
Weidevogelbeheer 2016
Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016
16 februari 2015 (Wijzigingen voorbehouden)

1 Grasland met rustperiode

Afbakening
- De beheereenheid bestaat uit grasland.
- De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
- Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd 3, 7 en 8.

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten CGBD)
1. Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder  pakketten)
2. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats
3. Pakket l en m: Het grasland wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid
26. Beweiding is niet toegestaan in de rustperiode

Aanvullende beheervoorschriften
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                                                                                                                                                         tarieven/ha
De rustperiode betreft de periode:

a) 1 april tot 1 juni € 300,05
b) 1 april tot 8 juni € 437,31
c) 1 april tot 15 juni € 584,37
d) 1 april tot 22 juni € 658,17
l) 1 mei tot 15 juni; het gras wordt voor de rustperiode niet gemaaid € 246,42
m) 8 mei tot 22 juni; het gras wordt voor de rustperiode niet gemaaid € 246,42

2 Kuikenvelden

Afbakening
- De beheereenheid bestaat uit grasland.
- Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd pakket 4, 6, 7 en 8.

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten CGBD)
1. Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten)
2. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats
26. Beweiding is niet toegestaan in de rustperiode

Aanvullende beheervoorschriften
- In de periode tussen 1 mei en 1 augustus wordt een rustperiode gerealiseerd van ten minste a weken (zie beschreven 
onder pakketten)
- Indien de kuikenvelden in de vorm van randen worden aangelegd, dienen deze randen ten minste 6 meter breed te 
zijn.
- Indien kuikenvelden worden aangelegd, mag op zijn vroegst op 1 juni worden gemaaid.

Pakketten                                                                                                                                                         tarieven/ha
a) 2 weken, van datum x tot datum y € 273,93
b) 3 weken, van datum x tot datum y € 411,19
c) 4 weken, van datum x tot datum y € 548,45
d) 5 weken, van datum x tot datum y € 685,71
e) 6 weken, van datum x tot datum y € 822.96
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3 Plas-dras
Plas-dras (pakket a t/m d) biedt een aantrekkelijke biotoop voor weidevogels om te rusten en te
Foerageren. Het plas-draspakket bestaat uit een grotendeels onder water staand graslandperceel. De periode
waarin het perceel onder water staat kan variëren van 2 maanden tot bijna een half jaar. In deze
periode staat op het perceel steeds minimaal op 60% van de oppervlakte een waterlaag van
minimaal 5 cm. Aan het eind van de plas-drasperiode zal het perceel weer droogvallen, waarna het
perceel zich kan herstellen, of weer ingezaaid moet worden.
Het onderdeel Greppel plas-dras (pakket e t/m h) is een kleinschalige variant van plas-dras en is
gericht op het ontwikkelen van specifieke plas-dras condities langs greppels en slootjes. De kracht
van greppel plas-dras is het feit dat de beheereenheid in zijn geheel of voor een groot gedeelte
wordt geïnundeerd, dit geeft tevens een variatie in de perceelsvegetatie. Greppel plas-dras is ook
mogelijk als last minute variant (pakket i t/m l)

Afbakening
- De beheereenheid bestaat uit grasland.
- Pakket a t/m d: De beheereenheid is ten minste 0,3 hectare groot.
- Pakket e t/m l: De beheereenheid is ten minste 0,1 ha en maximaal 0,3 ha groot.
- Pakket e t/m h: De beheereenheid is gelegen in de directe omgeving van een greppel of (droge) sloot
- Pakket a t/m h: Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten.
- Pakket i t/m l: Het beheerpakket is slechts toegestaan in combinatie met pakket 1, 2, 4, 5, 6, en 8.

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)
4. De beheereenheid is geïnundeerd (100% drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot
   datum y (zie beschreven onder pakketten)

Aanvullende beheervoorschriften
- De beheereenheid is jaarlijks geïnundeerd.
- Pakket a t/m d: De laag water op de beheereenheid is tussen de 5 en 20 cm diep
- Pakket e t/m h: De laag water op de beheereenheid is ten minste 5 cm diep
- Pakket i t/m l: Bij het afsluiten van het pakket wordt de begindatum van de inundatie in de overeenkomst   
  tussen deelnemer en collectief duidelijk vermeld.
- Pakket i t/m l: In de periode tussen 1 mei en 1 augustus wordt een rustperiode gerealiseerd van ten
  minste a weken (zie beschreven onder pakketten)

Pakketten                                                                                                                                                         tarieven/ha 
inundatieperiode betreft de volgende periode:
Plas dras

a) Van 15 februari tot 15 april. €  821,10
b) Van 15 februari tot 15 mei. € 1302,61
c) Van 15 februari tot 15 juni. € 2163,03

Greppelplas-dras
e) Van 15 februari tot 15 april. €  821,10
f) Van 15 februari tot 15 mei. € 1302,61
g) Van 15 februari tot 15 juni. € 2163,03

Greppelplas-dras met rust periode tussen 1 mei en 1 aug.
i) tenminste 3 weken, van datum x tot datum y €   684,90
j) tenminste 4 weken, van datum x tot datum y €   865,21
k) tenminste 6 weken, van datum x tot datum y € 1297,82
l) tenminste 2 maanden, van datum x tot datum y € 1730,43
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4 Legselbeheer  (Zie voor extra voorschriften pakket legselbeheer Fryslân)
Het perceel wordt grotendeels normaal agrarisch gebruikt. Nesten worden gemarkeerd met stokken of 
nestbeschermers om ze te ontzien bij landbouwkundige werkzaamheden, zoals maaien, weiden of inzaaien.

Afbakening
- De beheereenheid bestaat uit grasland of bouwland.
- De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
- Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd 2, 3, 7 en 8.

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)
5. Gevonden nesten worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen per nest, zowel voor 
grasland als voor akker. Indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een enclave van 
tenminste a m2 met minimaal een straal van b meter (zie beschreven onder pakketten) aangehouden om de aanwezige 
gevonden nesten. Indien een perceel wordt beweid wordt een nestbeschermer geplaatst. Voor specifieke soorten kan 
nestgelegenheid worden geplaatst. Na nest periode wordt het voor de nesten beheerde grasland gemaaid.

Aanvullende beheervoorschriften
- Pakket a: de beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen een of enkele malen afgezocht op aanwezige legsels.  
                  Gevonden legsels worden gemarkeerd en geregistreerd.
- Pakket b: indien een perceel grasland met nesten wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een enclave van  
                  tenminste 50m2 om de aanwezige nesten gevrijwaard van alle landbouwkundige werkzaamheden; indien 
                  het graslandperceel wordt beweid, dan wordt het vee geweerd van de gevonden nesten.
- Pakket c: gevonden legsels worden gespaard door pas na 15 mei te zaaien. Ook andere bodem beroerende  
                  bewerkingen zijn pas na 15 mei toegestaan.

Pakketten                                                                                                                                                                       tarieven
a) Nesten zoeken, altijd in combinatie met b of c
b) Nesten beschermen op grasland; tenminste 50m2 enclave, minimaal een straal van 3 m € 114,00/stuk
c) Nesten beschermen op bouwland,  rustperiode 15 april tot 15 mei € 316,48/ha

5 Kruidenrijk grasland

Afbakening
- De beheereenheid bestaat uit grasland.
- De beheereenheid is in het geval van volleveldsbeheer ten minste 0,5 hectare groot of;
- De beheereenheid is in het geval van randenbeheer minimaal 2 en maximaal 6 meter breed en minimaal 100 meter  
  lang.
- Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten, uitgezonderd de pakketten 7 en 9.

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)
1. Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten)
2. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats
6. Bij pakketten a t/m g: Uitsluitend bemesting met ruige stalmest is toegestaan; melding achteraf binnen 2 weken
7. Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid
18. Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer afgevoerd door middel van maaien en afvoeren of op minimaal a m uit 
     de slootkant op het perceel aangebracht.
20. Minimaal a verschillende indicatorsoorten uit lijst nummer b zijn in transect aanwezig
26. Bij pakketten a t/m g: Beweiding is niet toegestaan in de rustperiode
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Aanvullende beheervoorschriften
- In een transect met een breedte van 50 cm, dat in ieder geval loopt over het midden van de
  beheereenheid, komen, in de periode van 15 mei tot 15 juni per 100 meter ten minste 4 (pakketten 5a t/m 5h) of 8  
  (pakket 5i) verschillende indicatorsoorten voor.
- Er wordt een rustperiode in acht genomen. Deze periode begint op 1 april. De einddatum van de rustperiode hangt af 
  van het beheerpakket (zie hieronder).
- In de rustperiode is de beheereenheid niet beweid, gemaaid, gerold, gesleept, of bemest. In deze periode is het 
  gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan. Beweiding gedurende de rustperiode is toegestaan 
  indien variant 5h en 5i worden uitgevoerd.
- Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze bestrijding van haarden van 
  akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel.
- Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode (pakket a t/m g). Bemesting is in het geheel 
   niet toegestaan in het geval van pakket h en i.
- Het gewas wordt jaarlijks voor 1 augustus afgevoerd door middel van maaien en afvoeren. Tweede keer maaien en 
  afvoeren is toegestaan.
- Beweiding van de beheereenheid is toegestaan wanneer de beheereenheid is gelegen langs de randen van een 
   perceel.
- Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.

Pakketten                                                                                                                                                                       tarieven/ha
a) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni, 4 verschillende indicatorsoorten € 1125,48
b) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 22 juni, 4 verschillende indicatorsoorten € 1294,38
h) Kruidenrijke graslandrand klasse A, 4 verschillende indicatorsoorten €  956,58

6 Extensief beweid weidevogelgrasland
Landbouwkundige werkzaamheden en chemische onkruidbestrijding niet zijn toegestaan in de rustperiode. Wel mag er
beweid worden met een lage beweidingdichtheid. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan omdat kruiden 
insecten aantrekken, die als voedsel dienen voor de weidevogels en hun kuikens en daarmee van belang zijn voor het 
broedsucces van de weidevogels.

Afbakening
- De beheereenheid bestaat uit grasland
- De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
- Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd 2, 7, en 9.

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)
1. Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 april tot 15 juni
2. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats
3. Het grasland wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid
8. Beweiding is verplicht vanaf datum x tot datum y met minimale a en maximale veebezetting b (GVE/ha) ( zie 
    beschreven onder pakketten)

Aanvullende beheervoorschriften
- Beweiding is verplicht tot 15 juni met minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE/ha;
- 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.

Pakketten                                                                                                                                                                       tarieven/ha
a) Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE/ha €  522.97

b) Beweiding verplicht van 1 april tot 15 oktober , maximaal 0,5 GVE/ha € 1752,83

c) Beweiding verplicht van 1 april tot 15 juni, minimaal 1 en maximaal 3 GVE/ha €  358,59
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7 Ruige mest
Het uitrijden van ruige mest is gunstig in een totaalaanpak voor weidevogelbeheer. Het bevordert een ‘rustige’ 
grasgroei, waardoor het gewas minder vol wordt en geschikter voor kuikens. Ook zorgt ruige mest voor meer structuur
in het gewas en biedt het meer ruimte voor kruiden. De organische mest zorgt bovendien voor een rijk bodemleven 
waarop oudervogels kunnen foerageren. Ten slotte wordt het stro in de ruige mest door sommige vogels, kieviten met 
name, ook gebruikt als nestmateriaal.

Afbakening
- Dit pakket kan alleen worden afgesloten in combinatie met pakket 1, 5, 6,

Beheereisen
6. Uitsluitend bemesting met ruige stalmest is toegestaan; melding achteraf binnen 2 weken

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 slecht 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.

Pakketten                                                                                                                                                                       tarieven/ha
a) Ruige mest € 104,04

8 Hoog waterpeil

Afbakening
- De beheereenheid bestaat uit grasland, de verhoging van het waterpeil vindt plaats in de naast- of  tussengelegen 
  sloot.
- Het beheerpakket is toegestaan in combinatie met pakket 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13 en 30.
- De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)
19. Slootwater, oppervlaktewaterpeil is van 1 februari tot 15 juni minimaal x cm (zie beschreven onder pakketten) 
hoger dan omringend waterpeil

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

Pakketten                                                                                                                                                                       tarieven/ha
a) Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 20 cm verhoogd €   94,54

             t.o.v  het omringend waterpeil.
      b)  Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 30 cm verhoogd € 141,81
           t.o.v. het omringend waterpeil.
       c) Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 40 cm verhoogd             € 189,09
            t.o.v. het omringend waterpeil
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Pakket Legselbeheer Fryslân 
Doel
Legselbeheer heeft tot doel om het legsel en de onmiddellijke omgeving hiervan te beschermen tegen
landbouwkundige werkzaamheden. Om de effectiviteit van het legselbeheer te vergroten wordt gekozen voor
een combinatie met een kuikenstrook, die kan dienen als vluchtstrook, als foerageergebied en/of als corridor
naar foerageergebieden elders.

Afbakening
- Pakket is alleen van toepassing op percelen met gevonden nesten.
- De beheereenheid is ten minste 0,5 ha groot.
- Cumulatie is mogelijk met pakketten 2, 3, 7 en 8 uit Overzicht Beheerpakketten.
- Combinatie van legselbeheer (pakket 4) en kuikenstrook (pakket 2) is alleen van toepassing op grasland.
- Combinatie van legselbeheer (pakket 4) en kuikenstrook (pakket 2) is niet van toepassing op percelen, die voor,  de 
  eerste snede geweid worden. Op deze percelen met gevonden nesten is alleen het landelijke pakket legselbeheer
  (pakket 4) mogelijk. Vergoedingen gelden wel zoals beschreven in het Friese pakket.
- Voor combinatie met een strook kan ook gekozen worden voor het pakket Kruidenrijk Grasland (pakket 5) in de
   vorm van een rand.

Beheereisen
- Op percelen worden nesten gezocht. Gevonden nesten worden beschermd en gevrijwaard van landbouwkundige
   bewerkingen. Gevonden nesten zijn geregistreerd. Als een perceel wordt gemaaid of anderszins bewerkt wordt
   een enclave van ten minste 50 m2 met een minimaal straal van 3,5 meter aangehouden . Bij beweiding is
   nestbescherming geplaatst.
- Op perceel met één of meerdere nesten wordt een strook aangelegd van minimaal 4 meter breed aan beide
   zijden van de lengterichting van het perceel langs de sloot of minimaal 8 meter breed elders in de lengterichting
  van het perceel. Op percelen bouwland hoeft geen strook te worden aangelegd.
- Er wordt na de eerste snede een rust periode in acht genomen van minimaal 14 dagen (als er na eerste snede
  geweid wordt) en een rustperiode van minimaal 14 dagen en tot minimaal 1 juni als het perceel na de eerste snee
  niet geweid wordt.

Pakketten                                                                                                                                                                                                                      Tarieven / ha
1) Legselbeheer bouwland € 75,00
2) Legselbeheer grasland 50-75 brp/100 ha € 100,00
3) Legselbeheer grasland 75-100 brp/100 ha € 125,00
4) Legselbeheer grasland Meer dan 100 brp / 100 ha  € 150,00

Belangrijk!
Bij de voorintekening worden de percelen voorlopig ingetekend met als bestemming Legselbeheer 4-a. Met de deelnemers
wordt duidelijk gecommuniceerd dat op elk maaiperceel een bijbehorende strook van 2x4 meter of 1x8 meter wordt
aangelegd. De vergoeding die het collectief aan het einde van het beheerjaar uitbetaald aan de deelnemer, zijn de
vergoedingen zoals die bij bovenstaande pakketten 1 t/m 4 zijn genoemd.
Het pakket legselbeheer is een last-minute pakket. Dit betekend dat er achteraf per perceel alleen uitbetaling kan
plaatsvinden wanneer er minimaal 1 broedpaar op het betreffende perceel heeft gezeten.
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