
                
 

 5h Verbrede bufferstrook op grasland 
 
Introductie 
De rand op grasland sluit aan op de verplichte bufferstrook in het kader van GLMC 4 van het nieuwe GLB. Als 
deelnemer de verbrede bufferstrook ook in wil zetten voor eco-activiteit 18. Bufferstrook met kruiden langs grasland 
moet minimaal 25% van de bufferstrook bedekt zijn met kruiden. 
 
Beheereisen 

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

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

• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst BIJ12  ten behoeve van specifiek doel zijn in transect 

aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober  

 
Toe te passen gebieden / locaties 

• Zie tabel op website (KLIK HIER) 
 
Aanvullende beheervoorschriften  
 

• De rand sluit aan op de verplichte bufferstrook 

• Bemesting is in niet toegestaan behoudens mest van weidend vee. Als de bufferstrook ingezet wordt voor 
eco-activiteit 18 Bufferstrook met kruiden langs grasland is beweiding vanuit de eco-activiteit niet 
toegestaan. 

• 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. 

• 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  
 

5h Kruidenrijke graslandrand, 4 indicatorsoorten Vergoeding per 
hectare per jaar 

5h Kruidenrijke graslandrand, 4 indicatorsoorten  €                  1171,-  
 
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. 

https://anbbrabant.nl/beheer-afsluiten/beheerpakketten-en-vergoedingen/agrarisch-waterbeheer/waterschap-aa-en-maas/

