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Binnen het leefgebied Open Grasland zijn er in het werkgebied van Collectief Midden Overijssel 
enkele kerngebieden aangewezen waar beheersubsidie mogelijk is voor het beschermen van 
weidevogels. Om de weidevogels in deze gebieden optimaal te bedienen zijn er maatwerkpakketten 
opengesteld voor bescherming van nesten, maar ook voor opgroeiende kuikens. 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 

Pakketnaam Pakketvariant 
A01 Grasland met rustperiode A Rustperiode van 1 april tot 1 juni 

B Rustperiode van 1 april tot 8 juni 
C Rustperiode van 1 april tot 15 juni 
L Rustperiode van 1 mei tot 15 juni, voorweiden 
q Rustperiode van 1 mei tot 1 juni, voorweiden 
r Rustperiode van 8 mei tot 8 juni, voorweiden 
s Rustperiode van 1 mei tot 8 juni, voorweiden 
t Rustperiode van 8 mei tot 15 juni, voorweiden 

A02 Kuikenvelden a Rustperiode 1 april – 1 augustus, 2 weken 
b Rustperiode 1 april – 1 augustus, 3 weken 
c Rustperiode 1 april – 1 augustus, 4 weken 
d Rustperiode 1 april – 1 augustus, 5 weken 
e Rustperiode 1 april – 1 augustus, 6 weken 

A03 Plas-dras a 15 februari – 15 april 
b 15 februari – 15 mei 
c 15 februari – 15 juni 
e 15 februari – 15 april, greppels 
f 15 februari – 15 mei, greppels 
g 15 februari – 15 juni, greppels 
i 1 mei – 15 augustus, 3 weken, greppels 
j 1 mei – 15 augustus, 1 maand, greppels 

A04 Legselbeheer a Legselbeheer op grasland 
b Rustperiode op bouwland 

A05 Kruidenrijk grasland a 1 april – 15 juni 
A06 Extensief beweid grasland a 1 – 1,5 GVE / ha, 1 april – 15 juni 

c 1 – 3 GVE / ha, 1 april – 15 juni 
A07 Ruige mest a Ruige mest 
A19 Kruidenrijke akkerrand b Braakstrook voor de kievit 
A41 Grasland a Verschralen voedselrijk grasland 
A41 Grasland b Doorbreken dominante graslandfase 
A41 Grasland + aansluitend kuikenveld c Verschralen voedselrijk grasland 
A41 Grasland + aansluitend kuikenveld d Doorbreken dominante graslandfase 

 



Beheerpakketten Collectief Midden Overijssel 3 

 

 

 
 
 
 

Het in acht nemen van een rustperiode op grasland is zowel voor nesten als voor kuikens van belang. 
Door tijdens het broedseizoen geen werkzaamheden uit te voeren wordt er rust geboden aan 
broedende vogels, hierdoor verminder je de kans op verstoring van de legsels. Ook kan het 
functioneren als opgroeigebied voor jonge weidevogels. In de rustperiode zijn landbouwkundige 
werkzaamheden niet toegestaan. Aan het eind van deze periode staat er een vrij hoge vegetatie op 
het perceel. Optioneel kan het pakket A07: Ruige Mest worden toegevoegd, maar ook het bemesten 
met drijfmest blijft mogelijk. U dient er wel rekening mee te houden dat er een lagere of zelfs 
achterwege blijven van een voorjaarsgift in de vorm van drijf- en/of kunstmest zeer wenselijk is. Dit 
vertraagt de grasgroei wat een positief effect heeft op de weidevogels. 

 
Beheereisen 

• Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum X tot datum Y (Zie beschreven onder 
pakketvariant) 

• Pakketten l en q t/m t (rustperiode datum X tot datum Y, voorweiden) is speciaal bedoeld om voor te 
weiden. Het gras wordt vanaf 1 maart tot het einde van de rustperiode niet gemaaid. 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

® Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan. 
® In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats. 
® Grasland met een rustperiode in de vorm van randen is ook mogelijk. Deze randen moeten minimaal 6 

meter breed zijn. 
® De rustperiode wordt jaarlijks in acht genomen. 
® Ook buiten de rustperiode wordt ingezet op maximale bescherming van aanwezige weidevogelnesten 

en kuikens. 
® Indien buiten de rustperiode nesten van weidevogels aanwezig zijn, worden deze bij werkzaamheden 

ontzien. 
® Op percelen met nesten of kuikens wordt buiten de rustperiode uitsluitend bij daglicht werkzaamheden 

verricht.  
® Indien buiten de rustperiode weidevogelkuikens op het perceel aanwezig zijn, wordt uitsluitend van 

binnen naar buiten gemaaid en/of worden 12 tot 24 uur voorafgaand aan het maaien stokken met 
plastic zakken geplaatst om aanwezige kuikens te verjagen naar een ander perceel.  

® In overleg met een hiertoe door het collectief aangewezen persoon kan een alternatieve 
kuikenvriendelijke werkwijze worden gekozen. 

 
 
 

Pakketvariant Vergoeding/ha 
A01a Rustperiode van 1 april tot 1 juni € 320,06 
A01b Rustperiode van 1 april tot 8 juni € 466,46 
A01c Rustperiode van 1 april tot 15 juni € 623,72 

A01: Grasland met rustperiode 

Beschrijving 
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Beschrijving 
Het pakket kuikenvelden heeft een vergelijkbaar doel als het pakket A01: Grasland met 
rustperiode. De rustperiode wordt echter niet van tevoren vastgelegd van datum x tot datum 
y, maar wordt ad hoc en gedurende het broedseizoen bepaald om rust te creëren op plaatsen 
waar dit op dat moment nodig is en waar veel nesten van weidevogels of jonge weidevogels 
zitten. 

 
Beheereisen 

• Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum X tot datum Y (zie beschreven onder pakketvariant) 
 

Aanvullende beheervoorschriften 
® In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats. 
® Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan. 
® Indien de kuikenvelden in de vorm van randen of stroken worden aangelegd, dienen deze randen of 

stroken ten minste 6 meter breed te zijn. 
® Kuikenvelden mogen op zijn vroegst op 1 juni worden gemaaid. 
® Indien buiten de rustperiode nesten van weidevogels aanwezig zijn, worden deze bij werkzaamheden 

ontzien. 
® Op percelen met nesten of kuikens wordt buiten de rustperiode uitsluitend bij daglicht werkzaamheden 

verricht. 
® Indien buiten de rustperiode weidevogelkuikens op het perceel aanwezig zijn, wordt uitsluitend van 

binnen naar buiten gemaaid en/of worden 12 tot 24 uur voorafgaand aan het maaien stokken met plastic 
zakken geplaatst om aanwezige kuikens te verjagen naar een ander perceel. In overleg met een hiertoe 
door het collectief aangewezen persoon kan een alternatieve kuikenvriendelijke werkwijze worden 
gekozen. 

® Kuikenvelden kunnen alleen als last-minute pakket worden ingezet en kan alleen worden afgesloten in 
overleg met uw coördinator. 

® Kuikenvelden kunnen tot 15 mei worden afgesloten op percelen waar nog geen beheer ligt.  
® Na 15 mei kunnen kuikenvelden alleen nog worden afgesloten op percelen met het pakket A04: 

Legselbeheer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pakketvariant Vergoeding/ha 
A02a Rustperiode van 2 weken € 292,21 
A02b Rustperiode van 3 weken € 438,61 
A02c Rustperiode van 4 weken € 585,02 
A02d Rustperiode van 5 weken € 731,42 
A02e Rustperiode van 6 weken € 877,43 

A02: Kuikenvelden 
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Beschrijving 
Plas-dras biedt een aantrekkelijke biotoop voor weidevogels om te rusten en te foerageren. Op plas- 
draspercelen kunnen voor het eigenlijke broedseizoen soms tientallen weidevogels worden 
aangetroffen. De aantrekkingskracht is daarmee erg groot en gehoopt wordt dat een deel van deze 
weidevogels zal besluiten in het gebied te blijven om te broeden. Daarnaast bieden plas- 
draspercelen ook foerageer- en rustmogelijkheden buiten het directe broedseizoen, bijvoorbeeld 
voor al uitgevlogen jonge vogels en doortrekkers. Het plas-draspakket (a t/m c) 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, zodat het overige deel van 
het perceel drassig zal worden. Aan het eind van de plas-drasperiode zal het perceel weer 
droogvallen, waarna het perceel zich kan herstellen, of weer ingezaaid moet worden. 
Vanuit het collectief zijn er mogelijkheden om een pomp, werkende op zonne-energie beschikbaar te 
stellen. Meer informatie hierover kunt u krijgen via uw coördinator. 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• De beheereenheid is geïnundeerd (100% drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot datum y (zie 
beschreven onder pakketvariant) 
 
Aanvullende beheervoorschriften 

® De beheereenheid is jaarlijks geïnundeerd. 
® Pakket a t/m c: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water tussen de 5 en 20 

cm diep. 
® Pakket e t/m g wordt aangelegd in greppels, die door het verhogen van het waterpeil ‘overlopen’. 
® Pakket i en j worden afgesloten als last-minute pakket en worden aangelegd in greppels gedurende 3 of 

4 weken binnen de aangeduide periode. 
® Ook buiten de inundatieperiode wordt ingezet op maximale bescherming van aanwezige 

weidevogelnesten en kuikens. 
® Indien buiten de inundatieperiode nesten van weidevogels aanwezig zijn, worden deze bij 

werkzaamheden ontzien.  
® Op percelen met nesten of kuikens wordt buiten de rustperiode uitsluitend bij daglicht werkzaamheden 

verricht.  
® Indien buiten de rustperiode weidevogelkuikens op het perceel aanwezig zijn, wordt uitsluitend van 

binnen naar buiten gemaaid en/of worden 12 tot 24 uur voorafgaand aan het maaien stokken met 
plastic zakken geplaatst om aanwezige kuikens te verjagen naar een ander perceel. In overleg met een 
hiertoe door het collectief aangewezen persoon kan een alternatieve kuikenvriendelijke werkwijze 
worden gekozen. 

 
Pakketvariant Vergoeding/ha 
A03a 15 februari – 15 april € 875,84 
A03b 15 februari – 15 mei € 1389,46 
A03c 15 februari – 15 juni € 2307,23 
A03e 15 februari – 15 april, greppels € 875,84 
A03f 15 februari – 15 mei, greppels € 1389,46 
A03g 15 februari – 15 juni, greppels € 2307,23 
A03i 1 mei – 15 augustus, 3 weken, greppels € 692,17 
A03j 1 mei – 15 augustus, 4 weken, greppels € 922,90 

A03: Plas-dras 
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Beschrijving 
Om weidevogels te beschermen is het lang niet altijd nodig om alle percelen waarop zich broedende 
weidevogels bevinden, te beleggen met een rustperiode. Bijvoorbeeld omdat de dichtheid aan 
weidevogels vrij laag is. In dit soort situaties kan het pakket legselbeheer op grasland een invulling 
geven aan weidevogelbeheer, door het legsel en de onmiddellijke omgeving hiervan te beschermen 
tegen landbouwkundige werkzaamheden. Door het plaatsen van nestbeschermers of het op andere 
wijze ontzien van de legsels bij werkzaamheden, wordt de kans op het uitkomen van het legsel sterk 
vergroot. Percelen met legselbeheer hebben over het algemeen weinig nut als foerageergebied voor 
jonge weidevogels, tenzij gekozen wordt voor een combinatie met een kruidenrijke 
weidevogelgraslandrand. 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. 

 
Beheereisen 

• Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en 
gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, tenminste via enclaves van minimaal 50 m2, of in 
combinatie met een ad hoc/ lastminute rustperiode met pakket A02: Kuikenvelden. 

• Enclaves dienen te blijven staan tot het nest uit en de kuikens de enclave hebben verlaten. 
• Gevonden nesten zijn geregistreerd, bijvoorbeeld op stalkaart of via digitale informatie en dienen op 

ieder moment aantoonbaar te zijn. 
 

Aanvullende beheervoorschriften 
® De vergoeding geldt alleen voor nesten van de kritische weidevogelsoorten benoemd in het 

natuurbeheerplan als grutto, wulp, tureluur, kemphaan, watersnip, zomertaling en slobeend en alleen 
als ze daadwerkelijk ontzien worden bij werkzaamheden. 

® Gevonden legsels worden gemarkeerd en geregistreerd. 
® Nesten die voor vergoeding in aanmerking komen worden binnen 3 dagen na het maaien gemeld bij uw 

coördinator en er wordt gewaarborgd dat de situatie controleerbaar is. 
® Op percelen met nesten of kuikens wordt uitsluitend bij daglicht werkzaamheden verricht. Daarnaast 

worden voldoende voorzorgsmaatregelen in acht genomen om ook de niet voor vergoeding in 
aanmerking komende aanwezige nesten of kuikens te sparen. 

® Indien weidevogelkuikens op het perceel aanwezig zijn, wordt uitsluitend van binnen naar buiten 
gemaaid en/of worden 12 tot 24 uur voorafgaand aan het maaien stokken met plastic zakken geplaatst 
om aanwezige kuikens te verjagen naar een ander perceel. In overleg met een hiertoe door het 
collectief aangewezen persoon kan een alternatieve kuikenvriendelijke werkwijze worden gekozen. 

 
 
 

Pakketvariant Vergoeding per nest 
A04a Legselbeheer op grasland €121,61 
Pakketvariant Vergoeding/ha 
A04d Rustperiode van 2 weken € 292 
A04e Rustperiode van 3 weken € 438 
A04f Rustperiode van 4 weken € 585 
A04g Rustperiode van 5 weken € 731 
A04h Rustperiode van 6 weken € 877 

A04: Legselbeheer op grasland evt icm rustperiode 
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Beschrijving 
Steeds meer kieviten broeden de laatste jaren op bouwland, echter vinden er tijdens het 
broedseizoen vele activiteiten plaats als ploegen, mesten, zaaien e.d. 
Om deze weidevogels te beschermen kan er gekozen worden voor het later bewerken van de 
landbouwpercelen. Hierdoor hebben kieviten die vroeg leggen de kans hun jongen groot te brengen. 
Bij bewerken van een bouwland met nesten en/of kuikens is het cruciaal dat de jonge kieviten een 
vluchtmogelijkheid hebben tijdens werkzaamheden op het bouwland. Dit kan door het aanleggen 
van braakstrokenpakket A19b: braakstrook kievit of in combinatie met het beweiden van 
naastgelegen percelen via pakketten A06: Extensief beweiden of A01l en A01q t/m t: Rustperiode 
met voorweiden. 

 
Beheereisen 

• Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum X tot datum Y (zie beschreven onder 
pakketvarianten) 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

® Er wordt een rustperiode in acht genomen van ten minste 15 maart tot en met 15 mei. In de rustperiode 
worden geen werkzaamheden uitgevoerd zoals zaaien, frezen, schoffelen en eggen. 

® Tijdens de rustperiode worden er geen nesten gezocht en gemarkeerd. 
® Op percelen met nesten of kuikens wordt uitsluitend bij daglicht werkzaamheden verricht. 
® Indien een perceel met aanwezige nesten wordt bewerkt, dan wordt het nest gespaard door het tijdelijk 

te verplaatsen, of door om het nest heen te werken. 
® Indien er weidevogelkuikens op het perceel aanwezig zijn, worden 12 tot 24 uur voorafgaand aan de 

bewerking stokken met plastic zakken geplaatst om aanwezige kuikens te verjagen naar een ander 
perceel of de eventueel aanwezige braakstroken. In overleg met een hiertoe door het collectief 
aangewezen persoon kan een alternatieve kuikenvriendelijke werkwijze worden gekozen. 

 
 
 
 
 

Pakketvariant Vergoeding/ha 
A04b Rustperiode op bouwland 15 maart – 15 mei € 337,58 

A04b: Rustperiode op bouwland 
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Beschrijving 
Kruidenrijk grasland is van groot belang voor de biodiversiteit. In weidevogelgebieden vormen 
kruidenrijke graslanden terreinen waar kuikens kunnen opgroeien. De bloeiende kruiden trekken 
insecten aan waarop zij kunnen foerageren. Het verschil in vegetatie zorgt voor jonge weidevogels 
voor optimale leefomstandigheden en bied voldoende schuilmogelijkheden tegen predatoren. 

 
Beheereisen 

• Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 april tot 15 juni. 
• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid. 
• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd. 
• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit bijlage 1 zijn aanwezig in de periode van 1 april tot 1 oktober. 

Aanvullende beheervoorschriften  
® In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats zoals bijv. maaien, rollen, 

slepen, of bemesten. 
® Beweiding in de rustperiode niet toegestaan. 
® Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van haarden van 

akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel. 
® Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode. 
® Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid. 
® Kruidenrijk grasland in de vorm van randen is ook mogelijk. Deze randen moeten minimaal 6 meter 

breed zijn. 
® Kruidenrijk grasland wordt afgesloten tot en met 2021 met de intentie het beheer na 2021 voort te 

zetten. 
® Ook buiten de rustperiode wordt ingezet op maximale bescherming van aanwezige weidevogelnesten 

en kuikens; Indien buiten de rustperiode nesten van weidevogels aanwezig zijn, worden deze bij 
werkzaamheden ontzien. 

® Op percelen met nesten of kuikens wordt buiten de rustperiode uitsluitend bij daglicht werkzaamheden 
verricht. 

® Indien buiten de rustperiode weidevogelkuikens op het perceel aanwezig zijn, wordt uitsluitend van 
binnen naar buiten gemaaid en/of worden 12 tot 24 uur voorafgaand aan het maaien stokken met 
plastic zakken geplaatst om aanwezige kuikens te verjagen naar een ander perceel.  

® In overleg met een hiertoe door het collectief aangewezen persoon kan een alternatieve 
kuikenvriendelijke werkwijze worden gekozen; Mochten er na het aflopen van de rustperiode nog 
nesten en/of kuikens op het perceel aanwezig zijn is er een mogelijkheid tot afsluiten van last-minute 
beheer/kuikenvelden. Dit gaat in overleg met het door het collectief aangewezen persoon. 

 
 

Pakketvariant Vergoeding/ha 
A05a 1 april – 15 juni € 1200,52 

A05: Kruidenrijk grasland 
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Beschrijving 
Extensief beweid grasland is bedoeld voor weidevogels die voorkomen op wat korter grasland en een 
bepaalde beweidingdruk kunnen hebben. Het dient zowel als broedgebied als voor foerageergebied 
voor oudere vogels en kuikens. Beweidingsdruk en rustperiode kunnen daarop worden afgestemd. 
Extensief beweid grasland is structuurrijk grasland, omdat er vanwege de lage veedichtheid 
verschillen in het beweidingpatroon ontstaan. 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. 

 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Beweiding is verplicht vanaf datum X tot datum Y met minimale A en maximale B veebezetting (GVE/ha). 
(zie beschreven onder pakketvarianten) 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

® Tijdens de rustperiode wordt de beheereenheid niet gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd, gefreesd, 
(her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest.   

® Tijdens de rustperiode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan. 
® Ook buiten de rustperiode wordt ingezet op maximale bescherming van aanwezige weidevogelnesten en 

kuikens. 
® Indien buiten de rustperiode nesten van weidevogels aanwezig zijn, worden deze bij werkzaamheden 

ontzien.  
® Op percelen met nesten of kuikens wordt buiten de rustperiode uitsluitend bij daglicht werkzaamheden 

verricht. 
® Indien buiten de rustperiode weidevogelkuikens op het perceel aanwezig zijn, wordt uitsluitend van 

binnen naar buiten gemaaid en/of worden 12 tot 24 uur voorafgaand aan het maaien stokken met plastic 
zakken geplaatst om aanwezige kuikens te verjagen naar een ander perceel. In overleg met een hiertoe 
door het collectief aangewezen persoon kan een alternatieve kuikenvriendelijke werkwijze worden 
gekozen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pakketvariant Vergoeding/ha 
A06a Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 

juni, minimaal 1 en maximaal 1,5 
GVE/ha 

€ 557,84 

A06c Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 
juni, minimaal 1 GVE/ha en maximaal 
3 GVE/ ha 

€ 382,50 

A06: Extensief beweid grasland 
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Beschrijving 
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. 

 
Beheereisen  

• Bemesting met ruige stalmest is verplicht; melding achteraf binnen 5 dagen bij het secretariaat. 
 

Aanvullende beheervoorschriften  
® Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 10 en maximaal 20 ton ruige stalmest per 

hectare uitgereden. 
® Ruige mest kan alleen worden toegepast in combinatie met de pakketten A01 en A05. 
® Pakket ruige stalmest moet minimaal 14 dagen voor uitrijden worden aangevraagd. 
® De ruige stalmest mag 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 worden opgebracht. 

® Van het uitrijden van de ruige stalmest wordt binnen 5 dagen na het uitrijden melding gedaan bij uw 
coördinator via het meldingsformulier ruige stalmest. 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. 

® Bij het uitrijden van ruig stalmest wordt rekening gehouden met de eventueel al aanwezige nesten en 
wordt er ingezet op maximale bescherming van deze legsels. 

® Er mogen per beheerjaar meerdere meldingen worden gemaakt van uitrijden van ruige stalmest, 
echter wordt de vergoeding maar éenmalig voor het totale oppervlak uitbetaald. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pakketvariant Vergoeding/ha 
A07a Ruige mest € 110,98 

A07: Ruige mest 
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Beschrijving 
Steeds meer kieviten broeden de laatste jaren op bouwland. Naast de gevaren van allerlei 
bewerkingen op bouwland speelt ook het beschikbare voedselaanbod en dekking een belangrijke rol 
in de kuikenoverleving. Om deze weidevogels te beschermen kan er gekozen worden voor een 
akkerrand aan de rand van een bouwlandperceel. Hiermee wordt een vluchtmogelijkheid geboden 
voor de kievitskuikens en deze randen voorzien in voedsel en dekking voor de jonge kieviten. Deze 
stroken zijn heel goed te combineren met het pakket A04b: Rustperiode op bouwland of in 
combinatie met het beweiden van naastgelegen percelen via pakketten A06: Extensief beweiden of 
A01l en A01q t/m t: Rustperiode met voorweiden. 

 
Afbakening  

• Er moeten minimaal 5 broedparen kieviten en/of scholeksters aanwezig zijn op het perceel waar de 
akkerrand op afgesloten wordt. Het beheerpakket kan vóór het broedseizoen worden afgesloten 
wanneer er verwacht wordt dat er voldoende kieviten op het betreffende perceel gaan broeden. 
Het beheerpakket kan ook nog worden ingezet als last-minute pakket tot 1 april. 

• De beheereenheid is minimaal 6 meter tot maximaal 20 meter breed. 
 
Beheereisen 

• Minimaal 90 % van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit een combinatie van grassen 
en kruiden. 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

® De beheereenheid wordt jaarlijks tussen 1 maart en 1 april ingezaaid met een door het collectief 
bepaald gras-kruidenmengsel en bijbehorende zaaidichtheid. Het hoofdbestanddeel van het 
zaaimengsel bestaat uit gras. 

® In de periode van 1 april tot 15 augustus mogen geen bewerkingen worden uitgevoerd. 
® Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan met uitzondering van vaste mest in de periode 

tussen 1 februari en 15 maart. 
® Het onderwerken van de akkerrand gebeurt, wanneer de omstandigheden het toelaten vóór 1 maart, 

doch uiterlijk vóór 15 maart. 
® Er vindt geen beweiding plaats tussen 15 maart en 15 augustus. 
® De akkerrand ligt minimaal 50 meter vanaf gebouwen of hoog opgaande begroeiing. 
® Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol Chemische bestrijding bij 

agrarisch natuurbeheer en na toestemming van het collectief. 
 
 
 
 

Pakketvariant Vergoeding/ha 
A19b Braakstroken voor de kievit € 1500 

A19: Kruidenrijke akkerrand (A19b.14.003 – kievit) 
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A41a Verschralen voedselrijk grasland 
 
Beschrijving 
In dit pakket wordt gestreefd naar ontwikkeling van kruidenrijk grasland ten behoeve van 
weidevogels. Er wordt niet bemest, en vroeg gemaaid (en maaisel afgevoerd), zodat er veel biomassa 
wordt afgevoerd.  Het tijdstip van de eerste maaisnede hangt af van de uitgangssituatie. Door het 
beheer wordt de biomassa productie in een aantal jaren naar beneden gebracht en ontstaat er een 
structuurrijke zode, waar kruiden meer kans hebben. In zo’n grasland hebben weidevogelkuikens een 
grotere overlevingskans dan de uitgangssituatie van het grasland. 
 
Voedselrijke, productieve graslanden die potentie hebben om kruidenrijk te worden en in een 
weidevogelgebied liggen, worden via pakketvariant a beheerd. Als er weidevogels broeden, kan een 
deel van de beheereenheid worden omgezet in pakketvariant A41c (als kuikenveld), waarbij de 
rustperioden van variant a en c op elkaar aansluiten. 
 
Beheereisen  

• Voorafgaand aan de eerste maaibeurt(en)wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten 
en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, via een 
rustperiode van 1 april tot 27 april. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv op stalkaart of via geo 
informatie). Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst 

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max 10% van de oppervlakte  
• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd  
• Minimaal 2 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in een transect aanwezig in de periode van 1 

april tot 1 oktober  
 
Aanvullende beheervoorschriften 

® De beheereenheid wordt niet bemest.  
® Er wordt geen bagger opgebracht.  
® Gevonden nesten en kuikens worden beschermd door die delen niet te maaien. Die delen 

(kuikenvelden met rust) kunnen worden omgezet in pakketvariant A41c  
® 90-95% van de beheereenheid wordt jaarlijks minimaal drie keer gemaaid en afgevoerd. De eerste 

maaibeurt gebeurt zo vroeg mogelijk, om een te zwaar gewas en een eventuele dominantie van 
witbol te voorkomen, laatste maaibeurt in september/oktober. Eventueel kan de laatste maaibeurt 
vervangen worden door (na)beweiding. 

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

® (Na)beweiding is mogelijk vanaf 1 augustus. 
® Het gewas moet kort de winter in.  
® Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of ingezaaid 
® Klepelen is niet toegestaan. 

 
 

Pakketvariant Vergoeding/ha 
A41a Verschralen voedselrijk grasland € 493,52 
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A41b  Doorbreken dominante graslandfase (witbol, grote 
vossenstaart, rietgras, zachte dravik) 

 
Beschrijving 
In dit pakket wordt gestreefd naar ontwikkeling van kruidenrijk grasland ten behoeve van 
weidevogels. Er wordt niet bemest, en vroeg gemaaid (en maaisel afgevoerd), zodat er veel biomassa 
wordt afgevoerd.  Het tijdstip van de eerste maaisnede hangt af van de uitgangssituatie. Door het 
beheer wordt de biomassa productie in een aantal jaren naar beneden gebracht en ontstaat er een 
structuurrijke zode, waar kruiden meer kans hebben. In zo’n grasland hebben weidevogelkuikens een 
grotere overlevingskans dan de uitgangssituatie van het grasland. 
 
Graslanden met dominantie van Witbol, kunnen via pakketvariant A41b doorgroeien naar 
kruidenrijke graslanden. Graslanden met dominantie van Witbol zijn ongeschikt als foerageer habitat 
voor weidevogelkuikens, omdat de structuur te zwaar is, na een regenbui gaat het gras vaak legeren. 
Maaien in de tweede helft van mei is nodig om Witbol dominantie te doorbreken. Als er weidevogels 
broeden, kan een deel van de beheereenheid bij de eerste snede worden omgezet in pakketvariant 
A41d (als kuikenveld), waarbij de rustperioden op elkaar aansluiten. 
 
Beheereisen  

• Voorafgaand aan de eerste maaibeurt(en)wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten 
en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, via een 
rustperiode van 1 april tot 22 mei. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv op stalkaart of via geo 
informatie). Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst. 

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max 10% van de oppervlakte  
• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd  
• Minimaal 2 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in een transect aanwezig in de periode van 1 

april tot 1 oktober  
 
Aanvullende beheervoorschriften 

® De beheereenheid wordt niet bemest 
® Er wordt geen bagger opgebracht.  
® Gevonden nesten en kuikens worden beschermd door die delen niet te maaien. Die delen 

(kuikenvelden met rust) kunnen worden omgezet in pakketvariant A41d 
® 90-95% van de beheereenheid wordt jaarlijks minimaal drie keer gemaaid en afgevoerd. De eerste 

maaibeurt gebeurt zo vroeg mogelijk, om een te zwaar gewas en een eventuele dominantie van 
witbol te voorkomen, laatste maaibeurt in september/oktober. Eventueel kan de laatste maaibeurt 
vervangen worden door (na)beweiding. 

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

® (Na)beweiding is mogelijk vanaf 1 augustus. 
® Het gewas moet kort de winter in.  
® Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of ingezaaid 
® Klepelen is niet toegestaan. 
 

 
 
 

Pakketvariant Vergoeding/ha 
A41b Doorbreken dominante graslandfase € 879,26 
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A41c Verschralen voedselrijk grasland plus    
  aansluitend kuikenveld 
 
Beschrijving 
In dit pakket wordt gestreefd naar ontwikkeling van kruidenrijk grasland ten behoeve van 
weidevogels. Er wordt niet bemest, en vroeg gemaaid (en maaisel afgevoerd), zodat er veel biomassa 
wordt afgevoerd.  Het tijdstip van de eerste maaisnede hangt af van de uitgangssituatie. Door het 
beheer wordt de biomassa productie in een aantal jaren naar beneden gebracht en ontstaat er een 
structuurrijke zode, waar kruiden meer kans hebben. In zo’n grasland hebben weidevogelkuikens een 
grotere overlevingskans dan de uitgangssituatie van het grasland. 
 
Voedselrijke, productieve graslanden die potentie hebben om kruidenrijk te worden en in een 
weidevogelgebied liggen, worden via pakketvariant A41a beheerd. Als er weidevogels broeden, 
wordt (een deel van) de beheereenheid omgezet naar een kuikenveld met een rustperiode tot 15 
juni. 
 
Beheereisen  

• Voorafgaand aan de eerste maaibeurt(en)wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten 
en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, via een 
rustperiode van 1 april tot 15 juni. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv op stalkaart of via geo 
informatie). Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst. 

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max 10% van de oppervlakte  
• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd  
• Minimaal 2 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in een transect aanwezig in de periode van 1 

april tot 1 oktober  
 
Aanvullende beheervoorschriften 

® De beheereenheid wordt niet bemest. 
® Er wordt geen bagger opgebracht.  
® 90-95% van de beheereenheid wordt jaarlijks minimaal drie keer gemaaid en afgevoerd. De eerste 

maaibeurt gebeurt zo vroeg mogelijk na afloop kuikenveld, om een te zwaar gewas en een eventuele 
dominantie van witbol te voorkomen, laatste maaibeurt in september/oktober. 

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

® (Na)beweiding is mogelijk vanaf 1 augustus. 
® Het gewas moet kort de winter in.  
® Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of ingezaaid 
® Klepelen is niet toegestaan. 

 
 
 
 
 

Pakketvariant Vergoeding/ha 
A41c Verschralen voedselrijk grasland met 

aansluitend kuikenveld 
€ 814,97 
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A41d Doorbreken dominante graslandfase plus 
aansluitend kuikenveld 

 
Beschrijving 
In dit pakket wordt gestreefd naar ontwikkeling van kruidenrijk grasland ten behoeve van 
weidevogels. Er wordt niet bemest, en vroeg gemaaid (en maaisel afgevoerd), zodat er veel biomassa 
wordt afgevoerd.  Het tijdstip van de eerste maaisnede hangt af van de uitgangssituatie. Door het 
beheer wordt de biomassa productie in een aantal jaren naar beneden gebracht en ontstaat er een 
structuurrijke zode, waar kruiden meer kans hebben. In zo’n grasland hebben weidevogelkuikens een 
grotere overlevingskans dan de uitgangssituatie van het grasland. 
 
Graslanden met dominantie van Witbol, kunnen via pakketvariant A41b doorgroeien naar 
kruidenrijke graslanden. Graslanden met dominantie van Witbol zijn ongeschikt als foerageerhabitat 
voor weidevogelkuikens, omdat de structuur te zwaar is en na een regenbui gaat het gras vaak 
legeren. Maaien in de tweede helft van mei is nodig om Witbol dominantie te doorbreken. Als er 
weidevogels broeden, wordt (een deel van) de beheereenheid omgezet naar een kuikenveld met een 
rustperiode tot 15 juni. 
 
Beheereisen  

• Voorafgaand aan de eerste maaibeurt(en)wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten 
en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, via een 
rustperiode van 1 april tot 15 juni. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv op stalkaart of via geo 
informatie). Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst. 

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max 10% van de oppervlakte  
• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd  
• Minimaal 2 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in een transect aanwezig in de periode van 1 

april tot 1 oktober  
 
Aanvullende beheervoorschriften 

® De beheereenheid wordt niet bemest. 
® Er wordt geen bagger opgebracht.  
® 90-95% van de beheereenheid wordt jaarlijks minimaal drie keer gemaaid en afgevoerd. De eerste 

maaibeurt gebeurt zo vroeg mogelijk na afloop kuikenveld, om verdere instandhouding witbol te 
beperken. De laatste maaibeurt in september/oktober. 

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

® (Na)beweiding is mogelijk vanaf 1 augustus. 
® Het gewas moet kort de winter in.  
® Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of ingezaaid 
® Klepelen is niet toegestaan. 
 

 
Pakketvariant Vergoeding/ha 
A41d Doorbreken dominante graslandfase met 

aansluitend kuikenveld 
€ 1136,42 
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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 lanceolata 
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 
49 Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius 
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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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Welke pakketten zijn voor mij geschikt? 
Dit is afhankelijk van de bedrijfssituatie en het omliggende al afgesloten beheer. Voor een optimaal 
effect streeft het collectief naar mozaïekbeheer, waarbij er in het gehele gebied voldoende voedsel- 
en vluchtmogelijkheden zijn voor opgroeiende kuikens. Om te kijken welk pakket het meest geschikt 
is, kunt u contact opnemen met de veldcoördinator. 

 
Kan ik elk pakket afsluiten? 
Binnen het leefgebied open grasland is er onderscheid gemaakt tussen kerngebieden voor kritische 
en voor niet-kritische weidevogels. In de kerngebieden voor kritische weidevogels zijn alle 
bovengenoemde pakketten opengesteld. In de kerngebieden voor niet kritische weidevogels zijn ook 
vrijwel alle pakketten opengesteld met als voornaamste verschil dat de pakketten A01 en A05 in 
randenvorm afgesloten kunnen worden en niet ingezet wordt op vlakdekkend beheer van deze 
pakketten. De begrenzing van de kerngebieden kunt u vinden op de website van het collectief en/of 
in het actuele natuurbeheerplan van de provincie Overijssel. 

 
Hoe kan ik een pakket afsluiten? 
Woont u binnen een van de aangewezen kerngebieden en ziet u mogelijkheden voor het afsluiten 
van een beheerpakket dan kunt u contact opnemen met de coördinator. 

 
Kan ik afwijken van de beheereisen of aanvullende voorwaarden? 
De beheereisen en aanvullende voorwaarden zijn opgesteld door RVO. Deze kunnen niet worden 
aangepast of gewijzigd. Alle actuele tarieven, beheereisen en voorwaarden zijn te vinden op de 
website van het collectief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie vind je op www.collectiefmiddenoverijssel.nl of neem contact op met: 
 

Coördinator E-mail Telefoon/WhatsApp 
Leonard Rouhof rouhof@collectiefmiddenoverijssel.nl 06 103 586 94 

 

 
Veel gestelde vragen 


