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1. Beheerstrategie CMO
• Wat is het en wat moet je er mee?
• Toelichting mogelijkheden botanisch grasland en landschapsbeheer

2. Planning 2022: wanneer kunt u wat (ongeveer) van ons verwachten
3. Aanpak voorintekening voor 2023
4. Inhoud volgende bijeenkomst



1. Beheerstrategie CMO

• Wat is het?
• Wat kan je er mee?
• Mogelijkheden voor botanisch grasland
• Mogelijkheden voor landschapsbeheer



Beheerstrategie: was da?

• Beleid van het collectief ten aanzien van ANLb
• Natuurbeheerplan: WAT wil provincie bereiken met ANLb?
• Welke doelsoorten + grofweg welke gebieden

• Beheerstrategie: HOE gaat collectief deze doelen bereiken?
• Welke doelsoorten, welke gebieden, welke pakketten, welke voorwaarden

• Is gericht op leefgebieden
• Open grasland: weidevogels
• Open akker: akkervogels
• Dooradering: botanisch grasland, randen- en landschapsbeheer
• Categorie Water + Categorie Klimaat



Beheerstrategie: wat kan je er mee?

• Feitelijk 3 doelgroepen:
1. Provincie: ‘goed gevoel’ bij afgeven subsidie voor gebiedsaanvraag

Vertrouwen dat we de juiste dingen doen voor de juiste soorten
2. Collectief: helderheid welke pakketten in welke gebieden mogelijk zijn

Houvast om de juiste dingen met deelnemers af te spreken
3. Deelnemer: verantwoording keuzes collectief (geen willekeur)

Inzicht in mogelijkheden ANLb + keuzes / prioritering collectief

• Document is bepalend voor uw mogelijkheden voor ANLb in 2023
• Uitgangspunt: kwaliteitsslag in beheer

• Straks twee versies (met zelfde inhoud)
• Lange saaie versie
• Publieksvriendelijke versie



Botanisch graslandbeheer

• Leefgebied: Dooradering
• Gaat concreet om ‘pakket 13’ Waardevol botanisch grasland(rand)
• Functioneert ten dienste van diverse doelsoorten 
• Kruiden à nectar à insecten à vogels



Botanisch beheer: wat zijn de mogelijkheden

• Mogelijkheden zijn afhankelijk van:
• Bestaand of nieuw beheer
• Vlakdekkend of randenbeheer
• Kruidenrijkdom van het perceel

• We nemen de mogelijkheden door:
1. Bestaand beheer – vlakdekkend
2. Bestaand beheer – randen
3. Nieuw beheer – vlakdekkend en randen



Bestaand beheer – vlakdekkend (1/3)

• Alle percelen zijn dit voorjaar door Ecogroen beoordeeld
• Zij hanteren 3 niveaus voor kruidenrijkdom:
• Hoog
• Matig
• Beperkt

• Nog geen resultaten gezien
• Wilt u uw botanisch beheer verlengen? Oordeel Ecogroen is leidend.



Bestaand beheer – vlakdekkend (2/3)
Classificatie Ecogroen Opties Contractduur Oppervlakte Overige voorwaarden

Hoog 6 jaar Huidige oppervlakte -
Matig 1 3 jaar Huidige oppervlakte Na 3 jaar vindt herbeoordeling van het 

perceel plaats, op basis daarvan: verlenging 
voor nog 3 jaar of het beheer stopt.

2 6 jaar Huidige oppervlakte U deelt het perceel op in kleinere percelen 
van maximaal circa 1 hectare groot, door de 
aanleg van struweelranden of andere 
landschapselementen.

Deze optie vervalt als het perceel nu al circa 
1 hectare groot is.

3 6 jaar Huidige oppervlakte Het beheerpakket wijzigt in één van 
onderstaande opties:
a) Ontwikkeling botanisch grasland, met 
specifieke voorwaarden voor het betreffende 
perceel;
b) Basispakket botanisch beheer.

4 6 jaar Aangepaste oppervlakte Het beheer wijzigt naar randenbeheer met 
randen van minimaal 6 en maximaal 9 meter 
breed.

Beperkt 6 jaar Aangepaste oppervlakte Het beheer wijzigt naar randenbeheer met 
randen van minimaal 6 en maximaal 9 meter 
breed, als u voldoet aan één van 
onderstaande opties:
a) Het perceel  grenst aan minimaal 3 zijden 
aan landschapselementen;
b) Het randenbeheer maakt onderdeel uit 
van een beheermozaiek voor doelsoorten 
(zie hoofdstuk 6).



Bestaand beheer – vlakdekkend (3/3)



Opdelen van percelen?! 

• Alleen bij oordeel ’matig’
• Reden is kwaliteitsslag in het beheer
• 1 perceel van 3 hectare

versus
• 3 percelen van 1 ha met landschap 
à veel meer biodiversiteit

• Wilt u dit niet? 
• Dan kan maximaal 1 ha verlengd 

worden
• Of 1 van de andere 3 opties kiezen

Voorbeeld van struweelrand door perceel



Pakket ontwikkeling botanisch grasland?!

• Nieuw pakket: nog in ontwikkeling
• Specifieke pakketvoorwaarden
• Gericht op vergroten kruidenrijkdom
• Voor ‘witbol percelen’ + start beheer

Voorbeeld van perceel met witbol



Basispakket botanisch grasland?!

• Nieuw pakket: nog in ontwikkeling
• Specifieke pakketvoorwaarden
• Gericht op behoud (matige) kruidenrijkdom
• Beperkt bemesting mogelijk (en dus ook lagere vergoeding)



Bestaand beheer - randen

• Worden niet vooraf beoordeeld
• Komen we wel graag de komende beheerperiode bewonderen

• Contractduur: kan tot 6 jaar, mits:
• De rand 3 – 12 meter breed is; en
• De rand voldoet aan één van onderstaande opties:

1. De rand grenst aan een landschapselement
2. Het randenbeheer maakt uit van een beheermozaïek voor doelsoorten

(volgt straks bij onderdeel Landschapsbeheer)

• Reden voor mitsen & maren: 
• losse randen zonder landschap dragen beduidend minder bij aan 

biodiversiteit



Nieuw beheer – vlakdekkend en randen

• Alleen in combinatie met andere pakketten / landschap
• Onderdeel van beheermozaïek voor doelsoorten

• Vlakdekkend: maximaal 0,5 hectare
• Grotere percelen: doorsnijden met struweelranden / landschapselementen

• Uitgangspunt is pakket Ontwikkeling botanisch grasland
• Reden voor mitsen & maren: 
• losse randen of percelen zonder landschap dragen beduidend minder bij aan 

biodiversiteit



Samengevat: wat betekent dit voor u?

• Heeft u nu vlakdekkend beheer?
• Hoge waarde: ongewijzigd voortzetten kan
• Matig: voortzetten kan, met mitsen & maren (4 opties om uit te kiezen)
• Beperkt: voortzetten kan alleen als rand, met mitsen & maren (2 opties)

• Heeft u nu randenbeheer?
• Voortzetten als rand kan, met mitsen & maren

• Wilt u starten met botanisch beheer?
• Dat kan (vlakdekkend maximaal 0,5 ha), met mitsen & maren

• Mitsen en maren: koppeling met landschapsbeheer
• Botanisch beheer als onderdeel van beheermozaïek voor doelsoorten



Landschapsbeheer

• Leefgebied: Dooradering
• Gaat om beheer ten dienste van specifieke doelsoorten: 

kamsalamander, boomkikker, knoflookpad, steenuil, patrijs, korhoen, 
grauwe klauwier



Landschapsbeheer: aanpak

• Doelsoorten hebben elk totaal andere eisen aan leefomgeving
• Wat ze wel overeenkomstig hebben is 3 eisen aan voortbestaan:
• Plek geschikt voor voortplanting
• Genoeg voedsel (soms jaarrond!)
• Plek om te schuilen

• CMO richt zich op aanbod van alle 3 eisen per soort
• Periodiek landschapsbeheer betalen we uit ná groot onderhoud



Landschapsbeheer: amfibieën

• Doelsoorten: kamsalamander, boomkikker en knoflookpad
• Kerngebieden: ja
• Actieradius van soorten is (zeer) beperkt: waar ze zitten is beheer zinvol

• Benodigd beheermozaïek:
• Poelen: voortplanting (en voedsel)
• Kamsalamander + boomkikker: hakhout, struweel, etc. tbv: overwinteren 

< 200 meter van poel
• Knoflookpad: vergraafbare akkers tbv dekking en overwinteren



Landschapsbeheer: korhoen

• Kerngebied: ja
• Heeft provincie expliciet beschreven in Natuurbeheerplan

• Benodigd beheermozaïek:
• Extensieve akkers en kruidenrijke graslanden: voedsel
• Beheerpercelen < 200 meter van elkaar



Landschapsbeheer: patrijs

• Kerngebied: nee
• Wel kerngebied in leefgebied Open akker: Vroomshoop

• Strenge eisen voor mogelijke deelname in dit leefgebied:
• Aanwezigheid patrijs (gegevens lokale vogelwerkgroepen, WBE, etc.)
• Draagvlak deelnemer voor mozaïekbeheer

• Benodigd beheermozaïek:
• Beheerpercelen < 500 meter (= actieradius patrijs)
• Daarbinnen: nestgelegenheid, voedsel (jaarrond!) en schuilgelegenheid



Landschapsbeheer: steenuil

• Kerngebieden: nee
• Soort is breed verspreid in ons werkgebied

• Benodigd beheermozaïek:
• Nestgelegenheid + voedsel binnen 100 meter
• Buiten boomgaard maximaal circa 1 ha aan overig beheer tbv steenuil
• Nieuw botanisch beheer tbv steenuil alleen als randenbeheer of max. 0,5 ha

• Strengere eisen voor pakket boomgaard
• Alleen als steenuil er al voorkomt, of
• Voldoende voedselgelegenheid binnen 100 meter
• Nog geen geschikte holtes? Plaatsing nestkast verplicht



Landschapsbeheer: grauwe klauwier

• Doelsoort versus gidssoort…
• Zéér kritische soort
• Beheermozaïek dat deze soort bedient: profiteren vele anderen van

Bv. geelgors, boomkikker, patrijs, boomkikker, etc.

• Kerngebieden: nee
• Is juist bedoeld als kwaliteitsverbetering van los beheer

• Benodigd beheermozaïek:
• Landschapselementen
• Kruidenrijke akker(randen)
• Botanisch beheer (extra eisen aan nieuw beheer)
à combinatie van dit alles, in totaal minimaal 3 hectare



Samengevat: wat betekent dit voor u?

• Heeft u nu landschapsbeheer of wil u hiermee starten?
• Mogelijk extra beheer nodig om beheermozaïek compleet te maken
• Voortplanting, voedsel, veiligheid: alles op overbrugbare afstand

• Welke pakketten is afhankelijk van gebied + doelsoort
• CMO betaalt niet al het landschapsbeheer jaarlijks uit
• Onderscheid pakketten met jaarlijks beheer en periodiek beheer
• Vb. Houtsingel: alleen checken op dood hout en overhangende takken, of 

houtsingel afzetten?
• Periodiek beheer betalen we uit na uitgevoerd beheer (volle 6 jaar in 1 keer)
• CMO en deelnemer stemmen samen af in welk jaar u dit wil doen



2. Planning 2022 (1/2)

Wat Wanneer Wie

Budget April (september) Provincie

Natuurbeheerplan Mei Provincie

Beheerstrategie 1 augustus (concept) CMO

Beheerpakketten + € 1 augustus (concept) CMO

Voorintekening Augustus - oktober CMO + grondgebruiker



Planning 2022 (2/2)

Wat Wanneer Wie

Ecologische + € toets November CMO

Indienen 
gebiedsaanvraag

November CMO

Communicatie 
resultaat toets

November / december CMO

Goedkeuring aanvraag December / januari? Provincie

Afsluiten 
beheercontract

Januari / februari? CMO



3. Aanpak voorintekening

• 1. Grootste deelnemers: bedrijfsbezoek 
• 1e helft augustus
• Paul en Leonard bellen u om afspraak te maken

• 2. Deelnemers met alleen waterbeheer: telefonische afspraak
• Augustus – september, Linda belt u om mogelijkheden te bespreken

• 3. Alle anderen: intekendagen
• 2e helft augustus – oktober, op specifieke data en locaties
• Zelf naar CMO bellen om afspraak in te plannen

• Huidige deelnemers krijgen eind juli mail in welke groep zij horen
• Disclaimer: CMO heeft tijdig helderheid botanisch beheer nodig!



4. Volgende info-uurtjes

• Oefensessies eco-regeling (alleen relevant voor boeren)
• Dinsdag 2 augustus: melkveehouders
• Woensdag 3 augustus: akkerbouwers

• 20 – 21 uur
• Zelfde zoomlink als nu: 

https://us02web.zoom.us/j/2046622146?pwd=MWl0T0hYWkc1TFlG
UStLQTRydTcxdz09#success

https://us02web.zoom.us/j/2046622146?pwd=MWl0T0hYWkc1TFlGUStLQTRydTcxdz09

