Pakketten voor agrarisch natuurbeheer
in Regio Gouwe Wiericke

Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)
Uit de Index: de agrarische natuurtypen
A01 Agrarische faunagebieden

Beheertype A01.01: Weidevogelgebied

-Beheerpakket A01.01.01: Weidevogelgrasland met rustperiode
-Beheerpakket A01.01.02: Weidevogelgrasland met voorweiden
-Beheerpakket A01.01.03: Plas-dras
-Beheerpakket A01.01.04: Landbouwgrond met legselbeheer
-Beheerpakket A01.01.05: Kruidenrijk weidevogelgrasland
-Beheerpakket A01.01.06: Extensief beweid weidevogelgrasland

Beheertype A01.03: Ganzenfoerageergebied

-Beheerpakket A01.03.01: Overwinterende ganzen (deels/indien begrensd)
A02 Agrarische floragebieden

Beheertype A02.01: Botanisch waardevol grasland

-Beheerpakket A02.01.03: Botanische weide- of hooilandrand
A.01.01 Weidevogelgebied
In het nieuwe stelsel is weidevogelbeheer een belangrijk onderdeel. Er zijn 6
pakketten en 2 pluspakketten of ‘toeslagen’ ontwikkeld. Deze zijn gericht op beheer en bescherming
in de 3 fasen die voor weidevogels in Nederland van belang zijn, namelijk vestigingsfase, broedfase,
en kuikenfase.
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Vestigingsfase (februari – april)
Na de lange vlucht vanuit de overwinteringsgebieden in het Zuiden, komen de weidevogels moe en
hongerig aan. Ze hebben behoefte aan een veilige rustplaats met veel voedsel (m.n. wormen). In deze
periode doen de vogels krachten op voor de energievretende broed- en kuikentijd. Ze moeten, zoals
dat heet, ‘opvetten’. Het pakket Plas-dras (A.01.01.03) is ontworpen voor dit doel. Weidevogels
ervaren een grotendeels ondergelopen stuk grasland als een veilige plaats om te rusten (met de
pootjes in het water), misschien omdat ze weten dat eventuele predatoren weinig zin hebben in een
nat pak. Bovendien zijn aan de slikrandjes van plassen vaak veel wormen en ander bodemleven te
vinden waarop ze kunnen foerageren. Uit onderzoek is gebleken dat plas-dras een grote
aantrekkingskracht heeft op weidevogels en ook dat zij zich vaak in de buurt vestigen met hun nest.
Een plas-drasterrein is daarom vaak de plek waar de balts plaatsvindt.

Plas-dras

A.01.01.03 Plas-dras
Instapvoorwaarden:
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,3 hectare groot.
3. Stapeling met alle andere beheerpakketten is uitgesloten.
Beheereisen:
1. De beheereenheid wordt jaarlijks geïnundeerd (onder water gezet). Er zijn 4 mogelijkheden voor
de inundatieperiode. Deze staan hieronder vermeld.
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 De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 15 april; € 759,-/ ha
A01.01.03b De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 15 mei; € 1211,-/ ha
A01.01.03c De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 15 juni; € 1981,-/ ha
A01.01.03d De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 1 augustus. € 1981,-/ ha
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De broedfase (maart - mei)
Het moment waarop de eieren gelegd worden verschilt per soort, maar ook per polder. In ieder geval
valt de broedperiode, die ongeveer 4 weken duurt, vaak samen met allerlei agrarische werkzaamheden
zoals bemesten, slepen, rollen, en soms ook al maaien en weiden. Daarom is bescherming nodig. Het
pakket Legselbeheer (A.01.01.04) is hiervoor bedoeld. Nesten worden ontzien met de werkzaamheden
en de beweiding door gebruik te
maken van nestbeschermers en
nestmarkering.
Vaak
helpen
vrijwilligers bij het opsporen van de
nesten. Uit onderzoek blijkt dat
legselbeheer een goede maatregel is.
Op percelen met legselbeheer
sneuvelen aanzienlijk minder nesten
door werkzaamheden of beweiding.
Legselbescherming heeft ook een
keerzijde: nestcontrole verhoogt
namelijk
in
predatiegevoelige
gebieden de kans op predatie, bijv.
door de vos.
nestbescherming

A.01.01.04 Legselbeheer
Instapvoorwaarden:
1. De beheereenheid bestaat uit grasland of bouwland**.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Stapeling met alle andere pakketten is uitgesloten.
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
nestbeschermers 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 bouwland wordt bewerkt, worden de nesten ontzien bij de werkzaamheden.
Optioneel:
Toeslag kuikenstroken: Stroken van minimaal 6 en maximaal 12 meter breed worden tenminste 2
weken later gemaaid dan de rest van het perceel.
Beheerpakketten:
A01.01.04a Legselbeheer op grasland;
- instapdoel*: 35 broedparen / 100 ha € 69,-/ ha (niet in provincie Zuid-Holland)
- instapdoel*: 50 broedparen / 100 ha € 88,-/ ha
- instapdoel*: 75 broedparen / 100 ha € 108,-/ ha
- instapdoel*: 100 broedparen / 100 ha € 130,-/ ha
**A01.01.04b Legselbeheer op bouwland. € 52,-/ ha
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* Het instapdoel. De genoemde aantallen broedparen slaan op het instapdoel. Bij het afsluiten van dit
pakket geeft de aanvrager eigenlijk aan: ik ga voor dit aantal broedparen per 100 hectare(gemiddeld).
De gebiedscoördinator (voor uitleg zie verderop) moet in het collectief beheerplan(uitleg verderop)
aannemelijk maken dat dit doel met het gekozen beheer haalbaar is. De beheerder wordt na afloop
van de overeenkomst niet afgerekend op het daadwerkelijke resultaat. Dus als het gekozen doel niet
gehaald wordt, volgt er geen terugvordering van de subsidies.
** Maïsland is bouwland. Als u maïsland heeft kan daar het pakket Legselbeheer op bouwland op
worden afgesloten. Vaak komt het voor dat het maïsland roteert, en dat het niet 6 jaar lang op
dezelfde plek ligt. De bedoeling is dat deze wijzigingen jaarlijks tijdig worden gemeld bij de
gebiedscoördinator, dan is er in principe geen probleem.
De kuikenfase (mei - juli)
De achteruitgang van de weidevogelstand heeft grotendeels te maken met de kuikenfase. In deze
periode kunnen de kuikens, die net uit het ei kruipen, zo’n 5 weken lang nog niet vliegen. Ze zijn zeer
kwetsbaar voor o.a. predatie (m.n. roofvogels), agrarische werkzaamheden (grasoogst) en
verhongering. Gemiddeld haalt minder dan 0,65 kuiken per legsel de eindstreep, terwijl dit wel het
minimum is voor een stabiele populatie. De pakketten ‘toeslag kuikenstrook’ (te combineren met
legselbeheer (A.01.01.04)), Weidevogelgrasland met rustperiode (A.01.01.01), Weidevogelgrasland met
voorweiden (A.01.01.02), Kruidenrijk weidevogelgrasland (A.01.01.05) en Extensief beweid grasland
(A.01.01.06) zijn allemaal ontwikkeld om kuikens de kans te geven vliegvlug te worden. Lang gras (tot
20 cm) is daarvoor geschikt (m.n. grutto’s en tureluurs), mits het een wat dunner / ijler gewas is, want
de kuikens moeten er doorheen kunnen komen. Voor veel weidevogels, en m.n. kieviten en scholeksters
is beweid grasland ook zeer aantrekkelijk als kuikenland, mits de beweiding niet te zwaar is. Natte
plekjes, greppels, mest en kruiden zijn zeer welkom omdat deze insecten aantrekken, en dat is het
voedsel voor de kuikens. De pakketten Toeslag ruige mest (te combineren met A.01.01.01/02/05) en
Plas-dras (inundatieperiodes 15 feb – 15 juni of tot 15 aug) zijn hiervoor bedoeld.

Gruttokuiken
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A.01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode
Instapvoorwaarden
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Stapeling met alle andere beheerpakketten is uitgesloten
Beheereisen:
1. Er wordt een rustperiode in acht genomen. Er zijn 4 mogelijke rustperiodes. De lengte van de
rustperiodes staan hieronder vermeld.
2. In de rustperiode wordt de beheereenheid niet beweid, gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd,
gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. Ook is het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen tijdens de rustperiode niet toegestaan.
Optioneel:
Toeslag ruige mest: Op de beheereenheid wordt buiten de rustperiode ruige mest uitgereden in een
volume van tenminste 10 en maximaal 20 ton per ha per jaar.
Beheerpakketten:
A01.01.01a De rustperiode loopt van 1 april tot 1 juni; € 275,-/ ha
A01.01.01b De rustperiode loopt van 1 april tot 8 juni; € 400,-/ ha
A01.01.01c De rustperiode loopt van 1 april tot 15 juni; € 532,-/ ha
A01.01.01d De rustperiode loopt van 1 april tot 22 juni; € 599,-/ ha
A.01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden
Instapvoorwaarden:
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Stapeling met alle andere pakketten is uitgesloten.
Beheereisen:
1. Er wordt een rustperiode in acht genomen. Er zijn 2 mogelijkheden voor deze rustperiode. Die
staan hieronder vermeld.
2. In de rustperiode wordt de beheerseenheid niet beweid, gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd,
gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. Ook is het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen tijdens de rustperiode niet toegestaan.
3. Het grasland wordt vóór de rustperiode niet gemaaid, maar mag dus wel worden beweid.
Optioneel:
Toeslag ruige mest: Op de beheereenheid wordt buiten de rustperiode ruige mest uitgereden in een
volume van tenminste 10 en maximaal 20 ton per ha per jaar
Beheerpakketten:
A01.01.02a De rustperiode loopt van 1 mei tot 15 juni; € 230,-/ ha
A01.01.02b De rustperiode loopt van 8 mei tot 22 juni. € 230,-/ ha
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A.01.01.05 Kruidenrijk weidevogelgrasland
Instapvoorwaarden:
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Stapeling met alle andere beheerpakketten is uitgesloten.
Beheereisen:
1. Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 april tot 15 juni.
2. Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze
bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en brandnetel buiten de rustperiode.
3. Uitsluitend bemesting met ruige mest is toegestaan, en alleen buiten de rustperiode.
Drijfmest, gier, kunstmest, gedroogde mest etc. zijn dus niet toegestaan.
4. In de rustperiode wordt de beheereenheid niet beweid, gemaaid, gerold, gesleept, of
bemest. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is tijdens de rustperiode in
het geheel niet toegestaan.
5. Het gewas wordt jaarlijks voor 1 augustus afgevoerd door middel van maaien en
afvoeren. Tweede / derde keer maaien en afvoeren is toegestaan. Beweiding buiten
de rustperiode is ook toegestaan.
6. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid gedurende de
contractperiode (6 jaar).
Optioneel:
Toeslag ruige mest: Op de beheereenheid wordt buiten de rustperiode ruige mest uitgereden in een
volume van tenminste 10 en maximaal 20 ton per ha.
Beheerpakket:
A.01.01.05 Kruidenrijk weidevogelgrasland € 1028,-/ ha
A.01.01.06 Extensief beweid grasland
Instapvoorwaarden:
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Stapeling met alle andere beheerpakketten is uitgesloten.
Beheereisen:
1. Beweiding is verplicht tot 15 juni met minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE*/ha;
2. Tussen 1 april en 15 juni wordt de beheereenheid niet gemaaid, gerold, gesleept,
gescheurd, gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. Ook is in deze periode
het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.
Beheerpakket:
A.01.01.06 Extensief beweid grasland € 495,-/ha
* Grootvee-eenheid; 1 melkkoe (v.a. 450 kg) = 1 GVE, 1 kalf (tot 1 jaar) = 0,25 GVE, 1 pink (12 jaar) = 0,5 GVE, 1 schaap (incl. lammen) = 0,15 GVE, 1 pony = 0,65 GVE
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Toeslag Ruige mest
Alleen aan te vragen bovenop:
-A.01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode
-A.01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden
-A.01.01.05 Kruidenrijk weidevogelgrasland
Beheereisen:
1. Op de beheereenheid wordt ruige mest uitgereden in een volume van tenminste 10
en maximaal 20 ton per ha.
2. Het uitrijden van de ruige mest vindt plaats buiten de rustperiode.
Toeslagpakket:
Ruige mest op rijland € 138,72 / ha
Toeslag Kuikenstroken
Alleen aan te vragen bovenop:
-A.01.01.04 Legselbeheer
Beheereisen:
3. De kuikenstrook wordt minimaal 2 weken later gemaaid dan de rest van het perceel.
4. De kuikenstrook is minimaal 6 en maximaal 12 meter breed.
Toeslagpakket:
Kuikenstroken € 350,-/ ha

Ruige mest

kuikenstroken

Gebiedscoördinator en Collectief beheerplan
U kunt in de nieuwe regeling alleen een van bovenstaande pakketten aanvragen als dit past in het
‘collectieve beheerplan’. Dit plan wordt opgesteld door de Gebiedscoördinator. In de regio GW hebben
de ANV’s s de Parmey, Lange Ruige Weide en Weide en Waterpracht tezamen de Gebiedscoördinatie
via Stichting Gouwe Wiericke geregeld, voor hun gezamenlijke werkgebied.
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Kwaliteit
In het Collectieve beheerplan staat wie
waar wat aanvraagt en waarom. Het
moet een samenhangend beheerplan
zijn voor het hele gebied. De Provincie
stelt eisen aan de kwaliteit. Zo moet er
een juiste verhouding zijn tussen het
aantal hectares met pakketten voor de
vestiging,
de
broedtijd
en
de
kuikentijd. De pakketten moeten
bovendien op de goede plekken liggen
en nuttig en zinvol zijn. Dure pakketten
op plaatsen waar geen vogel zit, zal de
Gebiedscoördinator niet zonder meer
goedkeuren.
Kuikenland
Met name de hoeveelheid kuikenland is van belang. De Gebiedscoördinator moet er voor zorgen dat er
over het hele gebied genomen, dus niet per bedrijf (vandaar collectief), voldoende kuikenland is.
Kuikenland wordt gevormd door de pakketten die genoemd zijn in het hoofdstuk over de ‘kuikenfase’.
Ook natuurgebieden van bv. Staatsbosbeheer met een weidevogeldoelstelling tellen mee voor
kuikenland. Het kan dus gebeuren dat de Gebiedscoördinator aan u vraagt of u bereid bent om een
(extra) pakket voor kuikenland af te sluiten, omdat er anders niet voldoende is. Het kan ook zijn dat
om diezelfde reden u bijvoorbeeld minder hectares met het pakket Legselbeheer kunt afsluiten,
omdat anders de verhouding scheef loopt. Er wordt gestreefd naar een verhouding van 1 hectare
‘kuikenland’ (standaard = maaidatum 8 juni) per grutto-broedpaar.
Vrijwilligheid
Voor de duidelijkheid: u bent niet verplicht om mee te doen met weidevogelbeheer, maar àls u wilt
meedoen, dan kan het wel zijn dat er eisen worden gesteld aan de verhouding tussen de pakketten die
u aanvraagt. Als u niet de kwaliteit kunt of wilt leveren die wordt gevraagd, dan kan het zijn dat uw
aanvraag niet wordt opgenomen in het collectief beheerplan. In de praktijk probeert de
gebiedscoördinator tot praktische oplossingen te komen. Er zijn wel normen, maar er is ook
speelruimte.
Flexibel beheer
In het nieuwe stelsel is binnen het weidevogelbeheer zogenaamd ‘flexibel beheer’ mogelijk. Er zijn 3
vormen:
1. Wijziging voorafgaand aan het seizoen
Het contract duurt 6 jaar, en normaalgesproken ligt het beheer dat u gekozen heeft dan ook 6 jaar
vast op dezelfde plek. Als er echter goede redenen zijn (voor de weidevogels) om toch tussentijds
een wijziging door te voeren (het beheerpakket verleggen naar een ander perceel), dan kan dat in het
nieuwe stelsel. Dit kan echter niet onbeperkt: de gebiedscoördinator besluit hierover.
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2. Last-minute beheer
Het is ook mogelijk om tijdens het seizoen, wanneer u bij wijze van spreken met de maaier voor het
hek staat en ziet dat er veel kuikens zijn, een extra pakket af te sluiten. Dit heet ‘last-minute’beheer. Het is een ad hoc pakket voor 1 seizoen, speciaal op maat wanneer het echt nodig is voor de
vogels. De veldmedewerker is hiervoor uw contactpersoon. Hij / zij controleert of er daadwerkelijk
kuikens zitten. Het is met ‘last-minute’-beheer mogelijk om bijvoorbeeld een pakket Legselbeheer
voor 1 seizoen ‘op te plussen’ naar een pakket Weidevogelgrasland met rustperiode tot 1 juni. Een
maaidatum van 1 juni kan ook ‘opgeplust’ worden naar bv. 15 juni, mits dat nuttig is voor de kuikens. Of
deze variant ook in Zuid-Holland mogelijk is, is nog niet helemaal zeker. Misschien dat het alleen
mogelijk is om ‘op te plussen’ met kuikenstroken.
3. Uitbreidingen met de jaarlijkse openstelling
Uitbreidingen met extra percelen, meer pakketten, of zwaardere pakketten zijn in principe mogelijk
wanneer er een openstelling is. Normaal is dit rond de jaarwisseling. Ook deze aanvragen lopen via de
Gebiedscoördinator en moeten passen in het Collectieve beheerplan.

Inpassing van weidevogelbeheer in de melkveehouderij
Weidevogelbeheer past goed bij melkveehouderij. Grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters
houden van een open landschap met vee, kruidenrijke graslanden en veel wormen in de bodem om te
eten. Beweiding met (melk-)vee, bemesting, graslandbeheer en ontwatering zijn daarom belangrijk.
Maar passen de pakketten van het nieuwe Subsidiestelsel Natuur en Landschap nog wel bij de
moderne melkveehouderij? Op deze vraag is niet eenvoudig antwoord te geven, behalve dat iedere
melkveehouder dit uiteindelijk voor zichzelf moet beslissen. Hieronder geven we toch echter enkele
overwegingen mee.
Beheersgras is inpasbaar
Uit onderzoek op proefboerderij Zegveld is gebleken dat ook in een modern melkveerantsoen een
percentage van 20 tot 30 % beheersgras (maaidatum 8 tot 15 juni –op ds-basis) goed inpasbaar is.
Het hogere gehalte aan celstof prikkelt de pens en bevordert tot op zekere hoogte een efficiënt
gebruik van het voer door de koe. Qua kosten en opbrengsten kan een geringe hoeveelheid
beheersgras dan ook goed uit, mits er een beheersvergoeding wordt ontvangen. Bij meer dan 30 %
beheersgras in het rantsoen weegt deze vergoeding echter niet meer op tegen de kosten door de te
lage eiwit- en energiegehalten.
Meer info: www.ctrlmice1.nl/images/rad7256D.tmp.pdf.
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Het internet-rekenmodel ‘de Beheerwijzer’
De ‘Beheerwijzer’ berekent na invoering van enkele bedrijfsgegevens globaal de voedertechnische en
economische gevolgen voor het toepassen van een of meerdere weidevogelpakketten op uw bedrijf. De
‘Beheerwijzer’ is ontwikkeld door de Animal Sciences Group van Wageningen UR. Gratis te gebruiken.
Zie: www.asg.wur.nl/NL/Producten/Veehouderij/Software/Beheerwijzer/

Planning
Een van de grootste uitdagingen m.b.t. weidevogelbeheer op een modern melkveebedrijf is de
planning. Hoe krijg je het beweidingschema rond, als er stukken vast blijven staan? Loopt het
rantsoen uit de hand als de koeien het beheersgras niet meer lusten? Wat als je pas na 8 juni mag
maaien en het regent precies dan nog 3 weken? Een graslandgebruikskalender en een
bedrijfsnatuurplan helpen om bij deze vraagstukken de risico’s en mogelijkheden in te schatten. Als u
twijfelt, neem dan contact op met de Agrarische Natuurvereniging of met Landschapsbeheer ZuidHolland. Deze organisaties kunnen u in contact brengen met een adviseur die een graslandplan met u
kan opstellen, waaruit blijkt hoeveel ruimte er is voor weidevogelbeheer binnen de bedrijfsvoering.
Over het algemeen kost dit niets.
Nesten beschermen met grote machines
Het nieuwe stelsel vereist een enclave van 50 m2 per beschermd nest. Met 4 of 5 nesten op een
perceel kan het dan al best een hele uitdaging zijn om er dan nog omheen te werken, zeker met de
almaar breder wordende werktuigen. Maaien met 7 meter tegelijk, en schudders van 12 meter breed
zijn geen uitzonderingen meer. Ga dan maar eens zigzaggen! In het nieuwe stelsel kun je in dit soort
gevallen kiezen voor een flexibel pakket waarbij bijvoorbeeld een deel van het perceel tot 1 juni blijft
staan. Dit heet ‘opplussen’: je plust het pakket Legselbeheer voor 1 seizoen op tot bijvoorbeeld
Weidevogelgrasland met rustperiode tot 1 juni. Daar hoort dan ook extra vergoeding bij. Neem
hiervoor contact op met de veldmedewerker van de Agrarische Natuurvereniging.
A.02.01 Botanisch waardevol grasland
Graslanden in het veenweidegebied kunnen botanisch interessant zijn. Het nieuwe stelsel kent daarom
ook pakketten voor ‘botanisch beheer’ op landbouwgrond. In de regio Gouwe Wiericke is alleen het
beheerpakket Botanische weide- of hooilandrand opengesteld. Uw aanvraag voor dit pakket hoeft niet
te passen in het Collectieve beheerplan (dat geldt alleen voor weidevogels). Als u de rand echter mee
wilt tellen als kuikenland, dan is dat mogelijk wanneer u met de gebiedscoördinator kunt afspreken
dat u voor de rand ook een maaidatum (bijv. 8 juni) in acht neemt.
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A.02.01.03 Botanische weide- of hooilandrand
Instapvoorwaarden:
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid heeft een minimale (rand)breedte van 2 meter.
3. Stapeling met alle andere 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
4. Voor de botanische weiderand geldt dat beweiding is toegestaan.
5. Voor de botanische hooilandrand geldt dat beweiding niet is toegestaan.
Beheerpakketten:
A02.01.03a Voor botanische weiderand € 1020,A02.01.03b Voor botanische hooilandrand € 1350,- (zonder beweiding)
De Provincie Zuid- Holland verbindt aan dit pakket de ambitie dat per kilometer rand tenminste zes
van de volgende soorten worden aangetroffen: Wilde bertram, Groot moerasscherm, Kleine
watereppe, Gewone dotter, Pinksterbloem, Waterscheerling, Kale jonker, Moerasspirea,
Moeraswalstro, Waternavel, Gevleugeld hertshooi, Veldlathyrus, Gewone margriet, Moerasrolklaver,
Grote wederik, Grote kattenstaart, Munt, Pijptorkruid, Kruipganzerik, Tormentil, Wateraardbei,
Egelboterbloem, Grote ratelaar, Echte koekoeksbloem, Grote watereppe, Grasmuur, Zeegroene muur,
Moeraszoutgras, Beekpunge, Vogelwikke.
Uw aanvraag voor dit pakket hoeft niet te passen in het collectieve beheerplan (dat geldt alleen
voor weidevogels). Als u de rand echter mee wilt tellen als kuikenland, dan is dat mogelijk
wanneer u met de gebiedscoördinator kunt afspreken dat u voor de rand ook een maaidatum
(bijv. 1 juni) in acht neemt.
Achtergrondinformatie stichting Gouwe Wiericke
De drie Agrarische Natuurverenigingen (De Parmey, Lange Ruige Weide en Weide en Waterpracht) in
Gouwe Wiericke hebben de Stichting Gouwe Wiericke opgericht. De bestuursleden Gert van der
Hoeven, Mieke Vergeer, Peter Giezeman, Yvonne Oostdam, Harold Vlooswijk en Tony Jacobs vormen
samen het bestuur van de stichting. Deze stichting heeft o.a. als doel de subsidies voor natuur en
landschap (SNL) in het werkgebied van de drie ANV`s te coördineren.
Contactgegevens
Stichting Gebiedscoordinatie Gouwe Wiericke, p.a. Meije 3, 2411PG Bodegraven, tel: 0172-685459
info@gouwewiericke.nl, www.gouwewiericke.nl
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
zie ook: www.portaalnatuurenlandschap.nl
Druk- en typefouten voorbehouden.
Juli 2009/gewijzigd 18-09-2009/gewijzigd 08-03-2010/29-5-2011/27-8-2014

11

