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A01 Grasland met rustperiode
Beschrijving
Het in acht nemen van een rustperiode op grasland is vooral voor weidevogels van belang. Dit biedt rust aan
broedende vogels door de kans op verstoring van de legsels te minimaliseren. Ook kan het functioneren als
opgroeigebied voor jonge weidevogels. In kleinschalige gebieden kunnen graslanden met een rustperiode,
eventueel in de vorm van randen, dienen als schuil- en foerageergebied voor diverse fauna zoals kleine
zoogdieren, vogels, vlinders en amfibieën. In de rustperiode zijn landbouwkundige werkzaamheden niet
toegestaan.
Aan het eind van deze periode staat er een vrij hoge vegetatie op het perceel. Om te voorkomen dat die hoge
vegetatie voor weidevogelpullen ondoordringbaar wordt, adviseren wij dringend geen drijfmest en ook geen
ruige mest voorafgaand aan de rustperiode uit te rijden, maar dat pas na de eerste snede te doen. Bij de
pakketten met rustperiode 8 juni en later is drijfmest voorafgaande aan de rustperiode zelfs niet toegestaan!
Pakketvoorwaarden
1. Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie pakketten);
2. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats;
3. Het grasland wordt voorafgaande aan de rustperiode niet gemaaid;
4. Bestrijding van haarden akkerdistel, ridderzuring, jakobskruiskruid en brandnetel is verplicht;
5. Beweiding in de rustperiode is niet toegestaan;
6. Bemesting met drijfmest voorafgaande aan de rustperiode is niet toegestaan bij de pakketten met
rustperiode 8 juni en later;
7. Maaiwerkzaamheden worden volgens ‘protocol maaiwerkzaamheden’ gedaan;
8. Grasland met een rustperiode in de vorm van randen is toegestaan in kleinschalige gebieden en in
gebieden die gericht zijn op waterdoelen (droge of natte dooradering, of waterkwaliteitsdoelen). Deze
randen moeten minimaal 6 meter breed zijn;
9. Dit pakket mag gecombineerd worden met pakket A07 Ruige stalmest en/of het regionale pakket Grasland
met weidegang e t/m h.

PAKKETTEN
Z.18.PW 1.1
Z.18.PW 1.2
1a
1b
1c
1d
1e
1l
1m
1r

Grasland met rustperiode van 15 maart tot 18 mei - € 330,00 per ha
Grasland met rustperiode van 15 maart tot 25 mei - € 480,00 per ha
Grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juni - € 333,39 per ha
Grasland met rustperiode van 1 april tot 8 juni - € 485,90 per ha
Grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni - € 649,71 per ha
Grasland met rustperiode van 1 april tot 22 juni - € 731,30 per ha (alleen als last minute
beheer)
Grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juli - € 1.250,54 per ha (alleen als last minute
beheer)
Rustperiode van 1 mei tot 15 juni, voorweiden; - € 273,80 per ha
het gras wordt vanaf 1 maart voor de rustperiode niet gemaaid
Rust van 8 mei tot 22 juni, voorweiden; - € 273,80 per ha
het gras wordt vanaf 1 maart voor de rustperiode niet gemaaid
Rust van 8 mei tot 8 juni, voorweiden - € 242,00 per ha
het gras wordt vanaf 1 maart voor de rustperiode niet gemaaid
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A03 Plas-dras
Beschrijving
Plas-dras biedt een aantrekkelijke biotoop voor weidevogels om te rusten en te foerageren. Op plasdraspercelen kunnen voor het eigenlijke broedseizoen soms honderden weidevogels worden aangetroffen. De
aantrekkingskracht is daarmee groot. Daarnaast bieden plas-draspercelen ook foerageer- en rustmogelijkheden
buiten het directe broedseizoen, bijvoorbeeld voor al uitgevlogen jonge vogels en doortrekkers.
Een plas-dras bestaat uit een grotendeels onder water staand graslandperceel. De periode waarin het perceel
onder water staat kan variëren van 3 tot 4 maanden. In deze periode staat op het perceel steeds minimaal op
60% van de oppervlakte een waterlaag van minimaal 5 cm, zodat het overige deel van het perceel drassig zal
worden. Aan het eind van de plasdrasperiode zal het perceel droogvallen, waarna het perceel zich kan
herstellen of weer ingezaaid moet worden.
Pakketvoorwaarden
1. De beheereenheid is geïnundeerd (100% drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot datum y (zie
pakketten);
2. De beheereenheid is jaarlijks geïnundeerd;
3. Bestrijding van haarden akkerdistel, ridderzuring, jakobskruiskruid en brandnetel is verplicht;
4. Op minimaal 60% van het oppervlak van de beheereenheid is de laag water tussen de 5 en 20 cm diep;
5. Advies: minimaal 1 keer bloten/maaien of laten begrazen na 1 augustus in verband met behoud AANstatus perceel;
6. In de winter, vanaf 1 november, mag op het perceel geen inundatie meer plaatsvinden;
7. Advies: in de winterperiode voorafgaand aan de inundatie over maximaal 6 meter brede lichte
grondbewerking bijvoorbeeld frezen of slikranden aanleggen door middel van frezen. Let op: dit is niet
toegestaan in Natura2000 gebieden.
PAKKETTEN
3o
A03o.18.001
3p
5a2 of
Z.18.W 3.2

Inundatie van 1 maart tot 1 juni - € 2.400,00 per ha
Inundatie van 1 maart tot 15 juni - € 2.800,00 per ha
Inundatie van 1 maart tot 1 juli (alleen als last minute beheer) - € 3.200,00 per ha
Plas-dras kievit-gebied (in droge en natte dooradering) – € 2.400,00 per ha
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A04 Legselbeheer
Beschrijving
Om weidevogels te beschermen is het lang niet altijd nodig om alle percelen waarop zich broedende
weidevogels bevinden, te beleggen met een rustperiode. Bijvoorbeeld omdat de dichtheid aan weidevogels vrij
laag is. In dit soort situaties kan het pakket agrarische grond met legselbeheer een invulling geven. Het legsel
en de onmiddellijke omgeving worden hierbij beschermd tegen landbouwkundige werkzaamheden. Agrarische
grond met legselbeheer kan zowel bestaan uit grasland als uit bouwland. Percelen met legselbeheer hebben
over het algemeen weinig nut als foerageergebied voor jonge weidevogels, tenzij gekozen wordt voor een
combinatie met een kruidenrijke weidevogelgraslandrand of met kuikenstroken.
Het perceel wordt grotendeels normaal agrarisch gebruikt. Nesten worden gemarkeerd met stokken, al dan
niet aan de rand van het perceel of langs de sloot. Bij gebruik van nestbeschermers of een tijdelijk raster
worden nesten zeker ontzien bij landbouwkundige werkzaamheden, zoals maaien, weiden of inzaaien.
Pakketvoorwaarden
1. Pakket a t/m h: de beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen één of enkele malen afgezocht op
aanwezige legsels. Gevonden legsels worden gemarkeerd, geregistreerd en gemeld bij het collectief;
2. Pakket a t/m h: gevonden nesten worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige
bewerkingen. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv. stalkaart of geo informatie);
3. Maaiwerkzaamheden worden volgens ‘protocol maaiwerkzaamheden’ gedaan;
4. Bestrijding van haarden akkerdistel, ridderzuring, jakobskruiskruid en brandnetel is verplicht;
5. Pakket a: indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een enclave van
tenminste 50 m2 met minimaal een straal van 3,5 meter aangehouden om de aanwezige gevonden nesten.
Bij beweiding is een nestbeschermer geplaatst. Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden
geplaatst;
6. Pakket b: er wordt een rustperiode in acht genomen van ten minste 15 april tot en met 15 mei. Als eerder
dan 15 april legsels worden aangetroffen dan geldt de rustperiode vanaf het moment dat er legsels zijn
geconstateerd en gemeld bij het collectief. Dit pakket is alleen mogelijk in combinatie met randenbeheer
of als er naastgelegen grasland aanwezig is;
7. Pakket b, d t/m h: in de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats zoals maaien,
zaaien, frezen, schoffelen, ploegen en eggen;
8. Pakket c: gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige
bewerkingen of beschermd via het plaatsen van nestbeschermers of door het nest tijdelijk te verplaatsen.
Dit pakket is alleen mogelijk in combinatie met randenbeheer of als er naastgelegen grasland aanwezig is;
9. Pakket d t/m h: beweiding is in de rustperiode niet toegestaan;
10. Pakket d t/m h: indien de kuikenvelden in de vorm van een rand worden aangelegd, dienen deze randen
ten minste 6 meter breed te zijn;
11. Pakket d t/m h: de rustperiode wordt automatisch met 1 week verlengd, tot (alle) kuikens weg zijn, dit ter
beoordeling door de veldcoördinator;
12. Dit pakket mag gecombineerd worden met A07c Ruige mest legselbeheer en/of de regionale pakketten
Grasland met weidegang a t/m h en/of Toeslag stroken maaien bij zomerstalvoeren.
13.
PAKKETTEN

4a +
Z.18.PW 4.0
4b
4c +
Z.18.PW 4.0
4d
4e
4f
4g
4h

Nestbescherming op grasland - € 75,00 per nest (met een maximum van 6 nesten per hectare)
+ € 25,00 per ha per jaar
Rustperiode op bouwland van 15 april tot 15 mei – € 351,65 per ha
Nestbescherming op bouwland - € 75,00 per nest (met een maximum van 6 nesten per hectare) + € 25,00
per ha per jaar
Legselbeheer op grasland plus 2 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus - € 392,35 per ha
(d tot en met h is alleen last minute beheer)
Legselbeheer op grasland plus 3 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus - € 541,68 per ha
Legselbeheer op grasland plus 4 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus - € 694,18 per ha
Legselbeheer op grasland plus 5 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus - € 846,69 per ha
Legselbeheer op grasland plus 6 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus - € 999,20 per ha
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A05 Kruidenrijk grasland
Beschrijving
Kruidenrijke percelen en randen hebben een aantrekkende werking op weidevogelkuikens en kunnen dan ook
een belangrijk toevluchtsoord vormen als omliggend grasland wordt gemaaid. Dit grasland moet dan ook tot
aan de maaidatum voor weidevogelkuikens doordringbaar zijn. Opgroeiende weidevogelkuikens vinden hier
hun voedsel (insecten) en schuilgelegenheid. De bloeiende kruiden trekken insecten aan.
Pakketvoorwaarden
1. Pakketten A01b.18.001 en a t/m h: er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y
(zie pakketten);
2. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats;
3. Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid is toegestaan en
in overleg met de veldcoördinator;
4. Bestrijding van haarden akkerdistel, ridderzuring, jakobskruiskruid en brandnetel is verplicht;
5. Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd;
6. Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten zijn in transect aanwezig gedurende het groeiseizoen;
7. Bij pakketten A01b.18.001 en a t/m c: beweiding is niet toegestaan van 15 maart tot einde van de
afgesproken rustperiode;
8. Maaiwerkzaamheden worden volgens ‘protocol maaiwerkzaamheden’ gedaan;
9. Pakket A01b.18.001 en a t/m c: uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode,
maximaal 12 ton per hectare per jaar en bij voorkeur na 15 juni;
10. Toepassing van kunstmest en drijfmest is niet toegestaan, bekalking is alleen toegestaan in overleg met en
met instemming van de veldcoördinator;
11. Pakketten A01b.18.001 en a t/m c: het gewas wordt jaarlijks voor 1 augustus afgevoerd door middel van
maaien en afvoeren. Tweede/derde keer maaien en afvoeren is toegestaan;
12. Het grasland mag niet worden gescheurd of gefreesd;
13. Pakket h: bemesting is in het geheel niet toegestaan;
14. Pakket h: beweiding van de beheereenheid is toegestaan wanneer de beheereenheid is gelegen langs de
randen van een perceel;
15. Pakket h: de beheereenheid is minimaal 6 meter breed en minimaal 100 meter lang;
16. Dit pakket mag gecombineerd worden met pakket A07 Ruige stalmest.
PAKKETTEN
A01b.18.001
5a
5b
5c
5h

Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 8 juni - € 1100,00 per ha
Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni - € 1.250,54 per ha
Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 22 juni - € 1.438,21 per ha (alleen als
last minute beheer)
Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juli - € 1.545,45 per ha (alleen als last
minute beheer)
Rand klasse A (4 verschillende indicatorsoorten) - € 1.062,87 per ha
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A06 Extensief beweid grasland
Beschrijving
Extensief beweid grasland is bedoeld voor weidevogels die vóórkomen op wat korter grasland en een bepaalde
beweidingsdruk kunnen hebben. Het dient zowel als broedgebied als voor foerageergebied voor oudere vogels
en kuikens. Beweidingsdruk en rustperiode kunnen daarop worden afgestemd. Extensief beweid grasland is
structuurrijk grasland, omdat er vanwege de lage veedichtheid verschillen in het beweidingspatroon ontstaan.
Landbouwkundige werkzaamheden en chemische onkruidbestrijding zijn niet toegestaan in de rustperiode.
Extensief beweid grasland is kruidenrijk. Kruiden en mestvlaaien trekken insecten aan, die als voedsel dienen
voor de weidevogels en hun kuikens en daarmee van belang zijn voor het broedsucces van de weidevogels.
Pakketvoorwaarden
1. Beweiding is verplicht van datum x tot datum y (zie pakketten) met een veebezetting van minimaal 1 en
maximaal 3 GVE*/ha;
2. Beweiding voorafgaand aan de afgesproken periode mag met een veebezetting van maximaal 3 GVE*/ha,
na afloop van de afgesproken periode geldt geen beperking meer in GVE*/ha;
3. Tijdens de rustperiode wordt de beheereenheid niet gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd, gefreesd,
(her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. In deze periode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
niet toegestaan;
4. Bestrijding van haarden akkerdistel, ridderzuring, jakobskruiskruid en brandnetel is verplicht;
5. Maaien voorafgaand aan de beweidingsperiode is niet toegestaan;
6. Dit pakket mag gecombineerd worden met pakket A07 Ruige stalmest.
PAKKETTEN
6c 18.001 Beweiding van 1 mei tot 15 juni, minimaal 1 GVE/ha en maximaal 3 GVE/ ha - € 698,43 per ha
6c 18.002 Beweiding van 1 mei tot 1 juli, minimaal 1 GVE/ha en maximaal 3 GVE/ ha - € 800,00 per ha
(onder voorbehoud)
6c 18.003 Beweiding van 1 mei tot 15 juli, minimaal 1 GVE/ha en maximaal 3 GVE/ ha - € 1000,00 per ha
(onder voorbehoud)

* Toelichting GVE (Grootvee-eenheid):
Omschrijving
Stieren, koeien en andere runderen ouder dan 2 jaar
Paardachtigen ouder dan 6 maanden
Runderen vanaf 6 maanden maar niet ouder dan 2 jaar
Runderen jonger dan 6 maanden
Schapen, lammeren en geiten
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A07 Ruige mest
Beschrijving
Het uitrijden van ruige mest is gunstig in een totaalaanpak voor weidevogelbeheer. Het bevordert een ‘rustige’
grasgroei, waardoor het gewas minder vol wordt en geschikter voor kuikens. Ook zorgt ruige mest voor meer
structuur in het gewas en biedt het meer ruimte voor kruiden. De organische mest zorgt bovendien voor een
rijk bodemleven waarop oudervogels kunnen foerageren. Tenslotte wordt het stro in de ruige mest door
sommige vogels, kieviten met name, ook gebruikt als nestmateriaal.
Pakketvoorwaarden
1. Bemesting met ruige stalmest is verplicht;
2. Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 10 en maximaal 20 ton ruige stalmest per
hectare uitgereden;
3. De ruige stalmest wordt buiten de rustperiode in één of twee keer opgebracht tussen 1 februari en
1 september, waarbij per beheerjaar slechts één melding gedaan mag worden.;
4. Bemesting bij voorkeur na afloop van de rustperiode;
5. Pakket Z.18.PW 7.2 kan alleen met pakket A04 legselbeheer;
6. Pakket Z.18.PW 7.2: in het voorjaar mag er geen drijfmest op het perceel uitgereden worden.
PAKKETTEN
7a
7a 18.001
Z.18.PW 7.2

Ruige mest rijland - € 115,60 per ha (bij uitrijden voorafgaand aan de rustperiode)
Ruige mest rijland - € 215,60 per ha (bij uitrijden na de rustperiode)
Ruige mest rijland legselbeheer- € 115,60 per ha (bij uitrijden aan begin groeiseizoen)

Melding:
Na het uitrijden van de ruige stalmest wordt binnen 7 dagen na uitrijden melding gedaan bij het collectief met
het daarvoor bestemde meldingsformulier, te vinden op www.collectiefveluwe.nl. U heeft hiervoor het
nummer nodig van de beheereenheid, dit kunt u vinden op de bijlage van uw contract.
Dit pakket kan alleen met de volgende beheerpakketten worden afgesloten:
A01
Grasland met rustperiode
A04
Legselbeheer
A05
Kruidenrijk grasland
A06
Extensief beweid grasland
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A13c Botanisch waardevolle weiderand – versie water
Beschrijving
Botanische graslanden hebben vaak een wat pollige structuur en verspreid voorkomende kruiden.
Karakteristieke soorten zijn paardenbloem, scherpe boterbloem en pinksterbloem, en op de drogere percelen
margriet, knoopkruid en leeuwentand. Op de wat vochtiger graslanden kunnen kamgrasweiden ontstaan.
Botanisch waardevol grasland kan een belangrijke bijdrage leveren aan diverse vormen van beheer gericht op
vogels, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren. De aanwezige kruiden zijn een voedselbron en de wat open,
ijle structuur van het gewas kan schuilgelegenheid bieden.
Als bij aanvang van het beheer de productie van het grasland nog hoog is, dient eerst ontwikkelingsbeheer
toegepast te worden (2 keer per jaar maaien). Is het perceel of de rand eenmaal kruidenrijk, dan wordt
instandhoudingsbeheer gevolgd (1 keer per jaar maaien). De kruidenrijkdom wordt bevorderd door de bodem
te verschralen: niet bemesten, geen bagger opbrengen en het maaisel afvoeren. Het juiste moment van maaien
heeft een positieve invloed op de soortenrijkdom.
Minder gewenste soorten zoals akkerdistel kunnen pleksgewijs gemaaid worden vóór de bloei, zodat de
planten zich niet uitzaaien. Bij het randenbeheer kan gevarieerd maaibeheer toegepast worden om
diversiteit in de begroeiing te verkrijgen. Bijvoorbeeld bij brede stroken (breder dan 3m) wordt het deel dat
grenst aan een ander landschapselement, een sloot of een berm slechts eenmaal (laat) gemaaid en het andere
deel tweemaal.
Pakketvoorwaarden
1. Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid en met
toestemming van de veldcoördinator;
2. Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten zijn in transect aanwezig in de periode maart tot oktober
(groeiseizoen);
3. Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd;
4. De veldcoördinator kan aanwijzingen opstellen voor het gewenste maaibeheer, zodat de natuurwaarden
van het perceel zich in de gewenste richting kunnen ontwikkelen;
5. De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht. Op ernstig verschraalde
percelen mag in overleg en op advies van de veldcoördinator vaste mest worden opgebracht;
6. Randen liggen aan de buitenkant van het perceel en langs een watergang;
7. Indien het perceel of de rand erg voedselrijk is, kan twee keer per jaar gemaaid worden. De tweede
maaibeurt kan het beste plaatsvinden in augustus / september;
8. (Sloot)maaisel moet binnen een maand zijn afgevoerd;
9. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid. Doorzaai is, na overleg met en advies
van de veldcoördinator, toegestaan om de kruidenrijkdom te vergroten;
10. Klepelen is niet toegestaan.

PAKKETTEN
13c
Botanische weiderand, versie water - € 1206,11 per ha
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A19 Kruidenrijke kievitrand
Beschrijving
Een groot deel van de kieviten broedt op bouwland (m.n. maïspercelen). Braakstroken en kruidenrijke
grasranden en het uitstellen van bewerkingen vergroten de overleving. Onder bestaand beheer met
nestbescherming komt bijna 70% van de eieren uit en is er sprake van een overlevingskans van 17%; met het
toepassen van uitgesteld beheer in combinatie met braakstroken is een broedsucces te zien van rond de 95%
en een overlevingskans van rond de 30%. Het geheim ligt erin dat de nieuwe beheervormen rust (geen
verstoring), schuilgelegenheid (veiligheid) en een beter voedselaanbod leveren. De kievitenrand wordt bij
voorkeur gecombineerd met pakket 04 Legselbeheer op bouwland.
Pakketvoorwaarden
1. De beheereenheid bestaat van 15 mei tot 1 september uit braak of kruidenrijke rand;
2. De beheereenheid wordt niet beweid;
3. Op het betreffende of aangrenzend perceel zijn minimaal 5 legsels van kieviten aangetroffen of op basis
van ervaringen in voorgaande jaren kunnen deze worden verwacht;
4. Er wordt op de rand een rustperiode in acht genomen van 1 maart tot 1 augustus;
5. De rand bestaat aan het begin van de rustperiode uit zwarte braak. Indien er bij aanvang rustperiode
begroeiing aanwezig is, wordt deze ondergewerkt;
6. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats;
7. De rand is minimaal 6 en maximaal 18 meter breed;
8. Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het protocol Chemische bestrijdingen bij agrarisch
natuurbeheer.

PAKKETTEN
19g 18.003
19g 18.004

Rand op klei - € 2192,00 per ha
Rand op zand - € 1694,00 per ha
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A41 Ontwikkeling kruidenrijk grasland
Beschrijving
Dit pakket is bedoeld om een perceel te ontwikkelen naar kruidenrijk grasland. In dit pakket zijn er 4 varianten:
a) Verschralen voedselrijk grasland
b) Doorbreken witbol dominantie
c) Verschralen voedselrijk grasland plus aansluitend kuikenveld
d) Doorbreken witbol dominantie plus aansluitend kuikenveld
Het beheer begint met pakketvariant a of b. Gevonden nesten en kuikens worden beschermd door die delen
niet te maaien. Grotere delen van het perceel die niet gemaaid worden (kuikenvelden met rust), kunnen
worden omgezet in pakketvariant c respectievelijk d. Minimaal 10% van het bloemrijkste gewas en/of locaties
waar grondbroeders zitten, blijft per maaibeurt staan, waarbij roulatie van het niet gemaaide deel mogelijk is.
Pakketvoorwaarden
1. Pakket a: er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd
en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, via een rustperiode van 1 april tot 27 april.
Gevonden nesten zijn geregistreerd via geo informatie. Voor specifieke soorten kan nestbescherming
worden geplaatst. Enclaves rondom nesten moeten minstens 50 mtr2 zijn;
2. Pakket b: er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd
en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, via een rustperiode van 1 april tot 22 mei.
Gevonden nesten zijn geregistreerd via geo informatie. Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid
worden geplaatst. Enclaves rondom nesten moeten minstens 50 mtr2 zijn;
3. Pakket c: er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd
en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, via een rustperiode van 1 april tot 15 juni.
Gevonden nesten zijn geregistreerd via geo informatie. Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid
worden geplaatst;
4. Pakket d: er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd
en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, via een rustperiode van 1 april tot 15 juni.
Gevonden nesten zijn geregistreerd via geo informatie. Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid
worden geplaatst;
5. Pakket a tot en met d: uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max 10% van de
oppervlakte;
6. Pakket a tot en met d: het gewas wordt jaarlijks minimaal drie keer gemaaid en afgevoerd. De eerste
maaibeurt gebeurt zo vroeg mogelijk, om een te zwaar gewas en een eventuele dominantie van witbol te
voorkomen. De laatste maaibeurt gebeurt in september/oktober;
7. Pakket a tot en met d: minimaal 2 verschillende indicatorsoorten uit de lijst met indicatorsoorten zijn in
een transect aanwezig in de periode van 1 april tot 1 oktober;
8. Pakket a tot en met d: de beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht;
9. Pakket a tot en met d: beweiding met runderen is mogelijk vanaf 1 augustus. Het gewas moet kort de
winter in. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of ingezaaid. Klepelen is niet toegestaan;
10. Het verlengen van de rustperiode voor kuikenvelden: omzetten pakket a naar pakket c of omzetten van
pakket b naar d moet uiterlijk 7 werkdagen voor het oorspronkelijke eind van de rustperiode aan de
veldcoördinator en door hem aan RvO doorgegeven worden;
11. Bestrijding van haarden akkerdistel, ridderzuring, jakobskruiskruid en brandnetel is verplicht.
PAKKETTEN
41a
Ontwikkeling door verschralen met rustperiode van 1 april tot 27 april - € 493,52 per ha
41b
Ontwikkeling en doorbreken witbol dominantie met rustperiode van 1 april tot 22 mei - € 879,26
per ha
41c
Ontwikkeling door verschralen met rustperiode 1 april tot 15 juni - € 814,97 per ha
41d
Ontwikkeling en doorbreken witbol dominantie met rustperiode 1 april tot 15 juni - € 1.136,42 per
ha
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L12 Duurzaam slootbeheer – Ecologisch slootschonen
Beschrijving
Sloten komen in het hele land voor, maar de meeste sloten liggen in gebieden met veenweiden en
zeekleibodems. Afhankelijk van hun breedte, diepte en profiel kunnen sloten van belang zijn voor soorten als
krabbenscheer, fonteinkruid, zwanenbloem, grote modderkruiper en bittervoorn. Naast de minimumeisen die
het waterschap stelt aan het onderhoud van sloten (de Keur) kan zorgvuldig en gefaseerd beheer van de sloot
de ecologische waarde ervan versterken.
Pakketvoorwaarden
1. Pakket a: jaarlijks is op minimaal 25% en maximaal 75% van het leefgebied onder beheer bagger vanuit een
waterelement op aangrenzende landbouwgrond gespoten;
2. Pakket a: er wordt niet gezogen binnen 60 cm vanaf de waterlijn;
3. Pakket a: de zuigkop van de baggerpomp heeft geen vleugels en wordt ieder jaar zoveel mogelijk door
dezelfde vore getrokken in de sloot;
4. Pakket a: de sloot loopt tijdens het baggeren niet droog;
5. Pakket a: er komt geen bagger terecht in de slootkant;
6. Pakket a: er wordt gebaggerd in mozaïekvorm of in zigzaglijn, dus niet alles tegelijk;
7. Pakket a: het baggeren vindt plaats tussen 15 juli en 1 november, bij voorkeur vanaf september;
8. Pakket b: minimaal 25 % tot maximaal 75 % van het leefgebied onder beheer is geschoond en/of gemaaid;
9. Pakket b: het slootvuil blijft minimaal 48 uur liggen, waarna het wordt afgevoerd of verwerkt op het
naastgelegen perceel d.m.v. bijvoorbeeld een wallenfrees;
10. Pakket b: indien de Keur dit toestaat blijft bij voorkeur 25% van de slootbegroeiing tijdens het
slootschonen staan;
11. Pakket b: bij het slootschonen wordt gebruik gemaakt van een maaikorf of een eco-reiniger. Andere
slootreinigingsapparatuur kan ook gebruikt worden mits het bodemprofiel inclusief de wortels van
waterplanten in de sloot niet beschadigd wordt;
12. Pakket b: het slootschonen en/of maaien vindt bij voorkeur plaats van 15 juli tot 1 december;
13. Er mogen geen meststoffen in het element gebruikt worden.

PAKKETTEN
L12a
Baggeren met de baggerpomp, 25 tot 75 % van het leefgebied is gebaggerd - € 0,15 per meter
L12b
Ecologisch slootschonen 25 tot 75% van het leefgebied is geschoond - € 0,10 per meter

Melding
Na het baggeren of schonen van de sloot, wordt binnen 7 dagen melding gedaan bij het collectief met het
daarvoor bestemde meldingsformulier, te vinden op www.collectiefveluwe.nl. U heeft hiervoor het nummer
nodig van de beheereenheid, dit kunt u vinden op de bijlage van uw contract.
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Z.18.85

Toeslag vernietigen vanggewas

Beschrijving:
Tegenwoordig broedt naar schatting meer dan 80% van de kieviten op bouwland, veelal maïsland. Op
de zandgronden is het op deze percelen verplicht om een vanggewas in te zaaien in het najaar. Vaak
is dit winterrogge of Italiaans raaigras, gewassen die zorgen dat in de winter de nutriënten worden
opgenomen en niet uitspoelen naar het grond- of oppervlaktewater.
In het voorjaar is de laatste jaren te zien dat de vanggewassen hoog en dicht begroeid zijn. Dit maakt
de percelen ongeschikt voor de kievit, die graag broedt op open en vrij kaal land. Om de percelen
geschikt te maken voor de kievit, kan het vanggewas in het voorjaar worden vernietigd.
Pakketvoorwaarden
1. Het pakket kan alleen worden afgesloten op percelen waarop een ANLb overeenkomst voor
legselbeheer van toepassing is (legselbeheer of rustperiode op bouwland).
2. Het vanggewas wordt voor 15 maart zorgvuldig vernietigd met een frees, schijveneg of
machine met vergelijkbaar effect.
3. Bewerking met een cultivator is als enige bewerking is niet voldoende omdat het vanggewas
dan snel weer opnieuw zal uitgroeien.
4. Indien het vernietigen van het vanggewas in één werkgang onvoldoende slaagt, dient een
tweede bewerking uitgevoerd te worden.
Beheervergoeding
PAKKET
Z.18.85 Toeslag vernietigen vanggewas - € 150,00 per hectare
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Z.18.87

Toeslag grasland met weidegang (regionaal pakket)

Beschrijving
Beweiding geeft meer structuur aan de vegetatie, vergeleken met alleen maaien, met als gevolg een beter
bodemleven. De mestvlaaien zorgen voor extra insecten en daarmee voedsel voor de weidevogelpullen. In het
najaar zorgt de enigszins kapot gelopen zode ervoor, dat er in het voorjaar een variatie in grasgroei en een
soortenrijkere grasmat ontstaat. Dit regionale pakket voor het leefgebied open grasland, heeft als doel de
weidegang door rundvee in weidevogelgebieden te stimuleren door na een maaibeurt de extra kosten voor
beweiding te vergoeden. Dit pakket kan dan ook gestapeld worden met andere weidevogelpakketten, zie
voorwaarde 5. Dit pakket wordt in het voorjaar afgesloten bij voorkeur in de nabijheid van plasdras en/of
kruidenrijk weidevogelgrasland.
Pakketvoorwaarden
1. Er wordt beweid met uitsluitend rundvee gedurende een aaneengesloten aantal weken, tijdens de
periode (zie pakketten);
2. Beweiding is verplicht met minimaal 1,5 GVE en toegestaan met maximaal 4 GVE per ha*
3. Bijvoeren met ruwvoer is niet toegestaan;
4. Eventuele gevonden nesten worden beschermd door een draad, eventueel met stroom;
5. De pakketten A tot en met D mogen cumuleren met legselbeheer (A04). De pakket E tot en met H
mogen ook cumuleren met de andere weidevogelpakketten (A01, A03, A05 en A06)
6. De maximale vergoeding voor dit pakket is €2.500 per jaar, per bedrijf;
7. De begindatum van de beweiding wordt vooraf gemeld aan de veldcoördinator en de einddatum van
beweiding wordt binnen 7 dagen na afloop gemeld aan de veldcoördinator.
PAKKETTEN
Aantal weken
A
gedurende > 4 weken
B
gedurende > 6 weken
C
gedurende > 8 weken
D
gedurende > 10 weken
E
gedurende > 4 weken
F
gedurende > 6 weken
G gedurende > 8 weken
H
gedurende > 10 weken

Periode
1 april tot 30 juni
1 april tot 30 juni
1 april tot 30 juni
1 april tot 30 juni
1 juli tot 30 oktober
1 juli tot 30 oktober
1 juli tot 30 oktober
1 juli tot 30 oktober

* Toelichting GVE (Grootvee-eenheid):
Omschrijving
Stieren, koeien en andere runderen ouder dan 2 jaar
Runderen vanaf 6 maanden maar niet ouder dan 2 jaar
Runderen jonger dan 6 maanden
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Vergoeding
€ 200 per ha.
€ 300 per ha.
€ 400 per ha.
€ 500 per ha.
€ 100 per ha.
€ 150 per ha.
€ 200 per ha.
€ 250 per ha.

GVE
1,00
0,60
0,40
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Z.18.PW 4.1 Toeslag stroken maaien bij zomerstalvoeren
Beschrijving
Bij zomerstalvoeren krijgen de koeien op stal dagelijks als onderdeel van hun rantsoen een portie vers gemaaid
gras. Dit gras wordt geoogst op percelen met legselbeheer. Door tijdens het oogsten het perceel over een
langere tijd in stroken te maaien, hebben de weidevogels hier een variatie in kort en lang gras. Deze variatie in
het grasland kan met name kuikens ten goede komen: In het kort gemaaide gras kunnen kuikens makkelijk
bewegen, terwijl zij in het langere gras dekking vinden. Dit komt het mozaïek binnen een perceel ten goede als
rantsoen Dit pakket is als toeslagpakket bedoeld voor percelen zonder plas dras overeenkomst. Dit pakket kan
gestapeld worden met weidevogelpakket A04.
N.B. Eenmalige stroken die langer dan 2 weken blijven staan, vallen onder de pakketten 4d tot en met 4h.
Pakketvoorwaarden
1. Het maaien in stroken mag continu plaats vinden gedurende de periode 15 april tot 1 juli;
2. Het gehele perceel mag vanaf het begin van maaien, op zijn vroegst na een periode van 3 weken in zijn
geheel gemaaid zijn;
3. Dit pakket mag cumuleren met het pakket legselbeheer (A04).
PAKKET
Z.18.PW 4.1

Toeslag stroken maaien bij zomerstal voeren - € 150,00 per hectare
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Z.18.W 3.1 Toeslag last minute plas dras met kleine pompjes
Beschrijving
Plas-dras biedt een aantrekkelijke biotoop voor weidevogels om te rusten en te foerageren. Dit pakket is als
toeslagpakket bedoeld voor percelen zonder plas dras overeenkomst. Dit pakket kan gestapeld worden met
andere weidevogelpakketten, zie voorwaarde 4.
Soms is het op percelen gewenst, op een bepaald moment gedurende het weidevogelseizoen een kleine natte
plek te realiseren Een natte plek waar vogels en hun kuikens mogelijkheid krijgen te foerageren. Vooral in
drogere tijden kan deze plek van belang zijn. Het plas dras wordt met een kleine draagbare pomp op zonneenergie gemaakt.
Pakketvoorwaarden
1. De inundatie vindt minimaal gedurende 1 week plaats in de periode van 1 maart tot 1 juli.
2. De inundatieplek moet minimaal 20 mtr2 groot zijn;
3. De maximale vergoeding voor dit pakket is € 300 per jaar, per bedrijf;
4. Dit pakket mag cumuleren met alle weidevogelpakketten (A01, A04, A05 en A06), behalve plas dras
(A03)
PAKKET
Z.18.W 3.1

Inundatie, per plek gedurende 1 week - € 100,00
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Toeslag weidevogelmozaïek
Beschrijving
De agrariërs die meer dan gemiddeld aandacht hebben voor weidevogelbeheer wil het collectief Veluwe
(blijven) motiveren met een extra beloning. Zwaarder en meer weidevogelbeheer geeft punten. En bij een
bepaald aantal punten hoort een extra beloning.
Puntensysteem
Voor het volgende beheer worden punten gegeven:
Pakketten met een rustperiode, bij meer dan 25% van het totaal aantal
hectares aan deelname
(Toeslag) pakketten weidegang voor 30 juni en langer dan 4 weken of voor
het pakket extensieve beweiding
Toeslag pakket stroken maaien bij zomer stalvoeren
Pakketten plas dras en/ of hoog waterpeil
Pakketten kruidenrijk grasland, bij minstens 1 perceel
Combinatie pakketten met kuikenstroken of randenbeheer
Deelname aan last minute beheer
Bodemverbetering of ruige mest toeslag (A,B of C variant)
Toeslagen
Aantal punten
1
2
3
4
5
6
7
8

Toeslag
€
0
€ 100
€ 250
€ 500
€ 1000
€ 1500
€ 2000
€ 3000
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1 punt
1 punt
1 punt
1 punt
1 punt
1 punt
1 punt
1 punt

