
                
 

 

1 Grasland met rustperiode 
 
Introductie 
U biedt met dit pakket rust aan broedende vogels en opgroeigelegenheid aan kuikens. Een rustperiode is vooral 
voor weidevogels van belang, maar het beheer biedt ook schuil- en foerageergelegenheid voor insecten en kleine 
zoogdieren.  

 
Beheereisen  

• Alle pakketvarianten: Er worden in de rustperiode geen landbouwkundige bewerkingen uitgevoerd. 

• Voor pakketvarianten 1l, 1m en 1q-1u, voorweiden en daarna rust: Het grasland wordt vanaf 1 maart en vóór 

de rustperiode niet gemaaid. 

 
Aanvullende beheervoorschriften  

• In de rustperiode vinden op de beheereenheid geen bewerkingen plaats, ook geen beweiding. 

• Het te voet betreden van het perceel moet zoveel mogelijk worden beperkt. Uitzonderingen kunnen worden 

gemaakt voor maatregelen in het kader van het ANLb zelf, maar ook deze moeten zoveel mogelijk worden 

vermeden. 

 

Beheerpakketten en beheervergoedingen 
 

1. Grasland met rustperiode Vergoeding per 
hectare per jaar 

1a Grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juni  €                  397,-    

1b Grasland met rustperiode van 1 april tot 8 juni  €                  557,-  

1c Grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni  €                  636,- 

1d Grasland met rustperiode van 1 april tot 22 juni  €                  690,-  

1e Grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juli  €              1.101,-  

1l 1 mei - 15 juni; met voorweiden  €                 239,-  

1m 8 mei - 22 juni; met voorweiden  €                 239,-  

1q 1 mei - 1 juni; met voorweiden  €                 205,-  

1r Grasland met rustperiode: voorweiden tot 8 mei, daarna rust tot 8 juni  €                 205,-  

1s Grasland met rustperiode: voorweiden tot 1 mei, daarna rust tot 8 juni  €                 226,-  

1t Grasland met rustperiode: voorweiden tot 8 mei, daarna rust tot 15 juni  €                 226,-  

1u Grasland met rustperiode: voorweiden tot 15 mei, daarna rust tot 15 juni  €                 203,-  

1v Grasland met rustperiode van 15 maart tot 15 mei  €                 159,-  

1w Grasland met rustperiode van 15 maart tot 22 mei  €                 283,-  

1x Grasland met rustperiode van 15 maart tot 1 juni  €                 420,-  


