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Grasland met rustperiode

Beheereisen



Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder
pakketten) [1]
Pakket l ,m, q, r, s en t: Het grasland wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet
gemaaid [3]

Aanvullende beheervoorschriften




In de rustperiode vinden op het ANLb-perceel geen bewerkingen plaats
Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan
Grasland met een rustperiode in de vorm van randen is toegestaan in kleinschalige gebieden
en in gebieden die gericht zijn op waterdoelen (droge respectievelijk natte dooradering, of
waterkwaliteitsdoelen). Deze randen moeten minimaal 2 meter breed zijn.

Pakketten en beheervergoeding
De rustperiode betreft de periode:
 A01a: 1 april tot 1 juni
 A01b: 1 april tot 8 juni
 A01c: 1 april tot 15 juni
 A01d: 1 april tot 22 juni
 A01e: 1 april tot 1 juli

€ 284,00 (per ha/jaar)
€ 411,00 (per ha/jaar)
€ 548,00 (per ha/jaar)
€ 645,00 (per ha/jaar)
€ 1.076,00 (per ha/jaar)

Pakketten rustperiode met voorweiden:
 A01l: 1 mei tot 15 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid
(weiden verplicht tot 1 mei)
€ 249,00 (per ha/jaar)
 A01m: 8 mei tot 2 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid
(weiden verplicht tot 1 mei)
€ 249,00 (per ha/jaar)
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Kuikenvelden

Beheereisen
 Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie
beschreven onder pakketten) [1]
Aanvullende beheervoorschriften
 In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats
 Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan
 Indien de kuikenvelden in de vorm van randen worden aangelegd, dienen deze
randen ten minste 6 meter breed te zijn.
 Kuikenvelden mogen op zijn vroegst op 1 juni worden gemaaid.
Meldingen
Ingangsdatum pakketvarianten minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan ingangsdatum
melden bij de gebiedscoördinator van AND.
Pakketten en beheervergoeding
De rustperiode ligt in de periode 1 mei tot 1 augustus, en heeft een duur van tenminste:
A02a) 2 weken
A02b) 3 weken
A02c) 4 weken
A02d) 5 weken
A02e) 6 weken

€ 267,00 (per ha/ jaar)
€ 404,00 (per ha/jaar)
€ 542,00 (per ha/jaar)
€ 679,00 (per ha/jaar)
€ 816,00 (per ha/jaar)
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Plas-dras

Beheereisen
 Het grasland is geïnundeerd (volledig drassig). De inundatieperiode loopt van datum
x tot datum y (zie beschreven onder pakketten) [4]
Aanvullende beheervoorschriften
 De beheereenheid is jaarlijks geïnundeerd.
 Pakket a t/m d: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water
tussen de 5 en 20 cm diep
 Advies: minimaal 1x bloten/maaien na 1 augustus in verband met behoud AAN-status
perceel
Meldingen
Ingangsdatum pakketvarianten minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan ingangsdatum
melden bij de gebiedscoördinator van AND.
Pakketten en beheervergoeding
De inundatieperiode betreft de volgende periode:




A03a Van 15 februari tot 15 april
A03b Van 15 februari tot 15 mei
A03c Van 15 februari tot 15 juni

€ 822,00 (per ha/jaar)
€ 1.306,00 (per ha/jaar)
€ 2.152,00 (per ha/jaar)
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Legselbeheer

Beheereisen
 Pakket a, b, en c: Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten zijn
geregistreerd (bijvoorbeeld op stalkaart of via geo informatie). Voor specifieke
soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst.
 Pakket a: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle
landbouwkundige bewerkingen, tenminste via enclaves van minimaal 50 m2 (alleen
op grasland) of via het plaatsen van nestbeschermers.
 Pakket b: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle
landbouwkundige bewerkingen via een rustperiode van datum x tot datum y (zie
beschreven onder pakketten).
 Pakket c: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle
landbouwkundige bewerkingen of beschermd via het plaatsen van nestbeschermers.
De beschrijving van de beheereisen hierboven geeft de verschillende onderdelen voor
beheeractiviteit [5] weer, gespecificeerd naar de verschillende pakketvarianten,
inhoudelijk veranderen de eisen van de bestaande pakketvarianten niet ten opzichte van
2018.
Aanvullende beheervoorschriften
 In de rustperiode zijn bewerkingen en beweiding niet toegestaan
 Pakket a en c: De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen één of meerdere
malen afgezocht op aanwezige legsels. Gevonden legsels worden gemarkeerd,
geregistreerd, en gemeld bij het Collectief.
 Pakket a: Een nestenclave heeft een straal van minimaal 3,5 meter.
 Pakket b: Er wordt een rustperiode in acht genomen van ten minste 15 april tot 15
mei. Als eerder dan 15 april legsels worden aangetroffen dan geldt de rustperiode
vanaf het moment dat er legsels zijn geconstateerd en gemeld bij AND. In de
rustperiode worden geen werkzaamheden uitgevoerd zoals zaaien, frezen, schoffelen
en eggen.
 Pakket c: Indien een perceel bouwland met nesten wordt bewerkt, dan wordt het
nest gespaard door het tijdelijk te verplaatsen, of door middel van een
nestbeschermer, of door om het nest heen te werken.
Meldingen
 Melding legselbeheer (4a): eenmalige (gebundelde) melding van aanvangsdatum
nestenclaves, dan wel nestbescherming, binnen 5 werkdagen na het uitvoeren van
het legselbeheer aan gebiedscoördinator van AND.
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Pakketten en beheervergoeding
 A04a: Legselbeheer op grasland
 A04b: Rustperiode op bouwland 15 april tot 15 mei.
 A04c: Legselbeheer op bouwland

€ 68,00 (per stuk/jaar)
€ 342,00 (per ha/jaar)
€ 50,00 (per stuk/jaar)
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Kruidenrijk grasland

Beheereisen





Pakketten a t/m g, j en k: er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot
datum y (zie beschreven onder pakketten) [1]
Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de
oppervlakte [7]
Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd [17]
Minimaal a (zie beschreven onder pakketten) verschillende indicatorsoorten uit lijst b
zijn in transect aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen) [19]

Aanvullende beheervoorschriften
 In de rustperiode vinden op de oppervlakte geen bewerkingen plaats
 Het grasland mag niet worden gescheurd en/of gefreesd
 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding
van haarden van zoals akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel.
 Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode (pakket a
t/m c). Bemesting is in het geheel niet toegestaan in het geval van pakket h en i.
 Pakketten a t/m c: Het gewas wordt jaarlijks voor 1 augustus afgevoerd door middel
van maaien en afvoeren. Tweede / derde keer maaien en afvoeren is toegestaan.
 Bij pakketten a t/m c: Bewerkingen en beweiding zijn in de rustperiode niet
toegestaan
Pakketten en beheervergoeding
 A05a: Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni, 4 verschillende
indicatorsoorten € 1.056,00 (per ha/jaar)


A05a.4.001: Kruidenrijk grasland (last-minute) met rustperiode van 1 april tot 22 juni,
4 verschillende indicatorsoorten € 1.511,00 (per ha/jaar)



A05c: Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juli, 4 verschillende
Indicatorsoorten € 1.511,00 (per ha/jaar)
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Extensief beweid grasland

Beheereisen
 Beweiding is verplicht vanaf datum x tot datum y met minimale a en maximale
veebezetting b (GVE/ha) ( zie beschreven onder pakketten) [8]
Aanvullende beheervoorschriften
 Pakket a en c: Van 1 april tot 15 juni zijn landbouwkundige bewerkingen niet
toegestaan
 Pakket b: Van 1 april tot 15 oktober zijn landbouwkundige bewerkingen niet
toegestaan
 Onder de niet toegestane landbouwkundige bewerkingen vallen het maaien, rollen,
slepen, scheuren, frezen, (her)inzaaien, doorzaaien en bemesten. In genoemde
periode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.
Pakketten en beheervergoeding
a) Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE/ha.
€ 580,00 (per ha/jaar)
b) Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 oktober, minimaal 0,15 en maximaal 0,5 GVE/ha
€ 398,00 (per ha/jaar)
c) Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, minimaal 1 GVE/ha en maximaal 3 GVE/ ha
€ 382,00 (per ha/jaar)
Berekening aantal Grootvee eenheden (zie Bijlage II). Let op! Deze tabel geldt alleen voor de
GVE berekening van begrazing in combinatie met ANLb subsidies.
Diersoort
Stieren, koeien en andere runderen ouder
dan twee jaar en paardachtigen ouder dan
zes maanden
Runderen vanaf 6 maanden, maar niet
ouder dan twee jaar
Runderen jonger dan zes maanden
Schapen en geiten
Fokzeugen > 50 kg
Andere varkens
Legkippen
Ander pluimvee

GVE
1 GVE

0,6 GVE
0,4 GVE
0,15 GVE
0,5 GVE
0,3 GVE
0,014 GVE
0,03 GVE
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Ruige mest

Beheereisen
 Bemesting met ruige stalmest is verplicht [6]
AND heeft een afgebakend budget voor dit pakket. Bij het uitrijden na de rustperiode is het
verstandig om voor het uitrijden contact op te nemen met de gebiedscoördinator van AND.
Aanvullende beheervoorschriften
 Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 10 en maximaal 20 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, waarbij per beheerjaar slechts één melding gedaan mag
worden.
 Van het uitrijden van de ruige stalmest wordt binnen twee weken na dat uitrijden
melding gedaan in het administratiesysteem van het Collectief. De melding gaat
vergezeld van een kaart met een topografische ondergrond waarop de
beheereenheid is, dan wel beheereenheden zijn, aangegeven waarop de ruige
stalmest is uitgereden.
 Dit pakket kan alleen in combinatie met een ander beheerpakket worden afgesloten
(zie ook cumulatietabel)
Meldingen
 Uitgevoerd beheer per perceel binnen 14 kalenderdagen na uitrijden melden aan de
gebiedscoördinator van AND.
Pakketten en beheervergoeding
a) Ruige mest

€ 135,00 (per ha/jaar)
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Hoog waterpeil

Beheereisen
 Door een tijdelijke, plaatselijke voorziening is het oppervlaktewaterpeil van datum x
tot datum y (zie beschreven onder pakketten) minimaal a centimeter (zie beschreven
onder pakketten) hoger dan eerste volgende watergang [18]
Aanvullende beheervoorschriften
 Het oppervlaktewaterpeil naast de beheereenheid bereikt ná de verhoging een peil
t.o.v. het (gemiddelde) maaiveld van 25 centimeter of minder op veengrond en 40
centimeter of minder op kleigrond.
 Het pakket kan niet worden afgesloten in gebieden die volgens het peilbesluit van
het waterschap een drooglegging hebben van 70 cm of meer (zomerpeil). Te allen
tijde, echter, moet op de beheereenheid de hiervoor genoemde drooglegging
(respectievelijk 25 en 40 cm) gerealiseerd zijn.
 Er is een schriftelijke toestemming nodig van het waterschap.
 Het verschil tussen het opgezette peil en het omringende peil is bij de
peilscheidingen of stuwtjes te meten.
 Voor de bepaling van de door de peilverhoging beïnvloede oppervlakte (= de
oppervlakte waarop de beheervergoeding betrekking heeft, de oppervlakte die dus
ingetekend moet worden in SCAN-GIS) wordt de volgende methode geadviseerd:
vanuit de watergang waarin het peil is opgezet wordt aan weerszijden op de oever
vanaf de waterlijn 25 meter het land in een effect verwacht. De lengte van de
watergang x 25 meter op de ene oever, plus lengte watergang x 25 meter op de
andere oever = de beïnvloede oppervlakte. Uiteraard moet hierbij wel gecorrigeerd
worden voor overlap in hoeken van percelen.
Pakketten en beheervergoeding
 A08a: Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal
20 cm verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, van 15 februari tot 15 juni. € 101,00


A08b: Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal
30 cm verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, van 15 februari tot 15 juni. € 154,00



A08c: Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal
40 cm verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, van 15 februari tot 15 juni. € 205,00
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