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Colofon?

Beste lezer en (potentiële) deelnemer aan Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer (ANLb),

In deze brochure vindt u uitgebreide informatie over de mogelijkheden 
die het ANLb biedt voor inrichting en beheer van onze mooie agrarische 

gebieden rond de Veluwe. Een regio waar zowel landbouw als natuur 
prominent aanwezig zijn en waarvan we hopen dat het door toekomstige 

generaties nog lang in stand gehouden zal worden. Afhankelijk van de 
natuurlijke omstandigheden kan gericht beheer de natuur en biodiversiteit versterken. 

De verminderde opbrengst wordt door een financiële bijdrage vanuit Collectief Veluwe 
vergoed. Dit betreft middelen afkomstig van de Nederlandse overheid en de EU. 

Zowel boeren als particuliere grondeigenaren en landgoederen zijn lid en nemen deel 
aan het ANLb. De veldcoördinatoren van Collectief Veluwe adviseren al deze leden 
over de mogelijkheden voor een ANLb-overeenkomst en het te voeren beheer. Zij 
komen uit de diverse deelgebieden (Agrarische Natuurverenigingen) en kennen de 
deelnemende particulieren, de boeren en de boerenwereld. Voor een agrarisch bedrijf 
is de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering in belangrijke mate leidend. Er moet immers 
sprake zijn en blijven van een goed gezinsinkomen. Wij willen als bestuur van het 
Collectief werken vanuit de praktische kennis van onze leden. De veldcoördinator bekijkt 
samen met hen wat passend is voor de deelnemer zelf en in het gebied. Dat kan variëren 
van weidevogelbeheer, aanleg en beheer van een poel of knotwilgen tot zwaarder 
beheer zoals botanisch hooiland of een kruidenrijke akker. In de brochure vindt u het 
totaaloverzicht met bijbehorende voorwaarden en vergoedingen.

Het Agrarisch Natuur Collectief Veluwe werkt samen met de andere Collectieven 
in Nederland binnen de koepel van BoerenNatuur om samen professioneel de 
plattelandsnatuur en biodiversiteit te versterken. 

Bestuur en medewerkers van Collectief Veluwe werken met de leden aan een gevarieerd 
landschap en duurzame agrarische bedrijven vanuit zowel economie als ecologie. 
Beide kunnen niet zonder elkaar. Vanwege het belang dat de samenleving toekent aan 
landschap, natuur, biodiversiteit en klimaat, is een financiële vergoeding beschikbaar 
voor de grondbeheerder. Samen met hen werken we aan een toekomstbestendig en 
perspectiefvol bedrijf en landschap. 

Ik nodig u graag uit om geheel vrijblijvend een afspraak te maken met één van onze 
coördinatoren om de mogelijkheden op uw bedrijf of erf te bespreken. Uiteraard kunt u 
ook mij bellen of mailen voor een afspraak of het voorleggen van een vraag.

Met vriendelijke groet,
Jan Willem Lagerweij
Voorzitter Agrarisch Natuur Collectief Veluwe
06-13205735, janwillemlagerweij@collectiefveluwe.nl

VOORWOORD

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Beheervoorschriften 
kunnen tussentijds worden aangepast. De actueel geldende versie wordt u 
toegezonden bij uw beheerovereenkomst en kunt u ook vinden op onze website.
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INHOUDSOPGAVE INLEIDING
Om het cultuurhistorische landschap, de natuur en 
haar soorten te versterken kunnen boeren en ande-
re grondeigenaren via Collectief Veluwe aanspraak 
maken op subsidie. Op 1 januari 2016 is een nieuw 
stelsel voor het Agrarisch Natuur- en Landschaps- 
beheer (ANLb) ingevoerd. Voor die tijd kon een  
beheerder van agrarische natuur en landschap  
rechtstreeks subsidie aanvragen bij de overheid.  
Nu kan dat alleen nog via zogenoemde collectieven. 
Collectief Veluwe is een van de 40 collectieven in 
Nederland die deze taak op zich zijn genomen. Het 
collectief heeft de vorm van een coöperatieve vereni-
ging waar alle deelnemers lid van zijn. Deze ongeveer 
600 leden zijn boeren, landgoedeigenaren of andere 
particuliere beheerders. 

De kern van het ANLb is het ontwikkelen en in stand 
houden van goede leefgebieden voor soorten van 
internationaal belang. Agrarische gebieden zijn niet 
alleen van belang vanwege hun bufferfunctie tussen 
en rondom natuurgebieden. Ze vormen ook het leef-
gebied van veel dier- en plantsoorten.

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer streeft 
naar optimale leefgebieden voor een soort of groep 
van soorten die om vergelijkbaar beheer vragen. Op 
grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn 
er 68 doelsoorten waarvoor Nederland een internati-
onale verplichting heeft om de ‘Staat van Instandhou-
ding’ te verbeteren of te behouden. Verder zijn er doe-
len vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water en vanuit 
het Natuurbeheerplan van de provincie Gelderland. 

Subsidie voor het Agrarisch Natuur- en Landschaps-
beheer kan in het gebied van Collectief Veluwe 

worden 
verleend 
voor 
de drie 
agrarische 
leefgebieden 
open grasland, 
droge dooradering 
en natte dooradering. 
Open grasland heeft betrek-
king op de weidevogelkerngebieden en droge en 
natte dooradering zijn gericht op het kleinschalige 
landschap. Daarnaast is subsidieverstrekking ook 
mogelijk vanuit de categorie water waarbij het met 
name over verbetering van de waterkwaliteit gaat. 
De doelsoorten van de verschillende leefgebieden 
en van de categorie water zoals bepaald in het 
natuurbeheerplan van de provincie Gelderland staan 
vermeld op pagina 14. 

In deze brochure staan de mogelijkheden  
beschreven voor Agrarisch Natuur- en Land-
schapsbeheer in het gebied van Collectief Veluwe. 
Niet alle pakketten zijn overal mogelijk, vraag 
daarom altijd naar de mogelijkheden bij u op het 
terrein. Het collectief sluit met de deelnemers  
de individuele contracten af. Per pakket gelden 
bepaalde beheervoorschriften welke beschreven 
staan bij de verschillende pakketten. Het collectief 
ziet er op toe dat deze beheereisen ook worden 
nageleefd. De deelnemer met een beheerovereen-
komst heeft de verantwoordelijk om het beheer 
uit te voeren zoals beschreven en afhankelijk van 
het pakket melding te maken van de uitgevoerde 
activiteiten. 
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De organisatie

Leden
Leden van het collectief zijn de deelnemers aan het 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Wie een 
beheercontract heeft met het collectief is automa-
tisch lid, maar betaalt hiervoor geen contributie. 
Veel leden zijn tevens lid van een van de Agrarische 
Natuurverenigingen. Het is echter niet noodzakelijk 
om aangesloten te zijn bij één van ANV’s om deel 
te kunnen nemen aan Agrarisch Natuur- en Land-
schapsbeheer.

Gecertificeerde organisatie
Collectief Veluwe is gecertificeerd door de landelijke 
Stichting Certificering SNL. In een kwaliteitshand-
boek zijn de organisatie en de werkwijze beschre-
ven. Hierin staat bijvoorbeeld hoe het collectief 
controleert of het beheer door de deelnemers goed 
wordt uitgevoerd en hoe de uitbetaling plaats vindt. 
De Stichting Certificering SNL controleert via externe 
audits of het collectief de werkzaamheden correct 
uitvoert. Bij de laatste audit in 2018 is alles akkoord 
bevonden en is de certificering verlengd.

Het collectief bestaat uit een samenwerking van vijf 
agrarische natuurverenigingen en LTO Noord. 
Zij hebben de coöperatieve vereniging opgericht en 
dragen bestuursleden voor die door de algemene 
ledenvergadering benoemd kunnen worden. 

Bestuur
Het algemeen bestuur van het Collectief bestaat 
uit negen leden. De ANV’s en LTO-Noord dragen elk 
één bestuurslid voor. De overige drie bestuursleden 
worden geselecteerd en voorgedragen op basis van 
een sollicitatieprocedure. De voorzitter, secretaris 
en penningmeester vormen het dagelijks bestuur en 
komen vaker bijeen.

Samenwerkingspartners
• Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld
•  Agrarische Natuur- en Milieuvereniging  

Vallei Horstee 
•  Agrarische Natuurvereniging Stichting  

Biotoopverbetering Agrarisch Overleg (BAO) 
•  Natuur- en Milieucoöperatie Randmeerkust 

(NMC Randmeerkust)
•  Agrarische Natuur- en Milieuvereniging  

Veluwe IJsselzoom (VIJZ) 
• LTO Noord

Jan Willem Schoonhoven
Veldcoördinator Randmeerkust

janwillemschoonhoven@ 
collectiefveluwe.nl

06-36049177

Otto Vloedgraven
Veldcoördinator Binnenveld

ottovloedgraven@collectiefveluwe.nl
06-28870603

Cor Heidenrijk
Veldcoördinator Veluwe IJsselzoom
corheidenrijk@collectiefveluwe.nl

06-55175892

Sarah Koets
Projectmedewerker/  

veldcoördinator Vallei Horstee
sarahkoets@collectiefveluwe.nl

06-40225099

Janneke Sindram
Projectmedewerker/  

veldcoördinator Veluwe IJsselzoom
jannekesindram@collectiefveluwe.nl

06-42454831

Ron Kamperman
Veldcoördinator Veluwe IJsselzoom
 ronkamperman@collectiefveluwe.nl

06-18029436

Hans Veurink
Regiocoördinator

hansveurink@collectiefveluwe.nl
06-53701000

Peter van de Veen
Veldcoördinator BAO Nijkerk Putten
petervandeveen@collectiefveluwe.nl

033-7630526
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Het werkgebied

Het werkgebied van het collectief omvat de gebie-
den rondom de Veluwe en is gelegen in het noord-
westen van Gelderland. Binnen het werkgebied 
worden deelgebieden onderscheiden, gebaseerd  
op de gebieden waarin de agrarische natuurvereni- 
gingen actief zijn. Bij het afsluiten van contracten 
richt het collectief zich op de door provincie  
Gelderland vastgestelde leefgebieden: open 
grasland, droge dooradering, natte dooradering en 
de categorie water. Deze leefgebieden staan aange-
geven op de digitale kaart van het Natuurbeheerplan 
van de provincie Gelderland.

Het Binnenveld  
Sinds de ontginning in de late Mid-
deleeuwen wordt het Binnenveld ge-
bruikt als agrarisch gebied. Dwars 

door het gebied loopt de Grift (of het Valleikanaal) 
die de grens vormt tussen Utrecht en Gelderland. 
De eeuwenoude weidegronden worden afgewisseld 
met rijen knotbomen, elzensingels en hakhoutbos-
jes. Dankzij het boerenbedrijf is een gevarieerd 
landschap ontstaan dat aantrekkelijk is voor bijvoor-

beeld weidevogels en steenuilen, maar ook om er te 
wonen en te recreëren.

De Gelderse Vallei 
De dekzanden van de Gelderse 
Vallei maken het een waardevol 
landbouwgebied dat gekenmerkt 

wordt door kleinschaligheid en veel houtwallen. Dit 
landschap wordt regelmatig afgewisseld met bos-
sen, heideterreintjes en landgoederen. De beekdalen 
hebben een hoge natuurwaarde vanwege de kwel-
milieus. In de beekdalen komen belangrijke biotoop-
typen voor als beken, vochtige en natte loofbossen, 
natte schraallanden en droge en vochtige heide op 
de flankerende dekzandruggen.

Arkemheen en groene  
Valleilint
De BAO omvat een veelzijdig 
gebied met in het westen en noor-

den weidevogelkerngebieden en de polder  
Arkemheen. Hier richt het beheer zich op de jaar-
lijkse 1.300 broedparen weidevogels en samen met 

meer dan 100 vrijwilligers, de boeren en de  
loonwerkers worden de nesten gelokaliseerd en 
beschermd. Ten oosten van Nijkerk, waar het veen 
of de klei plaatsmaakt voor zand, wordt het onver-
gelijkbare, kleinschaliger landschap van bossen en 
landgoederen aangetroffen. Dit gebied vormt als 
‘groen Valleilint’ een verbinding tussen de bossen 
van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug.

Randmeerkust
Langs het Veluwe- en Drontermeer 
– ooit de kust van de Zuiderzee 

– strekt een uitgebreid weidevogelgebied zich uit, 
grotendeels aangewezen als weidevogelkernge-
bied. Deze gebieden vragen om een gezamenlijk 
beheerplan dat zich richt op een gevarieerd moza-
ieklandschap, met kruidenrijk weidevogelgrasland, 
legselbeheer en plas-dras. Een enthousiaste vrijwilli-
gersgroep is actief om de nesten te zoeken en deze 
samen met de boeren en loonwerkers de vogels zo 
goed mogelijk te beschermen. Jaarlijks worden zo’n 
1.200 nesten gevonden. 

Veluwe IJsselzoom
Dit overgangsgebied met 
veel natuurlijke variatie  

ligt ingeklemd tussen de Veluwe en de IJssel, van 
Hattem tot Brummen. Het oostelijke gebied wordt  
gevormd door het oorspronkelijke stroomgebied 
van de IJssel. De grasrijke uiterwaarden worden 
begrensd door een landschap met rijke begroeiingen 
van meidoornhagen, griendbosjes, populieren en 
knotwilgen. In het westelijke deel wordt het land-
schap door de Veluwe beïnvloed en is het rijk aan  
beken en sprengen. Tussen deze twee delen kwelt 
het water vanaf de Veluwe omhoog en zijn van ouds-
her broeklanden ontstaan. Veel van deze moerassige 
en zompige gebieden zijn in de loop der tijd droog  
gelegd en worden nu voornamelijk agrarisch gebruikt. 

a g r a r i s c h e  n a t u u r  v e r e n i g i n g

HET  B INNENVELD

a g r a r i s c h e  n a t u u r  v e r e n i g i n g

HET  B INNENVELD

www.weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl
www.anvhetbinnenveld.nl
www.valleihorstee.nl
www.anvbao.nl
www.veluweijsselzoom.nl
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Wat doet Collectief Veluwe nog meer

weidevogels beschermen, uilenkasten ophangen of 
veldinventarisaties doen. De Wildbeheereenheden 
zijn belangrijk om het leefgebied van weidevogels te 
versterken en om de predatiedruk te verlagen door 
het bestrijden van vossen en kraaien.
 
Bureau Viridis is als ecologisch bureau verbonden 
aan het collectief en is de vaste partner voor het 
opstellen van de beheerstrategie en het beoordelen 

van botanische graslanden, wintervoedselakkers, 
akkerranden de samenhang in het leefgebied. 
De Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft 
een vergelijkbare rol en is vooral gespecialiseerd in 
de organisatie, monitoring en kwaliteit van het  
weidevogelbeheer.
Op het gebied van kringlooplandbouw en bodem- 
beheer werkt collectief Veluwe samen met CLM, 
K&G Advies andere adviesbureaus. 

Naast het afsluiten van de contracten voor Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer werkt het collectief 
ook als initiatiefnemer of partner in diverse projec-
ten. Daarmee draagt het collectief bij aan duurzame 
ontwikkelingen in de landbouw; van verbetering van 
leefgebieden tot vernieuwingen gericht op duurzame 
landbouw.

GLB pilotproject
De huidige periode van het Gemeenschappelijk  
Landbouw Beleid (GLB) loopt tot eind 2021. Daarna 
zal het accent naar verwachting nog meer zal komen 
te liggen op maatschappelijk ondernemerschap. Om 
in aanmerking te komen voor Europese steun zal 
meer een koppeling worden gelegd met maatschap-
pelijke prestaties op het gebied van natuur, milieu, 
water, klimaat, dierwelzijn, etc. Collectief Veluwe 
neemt met vier andere collectieven deel in een 
proefproject waarin het stimuleren en belonen van 
het boeren in de kleinschalig zandlandschap centraal 
staat. Deelnemers gaan meer gewassen telen en 
grond voor vergroening gebruiken. Ze gaan aan de 
slag met kringlooplandbouw, eiwit van eigen bedrijf 
en organische stof in de bodem. 

Vruchtbare Kringloop en Actieplan  
Natuurinclusieve Landbouw Gelderland 
Het project Vruchtbare Kringloop Gelderland laat 
zien dat een vitale bodem de basis is voor een vitaal 
platteland en richt zich op het verbeteren van de 
bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en econo-
mische duurzaamheid. In een bedrijfsnatuurplan 
worden de natuur- en landschapswaarden op een 
bedrijf geïnventariseerd. Hierop volgt een advies met 
mogelijkheden voor verbetering en uitbreiding van 
de natuurwaarden. Dit kan een vervolg krijgen in het 
Actieplan Natuurinclusieve Landbouw dat in 2019 
in Gelderland is ontwikkeld door een groot aantal 
samenwerkende organisaties.

Weidevogels
In grote delen van Gelderland zijn weide- en ak-
kervogels karakteristiek voor het agrarische open 
landschap. Agrariërs, agrarisch natuurverenigingen 
(ANV’s), natuurbeheerders en vrijwilligers zetten zich 
enthousiast in voor de bescherming, maar toch zijn 

de populaties weidevogels sterk afgenomen.  
Daarom heeft collectief Veluwe een plan opgesteld 
om de leefgebieden structureel te verbeteren. Zo 
wordt gewerkt aan:
•  Plas-draslocaties
•   Kwaliteit weidevogelgrasland
•  Openheid gebied
•  Rust in het gebied
•  Weidevogeldrones
•  Predatiebeheer
•  Biotoop Kerkuil

Een belangrijk 
resultaat van het 
project is dat er 
reeds in 2019, 
verspreid over 
alle weidevo-
gelgebieden, 
ongeveer 40 
nieuwe plas-dras-
locaties aangelegd 
zijn. Deze werken als een 
magneet op weidevogels. Andere percelen worden 
kruidenrijker gemaakt en slootoevers worden ver-
flauwd. Bomen, struweel en ruigte worden verwijderd 
en percelen worden uitgerasterd om de predatiedruk 
te verlagen.

Kennisproject Natuurinclusief Boeren rond de Veluwe 
Natuurinclusief boeren is actueel en omvat zowel 
kringlooplandbouw als biodiversiteit. Om agrariërs 
de juiste handreikingen te bieden hiermee aan de 
slag gegaan, is Collectief Veluwe het kennisproject 
Natuurinclusief Boeren rond de Veluwe gestart. Dit 
project bestaat uit cursussen, excursies en korte 
trainingen om kennis op te doen over onder andere 
kruidenrijk grasland en akkerranden, over de nieuw-
ste snufjes in het weidevogelbeheer en over kring- 
lopen, bodem en water in de praktijk. 

Onze partners
Naast de opdrachtgevers provincie Gelderland en 
het Waterschap Vallei en Veluwe, beschikt collectief 
Veluwe over een breed netwerk van samenwer-
kingspartners. In elke regio zijn er vrijwilligers die 

Natuur in drie basisprincipes

Wanneer men bij de planning en het implementeren van 
natuur- en landschapselementen zoveel mogelijk natuurwinst 
wil halen, is het handig deze drie basisprincipes in het achter-
hoofd te houden. Zij zijn immers van belang voor het in stand 
houden van vrijwel elke diersoort. 

1. Hele levensloop
Veel dieren hebben in elk levensstadium net iets andere eisen 
en behoefte. Pas wanneer in al deze aspecten wordt voorzien, 
kan het dier op langere termijn overleven. 
Wanneer bijvoorbeeld ingezet wordt op nestgelegenheid, zal 
ook gekeken moeten worden naar de beschikbaarheid van 
voedsel. Het aanleggen van een insectenhotel heeft niet zoveel 
zin als er geen bloeiende planten in de directe omgeving staan, 
net zomin als het ophangen van een steenuilenkast effect heeft 
wanneer de directe omgeving ongeschikt is voor steenuilen.

2. Variatie en mozaïek
Het realiseren van variatie en mozaïek in het landschap waar-
borgt vaak al veel van de eisen die dieren in hun hele levens-
loop nodig hebben. Het is dan vaak wel beter de elementen 
heel dicht bij elkaar te leggen, een akkerrand en een singel 

tegen elkaar aan versterken elkaar en de overgang tussen 
beide mag best een beetje rommelig zijn. 
Lijnvormige elementen bieden niet alleen leefgebied aan plan-
ten en dieren, maar zorgen ook voor dooradering, ze zijn het 
‘wegennetwerk’ van de natuur. Bepaalde grotere leefgebieden 
zoals poelen of bosjes zijn van veel groter biologisch belang 
als ze verbonden zijn door middel van lijnvormige houtige 
elementen. 

3. Gefaseerd
Voor alle elementen die onderhouden moeten worden geldt: 
doe dit gefaseerd en nooit alles in één keer. Wanneer alles in 
één keer wordt gedaan, wordt ook de hele populatie van de 
diersoorten die daar leven ingrijpend aangetast; met een beetje 
geluk overleeft er dan een enkeling. Met het telkens overhou-
den van 20 tot 25% wordt altijd een deel van de populatie ge-
spaard. Zij kunnen dan weer de populatie opnieuw opstarten. 
Dit geldt voor maaien, hakhoutbeheer, snoeien, sloten scho-
nen, poelen schonen, etc. 

Deze drie principes versterken elkaar en zorgen tezamen voor 
een gezond en gevarieerd planten- en dierenleven. 

adviesk g
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Beheerpakketten en vergoedingen Administratie door de deelnemer

Wanneer u beheerder bent van agrarisch natuur en/
of landschap dan zijn er wellicht mogelijkheden om 
een beheerovereenkomst af te sluiten waarbij u een 
vergoeding krijgt voor de uitvoering van het beheer 
of de gederfde inkomsten. Afhankelijk van de locatie 
kunnen diverse pakketten worden afgesloten. De 
vergoeding dekt de opbrengstvermindering op uw 
grond en de inspanning die u levert om het beheer uit 
te voeren. U ontvangt jaarlijks een bedrag dat vooraf 
vastgelegd is in een contract. Bij uitvoeren van het 
beheer moet u zich houden aan de specifieke beheer-
voorschriften. Vanaf bladzijde 16 is een beschrijving 
van alle pakketten, voorschriften en vergoedingen 
opgenomen.

Meldingen
Bij sommige beheerpakketten moet een melding 
gedaan worden bij het collectief. Bijvoorbeeld het 
snoeien van knotbomen, het maaien van een natuur-
vriendelijke oever of het schonen van een poel. Deze 
melding is nodig zodat er eventueel een controle 
plaats kan vinden. Ook moet het collectief jaarlijks 
verantwoorden dat er bij alle deelnemers een gemid-
deld percentage van het beheer is uitgevoerd. 

Controle
Het collectief heeft een eigen schouwcommissie om 
te controleren of het beheer goed wordt uitgevoerd. 
Dit doet zij door het uitvoeren van schouwrondes. 
In deze rondes wordt steekproefsgewijs gecontro-
leerd of de beheeractiviteiten goed zijn uitgevoerd 
en of de kwaliteit van de beheereenheden voldoet. 
De schouwcommissie van het collectief bestaat uit 
de veldcoördinatoren en acht deelnemers aan het 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.
Ook werkt Collectief Veluwe samen met diverse 
ecologen die worden ingeschakeld voor meer 
gespecialiseerde werkzaamheden, bijvoorbeeld het 
beoordelen van de kwaliteit van botanische hooi-
landen.
Naast de controles door de eigen schouw- 
commissie, wordt er ook gecontroleerd door de  
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). 
Als de NVWA tekortkomingen vindt, dan zal het 
collectief hier op worden aangesproken en niet de 
individuele deelnemer. Het collectief is immers de 
contractpartij voor de overheid en beslist zelf of 
eventuele kortingen aan de deelnemers worden 
doorberekend. 

Als u een overeenkomst afsluit voor Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer, dan hoeft u niet meer 
zoals vroeger zelf de subsidies aan te vragen en  
verantwoordingen en betaalverzoeken in te vullen.  
Dit regelt het collectief voor u. Toch moet u wel enke-
le zaken administratief geregeld hebben om voor de 
beheervergoeding in aanmerking te komen.

Bedrijf of privé
Op de eerste plaats moet het collectief weten of u  
het contract als bedrijf of als privé persoon afsluit. 
Agrariërs, landgoederen en andere ondernemingen 
staan als bedrijf geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel. Het collectief maakt dan een contract 
dat op naam staat van het bedrijf en gebruikt het  
KVK nummer als uniek kenmerk.
Het is ook mogelijk om als privé persoon aan te 
vragen. Burgers die in het buitengebied wonen bij-
voorbeeld, beheren vaak ook agrarische percelen of 
landschapselementen. In dat geval maakt het collec-
tief een contract op naam van een privé persoon en 
gebruikt het Burger Servicenummer (BSN) als uniek 
kenmerk.

Dossier bij RVO
Voor het afsluiten van een beheerovereenkomst moet 

u bekend zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl). Op de website van RVO.nl maakt 
u een eigen digitaal dossier aan. Bedrijven kunnen 
op deze website inloggen met E-herkenning, privé 
personen gebruiken hun DigiD. 

In uw dossier bij RVO moet u twee dingen vastleg-
gen:
1.  U stelt een ‘machtiging voor percelen raadplegen’ 

in op naam van Collectief Veluwe. Door deze 
machtiging af te geven kan het collectief uw con-
tract controleren en zien of het contract overeen-
komt met de percelen of landschapselementen die 
u in eigendom of beheer hebt. 

2.  U zorgt dat de beheereenheden waarvoor u sub-
sidie aanvraagt ook in uw eigen dossier bij RVO 
als een ‘bedrijfsperceel’ staan ingetekend met de 
juiste codering (gewascode). 

Vragen?
Op de website van Collectief Veluwe staat beschre-
ven hoe u bovenstaande registratie in orde kunt ma-
ken. Bij vragen over de registratie op de RVO website, 
kunt u terecht bij de helpdesk van RVO.nl. Bij vragen 
over beheerpakketten en voorwaarden kunt u uiter-
aard contact opnemen Collectief Veluwe. 

12 13
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Leefgebieden en doelsoorten

Leefgebieden

Het afsluiten van pakketten is alleen mogelijk wanneer 
de beoogde locatie binnen de begrenzing van de door 
de provincie vastgestelde leefgebieden valt. De provin-
cie onderscheidt de leefgebieden: 
•  Open grasland, dit betreft de weidevogelgebieden, 

gekenmerkt door het open landschap met overwe-
gend grasland. Het beheer in dit gebied heeft als 
doel de weidevogels te beschermen. 

•  Natte en droge dooradering. Zowel natte als droge 
dooradering betreffen de kleinschalige landschap-

pen van veelal de zandgronden. Beide leefgebieden 
hebben als doel deze kleinschaligheid te waarbor-
gen en daarmee de daarbij behorende soorten te 
beschermen. 

•  Categorie water. Dit leefgebied is toegevoegd om de 
waterkwaliteit van het oppervlaktewater te waarbor-
gen. Pakketten die het gebruik van chemische mid-
delen en bemesting niet toestaan kunnen hiervoor 
ingezet worden. 

Doelsoorten

1

7

13

19 25

31

37

43

2

8

14

26

32

38

44

209

15

27

33

39

45

4

10

16

22

28

34

40

46

5

2111

17

3 23

29

35

41

47

6

12

18 24

30

36

42

48

  De open graslanden van de weidevogelgebieden hebben de volgende doelsoorten: 

Grutto Watersnip Zomertaling

Tureluur Graspieper Goudplevier

Kievit Scholekster Krakeend

Wulp Slobeend Kuifeend

Gele Kwikstaart Veldleeuwerik Argusvlinder

  De doelsoorten van de droge en natte dooradering zijn:

Kerkuil Keep Knoflookpad

Steenuil Ringmus Rugstreeppad

Torenvalk Kneu Heikikker

Koekoek Geelgors Poelkikker

Slobeend Braamsluiper Beekprik

Zomertaling Veldleeuwerik Grote modderkruiper

Tureluur Grote lijster Vliegend hert

Kievit Spreeuw Hermelijn

Patrijs Boerenzwaluw Bunzing

Zomertortel Huiszwaluw Rosse vleermuis

Spotvogel Kamsalamander Laatvlieger

1

16 27 38

21 32 43

9 14

8 13

7 12

6 11

5

20 31 42

25 36 47

26 37 48

4

19 30 41

24 35 46

3

18 29 40

23 34 45

2

17 28 39

22 33 44

10 15
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Weidevogelpakketten

Pakket 1 t/m 8 zijn vooral bedoeld voor de verbetering van het leefgebied van weidevogels en  
kunnen alleen in het leefgebied open grasland afgesloten worden.

Pakket 1 Grasland met rustperiode
Beschrijving
Het in acht nemen van een rustperiode op grasland is 
vooral voor weidevogels van belang. Het 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 kleinschali-
ge gebieden kunnen graslanden met een rustperiode, 
eventueel in de vorm van randen, dienen als schuil- en 
foerageergebied voor verschillende andere dieren zo-
als 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.

Pakketvoorwaarden
•  Er wordt een rustperiode in acht genomen van  

datum x tot datum y (zie pakketten);
•  In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen 

bewerkingen plaats; 
•  Pakket l en m: Het grasland wordt vanaf 1 maart en 

voor de rustperiode van datum x tot datum y (zie 

hieronder) niet gemaaid. Beweiden voor de start van 
de rustperiode is mogelijk;

•  Beweiding in de rustperiode is niet toegestaan;
•  Tijdens maaiwerkzaamheden, na het einde van de 

rustperiode, wordt rekening gehouden met de aan-
wezigheid van kuikens;

• Er wordt alleen bij daglicht gemaaid;
•  Grasland met een rustperiode in de vorm van randen 

is toegestaan in kleinschalige gebieden en in gebie-
den die gericht zijn op waterdoelen (droge respectie-
velijk natte dooradering, of waterkwaliteitsdoelen). 
Deze randen moeten minimaal 6 meter breed zijn;

•  Dit pakket mag gecombineerd worden met pakket 
A07 Ruige stalmest;

•  Last-minutebeheer is mogelijk in de vorm van op-
waardering van het pakket. Indien blijkt dat er nog 
weidevogelkuikens aanwezig zijn op de beheereen-
heid op de einddatum van de rustperiode, kan de 
maaidatum uitgesteld worden door een pakket met 
een langere rustperiode af te sluiten;

•  Indien de rustperiode met x weken verlengd wordt in 
het kader van last-minute beheer, mag het gras niet 
gemaaid worden tot de kuikens weg zijn, ter beoor-
deling door de veldcoördinator. Neem contact op 
met de veldcoördinator voorafgaand aan maaien;

•  Het advies is om niet te bemesten voor de rustperio-
de in verband met te zwaar gewas.

Melding
Voor deze pakketten hoeft geen beheermelding te 
worden gedaan.

Pakketten en vergoedingen per jaar Vergoeding Eenheid
1a Grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juni € 333,39 Hectare
1b Grasland met rustperiode van 1 april tot 8 juni € 485,90 Hectare
1c Grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni € 649,71 Hectare
1d Grasland met rustperiode van 1 april tot 22 juni € 731,30 Hectare
1l Rustperiode van 1 mei tot 15 juni, voorweiden tot 1 mei;  

het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid
€ 273,80 Hectare

1m Rust van 8 mei tot 22 juni, voorweiden tot 8 mei; 
het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid

€ 273,80 Hectare

1r Rust van 8 mei tot 8 juni, voorweiden € 242,00 Hectare

Pakket 3 Plas-dras
Beschrijving
Plas-dras biedt een aantrekkelijke biotoop voor 
weidevogels om te rusten en te foerageren. Op 
plas- draspercelen kunnen voor het begin van het 
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. 

Het plas-draspakket a t/m d bestaat uit een gro-
tendeels onder water staand graslandperceel. De 
periode waarin het perceel onder water staat kan 
variëren van twee maanden tot bijna een half jaar. 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. De 
pakketten e t/m g vormen een kleinschalige variant 
van plas-dras en zijn gericht op het ontwikkelen van 
specifieke plas-dras condities langs greppels en 
sloootjes. De kracht van greppel plas-dras is het feit 
dat de beheereenheid in zijn geheel of voor een groot 

gedeelte wordt geïnundeerd, wat tevens een  
variatie in de perceelsvegetatie geeft. Bij een  
greppel plas-dras zullen in de kuikenfase veel  
weidevogelgezinnen gebruik maken van deze  
waterrand, die vanwege zijn insectenrijkdom een 
gunstige foerageerlocatie vormt. 

Pakketvoorwaarden
•  De beheereenheid is geïnundeerd (100% drassig). 

De inundatieperiode loopt van datum x tot datum y 
(zie pakketten);

• De beheereenheid is jaarlijks geïnundeerd;
•  Pakket a t/m c: Op minimaal 60% van het opper-

vlak van de beheereenheid is de laag water tussen 
de 5 en 20 cm diep;

•  Pakket e t/m g: Op minimaal 60% van het opper-
vlak van de beheereenheid is de laag water ten 
minste 5 cm diep; 

•  Advies: minimaal 1 keer bloten of maaien na  
1 augustus in verband met behoud AAN-status;

•  Advies: in de winterperiode voorafgaand aan 
inundatie slikranden aanleggen door middel van 
ploegen en/of frezen. 

Melding
Voor deze pakketten hoeft geen beheermelding te 
worden gedaan.

Pakketten en vergoedingen per jaar Vergoeding Eenheid
3b Inundatie van 15 februari tot 15 mei € 1.447,29 Hectare
3c Inundatie van 15 februari tot 15 juni € 2.403,27 Hectare
3f Greppelinundatie van 15 februari tot 15 mei € 1.447,29 Hectare
3g Greppelinundatie van 15 februari tot 15 juni € 2.403,27 Hectare
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Pakket 4 Legselbeheer
Beschrijving
Dit pakket beschermt broedende weidevogels wan-
neer dat nodig is, maar staat ook zo veel mogelijk 
landbouwactiviteit toe. Het legsel en de onmiddel-
lijke omgeving worden hierbij beschermd tegen 
werkzaamheden. Door het plaatsen van nestbe-
schermers of het op andere wijze ontzien van de 
legsels bij werkzaamheden, wordt de kans op het 
uitkomen van het legsel sterk vergroot. Percelen 
met legselbeheer hebben over het algemeen weinig 
nut als foerageergebied voor jonge weidevogels, 
tenzij gekozen wordt voor een combinatie met een 
kruidenrijke weidevogelgraslandrand. 

Dit pakket kan alleen afgesloten worden wanneer 
de percelen gemonitord worden door vrijwillige 
weidevogelbeschermers. Zij markeren, registreren 
en melden de legsels bij het collectief. In de praktijk 
komt het erop neer dan vrijwel alle gebieden onder 
hun monitoring staan. 

Dit pakket kan afgesloten worden op zowel grasland 
(4a) als bouwland (4b en 4c) en kan ook dienen als 
last-minutebeheer (4d t/m h). 

Algemene Pakketvoorwaarden
•  Pakket a t/m h: Gevonden nesten worden be-

schermd en gevrijwaard van alle landbouwkundi-
ge bewerkingen (zoals maaien, frezen, schoffelen, 
ploegen, eggen, etc);

•  Op percelen met nesten of kuikens wordt uitslui-
tend bij daglicht gemaaid. Daarnaast worden vol-
doende voorzorgsmaatregelen in acht genomen 
om aanwezige nesten of kuikens te sparen.

Extra voorwaarden voor grasland (4a) 
•  Indien een perceel grasland wordt gemaaid of  

anderszins bewerkt, wordt een enclave van  
tenminste 50m2 met minimaal een straal van  
3,5 meter aangehouden om de aanwezige gevon-
den nesten. Bij beweiding is een nest beschermd. 
Voor specifieke soorten kan een nestgelegenheid 
worden geplaatst. De vergoeding geldt per nest;

•  Wanneer op het perceel in het seizoen geen enkel 
nest gevonden wordt, wordt de bewerking van het 

perceel niet gestoord. Hier staat geen vergoeding 
tegenover. 

Extra voorwaarden voor bouwland (4b en 4c)
•  Pakket b: in de rustperiode van tenminste 15 april 

tot en met 15 mei vindt in de beheereenheid geen 
bewerking plaats;

•  Pakket b: 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. In deze periode worden 
geen werkzaamheden uitgevoerd; 

•  Pakket c: Gevonden nesten en/of kuikens worden 
beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkun-
dige bewerkingen via het plaatsen van nestbe-
schermers of door het nest tijdelijk te verplaatsen;

•  Pakket c: Maximaal worden 6 nesten per hectare 
vergoed, worden er geen nesten gevonden dan 
wordt de bewerking van het perceel niet gestoord. 

Extra voorwaarden voor last-minutebeheer 
(4d t/m h)
•  Deze pakketten, ook wel kuikenvelden genoemd, 

worden na de piek van het broedseizoen afgeslo-
ten voor een duur van 2 tot 6 weken (de rust- 
periode). Ze worden vaak in de vorm van een rand 
toegepast;

•  In de rustperiode vinden in de beheereenheid 

geen bewerkingen of beweiding plaats;
•  Indien de kuikenvelden in de vorm van een rand 

worden aangelegd, dienen deze randen ten minste 
6 meter breed te zijn;

•  De rustperiode wordt automatisch met 1 week 
verlengd, tot (alle) kuikens weg zijn, ter beoorde-
ling door de veldcoördinator. 

Melding
Voor deze pakketten hoeft geen beheermelding te 
worden gedaan.

Alleen op bouwland kan voorafgaand aan het broedsei-
zoen het pakket legselbeheer worden afgesloten (4b). Dit 
kan alleen op plekken waarvan bekend is dat er altijd veel 
kieviten broeden. Vanaf begin maart monitoren de vrijwil-
ligers de percelen. Zodra het eerste nest is waargenomen 
wordt hier door de vrijwilligers melding van gemaakt bij u 
en bij het collectief. U mag vanaf dat moment het land niet 
meer bewerken tot en met 15 mei. Vrijwillige weidevo-
gelbeschermers zullen gedurende deze periode uw perceel 
wekelijks monitoren en maken aan het eind van de periode 
wanneer er nog nesten aanwezig zijn afspraken met u om 
ook deze broedsels zo goed mogelijk te beschermen. 

Pakketten en vergoedingen per jaar Vergoeding Eenheid
4a Legselbeheer op grasland € 75 (tot max € 450) Nest
4a1 Nesten beschermen op grasland  > 75 legsels per 100 hectare € 130,00 Hectare
4b Rustperiode op bouwland tot 15 mei € 351,65 Hectare
4c Legselbeheer op bouwland € 75 (tot max € 450) Nest
4c1 Nesten beschermen op bouwland  > 75 legsels per 100 hectare € 65,00 Hectare
4d Legselbeheer plus 2 weken rustperiode € 522,14 Hectare
4e Legselbeheer plus 3 weken rustperiode € 671,19 Hectare
4f Legselbeheer plus 4 weken rustperiode € 824,24 Hectare
4g Legselbeheer plus 5 weken rustperiode € 975,95 Hectare
4h Legselbeheer plus 6 weken rustperiode € 1128,95 Hectare
Dit is een selectie van de mogelijke beheerpakketten, de vergoeding is afhankelijk van de dichtheid van  
weidevogel, overleg met de veldcoördinator voor meer informatie.

Weidevogelpakketten
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Pakket 5 Kruidenrijk grasland 
Beschrijving
Kruidenrijke percelen en randen hebben een aantrek-
kende werking op weidevogelkuikens en kunnen dan 
ook een belangrijk toevluchtsoord vormen als omlig-
gend grasland wordt gemaaid. Opgroeiende weide-
vogelkuikens vinden hier hun voedsel (insecten) en 
schuilgelegenheid. De bloeiende kruiden trekken 
insecten aan.

Pakketvoorwaarden
•  Pakketten a t/m h: er wordt een rustperiode in acht 

genomen van datum x tot datum y (zie pakketten);
•  In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen 

bewerkingen plaats; 
•  Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid 

en afgevoerd, dit vindt na de rustperiode plaats; 
•  Tijdens maaiwerkzaamheden na het einde van de 

rustperiode wordt rekening gehouden met kuikens;
•  Er wordt alleen bij daglicht gemaaid;
•  Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten zijn in 

transect aanwezig in de periode x tot y (groeiseizoen, 
zie hieronder); 

•  Beweiding is niet toegestaan van 15 maart tot 15 juni; 
•  Toepassing van kunstmest en drijfmest is niet toe-

gestaan, bekalking is alleen toegestaan in overleg en 
met instemming van het collectief;

•  Pakket a t/m h: Uitsluitend bemesting met vaste mest 
toegestaan buiten de rustperiode, maximaal 12 ton 
per hectare per jaar en bij voorkeur voor 1 april;

•  Pakket h: Bemesting is in het geheel niet toegestaan; 
•  Pakketten 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; 

•  Pakket h: Beweiding van de beheereenheid is toege-
staan wanneer de beheereenheid is gelegen langs de 
randen van een perceel;

•  Pakket h: de beheereenheid is minimaal 6 meter 
breed en minimaal 100 meter lang;  

•  Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd 
of heringezaaid;

•  Indien de rustperiode met x weken verlengd wordt 
in het kader van last-minutebeheer, mag het gras 
niet gemaaid worden tot de kuikens weg zijn. Neem 
contact op met de veldcoördinator voorafgaand aan 
maaien;

•  Dit pakket mag gecombineerd worden met pakket 
A07 Ruige stalmest;

•  Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding 
op max. 10% van de beheereenheid, ter pleksgewijze 
bestrijding van haarden van akkerdistel, ridderzuring, 
jacobskruiskruid en brandnetel en met toestemming 
van het collectief.

Melding
Voor deze pakketten hoeft geen beheermelding te 
worden gedaan.

Pakketten en vergoedingen per jaar Vergoeding Eenheid
5a Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni € 1.250,54 Hectare
5a2 Plas-dras kievitgebied € 2.403,37 Hectare
5b Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 22 juni € 1.438,21 Hectare
5c Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juli € 1.545,45 Hectare
5h Rand met 4 verschillende indicatorsoorten € 1.062,87 Hectare

Pakket 6 Extensief beweid grasland 
Beschrijving
Extensief beweid grasland is bedoeld voor weidevo-
gels die voorkomen 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 rust-
periode kunnen daarop worden afgestemd. Extensief 
beweid grasland is structuurrijk grasland, omdat 
er vanwege de lage veedichtheid verschillen in het 
beweidingpatroon ontstaan. Landbouwkundige werk-
zaamheden en chemische onkruidbestrijding zijn 
niet toegestaan in de rustperiode. Dit omdat kruiden 
insecten aantrekken, die als voedsel dienen voor de 
weidevogels en hun kuikens en daarmee van belang 
zijn voor het broedsucces van de weidevogels. Wel 
mag er beweid worden met een lage beweidingdicht-
heid.

Pakketvoorwaarden
•  Beweiding is verplicht vanaf 1 mei tot 15 juni met 

veebezetting van minimaal 1 en maximaal 3 GVE*/
ha; 

•  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;

•  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 bestrijdings-
middelen niet toegestaan; 

•  Maaien voorafgaand aan de beweidingsperiode is 
niet toegestaan;

•  Dit pakket mag gecombineerd worden met pakket 
A07 Ruige stalmest.

Melding
Voor deze pakketten hoeft geen beheermelding te 
worden gedaan.

* Toelichting GVE (Grootvee-eenheid):

Omschrijving  GVE
Stieren, koeien en andere runderen ouder dan 2 jaar 1,00

Paardachtigen ouder dan 6 maanden 1,00

Runderen vanaf 6 maanden maar niet ouder dan 2 jaar 0,60

Runderen jonger dan 6 maanden 0,40

Schapen, lammeren en geiten 0,15

Pakketten en vergoedingen per jaar Vergoeding Eenheid
6a Beweiding 1 mei tot 15 juni, minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE / ha € 581,08 Hectare
6c Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, minimaal 1 GVE/ha en  

maximaal 3 GVE/ ha
€ 398,43 Hectare

Weidevogelpakketten

©Jolanda Prins

©wimengerda
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Pakket 7 Ruige mest
Beschrijving
Het uitrijden van ruige mest is gunstig in een totaal-
aanpak 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 ouder-
vogels kunnen foerageren. Ten slotte wordt het stro 
in de ruige mest door sommige vogels, kieviten met 
name, ook gebruikt als nestmateriaal.

Pakketvoorwaarden
• Bemesting met ruige stalmest is verplicht;
•  Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar 

minimaal 10 en maximaal 20 ton ruige stalmest 
per hectare uitgereden;

•  De ruige stalmest wordt in één keer opgebracht 
tussen 1 februari en 15 april of tussen 16 mei en  

1 september, per beheerjaar mag slechts één mel-
ding worden gedaan.

Melding
Voor dit pakket geldt een meldplicht van uitgevoerd 
beheer. Meldt het beheer binnen 7 werkdagen bij het 
collectief via het daarvoor bestemde meldingsfor-
mulier, te vinden op www.collectiefveluwe.nl. U heeft 
daarvoor het nummer van de beheereenheid nodig, 
dit staat vermeld op de bijlage van uw contract, het 
oppervlakte waarop de ruige mest is uitgereden en 
de datum. 

Pakketten en vergoedingen per jaar Vergoeding Eenheid
7a Ruige mest rijland 115,60 Hectare

Dit pakket kan alleen met de volgende beheerpakketten 
worden afgesloten:
Grasland met rustperiode (pakket 1)
Kruidenrijk grasland (pakket 5)
Extensief beweid grasland (pakket 6)

Pakket 8 Hoog waterpeil 
Beschrijving
Voor de instandhouding van vitale weidevogelpopu-
laties is het noodzakelijk dat naast het optimaliseren 
van het beheer ook de inrichting wordt geoptima-
liseerd ten aanzien van waterpeil. Hierdoor is het 
bodemleven beter beschikbaar, wordt de grasgroei 
vertraagd en ontstaat er meer variatie in structuur van 
de grasmat.

Pakketvoorwaarden
•  Door een tijdelijke, plaatselijke voorziening is het 

oppervlaktewaterpeil van datum x tot datum y mini-
maal a centimeter (zie pakketten) hoger dan eerste 
volgende watergang aangrenzende aan beheereen-
heid;

•  Het oppervlaktewaterpeil naast de beheereenheid 
bereikt ná de verhoging een peil t.o.v. het (gemid-
delde) maaiveld van 25 centimeter of minder op 
veengrond en 40 centimeter of minder op kleigrond;

•  Het pakket kan niet worden afgesloten in gebieden 
die volgens het peilbesluit van het Waterschap een 
drooglegging hebben van 70 cm of meer (zomer-
peil). Te allen tijde, echter, moet op de beheereen-
heid de bij punt 2 genoemde drooglegging (respec-
tievelijk 25 en 40 cm) gerealiseerd zijn;

•  Er is een schriftelijke toestemming nodig van het wa-
terschap, het Collectief kan hier een rol in vervullen;

•  Het verschil tussen het opgezette peil en het omrin-
gende peil is bij de peilscheidingen of stuwtjes te 
meten;

•  Voor de bepaling van de door de peilverhoging beïn-
vloede oppervlakte (= de oppervlakte waarop de 
beheervergoeding betrekking heeft) wordt de vol-
gende methode geadviseerd: vanuit de watergang 
waarin het peil is opgezet wordt aan weerszijden 
op de oever vanaf de waterlijn 25 meter het land in 

een effect verwacht. De lengte van de watergang 
x 25 meter op de ene oever, plus lengte watergang 
x 25 meter op de andere oever = de beïnvloede op-
pervlakte. Uiteraard moet hierbij wel gecorrigeerd 
worden voor overlap in hoeken van percelen.

Melding
Voor deze pakketten hoeft geen beheermelding te 
worden gedaan.

Pakketten en vergoedingen per jaar Vergoeding Eenheid
Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt:
8a met minimaal 20 cm verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, van  

1 februari tot 15 juni
€ 105,05 Hectare

8b met minimaal 30 cm verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, van  
1 februari tot 15 juni

€ 157,58 Hectare

8c met minimaal 40 cm verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, van  
1 februari tot 15 juni

€ 210,11 Hectare

Weidevogelpakketten
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Pakketten in kleinschalig landschap

Pakket 9 t/m 29 hebben als doel het kleinschalig landschap dat doorgaans op de zandgronden 
gevonden wordt in stand te houden. Deze pakketten worden afgesloten in de leefgebieden droge en 
natte dooradering. De randpakketten botanische randen (13) en akkerranden (19) kunnen daarnaast 
ook afgesloten worden ter bevordering van de waterkwaliteit in daarvoor aangewezen gebieden.
 

Pakket 9 Poel en klein historisch water
Beschrijving
Een poel is een natuurlijke of gegraven laagte,  
meestal om over water voor het vee te beschikken. 
Ook worden ze gebruikt als voorraadbassin voor 
bluswater of als visvijver. Een poel is een belang-
rijk biotoop voor amfibieën als kamsalamander en 
rugstreeppad en verschillende insectensoorten. 

Een poel is doorgaans geïsoleerd stilstaand water 
dat gevoed wordt door grond- en/of regenwater. Een

poel mag in verbinding staan met sloten of greppels 
wanneer sprake is van een natuurlijke eenheid die vrij 
afwatert. Openheid rondom (een deel van) de poel is 
van belang om een goede voortplantingsbiotoop voor 
amfibieën te behouden. 

Pakketvoorwaarden
•  Eenmaal in de contractperiode wordt minimaal 

75 % tot maximaal 100 % van de beheereenheid 
geschoond en/of gemaaid in de periode van 1 
september tot 15 oktober;

Pakketten en vergoedingen per jaar Vergoeding Eenheid
9a Kleine poel (<175m2) € 65,39 Stuk
9b Grote poel (>175m2) € 105,89 Stuk
Afhankelijk van de doelsoort en de staat kan een ander poelenpakket afgesloten worden, overleg met  
veldcoordinator.

•  Onderhoud aan de beheereenheid in de vorm van 
schonen en/of maaien vindt plaats in de periode 
vanaf 1 september tot 15 oktober;

• Snoei- en/of maaiafval is verwijderd;
•  Minimaal de helft van het natte oppervlakte van 

de poel bestaat in de periode 15 maart tot 15 juni 
uit open water. Voor behoud van voldoende open 

water wordt de poel periodiek opgeschoond. Een 
incidentele droogval is toegestaan in de periode  
15 juni tot 15 november;

•  Vertrapping van de oevers bij het gebruik van de 
beheereenheid als veedrinkpoel wordt voorkomen. 
Bij het gebruik als veedrinkpoel is minimaal de 
helft van de oeverlengte uitgerasterd;

•  Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en 
meststoffen in en rond de poel gebruikt worden;

•  Er mogen geen vissen of andere dieren (zoals een-
den en ganzen) worden uitgezet of gekweekt;

•  Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden 
in of rond de poel;

•  Een kleine poel is kleiner dan 175 m², een grote poel 
en klein historisch water zijn groter dan 175 m².

Melding
Bij een kleine poel volstaat vaak het jaarlijks maaien 
om de poel voldoende open te houden. Bij een grote 
poel wordt de poel periodiek geschoond, vaak met 
een kraan. Voor beide pakketten geldt een meld-
plicht van uitgevoerd beheer. Meldt het beheer bin-
nen 7 werkdagen bij het collectief via het daarvoor 
bestemde meldingsformulier, te vinden op www.
collectiefveluwe.nl. U heeft daarvoor het nummer 
van de beheereenheid nodig, dit staat vermeld op 
de bijlage van uw contract, en het oppervlakte of 
percentage dat geschoond is. U kunt de melding het 
beste doen via het formulier op de website van het 
collectief.

Tips:

•  Het heeft de voorkeur de poel niet in één keer te 
schonen, maar dit gefaseerd aan te pakken. Het beste 
is de poel voor 75% te schonen en/of te maaien en de 
overige 25% te laten staan. Bij een volgende schoon-/
maaibeurt verdient het de aanbeveling niet dezelfde 
25% te laten staan maar een ander stuk. Meld altijd  
het geschoonde of gemaaide percentage.

•  Vanuit ecologisch perspectief is niet slecht wanneer de 
poel in droge jaren helemaal droog komt te liggen. Op 
deze manier wordt de visstand weer op 0 gezet en zijn 
de amfibieën deze predatoren kwijt. 

•  Poelen kunnen het beste in clusters bij elkaar gelegd 
worden met een onderlinge afstand van minder dan 
400 meter. 

•  De nabijheid van houtig elementen als landhabitat op 
minder dan 25 meter is van belang om in alle behoef-
ten van amfibieën te voldoen.

©Wiegert Steen, Bureau Viridis
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Pakket 10 Natuurvriendelijke oever
Beschrijving
Natuurvriendelijke oevers bieden mogelijkheden voor 
plant- en diersoorten in de vorm van een plas- of dras 
berm of een flauw talud langs een bestaande water-
loop. De begroeiing bestaat uit plantensoorten van 
natte ruigten en natte graslanden. Natuurvriendelijke 
oevers zijn van groot belang voor de biodiversiteit 
door hun 

Natuurvriendelijke oevers komen in heel Nederland 
voor langs waterlopen, zijn belangrijk voor allerlei 
plant- en diersoorten en zijn vaak door de mens aan-
gebracht in de vorm van een flauw talud of een plas- 
of drasberm een bestaande waterloop. De begroeiing 
bestaat uit plantensoorten van natte ruigten en natte 
graslanden. Natuurlijke oevers zijn van groot belang 
voor de biodiversiteit door hun functie soorten als 
ringslang, rugstreeppad, grote en kleine modder-
kruiper, bittervoorn en als paaiplaats voor allerlei 
vissoorten. Daarnaast zijn natuurvriendelijke oevers 
interessant voor waterkevers en libellen. Vogels als 
de ijsvogel profiteren indirect van de aanwezigheid 
van bovengenoemde soorten.

Pakketvoorwaarden
•  Een natuurvriendelijke oever is een aaneenge-

sloten oever langs een bestaande waterloop, in 
de vorm van een plas-drasberm of flauw talud 
(minimaal 1:3) met een begroeiing van inheemse 
planten;

•  Pakket a: Minimaal 40% tot maximaal 100% van 
de beheereenheid is van 15 juli tot 1 maart van het 
volgende jaar geschoond en/of gemaaid; 

•  Per maaibeurt wordt maximaal 75% per werkgang 
gemaaid;

•  Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrij-
ding op max. 10% van de beheereenheid;

• Snoei- en of maaiafval is verwijderd;
• Pakket a: De beheereenheid wordt niet beweid;
• De oever heeft een breedte van tenminste 3 meter; 

•  De beheereenheid wordt in een cyclus van mini-
maal éénmaal per 2 jaar en maximaal éénmaal per 
jaar geschoond en/of gemaaid;

• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan;
•  Er mogen geen meststoffen in het element gebruikt 

worden;
•  Pakket b: uitsluitend beweiding met schapen toe-

gestaan.
Door de oever gefaseerd te beheren en niet meer dan 
75% per jaar te schonen of te maaien, zorgt u ervoor 
dat altijd een deel van de in het water levende popu-
laties overleeft. Zij kunnen vanuit de 25% die blijft 
staan weer uitgroeien.

Melding
Wanneer het beheer in de vorm van schonen en/of 
maaien aan de oever heeft plaatst gevonden en het 
snoei- en/of maaiafval is verwijderd moet dit binnen 
7 werkdagen bij het collectief worden gemeld via het 
daarvoor bestemde meldingsformulier, te vinden op 
www.collectiefveluwe.nl. U heeft daarvoor het num-
mer van de beheereenheid nodig dit staat vermeld 
op de bijlage van uw contract. Geef het geschoonde 
of gemaaide percentage of het aantal meters door, 
bijvoorbeeld 50% of 100 m.

Pakketten en vergoedingen per jaar Vergoeding Eenheid
10a Natuurvriendelijke oever € 0,53 Meter
10a Natuurvriendelijke oever € 2.000,00 Hectare
10b Natuurvriendelijke oever met schapenbegrazing € 0,53 Meter

Pakketten in kleinschalig landschap
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Pakket 12 Duurzaam slootbeheer
Beschrijving
Sloten komen in het hele land voor, maar de meeste 
sloten liggen in gebieden met veenweiden en zee-
kleibodems. Afhankelijk van hun breedte, diepte en 
profiel kunnen sloten van belang zijn voor soorten 
als krabbenscheer, fonteinkruid, zwanenbloem, grote 
modderkruiper en bittervoorn. Naast de minimumei-
sen die het waterschap stelt aan het onderhoud van 
sloten (de Keur) kan zorgvuldig en gefaseerd beheer 
van de sloot de ecologische waarde ervan verster-
ken. Dit pakket onderscheidt de varianten baggeren 
(a) en schonen of maaien (b) 

Pakketvoorwaarden bij baggeren (a)
•  Pakket a: Jaarlijks is op minimaal 25% tot maxi-

maal 75 % van het leefgebied onder beheer bagger 
vanuit een waterelement op aangrenzende land-
bouwgrond gespoten;

•  Pakket a: er wordt niet gezogen binnen 60 cm  
vanaf de waterlijn;

•  Pakket a: de zuigkop van de baggerpomp heeft 
geen vleugels en wordt ieder jaar zoveel mogelijk 
door dezelfde vore getrokken in de sloot;

•  Pakket a: de sloot loopt tijdens het baggeren niet 
droog;

•  Pakket a: er komt geen bagger terecht in de sloot-
kant;

•  Pakket a: er wordt gebaggerd in mozaïekvorm of 
zigzaglijn, dus niet alles tegelijk;

•  Pakket a: Het baggeren vindt plaats tussen 15 juli 
en 1 november, bij voorkeur vanaf september.

Pakketvoorwaarden bij maaien/schonen (b) 
•  Pakket b: Minimaal 25 % tot maximaal 75 % van 

het leefgebied onder beheer is geschoond en/of 
gemaaid; 

•  Pakket b: Snoeiafval is verwijderd of op rillen  

Pakketten en vergoedingen per jaar Vergoeding Eenheid
12a Baggeren met de baggerpomp, 25 tot 75 % van het leefgebied is gebaggerd € 0,15 meter
12b Ecologisch slootschonen 25 tot 75% van het leefgebied is geschoond € 0,10 meter

gelegd in het elementen/of maaiafval is verwijderd;
•  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;

•  Pakket b: indien de Keur dit toestaat blijft bij voor-
keur 25% van de slootbegroeiing tijdens het sloot-
schonen staan;

•  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;

•  Pakket b: het slootschonen en/of maaien vindt bij 
voorkeur plaats van 15 juli tot 1 december;

•  Er mogen geen meststoffen in het element gebruikt 
worden. 

Bij brede sloten die gemaaid worden, wordt aange-
raden het ene jaar de ene oever te maaien en het 
andere jaar de andere oever. Zet de maaikorf aan de 
overkant tegen de oever, trek hem naar u toe en haal 
hem halverwege de sloot weer omhoog. Vluchtende 
vissen zwemmen weg van de korf de andere oever in 

en wanneer de korf ook die oever meepakt, worden 
deze vissen alsnog opgeschept. 
Voor smallere sloten geldt ook dat gefaseerd schoe-
nen, maaien of baggeren verreweg het beste is. Door 
niet meer dan 75% per jaar te doen, zorgt u ervoor dat 
altijd een deel van de in het water levende populaties 
overleeft. Zij kunnen vanuit het deel dat blijft staan 
weer uitgroeien. 

Melding 
Voor beide pakketten geldt dat wanneer het beheer aan 
de sloot is uitgevoerd dit binnen 7 werkdagen gemeld 
moet worden bij het collectief via het daarvoor bestemde 
meldingsformulier, te vinden op www.collectiefveluwe.nl.  
U heeft daarvoor het nummer van de beheereenheid 
nodig dit staat vermeld op de bijlage van uw contract. 
Geef bij het doorgeven van de beheermelding altijd 
het geschoonde of gemaaide percentage of het aantal 
meters door, bijvoorbeeld 50% of 100 m. Bij het pakket 
baggeren betreft dit de sloot plus de aangrenzende 
landbouwgrond waarop de bagger is aangebracht. Bij 
ecologisch slootschonen betreft het beheer het scho-
nen van de sloot en het afvoeren of verder op het land 
verwerken van het slootmaaisel.

Pakketten in kleinschalig landschap

©blikonderwater.nl
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Pakket 13 Botanisch waardevol grasland 
Beschrijving
Botanische graslanden dienen om botanische 
waarden in stand te houden en zijn ook voor allerlei 
diersoorten belangrijk. Het gaat vaak om typisch 
‘ouderwets’ grasland met 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 vochtige-
re graslanden kunnen kamgrasweiden ontstaan. 
Botanisch waardevol grasland kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan diverse vormen van beheer 
gericht op vogels, insecten en kleine zoogdieren. De 
aanwezige kruiden zijn een voedselbron, en de wat 
open, ijle structuur van het gewas kan schuilgelegen-
heid bieden aan allerlei dieren. 

Als bij aanvang van het beheer de productie van het 
grasland nog hoog is, dient eerst een ontwikkelings-
beheer toegepast te worden (2 keer per jaar maaien). 
Is het perceel of de rand eenmaal kruidenrijk, dan 
wordt een 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. 

Van dit pakket bestaan verschillende varianten; het 
wordt zowel volvelds als in randen ingezet en zowel 
op landen met beweiding (variant ‘weide’) als op 
landen zonder beweiding (variant ‘hooiland’). Daar-
naast wordt het pakket ingezet als bufferstrook langs 
watergangen. In dat geval is het beheerdoel niet de 

botanische waarde maar het verbeteren van de wa-
terkwaliteit door het verminderen van de uitspoeling 
van nutriënten. Tot slot kan het pakket ook dienen als 
noodmaatregel om de kwartelkoning te beschermen. 

Dit pakket staat veel vrijheid toe in maaibeheer. Zo is 
een gevarieerd maaibeheer mogelijk in randen breder 
dan drie meter waarbij de buitenste rand grenzend 
aan een ander landschapselement, een sloot of een 
berm, slechts eenmaal (laat) gemaaid wordt en het 
andere deel tweemaal. Ook is het mogelijk om slim 
gefaseerd te maaien wat de variatie en biodiversiteit 
extra ten goede komt. 

Algemene pakketvoorwaarden
•  Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbe-

strijding op max. 10% van de beheereenheid en in 
overleg met het collectief;

•  Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten zijn aan-
wezig in de het groeiseizoen (maart tot oktober);

•  Het collectief kan aanwijzingen opstellen voor het 

Pakketten in kleinschalig landschap

Pakketten en vergoedingen per jaar Vergoeding Eenheid
13a Botanisch weiland € 1.206,16 Hectare
13b Botanisch hooiland € 1.377,71 Hectare
13c Botanische weiderand (incl. voor waterdoeleinden) € 1.206,16 Hectare
13d Botanische hooilandrand (incl. voor waterdoeleinden) € 1.532,03 Hectare
Last-minutepakketten voor de kwartelkoning:
13e Botanisch hooiland met rust van 15 juni tot 20 juli € 1.802,75 Hectare
13f Botanisch hooiland met rust van 15 juni tot 3 augustus € 1.877,82 Hectare
13g Botanisch hooiland met rust van 15 juni tot 17 augustus € 1.943,56 Hectare

gewenste maaibeheer, zodat de natuurwaarden 
van het perceel zich in de gewenste richting kun-
nen ontwikkelen;

•  De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt 
geen bagger opgebracht. Op ernstig verschraalde 
percelen mag in overleg en op advies van het col-
lectief vaste mest worden opgebracht;

•  Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd 
of heringezaaid. Doorzaai is, na overleg en advies 
van het collectief, toegestaan om de kruidenrijk-
dom te vergroten;

• Bloten en klepelen zijn beide niet toegestaan;
•  Maaien is niet toegestaan voor 15 juni, tenzij in 

overleg met het collectief een andere datum over-
eengekomen is;

•  Minder gewenste soorten zoals akkerdistel kunnen 
pleksgewijs gemaaid worden vóór de bloei, zodat 
de planten zich niet uitzaaien;

•  (Sloot)maaisel moet binnen een maand zijn afge-
voerd.

Extra voorwaarden voor randen 
•  Randen liggen aan de buitenkant van het perceel, 

in het geval van de watervariant ligt de rand langs 
een watergang.

Extra voorwaarden voor weidevariant 
•  Van 1 maart tot 1 oktober is beweiding toegestaan 

met maximale veebezetting 2 GVE/ha*;

•  Het vee moet over de gehele oppervlakte van 
de beheereenheid worden verspreid. Periodiek 
overzetten van vee binnen de beheereenheid met 
behulp van tijdelijke rasters is niet toegestaan;

• Bijvoeren is niet toegestaan.

Extra voorwaarden voor hooilandvariant
•  Beweiding is van 1 maart tot 1 augustus niet toege-

staan;
•  Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid 

en afgevoerd;
•  Indien het perceel of de rand erg voedselrijk is, dan 

kan twee keer per jaar gemaaid worden. De tweede 
maaibeurt kan het beste plaatsvinden in augustus 
/ september.

Melding
Voor deze pakketten hoeft geen beheermelding te 
worden gedaan.

* GVE staat voor Groot Vee Eenheid:

Omschrijving GVE
Stieren, koeien en andere runderen ouder dan 2 jaar 1,00

Paardachtigen ouder dan 6 maanden 1,00

Runderen vanaf 6 maanden maar niet ouder dan 2 jaar 0,60

Runderen jonger dan 6 maanden 0,40

Schapen, lammeren en geiten 0,15

Last-minutebeheer voor kwartelkoning
De kwartelkoning overwintert in Afrika en komt pas laat 
in het voorjaar, in mei, aan in Nederland. Zij zoeken dan 
een broedplaats in o.a. structuurrijke hooilanden, vaak in de 
uiterwaarden langs de grote rivieren. De broedtijd en op-
groeitijd van de kuikens duurt tot ver in augustus. Daarom 
is bij aanwezigheid van kwartelkoningen uitgesteld maaien 
later dan 15 juni wenselijk, dit kan worden geregeld met 
pakketten 13 e, f en g.

Een netwerk van waarnemers gaat op bepaalde momenten 
op zoek naar broedplaatsen (de zogenaamde roepplekken) 

van de kwartelkoning. Het collectief onderhoudt contacten 
met dit netwerk over de locatie van deze roepplekken. 

Direct na constateren van de roepplek neemt de coördinator 
van het collectief contact op met de beheerder om voor het 
kwartelkoning grasland een last-minutepakket af te spreken. 
Dit houdt in dat er een verlengde rustperiode in acht geno-
men wordt waarin er geen bewerking plaats mag vinden. De 
oppervlakte voor uitgesteld maaien wordt per situatie en in 
overleg bepaald. Hierbij gelden rivierdijk, rivier, houtwal-
len, hagen, wegen en afrasteringen als uiterste begrenzing.



Collectief Veluwe Collectief Veluwe
32 33

Pakket 15 Wintervoedselakker
Beschrijving
Wintervoedselakkers zijn belangrijk voor in Neder-
land overwinterende akkervogels zoals geelgors, 
veldleeuwerik, groenling, keep en kneu en verschillen-
de zoogdieren. Niet geoogste zaden dienen voor hen 
als voedsel. Daarnaast dient de akker als schuilmo-
gelijkheid. Dit pakket wordt alleen op zandgronden 
afgesloten. 

Pakketvoorwaarden
•  Er wordt een rustperiode in acht genomen van  

15 mei tot 15 maart waarin geen bewerkingen 
plaatsvindt;

•  Minimaal 90% tot maximaal 100% van de be-
heereenheid bestaat van 15 mei tot 15 maart uit 
zomergraan, wintergraan, bladrammenas of een 
combinatie van deze gewassen;

•  Na 15 mei blijft het gewas staan tot 15 maart van 
het volgende jaar;

•  Bemesting van de beheereenheid is niet toege-
staan tijdens de rustperiode;

•  Wintergraan kan niet twee jaar achtereen op 
hetzelfde perceel worden geteeld omdat dit in de 
rustperiode ingezaaid moet worden. Men dient op 
een ander perceel verder te gaan. De wintervoed-
selakker kan wel op hetzelfde perceel blijven staan, 
maar dan kan geen gebruik worden gemaakt van 
wintergraan;

•  De beheereenheid dient jaarlijks tussen 16 maart 
en 30 april te worden ingezaaid met een gangbare 
zaaidichtheid, voor zover het zomergraan of  
bladrammenas betreft;

•  Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk 
conform het Protocol Chemische bestrijding bij 
agrarisch natuurbeheer (te vinden op  
www.collectiefveluwe.nl).

Melding
Voor deze pakketten hoeft geen beheermelding te 
worden gedaan.

Pakketten in kleinschalig landschap

Pakketten en vergoedingen per jaar Vergoeding Eenheid
15a1 Wintervoedselakker 15 mei tot 15 maart zand € 2.012,57 Hectare
15a2 Wintervoedselakker 15 mei tot 15 maart, klei € 2.530,28 Hectare

Pakket 18 Kruidenrijke akker
Beschrijving
De kruidenrijke akker is van belang voor diverse 
soorten fauna in kleinschalige landschappen. De 
nectar, het stuifmeel, de zaden en de aangetrokken 
insecten vormen een interessante voedselbron voor 
veel dieren. Een goed ontwikkelde kruidenrijke akker 
is een bont pallet van grijsgeel of groengeel wuiven-
de korenhalmen, rode klaprozen, witte kamilles en 
blauwe korenbloemen. Zomergranen hebben daarbij 
de voorkeur boven wintergranen. Zomergranen 
hebben meer ecologische waarde, mede doordat de 
stoppel gedurende de winter over kan blijven staan.
Een niet te dicht gezaaid graangewas biedt ruim-
te voor de gewenste kruiden. Daarnaast wordt de 
effectiviteit van het pakket sterk verhoogd indien 
ruimte wordt geboden voor de vestiging en handha-
ving van meerjarige (overblijvende) kruiden. 

Percelen waarop dit pakket afgesloten is, hebben 
in minimaal 3 van de 5 jaar een graangewas. In de 
overige jaren is het aan de beheerder zelf om te be-
palen wat verbouwd wordt. Omdat geen kunstmest 
gebruikt wordt, en het volvelds chemisch bestrijden 
van onkruiden eveneens niet toegestaan is, zijn de 
omstandigheden gunstig voor de ontwikkeling van 
akkerflora.

Pakketvoorwaarden
•  Minimaal 90% van de beheereenheid bestaat in de 

jaren waarin graan verbouwd wordt van 15 mei tot 
15 juli uit een graangewas (geen maïs); 

•  Bemesting van de beheereenheid met kunstmest 
is niet toegestaan, ook niet in de jaren dat geen 
graan geteeld wordt. Bemesting met organische 
mest is wel toegestaan;

•  Subpakketten: In tenminste x van de y jaren van 
de beheerperiode wordt graan (met uitzondering 

van maïs) verbouwd, zie tabel hieronder;
•  Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk 

conform het Protocol Chemische bestrijding bij 
agrarisch natuurbeheer (te vinden op  
www.collectiefveluwe.nl).

Melding
Voor dit pakket hoeft geen beheermelding te worden 
gedaan. 

Pakketten en vergoedingen per jaar Vergoeding Eenheid
18a Drie van zes jaar graan € 776,56 Hectare
18a1 Drie van vijf jaar graan € 776,56 Hectare
18a3 Drie van vier jaar graan € 999,69 Hectare
18b1 Vier van vijf jaar graan € 999,69 Hectare
18c Vijf van zes jaar graan € 1.186,84 Hectare
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Pakket 19 Kruidenrijke akkerranden
Beschrijving
In kleinschalige landschappen kunnen akkerranden 
een belangrijke functie hebben, als voedselbron, 
broedlocatie en schuilgelegenheid voor diverse soor-
ten vogels, zoogdieren, insecten, reptielen en amfi-
bieën. Akkervogels zijn voor hun voedselvoorziening 
in de zomer afhankelijk van (bodem)insecten en in 
de winter van zaden. Akkerranden bestaande uit een 
mengsel van bloemrijke kruiden en granen bedienen 
verschillende (akker)vogels. De kruidenrijke vegetatie 
trekt insecten aan, de (oliehoudende) zaden bieden 
voedsel in herfst en winter. Kruiden en graan blijven 
in de winter staan. Op deze manier blijft in het winter-
halfjaar schuilgelegenheid en beschikbaarheid van 
voedsel (zaden) aanwezig.
 
Akkerranden langs waterlopen worden ingezet ter 
bevordering van de waterkwaliteit. Ze dienen als 
buffer tegen drift bij chemische bestrijding tussen de 
akker en het water. De natuurlijke vijanden die al dan 
niet ingezaaide kruiden aantrekken, kunnen boven-
dien bijdragen aan een verminderde noodzaak voor 
chemische bestrijding.

Pakketvoorwaarden
•  Minimaal 90% tot maximaal 100% van de beheer-

eenheid bestaat van 15 mei tot 1 september uit één 
van de volgende gewassen of teelten: gras, granen 
(niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide krui-
den, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), braak of 
een combinatie van deze;

• De beheereenheid wordt niet beweid;
•  De kruidenrijke akkerrand is minimaal 6 meter en 

maximaal 18 meter breed, uitgezonderd in het  
kader van waterdoelen, dan is de rand minimaal  
3 meter breed;

•  De beheereenheid mag, in overleg met het collec-
tief, jaarlijks op een ander bouwlandperceel worden 
aangelegd;

•  Als zaadmengsel zijn alleen de akkerkruiden-
mengsels die het collectief aanbiedt toegestaan. 

Alleen in overleg en na instemming van het col-
lectief kan hiervan af worden geweken. Mengsels 
dienen tenminste voor 70% uit inheemse soorten 
te bestaan;

•  De kosten van het zaaigoed zijn voor rekening van 
de beheerder;

•  Inzaaien van de rand vindt plaats tussen 1 maart en 
15 mei; indien in het voorafgaande jaar hetzelfde 
beheerpakket van toepassing was op de beheereen-
heid, dan hoeft alleen dat deel van de beheereen-
heid ingezaaid te worden dat is geploegd of onder-
gewerkt;

•  De vegetatie in de akkerrand blijft in stand en er 
vindt geen grondbewerking plaats voor 1 april van 
het volgende jaar, tenzij daar toestemming van is 
van het collectief;

•  Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen 
niet verwerkt worden in de beheereenheid; 

•  Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk 
conform het Protocol Chemische bestrijding bij agra-
risch natuurbeheer (zie www.collectiefveluwe.nl);

•  Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan.

Melding 
Voor dit pakket hoeft geen beheermelding te worden 
gedaan. 

Pakketten en vergoedingen per jaar Vergoeding Eenheid
19g1 Kruidenrijke akkerranden op klei € 2.530,28 Hectare
19g2 Kruidenrijke akkerranden op zand € 2.012,57 Hectare

Tip:
Zaaien kan het beste in combinatie met een vals zaaibed. 
Bij deze methode wordt de grond zaaiklaar gemaakt en 
gewacht tot het onkruid opkomt. Dit onkruid wordt dan 
weg geschoffeld. Wanneer dit twee keer gebeurd is, is 
het overgrote deel van het onkruidzaad gekiemd en is de 
onkruiddruk aanzienlijk kleiner. 
Wanneer een rand meerdere jaren blijft staan, wordt aan-
geraden met een combinatie van éénjarige en meerjarige 
planten te werken. Meerjarige randen worden gemaaid 
waarbij het maaisel afgevoerd wordt.

Pakketten in kleinschalig landschap

Pakketten 20 t/m 29 werken met heesters, struiken, bomen en andere houtige plantensoorten.  
De natuurdoelen van deze pakketten betreffen niet alleen het creëren van leefgebied voor allerlei  
dieren. Door hun stempel op het landschap zorgen deze houtige elementen er ook voor dat  
sommige dieren, zoals vleermuizen, zich kunnen oriënteren, andere gebruiken het als ‘snelwegen’ 
waarlangs ze zich veilig kunnen verplaatsen. Wanneer gebruik gemaakt wordt van bloeiende  
soorten dan vinden bijen, vlinders en andere insecten hier nectar en later in het seizoen eten  
trekvogels van de bessen, noten of vruchten. 

Goed beheer van deze elementen vereist het geregeld afzetten van delen van het element. Afhanke-
lijk van het pakket gebeurt dat meerdere malen per jaar tot eens in de 10 jaar. Wanneer niet het hele 
element in hetzelfde jaar wordt afgezet, is het verstandig gefaseerd te werk te gaan: dan blijft altijd 
een deel staan en behoud het element zo zijn functie. 

Afhankelijk van het gebied en de grondsoort zijn de volgende soorten geschikt voor veel van deze 
elementen: lijsterbes, meidoorn, sleedoorn, vlier, Europese vogelkers, sporkehout, hulst, wilde 
liguster, hazelaar, wegedoorn en allerlei rozensoorten zoals Gelderse roos, hondsroos, heggenroos, 
bosroos en egelantier. 
 

Houtige pakketten in kleinschalig landschap
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Pakket 20 Hakhoutbeheer
Beschrijving
Hakhoutbeheer wordt in Nederland toegepast op 
allerlei houtige opslag, waaronder elzensingels en 
houtwallen of singels. Deze landschapselementen zijn 
van belang voor o.a. vogels, amfibieën, insecten en 
kleine zoogdieren. Zij gebruiken het niet alleen als leef-
gebied, maar ook als oriëntatie en als ‘wegen’ om zich 
door het gebied te verplaatsen. De meeste kleinere 
dieren steken geen open veld over. Daarnaast hebben 
landschapselementen vaak een bepaald belang m.b.t. 
cultuurhistorie en landschappelijk schoon. 

Dit pakket bestaat uit een variant voor elzensingel en 
een voor een gemengde singel of, wanneer deze op 
een verhoging staat, houtwal. 

Algemene pakketvoorwaarden 
•  Het afzetten van het element en overige snoeiwerk-

zaamheden worden verricht in de periode tussen  
1 oktober en 1 maart. Het overige deel wordt in 
stand gehouden;

• Snoei- en of maaiafval is verwijderd;
•  Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, 

met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van 
haarden van akkerdistel, ridderzuring, jakobskruis-
kruid en brandnetel op maximaal 10% van de 
beheereenheid en in overleg met het collectief;

• Er wordt gevrijwaard voor beschadiging van vee;
•  Gedurende de contractperiode wordt het element 

éénmaal afgezet, gefaseerd over de contractperio-
de;

•  Minimaal 80% van de begroeiing wordt als hak-
hout beheerd, de rest mag als overstaander blijven 
staan. De landschappelijke verschijningsvorm en 
oppervlakte moeten in stand blijven;

•  Als takken of stammen versnipperd worden mogen 
de snippers niet verwerkt worden in de beheereen-
heid;

• Bemesting is niet toegestaan;
•  Branden is in de beheereenheid, of in de directe 

omgeving daarvan, niet toegestaan; 
•  Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen 

niet verwerkt worden in de beheereenheid.

Extra voorwaarden voor Elzensingel
•  Als de bedekking < 50% is, dient te worden bij geplant.

Extra voorwaarden voor Singel of houtwal
•  Beter dan verwijderen is het op rillen leggen van 

het snoeiafval in de beheereenheid. Zorg er daarbij 
voor dat de afgezette stobben vrij liggen in verband 
met de nieuwe uitloop;

•  Takken die over aangrenzende percelen hangen 
mogen het hele jaar worden teruggesnoeid;

•  Als het element is voorzien van een wallichaam 
(houtwal), wordt deze in stand gehouden.

Melding
Voor de pakketten geldt een meldplicht voor uitge-
voerd beheer. Meldt het uitgevoerde beheer binnen  
7 werkdagen bij het collectief via het daarvoor be-
stemde meldingsformulier, te vinden op  
www.collectiefveluwe.nl. U heeft daarvoor het nummer 
van de beheereenheid nodig, dit staat vermeld op de 
bijlage van uw contract, en het percentage of het aantal 
meters dat afgezet is, bijvoorbeeld 50% of 100 m. 
Voor de pakketten met periodiek beheer geldt dat u 
minimaal één keer uitgevoerd beheer meldt binnen 
de contractperiode. Zorg dat wanneer u de melding 
doet het snoeiafval op rillen is gelegd en/of verwij-
derd en dat overig snoei- en/of maaiafval is verwij-
derd. Het jaarlijkse beheer aan de singels en houtwal-
len hoeft niet gemeld te worden.

Pakketten en vergoedingen per jaar Vergoeding Eenheid
20a1 Houtwal en houtsingel jaarlijks beheer (hakhoutbeheer) € 2.281,06 Hectare
20a2 Hoge houtwal jaarlijks beheer € 1.795,19 Hectare
20a6 Elzensingel > 75% dekking jaarlijks beheer € 0,54 Meter
20b4 Elzensingel >75% bedekking jaarlijks beheer + periodiek beheer 7e of 

14e jaar bij cyclus 21 jaar
€ 1,05 Meter

20c1 Houtwal en houtsingel jaarlijks beheer + eindkap cyclus 10 jaar € 5.492,68 hectare
20c3 Houtwal en houtsingel jaarlijks beheer + eindkap cyclus 25 jaar € 4.160,57 Hectare
20d2 Elzensingel > 75% bedekking, periodiek beheer (beheercyclus 21 jaar) € 0,51 Meter
20e2 Houtwal en houtsingel eindkap cyclus 10-12 jaar € 4.309,99 Hectare
20e4 Elzensingel > 75% bedekking, eindkap (beheercyclus 21 jaar) € 1,83 Meter
20e5 Houtwal en houtsingel eindkap cyclus 25 jaar € 2.603,15 Hectare
De vergoedingen zijn afhankelijk van de frequentie van de eindkap. 
In deze tabel zijn alleen vergoedingen opgenomen bij een bedekking >75%. Vergoedingen voor lagere  
bedekkingen zijn ook mogelijk, overleg hiervoor met het collectief.

Houtige pakketten in kleinschalig landschap
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Pakket Beheer van (knot)bomenrijen (21) en 
Bomen op landbouwgrond (25)
Beschrijving
Het beheer van bomenrijen wordt toegepast in 
verschillende landschapselementen zoals lanen, 
bomenrijen en knotbomenrijen. Bomenrijen kunnen 
van belang zijn voor o.a. vogels, amfibieën, insecten, 
kleine zoogdieren en voor vleermuizen als oriëntatie 

Het afzetten van de takken zorgt bij knotbomen voor 
de kenmerkende vergroeiing: de knot. Wanneer de 
takken afgezaagd worden op 5 tot 10 cm van de 
knot, zodat een stompje blijft staan, ontstaan sneller 
holtes die van belang zijn voor allerlei dieren marter-
achtigen, vleermuizen, rans- en steenuil en andere 
holenbroeders. De vroeg in het voorjaar bloeiende 
knotwilgen zijn een eldorado voor insecten die van 
stuifmeel en nectar leven.
Knoteiken worden traditioneel één keer in de zeven 
tot acht jaar geknot. Bij knotessen en -elzen  

gebeurde dat eens in de vijf tot zes jaar en knot- 
wilgen en knotpopulieren worden meestal eens in  
de vier jaar geknot. 

Solitaire bomen komen in heel Nederland voor en 
zijn vaak zeer bepalende elementen in het landschap, 
met een grote verscheidenheid aan vormen. Dit 
pakket is bedoeld voor bomen die in een terrein staan 
dat als landbouwgrond in gebruik is, zoals solitaire 
bomen, maar ook bomenrijen. 

Algemene pakketvoorwaarden voor 21 en 25
• Voor de snoeivoorwaarden, zie hieronder;
• Snoei- en of maaiafval is verwijderd;
•  Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, 

met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van 
haarden van akkerdistel, ridderzuring, jakobskruis-
kruid en brandnetel op maximaal 10% van de 
beheereenheid en met toestemming van het collec-
tief;

• Er wordt gevrijwaard voor beschadiging van vee;
•  Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snip-

pers niet verwerkt worden in het element;
•  Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen 

niet verwerkt worden in de beheereenheid;
•  Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse 

vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopu-
lier mogen via uitgraving of mechanisch worden 
bestreden;

• Bemesting is niet toegestaan;
•  Niet branden in, of in de directe omgeving van het 

element.

Extra voorwaarden voor knotbomen (21)
•  Knotwerkzaamheden worden alleen verricht in de 

periode tussen 1 oktober en 15 maart;
•  De stam van een knotboom wordt minimaal op 

een hoogte van 1 meter boven maaiveld afgezet 
(geknot);

•  Gedurende de contractperiode worden alle knot- 
bomen éénmaal geknot, maar wel gefaseerd over 
de contractperiode.

Extra voorwaarden voor bomenrij (21)
•  De beheereenheid wordt gesnoeid in de periode  

1 oktober tot 1 maart;
•  Gedurende de contractperiode worden alle bomen 

minimaal éénmaal gesnoeid;
•  Bij oudere bomen kan het snoeien zich beperken 

tot het verwijderen van dood hout (indien nood- 
zakelijk);

•  Na het snoeien is de hoogte van de kroon minimaal 
1/2 van de totale hoogte van de boom om de vorm 
van de boom te behouden.

Extra voorwaarden voor bomen op 
landbouwgrond (25) 
•  De beheereenheid wordt gesnoeid in de periode  

15 juli tot 15 maart van dit kalenderjaar. Het overi-
ge deel wordt in stand gehouden;

•  Gedurende de contractperiode worden alle bomen 
minimaal éénmaal gesnoeid;

•  Bij oudere bomen kan het snoeien zich beperken 
tot het verwijderen van dood hout (indien noodza-
kelijk);

•  Na het snoeien is de hoogte van de kroon minimaal 
2/3 van de totale hoogte van de boom;

•  Jonge bomen in een weiland zijn voorzien van een 
boomkorf of zijn uitgerasterd.

Melding
Voor beide pakketten geldt een meldplicht voor uitge-
voerd beheer, knotten of snoeien (21) en snoeien (25). 
Meldt het uitgevoerde beheer binnen 7 werkdagen bij 
het collectief, via het daarvoor bestemde meldingsfor-
mulier, te vinden op www.collectiefveluwe.nl. U heeft 
daarvoor het nummer van de beheereenheid nodig, 
dit staat vermeld op de bijlage van uw contract. Heeft 
u maar een deel van de bomenrij geknot of gesnoeid 
vermeld dan het aantal bomen dat gesnoeid is, bijvoor-
beeld 35 van de 70 bomen. Meldt minimaal één keer 
uitgevoerd beheer binnen de contractperiode.

Pakketten en vergoedingen per jaar Vergoeding Eenheid
21a1 Knotbomenrij diameter < 20 cm € 2,75 Stuk
21a3 Knotbomenrij diameter 20 - 60 cm € 8,59 Stuk
21a5 Knotbomenrij diameter > 60 cm € 10,76 Stuk
21a7 Bomenrij diameter < 20 cm € 2,52 Stuk
21a9 Bomenrij diameter 20 - 60 cm € 5,96 Stuk
21a10 Bomenrij diameter > 60 cm € 10,92 Stuk
21a12 Laan diameter 20-60 cm € 4,93 Stuk
25a1 Bomen met diameter < 20 cm € 2,42 Stuk
25a2 Bomen met diameter 20 - 60 cm € 5,06 Stuk
25a3 Bomen met diameter > 60 cm € 10,92 Stuk
De vergoeding is afhankelijk van de gemiddelde dikte van alle bomen uit de rij.

Houtige pakketten in kleinschalig landschap
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Pakket Heggen (22), Struweelhagen (23)
en Struweelranden (24) 
Beschrijving
In de loop der eeuwen zijn in het Nederlandse land-
schap diverse lijnvormige landschapselementen ver-
schenen met houtige gewassen. Sommige van deze 
landschapselementen zijn al eeuwen oud. De functie 
van dergelijke landschapselementen was het schei-
den van percelen en veekering. Door de komst van 
prikkeldraad, schaalvergroting en ruilverkavelingen 
zijn vele kilometers van deze elementen verdwenen. 
Toch zijn dit soort elementen van belang voor vele 
soorten insecten, die als voedsel dienen voor allerlei 
struweelsoorten als braamsluiper, kneu, geelgors, 
spotvogel, paapje, voor zoogdieren zoals bunzing, 
hermelijn en wezel en voor vleermuizen als gewo-
ne dwergvleermuis en laatvlieger. De lijnen in het 
landschap worden door vleermuizen gebruikt als 
oriëntatiestructuur. Wanneer deze elementen gecom-
bineerd worden met poelen en/of sloten zijn ze ook 
van belang voor amfibieën. 

De pakketten 22, 23 en 24 – heggen, hagen en 
struweel – zijn ervoor bedoeld deze lijnvormige en 
houtige elementen te behouden of terug te krijgen. 

Algemene pakketvoorwaarden
• Snoei- en of maaiafval is verwijderd;
•  Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, 

met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van 
haarden van akkerdistel, ridderzuring, jakobskruis-
kruid en brandnetel op maximaal 10% van de 
beheereenheid en in overleg met het collectief;

• Er wordt gevrijwaard voor beschadiging van vee;
•  Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse 

vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopu-
lier mogen via uitgraving of mechanische worden 
bestreden;

•  Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen 
niet verwerkt worden in de beheereenheid;

• Bemesting is niet toegestaan;
•  Niet branden in, of in de directe omgeving van het 

element.

Extra voorwaarden voor Knip- en scheerheg (22)
Heggen zijn al eeuwen te vinden in het Nederlandse 
cultuurlandschap. Ze komen in heel Nederland voor, 
maar zijn vooral te vinden rondom dorpen en boerde-
rijen. Door het regelmatig knippen heeft de heg een 
strak en recht uiterlijk.

Toevoegingen voor heggen
•  Knip- en/of scheerwerkzaamheden worden alleen 

verricht in de periode tussen 15 juli tot 15 maart;
•  De beheereenheid wordt in een cyclus van mini-

maal eenmaal per 3 jaar en maximaal eenmaal per 
2 jaar geknipt of geschoren;

•  Na het knippen of scheren heeft de heg een mini-
male hoogte van 0,8 meter;

•  Het gebruik van een klepelmaaier is niet toege-
staan;

•  Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snip-
pers niet verwerkt worden in het element.

Extra voorwaarden voor Struweelhaag (23) 
Een struweelhaag ligt vrij en heeft een aaneen-
gesloten begroeiing van inheemse, overwegend 
doornachtige struiken. Het verschil met een knip- of 
scheerheg is dat een struweelhaag minder frequent 
wordt gesnoeid en daardoor meer en breder uitgroeit. 
Soms is er sprake van speciale beheervormen, zoals 
bij vlechtheggen. 

Toevoegingen voor struweelhagen
•  De beheereenheid wordt gesnoeid, geknot of afge-

zet in de periode tussen 1 oktober en 15 maart; 
•  Overhangende takken kunnen gedurende het gehe-

le jaar worden teruggesnoeid;
•  Gedurende de contractperiode wordt het element 

éénmaal afgezet;
•  Pakket a: Na het snoeien heeft de haag een hoogte 

van tenminste 1,00 meter en een breedte van ten-
minste 0,8 meter;

•  Het gebruik van een klepelmaaier is niet toege-
staan;

•  Het snoeien kan gecombineerd worden met het 
vlechten van de haag;

•  Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snip-
pers niet verwerkt worden in het element.

Extra voorwaarden voor Struweelrand (24) 
Kenmerk van een struweelrand is dat deze zowel  
vrij, als langs aan een ander element kan liggen.  
Een struweelrand kan ontstaan vanuit een extensief 
beheerde rand, of aangeplant worden. Afhankelijk 
van het beheer kunnen randen ontstaan die  
gedomineerd worden door ruigtekruiden, doornige 
struiken of een combinatie van beide. Struweel- 
randen zijn daarmee een uitstekende overgang 
tussen agrarisch gebruikte percelen, bossen en 
landschapselementen, en zijn in die vorm vooral te 
beschouwen als een naar voren geschoven bosrand. 
 
Toevoegingen voor struweelrand
•  Minimaal 5 % tot maximaal 50% van de beheereen-

heid is gesnoeid in de periode 1 november en  
15 maart. Het overige deel wordt in stand gehouden; 

•  Minimaal 5 %  tot maximaal 40 % van de beheer-
eenheid is van 15 juli is geschoond en/of gemaaid 
in de periode 15 juli tot 15 maart;

•  Het deel van de rand met kruidachtige begroeiing 
mag maximaal 1 maal per 5 jaar worden gemaaid 
waarbij het maaisel wordt afgevoerd.

Melding
Voor deze pakketten geldt een meldplicht voor 
uitgevoerd beheer, knippen of scheren (22), snoeien 
of afzetten (23) en snoeien, schonen en maaien (24). 
Meldt het uitgevoerde beheer binnen 7 werkdagen bij 
het collectief via het daarvoor bestemde meldingsfor-
mulier, te vinden op www.collectiefveluwe.nl. U heeft 
daarvoor het nummer van de beheereenheid nodig 
dit staat vermeld op de bijlage van uw contract. Heeft 
u maar een deel van het element geknipt, geschoren, 
gesnoeid, afgezet, geschoond of gemaaid, vermeld 
dan het aantal meters, bijvoorbeeld 60 van de 180 m. 
Zorg dat het snoeiafval verwijderd is alvorens u de 
melding bij ons doet.

Pakketten en vergoedingen per jaar Vergoeding Eenheid
22b Eenmaal per 2-3 jaar knippen/scheren     € 1,74 Meter
23a Struweelhaag     € 2,36 Meter
24a Struweelrand € 938,33 Hectare
24a1 Struweelrand jaarlijks beheer + 2 x periodiek beheer eens per 3 jaar € 377,17 Hectare
24a2 Struweelrand jaarlijks beheer + 1 x periodiek beheer 10e jaar € 938,33 Hectare
Dit is een selectie van de mogelijke beheerpakketten, overleg met de veldcoördinator voor meer  
mogelijkheden.

Houtige pakketten in kleinschalig landschap



Collectief Veluwe Collectief Veluwe
42 43

Pakket Hakhoutbosje (27) en Bosje (29)
Beschrijving
Boeren hebben al eeuwenlang behoefte aan hout 
voor allerlei doeleinden. Het kan hierbij gaan om 
brandhout, staken voor de groentetuin of hout voor 
gereedschapsstelen. Dit soort bosjes wordt in de 
volksmond ook wel geriefhoutbosjes genoemd. 
Dergelijke bosjes worden van oudsher als hakhout 
beheerd. Tegenwoordig zijn er veel doorgeschoten en 
niet meer als hakhout beheerd, dan wordt gesproken 
van een bosje. Hakhoutbosjes en bosjes, zeker in 
combinatie met aanliggende zomen, randen en stru-
weel, van groot belang voor de biodiversiteit vanwege 
hun functie als leefgebied. Vogelsoorten als ransuil, 
torenvalk, grote lijster, zomertortel, grote lijster, ge-
kraagde roodstaart en roek, en zoogdieren zoals bun-
zing, hermelijn en wezel maken van dit soort hoekjes 
dankbaar gebruik. De aanwezigheid van hoge, oude 
en soms zelfs dode (staande) bomen vergroten de 
natuurlijke waarde enorm. Het is belangrijk dat nes-
ten van zwarte kraai en ekster ongestoord aanwezig 
zijn in het gebied, omdat die gebruikt worden door 
bijvoorbeeld torenvalk en ransuil. Aanwezigheid van 
overstaanders verhoogt de ecologische waarde.

Pakketvoorwaarden
•  De beheereenheid wordt gesnoeid of afgezet in de 

periode tussen 1 oktober en 15 maart. Het overige 
deel wordt in stand gehouden;

•  Snoeiafval op rillen leggen in de beheereenheid en/
of snoeiafval is verwijderd;

•  Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, 
met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van 
haarden van akkerdistel, ridderzuring, jakobskruis-
kruid en brandnetel op maximaal 10% van de be-
heereenheid en met toestemming van het collectief;

• Er wordt gevrijwaard voor beschadiging van vee;
•  Snoeihout mag op stapels of rillen in het element 

verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/
of de stoven niet schaadt;

•  Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snip-
pers niet verwerkt worden in het element.

• Bemesting is niet toegestaan;
•  Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen 

niet verwerkt worden in de beheereenheid;
•  Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse 

vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopu-
lier mogen via uitgraving of mechanisch worden 
bestreden;

•  Niet branden in, of in de directe omgeving van het 
element.

Extra voorwaarden voor hakhoutbosje (27)
•  Minimaal 80% van het bosje wordt als hakhout 

beheerd en in de contractperiode afgezet.

Extra voorwaarden voor bosje (29)
•  Een bosje is minimaal 10 are en maximaal 1 hecta-

re groot;
•  Overhangende takken kunnen gedurende het gehe-

le jaar worden teruggesnoeid;
•  Het element wordt voor maximaal 80% beheerd als 

bos met hoog opgaande bomen;
•  Randen van het element worden als hakhout be-

heerd (minimaal 20% hakhout) en in de contractpe-
riode afgezet.

Melding
Voor deze pakketten geldt een meldplicht voor uitge-
voerd beheer, snoeien en/of afzetten. Meldt het uitge-
voerde beheer binnen 7 werkdagen bij het collectief via 
het daarvoor bestemde meldingsformulier, te vinden op 
www.collectiefveluwe.nl. U heeft daarvoor het nummer 
van de beheereenheid nodig dit staat vermeld op de 
bijlage van uw contract. Meldt bij dit pakket altijd het 
percentage van de beheereenheid dat is afgezet en/of 
gesnoeid, bijvoorbeeld 20% afgezet en 30% gesnoeid. 
Zorg dat wanneer u de melding doet het snoeiafval op 
rillen is gelegd en/of verwijderd. Meldt minimaal één 
keer uitgevoerd beheer binnen de contractperiode.  

Pakketten en vergoedingen per jaar Vergoeding Eenheid
27a Droog hakhout    € 661,67 Hectare
27b Vochtig hakhout € 1.226,67 Hectare
29a Bosje € 1.934,17 Hectare
Dit is een selectie van de mogelijke beheerpakketten, overleg met de veldcoördinator voor meer  
mogelijkheden.

Houtige pakketten in kleinschalig landschap
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Pakket 26 Hoogstamboomgaard
Beschrijving
Een hoogstamboomgaard is een boomgaard of 
boomweide met fruitrassen of notenbomen. Overal 
in Nederland komen hoogstamboomgaarden voor, 
vooral als onderdeel van het boerenerf. Hier werden 
vroeger vrijwel altijd de koeien of jongvee geweid. 
Ook bij landgoederen en buitenplaatsen waren vaak 
(grootschalige) boomgaarden te vinden. Hoogstam-
fruitboomgaarden zijn niet alleen landschappelijk 
van grote waarde, maar hebben vaak ook grote 
ecologische waarde door het voorkomen van vogels 
zoals spechten, gekraagde roodstaart en steenuil, en 
zoogdieren als bunzing en hermelijn. Hiervoor geldt 
dat elementen als struwelen en oude loofbossen ook 
aanwezig moeten zijn in de directe omgeving. 

Pakketvoorwaarden 
•  Minimaal 30% tot maximaal 100% van de beheer-

eenheid is gesnoeid in de periode 1 juli tot 15 maart. 
Het overige deel wordt in stand gehouden;

• Snoei- en of maaiafval is verwijderd; 
•  Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, 

met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van 
haarden van akkerdistel, ridderzuring, jakobskruis-
kruid en brandnetel op maximaal 10% van de be-
heereenheid en met toestemming van het collectief;

• Er wordt gevrijwaard voor beschadiging van vee;
•  Een hoogstamboomgaard is een verzameling van 

fruitbomen, met een stam van minimaal 1,5 meter 
hoog en waarvan de onderbegroeiing bestaat uit 
een grazige vegetatie (geen gazon);

•  Een hoogstamboomgaard heeft een minimale 
oppervlakte van 0,15 ha en heeft een dichtheid van 
minimaal 50 tot maximaal 150 fruitbomen per ha; 

•  De fruitbomen worden tenminste eenmaal per 2 
jaar gesnoeid. Dit geldt voor appel, peer en pruim. 
Voor kers en walnoot wordt enkel vorm- of onder-
houd snoei uitgevoerd indien nodig;

•  Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snip-
pers niet verwerkt worden in het element;

•  Bomen mogen niet beschadigd worden door vraat. 
Bij begrazing of beweiding indien nodig een boom-
korf of raster plaatsen;

•  De onderbegroeiing wordt jaarlijks beweid, of de 
boomgaard wordt jaarlijks gemaaid waarbij het 
maaisel wordt afgevoerd;

•  Bemesting met drijfmest, ruige mest of kalk is 
toegestaan;

•  Niet branden in, of in de directe omgeving van het 
element.

Melding
Voor dit pakket geldt een meldplicht voor uitgevoerd 
beheer: snoeien. Meldt het uitgevoerde beheer bin-
nen 7 werkdagen bij het collectief via het daarvoor 
bestemde meldingsformulier, te vinden op  
www.collectiefveluwe.nl. U heeft daarvoor het  
nummer van de beheereenheid nodig dit staat ver-
meld op de bijlage van uw contract. Heeft u maar een 
deel van de bomengaard gesnoeid vermeld dan het 
percentage dat gesnoeid is, bijvoorbeeld 50%.

Pakketten en vergoedingen per jaar Vergoeding Eenheid
26a1 Hoogstambomen met gemiddelde diameter <10 cm   € 4,00 Stuk
26a2 Hoogstambomen met gemiddelde diameter 10 tot 30 cm € 14,00 Stuk
26a3 Hoogstambomen met gemiddelde diameter > 30 cm € 20,00 Stuk
De vergoeding is afhankelijk van de gemiddelde dikte van alle bomen uit de rij.

Houtige pakketten in kleinschalig landschap

Algemene voorwaarden behorende bij het beheercontract

Algemeen
1.
De verplichtingen uit de beschikking op de gebiedsaanvraag, 
de provinciale subsidieverordening of subsidieregeling natuur- 
en landschapsbeheer 2016 en aanverwante Europese wetge-
ving zijn van toepassing op dit beheercontract.

2.
De voorwaarden onder art. 1 houden onder andere in dat de 
deelnemer zich, bij het uitoefenen van zijn bedrijf moet houden 
aan de minimum vereisten (Randvoorwaarden), behorende 
bij een goede landbouwpraktijk. De Europese en nationale 
minimumnormen op het gebied van milieu, gezondheid en die-
renwelzijn, de minimumeisen voor het gebruik van meststoffen 
en gewasbeschermingsmaatregelen zijn van toepassing op dit 
contract.

3.
Hoewel in sommige gevallen binnen de regeling stapeling van 
beheerpakketten mogelijk is, kan vanuit de overheid niet voor 
dezelfde activiteit twee maal betaald worden via verschillende 
regelingen. De deelnemer is voor het opgeven daarvan in het 
e-GDI systeem zelf verantwoordelijk.

4.
De deelnemer is verplicht om conform de opgave in bijlage 1 
op de afgesproken oppervlakte de afgesproken beheerpakket-
ten onder de daarvoor geldende verplichtingen uit te voeren.

5. 
De beheereisen en aanvullende beheervoorschriften (bijlage 2 
bij beheercontract) zijn gekoppeld aan het jaar waarop het 
afgesloten beheer van start gaat. Wanneer er sprake is van een 
uitbreidingscontract blijven de beheereisen en aanvullende 
beheervoorschriften ongewijzigd voor de beheereenheden die 
eerder zijn afgesloten. 

6.
Partijen dienen zich te houden aan de voorwaarden en ver-
plichtingen zoals verwoord in het door het collectief vastge-
stelde kwaliteitshandboek en uitgewerkt in het controle- en 

sanctiedocument (bijlage 3). Deze algemene voorwaarden 
en het controle- en sanctieprotocol blijven gedurende de con-
tractperiode van kracht. Indien er sprake is van een update 
(alleen per ingang van een nieuw beheerjaar), dan geldt vanaf 
dat moment de meest actuele versie van deze documenten. 
De meest recente versie is te vinden op de website van het 
collectief.

7.
De deelnemer is verplicht om mee te werken aan alle noodza-
kelijke toezicht, controle en monitoring op de naleving van zijn 
verplichtingen uit hoofde van dit beheercontract. De deelnemer 
verleent toestemming aan het collectief om met een drone 
boven de percelen te vliegen indien dit naar oordeel van het 
collectief wenselijk is om veldwaarnemingen te doen. 

8.
De deelnemer verleent toestemming aan het collectief, en 
aan de door de provincie aan te wijzen toezichthouder, dat zij 
toegang hebben tot in de bijgevoegde formulieren en kaarten 
aangegeven locaties. Dit om te controleren of de beheereenhe-
den uit bijlage 1, conform de voorwaarden uit de beheerpakket-
ten worden beheerd en/of onderhouden. 

9.
De deelnemer verleent aan de provincie en de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RvO.nl) toestemming voor het ver-
strekken van persoonlijke (bedrijfs-)gegevens aan het collec-
tief (zoals perceelsregister, lopende contracten, NAW etc.).

10.
De partijen verklaren alle op dit beheercontract betrekking heb-
bende documenten tot zeven jaar na afloop van dit beheercon-
tract (digitaal) te bewaren.

Percelen
11.
Dit beheercontract heeft betrekking op de genummerde perce-
len, zoals overeengekomen, waarvan de deelnemer verklaart 
krachtens enige titel het landbouwkundig gebruik te hebben. 
De deelnemer zal desgevraagd aan het collectief de benodigde 
gegevens ter controle hiervan ter beschikking stellen.

12.
Indien de deelnemer als pachter de voormelde percelen in 
gebruik heeft, dient de deelnemer ten behoeve van het gebruik 
van die percelen voor agrarisch natuurbeheer, schriftelijke 
toestemming te verkrijgen van de verpachter.
Op verzoek van het collectief dient de deelnemer deze schrifte-
lijke verklaring, dan wel een kopie daarvan, aan het collectief te 
overhandigen.

13.
Het collectief mag het contract met terugwerkende kracht 
ontbinden als blijkt dat de deelnemer in zijn aanvullende pacht-
voorwaarden beperkingen heeft die overeenkomen met de 
doelstelling van het afgesloten beheerpakket.

14.
Wanneer de deelnemer de uitvoering van de beheerpakketten 
niet kan nakomen, moet hij dit zo spoedig mogelijk melden 
bij het collectief, echter uiterlijk voor aanvang van de in het 
beheerpakket omschreven periode.

Voorbeeld

In november 2015 heeft u een beheercontract ontvangen 
voor een tweetal beheereenheden met startdatum  
1-1-2016. Voor deze twee beheereenheden gelden de  
beheereisen en aanvullende beheervoorschriften  
behorende bij beheerjaar 2016.

In november 2016 ontvangt u een nieuw beheercontract 
met daarin, naast de twee beheereenheden met startda-
tum 1-1-2016, ook drie beheereenheden met startdatum 
1-1-2017. Voor deze drie toegevoegde beheereenheden 
gelden de beheereisen en aanvullende beheervoorschrif-
ten behorende bij beheerjaar 2017.

Het jaar waarop het beheer op de gecontracteerde be-
heereenheid van start gaat, bepaalt welke versie van de 
beheereisen en aanvullende beheervoorschriften geldt.
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15. 
Gedurende de looptijd van het beheercontract zijn geen  
wijzigingen mogelijk op botanisch graslandbeheer en het 
beheer van landschapselementen.

16.
Indien de deelnemer, voor het verstrijken van de contractduur, 
de percelen met daarop de in bijlage 1 genoemde beheer-
eenheden verkoopt en/of de pacht beëindigt, stelt hij/zij het 
collectief daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis, 
doch uiterlijk 8 weken voordat de overdracht en/of beëindiging 
plaatsvindt.  

17.
De deelnemer gaat een inspanningsverplichting aan om zich, 
voor zover dat redelijkerwijs van hem/haar gevraagd kan 
worden, te bewerkstelligen dat de nieuwe gebruiker van de 
beheereenheden, het overeengekomen beheer tot het einde 
van de contractperiode voortzet.

Tussentijdse wijziging
18.
De deelnemer moet er rekening mee houden dat jaarlijks bij de 
evaluatie van de uitgevoerde beheereenheden, op basis van 
ecologische kennis en ontwikkelingen, aanpassingen in het 
beheercontract, zoals vermeldt in bijlage 1, kunnen plaatsvin-
den. Voor het zogenaamde ‘last minute’ beheer geldt hetzelfde, 
maar dan vinden aanpassingen nog tijdens het seizoen plaats.

19.
Aanpassingen zoals bedoeld in art. 18 vinden plaats op basis 
van onderlinge afspraken tussen partijen. De wijzigingen 
worden vastgelegd in een aangepaste bijlage 1 met toelich-
ting, welke door partijen als aanvulling op dit beheercontract 
worden ondertekend.

20.
Kleine wijzigingen in oppervlakte van de beheereenheid leiden 
niet tot een aangepaste bijlage 1. Een nieuw beheercontract 
wordt afgegeven bij wijzigingen van:
• > €75,- in de beheervergoeding, ofwel;
•  > 5% van de oppervlakte van de beheereenheid als land-

schapselement, ofwel;
•  > 2% van de oppervlakte van de beheereenheid als agrarisch 

perceel.

Vergoeding
21.
De deelnemer ontvangt voor het uitvoeren van het beheer, zo-
als vermeld in bijlage 1, een jaarlijkse vergoeding. Deze wordt 
na afloop van het beheerjaar overgemaakt aan de deelnemer, 
binnen één maand nadat is uitbetaald door het Betaalorgaan 
(RvO.nl) aan het collectief.  

22.
De hoogte van de beheervergoeding is vermeld in bijlage 1.

23.
De hoogte van de jaarlijkse vergoeding is mede afhankelijk 
van uw perceelregistratie bij RVO.nl en kan daardoor jaarlijks 
afwijken van bijlage 1. Indien de oppervlakte van de percelen 
naar beneden wordt bijgesteld, zal deze gewijzigde oppervlak-
te ook gehanteerd worden voor uitbetaling van de jaarlijkse 
beheervergoeding. Bij vergroting van de oppervlakte, blijft de 
oppervlakte in bijlage 1 bepalend voor uitbetaling.

24.
Het collectief is op grond van EU-regelgeving verplicht om 

sancties in het kader van de cross compliance te verrekenen 
met de door de deelnemer te ontvangen beheervergoedingen.

25.
De RVO.nl legt het collectief een sanctie op wanneer tijdens 
controles is geconstateerd dat de deelnemer de in het beheer-
contract vastgelegde afspraken niet of niet volledig is nageko-
men ten aanzien van de oppervlakte van de beheereenheden 
en/of de uitvoering van de beheerpakketten. De financiële 
gevolgen van de sanctie berekent het collectief door aan de 
deelnemer.

Looptijd en ontbinding
26.
De looptijd van de overeenkomst is afhankelijk van het beheer-
pakket dat is afgesloten (zie bijlage 1 bij beheercontract):
 a.   De overeenkomst heeft een looptijd tot maximaal 31 

december 2021.
 b.   De looptijd van de overeenkomst voor de beheerpakket-

ten met een zwaar botanisch accent, bedraagt 1 jaar. Dit 
betreft de volgende pakketten:

   - 5 Kruidenrijk grasland
   - 13 Botanisch grasland
   In het voorjaar worden de beheereenheden met deze 

pakketten ecologisch getoetst. Als de uitslag van deze 
ecologische toets positief is, verlengt het collectief de 
overeenkomst. Als de ecologische toets negatief uitvalt, 
wordt de overeenkomst beëindigd. Als de toetst negatief 
uitvalt, maar het perceel naar oordeel van de ecoloog wel 
potentie heeft, kan het collectief aanvullende voorwaar-
den stellen met betrekking tot inrichting of beheer, of kan 
een lagere beheervergoeding vaststellen.

27.
Dit beheercontract kan middels een aangetekende brief in de 
volgende gevallen tussentijds worden ontbonden:
 a. door een gezamenlijk besluit van de partijen.
 b.  door het collectief: bij herhaald niet-nakomen van de 

verplichtingen door de deelnemer, waarvan de deelnemer 
door het collectief schriftelijk in kennis is gesteld.

 c.  door de deelnemer: als door een besluit van RvO, niet 
zijnde de uitvoering van een sanctie, de subsidie aan het 
collectief wordt verlaagd of stopgezet, met overeenkom-
stige gevolgen voor de uitbetaling van de vergoedingen 
zoals vermeld aan de deelnemer (bijlage 1).

 d.  door het collectief: indien de deelnemer een vergoeding 
voor dezelfde beheeractiviteit ontvangt uit een andere 
subsidieregeling.

28.
Ontbinding op grond van artikel 27 wordt tevens aangemerkt 
als een opzeggingsgrond van het lidmaatschap van het collec-
tief. 

Aansprakelijkheid
29.
Het collectief is niet aansprakelijk voor de schade van de deel-
nemer, die direct dan wel indirect voortvloeit uit het niet of niet 
volledig verkrijgen van beheersubsidie, dan wel het wijzigen 
van de beheerpakketten.

Geschillen
30.
Alle geschillen betreffende de uitleg van dit beheercontract of 
haar uitvoering, worden onderworpen aan een geschillencom-
missie, die een advies geeft aan het bestuur op basis waarvan 
het bestuur een besluit neemt.

Bijlage 2
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Herstel- en sanctieprotocol

Het herstel- en sanctiebeleid beschrijft de wijze waarop het 
collectief handelt bij het niet naleven door de deelnemer 
van de beheereisen en/of aanvullende beheervoorschriften 
geconstateerd tijdens de schouw.

Indien een deelnemer zich niet houdt aan beheereisen en 
aanvullende beheervoorschriften kan Collectief Veluwe aan 
beheerder herstelmaatregelen opleggen. Maar indien herstel 
niet (meer) mogelijk is, kan er ook een sanctie worden opge-
legd. 
Herstel- en sanctiemaatregelen worden, na advies van de 
schouwcommissie, vastgesteld en opgelegd door het be-
stuurslid met de portefeuille Schouw samen met de 3 leden 
van het dagelijks bestuur. 

Wanneer herstel of sanctie?
Bij een geconstateerde afwijking beoordeelt de schouwcom-
missie eerst de mogelijkheid tot herstel. Er zijn 3 mogelijkhe-
den, die mede afhankelijk zijn van het afgesloten beheerpak-
ket:
1.  Er is een mogelijkheid tot herstel op korte termijn, deze 

termijn is afhankelijk van het pakket en schouwmoment;
2.  Er is een mogelijkheid tot herstel buiten het lopende be-

heerjaar;
3.  Er is geen mogelijkheid tot herstel of er is zelfs schade 

toegebracht aan de biodiversiteit.

In de gevallen 1 en 2 treedt het herstelprotocol in werking. Als 
herstel niet mogelijk is (3) dan treedt het sanctieprotocol in 
werking. 

Herstelprotocol
Indien er een mogelijkheid is tot herstel, krijgt de beheerder 
de mogelijkheid tot herstel en ook een waarschuwing (zie 
sanctieprotocol). 
Herstel is het gecontracteerde beheer herstellen, zodat 
alsnog aan de pakketvoorwaarden wordt voldaan. Er zijn 2 
herstelmogelijkheden:
1.  De eerste mogelijkheid is binnen het lopende beheerjaar 

(binnen een vaste termijn). Dit kan op de gecontracteerde 
beheereenheid, maar zou ook kunnen door dezelfde doel-
stelling op een naburig gecontracteerd perceel uit te voe-
ren, mits dit past binnen het beheerplan van het collectief. 
Voorbeeld: het afgesproken plas-dras heeft onvoldoende 
waterniveau. De waterstand wordt komende week tot 
niveau verhoogd.

2.  De tweede mogelijkheid tot herstel ligt buiten het lopende 
beheerjaar en dient op de gecontracteerde beheereenheid 
plaats te vinden. Mits dit perceel nog steeds past binnen 
het beheerplan van het collectief. Voorbeeld: de niet tijdig 
geknipte haag wordt in de winterperiode alsnog geknipt.

Gedurende de herstelperiode wordt het uitbetalen van de be-
heervergoeding voor het te herstellen beheer door Collectief 
Veluwe opgeschort.

Wanneer herstel is uitgevoerd heeft de deelnemer een 
meldplicht aan het collectief. Indien de melding niet door 
de deelnemer binnen de afgesproken termijn wordt gedaan, 
treedt alsnog het sanctieprotocol in werking.

Na melding van de beheerder voert de schouwcommissie 
een herschouw uit van het herstelde beheer. Pas daarna 
kan de uitbetaling van de eventueel opgeschorte van de be-
heervergoeding plaats vinden. De kosten van de herschouw 
worden door Collectief Veluwe altijd in rekening gebracht 
aan de beheerder, cq in mindering gebracht op de beheer-
vergoeding.

Sanctieprotocol
Het sanctieprotocol treedt in werking wanneer beheerafspra-
ken onherstelbaar niet zijn
nagekomen. Of als de deelnemer twee waarschuwingen (zie 
herstelprotocol) achtereen
ontvangt.

Een sanctie is de maatregel, die het collectief ten opzichte 
van de beheerder neemt, als die
deelnemer bij het voldoen aan beheereisen en beheervoor-
waarden in gebreke is gebleven. De
sanctiemaatregelen, die het collectief tot haar beschikking 
heeft zijn:

1. Waarschuwing
  Als een herstelbare afwijking wordt geconstateerd, krijgt de 

deelnemer een waarschuwing en de mogelijkheid tot herstel 
(zie herstelprotocol). Bij 2 waarschuwingen achtereen, krijgt 
de deelnemer een boete van 50% van de jaarlijkse beheer-
vergoeding opgelegd over de betreffende beheereenheden.

2. Inhouden van beheervergoeding + boete. 
  Wanneer een deelnemer in het beheerjaar het beheer niet 

heeft uitgevoerd en er is geen mogelijkheid tot herstel of er 
is sprake van onherstelbare schade, dan heeft de deelnemer 
geen recht op de beheervergoeding voor dat beheerjaar. 
Collectief Veluwe houdt dan ook de betaling in over de 
betreffende beheereenheden. Tevens kan de deelnemer een 
boete krijgen van 50% van de jaarlijkse beheervergoeding.

3. Ontbinding contract
  Wanneer een deelnemer een tweede keer achtereen het 

beheer niet heeft uitgevoerd en er is geen mogelijkheid tot 
herstel of er is sprake van onherstelbare schade, dan wordt 
wederom beheervergoeding ingehouden en boete opgelegd 
(zie 2). Maar tevens wordt het contract met de deelnemer 
ontbonden.

Wanneer de deelnemer bezwaar maakt tegen een sanctie, 
treedt de geschillenprocedure in werking. 
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