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Opbouw van de beheerpakketten  
 
De pakketten zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:  

 

1. Beschrijving   

In deze alinea wordt een algemene beschrijving gegeven ten aanzien van doel, functie en voorkomen 

van het beheerpakket.  

 

 

2.Beheereisen  

Dit zijn de beheermaatregelen en –voorschriften die gekoppeld zijn aan de activiteiten in de Catalo-

gus Groenblauwe Diensten (bijlage G) en waarop de beheervergoeding is gebaseerd. Dit zijn de 

maatregelen  waarop de NVWA in opdracht van RVO.nl (EU controle en verificatie) zal controleren. 

De bestaande beheereisen zijn hierin opgenomen. Achter elke beheereis staat tussen []-en een 

nummer. Dit nummer verwijst naar de zgn. ‘koppeltabel’. 

 

3.Aanvullende beheervoorschriften 

Dit zijn voorschriften aanvullend aan de beheereisen en die vooral een verdere detaillering  en invul-

ling van de beheereisen zijn. Deze aanvullende voorschriften zijn van belang om daadwerkelijk na-

tuurkwaliteit c.q. behoud van doelsoorten te realiseren. Het collectief zal toezien dat deze voorschrif-

ten, naast de beheereisen, door de deelnemers worden nageleefd   

 

4. Beheerpakketten 

Voor diverse pakketten zijn meerdere varianten ontwikkeld. Deze staan beschreven onder het kopje 

‘beheerpakketten’. In een enkel geval worden hierbij ook eisen vermeld, die voor die variant gesteld 

worden aan het beheer. Deze eisen vallen onder de ‘beheereisen’ en worden door de nVWA gecon-

troleerd. 

 

 

5. Flevoland, invulling beheerplan 

 

Voor Flevoland zijn diverse maatwerkpakketten ontwikkeld, die uiteindelijk als variant in een be-

staand pakket zijn opgenomen. Hiermee wordt doorgegaan als daar behoefte aan is. Daarnaast zijn 

er omwille van het behalen de doelen c.q. verhogen van de kans daarop aanvullende voorschriften 

beschreven. Dit kan voortkomen uit het Natuurbeheerplan van de provincie, maar kan ook een resul-

tante zijn van een ecologische toets. Het collectief heeft namelijk de verplichting om de inzet van 

maatregelen (pakketten) en de samenhang daartussen te laten toetsen door ecologen met de ge-

wenste expertise, bijvoorbeeld de Werkgroep Grauwe Kiekendief. 
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Overzicht beheerpakketten en tarieven 
 

 Pakketnaam Pakketvariant Beheervergoeding Eenheid 

1 Grasland met rustperiode b 1 april – 8 juni  €    485,90  hectare 

3  Plas-dras c Inundatie 15 februari – 15 juni  € 2.403.37  hectare 

4  Legselbeheer a Nestbescherming op grasland 
of bouwland 

€ 126,67 nest 
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1 Grasland met rustperiode 
 
Beschrijving 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten CGBD) 

 Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder 
pakketten) [1] 

 In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats [2] 

 Pakket l en m: Het grasland wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid [3] 

 Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan [25] 
 
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 
De rustperiode betreft de periode: 

a) 1 april tot 1 juni 
b) 1 april tot 8 juni 
c) 1 april tot 15 juni 
d) 1 april tot 22 juni 
e) 1 april tot 1 juli 
f) 1 april tot 8 juli 
g) 1 april tot 15 juli 
h) 1 april tot 22 juli 
i) 1 april tot 1 augustus 
j) 1 april tot 8 augustus 
k) 1 april tot 15 augustus 
l) 1 mei tot 15 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid 
m) 8 mei tot 22 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid 
n) 1 april tot 1 september 
o) 1 april tot 15 september 
p) 1 april tot 1 oktober 
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3 Plas-dras 

 
Beschrijving 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

 De beheereenheid is geïnundeerd (100% 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, m: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de  laag water tus-
sen de 5 en 20 cm diep 

 Pakket e t/m l: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water ten min-
ste 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) 

 Pakket n: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de  laag water tussen de 5 
en 20 cm diep, gedurende een periode van tenminste 2 weken 

 
Pakketten 
De inundatieperiode betreft de volgende periode: 

a) Van 15 februari tot 15 april 
b) Van 15 februari tot 15 mei 
c) Van 15 februari tot 15 juni 
d) Van 15 februari tot 1 augustus 
e) Van 15 februari tot 15 april 
f) Van 15 februari tot 15 mei 
g) Van 15 februari tot 15 juni 
h) Van 15 februari tot 1 augustus 
i) In de periode van  1 mei tot 1 augustus, tenminste 3 weken 
j) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 4 weken 
k) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 6 weken 
l) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 8 weken 
m) Van 15 februari tot 1 oktober 
n) In de periode van  1 november  tot 31 januari, ten minste 2 weken 
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4 Legselbeheer 

 
Beschrijving 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

 Pakket a: Op de percelen wordt gezocht. Gevonden nesten worden beschermd en gevrij-
waard van alle landbouwkundige bewerkingen. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv 
stalkaart of geo informatie).  Indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins be-
werkt, wordt een enclave van tenminste 50 m2 met minimaal een straal van 3,5 m aange-
houden om de aanwezige gevonden nesten. Bij beweiding  is een nestbeschermer geplaatst. 
Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst. [5] 

 Pakket b: Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschre-
ven onder pakketten) [1] 

 Pakket b:  In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats [2] 
 
Aanvullende beheervoorschriften  

 Pakket a: De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen een of enkele malen afgezocht 
op aanwezige legsels. Gevonden legsels worden gemarkeerd, geregistreerd, en gemeld bij 
het Collectief. 

 Pakket a: Indien een perceel bouwland met nesten wordt bewerkt, dan wordt het nest ge-
spaard door het tijdelijk te verplaatsen, of door middel van een nestbeschermer, of door om 
het nest heen te werken.  

 Pakket b: Er wordt een rustperiode in acht genomen van ten minste 15 april tot en met 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 het Collectief. In deze periode wor-
den geen werkzaamheden uitgevoerd zoals zaaien, fresen, schoffelen en eggen.  

 
Pakketten 

a) Nestbescherming op grasland of bouwland. 
b) Rustperiode op bouwland 15 april – 15 mei.  

 


