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Tarieven
De tarieven zijn in eindconcept. Dit betekent dat er kleine wijzigingen kunnen plaatsvinden. We
hopen op uw begrip hiervoor.

Uitkomende grutto (foto: Maarten van Beek)
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Voorwoord
De aanloop naar de nieuwe periode agrarisch natuurbeheer heeft veel overeenkomsten met de
opgaven waar de agrarische sector momenteel mee te maken heeft. Onduidelijkheid is het woord
wat het meest valt, samen met ‘hoe dan’?
De opgaven die overheid en samenleving aan de landbouw stellen, wil men allemaal tegelijkertijd
opleggen aan de agrariërs, maar worden aan de andere kant niet integraal benaderd. Een voorbeeld
hiervan is de hectaretoeslag. Hiervoor is een systeem ontwikkeld dat een beloning biedt aan
agrariërs die bijdragen aan natuur en landschap, de zogenaamde eco-regelingen, een versterking
voor het agrarisch natuurbeheer waarbij elke agrariër in zou kunnen stappen. Aan de ontwikkeling
van deze eco-regelingen is jaren gewerkt, maar het huidige resultaat is dat er nog geen rekentool
beschikbaar is om beide middelen naast elkaar te berekenen. En hoewel theoretisch alles op 1
januari ingevuld zou moeten zijn, hebben de meeste ondernemers hun bouwplan in oktober al klaar.

“Het eerste weidevogelnest wat je vindt in het voorjaar”

Ondertussen gaan we door met de invulling van het
agrarisch natuurbeheer. Laten we even uitzoomen op
alles wat speelt en kijken we naar het voorjaar: de
weidevogels vliegen straks weer door de polders, de
kievit zoekt het mooiste maïspolletje uit voor een nest
en de tureluur zoekt de beste plas-dras. En dat met
het doel om jongen groot te brengen.
Het voorjaar is ook een moment dat de koeien voor
het eerst naar buiten mogen. Hoe zorg je ervoor dat
dit goed verloopt? Vanuit de ervaringen van afgelopen
jaren: kan er voor de weidevogels nog een tandje bij?
Is het mogelijk het bouwplan nog wat aan te passen
om de kuikens een extra handje te helpen? Zodat je je
straks tijdens het maaien kan verwonderen over de weelde aan weidevogels bij de greppelplas-dras.
Naast weidevogels kan je je inzetten voor andere doelen als waterbeheer of beplanting. Met de vele
kilometers aan sloten zouden we veel kunnen doen met biodiversiteit. Denk aan krabbenscheersloten, bloeiende kattenstaarten in de oevers en bloesemende boomgaarden. Zo kunnen we
steenuilen, libellen en wilde bijen (niet de honingbij) helpen. Voldoende mogelijkheden!
Natuurbeheer gaat over verwondering. Elk jaar is hierin anders. Hoe het precies gaat zien we pas in
het volgende jaar. Voor nu kunnen we hier een goed plan voor maken.
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Weidevogelbeheer - Inleiding
Kuikens grootbrengen met voorweiden

Introductie
Rust, water en mozaïek zijn van belang wanneer we de weidevogels beschermen. Elke fase van het
weidevogelseizoen heeft zijn eigen eisen voor wat betreft beheer. Vanaf half februari komen de
eerste grutto’s uit het zuiden terug in Nederland. Na een lange reis is het voor de vogels belangrijk
om voldoende voedsel te vinden om zich klaar te maken voor een zwaar broedseizoen. Plas-drassen
zijn hierbij essentieel. Soms voor het foerageren en ook als veilige plek waar ze kunnen rusten.
De fase erna gaat om de legsels. Het succes om de legsels uit te broeden is het grootst met rust en
met een grote groep weidevogels, om zo de predatoren weg te houden. De plas-drassen zorgen voor
een sterkere concentratie in aantallen weidevogels. Het niet bewerken van het land zorgt voor de
rust. Desondanks broeden ze ook op percelen waar bewerkt moet worden. Voor bouwland kan dit
met er omheen werken of de nesten te verplaatsen in mandjes. Voor weiland kan dit door
broedeilanden te laten staan van minimaal 50m2 met een straal van 3,5m. Liever nog groter: 150m2.
Mochten er meer nesten bij elkaar liggen, maak er één broedeiland van. Bij beweiding wordt er een
draadje omheen gezet.
De volgende fase gaat om de kuikens. Deze kwetsbare wezens hebben warmte, voedsel en dekking
nodig. Deze fase is kritisch. Het moet namelijk ook allemaal bereikbaar zijn, doorwaadbaar. Dit wordt
gerealiseerd met plas-dras (d.m.v. slikranden), kruidenrijk grasland (voedsel) en extensief- of voorweiden. Wanneer de kuikens groot zijn verzamelen ze bij de plas-drassen.

Legsels concentreren zich rondom de greppelplas-dras

Mozaïekbeheer en goed kuikenland is van groot belang. Door ruige mest of geen mest toe te passen
op rustpercelen groeit het gras trager. Daardoor is dit beter doorwaadbaar voor de kuikens. Dit zorgt
ook voor een betere kwaliteit gras bij het oogsten. Water is essentieel en kan in de vorm van
volveldsplas-dras, greppelplas-dras en hoog waterpeil. Het liefst in combinatie met kruidenrijk
grasland. Kortweg is dit grasland wat alleen bemest wordt met ruige mest. Echter kan dit ook door
middel van voorweiden of extensief weiden. Dit zorgt voor rust en open structuur. We realiseren ons
dat dit een zorgvuldige planning behoeft, dat het bouwplan wellicht aangepast moet worden en dat
het weer een belangrijke rol kan spelen. Daarvoor krijgt u op een combinatie van zwaar beheer (rust)
en (greppel)plas-dras een extra toeslag.
Ondanks de aantrekkingskracht van een greppelplas-dras gaan niet alle vogels hieromheen zitten.
Hiervoor hebben we flexibel beheer: beheer wat in het seizoen afgesloten kan worden.
Concreet vragen we om >20% zwaar beheer. Daarbij een greppelplas-dras van minimaal 0,3ha en
kruidenrijk grasland >1ha.
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Weidevogelbeheer – Water – Pakket 3: greppelplas-dras
Water op het land werkt als een magneet voor weidevogels. Ze vinden hier veiligheid om in te slapen
en ze vinden voedsel.
Volveldsplas-drassen trekken vogels in het voorjaar aan zodat ze van hieruit een broedplaats kunnen
realiseren. De greppelplas-drassen zijn onweerstaanbaar voor vogels. Dit zorgt ervoor dat de vogels
concentreren en daarbij minder op de percelen zitten waar geen zwaar beheer is. In droge tijden zijn
(greppel)plas-drassen en hoog waterpeil ‘levensaders’ voor de weidevogels. Idealiter is een plas-dras
omgeven door kruidenrijk grasland (zie pakket 5 op pag. 10).

Een plas-dras kost de deelnemer extra tijd en inspanning. Dit wordt vergoed met een mozaïektoeslag
(zie pag. 13). De ‘extra’ toeslag geldt voor alle percelen met zwaar beheer.

Beheereisen
• De beheereenheid is geïnundeerd (100% drassig)
• Greppelplas-dras: Het perceel heeft een of meerdere greppels die vol water staan en die zorgen
voor een drassige zone aan weerszijden van de greppel(s)

Het collectief stelt een pomp beschikbaar in de totale beheerperiode

Vergoedingen per pakket per hectare
3b Plas-dras 15 februari tot 15 mei
3n Plas-dras 1 maart tot 1 juni
3o Plas-dras 1 maart tot 15 juni
3p Plas-dras 1 maart tot 1 juli

€ 1.500,€ 2.000,€ 3.000,€ 3.500,-

Flex of na voorweiden:
3i Plas-dras in de periode van 1 mei tot 1 augustus, ten minste 3 weken € 800,3j Plas-dras in de periode van 1 mei tot 1 augustus, ten minste 4 weken € 1100,-

Opmerkingen
- Verlengingen in het seizoen zijn mogelijk in overleg met de gebiedscoördinator
- Bij de greppelplas-dras van 15 juni en 1 juli is het wenselijk om eind mei het peil lager te zetten. De
drooggevallen delen zijn slikranden voor de kuikens. In overleg mogelijk met de gebiedscoördinator
- Het is mogelijk een vossenraster om de plas-dras te plaatsen (in sloten). Beperkt aantal beschikbaar
via het collectief
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Weidevogelbeheer – Water – Pakket 8: hoogwaterpeil
Een plas-dras is niet altijd mogelijk vanwege de bolling van een perceel of het ontbreken van
greppels. Als alternatief (of aanvulling) kan gedacht worden aan hoog waterpeil. Dit is het opzetten
van het slootpeil tot vlak onder het maaiveld. De vergoeding geldt tot 25m vanaf de sloot aan beide
kanten.
Telt mee voor mozaïektoeslag, zie pagina 13.

Beheereisen
• Door een tijdelijke, plaatselijke voorziening (bijv. stuw) of afsluiten van een duiker is het
oppervlaktewaterpeil van minimaal 15 februari tot 15 juni minimaal 20 (of 30 c.q. 40) cm hoger dan
het omringende slootpeil.

Vergoedingen per hectare per jaar
8b verhoging 30 cm, 15 februari tot 15 juni
8c verhoging 40 cm, 15 februari tot 15 juni

€ 180,€ 225,-

Opmerkingen
- Er wordt door het collectief een vergunning aangevraagd bij het waterschap om het peil hoger te
zetten in sloten
- Pompen worden indien nodig door het collectief beschikbaar gesteld

Hoog waterpeil kan werken als een magneet voor vogels. Het voedsel is makkelijker te verkrijgen (foto: Maarten van Beek)
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Weidevogelbeheer – Pakketten 1a t/m d: grasland met rust door later
maaien
Rust is voor weidevogels heel belangrijk. Van het zoeken naar een nest tot de laatste jongen die
uitvliegen. Een belangrijk punt is de kwaliteit van het rustgebied. Ze moeten zo lang mogelijk goed
doorwaadbaar zijn voor de kuikens. Ideaal is geen drijfmest en in het midden een greppelplas-dras.
Telt mee voor mozaïektoeslag, zie pag. 13. Goede combi met greppelplas-dras, zie pagina 4.

Beheereisen
• Er wordt een rustperiode in acht genomen vanaf 1 april
• In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen of beweiding plaats
• De rustperiode duurt tot minimaal 1 juni en eindigt als het gras niet meer nodig is voor de
overleving van de kuikens van de weidevogels, voornamelijk de grutto. De vergoeding wordt bepaald
tot de datum dat het perceel voor maaien is ‘vrijgegeven’
• Liever geen kunst- en/of drijfmest vooraf, geeft een te zwaar gewas
• Op deze pakketten is een ruige mest-toeslag (pakket 7, pag. 9) mogelijk. Ruige mest trekt vogels
aan en zorgt voor een geleidelijke grasgroei. Ook hier is het belangrijk te bedenken of de mest niet te
snel tot een zwaar gewas zal leiden.

Zorg voor rust en doorloopbaar gras voor de kuikens

Vergoedingen per hectare per jaar
1a rust van 1 april tot 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

€ 450,€ 650,€ 750,€ 825,-

Opmerkingen
- Het te voet betreden van het perceel tijdens de rustperiode moet zoveel mogelijk worden beperkt.
Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met de gebiedscoördinator
- Geen honden en katten toegestaan in het perceel
- Vervroegen van de maaidatum dient in overleg met de gebiedscoördinator te gebeuren en dient
minimaal een week voor het einde van de rustdatum aangevraagd te worden. Er wordt dan gekeken
naar de aanwezigheid van nesten en/of kuikens. Bij het vervroegen wordt de vergoeding aangepast
naar de uiteindelijk gerealiseerde rustperiode
- ‘Vrijgeven’ van het perceel gebeurt in overleg met de gebiedscoördinator / polderregisseur
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Weidevogelbeheer – Pakketten 1l t/m u: grasland met rust na
voorweiden
Telt mee voor mozaïektoeslag, zie pagina 13.

Beheereisen
• Er wordt een rustperiode in acht genomen vanaf 1, 8 of 15 mei. Tot die datum wordt het perceel
beweid met koeien of schapen
• In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen of beweiding plaats
• Het grasland wordt vanaf 1 maart en voorafgaande aan de rustperiode niet gemaaid
• De rustperiode duurt tot minimaal 4 weken en eindigt als het gras niet meer nodig is voor de
overleving van de kuikens van de weidevogels, voornamelijk de grutto. De vergoeding wordt bepaald
tot de datum dat het perceel voor maaien is ‘vrijgegeven’
• Liever geen kunst- en/of drijfmest vooraf, geeft een te zwaar gewas
• Op deze pakketten is een ruige mest-toeslag (pakket 7, pag. 9) mogelijk. Ruige mest trekt vogels
aan en zorgt voor een geleidelijke grasgroei. Ook hier is het belangrijk te bedenken of de mest niet te
snel tot een zwaar gewas zal leiden

Vergoedingen per hectare per jaar
1l voorweiden tot 1 mei, daarna rust tot 15 juni
1m voorweiden tot 8 mei, daarna rust tot 22 juni
1q voorweiden tot 1 mei, daarna rust tot 1 juni
1r voorweiden tot 8 mei, daarna rust tot 8 juni
1s voorweiden tot 1 mei, daarna rust tot 8 juni
1u voorweiden tot 15 mei, daarna rust tot 15 juni

€ 350,€ 350,€ 250,€ 250,€ 275,€ 250,-

Opmerkingen
- Het te voet betreden van het perceel tijdens de rustperiode moet zoveel mogelijk worden beperkt.
Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met de gebiedscoördinator
- Geen honden en katten toegestaan in het perceel
- Vervroegen van de maaidatum dient in overleg met de gebiedscoördinator te gebeuren en dient
minimaal een week voor het einde van de rustdatum aangevraagd te worden. Er zal dan gekeken
worden naar de aanwezigheid van nesten en/of kuikens. Bij het vervroegen wordt de vergoeding
aangepast naar de uiteindelijk gerealiseerde rustperiode
- ‘Vrijgeven’ van het perceel gebeurt in overleg met de gebiedscoördinator/ polderregisseur
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Weidevogelbeheer – Beweiden – Pakket 6: extensief beweid grasland

Dit grasland is bedoeld voor weidevogelkuikens die behoefte hebben aan korter gras, denk aan de
kievit. Het gaat er bij dit pakket om dat het vee de grasgroei net niet kan bijhouden. Zodoende
ontstaat er een structuurrijke vegetatie met hoge en lage delen, die voedsel biedt en goed
doorwaadbaar is voor weidevogelkuikens.

Telt mee voor mozaïektoeslag, zie pagina 13.

Beheereisen
• Tijdens de rustperiode wordt de beheereenheid niet bewerkt. Beweiden mag wel
• Beweiding is verplicht van 1 mei tot 15 juni met minimaal 1 en maximaal 1,5 of 3 GVE veebezetting
(afhankelijk van grasgroei)
• De beheereenheid mag tussen 1 april en 1 mei niet gemaaid worden
• Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is tijdens de rustperiode niet toegestaan. Buiten
die periode alleen voor pleksgewijze bestrijding van probleemonkruiden op maximaal 10% van de
beheereenheid.

Vergoedingen per hectare per jaar
6a beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, 1 GVE/ha tot 1,5 GVE/ha
6c beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, 1 GVE/ha tot 3 GVE/ha
6d Beweiding verplicht van 1 mei tot 1 juli, 1 GVE/ha tot 1,5 GVE/ha

Vee

€ 700,€ 430,€ 850,-

GVE

Rundvee > 2 jaar

1

Rundvee < 6 maanden

0,4

Rundvee 6 mnd - 2 jaar

0,6

Paard > 6mnd

1

Schaap / geit

0,15

Lammeren

0,15

Fokzeugen > 50 kg

0,5

Andere varkens

0,3

Opmerkingen
- Mag alleen in samenhang met een ander zwaar beheer pakket
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Weidevogelbeheer – Pakket 7: ruige mest
De hoeveelheid mest en het type mest bepaalt de kruidenrijkdom van het kuikenland. Voor een
doorwaadbaar gewas met wormen is een lichtere bemesting nodig. Ruige mest is goed voor het
beschikbare bodemleven voor de oudervogels. Dit resulteert in de bedrijfsvoering met een minder
snelgroeiend gewas op de percelen met uitgestelde bewerkingen en daardoor een betere kwaliteit
gewas tijdens de oogst. Het liefst geen mest voor de eerste snede en de ruige mest later in het
seizoen opbrengen.

Ruige mest draagt bij aan een goed bodemleven

Beheereisen
• Toeslag uitsluitend in combinatie met pakketten met een rustperiode (ook voorweiden), kruidenrijk
grasland of extensief beweiden
• Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar bij voorkeur ten minste 5 en maximaal 10 ton
ruige stalmest per hectare uitgereden.
• De ruige stalmest wordt in één keer tussen 1 februari en de begindatum van de rustperiode van het
betreffende agrarische beheerpakket, óf vanaf de dag volgend op de einddatum van de rustperiode
van het betreffende agrarische beheerpakket tot 1 september opgebracht.

Melden
Melding binnen 3 werkdagen via mijnboerennatuur.nl

Vergoedingen per hectare per jaar
7a ruige mest € 100,-
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Weidevogelbeheer – Pakket 5: kruidenrijk grasland
Kruidenrijke graslanden zijn percelen waar kuikens heel goed kunnen opgroeien. De vegetatie is er
ijler, dus beter doorwaadbaar voor kuikens, en de bloeiende kruiden trekken (grotere) insecten aan
die de kuikens kunnen eten. Ook zijn de kruiden belangrijk voor vlinders, libellen en hommels.
Verhoogt het bedrag van de mozaïektoeslag in combinatie met greppelplas-dras.

Beheereisen
• Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 april tot 15 juni, of zoveel langer als nodig voor de
aanwezige weidevogelkuikens
• In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats
• Het gewas wordt jaarlijks minimaal één keer gemaaid en afgevoerd, vóór 1 augustus
• Minimaal vier verschillende indicatorsoorten zijn in een meetvak aanwezig
• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van haarden
van akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel
• Uitsluitend bemesting met ruige mest (vaste mest) toegestaan buiten de rustperiode. Liefst erna
• Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid

Kruiden trekken grotere insecten aan, voedsel voor oudere kuikens

Vergoedingen per hectare per jaar
5a Kruidenrijk grasland, rust 1 april tot 15 juni
5b Kruidenrijk grasland, rust 1 april tot 22 juni
5c Kruidenrijk grasland, rust 1 april tot 1 juli

€ 1.375,€ 1.575,€ 1.675,-

Opmerkingen
- Het kan dan zijn dat ingezaaid kruidenrijk grasland eerst als pakket 41 (ontwikkeling kruidenrijk
grasland, zie pag. 11) wordt ingeschaald door het collectief
- Het te voet betreden van het perceel tijdens de rustperiode moet zoveel mogelijk worden beperkt.
Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met de gebiedscoördinator
- Geen honden en katten toegestaan in het perceel
- ‘Vrijgeven’ van het perceel gebeurt in overleg met de gebiedscoördinator / polderregisseur
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Weidevogelbeheer – Pakket 41: ontwikkeling kruidenrijk grasland
Kruidenrijke percelen die niet schraal genoeg zijn of grote delen met witbol en/ of glanshaver
hebben, zijn (nog) niet geschikt genoeg voor weidevogelkuikens. Om goed te verschralen en witbol/
glanshaver terug te dringen, is vaker maaien en afvoeren en het beperken van de bemesting een
goede aanpak. Dit pakket is een tussenfase tussen regulier grasland en kruidenrijk grasland.
Telt mee voor mozaïektoeslag, zie pagina 13.

Beheereisen
• Pakket b (doorbreken witboldominantie): rustperiode van 1 april tot 22 mei
• Pakket d (kuikenveld bij doorbreken witboldominantie): rustperiode van 1 april tot 15 juni
• De beheereenheid wordt niet of minimaal bemest (max. 5-10 ton ruige mest per ha) en er wordt
geen bagger opgebracht. Bemesting altijd in overleg met de gebiedscoördinator
• Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv. op stalkaart of digitaal (via de database van
www.boerenlandvogelsnederland.nl.))
• Gevonden nesten worden beschermd als er werkzaamheden op afzienbare tijd plaatsvinden
• Wanneer er wordt gemaaid, wordt een enclave van ten minste 50 m2 met minimaal een straal van
3,5 meter aangehouden om de aanwezige gevonden nesten.
• Geen gebruik van chemische onkruidbestrijding op minimaal 90% van de oppervlakte

Vergoeding per hectare per jaar
41b Rustperiode van 1 april - 22 mei; doorbreken witboldominantie
41d Doorbreken witboldominantie plus aansluitend kuikenveld, verlenging
rustperiode tot 15 juni

€ 950,€ 1.250,-

Opmerkingen
- Intensief maaien en afvoeren versnelt de verschraling
- Jaarlijks controleren of het perceel voldoet aan kruidenrijk grasland (pakket 5, pag. 10)
- Het te voet betreden van het perceel tijdens de rustperiode moet zoveel mogelijk worden beperkt.
Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met de gebiedscoördinator
- Geen honden en katten toegestaan in het perceel
- ‘Vrijgeven’ van het perceel gebeurt in overleg met de gebiedscoördinator / polderregisseur
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Weidevogelbeheer – Pakket 45: kievitstrook
Kieviten zijn liefhebbers van akkers en korte vegetatie. Daarnaast helpen ze andere weidevogels als
tureluur met alarmeren op gevaar. Een kievitstrook is een braakliggende strook die niet bewerkt
wordt. De kale grond in het begin van het broedseizoen trekt broedparen aan. De kruiden die er
vervolgens later in het seizoen op groeien bieden dekking en voedsel voor de kuikens. Vooral
interessant in gebieden waar geen akkers zijn. Of waar je nesten wilt verplaatsen bij bewerkingen
naar deze strook.
Telt mee voor mozaïektoeslag, zie pagina 13.

Beheereisen
• Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 15 maart tot 15 juli uit groene braak
• Een kievitstrook bestaat uit een strook van minimaal 6 meter
• De strook wordt tot 15 juli niet bewerkt
• De rand bestaat bij begin rustperiode uit zwarte braak
• De begroeiing als groenbemester wordt voor de rustperiode ondergewerkt
• Dit pakket kan het beste gecombineerd worden met pakket 42: legselbeheer op bouwland (pag.
14). Het wordt dan als strook in of rand langs het perceel gelegd. Het mag niet overlappen
• Het Collectief bepaalt of dit pakket (meer)waarde heeft op de aangevraagde plek

Kieviten hebben de sterkste luchtmacht tegen predatoren

Vergoeding per hectare per jaar
45a kievitstrook

€3.900,-

Opmerkingen
- Een kievitstrook kan midden op het land liggen of aan de rand. Dit kan ook in een weiland, alleen zal
de gewascode aangepast moeten worden voor dit gedeelte
- Nesten van kieviten op hetzelfde perceel kunnen naar de kivietstrook toe verplaatst worden
(dagelijks een paar meter), in overleg met de gebiedscoördinator
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Weidevogelbeheer – Mozaïekvergoeding
De weidevogels vragen een flinke inzet van de deelnemer. Het aanpassen van het bouwplan en
inspanningen om de plas-dras te controleren vergen extra tijd. Daarom wil het collectief de extra
inzet hiervoor, de kosten en de prestatie belonen. De vergoeding is een toeslag voor de totale
hectares aan zwaar beheer. De hoogte van de toeslag is gekoppeld aan de verhouding zwaar beheer
en legselbescherming.

Instapeisen
- minimaal 18% aan zwaar beheer, minimaal 1 hectare, dit geldt voor de pakketten: 1, 3, 5, 6, 8, 41 &
45
- minimaal 0,3 hectare (greppel)plas-dras of hoog waterpeil
- extra vergoeding met minimaal 1 hectare kruidenrijk grasland
De pakketten legselbeheer (nr. 4) en botanische/kruidenrijke randen (nr. 13c en nr.5 als rand) komen
niet in aanmerking voor de mozaïektoeslag

Vergoeding per hectare per jaar
De vergoeding is gestaffeld. Van 18% tot 35% aan zwaar beheer (zie boven) levert een ander bedrag
op. Met minimaal 0,3 hectare (greppel)plas-dras kom je voor toeslag 2 in aanmerking. Met minimaal
1 hectare kruidenrijk grasland bovenop de (greppel)plas-dras kom je voor toeslag 3 in aanmerking.
Percentage
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
50

Toeslag 2
335
343
350
358
365
373
380
387
395
402
410
418
425
433
440
448
455
465
465

Toeslag 3
405
415
425
435
445
455
465
475
485
495
505
515
525
535
545
555
565
575
575**

*De mozaïektoeslag kan op maximaal 50% zwaar beheer worden gegeven.
**De mozaïektoeslag is gelimiteerd, bij overschrijving zal het bedrag evenredig worden aangepast over de deelnemers
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Weidevogelbeheer – Pakket 4a: legselbeheer op grasland en pakket
42: legselbeheer op bouwland
Beheereisen pakket 4a
• Op de percelen wordt gezocht naar nesten
• Gevonden nesten worden geregistreerd (bijv. stalkaart of digitaal
(via de database van www.boerenlandvogelsnederland.nl))
• Gevonden nesten worden beschermd als er werkzaamheden of
beweiding op afzienbare tijd plaatsvinden
• Indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins
bewerkt, wordt een enclave van ten minste 50 m2 met minimaal
een straal van 3,5 meter aangehouden om de aanwezige gevonden
nesten
• Bij beweiding is het nest afgezet, in de vorm van een draadje

Pakket en vergoeding per hectare per jaar
4a legselbeheer op grasland

€0,-

Legselvergoeding
De nestvergoeding is gestaffeld. Afhankelijk van het percentage
zwaar beheer wordt de vergoeding berekend.
Toeslag k: scholekster en kievit
Toeslag g: grutto, tureluur, veldleeuwerik, slobeend en overige
soorten weidevogels.

Beheereisen pakket 42

Percentage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Toeslag K
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
23
27
30
34
37
40
44
47
50
54
57
60
64
67
70
74
77
80
84
84

Toeslag G
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
55
60
70
75
85
90
95
105
110
120
125
130
140
145
155
160
170
175
175

• Op de percelen wordt gezocht naar nesten
• Gevonden nesten worden geregistreerd (bijv. stalkaart of digitaal (via de database van
www.boerenlandvogelsnederland.nl))
• Indien een perceel bouwland met nesten wordt bewerkt, dan wordt het nest gespaard door het
tijdelijk te verplaatsen of door om het gemarkeerde nest heen te werken
• Pakket b t/m d: Er wordt een rustperiode in acht genomen vanaf het eerste legsel t/m 15 mei, 22
mei of 1 juni
• In de rustperiode worden geen werkzaamheden uitgevoerd zoals zaaien, frezen, schoffelen, eggen
en bemesten

Pakket en vergoeding per hectare per jaar
42a Legselbeheer op bouwland
42b Rustperiode op bouwland van 15 maart tot 15 mei
42c Rustperiode op bouwland van 15 maart tot 22 mei
42d Rustperiode op bouwland van 15 maart tot 1 juni
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Weidevogelbeheer – Pakketten 4b t/m f: kuikenvelden
Telt mee in uitbetaling mozaïektoeslag, niet voor de hoogte percentage zwaar beheer.
Een kuikenveld is een last minute pakket in het seizoen. Het komt voor dat er op percelen met
legselbeheer of op percelen met zwaar beheer, kuikens en/of nesten zijn terwijl het maaien
aanstaande is. In dat geval kunnen kuikenvelden worden afgesloten.

Beheereisen
• Op een afgesproken deel van het perceel met legselbeheer geldt een rustperiode van twee tot zes
weken in de periode van 1 mei - 1 augustus
• Als het pakket in de vorm van stroken wordt aangelegd, moeten deze minimaal zes meter breed
zijn
• Kuikenvelden mogen pas worden gemaaid of geweid worden na het vrijgeven door de
gebiedscoördinator of polderregisseur. Hij/zij controleert of er daadwerkelijk geen kuikens meer
zitten. Is dat wel het geval, dan dient de rustperiode te worden verlengd met één of enkele weken
tot er geen kuikens meer aanwezig zijn.

Pakket en vergoeding per hectare per jaar
4d legselbeheer plus 2 weken rust € 450,4e legselbeheer plus 3 weken rust € 550,4d legselbeheer plus 4 weken rust € 800,4e legselbeheer plus 5 weken rust € 1.000,-

Maaien op maat
Het beheerpakket is voor percelen waar vermoed wordt dat er kuikens en/of nesten zitten. Een
polderregisseur of gebiedscoördinator gaat mee met het maaien om opvliegende vogels (nesten) te
lokaliseren zodat hier omheen kan worden gemaaid. Voorwaarde hiervoor is langzaam maaien, op
aangeven van de bijrijder. Creëren van vluchtmogelijkheid kan door middel van een kuikenveld.

Pakket en vergoeding per hectare per jaar
Collectief pakket €150,Nestvergoeding x 1,5, zie legselvergoeding op pag. 14 voor bedrag

Opmerkingen
- Vergoeding geldt voor legsels die tijdens de werkzaamheden gespaard worden
- Geen werkzaamheden zoals baggerspuiten, mits vrijgegeven door de gebiedscoördinator of
polderregisseur
- Geen wandelaars of andere verstoring in het broedseizoen
- Geen honden en of katten in het perceel
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Weidevogelbeheer – Pakket 51: predatierasters
In bepaalde delen van de weidevogelgebieden zijn er locaties waar predatoren als de vos een te
grote impact hebben. Deze succesvolle opportunist kan grote schade aanrichten. Met een
predatieraster kan de vos geweerd worden. Het raster moet geplaatst, gecontroleerd, onderhouden
en verwijderd worden. De rasters worden grotendeels in sloten geplaatst.

Beheereisen
• Het raster staat van 15 maart tot 22 juni
• Predatierasters worden gedurende het weidevogelseizoen onderhouden
• Er is een wekelijkse controle van het raster nodig: spanning meten en vegetatievrij maken
• Eventuele spanningslekken worden gerepareerd

Pakket en vergoeding per strekkende meter
51a1 Rasters tegen grondpredatoren: plaatsen, onderhoud en verwijderen € 2,40
51a2 Rasters tegen grondpredatoren: alleen onderhoud € 1,50 (plaatsen en verwijderen gebeurt in
samenwerking met polderregisseur en/of gebiedscoördinator)

Vossenwerend raster (foto: Maarten van Beek)
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Weidevogelbeheer – Pakket 30a: zwarte Stern
Dit pakket richt zich op de bescherming en voortplanting van de zwarte stern. De zwarte sterns
vragen bijzonder beheer omdat ze graag in de overgangszone van water naar oever in sloten
broeden, op vlotjes. Dat in kleine kolonies die niet ver uit elkaar liggen. De locatie wordt bepaald
door de begrenzing, in overleg met de gebiedscoördinator.

Beheereisen
• Er worden op een onderlinge afstand van ten minste 5 tot 10 meter en uiterlijk op 1 mei, 5 -10
vlotjes in de sloot uitgelegd
• De deelnemer houdt bij op hoeveel vlotjes gebroed wordt en hoeveel jongen er uit komen
• De vlotjes worden aangekleed volgens instructies
• Aan weerskanten van de sloot met vlotjes, liggen botanische weideranden van minimaal 2 meter
breed en elk ten minste 250 m lang. Bij een scheisloot is er één rand van 500 m lang en 2 m breed
• Bemesting van de rand is jaarrond niet toegestaan
• De rand wordt tussen 1 april en 1 juli niet gemaaid, gerold, gesleept of beweid en het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen is in die periode niet toegestaan
• Zolang er nog zwarte sterns gebruik maken van de vlotjes mag de rand na 1 juli niet worden
gemaaid of beweid
• Als het aangrenzende perceel wordt beweid, moet er een veewerend raster worden geplaatst
• Als er op 15 juni geen nesten en/of kuikens meer op de vlotjes zitten, mag (na overleg met de
gebiedscoördinator) de rand worden beweid
• Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de rand is slechts toegestaan voor pleksgewijze
bestrijding van haarden van akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel
• De beheereenheid mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid
• De vlotjes worden, voor zover zij niet langer door de zwarte stern gebruikt worden, uiterlijk op 1
september uit het water gehaald, schoongemaakt, gedroogd en opgeslagen

Melden
Indien een raster wordt geplaatst om vee uit de rand te houden, dient dat binnen zeven dagen na het
plaatsen van het raster te worden gemeld bij het collectief, via e-mailadres
info@collectieflopikerwaard.com.

Vergoeding per locatie (= 0,1 hectare)
30a
Nest- en opgroeigelegenheid Zwarte stern, met rust in de aanliggende rand
tot tenminste 1 juli
Indien rand vanaf 15 juni wordt vrijgegeven, daalt de vergoeding naar
Vergoeding raster
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€ 530,€ 480,€ 145,-

Botanisch beheer
Botanische graslanden zijn belangrijk vanwege hun botanische waarde. Daarnaast zijn ze ook van
belang voor de fauna. 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 dieren; 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. Ook deze leveren een biodiversiteitswaarde.
Het streven is dat er zo’n 15-20 verschillende grassen en kruiden per 25 m2 aanwezig zijn.
Soortenrijke graslanden subsidieert de provincie alleen in het NNN-agrarisch en in de Groene
Contour.

Beheereisen
•
•
•
•
•
•
•

De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht. In overleg met het
collectief kan een onderhoudsbemesting met ruige mest of bekalking worden gegeven
Geen gebruik van chemische onkruidbestrijding op minimaal 90 % van de oppervlakte
Het gewas wordt jaarlijks minimaal één keer gemaaid en afgevoerd, niet klepelen
Minimaal acht verschillende indicatorsoorten zijn in een meetvak aanwezig in de periode 1 april
tot 1 oktober
Het grasland mag niet worden gescheurd en/of gefreesd
Geen beweiding van 1 oktober tot 1 maart
Onkruidbestrijding: probleemonkruiden mogen alleen pleksgewijs (op maximaal 10% van het
perceel of de rand) chemisch worden bestreden. Dit geldt voor haarden van akkerdistel,
ridderzuring, brandnetel en jacobskruiskruid

Pakket en vergoeding per hectare per jaar
13h

Botanisch hooiland volvelds (alleen in begrensde gebieden)
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Water - Inleiding
De Lopikerwaard heeft een enorm aantal kilometers aan sloten. Deze zijn vanuit het verleden
intensief gesloot en bijgehouden. Dit intensieve sloten heeft een negatieve impact op de
biodiversiteit en leidt tot sloten die geen kikkers of vissen meer hebben.
Met specifieke beheermaatregelen willen we de biodiversiteit verhogen. Zodat we ruimte kunnen
bieden aan krabbenscheer en andere waterplanten waar de vissen en kikkers in kunnen schuilen. Dit
is in samenwerking met het waterschap HDSR.
Onder slootbeheer verstaan we de sloot zelf, oevers en de rand van het aangrenzende perceel. Dit
vertaalt zich in de volgende beheerpakketten:
Botanische weiderand ->
Natuurvriendelijke oever ->
Baggeren met baggerspuit ->
Ecologisch slootschonen ->
Ecologisch slootschonen ->
Slotenplan ->

pakket 13c (pag. 20)
pakket 10 (pag. 21)
pakket 12a (pag. 22)
pakket 12b (pag. 23)
pakket 12c (pag. 24)
vanaf 2024 (pag. 26)

Stapeling GLB en ANLb
Met de voorwaarden vanuit de conditionaliteit is het mogelijk om aanvullend ANLb af te sluiten. Het
gaat om het stapelen van vergoedingen. Het gaat daarbij om de vergoeding ANLb min de kosten van
de verplichting. Dubbel vergoeden met eco-regelingen en ANLb kan niet.
De slootkant krijgt vanuit de conditionaliteit een verplichte bemestingsvrije zone van 5, 3, 1 of 0,5
meter breed (tot max. 4% van de perceeloppervlakte). In ons gebied zal dat in de praktijk dus een
strook worden van 1 m of 0,5 m breed (buiten KRW watergangen). Beweiden van deze strook is
toegestaan, bemesten en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet.
In het geval van overlap tussen ANLb-pakket 13c (botanische weiderand) en GLMC4 kun je nog
steeds een vergoeding voor inkomstenderving krijgen, want een bufferstrook in de GLMC4 hoeft niet
per se niet-productief te zijn. Dus als je die strook niet-productief beheert via het ANLb doe je iets
extra's en de inkomstenderving die daaruit voortvloeit kun je vergoed krijgen. Maar die
inkomstenderving is natuurlijk wel lager vanwege de GLMC-eis van niet bemesten/geen
gewasbeschermingsmiddelen.
In de praktijk zal de 2e meter van de rand hierdoor de maximale vergoeding hebben en de 1e meter
(slootkant) de aangepaste vergoeding. Dit verrekenen we in één tarief.
De verplichte bufferstrook van GLMC4 mag ook gecombineerd worden met eco-activiteit
'bufferstrook met kruiden', want in de waardeberekening van die eco-activiteit is rekening gehouden
met die overlap. In dat geval is de bufferstrook minimaal 3 meter breed. Beweiden is in deze strook
niet toegestaan.
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Water – Pakket 13c: botanische grasland randen
Botanische randen zijn belangrijk voor de biodiversiteit rondom de sloten. In de overgang van land
naar water leven de meeste dieren. Daarbij is de vegetatie op de oevers divers aan kruiden en
insecten. Het beheer is daarbij toegespitst op afwisseling en het gebruik door specifieke
slootsoorten. Zie bijvoorbeeld libellesloten .

Beheereisen
• De rand is twee meter breed
• Randen liggen aan de buitenkant van het perceel, aan de sloot
• De rand wordt niet bemest
• Minimaal vier verschillende indicatorsoorten zijn in een meetvak aanwezig
• In de rand wordt geen bagger of slootvuil opgebracht
• Het gewas wordt jaarlijks afgeweid of minimaal één keer gemaaid en afgevoerd. Klepelen is niet
toegestaan
• 13c2 en 13c3: Bij het maaien van de 1e snede:
- blijft de 1e meter vanuit de insteek altijd staan!
- mag de 2e meter worden (mee)gemaaid, bij voorkeur wanneer er witbol of glanshaver in voorkomt
• Bij het maaien van de 2e snede mag de hele rand worden meegemaaid. Maaien met een stoppel
van 15 centimeter
• Beweiden van de rand is toegestaan, wel wordt uitrasteren gewaardeerd of kan gebruik van een
mobiele drinkbak het uittrappen van de kant beperken
• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid
• Het grasland wordt niet gescheurd en/of gefreesd
• ‘Libellerand’ (13c4): gehele rand met 1e snede meemaaien, 1e meter vanuit de insteek wel met
stoppel van 15 cm. Na 1e snede de 1e meter van de rand niet maaien tussen 15 juni en 15
september. Deze rand ligt bij voorkeur langs een krabbenscheersloot
Botanische rand 2 m ANLb bovenop GLMC-verplichte bufferstrook
13c5 Botanisch waardevolle weiderand: hele rand 1e snede laten staan
€ 850,13c6 Botanisch waardevolle weiderand: 1e meter langs sloot niet maaien
bij 1e snede, 2e meter mag wel bij eerste snede worden meegemaaid
€ 800,13c7 Botanisch waardevolle weiderand t.b.v libelles: rand 1e snede
meemaaien, dan rust tot 15 september
€ 850,13c8 Botanisch waardevolle weiderand: bovenop Eco-activiteit ‘verbrede bufferstrook’ Waarschijnlijk
niet mogelijk

Opmerkingen
- Van randen die al schraal zijn, de 2e meter graag laten staan bij de 1e maaisnede!
- Pakket 13c4 en 13c7 wordt overeengekomen met de gebiedscoördinator. Vooral van belang bij
krabbenscheersloten.
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Water – Pakket 10ad: natuurvriendelijke oever
Een natuurvriendelijke oever is een oever met een flauw talud waar ruimte is voor oevervegetatie.
Het heeft een belangrijke functie voor soorten als bittervoorn, grote modderkruiper en
rugstreeppad. Ook purperreigers en weidevogels hebben hier voordeel van. Een natuurvriendelijke
oever heeft een talud van 1:5. Dit pakket kan niet in combinatie met pakket 12b/12c.

Beheereisen
• De natuurvriendelijke oever moet éénmaal per twee à drie jaar worden geschoond, in
mozaïekvorm, d.w.z. ieder jaar een ander deel: dus jaarlijks 33-50%
• Het maaien en schonen van de watervegetatie gebeurt in de periode van 15 september tot 1
november
• Maaisel moet worden afgevoerd binnen ongeveer een week na het maaien of minimaal 1 meter
buiten de beheereenheid worden gedeponeerd
• Bij een aanliggende botanische weiderand (pakket 13c) brengt u het maaisel buiten de weiderand
òp het perceel of u voert het maaisel direct af
• De beheereenheid mag niet worden beweid
• Bij beweiding op het aanliggende perceel, wordt de natuurvriendelijke oever uitgerasterd. Dit om
vertrapping van de slootkant tegen te gaan
• De beheereenheid mag niet worden bemest
• Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze bestrijding van
haarden van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en brandnetel en op maximaal 10% van de
beheereenheid
• Om verlanding tegen te gaan, moet een oeverzone één keer per acht jaar worden uitgekrabd tot
een diepte van 10-25 cm. Onder de waterlijn afgestorven plantenresten, bladeren en bagger worden
dan weggehaald
• 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. Trek regelmatig (één keer per jaar) jonge boompjes uit de oever

Melden
- Wanneer het beheer in de vorm van schonen en of maaien heeft plaatsgevonden en het maaiafval
is verwijderd, moet dit binnen zeven dagen bij het collectief worden gemeld, via
mijnboerennatuur.nl.

Vergoedingen per hectare per jaar
10ad Natuurvriendelijke oever met een flauw talud
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Water – Pakket 12a: baggeren met baggerspuit
Doel is om op een zo natuurvriendelijk mogelijke manier de sloot op diepte te houden; de
baggerpomp maakt dit mogelijk. Baggerspuiten vindt alleen plaats als de baggerdikte te groot is
geworden. Het slootleven heeft een baggerdikte van zo’n 15 cm nodig. Meer baggeren is slecht voor
het slootleven. Bovendien kan de slootbodem worden aangetast, met als gevolg oevererosie en
afkalving.
Bij het collectief Lopikerwaard gaat pakket 12a onderdeel uitmaken van een meerjarig slotenplan
(vanaf 2024). Baggerspuiten wordt dan alleen vergoed als het past in het slotenplan. Dit pakket is
alleen mogelijk in combinatie met ecologisch slootschonen.

Beheereisen
• Het baggerspuiten vindt plaats tussen 1 juli en 1 november
• Baggerspuiten in sloten met krabbenscheer tot 1 oktober
• De sloot is minimaal twee meter breed en loopt niet droog door het baggerspuiten
• De bagger wordt vanuit het midden van de sloot zo rustig mogelijk weggehaald, iedere keer uit
dezelfde werkgang. Bij brede sloten (> 7 m) zijn twee werkgangen toegestaan
• In doodlopende sloten altijd naar het open einde toe werken
• Gebruik een baggerpomp zonder vleugels
• De sloten worden gefaseerd gebaggerd, dus niet alle sloten in een keer. 1x in de vier à vijf jaar
wordt aanbevolen. Maximaal 50% per jaar
• Na het baggerspuiten blijft minstens 15-20 cm bagger achter in de sloot
• De bagger komt niet in de slootkant en wordt niet in een botanische weiderand gespoten

Melden
Wanneer beheer in de vorm van baggerspuiten heeft plaatsgevonden, moet dit binnen zeven dagen
bij het collectief worden gemeld, via mijnboerennatuur.nl.

Vergoeding per gebaggerde strekkende meter
12a Baggeren met baggerpomp
Zie slootplannen (pag. 26)
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Water – Pakket 12b: ecologisch slootschonen
Doel van dit pakket is om stevige en soortenrijke oevers te krijgen, evenals een divers
onderwaterleven. De slootkant wordt niet beschadigd en het wortelpakket van de vegetatie blijft
heel.
Een stevig wortelende oevervegetatie beschermt de oever tegen erosie en afkalving.
In de Keur is vastgelegd dat een strook van 20% van de breedte van de sloot mag blijven staan als
begroeiing. Dus van kant tot kant schonen is niet nodig.
Bovendien: als je de sloten te grondig schoont, blijft er te weinig plantmateriaal over als voedsel voor
de Amerikaanse rivierkreeft. Die vreet vervolgens de sloot kaal. Een begroeide kant biedt voedsel
voor de kreeft en bescherming van de kant om schade door de rivierkreeft te minimaliseren.

Beheereisen
• Het ecologisch slootschonen vindt plaats tussen 15 augustus en 1 november
• De sloten worden gefaseerd geschoond, dus niet allemaal in één keer of slechts één zijde van de
sloot. Maximaal 50% per jaar
• De planten op de slootbodem, het talud en de slootkant worden boven de wortels afgemaaid en
niet eruit getrokken
• Maaisel wordt verwijderd, of minimaal 1 m uit de slootkant op het perceel gedeponeerd en
afgevoerd. Let op: als u een botanische weiderand heeft, dan dient de bagger en het vuil achter de
strook gelegd te worden of afgevoerd te worden

Melden
Wanneer beheer in de vorm van slootschonen heeft plaatsgevonden en het maaisel is afgevoerd of
verder op het land gelegd, moet dit binnen zeven dagen bij het collectief worden gemeld, via
mijnboerennatuur.nl.

Opmerkingen
- Maai bij de laatste snede de slootkant diep uit, dan kan het slootschonen soms ook overgeslagen
worden
- Voorkom zoveel mogelijk uittrappen van de slootkant, raster de slootkant uit (i.c.m. pakket 13c) of
gebruik een mobiele drinkbak
- Kijk of u in aanmerking komt voor de aanschaf van een waterdrinkbank via de regeling bodem en
water bij de Watermakelaar ( https://www.hdsr.nl/werk/info-op-maat/agrariers/subsidieregelingregionaal-partnerschap/ )

Vergoeding per geschoonde strekkende meter
12b
ecologisch slootschonen
€ 0,19
Binnen het slootplan is de vergoeding verdisconteerd in een totale, jaarlijkse vergoeding.
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Water – Pakket 12c: ecologisch slootschonen (krabbenscheersloten)
Dit pakket richt zich in het bijzonder op het schonen van sloten met krabbenscheer. Krabbenscheer
vergt een eigen aanpak. Voor het behoud van de plant zelf, maar ook voor de libellensoort groene
glazenmaker. De groene glazenmaker is afhankelijk van krabbenscheer.
Het pakket wordt onderdeel van het slotenplan vanaf 2024.

Beheereisen
• Het ecologisch slootschonen vindt plaats tussen 15 augustus en 1 november
• Er wordt geschoond met een maaikorf of een ecoreiniger. Schonen met de Hemos wordt niet
vergoed
• De sloten worden gefaseerd geschoond, dus niet allemaal in één keer of slechts één zijde van de
sloot. Dit op basis van de hoeveelheid planten, zie afbeelding op de volgende pagina.
• Schoon alleen bij een vol gegroeide sloot of bij blokken krabbenscheer die over een flinke lengte
van kant tot kant de sloten vullen. Haal vervolgens nooit meer dan 30% van de begroeiing met
krabbenscheer weg
• Maaisel wordt verwijderd, of minimaal 1 m uit de slootkant op het perceel gedeponeerd en
afgevoerd. Let op: heeft u een botanische weiderand, dan bagger en vuil achter de strook neerleggen
of afvoeren

Melden
Wanneer beheer in de vorm van slootschonen heeft plaatsgevonden en het maaisel is afgevoerd of
verder op het land gelegd, moet dit binnen zeven dagen bij het collectief worden gemeld, via
mijnboerennatuur.nl.

Opmerkingen
- Voorafgaand aan slootschonen de kant diep uitmaaien
- Maai bij de laatste snede de slootkant diep uit, dan kan het slootschonen soms ook overgeslagen
worden
- Voorkom zoveel mogelijk uittrappen van de slootkant, raster de slootkant uit (i.c.m. pakket 13c) of
gebruik een mobiele drinkbak
- Kijk of u in aanmerking komt voor de aanschaf van een waterdrinkbank via de regeling bodem en
water bij de Watermakelaar ( https://www.hdsr.nl/werk/info-op-maat/agrariers/subsidieregelingregionaal-partnerschap/ )

Vergoeding per geschoonde strekkende meter
12c
ecologisch slootschonen
€ 0,19
Binnen het slootplan is de vergoeding verdisconteerd in een totale, jaarlijkse vergoeding.
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Gefaseerd schonen van krabbenscheer sloten kan op diverse manieren:
Vooraf: alleen slootschonen als de sloot volgroeid is met krabbenscheer.
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Water – Slotenplan
Ecologisch slootschonen en baggerspuiten dienen met beleid te worden uitgevoerd. Vanuit de
historie schouw worden de sloten te schoon gemaakt. In overleg met het waterschap willen we
maatwerk per bedrijf. Dit wordt samengevat in een slotenplan. U kunt zelf een slotenplan maken en
ons voorleggen ter goedkeuring. Vóór 2024 moet het plan ingediend zijn. De vergoeding en
werkzaamheden in 2023 worden bij de uitbetaling over 2024 verrekend.
We gaan ervan uit, afhankelijk van de hoeveelheid baggeraanwas, dat een sloot eens in de 4 à 5 jaar
gebaggerd moet worden. Schonen van de sloot kan meestal om en om of eens in de 2 jaar. De
waterschappen zeggen toe soepeler te zijn met hun schouwbeleid. Het slotenplan omvat een
samenhang van de pakketten 12a, b en c en pakket 13c. In een goedgekeurd slotenplan is ruimte om
de kant één keer per 6 jaar op te halen.

Melden
Wanneer beheer in de vorm van baggerspuiten of slootschonen heeft plaatsgevonden en het maaisel
is afgevoerd of verder op het land gelegd, moet dit per beheereenheid, binnen zeven dagen bij het
collectief worden gemeld, via mijnboerennatuur.nl.

Opmerkingen
- voorkom zoveel mogelijk uittrappen van de slootkant, raster de slootkant uit (i.c.m. pakket 13c) of
gebruik een mobiele drinkbak
- Kijk of u in aanmerking komt voor de aanschaf van een waterdrinkbak via de regeling bodem en
water bij de Watermakelaar ( https://www.hdsr.nl/werk/info-op-maat/agrariers/subsidieregelingregionaal-partnerschap/ )

Vergoeding
Hoe meer verschillende pakketten in samenhang worden afgesloten, hoe hoger de jaarlijkse
vergoeding. In onderstaande tabel staan de bedragen per meter sloot per jaar, ongeacht hoeveel
onderhoud er daadwerkelijk is uitgevoerd, mits het slotenplan is gevolgd. De betaalde meters
betreffen sloten die meedoen in het slotenplan.

Jaarlijkse vergoeding bij uitvoering slotenplan:
Bij uitvoering slotenplan
12a. Baggerspuiten
12b. Ecologisch slootschonen
met maaikorf of ecoreiniger
(niet met Hemos)
12c. Krabbenscheer
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Alle lengtemeters sloot met
pakket 12a x € 0,05 per jaar
Alle lengtemeters sloot met
pakket 12b x € 0,19 per jaar

Combinatie slotenplan met
13c: botanische weiderand
Alle lengtemeters sloot met
pakket 12a x € 0,07
Alle lengtemeters sloot met
pakket 12b x € 0,24

Alle lengtemeters sloot met
pakket 12c x € 0,19

Alle lengtemeters sloot met
pakket 12c x € 0,24

Concept-informatiefolder ANLb 2023-2028 Lopikerwaard - versie 7 november 2022

Dooradering – Pakket 9: poel
Poelen zijn natuurlijke laagtes of kuilen die vaak gegraven zijn voor de drinkwatervoorziening van het
vee. Een poel is een belangrijke biotoop voor amfibieën als kamsalamander en rugstreeppad.
Openheid rondom (een deel van) de poel kan de zichtbaarheid en beleefbaarheid vergroten en is van
belang om een goed voortplantingsbiotoop voor amfibieën te behouden.

Beheereisen
•

•

•
•

Minimaal de helft van de natte oppervlakte van de poel bestaat in de periode 15 maart tot 15
juni uit water zonder riet, lis of andere opgaande waterplanten. Voor behoud van voldoende
open water wordt de poel periodiek opgeschoond
Jaarlijks wordt in de periode van 1 september tot 15 oktober 25% tot 50% van het natte
oppervlakte van de poel (waterplanten) geschoond
o Indien meer dan 50% van de poel bestaat uit water zonder enige vegetatie aan het
oppervlakte, dan kan het schonen dat jaar achterwege gelaten worden
o Bij groot onderhoud wordt maximaal 75% van de poel geschoond, dit gebeurt in overleg
met de gebiedscoördinator
Jaarlijks wordt in de periode van 1 september tot 15 oktober 2/3 van de droge oever gemaaid
Snoeiafval en maaisel blijft minimaal 2 tot maximaal 5 dagen op de oever liggen om fauna de
kans te geven terug te keren naar de poel. Opgaand hout dient verwijderd te worden uit de poel

Aanvullende beheervoorschriften
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Een incidentele droogval is toegestaan in de periode 15 juni tot 15 november
Bagger mag niet verwerkt worden in en rond (<2m) de poel
Bij voorkeur is de poel op het diepste punt 50 cm dieper dan zomerpeil
Bij het gebruik als vee-drinkplaats is de poel minimaal over 75% van de oeverlengte uitgerasterd
op zo’n wijze dat vee enkel met de voorpoten bij het water kan komen om te drinken. Hiermee
wordt overmatige vertrapping van de oever en bemesting door ontlasting in het water
voorkomen
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen/chemische onkruidbestrijding en meststoffen in de
poel en een straal van 2m hieromheen gebruikt worden
Er mogen geen vissen of andere dieren worden uitgezet of gekweekt
De poel mag niet in open verbinding staan met sloten of weteringen
Aanwezigheid van bomen en struiken op de oever is alleen toegestaan op de noordelijke oever,
voor maximaal een derde van de totale oeverlengte. Eventuele begroeiing op minimaal 2 meter
van de poel
Het noordelijke talud van de poel heeft voor minimaal 1/3 deel een talud van 1:5 of flauwer
Machines dienen buiten het water en de natte oeverzone te blijven en dienen bij gebruik schoon
te zijn om insleep van invasieve exoten (m.n. watercrassula) en ziekten te voorkomen

Melden
Melding binnen 7 werkdagen via mijnboerennatuur.nl

Vergoeding per stuk per jaar
9a kleine poel (kleiner dan 175 m2 ) 25% - 50% schonen
9b grote poel (groter dan 175 m2 ) 25% - 50% schonen
Pagina 27
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Dooradering – Pakket 21: beheer van (knot)bomenrijen
Bomenrijen hebben niet alleen een landschappelijke waarde, maar zijn ook functioneel als broedgebied voor vogels (zoals de steenuil), of als ecologische corridor, bijvoorbeeld voor vleermuizen.

Beheereisen
•
•
•
•
•

•

De bomenrij ligt langs een agrarisch perceel en niet op een erf, en bestaat uit minimaal 10
bomen
Jaarlijks is minimaal 5% tot maximaal 40% van oppervlakte van beheereenheden in het
leefgebied gekapt, geknot of gedund ten behoeve van het handhaven van de verschijningsvorm
Snoeien mag plaatsvinden in de periode van 1 oktober tot 15 maart
Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd
Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee. Als een raster wordt toegepast, dan mag dit
niet aan de bomen worden bevestigd. Oudere bomen hebben geen raster nodig bij begrazing
door koeien of schapen. Bij begrazing door paarden of geiten is wel een raster nodig.
Chemische onkruidbestrijding toegestaan op maximaal 10% van de oppervlakte

Aanvullende beheervoorschriften
•

•

•
•
•
•

Bomenrijen worden als aaneengesloten rij in stand gehouden. Als er gaten in de rij zijn van meer
dan 10 meter zonder bomen, dan dient men deze gaten op te vullen met streekeigen
plantmateriaal/bomen
Knotwilgen worden minimaal 1 keer per 6 jaar gesnoeid en maximaal 1 keer per 3 jaar. Een rij
knotwilgen wordt niet allemaal tegelijk in 1 jaar geknot, maar bijvoorbeeld één op de drie of één
op de vier bomen en de rest niet. Dit is belangrijk voor de overleving van een aantal soorten
wilde bijen die afhankelijk zijn van het stuifmeel van de bloeiende wilgen en die in de buurt van
de wilg in de grond overwinteren. Deze wilde bijen hebben in het voorjaar op 150-500 meter van
hun overwinteringsplek hun voedsel nodig, anders gaan ze dood
Gedurende de contractperiode worden alle bomen minimaal eenmaal gesnoeid; bij oudere
bomen kan het snoeien zich beperken tot het verwijderen van dood hout (indien noodzakelijk)
Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid
Bemesting is niet toegestaan
Niet branden in, of in de directe omgeving van het element

Melden
Melding binnen 7 werkdagen via mijnboerennatuur.nl

Vergoeding per boom
Bomenrijen
21a1
21a2
21a3
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Bomenrij diameter < 20cm
Bomenrij diameter 20cm – 60cm
Bomenrij diameter > 60cm

Knotbomenrijen
€ 4,€ 6,€ 8,-

21b1
21b2
21b3
21b4
21b5
21.6

Knotbomenrij < 20cm 1x knotten
Knotbomenrij 20-60 cm 1x knotten
Knotbomenrij > 60 cm 1x knotten
Knotbomenrij < 20cm 2x knotten
Knotbomenrij 20-60 cm 2x knotten
Knotbomenrij > 60 cm 2x knotten
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€ 4,€ 12,€ 15,€ 8,€ 24,€ 30,-

Dooradering – Pakket 26: hoogstamboomgaard
Boomgaarden zijn niet alleen landschappelijk waardevol, maar hebben vaak ook ecologische waarde
door het voorkomen van in holten broedende vogels zoals de steenuil. Onder de schors van oude
bomen leven insecten die jaarrond voedsel bieden aan vogels zoals boomkruiper en grote bonte
specht. In het voorjaar trekt de bloesem insecten aan zoals hommels, bijen en zweefvliegen.
Een belangrijk onderdeel van de boomgaard is de onderbegroeiing. Een kruidenrijke vegetatie zorgt
voor insecten waar diverse vogels op afkomen. Bij beweiding ontstaat een wat pollige structuur in
het grasland waar muizen zich thuis voelen: een smakelijk onderdeel op het steenuilen menu.

Beheereisen
•
•
•

Jaarlijks min. 25% tot max. 100% van het oppervlakte snoeien van 16 juli tot 15 maart
Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en het maaiafval is verwijderd
Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de beheereenheid

Aanvullende beheervoorschriften
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Een hoogstamboomgaard is een verzameling van fruitbomen, met een stam van minimaal 1,5
meter hoog en waarvan de onderbegroeiing bestaat uit een grazige vegetatie (geen gazon)
De onderbegroeiing wordt jaarlijks beweid, of de boomgaard wordt jaarlijks gemaaid waarbij het
maaisel wordt afgevoerd
De boomgaard bestaat voor maximaal 10% uit notenbomen
Een hoogstamboomgaard heeft een minimale oppervlakte van 0,15 ha (bestaat uit minimaal 10
bomen) en heeft een dichtheid van minimaal 75 tot maximaal 150 fruitbomen per ha
Indien het appel, peer of pruim betreft wordt de boom tenminste eenmaal per 2 jaar gesnoeid.
Andere soorten: enkel vorm- of onderhoudsnoei indien nodig
Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element
De stam van de hoogstamfruitboom mag niet beschadigd worden door vee. Het raster mag niet
aan de bomen bevestigd worden. Jonge bomen in een weiland met vee zijn voorzien van een
boomkorf
Bemesting met ruige mest of kalk is toegestaan. Bemesting met andere mestsoorten of
kunstmest is niet toegestaan
Bij bemesten worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd
Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid
Niet branden in, of in de directe omgeving van het element
Aanwezigheid van elementvreemde zaken (machines, bouwwerken, puin, etc.) is niet toegestaan

Melden
Melding binnen 7 werkdagen via mijnboerennatuur.nl

Vergoeding per boom
26a Hoogstamboom gemiddelde diameter <10 cm
26b Hoogstamboom gemiddelde diameter 10 – 30 cm
26c Hootstamboom gemiddelde diameter > 30 cm
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€ 10,€ 22,50
€ 30,-
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Dooradering – Pakket 27: hakhoutbosje
Boeren hebben al eeuwenlang behoefte aan hout voor allerlei doeleinden. Het kan hierbij gaan om
brandhout, staken voor de groentetuin of hout voor gereedschapsstelen. Dit soort bosjes wordt in de
volksmond ook wel geriefhoutbosjes genoemd en ze worden van oudsher als hakhout beheerd.
Hakhoutbosjes hebben een hoge biodiversiteitswaarde door de combinatie van hoog opgaande
bomen en lagere struiken en de kruidachtige vegetatie daaronder. Vogels broeden, schuilen en foerageren er, zoogdieren vinden er een schuilplaats. De afgestorven bomen kunnen bijzondere mossen
en paddenstoelen huisvesten, en ze doen gelijk dienst als insectenhotel. Veel amfibieën vinden er
een overwinteringsplaats en vlinders vinden er voedsel en waardplanten om eieren af te zetten.

Beheereisen
•

•
•
•
•

Jaarlijks wordt minimaal 5% tot maximaal 35% van het oppervlakte gesnoeid in de periode van 1
oktober tot 15 maart. Het overige deel wordt in stand gehouden. Indien er besloten wordt om
35% af te zetten, wordt dit minimaal 14 dagen voor de start van de werkzaamheden gemeld bij
de gebiedscoordinator; met hem worden dan afspraken gemaakt over de wijze van afzetten
Snoeiafval op rillen leggen in het leefgebied (niet versnipperen) of snoei- en of maaiafval is
verwijderd
Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte
De oppervlakte wordt niet beweid
De hoge bomen (overstaanders) in een hakhoutbosje in weidevogelkerngebied wordt minimaal 1
x 6 jaar afgezet

Aanvullende beheervoorschriften
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het element is maximaal 1 ha groot, het grenst aan landbouwgrond en is aan minimaal 3 zijden
vrij liggend
Minimaal 80% van de oppervlakte wordt als hakhout beheerd en periodiek afgezet in een cyclus
van eenmaal in de 6 jaar
Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei
en/of de stoven niet schaadt
Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element
Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden. Het
raster mag niet aan de bomen bevestigd worden
Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan met uitzondering van pleksgewijze bestrijding
van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen)
Bemesting is niet toegestaan
Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid
Niet branden in, of in de directe omgeving van het element

Melden
Melding binnen 7 werkdagen via mijnboerennatuur.nl

Vergoeding per hectare per jaar
27a hakhoutbosje nat + eindkap regulier
27b hakhoutbosje nat + eindkap weidevogelkerngebied
Bonus kappen overstaanders 2023 € 500,Pagina 30

€ 2.000,€ 3.000,-
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Dooradering – Pakket 28: griendje
In bepaalde delen van het land was het verbouwen van wilgen lange tijd vrij gebruikelijk, vooral in
moerassige streken. Deze wilgen werden op enige tientallen centimeters boven de grond afgezet.
Deze griendjes zijn ook nu nog in het landschap terug te vinden en ze zijn onder andere belangrijk
voor de biodiversiteit vanwege hun functie voor zoogdieren en vogels, mits er overstaanders in de
vorm van hoge of oude bomen aanwezig zijn.

Beheereisen
•

•
•
•

Jaarlijks wordt minimaal 5% tot maximaal 35% van het oppervlakte gesnoeid in de periode van 1
oktober tot 15 maart. Het overige deel wordt in stand gehouden. Indien er besloten wordt om
35% af te zetten, wordt dit minimaal 14 dagen voor de start van de werkzaamheden gemeld bij
de gebiedscoordinator; met hem worden dan afspraken gemaakt over de wijze van afzetten
Snoeiafval op rillen leggen in het leefgebied (niet versnipperen) of snoei- en/of maaiafval is
verwijderd
Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte
De oppervlakte wordt niet beweid

Aanvullende beheervoorschriften
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het element bestaat uit inheemse wilgensoorten en wordt geheel als griend beheerd en
periodiek, tenminste eenmaal per 5 jaar, afgezet; overhangende takken kunnen gedurende het
gehele jaar worden teruggesnoeid
Minimaal 80% van de oppervlakte wordt als hakhout beheerd
Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei
en/of de stoven niet schaadt
Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element
Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden. Het
raster mag niet aan de bomen bevestigd worden
Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan met uitzondering van pleksgewijze bestrijding
van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen)
Ongewenste houtsoorten worden bestreden, bij voorkeur via uitgraven, mechanische of
stobbenbehandeling
Bemesting is niet toegestaan
Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid
Niet branden in, of in de directe omgeving van het element

Melden
Melding binnen 7 werkdagen via mijnboerennatuur.nl

Vergoeding per hectare per jaar
28 Griendje
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Verenigingspakket Z11: oeverzwaluwwand
De oeverzwaluw is minder bekend dan de boeren- en huiszwaluw, die beiden veel op boerenerven
broeden. De oeverzwaluw komt in april terug uit het overwinteringsgebied in Afrika en zoekt dan een
steile wand om in te broeden. Ze graven daarin een gang van ongeveer 75 cm diep. Achterin die gang
maken de zwaluwen een nest. Vroeger zaten oeverzwaluwen vaak in uitgesleten oevers van
meanderende beken en rivieren. De oeverzwaluw is een echte pionier. Als er ergens een geschikte
steile zandwand is, hebben ze het vaak snel gevonden.
Doel van het pakket oeverzwaluwwand is om tijdelijke depots van grond of zand, die vooral op
boerenerven nog wel eens voorkomen, geschikt te maken als broedlocatie voor oeverzwaluwen. De
deelnemer moet er zeker van zijn dat de grond in de periode maart tot september ongestoord kan
blijven liggen. Als er nesten in komen, dan zijn deze beschermd.

Beheereisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De hoop grond ligt in een omgeving die geschikt is als foerageergebied, er is dus water en
eventueel kruidenrijk grasland in de buurt
De grond is geschikt om een steile wand te maken, lemig zand heeft de voorkeur. Los zand is niet
geschikt, dit zakt in. Pure klei is ook niet geschikt, dit is te hard
De wand ligt bij voorkeur op het noorden, noordoosten of oosten
De grond waarvan de steile wand wordt gemaakt, ligt al minimaal een half jaar op de hoop zodat
deze zich goed heeft kunnen zetten en minder snel zal inzakken
De steile wand wordt in maart aangelegd, doorgaans met een mobiele kraan waarna de wand
eventueel met de hand met een spade kan worden bijgewerkt
De steile wand is minimaal 3 meter hoog als deze op het land ligt
De steile wand is minimaal 2 meter hoog als deze aan water grenst
De steile wand in minimaal 10 meter breed
Indien nodig wordt de steile wand vrij gemaakt van begroeiing of overhangende planten zodat
roofdieren de nestholtes moeilijk kunnen bereiken
De steile wand wordt in stand gehouden tot 1 september, of langer indien er nog vogels van de
nestgaten gebruik maken
Wanneer de wand het volgende jaar nogmaals gebruikt wordt, wordt de wand in maart opnieuw
steil afgegraven

Vergoeding per jaar
Z11 Oeverzwaluwwand € 450,-
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