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Beschrijving 
Grasland met een rustperiode biedt vooral rust aan broedende weidevogels en 
opgroeigelegenheid aan hun kuikens, zoals kievit, scholekster, tureluur en grutto. Het biedt 
tevens schuil- en foerageergelegenheid voor insecten en kleine zoogdieren. 
Voorweiden is zinvol, het voorkomt een te zwaar gewas aan het eind van de rustperiode waarin 
kuikens zich moeilijk kunnen bewegen. Het voorweiden kan tot begin mei, zodat de vogels 
daarna rust hebben. 
Pakketten met vroegere rustperiode (vanaf 15 maart) zijn vooral voor kieviten geschikt, bij 
andere soorten wordt een langere rust aangehouden. 
Bemesting vóór de rustperiode wordt afgeraden, om te voorkomen dat het gras aan het eind van 
de rustperiode te zwaar wordt, gaat liggen en vervilt. Dat geldt m.n. voor kunstmest en drijfmest. 
Combineren met pakket ‘Ruige mest’ is wel mogelijk. 
 

    

  

Beheereisen   

• Alle pakketvarianten: Er worden in de rustperiode van datum x tot datum y geen 

landbouwkundige bewerkingen uitgevoerd.  

• Voor pakketvarianten 1m en 1q-1u, voorweiden en daarna rust: Het grasland wordt 

vanaf 1 maart en vóór de rustperiode niet gemaaid.  

 

Aanvullende beheervoorschriften   

• In de rustperiode vinden op de beheereenheid geen bewerkingen plaats, ook geen 

beweiding of bemesting.  

• Het te voet betreden van het perceel moet zoveel mogelijk worden beperkt. 

Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor maatregelen in het kader van het 

ANLb zelf, maar ook deze moeten zoveel mogelijk worden vermeden. 

• Het gewas wordt jaarlijks voor 1 augustus gemaaid en afgevoerd. Tweede / derde 

keer maaien en afvoeren is toegestaan. 

• 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 verricht worden op het perceel die wijzigingen tot 

gevolg hebben van de topografische kavel- en perceelstructuur, het microreliëf, de 

    



 

bodemstructuur, het bodemprofiel, de aanwezige landschapselementen, de 

begreppeling of detailontwatering of die leiden tot verlaging van de 

grondwaterstand c.q. slootwaterpeil.  

• Het grasland is gelegen in een cluster van weilanden beheert door het collectief of een 

andere natuurterrein beherende organisatie als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of 

Het Zeeuwse landschap.   

• Binnen het cluster worden de velden niet gelijk gemaaid.    

• Er dient van binnen naar buiten gemaaid te worden. 

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

zonsopkomst. 

• Het grasland grenst niet aan bos en/of bomen.  

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

Akkerdistel, Ridderzuring en Jacobskruiskruid, maar niet rond poelen; hier dient handmatige 

bestrijding plaats te vinden.  

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

  

Advies  

• Het advies is om de voorjaarsbemesting achterwege te laten en na de rustperiode te 

bemesten. Dit voorkomt een veel te zware snede na de rustperiode. 

Weidevogelkuikens kunnen zich moeilijk voortbewegen door een zwaar gewas.  

• Dit pakket kan worden gecombineerd met Ruige mest. 

 

Pakketvarianten 

 

Variant Omschrijving Tarief/ha 

1c rust van 1 april tot 15 juni  €                650,00  

1d rust van 1 april tot 22 juni  €                700,00  

1e rust van 1 april tot 1 juli  €             1.150,00  

1f rust van 1 april tot 8 juli  €             1.220,00  

1g rust van 1 april tot 15 juli  €             1.280,00  

1h rust van 1 april tot 22 juli  €             1.375,00  

1i rust van 1 april tot 1 augustus  €             1.480,00  

1j rust van 1 april tot 8 augustus  €             1.650,00  

1k rust van 1 april tot 15 augustus  €             1.800,00  

1m voorweiden tot 8 mei, daarna tot 22 juni  €                250,00  

1n rust van 1 april tot 1 september  €             2.150,00  

1q voorweiden tot 1 mei, daarna rust tot 1 juni  €                205,00  

1r voorweiden tot 8 mei, daarna rust tot 8 juni  €                205,00  

1s voorweiden tot 1 mei, daarna rust tot 8 juni  €                235,00  

1t voorweiden tot 8 mei, daarna rust tot 15 juni  €                235,00  

1u voorweiden tot 15 mei, daarna rust tot 15 juni  €                205,00 

1x rust van 15 maart tot 1 juni €                430,00 
 


