
                
 

 

38 Water bergen op kruidenrijk grasland 
 
Introductie 
Met dit beheerpakket worden graslanden zodanig beheerd dat ze geschikt zijn voor waterberging. Door 
beperkingen op bemesting en op chemische onkruidbestrijding blijft de waterkwaliteit goed na onderlopen van het 
perceel.  
 
Toe te passen gebieden / locaties 

• Zie tabel op website (KLIK HIER) 
 
Beheereisen  

• Watergang heeft (via natuurlijke of kunstmatige voorziening) vrij toegang, na onderlopen wordt er 
schoongemaakt. 

• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst van BIJ12  ten behoeve van specifiek doel zijn in transect 
aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober. 

• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd. 

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

• Het perceel mag niet worden bemest, gescheurd, gefreesd en/of heringezaaid.  

• Het maaisel wordt binnen een week na maaien afgevoerd. 

• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van haarden van 
probleemonkruiden zoals akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel met een rugspuit (driftvrij) en 
pas ná overleg met het collectief.  

• Onderhoud van waterlopen in de periode van 1 september tot 1 november, bagger niet op het perceel 
deponeren en maaisel moet worden afgevoerd. 

• De stuw of andersoortige inrichting is zodanig ingesteld dat overtollig water wordt vastgehouden en kan 
infiltreren en/of gedoseerd wordt afgevoerd.  
 

Tarieven 
 

38. Water bergen op kruidenrijk grasland Vergoeding per 
hectare per jaar 

38a Water bergen €                 1.603,- 
 
Meldingen 

• Uitgevoerd beheer (oppervlakte is na onderlopen schoongemaakt) melden binnen 14 kalenderdagen na 
het schoonmaken. 

 
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)  
 
 

https://anbbrabant.nl/beheer-afsluiten/beheerpakketten-en-vergoedingen/agrarisch-waterbeheer/waterschap-brabantse-delta/

