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Overzicht beheerpakketten weidevogelbeheer ANLb 2019-2021 

 

Beschrijving per beheerpakket  
 

1 Grasland met rustperiode 
 
Beheereisen 

• Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder 
pakketten). 

• Pakket l ,m, q, r, s en t: Het grasland wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet ge-
maaid. 

 
Aanvullende beheervoorschriften  

→ In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats. 

→ Beweiding  en bemesting is in de rustperiode niet toegestaan. 

→ Uitsluitend bemesting met ruige mest toegestaan vóór de rustperiode.  

→ Grasland met een rustperiode in de vorm van randen is toegestaan in kleinschalige gebieden 
en in gebieden die gericht zijn op waterdoelen (droge respectievelijk natte dooradering, of 
waterkwaliteitsdoelen). Deze randen moeten minimaal 2 meter breed zijn. 

 
Pakketten 
De rustperiode betreft de periode: 

a) 1 april tot 1 juni 
b) 1 april tot 8 juni 
c) 1 april tot 15 juni 
d) 1 april tot 22 juni 
e) 1 april tot 1 juli 
f) 1 april tot 8 juli 
g) 1 april tot 15 juli 
h) 1 april tot 22 juli 
i) 1 april tot 1 augustus 
j) 1 april tot 8 augustus 
k) 1 april tot 15 augustus 
l) 1 mei tot 15 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid 
m) 8 mei tot 22 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid 
n) 1 april tot 1 september 
o) 1 april tot 15 september 
p) 1 april tot 1 oktober 
q) 1 mei tot 1 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid 
r) 8 mei tot 8 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid 
s) 1 mei tot 8 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid 
t) 8 mei tot 15 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid 

 
 
Melding door beheerder of vrijwilliger 

• Melding verlenging rustperiode: uiterlijk 6 werkdagen vóór einde rustperiode. 
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3 Plas-dras 

 
Beheereisen 

• Het grasland is geïnundeerd (volledig drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot da-
tum y (zie beschreven onder pakketten) 

 
Aanvullende beheervoorschriften  

→ De beheereenheid is jaarlijks geïnundeerd. 

→ Pakket a t/m d, m: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water tus-
sen de 5 en 20 cm diep 

→ Pakket e t/m l: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water ten min-
ste 5 cm diep  

→ Pakket i t/m l: Bij het afsluiten van het pakket wordt de begindatum van de inundatie in de 
overeenkomst tussen deelnemer en collectief duidelijk vermeld.  

→ Pakket i t/m l: In de periode tussen 1 mei en 1 augustus wordt een rustperiode gerealiseerd 
van ten minste a weken (zie beschreven onder pakketten  

→ Pakket n: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water tussen de 5 en 
20 cm diep, gedurende een periode van tenminste 2 weken  

→ Advies: minimaal 1x bloten/maaien na 1 augustus ivm behoud AAN-status perceel  
 
 
Pakketten 
De inundatieperiode betreft de volgende periode: 

a) Van 15 februari tot 15 april 
b) Van 15 februari tot 15 mei 
c) Van 15 februari tot 15 juni 
d) Van 15 februari tot 1 augustus 
e) Van 15 februari tot 15 april 
f) Van 15 februari tot 15 mei 
g) Van 15 februari tot 15 juni 
h) Van 15 februari tot 1 augustus 
i) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 3 weken 
j) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 4 weken 
k) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 6 weken 
l) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 8 weken 
n)  In de periode van 1 november tot 31 januari, tenminste 2 weken  
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4 Legselbeheer 

 
Beheereisen 

• Pakket a,c,d,e,f,g,h: Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kui-
kens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, tenminste 
via enclaves van minimaal 50 m2 (alleen op grasland) of via het plaatsen van nestbescher-
mers. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv op stalkaart of via geo informatie). Voor spe-
cifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst.  

 
 
Aanvullende beheervoorschriften  

→ Weidevogelvrijwilligers worden door de beheerder tijdig in de gelegenheid gesteld om vooraf-
gaand aan een bewerking  (zoals kunstmest strooien, eggen, maaien) het perceel te monito-
ren op nesten en/of kuikens. Bij beweiding is deze vooraankondiging niet vereist.  

→ De beheereenheid (grasland) wordt tijdens het broedseizoen afgezocht door weidevogelvrij-
willigers op aanwezige legsels. Gevonden legsels worden geregistreerd in de boerenlandmo-
nitor.  

→ Pakket a: Een nestenclave heeft een straal van minimaal 3,5 meter. 

→ Pakket c: Indien een perceel bouwland met nesten wordt bewerkt, dan wordt het nest ge-
spaard door het tijdelijk te verplaatsen, of door middel van een nestbeschermer, of door om 
het nest heen te werken.  

→ In de rustperiode ( bij pakket d t/m h) zijn bewerkingen en beweiding niet toegestaan 
 

 
 
Pakketten 

a) Legselbeheer op grasland  
b) Rustperiode op bouwland 15 april – 15 mei. 
c) Legselbeheer op bouwland 
d) Legselbeheer op grasland plus 2 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus 
e) Legselbeheer op grasland plus 3 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus 
f) Legselbeheer op grasland plus 4 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus 
g) Legselbeheer op grasland plus 5 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus 
h) Legselbeheer op grasland plus 6 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus 

 
 
Melding door beheerder of vrijwilliger 

• Melding startdatum rustperiode (pakket d t/m h): binnen 3 werkdagen na start rustperiode 
met kaartje waar kuikenveld gewenst is en omvang van dit kuikenveld. 
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5 Kruidenrijk grasland 
 

 
Beheereisen 

• Pakketten a t/m g, j en k: er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y 
(zie beschreven onder pakketten)  

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte 

• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd 

• Minimaal a (zie beschreven onder pakketten) verschillende indicatorsoorten uit de soorten-
lijst zijn in transect aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen) 

• Bij pakketten a t/m g, j en k: Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan   

 
Aanvullende beheervoorschriften  

→ Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van 
haarden van zoals akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel.  

→ Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode (pakket a t/m g, j,k). 
Bemesting is in het geheel niet toegestaan in het geval van pakket h en i.  

→ 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.  

→ Pakketten h en i: Beweiding van de beheereenheid is toegestaan wanneer de beheereenheid 
is gelegen langs de randen van een perceel. 

→ Het grasland mag niet worden gescheurd en/of gefreesd 
 
 

Pakketten 
a) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni, 4 verschillende indicatorsoorten 
b) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 22 juni, 4 verschillende indicatorsoorten 
c) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juli, 4 verschillende indicatorsoorten 
d) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 8 juli, 4 verschillende indicatorsoorten 
e) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juli, 4 verschillende indicatorsoorten 
f) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 22 juli, 4 verschillende indicatorsoorten 
g) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 1 augustus, 4 verschillende indicator-

soorten 
h) Kruidenrijke graslandrand klasse A, 4 verschillende indicatorsoorten 
i) Kruidenrijke graslandrand klasse B, 8 verschillende indicatorsoorten 
j) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 15 september, 4 verschillende indicator-

soorten 
k) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 15 oktober, 4 verschillende indicator-

soorten 
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7  Ruige mest 

 
 
Beheereisen 

• Bemesting met ruige stalmest  
 
 
Aanvullende beheervoorschriften 

→ Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 10 en maximaal 20 ton ruige stal-
mest per hectare uitgereden.  

→ De ruige stalmest wordt in één keer tussen 1 februari en de begindatum van de rustperiode 
van beheerpakketten grasland met rustperiode en kruidenrijk grasland, óf vanaf de dag vol-
gend op de einddatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket tot 1 
september opgebracht, waarbij per beheerjaar slechts één melding gedaan mag worden. 

→ Van het uitrijden van de ruige stalmest wordt binnen 7 kalenderdagen na dat uitrijden mel-
ding gedaan aan de coördinator met het meldingsformulier. De melding gaat vergezeld van 
een kaart met een topografische ondergrond waarop de beheereenheid is, dan wel beheer-
eenheden zijn, aangegeven waarop de ruige stalmest is uitgereden. 
 
 

Pakketten 
a) Ruige mest 

 
 
Meldingen 

• melding via het meldingsformulier binnen 7 kalenderdagen na uitrijden van de ruige mest 
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Voor degenen die gebruik kunnen maken van pakket 7 Ruige Mest 
 

Meldingsformulier uitrijden Ruige Mest 

Gegevens collectief 

  

Naam collectief Collectief Midden Groningen 

Zaaknummer collectief 15841000014 

 

Gegevens deelnemer 

Deelnemer  

 

KVK deelnemer  

 

Melding uitgevoerd beheer 

Perceelnummer  

Pakketcode  

Datum uitgevoerd  

Oppervlakte  

 

Ondertekening 

Datum:  

 

 

 

 

 

 

Handtekening deelnemer: 

 
 
 
 
 
 


