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Beheerjaar 2023 

 
 
 
 

  
Dit document bevat de beheerpakketten met tarieven doe Collectief ANV Wadden-

vogels vanaf 2023 in het ANLb gaat gebruiken. 

Ze zijn nog in concept, mede door onduidelijkheden die er spelen m.b.t. GLB, NSP, 

ANLb 2023. De verwachting is dat er geen tot weinig wijzigingen op gedaan zullen 

worden. 

De gebruikte input komt o.a. van; RVO, BoerenNatuur, Waterschappen, provincies, 

experts van leefgebieden, collectieven Fryslân en eigen expertise. 
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Alle vermelde vergoedingen zijn indicaties en kunnen afwijken, onder andere als gevolg van 
overheidsmaatregelen die van invloed zijn op de te hanteren vergoedingen, zoals bijvoor-
beeld de invoering van ‘bufferstroken’.  
 

Tabel B 
Let op pakketten met rustperiode tot 22 juni kunnen worden afgesloten, latere 
“last-minute” pakketten alleen na overleg met de mozaïekregisseur. 
 

Overzicht beheerpakketten ANLb 2023 
 

nummer Pakketnaam/variant Vergoeding in euro per 

hectare 

1 Grasland met rustperiode  

a van 1 april tot 1 juni 496,48 

b van 1 april tot 8 juni 696,66 

c van 1 april tot 15 juni 795,34 

d van 1 april tot 22 juni 861,98 

e van 1 april tot 1 juli 1.417,13 

l voorweiden tot 1 mei, daarna rust tot 15 juni 299,26 

2 Kuikenvelden  

b met drie weken rust  tussen 1 mei en 1 augus-

tus 545,42 

3 Plasdras voor weidevogels  

c van 15 februari tot 15 juni 2.631,30 

4 Legselbeheer op grasland  

a legselbeheer op grasland 119,25 

e plus 3 weken rust in de periode van 1 mei tot 

1 augustus 649,01 

5 Kruidenrijk grasland  

a rust 1 april tot 15 juni, 4 indicatorsoorten 1.375,71 

b rust 1 april tot 22 juni, 4 indicatorsoorten 1.580,11 

c rust 1 april tot 1 juli, 4 indicatorsoorten 1.696,91 

h rand, 4 indicatorsoorten 1.171,31 
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7 Ruige mest  

a ruige mest 103,89 

8 Hoog waterpeil voor weidevogels  

a het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheer-

eenheid wordt met minimaal 20 cm verhoogd 

t.o.v. het omringend waterpeil, van 15 febru-

ari tot 15 juni. 

114,42 

9 Poel en klein historisch water  

c kleine poel met jaarlijks beheer 7.053,79 

d grote poel met jaarlijks beheer 108,68 

10 Natuurvriendelijke oever  

a natuurvriendelijke oever 4.735,61 

13 Botanisch grasland  

a botanisch weiland (4 indicatorsoorten) 1.318,86 

b botanisch hooiland (4 indicatorsoorten) 1.506,67 

20 Hakhoutbeheer  

b jaarlijks beheer plus tussenkap 5.576,80 

29 Bosje 
 

a jaarlijks beheer plus periodiek onderhoud in 
de contractperiode 

5.406,45 

39 Bodemverbetering op grasland  

a Grasland met ruige stalmest 1.610,56 

d Grasland met overige vaste mest of bodem-
verbeteraars 

103,89 
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Cumulatie en Grondgebruik   
ANLb-pakketten kunnen in een aantal gevallen onderling cumuleren, omdat ze elkaar kunnen ver-

sterken in het creëren van habitatkwaliteit of klimaat- en waterdoelen. Cumulatie is aan regels ge-

bonden:   

1. Cumulatie kan alleen als er voor verschillende activiteiten wordt vergoed   

2. Cumulatie kan alleen binnen één leefgebied en beheerfunctie (per beheereenheid dus). In de 

meeste gevallen kan er niet gecumuleerd worden vanwege ontoelaatbare staatssteun.  

 

In onderstaande tabel wordt in de tweede kolom aangegeven welke cumulatiemogelijkheden er zijn. 

In de derde kolom wordt aangegeven op welk terreintype het pakket toegepast kan worden.  

  

Pakket  Cumulatiemogelijkheden  Grondgebruik   

1 Grasland met rustperiode  7, 8, 39d Grasland  

2 Kuikenvelden  8, 39d Grasland  

3 Plasdras voor weidevogels    Grasland  

4 Legselbeheer op grasland  7, 8, 39d Grasland  

5 Kruidenrijk grasland  7, 8 Grasland  

7 Ruige mest  VERPLICHT! 1, 4, 5, 8 Grasland  

8 Hoog waterpeil voor weidevogels  1, 2, 4, 5, 7, 10, 13, 39d Grasland  

9 Poel en klein historisch water    Landschap  

10 Natuurvriendelijke oever 8 Grasland 

13 Botanisch grasland  8 Grasland  

20 Hakhoutbeheer    Landschap  

29 Bosje    Landschap  

39a Bodemverbetering grasland 
(ruige mest)  

 
Grasland  

39d Bodemverbetering grasland  1, 2, 4, 8 Grasland  

 
 
  
Dingen om extra op te letten:  

• Pakket 7 (Ruige mest) kan niet zonder cumulatie worden afgesloten.  
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1 Grasland met rustperiode 
 
Introductie 

Dit pakket biedt rust aan broedende vogels en opgroeigelegenheid aan kuikens. Een rustperiode is 

vooral voor weidevogels van belang, maar het beheer biedt ook schuil- en foerageergelegenheid 

voor insecten en kleine zoogdieren.  

 

Voorweiden is toegestaan. Zeker bij productieve graslanden met weinig nesten is dit zinvol: het voor-

komt een te zwaar gewas aan het eind van de rustperiode waarin kuikens zich moeilijk kunnen bewe-

gen. Het voorweiden kan tot begin mei, zodat de vogels daarna rust hebben. 

 

Combineren met hoog waterpeil is een waardevolle optie voor grasland met rustperiode. Hoog wa-

terpeil remt de grasgroei, waardoor de grasmat geschikt is voor weidevogelkuikens. Daarnaast zitten 

wormen en andere bodemdieren ondieper in de bodem waardoor ze beter beschikbaar zijn voor wei-

devogels. 

 

Om te voorkomen dat het gras te zwaar wordt, wordt afgeraden om voor de rustperiode te bemes-

ten. Dat voorkomt dat het gras aan het eind van de rustperiode gaat liggen en vervilt. Dat geldt zeker 

voor bemesting met kunstmest en drijfmest, waaruit de voedingsstoffen snel beschikbaar komen. 

 

Voor kieviten zijn een aantal pakketten met een vroegere rustperiode geschikt (vanaf 15 maart), de 

rustperiode loopt voor kieviten ook eerder af, uiteraard alleen als er geen opgroeiende kuikens, ook 

niet van andere soorten, aanwezig zijn. 

 

 
Weidevogellandschap (https://nl.wikipedia.org/wiki/Weidevogel) 
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Beheer 

Beheereisen (beheeractiviteiten in Koppeltabel = basis voor de vergoeding [activiteitnummer]) 

• Er worden in de rustperiode van datum x tot datum y geen landbouwkundige bewerkingen 

uitgevoerd [1]. 

• Pakket l, m en q t/m u: Voorweiden en daarna rust: Het grasland wordt vanaf 1 maart en 

vóór de rustperiode niet gemaaid [3]. 

 

Aanvullende beheervoorschriften  

• In de rustperiode vinden geen bewerkingen plaats, ook geen beweiding. 

• 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. 

• 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 6 meter breed zijn. 

• Pakketten met vroegere rustperiode zijn vooral voor kieviten geschikt, bij andere soorten 

wordt een langere rust aangehouden. 

Adviezen 

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

ten. 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 en met Hoog waterpeil. 

Pakketvarianten 

1a rust van 1 april tot1 1 juni 
1b rust van 1 april tot 8 juni 
1c rust van 1 april tot 15 juni 
1d rust van 1 april tot 22 juni 
1e rust van 1 april tot 1 juli 
 
1l voorweiden tot 1 mei, daarna rust tot 15 juni 
 
Pakket 1e. als last minute beheer verlenging van 1d, kan alleen worden afgesloten op basis van 
een positief advies van de mozaïekregisseur. 
Dit geldt eveneens voor het last minute beheer, verlengen van 1c naar 1d. 

 
1   De einddatum (‘tot’-datum) valt buiten de beheereis. Dat geldt voor alle pakketten in dit overzicht 
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Wijzigingen t.o.v. 2022 (WG: dit geldt voor alle pakketten: 2022 ipv 2016: 

• Vervallen: Varianten met rust 1 april – 15 sept en 1 april – 1 oktober: deze waren nergens af-
gesloten, ecologische meerwaarde onduidelijk, geen extra vergoeding. Als men deze toch wil 
afsluiten dan als achterdeurvariant van 1l 

• Toegevoegd: variant met langer voorweiden (tot 15 mei), leidend tot een meer gevarieerd 
mozaïek; varianten 1u-1x, vroegere rustperiode (voor kievit), vergelijkbaar met legselbeheer 
op bouwland. 

• Aanvullende voorschriften: voorjaarsbemesting voorkomen, eerdere rust voor kievit 

• Argumenten toevoegen vroegere rustperiode (ook vroeger stoppen) voor de kievit: kievit 
broedt eerder, de nieuwe varianten zorgen voor gelijk opgaan met rust op bouwland, boven-
dien 6 jaar praktijkervaring als basis genomen plus de vroegere start van het seizoen de afge-
lopen jaren. Daarom toch varianten met vroege rust opgenomen. Argument tegen is dat rust 
te snel stopt, daarom goed monitoren op nesten en kuikens. Belangrijk om goed te volgen en 
evalueren. 

• Argumenten toevoegen langer voorweiden: sterke wens vanuit praktijk obv ervaringen en 
aanbeveling in onderzoek LBI.  Ook hier wens om te ondersteunen met extra onderzoek naar 
voorweiden bij DT-Cultuurlandschap. 

• Overwogen, maar niet gedaan: rust vanaf 1 januari om voorjaarsbemesting te voorkomen. Re-
den: de tarieven voor rust zijn gekoppeld aan grasgroei model en die beginnen ergens in mei 
te groeien. Alles wat je daarvoor (niet) doet, telt niet mee in de vergoeding. Daarom wel in de 
aanvullende voorschriften, maar niet inde eisen opgenomen. Ook bleek bij navraag (bij WEnR) 
geen uitsluitsel te geven over het effect op de graslandkwaliteit. 
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2 Kuikenvelden 
 

Introductie 

Kuikenvelden bieden opgroeiende kuikens van weidevogels de ruimte om op te groeien, omdat een 

deel van het perceel waar ze zitten niet wordt gemaaid, terwijl de rest al wel wordt gemaaid. Het zijn 

vaak stroken of blokken in een grasland waar het grasland lang genoeg is om schuilgelegenheid en 

voedsel voor kuikens te bieden.  

 

De vergoeding voor dit last-minute beheer met uitgesteld maaien begint te lopen vanaf 16 mei. Kui-

kenvelden worden bij voorkeur beheerd als vervolg op legselbeheer op grasland, registreer ze dan 

onder pakket 4 – Legselbeheer. 

 

 
Kuikenveld: strook niet gemaaid gras (foto https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/last-minute-

beheer-afsluiten/) 

 

Beheer 

Beheereisen (beheeractiviteiten in Koppeltabel = basis voor de vergoeding [activiteitnummer]) 

• Er worden in de rustperiode van datum x tot datum y geen landbouwkundige bewerkingen 

uitgevoerd [1] (zie pakketvarianten). 

 

Aanvullende beheervoorschriften 

• In de rustperiode vindt er in het kuikenland geen bewerking plaats en is er ook geen bewei-

ding. 

• Kuikenvelden in de vorm van stroken zijn ten minste 6 meter breed. 

• Kuikenvelden mogen niet voor 1 juni worden gemaaid, dus ook niet voorafgaand aan de rust-

periode voor een kuikenveld. 

 

Pakketvarianten 

De rustperiode valt in de periode van 1 mei tot 1 augustus en heeft een duur van tenminste:  

2b 3 weken 
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Meldingen  

Dit pakket moet minimaal 7 kalenderdagen vóór de ingangsdatum gemeld worden bij RVO.nl.  

 

  

Wijzigingen t.o.v. 2022: 

• Aanvullend voorschrift ‘niet maaien voor 1 juni’ weggelaten, dit pakket is juist bedoeld om in 
te zetten als er nog ergens kuikens zitten, ook waardevol bij tweede snede. 

• (was in 2022 ook al zo) Overwogen, maar niet gedaan: laten vervallen en alleen nog in combi-
natie met legselbeheer (pakket 4). Dit hebben we niet gedaan, omdat dit pakket aanvullend 
waarde heeft in het realiseren van mozaïeken en in het last-minute beheer. 
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3 Plasdras voor weidevogels 
 

Introductie 

Plasdras is een aantrekkelijk biotoop voor weidevogels om te rusten en te foerageren. Wormen en 

emelten komen bij een hoge grondwaterstand dichter naar het maaiveld en zijn daardoor beter be-

reikbaar voor weidevogels. Plasdrassen kunnen als greppel-plasdras worden ingezet. Greppel-plas-

dras is een kleinschalige variant van plasdras en wordt ingezet langs slootjes en greppels die van 

oudsher op het perceel aanwezig zijn. De greppel-plasdras is ook mogelijk via dit beheerpakket.  

 

Niet het diepe water, maar juist het ‘drassige’ deel van een plasdras is het meest waardevol voor 

weidevogels. Praktisch vertaald hoeft u op een goed plasdrasperceel niet noodzakelijkerwijs laarzen 

aan om droge voeten te houden, maar heeft u wel per definitie natte sokken als u er op schoenen 

doorheen zou lopen. De oppervlakte voor dit pakket is het deel dat in de beheerperiode continu 

drassig is. 

 

Het is noodzakelijk dat grenzend aan het plas-drasperceel ook kruidenrijk grasland aanwezig is, of 

grasland met een rustperiode. Dit voorkomt het ontstaan van een ‘ecologische val’ waarbij de plas-

drassen weidevogels uit de omgeving aantrekken, maar waar de nesten vervolgens niet uit kunnen 

komen of de kuikens niet groot worden, door gebrek aan voedsel (kruidenrijk grasland) of schuilmo-

gelijkheden (rustperiode) in de directe omgeving. In plaats van een verbetering van de biodiversiteit, 

zorgt het beheer dan onbedoeld voor een achteruitgang.  

 

Het pakket met startdatum 15 februari heeft als voordeel dat de plasdras aanwezig is bij de start van 

het weidevogelseizoen, het pakket met startdatum 1 maart biedt een langere tijd voor de ontwikke-

ling van de bodemfauna. De plasdrassen in de periode mei-augustus hebben een functie als opvetha-

bitat voor de vogels.  De plasdras in november-december is bedoeld voor overwinterende soorten 

zoals de Kleine zwaan. 

 

 
Plas dras in Krimpenerwaard (foto https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpener-

waard/191048/steeds-meer-plasdraspompen-in-krimpenerwaard) 
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Beheer 

Beheereisen (beheeractiviteiten in Koppeltabel = basis voor de vergoeding [activiteitnummer]) 

• Het land is geïnundeerd (volledig drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot datum 

y [4] (zie pakketvarianten). 

 

Aanvullende beheervoorschriften 

• Plasdrassen kunnen op een heel perceel of deel van het perceel liggen. Plasdras zetten van 
het land rondom greppels of langs slootkanten is ook mogelijk. 

• De plasdras wordt gecreëerd met pompen, dammetjes, afsluiten greppels of andere maatre-
gelen. 

• Het plasdraspakket heeft betrekking op het drassige deel van een perceel. Dat deel moet in 
zijn geheel drassig zijn. 

• Om plasdras tot productieve (landbouw)grond te laten behoren is minstens één keer per jaar 
een maaibeurt nodig. Eventueel kan het helpen om de kale, slikkige grond in te zaaien.  

• Om de plasdras niet te omgeven met een te zwaar gewas, moet het hele perceel vooraf niet 
worden bemest, gesleept of gebloot. 

• Pakket i t/m m: In de periode tussen 1 mei en 1 augustus wordt een plasdrasperiode gereali-
seerd van ten minste a weken (zie beschreven onder pakketten). 

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

 

Adviezen 

• Om te voorkomen dat de plasdras een ecologische val wordt, is het belangrijk om rondom de 
plasdras rust en dekking aanwezig is, bij voorkeur met kruidenrijk grasland of eventueel gras-
land met uitgestelde maaidatum, maar dat gewas moet niet te zwaar worden. 

• Om te voorkomen dat de plasdras omgeven wordt door een te zwaar gewas, is het advies om 
ook na afloop terughoudend te zijn met bemesting en het perceel kort de winter in te laten 
gaan. 

• Dit pakket kan gecombineerd worden met een predatieraster, daarbij wordt het raster 
rondom meerdere percelen met weidevogelbeheer geplaatst. 

 
Pakketvarianten 
 
 
 
3c Plasdras 15 februari tot 15 juni 
 
 
 
 
 
 
Meldingen 
Pakket i -m:  Minimaal 7 kalenderdagen vóór de ingangsdatum melden bij RVO.nl.  
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Wijzigingen t.o.v. 2022: 

• Wijziging van varianten: geen onderscheid meer gemaakt in de pakketvarianten voor volvelds 
en greppelplasdras (daarmee e-h laten samenvallen met a-d). 

• Toegevoegd: pakketvariant 1 maart – 15 juni. 

• Aanvullende voorschriften: niet bemesten in voorjaar, uitleg over ecologische val, belang 
combi met rust, en uitleg over intekenen 

• Overwogen, maar niet gedaan: voorstel om combinatie-activiteit met kruidenrijk grasland in-
brengen in koppeltabel: dat zou dan bv zo luiden: ‘xx indicatorsoorten en y% is geïnundeerd 
van datum a tot b’. Dat is dan eigenlijk een variant van kruidenrijk grasland. Maar perioden 
plasdras en kruidenrijk grasland wel verschillend. Niet gedaan, omdat je dan nog steeds moet 
aangeven welk deel (welk %) plasdras is. Ook de huidige intekeninstructie geeft aan dat je het 
oppervlakte plasdras opgeeft, oppervlakte belangrijker dan de vorm. 
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4 Legselbeheer op grasland 
 

Introductie 

Dit pakket helpt boeren bij de bescherming van nesten en kuikens op grasland. Doordat bekend is 

waar nesten en kuikens aanwezig zijn, kunnen werkzaamheden daarop worden afgestemd. Hiervoor 

is het contact met veldmedewerkers en vrijwilligers is erg belangrijk. Zij brengen de nesten in en kui-

kens in kaart. Nesten worden geregistreerd, het liefst digitaal. Monitoring vindt idealiter zoveel mo-

gelijk vanaf de rand van het perceel plaats. In overleg met het collectief wordt besproken óf en wan-

neer het perceel wordt gemaaid of beweid. 

 

Bij aanwezigheid van nesten op grasland worden nestbeschermers geplaatst bij beweiding en bij 

maaien wordt een deel van het perceel niet gemaaid, zodat de kuikens daar veilig kunnen opgroeien. 

Op dit deel kan legselbeheer plus aansluitend een periode van rust worden afgesloten. 

 
Kaart met territoria van vogeltelling (fragment) (Bron https://www.waadrane.frl/nieuws/cursus-

broedvogels-tellen-succesvol-afgerond/) 

 

Beheer 

Beheereisen (beheeractiviteiten in Koppeltabel = basis voor de vergoeding [activiteitnummer]) 

• Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijvoor-
beeld op stalkaart of via geo-informatie). Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid wor-
den geplaatst [5]. 

• Pakket a: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle land-
bouwkundige bewerkingen, tenminste via enclaves van minimaal 50 m2 of via het plaatsen 
van nestbeschermers [5]. 
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• Pakket d-h: Kuikenvelden na legselbeheer: Gevonden nesten en/of kuikens worden be-
schermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen op een deel van het perceel 
(tenminste via enclaves van minimaal 50 m2) via een rustperiode van datum x tot y waarbij 
de vrijwaring tenminste 14 kalenderdagen duurt [5] (zie pakketvarianten). 
 

Aanvullende beheervoorschriften 

• Nesten moeten worden geregistreerd en je moet ook aan kunnen tonen dat er naar nesten 

gezocht is, ook als er geen nesten zijn. Het liefst zien we dat nesten digitaal worden geregi-

streerd, bijvoorbeeld in de Boerenlandvogelmonitor, BFVW, Avimap, met een registratie die 

up to date is. Eventueel registeren via stalkaarten. Via deze registratiemiddelen wordt bijge-

houden dat er gezocht is. 

• Pakket a: De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen één of meerdere malen gecon-

troleerd op aanwezige legsels. Monitoring van nesten en kuikens zoveel mogelijk zonder be-

treding van het veld uitvoeren (bijvoorbeeld vanaf de rand van het perceel of met drones). 

• Pakket a: Een nestenclave heeft een doorsnede van minimaal 8 meter (straal van minimaal 4 
m), wanneer de enclave de vorm van een cirkel heeft. 

• De pakketten met kuikenvelden (d t/m h) volgen op pakket a. Dus dit pakket start met pak-

ketvariant 4a, waar nodig wordt het deel met de kuikenvelden omgezet naar 4d t/m 4h. 

• Pakket d t/m h: In de rustperiode zijn bewerkingen en beweiding niet toegestaan  

• Pakket d t/m h: Kuikenvelden in de vorm van stroken zijn ten minste 6 meter breed. 

 

Adviezen 

• Het maaiprotocol zoals opgesteld door collectief Veluwe kan gebruikt worden om deelne-

mers te instrueren over het maaien. 

• Dit pakket kan cumuleren met het beheer van predatierasters. 

 

Pakketvarianten 
4a Legselbeheer op grasland  
4e Legselbeheer op grasland plus 3 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus 
 

 

 

Meldingen 

Pakket d-h: Start rustperiode binnen 7 kalenderdagen melden bij RVO.nl 

 

Pakket 4e. kan alleen worden afgesloten onder voorwaarde van een positief advies van de moza-

iek regisseur. 

 

 

  

Wijzigingen t.o.v. 2022: 

• Wijziging van varianten: Legselbeheer & rust (uitgesteld zaaien) op bouwland in afzonderlijk 

pakket geplaatst, vanwege herkenbaarheid 

• Aanvullende voorwaarden: meer uitleg over het monitoren en registreren, link naar maaipro-
tocol toegevoegd 

• Meldingen: start nestbescherming hoeft niet meer gemeld te worden 

https://intranet.boerennatuur.nl/wp-content/uploads/2022/11/Protocol-maaiwerkzaamheden-versie-13.pdf


Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur & Landschapsbeheer, versie 2023  

 Versie 9 januari 2023 (concept) 15  

 

5 Kruidenrijk grasland 
 
Introductie 

Kruidenrijk grasland is erg belangrijk voor diverse doelsoorten. De graslanden dragen bij aan de kwa-
liteit van weidevogelmozaïeken, aan een gevarieerde dooradering, maar ook als meerjarig habitat in 
akkerclusters zijn ze waardevol. De bloeiende kruiden trekken insecten aan, wat weer de voedselbe-
schikbaarheid verhoogt voor vogels. Door de late maaidatum zijn kruidenrijke graslandpercelen een 
geschikt toevluchtsoord voor dieren, in het geval dat omliggend grasland wordt gemaaid of akkers 
geoogst. 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. Als voedergewas heeft een te zwaar gewas 
een slechte kwaliteit. 
 

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 bloei-

stengels en weinig blad. Dit heeft ook als voordeel dat kuikens zich goed kunnen voortbewegen in 

het grasland. 

 

 
Kruidenrijk grasland (foto BoerenNatuur) 

 

Beheer 

Beheereisen (beheeractiviteiten in Koppeltabel = basis voor de vergoeding [activiteitnummer]) 

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

• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd [17]. 
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• Minimaal a verschillende indicatorsoorten uit lijst b ten behoeve van specifiek doel zijn in 

transect aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober [19a]. (zie pakketvarianten). 

• Pakket a t/m g, j en l: Er worden in de rustperiode van datum x tot datum y geen landbouw-

kundige bewerkingen uitgevoerd [1] (zie pakketvarianten). 

 

Aanvullende beheervoorschriften 

Soortenrijkdom 

• Het grasland mag niet worden gescheurd en/of gefreesd. 

• 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 autoch-
toon, streekeigen mengsel of met soortenrijk hooi zaden worden aangevoerd. Dit is alleen 
een optie als de productiviteit gematigd is (rond 5-7 ton droge stof/hectare).  

Beweiding en maaien 

• Buiten de rustperiode wordt het gewas jaarlijks gemaaid en maaisel afgevoerd. Dit stimuleert 
de groei van bloeiende kruiden. Een tweede en/of derde keer maaien en afvoeren is toege-
staan.  

• Iedere maaibeurt een kruidenrijk deel (10% of meer) laten staan. Dit is gunstig voor zaadzet-
ting van bloeiende kruiden en voor insecten. 

• Bewerkingen, waaronder beweiding, zijn in de rustperiode niet toegestaan, daarbuiten wel. 
Bij voorweiden mag je niet bloten. 

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

Bemesting 

• Pakket a t/m g, j, l: Uitsluitend bemesting met vaste mest is toegestaan buiten de rustperi-
ode. Dit pakket kan cumuleren met het pakket Ruige mest, ongeveer 5-10 ton per ha. Bij 
voorkeur bemesten na de rustperiode, om een te zwaar gewas te voorkomen.  

• Pakket h en i: Bemesting is niet toegestaan bij kruidenrijk graslandranden. 
Overige 

• In het geval dat er ecologisch slootschonen plaatsvindt naast kruidenrijk grasland, mag de 
bagger niet op het kruidenrijk grasland gedeponeerd worden en moet het maaisel binnen 
paar dagen verwijderd worden. De bagger uit aangrenzende sloot moet dan op andere zijde 
worden gespoten. Is dat niet mogelijk, dan kan de combinatie kruidenrijk grasland en bagge-
ren/ecologisch slootschonen niet.  

• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van 
haarden van probleemonkruiden zoals akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brand-
netel, op maximaal 10% van de beheereenheid.  

 
Adviezen 

• De beheereis van de aanwezigheid van indicatorsoorten [19a] is bedoeld als indicator voor 
beperkt (of niet) bemesten van kruidenrijk grasland. Dit wordt door de NVWA gecontroleerd. 
De kwaliteit van kruidenrijk grasland kan ook op een andere manier gemonitord worden, 
door gebruik te maken van de verschillende ontwikkelingsstadia voor kruidenrijk grasland. Bij 
kruidenrijk grasland past dan een soortenrijkdom van 15-20 soorten grassen en kruiden per 
25 m2 (Schippers, 2014). 

• Een kruidenrijk grasland dat te zwaar wordt, kan ook een jaar gewisseld worden met, bijvoor-
beeld, extensief weiden, zodat het mozaïek meer variatie krijgt. Let er wel op dat het klopt 
met SCAN-ICT en het contract met de deelnemer. 

 

 

 

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

5a Kruidenrijk grasland, rust 1 april tot 15 juni, 4 indicatorsoorten 

5b Kruidenrijk grasland, rust 1 april tot 22 juni, 4 indicatorsoorten 

5c Kruidenrijk grasland rust 1 april tot 1 juli, 4 indicatorsoorten 

 

5h  Kruidenrijke graslandrand, 4 indicatorsoorten 

 

5l  Kruidenrijk grasland, rust 1 april tot 15 juni, 8 indicatorsoorten 

  

Wijzigingen t.o.v. 2022: 

• Variant met rust tot 15 oktober laten vervallen: geen aanvullende vergoeding, beheereis 1x 

per jaar maaien ook ingewikkeld, en was ook niet ingetekend in 2022. 

• Toegevoegd: variant 5l, rust tot 15 juni en 8 indicatorsoorten 

• Aanvullende voorschriften uitgebreid en gestructureerd 

• Overwogen, niet gedaan: combinaties met beweiding, omdat je wel die rust wilt behouden. 
Evt een jaar wisselen wel als optie opgenomen. 
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7 Ruige mest 
 

Introductie 

Bemesting met ruige mest stimuleert het bodemleven, versterkt de bodemstructuur en de bodemor-

ganische stof. Regenwormen en ander bodemleven is een belangrijke voedselbron is voor boeren-

landvogels en zijn ook belangrijk voor de bodemstructuur. Regenwormen breken mest en strooisel af 

in bodemorganische stof en nutriënten. De grasgroei vertraagd enigszins ten opzichte van het ge-

bruik van drijfmest of kunstmest, waardoor de percelen langer de open structuur houden die ze voor 

weidevogels geschikt maakt. Ook verwerken sommige weidevogels, met name kieviten, het stro uit 

de ruige mest in hun nest. De vaste fractie van drijfmest pakt gunstig uit voor weidevogels en daarom 

past deze vorm ook in dit pakket.  

 

Dit pakket is specifiek bedoeld voor boerenlandvogelbeheer en kan alleen in combinatie met andere, 

op broedvogels gerichte pakketten worden afgesloten. In pakketten t.b.v. bodemkwaliteit, water en 

klimaat is bemesting met ruige mest of andere bodemverbeteraars en plantenresten mogelijk via het 

pakket Bodemverbetering (pakket 39). 

 

 
Ruige mest (foto https://www.livinglabfryslan.frl/ruge-dong-oftewel-ruige-mest/) 

 

Beheer 

Beheereisen (beheeractiviteiten in Koppeltabel = basis voor de vergoeding) 

• Vaste mest is opgebracht (vaste mest: dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn; besluit 

meststoffen 1Ai; Bijlage i uit Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Tabel I) rund (10,13), paard 

(25), schaap (56), dan wel met bodemverbeteraars gericht op bodembiologie uit lijst a. [6]. 

 

Aanvullende beheervoorschriften 
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• De beheereis moet in dit beheerpakket ingevuld worden met ruige stalmest of met de vaste 

fractie van drijfmest. 

• Dit pakket kan alleen in combinatie met een ander beheerpakket worden afgesloten (zie ook 

cumulatietabel). 

• Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 5 en maximaal 20 ton ruige stal-

mest of vaste fractie per hectare uitgereden. 

• De ruige stalmest of vaste fractie wordt in één keer opgebracht. 

• Als er sprake is van een rustperiode wordt de mest vanaf de dag volgend op de einddatum 

van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket tot de toegestane eindda-

tum volgens de mestwetgeving uitgereden. 

• Bij voorkeur wordt er niet vóór de rustperiode uitgereden, omdat dat leidt tot een te zwaar 

gewas dat slechte voederkwaliteit heeft. Daarnaast bestaat het risico dat het gewas door-

schiet, platslaat of vervilt.  

• Overleg met het collectief over het beste moment om de mest uit te rijden. Als er ruige mest 

of vaste fractie is uitgereden, dan moet er niet in dezelfde periode ook drijfmest uitgereden 

worden. 

 

Pakketvarianten 

7a  Ruige mest 

 

Meldingen 

Uitrijden van ruige mest moet per perceel binnen 14 kalenderdagen na het uitrijden worden gemeld 

bij RVO.nl. 

 

  

Wijzigingen t.o.v. 2022: 

• Wijziging: aanvullende voorschriften aangepast 

• De tekst in de koppeltabel is aangepast, hier alleen vaste strorijke mest en vaste fractie drijf-

mest, maar vanwege regels vanuit stelsel gewenst om volledige tekst van de activiteit op te 

nemen bij beheereis 
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8 Hoog waterpeil voor weidevogels 
 

Introductie 

Door het slootpeil tijdelijk op te zetten ontstaat een plek waar het bodemleven goed beschikbaar is 

voor weidevogels. Ook vertraagt de grasgroei en wordt de structuur van de grasmat wat opener. Een 

hoog waterpeil werkt extra goed als het gelegen is naast kruidenrijk grasland, waar de weidevogels 

kunnen schuilen en als foerageergebied werkt voor de jonge vogels. De periode van hoog waterpeil is 

afgestemd op het weidevogelseizoen. 

 
Hoog waterpeil in sloot remt de grasgroei in aangrenzend perceel (foto https://www.slimmevo-

gels.net/kennisnest/alle-items/weidevogels/13/beheer-waterpeil/27) 

 

Beheer 

Beheereisen (beheeractiviteiten in Koppeltabel = basis voor de vergoeding [activiteitnummer]) 

• Waterpeil is x cm hoger dan aangegeven polderpeil. X cm boven zomer- dan wel winterpeil 

(volgens vergunning) [18] (zie pakketvarianten). 

 

Aanvullende beheervoorschriften 

• Er wordt een vergunning aangevraagd bij het Waterschap om het peil hoger te zetten in slo-

ten.  

• Het oppervlaktewaterpeil naast de beheereenheid bereikt ná de verhoging een peil t.o.v. het 

(gemiddelde) maaiveld van 25 centimeter of minder op veengrond en 40 centimeter of min-

der op kleigrond.  

• Het pakket kan niet worden afgesloten in gebieden die volgens het peilbesluit van het water-

schap een drooglegging hebben van 70 cm of meer (zomerpeil). 
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Adviezen 

• Dit pakket kan heel goed gecombineerd worden met andere beheerpakketten, zoals Kruiden-

rijk grasland (5), grasland met rustperiode (1) of legselbeheer op grasland (4). 

• Opbrengstderving in het aangrenzende perceel wordt vergoed o.b.v. de periode en het peil-

verschil. Als richtlijn geldt: periode 15 februari – 15 juni of 15 maart – 15 juni. En het peilver-

schil: 20, 30 of 40 cm hoger dan peilbesluit omgeving, zie pakketvarianten. 

• Voor de bepaling van de door de peilverhoging beïnvloede oppervlakte (= de oppervlakte 

waarop de beheervergoeding betrekking heeft, de oppervlakte die dus ingetekend moet 

worden in SCAN-GIS) wordt de volgende methode geadviseerd: vanuit de watergang waarin 

het peil is opgezet wordt aan weerszijden op de oever vanaf de waterlijn 25 meter het land 

in een effect verwacht. De lengte van de watergang x 25 meter op de ene oever, plus lengte 

watergang x 25 meter op de andere oever = de beïnvloede oppervlakte. 

 

Pakketvarianten  

8a  Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 20 cm verhoogd 
t.o.v. het aangegeven polderpeil, van 15 februari tot 15 juni. 

 
 
 
 
  

Wijzigingen t.o.v. 2022: 

• Wijziging: de beheereis is anders geformuleerd, nl ahv de vergunning. De pakketten en de ver-

goedingen zijn wel gebaseerd op een periode + peil. Daarom in de pakketten dit voorlopig wel 

aangehouden 
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9 Poel en klein historisch water 
 
Introductie 

Poelen en het aangrenzende landbiotoop zijn van groot belang als leefgebied voor diverse amfibieën-

soorten. Ze zijn belangrijk als leefgebied van o.a. kikkers, salamanders, libellen en waterplanten. Aan-

leg en goed onderhoud van poelen is belangrijk om deze soorten te behouden.  

 

Gefaseerd beheer van de poel zelf en openheid rondom (een deel van) de poel is van belang om een 

goede voorplantingsbiotoop voor amfibieën te behouden. Door vegetatie periodiek en gefaseerd te 

maaien vinden insecten in de niet-gemaaide delen een overwinteringsplek. Maaisel uit de poel moet 

binnen een week na schonen worden afgevoerd. Als het langer blijft liggen (wel uit de oever halen), 

kruipen er allerlei dieren in (onder andere insecten, eventueel ringslangen, muizen, e.a.) en verruigt 

de oever. Zijn deze soorten toch in het maaiafval gekropen dan is het gewenst om het op een vaste 

hoop te laten liggen, bijvoorbeeld als ringslangenhoop. 

 

Poelen en ook klein historisch water in dit beheerpakket bestaan uit geïsoleerd water, om te voorko-

men dat er vissen in komen. Afwezigheid van vissen is wenselijk omdat vissen amfibieënlarven en -

eitjes eten waardoor succesvolle voortplanting van de amfibieën sterk negatief beïnvloed kan wor-

den.  

 

 
Poel (foto: https://www.ravon.nl/Helpdesk/poel-aanleggen) 
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Beheer 

Beheereisen (beheeractiviteiten in Koppeltabel = basis voor de vergoeding [activiteitnummer]) 

• Minimaal 5% tot maximaal 35% van de eenheid of van het leefgebied 2 onder beheer is jaar-

lijks geschoond dan wel geschoond en gemaaid dan wel gemaaid [23]. 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd [24]. 

 

Aanvullende beheervoorschriften 

• Dit beheerpakket betreft geïsoleerde wateren. 

• Wanneer een poel wordt geschoond, dan gebeurt dat in de periode 15 augustus tot 15 okto-

ber. In deze periode zijn er vrijwel geen amfibieën aanwezig in het water. 

• Jaarlijks beheer van de poel bestaat uit controleren dat de poel niet dichtgroeit en schonen 

waar dat nodig is (15 augustus-15 oktober). 

• Maximaal 75% van de oppervlakte van de poel wordt geschoond bij het groot onderhoud. 

• Er wordt ongeveer één keer in de 6 tot 12 jaar geschoond, maar dit hangt af van de situatie 

per poel. Bij achterstallig onderhoud kan vaker schonen nodig zijn. Schoon niet alle poelen in 

het leefgebied in één keer.  

• Het streven is dat minimaal de helft van de poel in de periode 15 maart tot 15 juli uit open 

water bestaat. Als de poel te veel dicht groeit is onderhoud nodig, ter plaatse moet dat be-

oordeeld worden. Houtopslag kan (deels) ook worden verwijderd. 

• Een incidentele droogval is toegestaan in de periode 15 juli tot 15 november. Dit helpt ook 

om te voorkomen dat er vissen in de poel overleven. 

• Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element. Het maaisel uit de poel 

moet worden afgevoerd binnen een week na het schonen. Snoeiafval en maaisel uit de oever 

wordt ook afgevoerd. Bij een ruime oever kan snoeiafval op rillen worden gelegd.  

• Voorkom vertrapping van de oevers en uitwerpselen in het water bij het gebruik van de poel 

als veedrinkpoel. Dit kan worden gedaan door de poel zodanig uit te rasteren dat het vee al-

leen met de voorpoten in het water kan om te drinken.  

• Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het element gebruikt wor-

den.  

• Er mogen geen vissen of andere dieren (zoals eenden en ganzen) worden uitgezet of ge-

kweekt. 

• Pakket a en c: Element kleiner dan 175 m2. 

• Pakket b en d: Element groter dan 175 m2. 

 

Adviezen 

• Ook de oeverzone kan tot de poel worden gerekend.  

• Bij aanwezigheid van vee kan een combinatie met een drinkbak een goede oplossing zijn. 

 

Pakketvarianten 
9c Kleine poel met jaarlijks beheer 
9d Grote poel met jaarlijks beheer 

 
2 Wanneer er percentages per eenheid of leefgebied staan, dan betekent dat dat er gewerkt wordt aan gefa-
seerd beheer. Geldt met name voor Dooradering. Dus niet alles in één keer, maar ieder jaar een deel. De schaal 
waarop dat gebeurt, kan variëren. Soms per element, vaak per groep elementen in een gebied/polder/regio. 
Het beste kan dat gedaan worden via een beheerplan op het passende schaalniveau. 
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Meldingen 
Groot onderhoud (schonen/maaien) binnen 14 kalenderdagen melden bij RVO.nl  
  

Wijzigingen t.o.v. 2022 

• Varianten vereenvoudigd: grote en kleine poel en jaarlijks beheer en groot onderhoud in 

contractperiode. Veel varianten samengevoegd, varianten met jaarlijks beheer laten ver-

vallen 

• Aanvullende voorschriften aangescherpt 
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10  Natuurvriendelijke oever 
 
Introductie 

Een natuurvriendelijke oever is een door de mens aangebrachte aaneengesloten oever langs een wa-

terloop, in de vorm van een plas-drasberm of een flauw talud (hellingshoek ca 1:3). De begroeiing 

bestaat uit inheemse waterplanten en/of plantensoorten van natte ruigte en natte graslanden.  

 

Een natuurvriendelijke oever heeft een belangrijke functie als leefgebied voor soorten als bitter-

voorn, grote modderkruiper en rugstreeppad en ook in het weidevogelbeheer zijn natuurvriendelijke 

oevers van belang. Daarnaast helpt de begroeiing van de natuurvriendelijke oever tegen uitspoeling 

van nutriënten doordat de vegetatie nutriënten opneemt. Dit ondersteunt de kwaliteit van het op-

pervlaktewater. 

 

Natuurvriendelijke oevers beschermen tegen afkalven van de oever. Door, bijvoorbeeld, drinkbakken 

te plaatsen, voorkom je vertrapping van de oever door vee. Dat helpt om te voorkomen dat veen 

‘weglekt’ naar de sloot en wordt extra slibvorming voorkomen. Slib in veensloten is een belangrijke 

bron van methaanuitstoot. Natuurvriendelijke oevers dragen daardoor bij aan klimaatmitigatie om-

dat slibvorming en daarmee methaanuitstoot voorkomen wordt. 

 

 

 
Natuurvriendelijke oever (foto: https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/subsidies-en-andere-fi-

nanci%C3%ABle-bijdragen/natuurvriendelijke-oever/) 

 

Beheer 

Beheereisen (beheeractiviteiten in Koppeltabel = basis voor de vergoeding [activiteitnummer]) 

• Minimaal 25% tot maximaal 75% van de eenheid of van het leefgebied onder beheer is jaar-

lijks geschoond danwel geschoond en gemaaid danwel gemaaid [23]. 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd [24].  

 

Aanvullende beheervoorschriften 

• De natuurvriendelijke oever is minimaal 3 meter breed. 

• Een natuurvriendelijke oever wordt gefaseerd gemaaid: ongeveer één derde blijft jaarlijks 
staan in blokken of sinusbeheer.  

• Maaien van de natuurvriendelijke oever mag alleen gebeuren in de periode half augustus (op 
zijn vroegst 1 augustus) en eind oktober (op zijn laatst) 30 november.  
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• Het maaisel moet worden afgevoerd binnen een week na het maaien. Als het langer blijft lig-
gen, kruipen er allerlei dieren in (onder andere insecten, muizen, …). Voorkomen van verrui-
ging, droge vegetatie, direct afvoeren. Dan is het gewenst om het op een vaste hoop te laten 
liggen. 

• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van 
haarden van probleemonkruiden zoals akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brand-
netel. Niet branden in het element of in de directe omgeving van het element. 

• Bemesting is niet toegestaan. 

• Voorkom vertrapping door vee, door bijvoorbeeld mobiele drinkbakken of zelfdrinkers. 

• Pakket a: De oppervlakte wordt niet beweid. 

• Pakket b: Uitsluitend beweiding met schapen toegestaan. 
 
Adviezen 

• Beheer in de eerste helft van augustus en in november moet gezien worden als noodoplos-
sing. Bij voorkeur vindt het maaien/schonen plaats tussen medio augustus en eind oktober, 
vanwege de voortplanting van vissen en amfibieën in de zomer en overwintering/rustperiode 
vanaf november. 

• Nieuw aangelegde natuurvriendelijke oevers hoeven de eerste jaren vaak minder gemaaid te 
worden, zodat de vegetatie zich goed kan ontwikkelen, voorkom wel de opslag van bomen 
zoals wilgen en elzen. 

• Kleine blokken maaien leidt tot meer variatie. 

• Pakket kan cumuleren met Hoog waterpeil (pakket 8 of 54) 

• Een eventuele bufferstrook gaat pas tellen in breedte waar de natuurvriendelijke oever op-
houdt. 

 
Pakketvarianten 

10a  Natuurvriendelijke oever  

10b  Natuurvriendelijke oever met schapenbegrazing 

 

Meldingen 

Uitgevoerd beheer (schonen/maaien) binnen 14 kalenderdagen melden bij RVO.nl. 

  

Wijzigingen t.o.v. 2022 

• Aanvullende voorschriften aangescherpt 



Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur & Landschapsbeheer, versie 2023  

 Versie 9 januari 2023 (concept) 27  

13 Botanisch grasland 
 
Introductie 

Botanisch grasland kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leefomgeving van vogels, insecten, 

amfibieën en kleine zoogdieren. Het gaat vaak om typisch ‘ouderwets’ grasland met een wat pollige 

structuur en verspreid voorkomende kruiden. De aanwezige kruiden zijn een voedselbron voor die-

ren; de aanwezige nectar trekt insecten aan die op hun beurt voedsel kunnen vormen voor diverse 

boerenlandvogels. Door percelen die beweid zijn niet te bloten blijven de ‘eilandjes’ met langer gras 

behouden, waardoor deze ook een biodiversiteitswaarde leveren. Het streven is dat er zo’n 15-20 

verschillende grassen en kruiden per 25 m2 aanwezig zijn op een botanisch graslandperceel. 

 

Doelsoorten van de leefgebieden droge dooradering en open grasland waarvoor botanisch grasland 

meerwaarde heeft, onder andere: graspieper, patrijs, veldleeuwerik. Ook de kwartelkoning maakt 

gebruik van deze graslanden. Deze vogel broedt van ca. mei tot augustus, daarom is een rustperiode 

vanaf medio juni tot later in de zomer gewenst, dit kan via de pakketvarianten met rustperiode. 

 

 
Botanisch grasland (foto https://www.collectiefveluwe.nl/botanisch-grasland) 

 

Beheer  

Beheereisen (beheeractiviteiten in Koppeltabel = basis voor de vergoeding [activiteitnummer]) 

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

• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd [17]. 

• Pakket a: Beweiding is toegestaan vanaf 1 maart tot 1 oktober met maximale veebezetting 2 
GVE/ha (zie Bijlage 1) [21]. 
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• Pakket a t/m g: Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b ten behoeve van speci-

fiek doel zijn in transect aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober [19a].  

• Pakket e t/m g: Er worden in de rustperiode van datum x tot datum y geen landbouwkundige 

bewerkingen uitgevoerd [1] (zie pakketvarianten). 

• Pakket h: Minimaal 8 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 
Bemesting en andere bewerkingen 

• De beheereenheid wordt normaal gesproken niet bemest en er wordt geen bagger opge-
bracht. In overleg met het collectief kan een onderhoudsbemesting met ruige mest of bekal-
king worden gegeven (ongeveer één keer in de 5 jaar, afhankelijk van de situatie ter plekke).  

• Het grasland mag niet worden gescheurd en/of gefreesd. 
Beweiding en maaien 

• Als er wordt gemaaid, dan maaien en afvoeren. Klepelen is niet toegestaan omdat dat de 
kruidenrijkdom onderdrukt. 

• Pakket a: Niet bijvoeren bij beweiding. 

• Pakket b en e t/m h: bij de volveldse hooilandpakketten mag er eventueel beweid worden 
tussen de einddatum van de rustperiode en 1 maart. 

• Pakket d: Bij hooilandranden is beweiden niet toegestaan. 
Rustperiode 

• Pakket e t/m g: In de rustperiode vinden in de oppervlakte geen bewerkingen, waaronder 
beweiding, plaats. 

Overige 

• Pakket c en d: randen liggen aan de buitenkant van het perceel. 

• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van 
haarden van probleemonkruiden zoals akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brand-
netel, op maximaal 10% van de beheereenheid.  

 
Adviezen 

• De beheereis van de aanwezigheid van indicatorsoorten [19a] (4 bij alle varianten, behalve 
botanisch hooiland extra divers: 8 soorten) is bedoeld als indicator voor niet of zeer beperkt 
bemesten. Dit wordt door de NVWA gecontroleerd. De kwaliteit van botanisch grasland kan 
ook op een andere manier gemonitord worden, door gebruik te maken van de verschillende 
ontwikkelingsstadia voor botanisch grasland. Bij botanisch grasland past dan een soortenrijk-
dom van 20-40 soorten grassen, kruiden en mossen per 25 m2 (Schippers, 2014). 

• Maaien leidt tot het beste resultaat als het gefaseerd wordt gedaan: per maaibeurt ca 20% 
laten staan, bijvoorbeeld in de vorm van sinusbeheer. Dit zorgt voor variatie die flora, insec-
ten en vogels ten goede komt.  

• Voor fauna kan gedurende één jaar omzetten van botanisch hooiland naar weiland zinvol 
zijn. Let wel op bijhouden van de wijzigen in SCAN-ICT en het contract met de deelnemer. 

• Botanische graslandranden vormen een waardevolle combinatie met opgaande landschaps-
elementen. In dat geval is het aan te raden dat de randen aan de zonzijde van het land-
schapselement liggen. 

 
Pakketvarianten: 
13a  Botanisch weiland (4 indicatorsoorten) 
13b  Botanisch hooiland (4 indicatorsoorten) 
 
 

https://www.bij12.nl/assets/Lijsten-indicatorsoorten-Catalogus-GBD-v2.pdf
https://www.bij12.nl/assets/Lijsten-indicatorsoorten-Catalogus-GBD-v2.pdf
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Wijzigingen t.o.v. 2022: 

• Toegevoegd variant h met 8 indicatorsoorten, volvelds. 

• Aanvullende beheervoorschriften uitgebreid 
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20 Hakhoutbeheer 
 
Introductie 

Houtwallen en houtsingels zijn als lijnvormig landschapselement een verbindingsweg door het agrari-

sche landschap voor kleine zoogdieren. Ook amfibieën en insecten, zoals vlinders, maken hier ge-

bruik van. Ze bieden nest-, schuil- en voedselgelegenheid voor vogels zoals geelgors, grauwe klau-

wier, houtduif en torenvalk en zorgen simpelweg ook voor een aantrekkelijk cultuurlandschap.  

Hakhoutbeheer heeft tot doel om gelaagdheid in de houtwal en houtsingel te krijgen, met een kruid-

laag, struiklaag en boomlaag. Daarvoor is het nodig om het gefaseerd te beheren. Gefaseerd beheer 

betekent dat er één keer in de ca 6 jaar groot onderhoud plaatsvindt (tussenkap) en één keer in de ca 

25 jaar het element helemaal wordt teruggezet (eindkap). De naamgeving van het beheer kan regio-

naal verschillen. Ook bij eindkap heeft het meerwaarde om enkele bomen te sparen (overstaanders). 

Belangrijk hierbij is de aansturing door het collectief. Zonder actief hakhoutbeheer verandert het 

landschapselement in een bomenrij zonder onderbegroeiing. Dergelijke elementen hebben een veel 

lagere bijdrage aan de biodiversiteit doordat zij minder schuil- en voedselgelegenheid bieden. In het 

netwerk van landschapselementen worden tussenkap en eindkap ieder jaar op een andere plaats ge-

pland. 

Het jaarlijkse beheer van elementen die geen groot onderhoud nodig hebben is vooral gericht op vei-

ligheid. Voorkomen moet worden dat dood hout valt en gevaar oplevert. Ook kan het nodig zijn om 

bramen en brandnetels terug te snoeien. 

Hakhoutbeheer langs natuurlijke beken draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. De 

kruid-, struik- en boomlaag zorgen voor schaduwwerking en houden de oevers vast. Invallend blad en 

takken en ingroeiende boomwortels bieden schuilplaatsen en voedsel voor beekfauna. Van belang is 

om de zijde aan de waterkant niet te snoeien. 

Beschadiging van het wallichaam door vertrapping of aanvreten van de vegetatie door vee moet wor-

den voorkomen door het plaatsen van een raster. Als er geen vee loopt, is een raster niet nodig. 

 

Houtwal in Noardlike Fryske Wâlden (http://www.noardlikefryskewalden.nl/over-nfw/) 
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Beheer  
Beheereisen (beheeractiviteiten in Koppeltabel = basis voor de vergoeding [activiteitnummer]) 

• Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari tot 31 december [11]. 

• Jaarlijks is minimaal 5% tot maximaal 40% van oppervlakte van de beheereenheden in het 
leefgebied gekapt, geknot, gesnoeid of gedund ten behoeve van handhaven verschijnings-
vorm [22]. 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd [24]. 
 

Aanvullende beheervoorschriften 

• De landschappelijke verschijningsvorm moet in stand blijven. Deze wordt vastgelegd in het 
beheerplan. Bij de bepaling van de verschijningsvorm kan gebruik gemaakt worden van de 
omschrijvingen van diverse landschapselementen in de Index Landschap.  

• Ieder jaar wordt het element gecheckt op dood hout dat een risico oplevert voor de veilig-
heid. Eventueel worden exoten verwijderd en worden bramen teruggesnoeid. 

• Het element bestaat bij voorkeur uit inheemse, streekeigen soorten. Ongewenste 
(hout)soorten mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden. 

• Pakket b: Eén keer in de contractperiode vindt een tussenkap plaats.  

• Pakket c: Eén keer in de contractperiode vindt een eindkap plaats. De werkwijze wordt door 
het collectief bepaald. 

• Hakhoutbeheer langs natuurlijke beken: jaarlijks tussen 5 en 10% snoeien en kap maximaal 
één keer per 12 jaar, zijde langs de beek niet snoeien of kappen 

• Het snoeien vindt jaarlijks plaats van 1 januari t/m 14 maart en/of vanaf 1 oktober. 

• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van 
haarden van probleemonkruiden zoals akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brand-
netel. Niet branden in het element of in de directe omgeving van het element. 

• Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element. 
Takken mogen wel op rillen worden gelegd. 

• Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in het element. 

• Bemesting is niet toegestaan. 

• Er wordt beschermd tegen schade als gevolg van beweiding op aangrenzende gronden. Het 
raster mag niet aan de bomen bevestigd worden. 

 
Adviezen 

• Bij aanplant van nieuwe bomen en struiken is het belangrijk om voor autochtoon, streekei-
gen planten te gaan. Die hebben grote meerwaarde voor de biodiversiteit. 

 
Pakketvarianten 
20b  Jaarlijks onderhoud + tussenkap in de contractperiode 
 
 
 
Meldingen 
Uitgevoerd groot beheer tussen 1 oktober 2022 t/m 14 maart 2023, moet uiterlijk 28 maart 2023 zijn 

gemeld bij RVO.nl voor beheerjaar 2023. De melding mag gebundeld gedaan worden. Alleen het deel 

melden dat gesnoeid is. 

 

  

Wijzigingen tov 2022 

• Pakketvarianten zonder jaarlijks beheer laten vervallen, je moet ieder jaar even checken 
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29 Bosje 
 

Introductie 

Een bosje is een vlakvormige houtopstand die vroeger vaak aangeplant en beheerd werd als hakhout, 

maar tegenwoordig niet meer als hakhout wordt beheerd en is doorgeschoten. Dit landschapsele-

ment komt in veel agrarische gebieden in Nederland voor en wordt beheerd als bos met hoog op-

gaande inheemse bomen. Het kan ook als bossingel voorkomen. 

 

Zeker in combinatie met aanliggende zomen en/of kruidenrijke perceelranden leveren deze bosjes 

een waardevolle bijdrage aan de biodiversiteit. Ze fungeren als leefgebied voor vogels als geelgors 

(gebruikt de bomen als zangplek), wielewaal, zomertortel, grote lijster, gekraagde roodstaart, toren-

valk en ransuil. Vleermuizen maken ook graag gebruik van bosjes, mits er hoge of oude bomen aan-

wezig zijn. Bosjes vormen ook landhabitat voor amfibieën, zoals de kamsalamander. 

 

 
Bosje – foto http://sustainablefootprint.org/nl/tiny-woodlands-are-more-important-than-previously-

thought/ 

 

Beheer 

Beheereisen (beheeractiviteiten in Koppeltabel = basis voor de vergoeding [activiteitnummer]) 

• Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari tot 31 december [11]. 

• Jaarlijks is minimaal 5% tot maximaal 40% van oppervlakte van de beheereenheden in het 

leefgebied is gekapt, geknot, gesnoeid of gedund ten behoeve handhaven verschijningsvorm 

[22]. 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd [24]. 

Aanvullende beheervoorschriften 

• Van 15 maart tot 16 juli mag niet gesnoeid worden vanwege de natuurbeschermingswet. 

• Het snoeien vindt jaarlijks plaats van 1 januari tot en met 14 maart of vanaf 16 juli oktober. 

• Het bosje wordt beheerd als bos met hoog opgaande bomen. 

• De randen van het element worden als hakhout beheerd met een cyclus van eens in de 6 – 

25 jaar. 

• Een bosje in het ANLb heeft een beperkte omvang, tot ca 1 hectare. Het grenst aan land-

bouwgrond en is aan minimaal drie zijden vrij liggend. Het kan ook als bossingel voorkomen. 



Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur & Landschapsbeheer, versie 2023  

 Versie 9 januari 2023 (concept) 33  

Bosjes groter dan 1,5 hectare worden in het NSP niet meer gezien als agrarisch landschaps-

element maar als natuurterrein. Deze komen dus niet in de landschapslaag. 

• Bosjes die in de contractperiode geen groot beheer nodig hebben, vallen onder jaarlijks be-

heer. 

• Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de onder-

groei en/of de stoven niet schaadt. Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet 

verwerkt worden in het element. 

• Bemesting is niet toegestaan. 

• Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereen-

heid. 

• Het element wordt waar nodig beschermd tegen schade als gevolg van beweiding of bewer-

king op aangrenzende gronden. Een raster mag niet aan de bomen of struiken bevestigd wor-

den. 

• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van 
haarden van probleemonkruiden zoals akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brand-
netel. 

• Niet branden in het element of in de directe omgeving van het element. 

 

Adviezen 

• Inheemse, autochtone en streekeigen soorten worden gestimuleerd.  

• Ongewenste (invasieve) soorten mogen worden bestreden. 

 

Pakketvarianten 

29a Jaarlijks beheer plus periodiek onderhoud in de contractperiode 

 

 

Meldingen 
Uitgevoerd groot beheer tussen 1 oktober 2022 t/m 14 maart 2023, moet uiterlijk 28 maart 2023 zijn 

gemeld bij RVO.nl voor beheerjaar 2023. De melding mag gebundeld gedaan worden. Alleen het deel 

melden dat gesnoeid is. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijzigingen tov 2022 

• Pakketvariant met jaarlijks beheer toegevoegd. 
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39 Bodemverbetering op grasland en bouwland 

 
Introductie 
Dit pakket richt zich op verbetering van de bodem van grasland en bouwland door het opbrengen 
van organische mest, bodemverbeteraars of met plantenresten. De structuur, chemische samenstel-
ling en bodemleven hebben hier baat bij en dit ondersteunt de productiefunctie. Doordat er organi-
sche stof wordt toegevoegd aan het perceel, houdt de bodem meer koolstof vast en verbetert de in-
filtratiecapaciteit van de bodem én kan de bodem het vocht beter vasthouden. Dit pakket past bin-
nen de categorieën Water en Klimaat. 
De twee pakketten op grasland onderscheiden zich door het feit dat variant a zich beperkt tot be-
mesten met ruige stalmest op grasland, daar horen de indicatorsoorten bij. Op variant d mogen 
naast ruige mest ook andere vaste meststoffen of bodemverbeteraars worden opgebracht, vanwege 
de ruimere mogelijkheden is de vergoeding voor d een stuk lager. 
Onderscheid tussen de twee varianten op bouwland: in variant b worden plantresten en bodemver-
beteraars op gebracht waarvoor geen wettelijke verplichting bestaat om onder te werken. In variant 
c worden ze wel binnen 2 weken ondergewerkt en daar wordt een vergoeding voor gegeven. 
 
 
Beheer 
Beheereisen (beheeractiviteiten in Koppeltabel = basis voor de vergoeding [activiteitnummer]) 

• Pakket a: 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]. 

• Pakket a en d: Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd [17]. 

• Pakket a, b en d: Vaste mest is opgebracht (vaste mest: dierlijke meststoffen die niet ver-
pompbaar zijn; besluit meststoffen 1Ai; Bijlage i uit Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Ta-
bel I ) rund (10,13), paard (25), schaap (56)), dan wel met bodemverbeteraars gericht op bo-
dembiologie uit lijst a [6]. 

• Pakket c: Plantresten (a), lijst conform 6 (b) en/of andere bodemverbeteraars (c) al dan niet 
opgebracht, zijn ondergewerkt binnen 2 weken na aanbrengen [30]. 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

• Volg de wettelijke uitrijperioden. 

• Dit pakket kan alleen worden afgesloten binnen de Categorieën Water en Klimaat. 

• Volg de lijsten* van toegestane meststoffen en bodemverbeteraars zoals opgenomen in bij-
lage 4 bij de SVNL  

• Pakket a: Bemesting is alleen toegestaan met vaste strorijke mest. 

• Pakket a: De vaste mest wordt in één keer opgebracht. 

• Pakket a: Op de oppervlakte wordt ten minste 10 en maximaal 20 ton vaste mest per hectare 
uitgereden. 

• Pakket b: Vaste mest en bodemverbeteraars met dierlijke meststoffen worden direct onder-
gewerkt (dit is een wettelijke verplichting). 

• Pakket c: Plantenresten worden in één keer opgebracht en binnen twee weken na aanbren-
gen ondergewerkt.  

• Pakket c: Enkel bodemverbeteraars zonder dierlijke meststoffen vallen onder dit pakket (bv 
compost, stro, e.a.)   

• Pakket d: Vaste mest of bodemverbeteraars voor grasland worden in één keer opgebracht.  
 
 
 
 

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

• Bodemverbeteraars met dierlijke meststoffen passen niet in variant c, deze moeten verplicht 
direct na opbrengen worden ondergewerkt volgens de meststoffenwet (kan wel via variant 
b).  

• Plantresten en bodemverbeteraars worden zo veel mogelijk van regionale plantenresten ge-
maakt. Bijvoorbeeld slootmaaisel of bermmaaisel. 

• Bokashi wordt momenteel vooral in pilots en experimenten gebruikt. Daarom nog niet duide-
lijk of die in dit pakket kan worden gebruikt. 

• Deze pakketvarianten kunnen met verschillende eco-activiteiten cumuleren. 
 
Pakketvarianten 
39a  Bodemverbetering grasland met enkel ruige stalmest 
39d Bodemverbetering op grasland met vaste mest of bodemverbeteraars 
 
Pakket 39a kan niet worden afgesloten ter vervanging van pakket 5 (kruidenrijk grasland) in combi-
natie met pakket 7 (ruige mest) 
 
 
Meldingen 
Pakket a, b en d: Uitgevoerd beheer m.b.t. tot uitrijden ruige stalmest of bodemverbeteraars binnen 
14 kalenderdagen na uitrijden melden bij RVO.nl. 
Pakket c: Uitgevoerd beheer m.b.t. onderwerken gewasresten, bodemverbeteraars binnen 14 kalen-
derdagen na onderwerken melden bij RVO.nl. 
 
 

 
 

Wijzigingen tov 2022 

• Beheereisen: activiteiten 6 en 30 zijn uitgebreid. 

• Beheereisen: activiteit 7 is verwijderd om het pakket in de categorie klimaat in te kunnen 

zetten 

• Voor meststoffen, bodemverbeteraars en plantenresten worden lijsten opgesteld die als 

bijlage bij de SVNL horen. 

• Voor weidevogels zijn ruige stalmest en vaste fractie drijfmest van meerwaarde, maar 

voor dit beheerpakket (39d) zijn andere meststoffen ook OK 

• Aangenomen dat de uitrijtijden de wettelijke perioden volgen. In het ANLb wordt nu in de 

tarieven rekening gehouden met de regio’s verankerd in regelgeving.  
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