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A01.01 Weidevogelpakketten
Algemene informatie.
Belangrijke aantallen weidevogels komen voor in agrarisch beheerde graslanden. Hierbij gaat
het zowel om de minder als de meer kritische soorten. In tegenstelling tot graslanden die in
beheer zin bij terreinbeherende organisaties, hebben de agrarisch beheerde graslanden
veelal in eerste instantie een productiefunctie.
In een natuurbeheerplan zijn gebieden aangewezen waar weidevogelbeheer mogelijk is. Om
voor vergoeding volgens A01.01 in aanmerking te komen is deelname aan een collectief
beheerplan vereist. In dit collectief beheerplan is een gezamenlijke aanpak tussen agrariërs,
evt. tezamen met terreinbeheerders, ten aanzien van het weidevogelbeheer vastgelegd.
Door deze gezamenlijke aanpak op planmatige wijze uit te voeren vindt een uitgekiend
beheer plaats en wordt de effectiviteit van beheersmaatregelen verhoogd. Dit beheer moet
leiden tot een aantrekkelijk vestigingsbiotoop, een rustperiode om te broeden en voldoende
kuikenland om de kuikens op te laten groeien.
Binnen het agrarisch weidevogelgrasland is daarom een stelsel van pakketten ontwikkeld:
Pakketten om percelen in het voorjaar plasdras te zetten om daarmee weidevogels
aan te trekken (A01.01.03)
Pakketten met een rustperiode in de nestfase waarin agrarische werkzaamheden niet
toegestaan zijn. Deze rustperiode loopt minimaal van 1 april tot 1 juni, maar kan evt.
tot diep in de zomer doorlopen voor bv. soorten als de kwartelkoning (A01.01.01)
Pakketten met mogelijkheid tot voorweiden ten behoeve van later vestigende soorten
of opgroeimogelijkheden voor kuikens. Deze pakketten hebben een rustperiode die
op zijn vroegst op 1 mei start en tot in juni doorloopt. Ook in deze rustperiode zijn
agrarische activiteiten niet toegestaan (A01.01.02)
Pakketten met extensieve beweiding waarin weidevogels zowel kunnen broeden als
foerageren (A01.01.06)
Pakket kruidenrijk grasland. Dit pakket dient om een voedselrijke situatie te creëren
voor weidevogelkuikens in de vorm van bloemrijke graslanden die een grote
aantrekkingskracht hebben op insecten. Deze percelen kennen een lage
bemestingsgraad en een rustperiode (A01.01.05)
Pakket legselbeheer om legsels te beschermen in percelen waar geen aangepast
weidevogelbeheer plaatsvindt. Om de uitgekomen jonge weidevogels een goede
overlevingskans te bieden, kan dit pakket gecombineerd worden met een toeslag
voor kuikenstroken. Via deze stroken kunnen de jonge weidevogels percelen bereiken
die voor langere tijd als foerageergebied kunnen dienen (A01.01.04).
Het collectief beheerplan bestaat uit een samenstelling van bovengenoemde pakketten. Het
uitkienen van een goed weidevogelmozaïek is hierbij van vitaal belang. Door het situeren van
percelen met een rustperiode in de gebieden met de meeste legsels, het creëren van
voedselgebied na afloop van de rustperiode, het beschermen van legsels op normaal
beheerde percelen en het wegleiden van de jonge weidevogels naar gebieden met een goed
voedselaanbod, kan een goede bijdrage aan verbetering van de weidevogelstand opgeleverd
worden. Een collectief beheerplan wordt opgesteld en beheerd door een gebiedscoördinator.
Op basis van monitoring en evaluatie kan de samenstelling en locatie van de pakketten
wijzigen om de effectiviteit te verhogen.
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Beheerpakket A01.01.01: Weidevogelgrasland met rustperiode
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd A01.03.01
Beheereisen:
1. Er wordt een rustperiode in acht genomen. De lengte van de rustperioden staat
hieronder gedefinieerd.
2. In de rustperiode is de beheereenheid niet beweid, gemaaid, gerold, gesleept,
gescheurd, gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. In deze periode is het
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan. Voor de eilanden
Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog geldt dat in de rustperiode een kunstmestgift
gegeven mag worden. In het collectief beheerplan wordt geregeld hoe hierbij met de
aanwezige legsels wordt omgegaan.

Beheerpakketten:
A01.01.01a
A01.01.01b
A01.01.01c
A01.01.01d
A01.01.01e
A01.01.01f
A01.01.01g

De rustperiode loopt van 1 april tot 1 juni;
De rustperiode loopt van 1 april tot 8 juni;
De rustperiode loopt van 1 april tot 15 juni;
De rustperiode loopt van 1 april tot 22 juni;
De rustperiode loopt van 1 april tot 1 juli;
De rustperiode loopt van 1 april tot 15 juli;
De rustperiode loopt van 1 april tot 1 augustus.

Beheerpakket A01.01.02: Weidevogelgrasland met voorweiden
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd A01.03.01
Beheereisen:
1. Er wordt een rustperiode in acht genomen. De lengte van de rustperiode staat hieronder
gedefinieerd.
2. In de rustperiode is de beheerseenheid niet beweid, gemaaid, gerold, gesleept,
gescheurd, gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. In deze periode is het
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.
3. Het grasland wordt vóór de rustperiode niet gemaaid.

Beheerpakketten:

A01.01.02a De rustperiode loopt van 1 mei tot 15 juni;
A01.01.02b De rustperiode loopt van 8 mei tot 22 juni.
Beheerpakket A01.01.03: Plas-dras
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,3 hectare groot.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd A01.03.01
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Beheereisen:
1. De beheereenheid is jaarlijks geïnundeerd. De inundatieperiode staat hieronder
gedefinieerd.
2. In de inundatieperiode staat op tenminste 60% van de beheereenheid het waterpeil ten
minste 5 en ten hoogste 20 cm boven het maaiveld.

Beheerpakketten:
A01.01.03a
A01.01.03b
A01.01.03c
A01.01.03d

De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 15 april;
De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 15 mei;
De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 15 juni;
De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 1 augustus.

Beheerpakket A01.01.04: Landbouwgrond met legselbeheer.
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. De beheereenheid bestaat uit grasland of bouwland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd A03.01
Beheereisen:
1. De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen een of enkele malen afgezocht op
aanwezige legsels; de legsels worden gemarkeerd en, indien de beheerseenheid wordt
beweid, van deugdelijke legselbeschermers voorzien.
2. Indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een enclave
van tenminste 50m2 om de aanwezige nesten gevrijwaard van alle landbouwkundige
werkzaamheden;
3. Indien een perceel bouw-/grasland wordt bewerkt en/of beweid, worden de nesten
ontzien bij de werkzaamheden.

Beheerpakketten:

A01.01.04a Legselbeheer op grasland;
A01.01.04b Legselbeheer op bouwland of legselbeheer op bouwland óf grasland.
Beheerpakket A01.01.05: Kruidenrijk weidevogelgrasland
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd A01.03.01
Beheereisen:
1. Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze
bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en brandnetel.
2. Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode.
3. Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 april tot 15 juni.
4. In de rustperiode is de beheereenheid niet beweid, gemaaid, gerold, gesleept, of
bemest. In deze periode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet
toegestaan.
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5. Het gewas wordt jaarlijks voor 1 augustus afgevoerd door middel van maaien en
afvoeren. Tweede keer maaien en afvoeren is toegestaan.
6. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.

Beheerpakket:

A01.01.05a: Kruidenrijk weidevogelgrasland
A01.01.05b: Kruidenrijke weidevogelgraslandrand
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. de beheereenheid bestaat uit grasland;
2. de beheereenheid is minimaal 2 meter breed en maximaal 6 meter breed;
3. de beheereenheid is gelegen aan de rand van het perceel;
4. cumulatie met andere beheerpakketten is uitgesloten, uitgezonderd A01.03.01;
Beheereisen:
1. gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze
bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en brandnetel;
2. uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode;
3. er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 april tot 15 juni;
4. in de rustperiode is de beheereenheid niet gemaaid, gerold, gesleept of bemest. In
deze periode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.
Beweiding is wel toegestaan;
5. het gewas wordt jaarlijks voor 1 augustus afgevoerd door middel van maaien en
afvoeren. Tweede keer maaien en afvoeren is toegestaan;
6. het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.
Beheertype A01.01.06: Extensief beweid weidevogelgrasland
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd A01.03.01
Beheereisen:
1. Beweiding is verplicht tot 15 juni met minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE/ha;
2. Tussen 1 april en 15 juni is de beheereenheid niet gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd,
gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. In deze periode is het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.

Beheerpakket:

A01.01.06: Extensief beweid weidevogelgrasland
Toeslagen
Toeslag A01.01.07: Ruige mest
Instapvoorwaarden voor de toeslag
1. Van toepassing bij A01.01.01, A01.01.02, A01.01.05. A01.01.04a.
Beheerseisen
1. Op de beheereenheid wordt buiten de rustperiode ruige mest uitgereden in een
volume van tenminste 10 en maximaal 20 ton per ha.
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Toeslagpakketten

A01.01.07a Ruige mest, rijland
A01.01.07b Ruige mest, vaarland
Toeslag A01.01.08: Kuikenstroken
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. Van toepassing bij A01.01.04a
Beheereisen:
1. Stroken van minimaal 6 meter breed worden tenminste 2 weken later gemaaid dan
de rest van het perceel

Toeslagpakket

A01.01.08: Kuikenstroken
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A01.02 Bouwland, faunabeheer
Beheerpakket A01.02.01: Bouwland met broedende akkervogels
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. De beheereenheid bestaat uit bouwland
2. De beheereenheid is minimaal 9 meter breed en heeft een minimale oppervlakte van 0.3
ha.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten,
4. In het jaar voorafgaand aan het contract moet u op bedrijfsniveau minimaal 4
verschillende gewassen telen, waaronder graan. Braakliggende grond beschouwen we als
een gewas.
Beheereisen:
1. Tussen 1 mei en het moment van grondbewerking moet op de beheereenheid één van
de volgende gewassen aanwezig zijn: grassen, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel),
kruiden of een mengsel van deze. Onder het moment van grondbewerking wordt
verstaan de periode waarin de in de betreffende variant beschreven handelingen
uitgevoerd mogen worden.
2. Het gewas wordt ingezaaid, waarbij in het natuurbeheerplan bepaald wordt welke
zaaimengsels en welke zaaidichtheden gebruikt mogen worden. Voor variant A01.02.01b
geldt dat het gewas ook door spontane ontwikkeling aanwezig mag zijn.
3. 20-70% van de beheereenheid dient jaarlijks ten minste twee maal te worden gemaaid
tussen 1 maart en 15 september. Delen die opnieuw zijn ingezaaid hoeven in hetzelfde
voorjaar niet te worden gemaaid.. Het beheer wordt strooksgewijs uitgevoerd volgens
onderstaande varianten. Het toegestane maairegime wordt verder gedifferentieerd in het
natuurbeheerplan.
4. Mechanische en chemische onkruidbestrijding zijn niet toegestaan, met uitzondering van
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes of
kleefkruid.
5. De beheereenheid mag niet worden beweid of bemest.
6. in elke variant mag de beheereenheid in de periode van 1 september tot 15 april
geploegd worden
7. Daar waar ploegen is toegestaan, mag ook een andere diepe grondbewerking worden
toegepast.

Beheerpakketten:

A01.02.01a Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 september en
15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan
voorgeschreven zaaimengsel. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden.
A01.02.01b Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid tussen 1 september en 15 april te
worden geploegd. Tussen 1 maart en 15 april mag nog een grondbewerking worden
uitgevoerd. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden.
A01.02.01c In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid tussen 1 september
en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan
voorgeschreven zaaimengsel. Roulatie binnen het bedrijfsoppervlak is op dat moment
mogelijk. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden. Van het derde of
vierde jaar kan worden afgeweken wanneer dit is opgenomen in een goedgekeurd collectief
beheerplan.
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A01.02.01d De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 augustus
mag maximaal 10% van het oppervlak van de beheereenheid bedekt zijn met rijsporen.
Tussen 1 september en 15 april mag maximaal 30% van het oppervlak van de
beheereenheid bedekt zijn met rijsporen. In het derde of vierder jaar dient tussen 1
september en 15 april over de gehele beheereenheid een diepe grondbewerking plaatst te
vinden en dient deze opnieuw te worden ingezaaid met een in het natuurbeheerplan
voorgeschreven zaaimengsel. Roulatie binnen het bedrijfsoppervlak is op dat moment
mogelijk.
Beheerpakket A01.02.02: Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. De beheereenheid bestaat uit bouwland
2. De beheereenheid is minimaal 9 meter breed en heeft een minimale oppervlakte van 0.3
ha en een maximale oppervlakte van 2 ha.
3. Roulatie binnen het bedrijf is daarbij mogelijk.
4. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd A01.03.01
5. In het jaar voorafgaand aan het contract moet u op bedrijfsniveau minimaal 4
verschillende gewassen telen, waaronder graan. Braakliggende grond beschouwen we als
een gewas.
Beheereisen:
1. Op de beheereenheid moet tussen 1 mei en 15 maart een graanmengsel staan van
tenminste 50% zomertarwe, aangevuld met rogge, haver of een zaadragend gewas niet
zijnde graan of maïs. De beheereenheid mag niet worden geoogst
2. De beheereenheid dient jaarlijks tussen 16 maart en 30 april te worden ingezaaid met
een gangbare zaaidichtheid
3. Mechanische en chemische onkruidbestrijding zijn niet toegestaan, met uitzondering van
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes of
kleefkruid.
Beheerpakket A01.02.03: Bouwland voor hamsters

Beheerspakketten

A01.02.03a Bouwland voor hamsters.
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. De beheereenheid bestaat uit bouwland en moet zijn gelegen in een gebied waar een op
provinciaal niveau vastgesteld hamsterbeheerplan van toepassing is ;
2. In het jaar voorafgaand aan het contract moet u op bedrijfsniveau minimaal 4
verschillende gewassen telen, waaronder graan.
3. De beheereenheid is minimaal 0,3 ha groot.
Beheerseisen.
1. De grondbewerking mag niet dieper dan 25 cm plaatsvinden.
2. Op de beheereenheid wordt in overleg met de provinciaal gebiedscoordinator een van de
gewassen luzerne, graan (niet zijnde mais), bladrammenas of een combinatie daarvan
geteeld.
3. De luzerne wordt jaarlijks tussen 20 april en 20 juni gemaaid en afgevoerd.
4. Het graan wordt niet geoogst.
5. De beheereenheid wordt jaarlijks in februari geklepeld. Buiten deze periode is bij overlast
van de bruine rat klepelen toegestaan in overleg met de gebiedscoördinator.
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A01.02.03b Opvangstrook voor hamsters.
Instapvoorwaarden voor het beheertype
1. De beheereenheid bestaat uit bouwland en moet zijn gelegen in een gebied waar een op
provinciaal niveau vastgesteld collectief hamsterbeheerplan van toepassing is;
2. In het jaar voorafgaand aan het contract moet u op bedrijfsniveau minimaal 4
verschillende gewassen telen waaronder graan.
3. De beheereenheid is minimaal 15 meter breed en minimaal 100 meter lang.
Beheereisen:
1. De beheereenheid bestaat van augustus tot en met januari uit volgroeid graan (niet zijnde
mais). Bij overlast van de bruine rat is klepelen toegestaan in overleg met de
gebiedscoördinator.
2. De grondbewerking mag niet dieper dan 25 cm plaatsvinden.
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A01.03 Ganzen
Beheerpakket A01.03.01: Overwinterende ganzen
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. De beheereenheid bestaat uit grasland of bouwland;
2. De beheereenheid heeft een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare en maakt onderdeel
uit van een verzameling beheereenheden binnen één foerageergebied.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd A01.01.01 tot en met
A01.01.06.
Beheereisen:
1. Het is niet toegestaan binnen de periode van 1 oktober tot 1 april handelingen te
verrichten of toe te laten die de foerageerfunctie van het gebied voor ganzen en/of
smienten negatief beïnvloeden.
2. Onderhoud van sloten, walkanten en drainagesystemen is toegestaan van 1 oktober tot 1
februari.
3. Overig beheer wordt uitgevoerd op basis van één van de vier onderstaande varianten.

Beheerpakketten:

A01.03.01a Ganzen op grasland.
1. Op 1 november moet een grassnede aanwezig zijn met een voederwaarde van minimaal
500 kVEM/ha.
2. Maaien of bloten om te lang gras te voorkomen is toegestaan van 27 oktober tot 1
november.
3. Beweiding met melkvee is toegestaan tot 15 november, waarbij na 15 november
minimaal 500 kVEM/ha beschikbaar moet blijven.
4. Beweiding (uitgezonderd melkvee) is vanaf 1 november tot 1 februari toegestaan met
maximaal 0,45 GVE/ha.
A01.03.01b Ganzen op bouwland.
1. Voor 15 november moet één van de gewassen; winterkoolzaad, wintertarwe, wintergerst,
Rogge of graszaad zijn ingezaaid.
2. Het gewas onder 1 wordt tot 1 april in stand gehouden.
3. Het is niet toegestaan de beheereenheid te beweiden en/of te maaien.
A01.03.01c Ganzen op vroege groenbemester.
1. Een groenbemester is vóór 1 oktober ingezaaid met één van de gewassen; Italiaans
raaigras, Engels raaigras, Snijrogge, of met een mengsel van deze gewassen.
2. De groenbemester wordt tot 1 februari in stand gehouden.
3. Het is niet toegestaan de beheereenheid te beweiden en/of te maaien.
A01.03.01d Ganzen op late groenbemester.
1. Een groenbemester is vóór 1 november ingezaaid met één van de gewassen; Italiaans
raaigras, Engels raaigras, Snijrogge, of met een mengsel van deze gewassen.
2. De groenbemester wordt tot 1 april in stand gehouden.
3. Het is niet toegestaan de beheereenheid te beweiden en/of te maaien.
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A02.01 Botanische graslandpakketten
Beheerpakket A02.01.01: Botanisch weiland
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten
Beheereisen:
1. Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze
bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en brandnetel.
2. De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.
3. Standweiden is het gehele jaar toegestaan met max. 2 GVE per hectare. Van 1 oktober
tot 1 maart is onbeperkt weiden toegestaan; bijvoeren is niet toegestaan;
4. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.
Beheerpakket A02.01.02: Botanisch hooiland
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten.
Beheereisen:
1. Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze
bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en brandnetel.
2. De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.
3. Beweiding is uitsluitend toegestaan in de periode van 1 augustus tot 1 maart.
4. Het gewas wordt jaarlijks minimaal éénmaal gemaaid en afgevoerd.
5. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.
Beheerpakket A02.01.03: Botanische weide- of hooilandrand
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid heeft een minimale (rand)breedte van 2 meter en een maximale
(rand)breedte van 6 meter.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten
Beheereisen:
1. Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze
bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en brandnetel.
2. De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.
3. Het grasland mag niet worden geklepeld, gescheurd, gefreesd of heringezaaid

Beheerpakketten:

A02.01.03a Voor botanische weiderand geldt: beweiding is toegestaan;
A02.01.03b Voor hooilandrand geldt: beweiding is niet toegestaan.
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Beheerpakket A02.01.04: Botanisch bronbeheer
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1.
De beheereenheid bestaat uit grasland.
2.
De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3.
Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten.
4.
De beheerseenheid is gelegen in een brongebied;
5.
De beheerseenheid staat niet in verbinding met open water, behalve bij natuurlijke
afwatering
Beheereisen:
1.
Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
2.
De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.
3.
Beweiding is uitsluitend toegestaan in de periode van 1 augustus tot 1 maart.
4.
Het gewas wordt jaarlijks minimaal éénmaal gemaaid en afgevoerd.
5.
Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.
6.
Bron vrijwaren van beschadiging door vee.
7.
Geen kunstmatig waterbeheer.
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A02.02 Botanische bouwlandpakketten
Beheerpakket A02.02.01: Akker met waardevolle flora.
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. De beheereenheid bestaat uit bouwland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten
4. In het jaar voorafgaand aan het contract moet u op bedrijfsniveau minimaal 4
verschillende gewassen telen, waaronder graan. Braakliggende grond beschouwen we als
een gewas. Hiervan kan worden afgeweken indien de nieuwe verbintenis volt op een
milieuverbintenis 24A of 26A.
Beheereisen:
1. In de jaren waarin graan wordt verbouwd, vindt geen bemesting met kunstmest plaats.
2. In de jaren waarin graan wordt verbouwd, vindt er in de beheereenheid geen
mechanische onkruidbestrijding plaats vanaf het zaaien (bij zomergraan) of vanaf 1 april
(bij wintergraan) tot de oogst en is het gebruik van chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen en insecticiden niet toegestaan, met uitzondering van
pleksgewijze bestrijding van haarden met akkerdistel, ridderzuring, kleefkruid of
haagwinde.
3. Overig beheer wordt uitgevoerd op basis van één van de drie onderstaande varianten.

Beheerpakketten:
A02.02.01a

A02.02.01b
A02.02.01c

Drie van de zes jaar graan: In tenminste drie van de zes jaren van
beheerperiode wordt graan verbouwd.
Vier van de zes jaar graan: In tenminste vier van de zes jaren van de
beheerperiode wordt graan verbouwd.
Vijf van de zes jaar graan: In tenminste vijf van de zes jaren van de
beheerperiode wordt graan verbouwd.

Beheerpakket A02.02.02: Chemie en kunstmestvrij land
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. De beheereenheid bestaat uit bouwland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten
4. In het jaar voorafgaand aan het contract moet u op bedrijfsniveau minimaal 4
verschillende gewassen telen, waaronder graan. Braakliggende grond beschouwen we als
een gewas. Hiervan kan worden afgeweken indien de nieuwe verbintenis volt op een
milieuverbintenis 24A of 26A.
Beheereisen:
1. In tenminste drie van de zes jaren van de beheerperiode wordt graan, met uitzondering
van maïs, verbouwd.
2. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest is niet toegestaan.
3. Overig beheer wordt uitgevoerd op basis van één van de drie onderstaande varianten.

Beheerpakketten:
A02.02.02a

Drie van de zes jaar graan: In tenminste drie van de zes jaren van
beheerperiode wordt graan verbouwd.
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A02.02.02b
A02.02.02c

Vier van de zes jaar graan: In tenminste vier van de zes jaren van de
beheerperiode wordt graan verbouwd.
Vijf van de zes jaar graan: In tenminste vijf van de zes jaren van de
beheerperiode wordt graan verbouwd.

Beheerpakket A02.02.03: Akkerflora randen
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. De beheerseenheid is in gebruik als bouwland.
2. De beheereenheid is gelegen aan de rand van het perceel;
3. De beheerseenheid heeft een oppervlakte van minimaal 0,3 ha.
4. Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten.
Beheereisen:
1. Op de beheereenheid wordt in de beheerperiode graan, met uitzondering van maïs,
verbouwd.
2. In de beheereenheid vindt geen mechanische onkruidbestrijding plaats vanaf het zaaien
(bij zomergraan) of vanaf 1 april (bij wintergraan) tot de oogst en is het gebruik van
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen niet toegestaan, met uitzondering van
pleksgewijze bestrijding van haarden met akkerdistel, ridderzuring of kleefkruid.
3. Bemesting en beweiding van de beheereenheid is niet toegestaan.
4. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden

15

