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Code Pakketgroep en beheerpakket  Vergoeding 

A01a grasland met rustperiode per ha € 320,06 
 1 april - 1 juni   

A01b grasland met rustperiode per ha € 466,46 
 1 april - 8 juni   

A01c grasland met rustperiode per ha € 623,72 
 1 april - 15 juni   

A02a kuikenvelden per gha € 292,21 
 rustperiode van 2 weken   

A02b kuikenvelden per gha € 438,61 
 rustperiode van 3 weken   

A02c Kuikenvelden per gha € 585,02 
 rustperiode van 4 weken   

A02d Kuikenvelden per gha € 731,42 
 rustperiode van 5 weken   

A02e Kuikenvelden per gha € 877,83 
 rustperiode van 6 weken   

A03a plas-dras per ha € 875,84 
 inundatie 15 februari - 15 april   

A03b plas-dras per ha € 1.389,46 
 inundatie 15 februari - 15 mei   

A03c plas-dras per ha € 2.307,23 
 inundatie 15 februari - 15 juni   

A03d plas-dras per ha € 2.307,23 
 inundatie 15 februari - 1 augustus   

A03e plas-dras per ha € 875,84 
 greppel inundatie 15 februari - 15 april   

A03f plas-dras per ha € 1.389,46 
 greppel inundatie 15 februari - 15 mei   

A03g plas-dras per ha € 2.307,23 
 greppel inundatie 15 februari - 15 juni   

A03h plas-dras per ha € 2.307,23 
 greppel inundatie 15 februari - 1 augustus   

A03i plas-dras per ha € 692,17 

greppel inundatie 3 weken tussen 1 mei - 1 augustus 

A03j plas-dras per ha € 922,90 

greppel inundatie 4 weken tussen 1 mei - 1 augustus 

A04a.14.001 Legselbeheer per stuk € 121,61 
 nesten beschermen op grasland   

A04b Legselbeheer per ha € 337,58 
 rustperiode op bouwland 1 april - 15 mei   

A05a kruidenrijk grassland per ha € 1.200,52 
 1 april - 15 juni   

A05h kruidenrijk grasland per ha € 1.020,35 
 rand klasse A   

A06a extensief beweid grasland per ha € 557,84 
 1 april / 15 juni, min. 1 tot max. 1,5 GVE   

A06c extensief beweid grasland per ha € 382,50 
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 1 april / 15 juni, min. 1 tot max. 3 GVE   

A07a ruige mest                             per ha € 110,98 
 Rijland   

A13b botanisch waardevol grassland per ha € 1.322,60 
 botanisch hooiland   

A13b.14.002 botanisch waardevol grasland per ha € 1.322,60 
 botanisch hooiland: beoordeling beperkt/matig   

A13d botanisch waardevol grasland per ha € 1.470,75 
 botanisch waardevolle hooilandrand   

A13d.14.002 botanisch waardevol grasland per ha € 1.470,75 
A14a Stoppelland per ha € 144,00 

 graanstoppel: 1 november en 15 maart   

A15a wintervoedselakker per ha € 1.932,14 
 1 mei-15 maart   

A16b Vogelakker per ha € 1.932,14 
 meerjarige vogelakker   

A18 kruidenrijke akker 3 van de 3 jaar graan per ha € 1.899,03 

    A18f gewas anders dan graan                                per ha           € 100,20 

A19g.14.002 kruidenrijke akkerranden per ha € 1.932,14 
 Zand   

A19b.14.003 kruidenrijke akkerranden per ha € 1.500,00 
 kruidenrijke akkerrand (braakstrook kievit)   

 
Beheertype: Landschapselementtypen 

  

L09e poel en klein historisch water per stuk € 42,54 
 jaarlijks beheer < 175 m2   

L09f poel en klein historisch water per stuk € 86,64 
 jaarlijks beheer + opschonen 10e jaar < 175 m2   

L09g poel en klein historisch water per stuk € 23,59 
 jaarlijks beheer > 175 m2   

L09h poel en klein historisch water per stuk € 39,19 
 jaarlijks beheer + opschonen 5e jaar > 175 m2   

L09i poel en klein historisch water per stuk € 161,90 
 Jaarlijks beheer + opschonen 10e jaar > 175 m2   

L10a natuurvriendelijke oever per m € 0,50 
 natuurvriendelijke oever   

L11a rietzoom en klein rietperceel per m € 0,41 
 smalle rietzoom   

L11b rietzoom en klein rietperceel per ha € 615,04 
 brede rietzoom en klein rietperceel   

L20a hakhoutbeheer per ha € 2.189,60 
 jaarlijks beheer   

L20b hakhoutbeheer per ha € 4.111,20 
 jaarlijks beheer plus tussenkap   

L20c hakhoutbeheer per ha € 9.104,00 
 jaarlijks beheer plus eindkap   

L21a beheer van bomenrijen 
beheer van bomenrijen 

per ha € 24.789,60 
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L22 knip- of scheerheg per m € 2,61 
 beheer jaarlijks   

L23a Struweelhaag 
Snoeicyclus 5-7 jaar 1 oktober tot 15 
maart 

per m € 2,26 

 

 
L24a 

 
struweelrand 

 
per ha 

 
€ 900,80 

 
L26a 

struweelrand 
half- en hoogstamboomgaard 

 
per ha 

 
€ 1.553,58 

 
L27a 

hoogstamboomgaard 
hakhoutbosje 

 
per ha 

 
€ 635,20 

 
L27b 

droog 
hakhoutbosje 

 
per ha 

 
€ 1.177,60 

 
L29a 

vochtig en nat 
bosje 

 
per ha 

 
€ 1.856,80 

 bossingel en bosje jaarlijks beheer   

 
A19g.14.002 

Categorie Water 

kruidenrijke akkerranden 

 
per ha 

 
€ 1.500,00 

 
A13b.14.001 

categorie water - Kruidenrijke akkerrand langs waterloop 
botanisch waardevol grasland 

 
per ha 

 
€ 1.322,60 

 
A13c.14.001 

categorie water - Botanisch hooiland langs waterloop 
botanisch waardevol grasland 

 
per ha 

 
€ 1.157,91 

 
A13d.14.001 

categorie water - Botanisch weiderand langs waterloop 
botanisch waardevol grasland 

 
per ha 

 
€ 1.470,75 

 
A38 

categorie water - Botanisch hooilandrand langs waterloop 
water Bergen 

 
per ha 

 
€ 1.412,04 

 
A39a 

categorie water - water bergen op grasland 
bodemverbetering 

 
per ha 

 
€ 1.433,58 

 categorie water - bodemverbetering grasland met ruige mest   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


