
                
 

 

5 Kruidenrijk grasland Open grasland 
 
Introductie 
Kruidenrijke percelen zijn erg belangrijk voor weidevogels. De bloeiende kruiden trekken insecten aan, waardoor 
weidevogels hier hun voedsel kunnen vinden. Ook vormen ze gedurende de rustperiode een belangrijk 
toevluchtsoord wanneer omliggend grasland wordt gemaaid.               

 
Beheereisen 

• Pakketten a-g, j en l: Er worden in de rustperiode van datum x tot datum y geen landbouwkundige 

bewerkingen uitgevoerd (zie pakketvarianten). 

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

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

• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b ten behoeve van specifiek doel zijn in transect aanwezig 

in de periode 1 april tot 1 oktober (zie pakketvarianten). 

 
Aanvullende beheervoorschriften  

• Pakketten a-g, j en l : Uitsluitend bemesting met vaste mest van graasdieren toegestaan buiten de 
rustperiode. Gebruik van kunstmest en drijfmest zijn niet toegestaan. 

• Pakketten h en i: Bemesting is in het geheel niet toegestaan. 

• Pakketten h en i: Beweiding of maaien van de beheereenheid is toegestaan na 1 juli wanneer de 
beheereenheid is gelegen langs de randen van een perceel. Bij maaien moet het maaisel worden 
afgevoerd. 

• Pakketten h en i: De beheereenheid is in het geval van randenbeheer gemiddeld minimaal 6 en maximaal  
25 meter breed. 

• 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 

• Bekalken is toegestaan om verzuring tegen te gaan. 

• Bewerkingen en beweiding zijn in de rustperiode niet toegestaan, daarbuiten wel.  

• Het gewas wordt jaarlijks gemaaid en maaisel wordt afgevoerd (buiten de rustperiode). 

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

 
 



                
 

 

Beheerpakketten en beheervergoedingen 
 

5. Kruidenrijk grasland Vergoeding per 
hectare per jaar 

5a Kruidenrijk grasland, rust 1 april tot 15 juni, 4 indicatorsoorten  €               1.307,-  

5b Kruidenrijk grasland, rust 1 april tot 22 juni, 4 indicatorsoorten  €               1.501,-  

5c Kruidenrijk grasland rust 1 april tot 1 juli, 4 indicatorsoorten  €               1.612,-  

5d Kruidenrijk grasland rust 1 april tot 8 juli, 4 indicatorsoorten  €               1.723,-  

5e Kruidenrijk grasland rust 1 april tot 15 juli, 4 indicatorsoorten  €               1.801,- 

5f Kruidenrijk grasland rust 1 april tot 22 juli, 4 indicatorsoorten  €               1.878,-  

5g Kruidenrijk grasland rust 1 april tot 1 augustus, 4 indicatorsoorten  €               1.956,- 
5h Kruidenrijke graslandrand klasse A, rustperiode 1 april tot 1 juli, 4 

indicatorsoorten 
   €              1.171,- 

5i Kruidenrijke graslandrand klasse B, rustperiode 1 april tot 1 juli  8 
indicatorsoorten 

   €              1.376,-  

5j Kruidenrijk grasland, rust 1 april tot 15 september, 4 indicatorsoorten  €               2.500,- 

5l Kruidenrijk grasland, rust 1 april tot 15 juni, 8 indicatorsoorten  €               1.723,-  
 
 
 
 
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. 
 
 


