
        

Bijlage G: Vergoedingsdifferentiatie gebruiksbeperkingen.     

 Uitwerking staat in bijlage M prijspeil 2009.     

Hoofd         
categorie Categorie Gebruiks          beschrijving Differentiatie 

Grond 
gebruik 

grond    
soort 

Maximale 
inkomensderving eenheid 

  1,1 

Optimaliseren broed en opgroei 
mogelijkheden 

1 april tot en met 23 mei gras    €    197,00  hectare 

   1 april tot en met 31 mei gras   €    249,22  hectare 

   1 april tot en met 7 juni gras   €    363,67  hectare 

   1 april tot en met 14 juni gras   €    484,15  hectare 

   1 april tot en met 21 juni gras   €    545,56  hectare 

    1 april tot en met 30 juni gras   €    939,11  hectare 

    1 april tot en met 14 juli gras   € 1.088,28  hectare 

    1 april tot en met 31 juli gras   € 1.258,76  hectare 

    voorweiden 1 mei tot en met 14 juni gras   €    208,19  hectare 

    voorweiden 1 mei tot en met 21 juni gras   €    208,19  hectare 

    kruidenrijk grasland    €    939,11  hectare 

    extensief weiden    €    452,43  hectare 

   toeslag kuikenstroken    €    320,09  hectare 

   toeslag ruige mest rijland gras   €    115,60  hectare 

    toeslag ruige mest vaarland gras    €    208,04  hectare 

  1,2 

Creeren nat biotoop                                   

15 april droog gras    €    692,90  hectare 

   15 mei droog gras   € 1.108,53  hectare 

   15 juni droog gras   € 1.855,44  hectare 

    1 aug droog gras    € 1.855,44  hectare 

   

Creeren foerageer gebied  

Ganzen gras   €    752,05  hectare 

   Ganzen bouwland  €    715,73  hectare 

   Ganzen met Grasgroenbemester bouwland  €    252,00  hectare 

      Ganzen met Grasgroenbemester snijmais bouwland  €    252,00  hectare 



 

  1,3 

Verschraling 

Botanisch weiland fase 2 gras  €    934,39  hectare 

   botanisch hooiland fase 2/3 gras  € 1.067,31  hectare 

   Botanisch weiderand fase 2 gras  €    934,39  hectare 

   Botanisch hooirand fase 2/3 gras  € 1.221,63  hectare 

   Botanisch hooiland fase 3 gras  € 1.200,24  hectare 

   Botanisch hooiland fase 4 gras  € 1.352,15  hectare 

    Botanisch bronbeheer fase 4 gras   € 1.656,58  hectare 

  1,5 Broedvogels Broedende akkervogels klei bouwland klei  € 1.782,27  hectare 

    Broedende akkervogels zand bouwland zand  € 1.376,93  hectare 

   Fourageergebied  doortrekkende en overwinterende akkervogels bouwland klei  € 1.690,20  hectare 

     doortrekkende en overwinterende akkervogels bouwland zand  € 1.454,14  hectare 

      Hamsterbeheer vollevelds bouwland loss  € 1.987,05  hectare 

      Hamsterbeheer randen bouwland loss  € 1.690,20  hectare 

   Extensivering zand 3 van zes jaar graan met alleen org.mest geen chemie bouwland zand  €    124,69  hectare 

    zand 4 van zes jaar graan met alleen org mest geen chemie bouwland zand  €    368,13  hectare 

    zand 5 van zes jaar graan met alleen org. Mest geen chemie bouwland zand  €    434,67  hectare 

    zand 3 van zesjaar  graan en zes jaar geen chemie en kunstmest bouwland zand  €    552,70  hectare 

    zand 4 van zesjaar  graan en zes jaar geen chemie en kunstmest bouwland zand  €    604,51  hectare 

    zand 5 van zesjaar  graan en zes jaar geen chemie en kunstmest bouwland zand  €    638,75  hectare 

      Akkerflorarand bouwland zand  € 1.376,93  hectare 

  1,6 

Beweiden met zeldzame 
landbouw huisdieren. 

          

   runderen    €    120,25  per rund 

    schapen      €      18,00  per ooi 

  1,7 Uit primaire landbouw productie nederland bouwland  € 1.519,00  hectare 

    nederland grasland   € 1.300,00  hectare 

      Noord brabant alle landbouwgrond  € 1.300,00  hectare 

 


