
 

 

A13 Botanisch waardevol grasland (Categorie Water) 
 

A13d.14.001: Botanisch hooilandrand langs waterloop 
 
Beschrijving 
Het doel van een hooilandrand langs waterlopen binnen het leefgebied Categorie Water 
is verbeteren van de waterkwaliteit. Een hooilandrand heeft het volgende positieve 
effect op de ecologische kwaliteit: 

• Functioneert als bufferzone tegen inspoeling van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen. 
 
Beheereisen 

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid 
• In de beheereenheid bevinden zich van 1 april tot 1 oktober minimaal 4  verschillende 

indicatorsoorten (zie bijlage 1). 
• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd. 

Aanvullende beheervoorschriften 
• De beheereenheid ligt langs een watervoerende sloot en is minimaal 3 m en maximaal 6 m 

breed. 
• De beheereenheid mag niet worden bemest. 
• Beweiding is het gehele jaar niet toegestaan. 
• Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 maart tot 15 juni. In deze periode vinden geen 

bewerkingen plaats. In overleg met de veldmedewerker kan hier van worden afgeweken als dit 
noodzakelijk is voor de verbetering van de botanische kwaliteit van de beheereenheid. 

• Het maaisel wordt binnen een week na maaien afgevoerd. 
• Uitsluitend selectieve pleksgewijze driftvrije (rugspuit)chemische bestrijding van probleem 

onkruiden zoals akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid is toegestaan. Eventuele inzet van 
chemie kan alleen plaatsvinden in overleg met de veldmedewerker van het collectief. 

• Doorzaaien met een inheems graskruidenmengsel is toegestaan in overleg met het collectief 
en met een door het collectief goedgekeurd mengsel. De kosten hiervan zijn voor de 
deelnemer. 

• Waterloop onderhoud is toegestaan van 1 september tot 1 maart waarbij het maaisel/bagger 
niet op de beheereenheid gebracht mag worden. Waterloop onderhoud van aangewezen 
waardevolle beken en waterlopen in beheer (legger) bij het waterschap is niet toegestaan. 

• Het grasland mag niet worden geklepeld, gescheurd, gefreesd of heringezaaid. 
• De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden in de rustperiode. 
 
 
 
 

 

Pakketvariant Vergoeding/ha 
A13d.14.001 Botanisch hooilandrand langs waterloop € 1.470,75 


