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Beschrijving  

Voor Zeeland zijn hollebollige graslanden zoals kreekruggraslanden met natte en drogere plekken en verspreid 

voorkomende kruiden karakteristiek. In de graslanden werden vroeger poelen aangelegd om het vee van drinkwater 

te voorzien. Deze weilandjes werden vaak omheind met een heg om het vee binnen te houden, enkele 

hoogstamfruitbomen voor fruit, en knotwilgen voor brandhout. Dit weiland is het leefgebied van diverse dieren 

waaronder patrijzen en andere vogels maar ook amfibieën en zoogdieren. 

    

Doel  

Het creëren van foerageer-, nest- en schuilgebied door het ontwikkelen van een kleinschalig mozaïeklandschap.   

  

  

 

 

  

 

 

 

 

Beheereisen   

• Beweiding is toegestaan vanaf 1 maart tot 1 oktober met maximale veebezetting 2 GVE/ha [21].  

• Geen gebruik van chemische onkruidbestrijding op minimaal 90 % van de oppervlakte [7].  

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

aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober [19a].   

  

Aanvullende beheervoorschriften  

• Het pakket kan alleen afgesloten worden op oud hollebollig grasland dat beoordeeld is als een locatie met 

zeer waardevolle flora en/of fauna. 

• De aanwezige structuur (hoogte, laagte, greppels) dient in stand gehouden te worden en zo nodig hersteld 

te worden zodat er weer voldoende overgangen zijn tussen nat en droog. 

• Er is voldoende geschikte schuil- en broedgelegenheid aanwezig (struweel, houtwal, bosjes, poel en/of 

andere landschapselementen). 

• Beweiding is verplicht tussen 20 mei en 1 oktober met max 2 GVE/ha. 

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

• Klepelen of maaien is niet toegestaan.  

• De beheereenheid wordt niet bemest.  

• Er wordt geen bagger opgebracht.  

• Bijvoeren is niet toegestaan.  

• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan,  m.u.v. pleksgewijze bestrijding van Akkerdistel, 

Ridderzuring en Jacobskruiskruid, maar niet rond de poelen; hier dient een handmatige bestrijding plaats te 

vinden.  

• Afwijkingen (bijvoorbeeld maaien voorafgaand aan beweiding) zijn, bij uitzondering, alléén mogelijk 

in overleg met de veldmedewerker. 

• Het monitoringsplan (link) van Poldernatuur Zeeland dient uitgevoerd te worden. 



  

  

  

  

Vergoeding 

€ 1.130,00 per hectare 

 

 

Bijlage 1: Meest voorkomende indicatorsoorten lijst b bij pakket A13a.38.01 

Lijst van de meest voorkomende inheemse indicatorsoorten: 

(De volledige lijst is te zien op: https://www.bij12.nl/assets/Lijsten-indicatorsoorten-Catalogus-GBD-v2.pdf)  
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Bijlage 2: EU Omrekentabel grootvee-eenheden (GVE’s )  

Stieren, koeien en andere runderen ouder dan 2 jaar. Paardachtigen ouder dan 6 maanden  1,0 GVE  

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

Runderen jonger dan 6 maanden  0,4 GVE  

Schapen, lammeren en geiten  0,15 GVE  

Fokzeugen meer dan 50 kg  0,5 GVE  

Andere varkens  0,3 GVE  

Legkippen  0,014 GVE  

Ander pluimvee  0,03 GVE  

nb: bij berekenen van het  aantal dieren moet naar beneden afgerond worden.  
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