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Pakketvoorwaarden A5 Kruidenrijk grasland 

Versie 2018 
 
Beschrijving 
Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en 
nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kieviet, wulp en 
tureluur. Het in acht nemen van een rustperiode op grasland is vooral van 
belang om rust aan de broedende vogels te bieden (verstoring van de 
legsels te voorkomen). Door de aanwezigheid van kruiden en lange 
grassen worden insecten aan getrokken waarop de jongen kuikens maar 
ook kleine zoogdieren, vogels, en amfibieën kunnen foerageren. De 
nectar van de bloeiende kruiden is een voedselbron voor bijen en 
vlinders.  
 
Dit pakket wordt bij voorkeur gecombineerd met het pakket Ruige mest. 
Door het gebruik van ruige mest ontstaat meer bodemleven en een 
gevarieerde kruidenaanbod. Dit versterkt de beschikbaarheid van voedsel 
voor de vogels aanzienlijk.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beheereisen  

 Voor de pakketten c t/m f wordt een rustperiode in acht genomen van 1 april tot de datum genoemd in het 
sub-pakket in bovenstaande tabel (1 tot 22 juli).   

 In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats. 

 Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid.  

 Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd. 

 Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten zijn in transect aanwezig in de periode maart tot oktober. 

 Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan. 
 

Aanvullende beheervoorschriften 

 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van haarden van 
akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel verder volgens het protocol van SCAN. 

 Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode. 

 Het gewas wordt jaarlijks voor 1 augustus afgevoerd door middel van maaien en afvoeren. Tweede / derde 
keer maaien en afvoeren is toegestaan. 

Breedte Volledig weiland 

Bemesting Toegestaan buiten rustperiode 
Bij voorkeur ruige mest 

Meetellen mestplaatsingsruimte Ja 

Inrichting  Volledige akker 

Beheer Uitgesteld maaibeheer 

Waardevol voor  Weidevogels 

Jaarlijkse beheervergoeding  

b) rustperiode 1 april - 22 juni, € 1.078.65 

c) rustperiode 1 april - 1 juli,  € 1.236.36 

d) rustperiode 1 april - 8 juli € 1.322.15 

e) rustperiode 1 april - 15 juli,   € 1.382.21 

f) rustperiode 1 april - 22 juli, € 1.442.26 
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 Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid, Doorzaai is toegestaan om de 
kruidenrijkdom te vergroten na overleg en goedkeuring van het collectief. 

 Er mogen geen werkzaamheden verrichten worden op het perceel die wijzigingen tot gevolg hebben van de 
topografische kavel- en perceelsstructuur, het microreliëf, de bodemstructuur, het bodemprofiel, de 
aanwezige landschapselementen, de begreppeling of detailontwatering of leiden tot verlaging van de 
grondwaterstand c.q. slootwaterpeil). 

 Het kruidenrijk grasland is gelegen in een cluster van weilanden beheert door het collectief of een andere 
natuurterrein beherende organisatie als natuurmonumenten of het Zeeuwse landschap.  

 Binnen het cluster worden de velden niet gelijk gemaaid, bij voorkeur wordt ook binnen het veld in delen 
gemaaid. Zodat er vlucht gelegenheid blijft voor de insecten vogels en andere dieren.   

 Er dient van binnen naar buiten gemaaid te worden; 

 Het is niet toegestaan een half uur voor zonsopkomst en een half uur na zonsondergang te maaien 

 Het kruidenrijke grasland grenst bij voorkeur aan een landschapselement bestaande uit slootkant, dijk, 
struweelbeplanting onverharde weg of ruige berm of een ander weiland beheert door het collectief of 
natuurorganisatie.  

 Het grasland grenst niet aan bos en/of bomen. 

 Onderdeel van het verplichte beheer is ook het doen, of laten doen van tellingen / waarnemingen van in het 
weiland voorkomende vogels. Dit gebeurt minimaal 2 keer per jaar; 1 maal in de winter en 1 maal in het 
broedseizoen. Bij voorkeur wordt er 3 keer geteld in het voorjaar/begin zomer en minimaal 1 keer in de 
winter. De telgegevens worden per weiland door gegeven aan de ANV / het Collectief en centraal verwerkt. 

 
 

Lijst indicatorsoorten agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
 

 Achillea soorten (o.a. Duizendblad) Madeliefje 

 Pinksterbloem Knoopkruid 

 Hoornbloemsoorten (o.a. gewone hoornbloem) Hondsdraf 

 Gewoon biggenkruid 

 Leeuwentandsoorten (o.a. herfstleeuwetand) Gewone margriet 

 Rolklaversoorten (o.a. gewone rolklaver en moerasrolklaver) Echte koekoeksbloem 

 Smalle weegbree 

 Boterbloemsoorten m.u.v. blaartrekkende boterbloem (o.a. kruipende boterbloem en scherpe boterbloem) 
Zuring soorten m.u.v. ridderzuring (o.a. veldzuring) 

 Paardenbloem 

 Klaversoorten (o.a. witte en rode klaver) Ereprijssoorten 

 Wikkesoorten, m.u.v voederwikke. 
 
 

 


