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Beschrijving 

Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de 
grutto, kieviet, wulp en tureluur. Kruidenrijke graslanden dragen bij aan de kwaliteit van 
weidevogelmozaïeken, maar ook als meerjarig habitat. 
De bloeiende kruiden trekken insecten aan, wat voedsel is voor (weide)vogels. Door de late 
maaidatum is het kruidenrijk grasland een geschikt toevluchtsoord voor dieren, in het geval omliggend 
grasland wordt gemaaid of akkers geoogst. 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). Bemesting van kruidenrijk grasland mag buiten de rustperiode, maar om te voorkomen 
dat er te zwaar gewas komt te staan wordt alleen bemesting met ruige mest aangeraden. Een te zwaar 
gewas gaat liggen en is niet meer geschikt voor kuikens.  
Op kruidenrijke graslanden komen de kruiden van nature in grotere aantallen voor en zijn verspreid 

over het hele perceel. De zode is open en divers van structuur door de vele kruiden met veel 

bloeistengels en weinig blad. Dit heeft ook als voordeel dat weidevogelkuikens, zoals kievit, 

scholekster, grutto en tureluur zich goed kunnen voortbewegen in het grasland. 

 

                   

  
  

Beheereisen  

• Pakketten b-g en j: Er worden in de rustperiode van datum x tot datum y geen 

landbouwkundige bewerkingen uitgevoerd (zie pakketvarianten).  

• Alle pakketvarianten: Geen gebruik van chemische onkruidbestrijding op minimaal 90 % van de 

oppervlakte.  

• Alle pakketvarianten: Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd. 

Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b (zie bijlage) ten behoeve van specifiek doel 

zijn in transect aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober (zie pakketvarianten).  

  

  

  

      



 
 

Aanvullende beheervoorschriften   

• Pakketten a t/m g: Uitsluitend bemesting met vaste mest van graasdieren toegestaan buiten 

de rustperiode. Gebruik van kunstmest en drijfmest zijn niet toegestaan.  

• Pakket h: Bemesting is in het geheel niet toegestaan.  

• Pakket h: Beweiding of maaien van de beheereenheid is toegestaan na 1 juli wanneer de 

beheereenheid is gelegen langs de randen van een perceel. Bij maaien moet het maaisel 

worden afgevoerd. 

• Pakket h: De beheereenheid is in het geval van randenbeheer gemiddeld minimaal 6 en 

maximaal 25 meter breed. 

• Bekalken is toegestaan om verzuring tegen te gaan. 

• Bewerkingen en beweiding zijn in de rustperiode niet toegestaan, daarbuiten wel.  

• Het gewas wordt jaarlijks gemaaid en afgevoerd (buiten de rustperiode). Tweede / derde keer 

maaien en afvoeren is toegestaan. Zo snel mogelijk afvoeren, liefst binnen 5 dagen na maaien. 

• Bij iedere maaibeurt een kruidenrijk deel (10% of meer) laten staan. Zodat er 

vluchtgelegenheid blijft voor de insecten, vogels en andere dieren.    

• Binnen het cluster worden de velden niet gelijk gemaaid 

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

kruidenrijk grasland via natuurlijke processen kruidenrijk is. Bij gebrek aan soorten in de 

zaadbank of in de omgeving kan pleksgewijs worden ingezaaid met een autochtoon, 

streekeigen mengsel of kunnen soortenrijke hooizaden worden aangevoerd. Dit is alleen 

toegestaan 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 perceelsstructuur, 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.   

• 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 de poelen; hier dient een 

handmatige bestrijding plaats te vinden.  

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

 

  

Advies  

• Dit pakket kan worden gecombineerd met Ruige mest 

 

 

  



 
 

 

Pakketvarianten 

 

Variant Omschrijving Tarief/ha 

5b rust 1 april tot 22 juni, 4 indicatorsoorten € 1.500,00 

5c rust 1 april tot 1 juli, 4 indicatorsoorten € 1.610,00 

5d rust 1 april tot 8 juli, 4 indicatorsoorten € 1.720,00 

5e rust 1 april tot 15 juli, 4 indicatorsoorten € 1.800,00 

5f rust 1 april tot 22 juli, 4 indicatorsoorten € 1.875,00 

5g rust 1 april tot 1 augustus, 4 indicatorsoorten € 1.955,00 

5h graslandrand, 4 indicatorsoorten € 1.110,00 

   

 

 

 

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)  

 

https://www.bij12.nl/assets/Lijsten-indicatorsoorten-Catalogus-GBD-v2.pdf

