
 


