
   

* NB aan deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve vergoedingen 

voor 2012 vindt u in de Provinciale bladen.    

Tarieven natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer 2012* 

 
Bijlage 1:  jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2012, behorende bij de 

Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, onderdeel natuurbeheer 

 

Indexcode 

beheertype 

Omschrijving beheertype Eenheid Jaarvergoeding 

begrotingsjaar 

2012 

N01 Grootschalige, dynamische natuur 

N01.01 Zee en wad hectare € 1,52 

N01.02 Duin- en kwelderlandschap hectare € 78,88 

N01.03 Rivier- en moeraslandschap hectare € 108,23 

N01.04 Zand- en kalklandschap hectare € 63,64 

N02 Rivieren 

N02.01 Rivier hectare € 5,19 

N03 Beken en bronnen 

N03.01 Beek en Bron hectare € 68,62 

N04 Stilstaande wateren 

N04.01 Kranswierwater hectare € 39,84 

N04.02 Zoete Plas hectare € 41,54 

N04.03 Brak water hectare € 51,28 

N04.04 Afgesloten zeearm hectare € 1,52 

N05 Moerassen 

N05.01 Moeras hectare € 505,78 

N05.02 Gemaaid rietland hectare € 465,05 

N06 Voedselarme venen en vochtige heiden 

N06.01 Veenmosrietland en moerasheide hectare € 1574,05 

N06.02 Trilveen hectare € 1816,43 

N06.03 Hoogveen hectare € 122,65 

N06.04 Vochtige heide hectare € 159,83 

N06.05 Zwakgebufferd ven hectare € 48,62 

N06.06 Zuur ven of hoogveenven hectare € 66,41 

N07 Droge heiden  

N07.01 Droge heide hectare € 168,72 

N07.02 Zandverstuiving hectare € 71,44 

N08  Open duinen 

N08.01 Strand en embryonaal duin hectare € 8,13 

N08.02 Open duin hectare € 168,47 

N08.03 Vochtige duinvallei hectare € 870,57 

N08.04 Duinheide hectare € 135,75 

N09  Schorren of kwelders 

N09.01 Schor of kwelder hectare € 102,35 

N10  Vochtige schraalgraslanden 

N10.01 Nat schraalland hectare € 1596,02 

N10.02 Vochtig schraalland hectare € 975,70 

N11  Droge schraalgraslanden 

N11.01 Droog schraalland hectare € 538,08 

N12  Rijke graslanden en akkers 

N12.01 Bloemdijk hectare € 1300,97 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland hectare € 238,98 

N12.03  Glanshaverhooiland hectare € 612,22 

N12.04  Zilt- en overstromingsgrasland hectare € 455,97 

N12.05  Kruiden- en faunarijke akker hectare € 762,73 

N12.06 Ruigteveld hectare € 64,35  

N13 Vogelgraslanden 



   

* NB aan deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve vergoedingen 

voor 2012 vindt u in de Provinciale bladen.    

N13.01 Vochtig weidevogelgrasland hectare € 405,44 

N13.02 Wintergastenweide hectare € 15,66 

N14 Vochtige bossen 

N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos hectare € 30,37 

N14.02 Hoog- en laagveenbos hectare € 22,16 

N14.03 Haagbeuken- en essenbos hectare € 51,95 

N15  Droge bossen 

N15.01 Duinbos hectare € 51,72 

N15.02 Dennen-, eiken-, en beukenbos hectare € 81,63 

N16 Bossen met productiefunctie 

N16.01 Droog bos met productie hectare € 7,81 

N16.02 Vochtig  bos met productie hectare € 13,83 

N17 Cultuurhistorische bossen 

N17.01 Vochtig hakhout en middenbos hectare € 2309,91 

N17.02 Droog hakhout hectare € 276,23 

N17.03 Park- en  stinzenbos hectare € 260,80 

N17.04 Eendenkooi hectare € 1609,78 

 

 

Bijlage 2: jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2012, behorende bij de 

Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuurbeheer 

 

Indexcode  Pakketomschrijving Eenheid Jaarvergoeding 

begrotingsjaar 

2012 

A01.01.01 Weidevogelgrasland met een rustperiode 

A01.01.01a Rustperiode 1 april tot 1 juni hectare € 274,95  

A01.01.01b Rustperiode 1 april tot 8 juni hectare € 400,09  

A01.01.01c Rustperiode 1 april tot 15 juni hectare € 531,75  

A01.01.01d Rustperiode 1 april tot 22 juni hectare € 598,98  

A01.01.01e Rustperiode 1 april tot 1 juli hectare € 1028,35  

A01.01.01f Rustperiode 1 april tot 15 juli hectare € 1190,39  

A01.01.01g Rustperiode 1 april tot 1 augustus hectare € 1375,57  

A01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden 

A01.01.02a Voorweiden 1 mei 15 juni hectare € 229,73  

A01.01.02b Voorweiden 8 mei 22 juni hectare € 229,73  

A01.01.03 Plas-dras 

A01.01.03a Inundatieperiode 15 februari tot 

15 april  

hectare € 758,50  

A01.01.03b Inundatieperiode 15 februari tot 

15 mei  

hectare € 1211,05  

A01.01.03c Inundatieperiode 15 februari tot 

15 juni  

hectare € 1981,43  

A01.01.03d Inundatieperiode 15 februari tot 1 

aug  

hectare € 1981,43  

A01.01.04 Landbouwgrond met legselbeheer 

A01.01.04a1 Legselbeheer op grasland 35 

broedparen 

hectare € 69,17  

A01.01.04a2 Legselbeheer op grasland 50 

broedparen 

hectare € 87,82  

A01.01.04a3 Legselbeheer op grasland 75 

broedparen 

hectare € 108,41  

A01.01.04a4 Legselbeheer op grasland 100 

broedparen 

hectare € 129,84  

A01.01.04b Legselbeheer op bouwland hectare € 51,66  



   

* NB aan deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve vergoedingen 

voor 2012 vindt u in de Provinciale bladen.    

A01.01.05 Kruidenrijk weidevogelgrasland 

A01.01.05a Kruidenrijk weidevogelgrasland hectare € 1028,35  

A01.01.05b Kruidenrijk 

weidevogelgraslandrand 

hectare € 926,62  

A01.01.06 Extensief beweid weidevogelgrasland 

A01.01.06 Extensief beweid 

weidevogelgrasland 

hectare € 495,04  

A01.02.01 Bouwland met broedende akkervogels 

A01.02.01a1 

(2010) 

Bouwland met broedende 

akkervogels: Jaarlijks dient 20-

50% van de beheereenheid 

opnieuw tussen 1 maart en 15 

april worden geploegd en opnieuw 

ingezaaid met een in het 

natuurbeheerplan voorgeschreven 

zaaimengsel op kleigrond 

hectare € 2138,73  

A01.02.01a2 

(2010) 

Bouwland met broedende 

akkervogels: Jaarlijks dient 20-

50% van de beheereenheid 

opnieuw tussen 1 maart en 15 

april worden geploegd en opnieuw 

ingezaaid met een in het 

natuurbeheerplan voorgeschreven 

zaaimengsel op zandgrond 

hectare € 1652,31  

A01.02.01b1 

(2010) 

Bouwland met broedende 

akkervogels: Jaarlijks dient 20-

50% van de beheereenheid 

opnieuw tussen 1 maart en 15 

april te worden geploegd op 

kleigrond 

hectare € 2138,73  

A01.02.01b2 

(2010) 

Bouwland met broedende 

akkervogels: Jaarlijks dient 20-

50% van de beheereenheid 

opnieuw tussen 1 maart en 15 

april te worden geploegd op 

zandgrond 

hectare € 1652,31  

A01.02.01c1 

(2010) 

Bouwland met broedende 

akkervogels: In het derde of 

vierde dient de gehele 

beheereenheid tussen 1 maart en 

15 april te worden geploegd en 

opnieuw ingezaaid met een in het 

natuurbeheerplan voorgeschreven 

zaaimengsel op kleigrond 

hectare € 2138,73  

A01.02.01c2 

(2010) 

Bouwland met broedende 

akkervogels: In het derde of 

vierde dient de gehele 

beheereenheid tussen 1 maart en 

15 april te worden geploegd en 

opnieuw ingezaaid met een in het 

natuurbeheerplan voorgeschreven 

zaaimengsel op zandgrond 

hectare € 1652,31  

A01.02.01a1 Bouwland met broedende 

akkervogels: Jaarlijks dient 20-

50% van de beheereenheid 

opnieuw tussen 1 maart en 15 

april worden geploegd en opnieuw 

hectare € 2138,73  



   

* NB aan deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve vergoedingen 
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ingezaaid met een in het 

natuurbeheerplan voorgeschreven 

zaaimengsel op klei 

A 01.02.01a2 Bouwland met broedende 

akkervogels: Jaarlijks dient 20-

50% van de beheereenheid 

opnieuw tussen 1 maart en 15 

april worden geploegd en opnieuw 

ingezaaid met een in het 

natuurbeheerplan voorgeschreven 

zaaimengsel op zand 

hectare € 1652,31  

A01.02.01b1 Bouwland met broedende 

akkervogels: Jaarlijks dient 20-

50% van de beheereenheid 

opnieuw tussen 1 sept en 15 april 

te worden geploegd. Op klei 

hectare € 2138,73  

A01.02.01b Bouwland met broedende 

akkervogels: Jaarlijks dient 20-

50% van de beheereenheid 

opnieuw tussen 1 sept en 15 april 

te worden geploegd op zand 

hectare € 1652,31  

A01.02.01c1 Bouwland met broedende 

akkervogels: in 3e en 4e jaar dient 

de gehele beheereenheid opnieuw 

tussen 1sept en 15 april te 

worden geploegd en opnieuw 

ingezaaid met een in het 

natuurbeheerplan voorgeschreven 

zaaimengsel…. Roulatie mogelijk 

op klei 

hectare € 2138,73  

A01.02.01c2 Bouwland met broedende 

akkervogels: in 3e en 4e jaar dient 

de gehele beheereenheid opnieuw 

tussen 1sept en 15 april te 

worden geploegd en opnieuw 

ingezaaid met een in het 

natuurbeheerplan voorgeschreven 

zaaimengsel…. Roulatie mogelijk 

op zand. 

hectare € 1652,31  

A01.02.01d1 De beheereenheid is minimaal 12 

meter breed. Tussen 15 april en 

31 aug mag max. 10% van de 

oppervlakte bedekt zijn met 

rijsporen….. Roulatie mogelijk op 

klei 

hectare € 1739,63  

A01.02.01d2 De beheereenheid is minimaal 12 

meter breed. Tussen 15 april en 

31 aug mag max. 10% van de 

oppervlakte bedekt zijn met 

rijsporen….. Roulatie mogelijk op 

zand 

hectare € 1302,33  

A01.02.02 Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels 

A01.02.02a Bouwland met doortrekkende en 

overwinterende akkervogels klei 

hectare € 2028,24 

A01.02.02b Bouwland met doortrekkende en 

overwinterende akkervogels zand 

 

hectare € 1744,97 
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A01.02.03 Bouwland voor hamsters 

A01.02.03a 

(2010) 

Bouwland voor hamsters, 

vollevelds 

hectare € 2240,05  

A01.02.03b 

(2010) 

Opvangstrook voor hamsters hectare € 2028,24  

A01.02.03a Bouwland voor hamsters, 

vollevelds 

hectare € 2240,05  

A01.02.03b Opvangstrook voor hamsters hectare € 2028,24  

A01.03.01 Overwinterende ganzen 

A01.03.01a Ganzen op grasland hectare  

 ten minste  Voor 2012 

nvt 

 ten hoogste  Voor 2012 

nvt 

A01.03.01b Ganzen op bouwland hectare  

 ten minste  Voor 2012 

nvt 

 ten hoogste  Voor 2012 

nvt 

A01.03.01c Ganzen op vroege groenbemester hectare Voor 2012 

nvt 

A01.03.01d Ganzen op late groenbemester hectare Voor 2012 

nvt 

A01.03.02 Overzomerende ganzen  

A01.03.02a.Lb Opvang overzomerende grauwe 

ganzen Maasplassen; 1-10 

stuks/ha 

hectare  

A01.03.02b.Lb Opvang overzomerende grauwe 

ganzen Maasplassen; 10-20 

stuks/ha 

hectare  

A01.03.02c.Lb Opvang overzomerende grauwe 

ganzen Maasplassen; 20-30 

stuks/ha 

hectare  

A01.03.02d.Lb Opvang overzomerende grauwe 

ganzen Maasplassen; 30 en meer 

stuks/ha 

hectare  

A01.04. Insectenrijk graslandperceelsbeheer 

A01.04.01a.Lb Insectenrijk 

graslandperceelsbeheer Roerdal; 

Basis 

hectare  

A01.04.02 Insectenrijke graslandranden hectare  

A01.04.02.Lb Insectenrijke graslandranden 

Roerdal 

  

A01.05.01 Foerageerrand Bever 

A01.05.01.Lb Fourragerrand Bever hectare  

A02.01. Botanische waardevol grasland 

A02.01.01  Botanisch weiland  hectare € 1020,09  

A02.01.02 Botanisch hooiland  hectare € 1164,83  

A02.01.03 Botanische weide- of hooilandrand hectare  

A02.01.03a Botanische weiderand hectare € 1020,09  

A02.01.03b Botanische hooilandrand hectare € 1350,02  

A02.01.04 Botanisch bronbeheer  hectare € 1803,98  

A02.02. Akker met waardevolle flora 

A02.02.01a Akker met waardevolle flora: Drie 

van zes jaar graan 

hectare € 149,63  

A02.02.01b Akker met waardevolle flora: Vier hectare € 441,76  
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van zes jaar graan 

A02.02.01c Akker met waardevolle flora: Vijf 

van zes jaar graan 

hectare € 521,60  

A02.02.02 Chemie en kunstmestvrij land hectare  

A02.02.02a Chemie en kunstmestvrij land: 

Drie van zes jaar graan 

hectare € 663,24  

A02.02.02b Chemie en kunstmestvrij land: 

Vier van zes jaar graan 

hectare € 725,42  

A02.02.02c Chemie en kunstmestvrij land: 

Vijf van zes jaar graan 

hectare € 766,50  

A02.02.03 Akkerflora randen  hectare € 1652,00  

 

 

Bijlage 3: jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2012, behorende bij de 

Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, onderdeel landschapselementen 

binnen natuurterreinen 

 

Indexcode 

landschaps-

element 

Groen blauwe landschapselementen Eenheid Jaarvergoeding 

begrotingsjaar 

2012 

    

L01.01 Landschapsbeheertype poel en klein historisch water 

L01.01.00 Poel en klein historisch water stuks € 93,74  

L01.01.01a Oppervlakte poel < 175 m2 stuks € 65,39  

L01.01.01b Oppervlakte poel > 175 m2 stuks € 105,89  

L.01.02 Landschapsbeheertype houtwal en houtsingel 

L01.02.00 Houtwal en houtsingel - gemiddeld are € 27,57  

L01.02.01 Houtwal en houtsingel are € 26,66 

L01.02.02 Hoge houtwal are € 33,28  

L01.02.03 Holle weg en graft are € 31,52  

L01.03 Landschapsbeheertype Elzensingel 

L01.03.00 Elzensingel bedekking - gemiddeld 100 meter € 90,20  

L01.03.01a Elzensingel bedekking 30-50% 100 meter € 44,31  

L01.03.01b Elzensingel bedekking 50-75% 100 meter € 69,91  

L01.03.01c Elzensingel bedekking > 75% 100 meter € 98,47  

L01.04 Landschapsbeheertype bossingel en bosje 

L01.04.01 Bossingel en bosje are € 19,34  

L01.05  Landschapsbeheertype knip- of scheerheg 

L01.05.00 Knip- of scheerheg jaarlijkse - 

gemiddeld 

100 meter € 261,90  

L01.05.01a Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus 100 meter € 271,68  

L01.05.01b Knip- of scheerheg 2-3 jaarlijkse 

cyclus 

100 meter € 173,88  

L01.06 Landschapsbeheertype struweelhaag 

L01.06.00 Struweelhaag cyclus- gemiddeld 100 meter € 221,45  

L01.06.01a Struweelhaag cyclus 5-7 jaar 100 meter € 235,95  

L01.06.01b Struweelhaag cyclus > 12 jaar 100 meter € 164,26  

L01.07 Landschapsbeheertype laan 

L01.07.00 Laan - gemiddeld 100 meter € 152,89  

L01.07.01a Laan gemiddelde stamdiameter < 

20 cm 

100 meter € 59,99  

L01.07.01b Laan gemiddelde stamdiameter 20 

cm-60 cm 

100 meter € 113,02  

L01.07.01c Laan gemiddelde stamdiameter > 

60 cm 

100 meter € 254,75  
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L01.08 Landschapsbeheertype knotboom 

L01.08.00 Knotboom - gemiddeld stuks € 7,35  

L01.08.01a Knotboom gemiddelde 

stamdiameter < 20 cm 

stuks € 2,46  

L01.08.01b Knotboom gemiddelde 

stamdiameter 20 cm-60 cm 

stuks € 7,61  

L01.08.01c Knotboom gemiddelde 

stamdiameter > 60 cm 

stuks € 9,64  

L01.09 Landschapsbeheertype hoogstamboomgaard 

L01.09.01 Hoogstamboomgaard hectare € 1618,31  

 

 

Bijlage 4: : jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2012, behorende bij de 

Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, onderdeel landschapselementen 

buiten natuurterreinen 

 

Indexcode 

landschaps-

pakket 

 

Groen blauwe 

landschapselementen 

Eenheid Jaarvergoeding 

begrotingsjaar 

2012 

L01.01 Landschapsbeheertype poel en klein historisch water 

L01.01.01a Oppervlakte poel < 175 m2 stuks € 65,39 

L01.01.01b Oppervlakte poel > 175 m2 stuks € 105,89 

L.01.02 Landschapsbeheertype houtwal en houtsingel 

L01.02.01 Houtwal en houtsingel  are € 26,66 

L01.02.02 Hoge houtwal are € 33,28 

L01.02.03 Holle weg en graft are € 31,52 

L01.03 Landschapsbeheertype Elzensingel 

L01.03.01a Elzensingel bedekking 30-50% 100 meter € 44,31 

L01.03.01b Elzensingel bedekking 50-75% 100 meter € 69,91 

L01.03.01c Elzensingel bedekking > 75% 100 meter € 98,47 

L01.04 Landschapsbeheertype bossingel en bosje 

L01.04.01 Bossingel en bosje are € 19,34 

L01.05  Landschapsbeheertype knip- of scheerheg 

L01.05.01a Knip- of scheerheg jaarlijkse 

cyclus 

100 meter 

€ 271,68 

L01.05.01b Knip- of scheerheg 2-3 jaarlijkse 

cyclus 

100 meter 

€ 173,88 

L01.06 Landschapsbeheertype struweelhaag 

L01.06.01a Struweelhaag cyclus 5-7 jaar 100 meter € 235,95 

L01.06.01b Struweelhaag cyclus > 12 jaar 100 meter € 164,26 

L01.07 Landschapsbeheertype laan 

L01.07.01a Laan gemiddelde stamdiameter < 

20 cm 

100 meter 

€ 59,99 

L01.07.01b Laan gemiddelde stamdiameter 

20 cm-60 cm 

100 meter 

€ 113,02 

L01.07.01c Laan gemiddelde stamdiameter > 

60 cm 

100 meter 

€ 254,75 

L01.08 Landschapsbeheertype knotboom 

L01.08.01a Knotboom gemiddelde 

stamdiameter < 20 cm 

stuks 

€ 2,46 

L01.08.01b Knotboom gemiddelde 

stamdiameter 20 cm-60 cm 

stuks 

€ 7,61 

L01.08.01c Knotboom gemiddelde 

stamdiameter > 60 cm 

stuks 

€ 9,64 

L01.09 Landschapsbeheertype hoogstamboomgaard 
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L01.09.01 Hoogstamboomgaard hectare € 1.618,31 

L01.09.02.ZH Halfstamboomgaard bij 

historische boerderijen 

hectare 

 

L01.10 Landschapsbeheertype struweelrand 

L01.10.01 Struweelrand are € 9,38 

L01.11 Landschapsbeheertype hakhoutbosje 

L01.11.01a Hakhoutbosje met dominantie van 

langzaamgroeiende soorten 

are 

€ 6,62 

L01.11.01b Hakhoutbosje met dominantie van 

snelgroeiende soorten 

are 

€ 12,27 

L01.12 Landschapsbeheertype griendje 

L01.12.01 Griendje are € 23,00 

L01.13 Landschapsbeheertype bomenrij en solitaire boom 

L01.13.01a 

 

Bomenrij gemiddelde 

stamdiameter < 20 cm 

100 meter 

€ 27,37 

L01.13.01b 

 

Bomenrij gemiddelde 

stamdiameter 20 cm-60 cm 

100 meter € 37,26 

 

L01.13.01c 

 

Bomenrij gemiddelde 

stamdiameter > 60 cm 

100 meter € 56,38 

 

L01.13.02a Solitaire boom gemiddelde 

stamdiameter < 20 cm 

stuks 

€ 4,38 

L01.13.02b Solitaire boom gemiddelde 

stamdiameter 20-60 cm 

stuks 

 € 5,96  

L01.13.02c Solitaire boom gemiddelde 

stamdiameter >60 cm stuks  € 9,02  

L01.13.03.ZH 

Leibomen bij historische 

boerderijen stuks  

L01.14 Landschapsbeheertype rietzoom en klein rietperceel 

L01.14.01a Rietzoom en klein rietperceel: 

smalle rietzoom (< 5 meter) 

100 meter 

€ 42,50 

L01.14.01b Rietzoom en klein rietperceel: 

brede rietzoom (> 5 meter) en 

klein rietperceel 

hectare 

€ 640,67 

L01.15 Landschapsbeheertype natuurvriendelijke oever 

L01.15.01 Natuurvriendelijke oever 100 meter € 52,31 

L03.01 Landschapsbeheertype Aardwerk en Groeve 

L03.01.02.ZH 

Schurvelingen en zandwallen op 

Goeree  are  

L04.01 Wandelpad over boerenland 

L04.01.01 Wandelpad over boerenland 100 meter € 84,32 

 

 

Bijlage 5: Toeslagen voor het begrotingsjaar 2012, behorende bij de 

Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 

 

 Toeslagen Eenheid Jaarvergoeding 

begrotingsjaar 

2012 

T1 Toeslag ruige mest rijland  hectare € 138,72 

T2 Toeslag ruige mest vaarland  hectare € 249,64 

T3 Toeslag kuikenvelden hectare € 350,39 

 Toeslag verlengen rustperiode 

vollevelds 

hectare de vergoeding, 

van het pakket 

“weidevogelgra

sland met 

rustperiode” 
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dat qua 

rustperiode 

overeenkomt 

het gevoerde 

last minute 

beheer minus 

de 

jaarvergoeding 

van het 

onderliggende 

beheerpakket. 

T4 Toeslag schaapskudde hectare € 329,88 

T5 Toeslag recreatie  € 33,34 

    

T7 Toeslag vaarland hectare € 385,82 

 

 

Bijlage 6: beheersbijdragen voor het begrotingsjaar 2012 van de Subsidieregeling 

agrarisch natuurbeheer  

voor het beheerpakket 28c  overwinterende ganzen. 

 

 Vaste 

beheersbijdrage 

per ha per jaar 

Variabele 

beheersbijdrage 

per ha per jaar 

Totaal, 

maximum per 

ha per jaar 

Type A. Grasland € 118,00 € 625.47  € 743.47 

Type B. Bouwland € 73,00 € 715.11  € 788.11 

Type C Vroege groenbemester € 252,00 € 0 € 252,00 

Type C Late groenbemester € 252,00 € 0 € 252,00 

 

 

Bijlage 7: beheersbijdragen voor het begrotingsjaar 2012, behorende bij de 

Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer. 

 

Bijlage Pakketomschrijving Eenheid Beheersbijdrage 

begrotingsjaar 

2012 

6 Ontwikkeling kruidenrijk grasland hectare € 1196,00 

7 Instandhouding kruidenrijk grasland hectare € 1215,00 

8 Bont hooiland hectare € 1369,00 

9 Bonte hooiweide hectare € 1369,00 

10 Kruidenrijk weiland hectare € 1081,00 

11 Bont weiland hectare € 1369,00 

12 Bonte weiderand hectare € 1408,00 

13 Bonte hooirand hectare € 1408,00 

14 Kruidenrijke zomen hectare € 2280,00 

15  Landschappelijk waardevol grasland hectare € 298,00 

16 Weidevogelgrasland met een rustperiode hectare  

 a) rustperiode 1 april tot 1 juni hectare € 250,00 

 b) rustperiode 1 april tot 8 juni hectare € 371,00 

 c) rustperiode 1 april tot 15 juni hectare € 498,00 

 d) rustperiode 1 april tot 22 juni hectare € 564,00 

17 Vluchtheuvels voor weidevogels hectare € 498,00 

18 Plas-dras voor broedende en trekkende 

weidevogels 

hectare 

 

 a) inundatieperiode 15 februari tot 15 april hectare € 716,00 

 b) inundatieperiode 15 februari tot 15 mei hectare € 1152,00 



   

* NB aan deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve vergoedingen 

voor 2012 vindt u in de Provinciale bladen.    

19  Algemeen weidevogelgebied hectare  

 a) nestbescherming hectare € 54,33 

 b) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i hectare € 194,00 

 c) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii hectare € 205,00 

 d) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii hectare € 205,00 

20 Belangrijk algemeen weidevogelgebied hectare  

 a) nestbescherming hectare € 72,00 

 b) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i hectare € 194,00 

 c) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii hectare € 205,00 

 d) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii hectare € 205,00 

21 Soortenrijk weidevogelgebied met kritische 

soorten 

hectare 

 

 a) nestbescherming hectare € 91,00 

 b) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i hectare € 194,00 

 c) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii hectare € 205,00 

 d) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii hectare € 205,00 

22 Zeer soortenrijk weidevogelgebied met 

kritische soorten 

hectare 

 

 a) nestbescherming hectare € 112,00 

 b) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i hectare € 194,00 

 c) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii hectare € 205,00 

 d) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii hectare € 205,00 

23  Faunarand (vanaf 2004) hectare € 1292,00 

24 Roulerend graandeel hectare € 458,46 

25 Chemie- en kunstmestvrij hectare € 552,11 

26  Akkerfauna  hectare € 464,52 

27 Akkerflora vollevelds  hectare € 445,55 

28  Akkerflora randen (tenminste 3 meter breed) hectare € 451,15 

28a Hamsterpakket hectare € 1967,00 

28b Natuurbraak hectare € 172,00 

29 Snelgroeiend loofbos hectare € 545,00 

30 Snelgroeiend naaldbos hectare € 545,00 

=32 Houtkade, houtwal, haag en singel (90%) hectare € 732,80 

32 Houtkade, houtwal, haag en singel (75-90%) hectare € 549,60 

32 Houtkade, houtwal, haag en singel (50-75%) hectare € 366,41 

33 Bomenrij 100 meter € 38,00 

36 Elzensingel (90%) 100 meter € 33,31 

36 Elzensingel (75-90%) 100 meter € 24,98 

36  Elzensingel (50-75%) 100 meter € 16,65 

37 Geriefhoutbosje hectare € 666,18 

38 Knip- en scheerheg meter € 1,74 

40 Knotbomen stuks € 4,51 

41 Grubbe en holle weg ha talud € 1665,46 

42 Hoogstamboomgaard stuks € 16,59 

43 Eendenkooi hectare € 1755,29 

44 Poel (< 75m2) stuks € 52,02 

44 Poel (75-175m2) stuks € 83,46 

44 Poel (175m2) stuks € 108,32 

45 Rietzoom en klein rietperceel (rijland) hectare € 675,62 

45 Rietzoom en klein rietperceel (vaarland) hectare € 991,20 

46 Raster meter € 0,53 

 

 

 

 



   

* NB aan deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve vergoedingen 

voor 2012 vindt u in de Provinciale bladen.    

Bijlage 8:  beheersbijdragen voor het begrotingsjaar 2012, behorende bij de 

Subsidieregeling natuurbeheer 2000.  

 

Bijlage Pakketomschrijving Eenheid Beheersbijdrage 

begrotingsjaar  

2012 

12 Plas en ven hectare € 18,46 

13 Moeras hectare € 35,78 

14 Rietcultuur hectare € 184,60 

15  (Half)natuurlijk grasland hectare € 141,90 

16  Heide hectare € 46,14 

17 Struweel hectare € 11,54 

18  Hoogveen hectare € 88,85 

19  Akker hectare € 161,50 

20  Bos hectare € 55,37 

21 Natuurlijke Eenheid A hectare € 11,54 

21 Natuurlijke Eenheid B hectare € 39,23 

22 Soortenrijke plas hectare € 89,98 

23 Soortenrijk ven hectare € 65,75 

24 Beek en duinrel hectare € 449,94 

25 Trilveen hectare € 1743.22 

26 Overjarig rietland hectare € 87,68 

27 Veenmosrietland en moerasheide hectare € 913,71 

28 Nat soortenrijk grasland hectare € 981,78 

29  Droog soortenrijk grasland hectare € 335,72 

29 Droog soortenrijk grasland (bloemdijk) hectare € 1081,00 

30  Soortenrijk stuifzand hectare € 58,84 

31 Soortenrijke heide hectare € 88,85 

33 Levend hoogveen hectare € 143,06 

34 Soortenrijk weidevogelgrasland hectare € 278,04 

35 Zeer soortenrijk weidevogelgrasland hectare € 442,99 

36  Wintergastenweide hectare € 238,80 

38 Bos met verhoogde natuurwaarde hectare € 74,99 

39 Natuurbos hectare € 83,06 

40 Hakhout en griend (eik) hectare € 287,26 

40 Hakhout en griend (wilg/es/els) hectare € 1556,32 

41 Middenbos hectare € 153,44 

42 Houtkade, houtwal, haag en singel (90%) hectare € 732,80 

42 Houtkade, houtwal, haag en singel (75-90%) hectare € 549,60 

42 Houtkade, houtwal, haag en singel (50-75%) hectare € 366,41 

43 Bomenrij 100 meter € 38,00 

46 Elzensingel (90%) 100 meter € 33,31 

46 Elzensingel (75-90%) 100 meter € 24,98 

46  Elzensingel (50-75%) 100 meter € 16,65 

47 Geriefhoutbosje hectare € 666,18 

48 Knip- en scheerheg Meter € 1,74 

50 Knotbomen stuks  € 4,51 

51 Grubbe en holle weg ha talud  € 1665,46 

52 Hoogstamboomgaard stuks € 16,59 

53 Eendenkooi hectare € 1755,29 

54 Poel (< 75m2) stuks € 52,02 

54 Poel (75-175m2) stuks € 83,46 

54 Poel (175m2) stuks € 108,32 

55 Rietzoom en klein rietperceel (rijland) hectare € 675,62 

55  Rietzoom en klein rietperceel (vaarland) hectare € 991,20 



   

* NB aan deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve vergoedingen 

voor 2012 vindt u in de Provinciale bladen.    

56 Raster meter  € 0,53 

58 Recreatiepakket (oud) hectare € 33,34 

 

 

 

 


