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Binnen het leefgebied Droge Dooradering zijn er in het werkgebied van Collectief Midden Overijssel 
kerngebieden aangewezen waar beheersubsidie mogelijk is. 

 
In onderstaand overzicht staan de verschillende beheerpakketten weergeven, waarna ze op de volgende 
pagina’s verder zijn uitgewerkt met de bijbehorende pakketeisen en aanvullende voorwaarden. 

Overzicht mogelijke pakketten: 

Overzicht beheerpakketten 

  

A13 Botanisch grasland a 
b 
c 
d 

botanisch weiland 
botanisch hooiland 
botanische weiderand 
botanische hooilandrand 

A15 Wintervoedselakker a 1 juni – 1 maart, zand 

A18 Kruidenrijke akker  

f 

3 van de 3 jaar graan 
Gewas anders dan graan 

A19 Kruidenrijke akkerrand a 
b 

3 m breed 
6 m breed 

L09 Poel en klein historisch water a 
b 
c 
d 
e 

jaarlijks beheer < 175 m2 
jaarlijks beheer + opschonen < 175 m2 
jaarlijks beheer > 175 m2 
jl. beheer + opschonen 5 jr > 175 m2 
jl. beheer + opschonen 10 jr > 175 m2 

L10 Natuurvriendelijke oever A natuurvriendelijke oever 

L11 Rietzoom en klein rietperceel a 
b 

smalle rietzoom 
brede rietzoom en klein rietperceel 

L20 Hakhoutbeheer a 
a1 

 
a2 
b 
b1 

hakhoutbeheer; jaarlijks beheer 
hakhoutbeheer; houtwal en houtsingel jaarlijks 
beheer 
hakhoutbeheer; hoge houtwal, jaarlijks beheer 
hakhoutbeheer; jaarlijks beheer plus tussenkap 

hakhoutbeheer; hoge houtwal jaarlijksbeheer + 
periodiek beheer 7e of 14e jaar bij cyclus 25 jaar 

L21 Beheer van bomenrijen a1 beheer van bomenrijen; knotbomenrij diameter < 20 
cm (1 keer knotten in beheerperiode) 
beheer van bomenrijen; knotbomenrij diameter < 20 
cm (2 keer knotten in beheerperiode) 
beheer van bomenrijen; knotbomenrij diameter 20-60 
cm (1 keer knotten in beheerperiode) 
beheer van bomenrijen; knotbomenrij diameter 20-60 
cm (2 keer knotten in beheerperiode) 
beheer van bomenrijen; knotbomenrij diameter > 60 
cm (1 keer knotten in beheerperiode) 
beheer van bomenrijen; knotbomenrij diameter > 60 
cm (2 keer knotten in beheerperiode) 
beheer van bomenrijen; laan diameter < 20 cm 
jaarlijks onderhoud berm + 1 keer snoei in 

a2 

a3 

a4 

a5 

a6 

a11 
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  a12 

a13 

beheer van bomenrijen; laan diameter < 20 cm 
jaarlijks onderhoud berm + 2 keer snoei in 
beheerperiode (cyclus 5 jaar) 
beheer van bomenrijen; laan diameter 20-60 cm 
jaarlijks onderhoud berm + 1 keer snoei in 
beheerperiode (cyclus 5 jaar) 

L22 Knip- of scheerheg a jaarlijks scheren of knippen 

L23 Struweelhaag a struweelhaag cyclus 5-7 jaar jaarlijks beheer + 
periodiek snoeien 5-7 jaar 

L24 Struweelrand a Struweelrand jaarlijks beheer + 2 x beheer eens per 3 
jaar 

L26 Half- en hoogstamboomgaard a Hoogstamboomgaard 

L27 Hakhoutbosje a 
b 

droog hakhout 
vochtig hakhout 

L29 Bosje a Bosje 
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A13 Botanisch waardevol grasland, hooiland 
 

Beschrijving 
Botanische graslanden dienen om botanische waarden in stand te houden. Het gaat vaak om typisch 
‘ouderwets’ grasland met een wat pollige structuur en verspreid voorkomende kruiden. Karakteristiek 
soorten zijn Paardenbloem, Scherpe boterbloem en Pinksterbloem, en op de drogere percelen 
Margriet, Knoopkruid en Leeuwentand. Op de wat vochtiger graslanden kunnen kamgrasweiden 
ontstaan. De zgn. ‘Veldgids voor ontwikkeling van kruidenrijke graslanden’ geeft een indicatie van de 
ontwikkelingsfases die graslanden kunnen doorlopen. Grasland met kruiden levert een belangrijke 
bijdrage aan insecten, vogels en kleine zoogdieren. De aanwezige kruiden vormen met nectar en zaden 
een voedselbron, en de wat open, ijle structuur van het gewas biedt schuilgelegenheid en 
opwarmingsmogelijkheden voor vogels en insecten. (Nog) niet alle graslanden voldoen echter aan 
bovenstaande beschrijving, veelal als gevolg van het niet tijdig maaien van een overheersende 
grassoort (bijvoorbeeld witbol). Om kruiden te laten vestigen moet de productie minimaal 
teruggebracht worden naar 6 ton ds/ha. Laat per maaibeurt 5-10% van het bloemrijkste deel en/of 
locaties waar grondbroeder hun nest hebben staan. Hiervan profiteren niet alleen zoogdieren en 
insecten door behoud van dekking en voedsel, ook geeft dit bloeiende planten in dit deel de 
mogelijkheid om zaad te zetten en te verspreiden over de rest van het perceel. Het gewas moet kort 
de winter in. Hoe vaker gemaaid wordt hoe sneller de productie van maximaal 6 ton ds/ha en een 
bloemrijke situatie behaald kan worden. 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid 

• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b (zie bijlage) zijn in transect aanwezig inde 
periode van 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen) 

• Pakketten b, d: Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd. 

 

Aanvullende beheervoorschriften 
→ Uitgestelde maaidatum tot 15 juni 

→ Pakketten b, d: In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats. 
→ Pakket b: Beweiding is van 1 maart tot 1 augustus niet toegestaan 

→ Pakket d: Beweiding is van 1 januari t/m 31 december niet toegestaan 

→ Bijvoeren is niet toegestaan 
→ De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht. 

→ Pakket d: randen liggen aan de buitenkant van het perceel. 
→ Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid. 

→ Klepelen is niet toegestaan. 
→ Pakket d: De beheereenheid minimaal 3 meter en maximaal 12 meter breed 

 

Pakketten 
 

A13b: Botanisch hooiland (Alleen inzetten bij beoordeling van Ecogroen anders A13b.14.002) 
A13d: Botanisch waardevolle hooilandrand 
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A13b.14.002 Ontwikkelingspakket Botanisch waardevol grasland, hooiland 
 

Beschrijving 
Botanische graslanden dienen om botanische waarden in stand te houden. Het gaat vaak om typisch 
‘ouderwets’ grasland met een wat pollige structuur en verspreid voorkomende kruiden. Karakteristiek 
soorten zijn Paardenbloem, Scherpe boterbloem en Pinksterbloem, en op de drogere percelen 
Margriet, Knoopkruid en Leeuwentand. Op de wat vochtiger graslanden kunnen kamgrasweiden 
ontstaan. De zgn. ‘Veldgids voor ontwikkeling van kruidenrijke graslanden’ geeft een indicatie van de 
ontwikkelingsfases die graslanden kunnen doorlopen. Grasland met kruiden levert een belangrijke 
bijdrage aan insecten, vogels en kleine zoogdieren. De aanwezige kruiden vormen met nectar en zaden 
een voedselbron, en de wat open, ijle structuur van het gewas biedt schuilgelegenheid en 
opwarmingsmogelijkheden voor vogels en insecten. (Nog) niet alle graslanden voldoen echter aan 
bovenstaande beschrijving, veelal als gevolg van het niet tijdig maaien van een overheersende 
grassoort (bijvoorbeeld witbol). Om kruiden te laten vestigen moet de productie minimaal 
teruggebracht worden naar 6 ton ds/ha. Daarom wordt in het ontwikkelingspakket de maaidatum van 
15 juni losgelaten en wordt er nadrukkelijk gestuurd op het eerder en vaker maaien van de 
beheereenheid. Door te maaien als het gras in bloei schiet (stengelstrekking) maar vóórdat het zaad 
valt wordt de grasplant maximaal belast en is er meer kans dat bloemen een kiemplek kunnen vinden. 
Laat per maaibeurt 5-10% van het bloemrijkste deel en/of locaties waar grondbroeder hun nest 
hebben staan. Hiervan profiteren niet alleen zoogdieren en insecten door behoud van dekking en 
voedsel, ook geeft dit bloeiende planten in dit deel de mogelijkheid om zaad te zetten en te 
verspreiden over de rest van het perceel. Het gewas moet kort de winter in. Hoe vaker gemaaid wordt 
hoe sneller de productie van maximaal 6 ton ds/ha en een bloemrijke situatie behaald kan worden. 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid 
• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b (zie bijlage ) zijn in transect aanwezig inde 

periode 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen) 

• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 2 keer gemaaid en afgevoerd (3x mag ook) 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

→ De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht. 
→ 90-95% van de beheereenheid wordt jaarlijks minimaal twee keer gemaaid en afgevoerd. Hiervoor zijn 

twee opties waaruit gekozen kan worden: 
Optie 1: 1e maaibeurt: na 15 mei en voor 8 juni en 2e maaibeurt: na 15 september en voor 8 oktober. 
(evt. kan tussen deze twee verplichte maaibeurten nog een extra snee geoogst worden voor een 
snellere ontwikkelling.) 
Optie 2: 1e maaibeurt: na 15 mei en voor 8 juni en 2 e maaibeurt: na 15 juli en voor 8 augustus EN 
nabeweiden vanaf 1 september maar niet later dan 1 oktober. 

→ 5-10% van het bloemrijkste gewas en/of locaties waar grondbroeders zitten blijft per maaibeurt staan, 
waarbij roulatie van het niet gemaaide deel mogelijk is 

→ Het gewas moet kort de winter in. 

→ Beweiding is van 1 maart tot 1 september niet toegestaan. 

→ Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid. 
→ Klepelen is niet toegestaan. 

 

Pakketten 
 

A13b.14.002: Botanisch hooiland 
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A13d.14.002 Ontwikkelingspakket Botanisch waardevol grasland, hooilandrand 
 

Beschrijving 
Botanische graslanden dienen om botanische waarden in stand te houden. Het gaat vaak om typisch 
‘ouderwets’ grasland met een wat pollige structuur en verspreid voorkomende kruiden. Karakteristiek 
soorten zijn Paardenbloem, Scherpe boterbloem en Pinksterbloem, en op de drogere percelen 
Margriet, Knoopkruid en Leeuwentand. Op de wat vochtiger graslanden kunnen kamgrasweiden 
ontstaan. De zgn. ‘Veldgids voor ontwikkeling van kruidenrijke graslanden’ geeft een indicatie van de 
ontwikkelingsfases die graslanden kunnen doorlopen. Grasland met kruiden levert een belangrijke 
bijdrage aan insecten, vogels en kleine zoogdieren. De aanwezige kruiden vormen met nectar en zaden 
een voedselbron, en de wat open, ijle structuur van het gewas biedt schuilgelegenheid en 
opwarmingsmogelijkheden voor vogels en insecten. (Nog) niet alle graslanden voldoen echter aan 
bovenstaande beschrijving, veelal als gevolg van het niet tijdig maaien van een overheersende 
grassoort (bijvoorbeeld witbol). Om kruiden te laten vestigen moet de productie minimaal 
teruggebracht worden naar 6 ton ds/ha. Daarom wordt in het ontwikkelingspakket de maaidatum van 
15 juni losgelaten en wordt er nadrukkelijk gestuurd op het eerder en vaker maaien van de 
beheereenheid. Door te maaien als het gras in bloei schiet (stengelstrekking) maar vóórdat het zaad 
valt wordt de grasplant maximaal belast en is er meer kans dat bloemen een kiemplek kunnen vinden. 
Laat per maaibeurt 5-10% van het bloemrijkste deel en/of locaties waar grondbroeder hun nest 
hebben staan. Hiervan profiteren niet alleen zoogdieren en insecten door behoud van dekking en 
voedsel, ook geeft dit bloeiende planten in dit deel de mogelijkheid om zaad te zetten en te 
verspreiden over de rest van het perceel. Het gewas moet kort de winter in. Hoe vaker gemaaid wordt 
hoe sneller de productie van maximaal 6 ton ds/ha en een bloemrijke situatie behaald kan worden. 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid 
• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b (zie bijlage ) zijn in transect aanwezig inde 

periode 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen) 

• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 2 keer gemaaid en afgevoerd (3x mag ook) 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

→ De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht. 

→ 90-95% van de beheereenheid wordt jaarlijks minimaal twee keer gemaaid en afgevoerd: 1e maaibeurt 
na 15 mei en voor 8 juni, 2e maaibeurt na 15 september en voor 8 oktober. (evt. kan tussen deze twee 
verplichte maaibeurten nog een extra snee geoogst worden voor een snellere ontwikkeling.) 

→ 5-10% van het bloemrijkste gewas en/of locaties waar grondbroeders zitten blijft per maaibeurt staan, 
waarbij roulatie van het niet gemaaide deel mogelijk is 

→ Het gewas moet kort de winter in. 

→ Randen liggen aan de buitenkant van het perceel. 

→ Beweiding is van 1 januari t/m 31 december niet toegestaan. 

→ Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid. 

→ Klepelen is niet toegestaan. 
→ Pakket d: De beheereenheid minimaal 3 meter en maximaal 12 meter breed 

 

Pakketten 
 

A13d.14.002: Botanisch hooiland 
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A15a Wintervoedselakker 
 

Inleiding 
Wintervoedselakkers zijn belangrijk voor in Nederland overwinterende vogels. De aanwezigheid van niet 
geoogste granen en zaaddragende akkerkruiden biedt voedselmogelijkheden aan zaadetende vogels als 
geelgors en ringmus, maar ook aan muizen. Hierdoor bieden deze terreinen ook 
overwinteringsmogelijkheden voor blauwe kiekendief en velduil. 

 

Afbakening 

• De beheereenheid is minimaal 9 meterbreed en heeft een minimale oppervlakte van 0,3 ha 
en een maximale oppervlakte van 2 ha. 

• Roulatie is mogelijk binnen het bedrijf. 
 

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in Koppeltabel) 
1. Er wordt een rustperiode in acht genomen van 15 mei tot 15 maart 
2. Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 15 mei tot 15 maart uit het door CMOvoorgeschreven 

wintervoedselmengsel 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

→ In de rustperiode vinden in de oppervlakte geen bewerkingen plaats en wordt er niet beweid 
→ Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan tijdens de rustperiode. 
→ De beheereenheid dient jaarlijks tussen 16 maart en 30 april te worden ingezaaid met een door 

CMO samengesteld mengsel met een gangbare zaaidichtheid. 

→ Na inzaai blijft het gewas staan tot 15 maart van het volgende kalenderjaar 
→ Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol ‘Gebruik herbiciden in 

pakketten open akkerland’, welke is gepubliceerd op de website van het collectief. 
 

Pakketten 
 

A15a.14.002 Wintervoedsel 
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A18 Kruidenrijke akker 
(niet af te sluiten in 2020 en 2021, zie alternatief A15a wintervoedselakker) 

 
Beschrijving 
De kruidenrijke akker is van belang voor diverse soorten fauna in kleinschalige landschappen. De 
nectar, het stuifmeel, de zaden en de aangetrokken insecten vormen een interessante voedselbron 
voor veel dieren. Een goed ontwikkelde kruidenrijke akker is een bont pallet van grijsgeel of groengeel 
wuivende korenhalmen, rode klaprozen, witte kamilles en blauwe korenbloemen. Een niet te dicht 
gezaaid graangewas biedt ruimte voor de gewenste kruiden. Daarnaast wordt de effectiviteit van het 
pakket sterk verhoogd indien ruimte wordt geboden voor de vestiging en handhaving van meerjarige 
(overblijvende) kruiden. 

Percelen waarop dit pakket afgesloten is, hebben in minimaal 3 van de 6 jaar een graangewas. 
In de overige jaren is het aan de beheerder zelf wat te verbouwen. Omdat geen kunstmest 
gebruikt wordt, en het chemisch bestrijden van onkruiden eveneens niet toegestaan is, zijn de 
omstandigheden gunstig voor de ontwikkeling van akkerflora. 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 
• Pakket a t/m c: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 15 mei tot 15 juli uit het gewas 

graan (niet zijnde maïs), ingezaaide kruiden of een combinatie van deze. 

• Pakket f: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 15 mei tot 15 juli uit eeneenjarig 

gewas (niet zijnde graan of maïs), ingezaaide kruiden of een combinatie van deze. 

Aanvullende beheervoorschriften 
→ Bemesting van de beheereenheid met kunstmest is niet toegestaan. 

→ Maximale oppervlakte van de beheereenheid is 1 ha. Met een ecologische onderbouwing kan hiervan 
afgeweken worden. 

→ Pakket a: Drie van de zes jaar graan: In tenminste drie van de zes jaren van de beheerperiode wordt 
graan (met uitzondering van maïs) verbouwd. 

→ Pakket b: Vier van de zes jaar graan: In tenminste vier van de zes jaren van de beheerperiode wordt 
graan (met uitzondering van maïs) verbouwd. 

→ Pakket c: Vijf van de zes jaar graan: In tenminste vijf van de zes jaren van de beheerperiode wordt 
graan (met uitzondering van maïs) verbouwd 

→ Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol Chemische bestrijding bij 
agrarisch natuurbeheer, gepubliceerd op de website van SCAN. 

→ Wanneer er kruidenrijke akker wordt afgesloten in de vorm van stroken zijn deze tenminste 6 en ten 
hoogste 20 meter breed. 

 

Pakketten 

a) Drie van de zes jaar graan 
b) Vier van de zes jaar graan 
c) Vijf van de zes jaar graan 
f) Gewas anders dan graan 

http://scan-collectieven.nl/system/files/documenten/checklist_onkruidbestrijding_2016_def_versie_12-8-2015.pdf
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A19 Kruidenrijke akkerranden (Droge dooradering) 

Beschrijving 

 

 

Beheerde akkerranden kunnen verschillende functies hebben. Ze kunnen dienen als broed-, schuil- en 
foerageergebied voor akkervogels, zoals de Grauwe Kiekendief, Veldleeuwerik en Patrijs. Dit is vooral 
aan de orde in grootschalige open akkerbouwgebieden, met voldoende brede randen. 
In kleinschalige landschappen kunnen akkerranden echter ook een belangrijke functie hebben, als 
voedselbron en schuilgelegenheid voor diverse soorten vogels, zoogdieren, insecten, reptielen en 
amfibieën. 
Tenslotte kunnen akkerranden langs waterlopen dienen als middel om drift bij chemische bestrijding 
in de akker naar de waterloop toe te verminderen. De natuurlijke vijanden die al dan niet ingezaaide 
kruiden aantrekken kunnen bovendien bijdragen aan een verminderde noodzaak voor chemische 
bestrijding. 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Minimaal 90 % van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 maart het jaar erop volgend uit één van de 
volgende gewassen of teelten: granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, 
eiwitgewassen (lucerne, rode klaver), groene braak of een combinatie van deze. 

 

Aanvullende beheervoorschriften 
 Het Collectief stelt een beheerplan op, waarin o.a. de gekozen akkerrandvariant en het 

bijbehorend beheer in relatie tot het doel worden onderbouwd met gebruikmaking van de 
Soortenfiches. In het beheerplan wordt aangegeven en onderbouwd welke opbouw de rand heeft 
(aandeel kruiden, groene braak, graan e.d.), hoe vaak en wanneer de rand gemaaid wordt, en hoe 
vaak en wanneer de rand eventueel kan worden geploegd en heringezaaid. 

 De beheereenheid wordt niet beweid. 
 Als er een kruidenmengsel wordt ingezaaid, wordt in het beheerplan (zie vorig punt) bepaald welke 

zaaimengsels en welke zaaidichtheden gebruikt mogen worden. 

 Bij maaiwerkzaamheden wordt het maaisel binnen een maand afgevoerd, tenzij in het beheerplan 
(zie eerste punt) gegronde redenen zijn aangevoerd om dit niet te doen. 

 Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol Chemische bestrijding 
bij agrarisch natuurbeheer, gepubliceerd op de website van SCAN. 

 Daar waar ploegen is toegestaan, mag ook een andere diepe grondbewerking worden toegepast. 
  Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan, tenzij het gaat om een rand van 

tenminste 9 meter breed waarin kruiden of granen zijn ingezaaid. In dat geval is een bemesting 
met vaste mest toegestaan, indien dit passend is binnen het beheerplan (zie eerste punt). 

 

Pakketten 
 

A19a.14.002: Kruidenrijke akkerrand zandgrond 

A19b.14.002: Kruidenrijke akkerrand zandgrond 
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L09 Poel en klein historisch water 
 

Beschrijving 
Openheid rondom (een deel van) de poel is van belang om een goede voortplantingsbiotoop 
voor amfibieën te behouden. 
Poelen en de aangrenzende landbiotoop zijn van groot belang als leefgebied voor onder 
andere amfibieën zoals de knoflookpad en de kamsalamander en libellen zoals de gevlekte 
witsnuitlibel. 

 

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 
• Minimaal 5 % tot maximaal 35% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks geschoonden/of 

gemaaid (zie beschreven onder pakketten). 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval isverwijderd. 

 

Aanvullende beheervoorschriften 

→ Minimaal de helft van het natte oppervlakte van de poel bestaat in de periode 15 maart tot 15 
juni uit open water. Voor behoud van voldoende open water wordt het element periodiek 
opgeschoond. Een incidentele droogval is toegestaan in de periode 15 juni tot 15 november. 

→ Vertrapping van de oevers bij het gebruik van het element als veedrinkpoel wordt voorkomen. 
Bij het gebruik als veedrinkpoel is minimaal de helft van de oeverlengte uitgerasterd. 

→ Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het element gebruikt worden. 

→ Er mogen geen vissen of andere dieren (zoals eenden en ganzen) worden uitgezet of 
gekweekt. 

→ Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element. 

→ Een kleine poel is kleiner dan 175 m2, een grote poel en klein historisch water zijn groter dan 
175 m2. 

 

Pakketten 
a) Jaarlijks beheer < 175 m2 
b) Jaarlijks beheer + eens in de 10 jaar opschonen binnen beheerperiode < 175 m2 
c) Jaarlijks beheer > 175 m2 
d) Jaarlijks beheer + eens in de 5 jaar opschonen binnen beheerperiode > 175 m2 
e) Jaarlijks beheer + eens in de 10 jaar opschonen binnen beheerperiode > 175 m2 

 
Meldingen 
• Uitgevoerd beheer melden binnen 14 kalenderdagen na schonen/maaien bijhet 

secretariaat. Bij voorkeur via secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl 

mailto:secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl
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L10 Natuurvriendelijke oever 
 

Beschrijving 
Natuurvriendelijke oevers komen in heel Nederland voor langs waterlopen maar het meest 
karakteristiek zijn de natuurvriendelijke oevers voor Laag Nederland. Natuurvriendelijke 
oevers zijn door de mens aangebracht in de vorm van een plas- of dras berm of een flauw 
talud langs een bestaande waterloop. De begroeiing bestaat uit plantensoorten van natte 
ruigten en natte graslanden. Natuurlijk oevers zijn van groot belang voor de biodiversiteit 
door hun functie als belangrijk onderdeel van het leefgebied van soorten als bittervoorn, 
grote modderkruiper en rugstreeppad. Ook bij weidevogelbeheer zijn natuurvriendelijke 
oevers van belang. 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 
• Pakket a: Minimaal 25% tot maximaal 75% van het leefgebied onder beheer is jaarlijksgeschoond 

en/of gemaaid. 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval isverwijderd. 
• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid. 

 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

→ De beheereenheid wordt in een cyclus van minimaal éénmaal per 2 jaar en maximaal éénmaal 
per jaar geschoond en/of gemaaid. 

→ Het maaien/schonen vindt bij voorkeur plaats van 1 januari tot 1 maart en na 15 juli. 
→ Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van haarden van 

akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en brandnetel. 

→ Er mogen geen meststoffen in het element gebruikt worden. 

→ Pakket a: De beheereenheid wordt niet beweid. 

 

Pakketten 
a) Natuurvriendelijke oever 

 

Meldingen 
• Uitgevoerd beheer melden binnen 14 kalenderdagen na schonen/maaien bij hetsecretariaat 

via secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl 

mailto:secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl
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L11 Rietzoom en klein rietperceel 
 

Beschrijving 
Rietzomen bestaan uit smalle rietstroken die grenzen aan agrarisch gebruikte percelen. Deze 
rietstroken kunnen zowel individueel als in samenhang met elkaar voorkomen, en in de 
laatste vorm soms vele kilometers lengte beslaan. Rietzomen en kleine rietpercelen zijn 
vanwege het veelal extensieve gebruik van groot belang voor de biodiversiteit als 
broedgebied voor rietvogels en als leefgebied voor andere soorten als poelkikker, ringslang en 
diverse libellen. 

 

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 
• Minimaal 25% tot maximaal 75% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks geschoond 

en/of gemaaid. 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafvalis 
verwijderd. 

 

Aanvullende beheervoorschriften 

→ De beheereenheid wordt in een cyclus van minimaal éénmaal per 4 jaar en maximaal éénmaal 
per 2 jaar geschoond en/of gemaaid. 

→ Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het element gebruikt worden. 

→ Maaiwerkzaamheden worden verricht in de periode van 1 oktober tot 1 maart. 

→ Maximaal 20% van de oppervlakte van het element bestaat uit struweel. 

→ Smalle rietzoom is smaller dan 5 meter; brede rietzoom is breder dan 5 m. 

→ De beheereenheid wordt niet beweid. 
 

Pakketten 
a) Smalle rietzoom 
b) Brede rietzoom en klein rietperceel 

 
Meldingen 

• Uitgevoerd beheer melden binnen 14 kalenderdagen na schonen/maaien bijhet 
secretariaat via secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl 

mailto:secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl
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L20 Hakhoutbeheer 

Beschrijving 

 

 

 

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Pakket a: 100% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks gesnoeid. 
• Pakket b t/m e: Minimaal 5 % tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer isjaarlijks 

gesnoeid. 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval isverwijderd. 
• Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari t/m 31 december. 

 

Aanvullende beheervoorschriften 
→ De landschappelijke verschijningsvorm moet in stand blijven. Deze wordt vastgelegd in het 

beheerplan. Bij de bepaling van de verschijningsvorm kan gebruik gemaakt worden van de 
omschrijvingen van diverse landschapselementen in de Index Landschap. 

→ Pakket b en d: gedurende de contractperiode van 6 jaar vindt een tussenkap plaats. 

→ Het snoeien vind jaarlijks plaats van 1 januari tot 15 maart en vanaf 1 oktober 
→ Pakket c en e: gedurende de contractperiode van 6 jaar vindt een eindkap plaats. 

→ Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, 
ridderzuring en jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen). 

→ Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier 
mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden. 

→ Branden is in de beheereenheid of in de directe omgeving daarvan niet toegestaan. 

→ Bemesting is niet toegestaan. 
→ Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid. 

→ Als takken of stammen versnipperd worden mogen de snippers niet verwerkt worden in de 
beheereenheid. 

→ Minimale lengte 25 meter. 

→ Pakket hoge houtwal; heeft een wallichaam van minimaal 50 cm hoog en maximaal 150 cm; de 
minimale breedte van het wallichaam is 3 meter en de maximale breedte is 8 meter. 

→ Pakket houtwal/houtsingel; minimale breedte is 3 meter en maximale breedte is 15 meter. 

 

Pakketten 
a hakhoutbeheer; jaarlijks beheer 
a1 hakhoutbeheer; houtwal en houtsingel jaarlijksbeheer 
a2 hakhoutbeheer; hoge houtwal jaarlijks beheer 
b hakhoutbeheer; jaarlijks beheer plus tussenkap 
b1  hakhoutbeheer; hoge houtwal jaarlijks beheer + periodiek beheer 7e of 14e jaar bij 

cyclus 25 jaar 

 
Meldingen 
• Uitgevoerd beheer moet uiterlijk 28 maart en 15 december gemeld moet worden bij RVO, 
geef daarom uitgevoerd beheer binnen 14 kalenderdagen door aan het secretariaat via 
secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl 

mailto:secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl
mailto:secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl
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L21 Beheer van bomenrijen 
 

Beschrijving 
Het beheer van bomenrijen wordt toegepast in verschillende landschapselementen zoals 
lanen en knotbomenrijen. 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Minimaal 5% tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks gesnoeid. 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval isverwijderd. 
• Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari t/m 31 december. 

 

Aanvullende voorschriften 
→ Tenminste 10% van de beheereenheid wordt jaarlijks gesnoeid, geknot of afgezet in de periode van 1 

januari tot 15 maart en vanaf 1 oktober. 

→Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid. 

→Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element. 

→ Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden. 

→ Het raster mag niet aan het element bevestigd worden. 

→ Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid. 

→ Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, 
ridderzuring en jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen). 

→ Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier 
mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden. 

→ Bemesting is niet toegestaan. 

→ Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. 

→ Minimale lengte 25 meter. 
 

Pakketten 
a1 beheer van bomenrijen; knotbomenrij diameter < 20 cm (1 keer knotten in beheerperiode) 
a2 beheer van bomenrijen; knotbomenrij diameter < 20 cm (2 keer knotten in beheerperiode) 
a3 beheer van bomenrijen; knotbomenrij diameter 20-60 cm (1 keer knotten in beheerperiode) 
a4 beheer van bomenrijen; knotbomenrij diameter 20-60 cm (2 keer knotten in beheerperiode) 
a5 beheer van bomenrijen; knotbomenrij diameter > 60 cm (1 keer knotten in beheerperiode) 
a6 beheer van bomenrijen; knotbomenrij diameter > 60 cm (2 keer knotten in beheerperiode) 
a11 beheer van bomenrijen; laan diameter < 20 cm jaarlijks onderhoud berm + 1 keer snoei 

in beheerperiode (cyclus 5 jaar) 
a12 beheer van bomenrijen; laan diameter < 20 cm jaarlijks onderhoud berm + 2 keersnoei 

in beheerperiode (cyclus 5 jaar) 
a13 beheer van bomenrijen; laan diameter 20-60 cm jaarlijks onderhoud berm + 1 keer snoei 

in beheerperiode (cyclus 5 jaar) 
 

Meldingen 

• Voor het pakket geldt dat uitgevoerd beheer in kalenderjaar uiterlijk 28 maart en 15 
december gemeld moet worden bij RVO, geef daarom uitgevoerd beheer binnen 14 
kalenderdagen door aan het secretariaat via secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl 

mailto:secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl
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L22 Knip- of scheerheg 
 

Beschrijving 
Heggen zijn al eeuwen te vinden in het Nederlandse cultuurlandschap. Ze komen in heel 
Nederland voor, maar zijn vooral te vinden rondom dorpen en boerderijen. In Zuid-Limburg en 
langs de Maas is de knip- en scheerheg ook een karakteristiek landschapselement in het 
landelijke gebied. Door het regelmatig knippen heeft de heg een strak en recht uiterlijk. Knip- 
en scheerheggen zijn van belang voor de biodiversiteit vanwege hun functie als broedgebied 
voor struweelvogelsoorten als braamsluiper en kneu en als leefgebied voor vele soorten 
insecten en daarmee weer als voedselgebied voor vleermuizen als gewone dwergvleermuis en 
laatvlieger. Ze worden door vleermuizen gebruikt als oriëntatiestructuur. 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval isverwijderd. 

• Pakket a: 100% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks gesnoeid. 

• Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari t/m 31 december. 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

→ De oppervlakte wordt in een cyclus van minimaal eenmaal per 3 jaar en maximaal eenmaal per jaar 
gesnoeid (geknipt/geschoren), geknot of afgezet in de periode van 1 januari tot 15 maart en na 15 juli 

(zie pakketten) 

→ Na het knippen of scheren heeft de heg een minimale hoogte van 0,8 meter. 

→ Het snoeihout mag niet in het element verwerkt worden. 
→ Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element. 
→ Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, 

ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen). 

→ Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier 
mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden. 

→ Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden. 

→ Het raster mag niet aan het element bevestigd worden. 

→ Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid. 

→ Bemesting is niet toegestaan. 
→ Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. 

→ Minimale lengte 50 meter. 

 
Pakketten 

a) Jaarlijks scheren of knippen 
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L23 Struweelhaag 
 

Beschrijving 
Struweelhagen komen in heel Nederland voor en er zijn vele lokale varianten. Struweelhagen 
vormen een belangrijk leefgebied voor aan struwelen en zomen gebonden flora en fauna van 
het cultuurlandschap zoals zomertortel en spotvogel. Ze zijn tevens van belang als 
voedselgebied en migratieroute voor zoogdieren als hazelmuis en bunzing. 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Minimaal 5% tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks gesnoeid. 
• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval isverwijderd. 

• Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari t/m 31 december. 

 

Aanvullende beheervoorschriften 
→ Algemeen: De beheereenheid wordt periodiek gesnoeid, geknot of afgezet. 

→ Het snoeien knotten of afzetten vindt jaarlijks plaats in de periode van 1 januari tot 15 maart en na 15 
juli. 

→ Pakket a: Na het snoeien heeft de haag een hoogte van tenminste 1,00 meter en een breedte van 
tenminste 0,8 meter. 

→ Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, 
ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen). 

→ Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier 
mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden. 

→ Bemesting is niet toegestaan. 

→ Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. 

→ Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan. 

→ Het snoeien kan gecombineerd worden met het vlechten van de haag. 
→ Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element. 

→ Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden. 

→ Het raster mag niet aan het element bevestigd worden. 
→ Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid. 

→ Minimale lengte 50 meter. 

 

Pakketten 
a) struweelhaag cyclus 5-7 jaar jaarlijks beheer + periodiek snoeien 5-7 jaar 

 
 

Meldingen 
• Voor het pakket geldt dat uitgevoerd beheer in kalenderjaar uiterlijk 28 maart en 15 

december gemeld moet worden bij RVO, geef daarom uitgevoerd beheer binnen 14 
kalenderdagen door aan het secretariaat via 
secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl 

mailto:secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl
mailto:secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl
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L24 Struweelrand 
Beschrijving 
Struweelranden kunnen zich ontwikkelen vanuit een extensief beheerde situatie, of 
aangeplant worden. Afhankelijk van het beheer kunnen randen ontstaan die gedomineerd 
worden door ruigtekruiden, struiken of een combinatie van beide. Kenmerk van een 
struweelrand is dat deze zowel vrijliggend, als aansluitend aan een ander element kan liggen. 
Struweelranden zijn van groot belang voor de biodiversiteit vanwege hun functie als 
leefgebied voor vogels als braamsluiper, patrijs, geelgors, spotvogel, voor zoogdieren als de 
hazelmuis en (in combinatie met een aanliggende poel) amfibieën als boomkikker. 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Minimaal 5 % tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks gesnoeid. 

• Minimaal 5% tot maximaal 35% van het leefgebied onder beheer is geschoond en/ofgemaaid. 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval isverwijderd. 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

 het deel van de rand met kruidachtige begroeiing mag maximaal 1 maal per 5 jaar worden gemaaid 
waarbij het maaisel wordt afgevoerd. 

 Werkzaamheden worden jaarlijks uitgevoerd in de periode van 1 januari tot 15 maart en na 15 juli. 
 Snoeihout mag op stapels of rillen in het element worden verwerkt voor zover dat het element en de 

begroeiing niet schaadt. 

 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, 
ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen). 

 Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier mogen 
via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden. 

 Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden. 

 Bemesting is niet toegestaan. 

 Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. 
 Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid. 

 De beheereenheid wordt niet beweid. 

   Minimale lengte 50 meter. 
   Minimale breedte 3 meter. 

Pakketten 
a1) struweelrand jaarlijks beheer + 2 x periodiek beheer eens per 3 jaar 

 
Meldingen 

• Uitgevoerd beheer in kalenderjaar wordt uiterlijk 28 maart en 15 december gemeld bij RVO, geef het 
uitgevoerd beheer binnen 14 kalenderdagen door aan het secretariaat en uitgevoerd beheer mbt 
schonen/maaien dient u binnen 14 kalenderdagen na uitvoering te melden bij het secretariaat. 
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L26 Half- en hoogstamboomgaard 

 
Beschrijving 

 

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Minimaal 25% tot maximaal 100% van het leefgebied onder beheer is jaarlijksgesnoeid. 
• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval isverwijderd. 

 

Aanvullende beheervoorschriften 
→ Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste eenmaal per 2 jaar gesnoeid. Andere 

soorten enkel vorm- of onderhoudsnoei indien nodig. 

→ Het snoeien vindt jaarlijks plaats in de periode van 1 januari tot 15 maart en na 15 juli. 

→ Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element. 
→ De stam van de hoogstamfruitboom mag niet beschadigd worden door vee. Het raster mag niet aan 

de boom bevestigd worden. Jonge bomen in een weiland met vee zijn voorzien van een boomkorf. 

→ De onderbegroeiing wordt jaarlijks beweid, of de boomgaard wordt jaarlijks gemaaid waarbij het 
maaisel wordt afgevoerd. 

→ Bemesting met drijfmest, ruige mest (geen pluimveemest) of kalk is toegestaan. 

→ Bij bemesten van de boomgaard worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd 

→ Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, 
ridderzuring en jacobskruiskruid. 

→ Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. 

 
Pakketten 
a) Hoogstamboomgaard 

 
Meldingen 
• Uitgevoerd beheer in kalenderjaar wordt uiterlijk 28 maart en 15 december gemeld bij RVO, 
geef daarom uitgevoerd beheer binnen 14 kalenderdagen door aan het secretariaat 
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L27 Hakhoutbosje 
 

Beschrijving 
 

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Minimaal 5% tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks gesnoeid 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval isverwijderd 
• Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari t/m 31 december 

 
Aanvullende beheervoorschriften 
→ Het hakhoutbosje is minimaal 90% vrijliggend en maakt geen deel uit van een groter bosperceel 

→ Het hakhoutbosje is maximaal 1 ha. groot. 

→ Het snoeien vindt jaarlijks plaats in de periode van 1 januari tot 15 maart en na 1 oktober 
→ Minimaal 80% van de oppervlakte van het bosje wordt als hakhout beheerd en periodiek afgezet in 

een cyclus van eenmaal in de 6 – 25 jaar. 

→ Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element. 

→ Bemesting is niet toegestaan. 

→ Slootmaaisel , bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid. 

→ Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden. 

→ Het raster mag niet aan het element bevestigd worden. 
→ Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, 

ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen). 
→ Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier 

mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden. 

→ Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. 

 
Pakketten 

a1 hakhoutbosje met langzaamgroeiende soorten jaarlijks beheer 
a2 hakhoutbosje met langzaamgroeiende soorten jaarlijks beheer + eindkap (cyclus 15jaar) 
b1 hakhoutbosje met snelgroeiende soorten jaarlijks beheer 
b2 hakhoutbosje met snelgroeiende soorten jaarlijks beheer + eindkap (cyclus 10 jaar) 

 

Meldingen 
• Uitgevoerd beheer wordt in kalenderjaar uiterlijk 28 maart en 15 december gemeld bij RvO. Meld 

aub het gesnoeide deel binnen 14 dagen na uitvoering bij het secretariaat. 
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L29 Bosje 
 

Beschrijving 
 

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 
• Minimaal 5 % tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks gesnoeid 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval isverwijderd 
• Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari t/m 31 december 

 

Aanvullende beheervoorschriften 

→ Het bosje is minimaal 90% vrijliggend en maakt geen deel uit van een groter bosperceel 

→ Het bosje is maximaal 1 ha. groot. 

→ Het snoeien vindt jaarlijks plaats in de periode van 1 januari tot 15 maart en na 1 oktober 

→ Het element wordt beheerd als bos met hoog opgaande bomen. 

→ Randen van het element worden als hakhout beheerd met een cyclus van eens in de 6 – 25 jaar. 

→ Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei 
en/of de stoven niet schaadt. 

→ Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element. 

→ Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden. 

→ Het raster mag niet aan het element bevestigd worden. 
→ Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, 

ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen). 

→ Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier 
mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden. 

→ Bemesting is niet toegestaan. 

→ Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid. 
→ Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. 

 

Pakketten 
a1 bossingel en bosje jaarlijks beheer 
a2 bossingel en bosje jaarlijks beheer + periodiek beheer (15 jaar) 

 

Meldingen 
Uitgevoerd beheer wordt in kalenderjaar uiterlijk 28 maart en 15 december gemeld 
bij RvO. Geeft het daarom het gesnoeide deel binnen 14 dagen na uitvoering door 
aan het secretariaat. 
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Bijlage 1: Lijst indicatorsoorten grasland 

 

 

 

 

 
 

NUMMER NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM 

1 Gewoon duizendblad Achilla millefolium 
2 Wilde bertram Achillea ptarmica 

3 Madeliefje Bellis perennis 

4 Dotterbloem Caltha palustris 
5 Grasklokje Campanula rotundifolia 

6 Rapunzelklokje Campanula rapunculus 

7 Pinksterbloem Cardamine pratensis 
8 Knoopkruid Centaurea jacea 

9 Akkerhoornbloem Cerastium arvense 

10 Kale jonker Cirsium palustre 

11 Groot streepzaad Crepis biennis 

12 Rietorchis Dactylorhiza majalis s.l. 
13 Wilde peen Daucus carota 

14 Kruisdistel Eryngium campestre 

15 Moerasspirea Filipendula ulmara 

16 Moeraswalstro Galium palustre 

17 Geel walstro Galium verum 

18 Glad walstro Galium mollugo 

19 Muizenoor Hieracium pilosella 

20 Sint-Janskruid Hypericum perforatum 

21 Kantig hertshooi Hypericum maculatum 

22 Gevleugeld hertshooi Hypericum tetrapterum 

23 Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata 

24 Zandblauwtje Jasione montana 
25 Veldlathyrus Lathyrus pratensis 

26 Vertakte leeuwentand Leontodon autumnalis 

27 Kleine leeuwentand Leontodon saxatilis 

28 Ruige leeuwentand Leontodon hispidus 

29 Gewone margriet Leucanthemum vulgare 

30 Gewone rolklaver Lotus corniculatus 
31 Moerasrolklaver Lotus pedunculatus 

32 Smalle rolklaver Lotus glaber 

33 Penningkruid Lysimachia nummularia 

34 Grote wederik Lysimachia vulgaris 

35 Moeraswederik Lysimachia thyrsiflora 

36 Watermunt Mentha aquatica 

37 Zompvergeet-mij-nietje Myosotis laxa subsp. cespitosa 

38 Moerasvergeet-mij-n. Myosotis scorpioides 

39 Klein vogelpootje Ornithopus perpusillus 

40 Varkenskarwij Peucedanum carvifolia 

41 Smalle weegbree Plantago lanceolate 

42 Tormentil Potentilla erecta 
43 Vijfvingerkruid Potentilla reptans 

44 Brunel Prunella vulgaris 

45 Scherpe boterbloem Ranunculus acris 

46 Behaarde boterbloem Ranunulus sardous 
47 Knolboterbloem Ranunculus bulbosus 

48 Egelboterbloem Ranunculus flammula 
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49 Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius 

50 Kleine ratelaar Rhinanthus minor 

51 Harige ratelaar Rhinanthus alectorolophus 

52 Veldzuring Rumex acetosa 

53 Schapenzuring Rumex acetosella 
54 Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi 

55 Grasmuur Stellaria graminea 

56 Gele morgenster Tragopogon pratensis 

57 Rode klaver Trifolium pratense 

58 Kleine klaver Trifolium dubium 

59 Aardbeiklaver Trifolium fragiferum 

60 Echte valeriaan Valeriana officinalis 

61 Gewone ereprijs Veronica chamaedrys 

62 Tijmereprijs Veronica serpyllifolia 

63 Vogelwikke Viccia cracca 

64 Moeraszoutgras Triglochin palustris 
65 Gewone waterbies Eleocharis palustris 

66 Kamgras Cynosurus cristatus 

67 Reukgras Anthoxanthum odoratum 

68 Veldbies Luzula campestris 

69 Trilgras/Bevertjes Briza media 
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