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Datum:  27 juli 2022 

Dit document bevat de concept beheerpakketten en -vergoedingen die Collectief Midden 
Overijssel wil gebruiken voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 2023. Er 
kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Pakketvoorwaarden 
Er kunnen nog pakketvoorwaarden wijzigen de komende maanden. Enerzijds omdat 
landelijk nog (verplichte) aanpassingen worden doorgevoerd, anderzijds op basis van 
voortschrijdend inzicht van CMO zelf. Voorafgaand aan het vastleggen van de 
beheercontracten voor 2023 ontvangt u de definitieve voorwaarden op basis waarvan u 
een besluit kunt nemen over uw beheercontract. 

Beheervergoedingen 
De gehanteerde vergoedingen zijn de conceptvergoedingen voor 2023, deze kunnen nog 
wijzigen. Voorafgaand aan het vastleggen van de beheercontracten voor 2023 ontvangt u 
de definitieve vergoedingen op basis waarvan u een besluit kunt nemen over uw 
beheercontract. 
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Cumulatie en grondgebruik 
 
Cumulatie is het ‘stapelen’ van pakketten. In de meeste gevallen is dit niet toegestaan, er zijn wel 
uitzonderingen waarbij dit wel mogelijk is. In onderstaande tabel is aangegeven welke mogelijkheden 
voor cumulatie er zijn en op welk(e) terreintype(n) het pakket toegepast kan worden. 
 

Pakket Cumulatiemogelijkheden Grondgebruik 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
…   

 
Op dit moment is landelijk nog geen besluit genomen welke pakketten met elkaar mogen cumuleren. 
 
Relatie eco-activiteiten 
Sommige beheerpakketten uit het ANLb bevatten pakketvoorwaarden die (deels) overeenkomen 
met Goede Landbouw en Milieu Condities (GLMC’s) of eco-activiteiten uit het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB). Collectieven mogen via het ANLb niet vergoeden wat vanuit het GLB (of 
vanuit wetgeving) verplicht is. Op dit moment is landelijk nog geen duidelijkheid geboden wat dit 
concreet betekent voor de vergoeding van (enkele) ANLb pakketten.  
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Pakket 6  Extensief beweid grasland 
 
Doel 
Extensief weiden zorgt ervoor dat de vegetatie gevarieerder, minder open en minder egaal zijn dan 
de percelen die gemaaid worden. Dit beheerpakket is daardoor een mooie toevoeging in een 
beheermozaïek voor weidevogels.  
 
Een intensieve beweiding geeft een te grote kans op vertrapping van nesten en het gras wordt snel 
kort gegeten. Door te weiden met minder vee, ontstaat er structuurrijk grasland met ruimte voor 
schuilmogelijkheden. Ook trekken de mestflatten van het vee insecten aan die als voedsel dienen 
voor volwassen weidevogels en wat oudere kuikens. 
 
Pakketvoorwaarden 
1. Beweiding is verplicht vanaf 15 april tot 15 juni met een veebezetting van minimaal x en 

maximaal y GVE per hectare (zie pakketten). U voldoet deze gehele periode aan de minimale en 
maximale veebezetting; 

2. Maaien voorafgaand aan 15 april is niet toegestaan; 
3. In de periode van beweiding is het gebruik van chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, 

m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel op 
maximaal 10% van de beheereenheid; 

4. In de periode van beweiding zijn overige bewerkingen niet toegestaan; 
5. Werkzaamheden zijn (na de beweidingsperiode) alleen toegestaan bij daglicht. 
6. Wanneer u gaat maaien, past u onderstaande kuikenvriendelijke werkwijzen toe: 

o U plaatst 12 – 24 uur voorafgaand aan het maaien stokken met plastic zakken om 
eventuele kuikens te verjagen naar een ander perceel, én; 

o U maait van binnen naar buiten, óf; 
o U maait van één zijde van het perceel naar de andere zijde, waarbij u start aan de zijde 

van het perceel waarin géén kuikens aanwezig zijn. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
6a Extensief beweid grasland, 1 – 1,5 GVE/ha € 700 
6c Extensief beweid grasland, 1 – 3 GVE/ha € 450 

 
Toelichting GVE (Grootvee-eenheid) 
• Runderen ouder dan 2 jaar       1,00 GVE 
• Runderen vanaf 6 maanden maar niet ouder dan 2 jaar   0,60 GVE 
• Runderen jonger dan 6 maanden      0,40 GVE 
• Paardachtigen ouder dan 6 maanden     1,00 GVE 
• Schapen, lammeren en geiten      0,15 GVE 
  



Beheerpakketten Collectief Midden Overijssel 2023 – 2028 CONCEPT 

Pakket 9 Poel (jaarlijks beheer) 
 
Doel 
Poelen en het aangrenzende landbiotoop zijn van groot belang als leefgebied voor diverse amfibieën, 
libellen en waterplanten.  

Openheid rondom (een deel van) de poel is van belang om een goede voortplantingsbiotoop voor 
amfibieën te behouden. Door vegetatie periodiek en gefaseerd te maaien, vinden insecten in de niet-
gemaaide delen een overwinteringsplek. 

Het is van belang te voorkomen dat de poel dichtgroeit, dichtslibt en verlandt. Door regelmatig het 
teveel aan slib, afgestorven plantenresten en waterplanten te verwijderen (schonen) blijft ook de 
zuurstofvoorziening in het water op peil. Het beste is om opschonen van de poel in fases uit te 
voeren. Op deze manier wordt niet de hele poel door de onderhoudswerkzaamheden verstoord, en 
blijft altijd een deel van de begroeiing in stand waar de, in de poel aanwezige, organismen heen 
kunnen vluchten. Afwezigheid van vissen is cruciaal: vissen eten de amfibieën-eitjes op waardoor 
succesvolle voortplanting nagenoeg onmogelijk is.  

Dit pakket is gericht op poelen waarbij opschonen met een kraan niet noodzakelijk is in de 
contractperiode, maar jaarlijks regulier beheer voldoende is. 

Instapeisen 

• De poel is niet aangesloten op een watergang of afwatering vanuit het erf; 
• De poel is vrij van vis. 

 
Pakketvoorwaarden 
1. U verricht jaarlijks onderhoud aan de poel, waarbij u: 

o circa 1/3 van het talud / oeverrand maait; 
o bomen en struiken snoeit zodat de poel niet in de schaduw ligt;  
o voorkomt dat de poel voor meer dan de helft dichtgroeit; 

2. U voert en maai- en schoonafval af;  
3. U mag alleen werkzaamheden verrichten in de periode tussen 1 september en 15 oktober; 
4. U doet binnen 7 dagen na jaarlijks onderhoud melding daarvan bij CMO. De melding gaat 

vergezeld van een formulier met daarop: 
• het nummer van de beheereenheid 
• de oppervlakte waarop onderhoud is uitgevoerd 
• de datum waarop het onderhoud is uitgevoerd 

5. Bij gebruik van het element als veedrinkplaats moet u vertrapping van de oevers voorkomen 
door minimaal de helft van de oeverlengte uit te rasteren;  

6. Het is niet toegestaan gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in en rond (< 5 meter) het 
element te gebruiken; 

7. Het is niet toegestaan vissen of andere dieren (zoals eenden en ganzen) uit te zetten of te 
kweken; 

8. Het is niet toegestaan slootmaaisel of bagger in en rond (< 5 meter) het element te verwerken. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / stuk 
9c Poel, jaarlijks beheer € 75 
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Waarom is de toegestane onderhoudsperiode zo kort? 
In de periode van 1 september en 15 oktober zijn er nauwelijks amfibieën in het water aanwezig. 
Onderhoud aan de poel schaadt de aanwezige amfibieën dan niet. 
 
De poel is drooggevallen, is dat een probleem? 
Incidentele droogval van de poel in een droog jaar is geen probleem. Dit zorgt ervoor dat er geen 
vissen in de poel overleven, en dat is op zijn beurt weer gunstig voor de overlevingskans van 
amfibieëneitjes en -larven. Wanneer de poel jaarlijks droogvalt, is dat een signaal dat onderhoud 
(inclusief uitdiepen) nodig is. 
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Pakket 9 Poel (periodiek beheer) 
 
Doel 
Poelen en het aangrenzende landbiotoop zijn van groot belang als leefgebied voor diverse amfibieën, 
libellen en waterplanten.  

Openheid rondom (een deel van) de poel is van belang om een goede voortplantingsbiotoop voor 
amfibieën te behouden. Door vegetatie periodiek en gefaseerd te maaien, vinden insecten in de niet-
gemaaide delen een overwinteringsplek. 

Het is van belang te voorkomen dat de poel dichtgroeit, dichtslibt en verlandt. Door regelmatig het 
teveel aan slib, afgestorven plantenresten en waterplanten te verwijderen (opschonen) blijft ook de 
zuurstofvoorziening in het water op peil. Het beste is om opschonen van de poel in fases uit te 
voeren. Op deze manier wordt niet de hele poel door de onderhoudswerkzaamheden verstoord, en 
blijft altijd een deel van de begroeiing in stand waar de, in de poel aanwezige, organismen heen 
kunnen vluchten. Afwezigheid van vissen is cruciaal: vissen eten de amfibieën-eitjes op waardoor 
succesvolle voortplanting nagenoeg onmogelijk is. 

Dit pakket is gericht op poelen waarbij naast het jaarlijks regulier beheer van de poel, het éénmaal 
uitvoeren van groot onderhoud met een kraan noodzakelijk is in de contractperiode. 

Instapeisen 

• Een kleine poel is kleiner dan 175 m2, een grote poel is groter dan 175 m2 (vanaf de insteek); 
• De poel is niet aangesloten op een watergang of afwatering vanuit het erf; 
• De poel is vrij van vis. 

 
Pakketvoorwaarden 
1. U verricht jaarlijks onderhoud aan de poel, waarbij u: 

o circa 1/3 van het talud / oeverrand maait; 
o bomen en struiken snoeit zodat de poel niet in de schaduw ligt;  
o voorkomt dat de poel voor meer dan de helft dichtgroeit; 

2. Tijdens de contractperiode verricht u daarnaast minimaal éénmaal groot onderhoud, waarbij u 
minimaal 75% van de poel schoont (uitbaggeren met een kraan); 

3. Op basis van een beheerplanning geeft CMO u aan in welke jaar groot onderhoud moet 
plaatsvinden; 

4. U mag alleen werkzaamheden verrichten in de periode tussen 1 september en 15 oktober; 
5. U voert en maai- en schoonafval af;  
6. U doet binnen 7 dagen na het groot onderhoud melding daarvan bij CMO. De melding gaat 

vergezeld van een formulier met daarop: 
• het nummer van de beheereenheid 
• de oppervlakte waarop onderhoud is uitgevoerd 
• de datum waarop het onderhoud is uitgevoerd 

7. Bij gebruik van het element als veedrinkplaats moet u vertrapping van de oevers voorkomen 
door minimaal de helft van de oeverlengte uit te rasteren;  

8. Het is niet toegestaan gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in en rond (< 5 meter) het 
element te gebruiken; 

9. Het is niet toegestaan vissen of andere dieren (zoals eenden en ganzen) uit te zetten of te 
kweken; 

10. Het is niet toegestaan slootmaaisel of bagger in en rond (< 5 meter) het element te verwerken. 
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Pakketten 
 

Pakketvariant Vergoeding / stuk 
9a Poel (klein), periodiek beheer € 75 jaarlijks 

€ 200 eenmalig 
9b Poel (groot), periodiek beheer € 75 jaarlijks 

€ 525 eenmalig 
 
U krijgt de eenmalige vergoeding uitgekeerd na uitvoering van groot onderhoud en melding daarvan. 
 
Waarom is de toegestane onderhoudsperiode zo kort? 
In de periode van 1 september en 15 oktober zijn er nauwelijks amfibieën in het water aanwezig. 
Onderhoud aan de poel schaadt de aanwezige amfibieën dan niet. 
 
De poel is drooggevallen, is dat een probleem? 
Incidentele droogval van de poel in een droog jaar is geen probleem. Dit zorgt er voor dat er geen 
vissen in de poel overleven, en dat is op zijn beurt weer gunstig voor de overlevingskans van 
amfibieëneitjes en -larven. Wanneer de poel jaarlijks droogvalt, is dat een signaal dat onderhoud 
(inclusief uitdiepen) nodig is. 
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Pakket 10 Natuurvriendelijke oever 
 
Doel 
Een natuurvriendelijke oever is een door de mens aangebrachte aaneengesloten oever langs een 
watergang, in de vorm van een plas-drasberm of een flauw talud. Een natuurvriendelijke oever heeft 
een belangrijke functie als leefgebied voor diverse vissoorten: in de watervegetatie vinden zij schuil- 
en paaiplekken.  

Ook bij weidevogelbeheer zijn natuurvriendelijke oevers van belang. Weidevogelkuikens kunnen 
goed zwemmen, maar hebben een flauwe oever nodig om weer uit het water te komen. Ook bieden 
de oevers een beschutte plek met voedsel voor de weidevogels. 

Instapeisen 

• De oever heeft een talud van minimaal 1:3. 
 

Pakketvoorwaarden 
1. U schoont en/of maait de beheereenheid minimaal éénmaal per 2 jaar en maximaal éénmaal per 

jaar; 
2. Per onderhoudsbeurt schoont en/of maait u minimaal 25% en maximaal 50% van de 

beheereenheid; 
3. U voert en maai- en schoonafval af;  
4. U mag alleen werkzaamheden verrichten in de periode tussen 1 september en 15 oktober; 
5. U doet binnen 7 dagen na jaarlijks onderhoud (maaien en/of schonen) melding daarvan bij CMO. 

De melding gaat vergezeld van een formulier met daarop: 
• het nummer van de beheereenheid 
• de oppervlakte waarop onderhoud is uitgevoerd 
• de datum waarop het onderhoud is uitgevoerd 

6. Het is niet toegestaan gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in en rond het element te 
gebruiken; 

7. Beweiding is niet toegestaan op de beheereenheid. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / m1 
10a Natuurvriendelijke oever € 0,55 

 
 
Waarom is voor deze onderhoudsperiode gekozen? 
Door te maaien en/of te schonen in september en oktober hebben vissen en amfibieën het minst 
hinder van de werkzaamheden. Met deze periode omzeilen we de voortplantingsperiode en de 
overwinteringstijd. 
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Pakket 13 Ontwikkeling botanisch grasland - startbeheer 
 
Doel 
Botanische graslanden zijn niet alleen belangrijk vanwege hun botanisch waarde, ze zijn ook voor de 
fauna van belang. De aanwezige kruiden zijn een voedselbron voor dieren: de aanwezige nectar trekt 
insecten aan die op hun beurt voedsel vormen voor diverse boerenlandvogels.  

Wanneer u net start met botanisch beheer, bestaat het perceel vaak nog volledig uit Engels raaigras 
of een mix van diverse grassen. Het perceel is dan nog erg voedselrijk, met een hoge gewasproductie. 
Door te maaien, het maaisel af te voeren en niet te bemesten verschraalt het perceel, waardoor de 
gewasproductie daalt en de kruidenrijkdom toeneemt. Dit pakket richt zich specifiek op percelen 
waar net gestart wordt met de ontwikkeling van botanisch grasland. 

 
Instapeisen 
• Ontwikkeling botanisch grasland – startbeheer kan in de vorm van randen en vlakdekkend 

beheer; 
• Randen zijn minimaal 3 meter en maximaal 9 meter breed; 
• Vlakdekkende percelen zijn maximaal 0,5 hectare groot. Grotere oppervlakten moeten 

doorsneden zijn door landschapselementen, struweelranden, etc. die voldoen aan een ANLb-
pakket.  
 

Pakketvoorwaarden 
1. U maait het grasland jaarlijks twee tot drie keer en voert het maaisel af; 
2. De eerste maaibeurt vindt plaats in de tweede helft van mei; 
3. U zorgt dat het gras kort de winter ingaat; 
4. Bloten en klepelen is niet toegestaan; 
5. Gebruik van chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van 

akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel op maximaal 10% van de 
beheereenheid; 

6. Beweiding is niet toegestaan; 
7. Bemesting is niet toegestaan; 
8. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid; 
9. Werkzaamheden zijn alleen toegestaan bij daglicht; 
10. U maait van binnen naar buiten. 

 
Let op! Als de graslandontwikkeling gedurende de contractperiode leidt tot een dominantstadium 
van witbol, vossestaart of glanshaver (specifieke grassoorten), dan is uw startbeheer succesvol 
geweest en tegelijk het moment bereikt waarop het nodig is het beheerpakket te wijzigen in 
Ontwikkeling botanisch grasland – doorbreken dominantstadium. U kunt daarvoor contact met ons 
opnemen. 

Pakketten 
 

Pakketvariant Vergoeding / ha 
13bmaatwerk Ontwikkeling botanisch grasland - startbeheer € 1.000 

 
 
 
 
 



Beheerpakketten Collectief Midden Overijssel 2023 – 2028 CONCEPT 

Waarom moet ik in de tweede helft van mei maaien? 
In de tweede helft van mei steekt Engels raaigras alle energie in het doorschieten van de bloeistengel 
en het tot bloei komen. Doordat er geen bemesting plaatsvindt, wordt vervolgens de hergroei van 
Engels raaigras vertraagd. Hier profiteren andere grassoorten van en een aantal éénjarige kruiden. 
Dit is de eerste stap in het ontwikkelingsbeheer. 
 
Waarom alleen bij daglicht maaien? 
Als u in het donker maait, hebben de kuikens onvoldoende gelegenheid een veilige plek te zoeken.  
 
Waarom van binnen naar buiten maaien? 
Als u op het midden van uw perceel met maaien start en vervolgens naar de buitenkant maait, 
hebben kuikens de gelegenheid naar naastgelegen percelen te vluchten en raken ze niet opgesloten in 
een steeds kleiner wordend stuk grasland. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het gewenste eindplaatje: bloemrijk grasland (foto Rob Geerts). 
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Pakket 13 Ontwikkeling botanisch grasland – 
doorbreken dominantstadium 

 
Doel 
Botanische graslanden zijn niet alleen belangrijk vanwege hun botanisch waarde, ze zijn ook voor de 
fauna van belang. De aanwezige kruiden zijn een voedselbron voor dieren: de aanwezige nectar trekt 
insecten aan die op hun beurt voedsel vormen voor diverse boerenlandvogels.  

Wanneer u al enige tijd bezig bent met botanisch beheer, kunt u in een dominantstadium van een of 
meer grassen komen. Afhankelijk van de bodemsoort bestaat de grasmat dan voor meer dan de helft 
uit gestreepte witbol, grote vossestaart of glanshaver. De vegetatie blijft dan vrij kruidenarm en de 
soorten zijn vrij algemeen. Dit stadium kan relatief eenvoudig doorbroken worden door twee tot drie 
jaar op de juiste momenten in het jaar te maaien. 

 
Instapeisen 

• Ontwikkeling botanisch grasland – doorbreken dominantstadium kan in de vorm van randen en 
vlakdekkend beheer; 

• Randen zijn minimaal 3 meter en maximaal 9 meter breed; 
• Vlakdekkende percelen zijn maximaal circa 0,5 hectare (nieuw beheer) of 1 hectare (voorzetting 

botanisch beheer) groot. Grotere oppervlakten moeten doorsneden zijn door 
landschapselementen, struweelranden, etc. die voldoen aan een ANLb-pakket.  
 

Pakketvoorwaarden 
1. U maait het grasland jaarlijks twee keer en voert het maaisel af; 
2. De eerste maaibeurt vindt plaats in de eerste helft van juni; 
3. De tweede maaibeurt vindt plaats in september; 
4. Bloten en klepelen is niet toegestaan; 
5. Gebruik van chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van 

akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel op maximaal 10% van de 
beheereenheid; 

6. Beweiding is niet toegestaan; 
7. Bemesting is niet toegestaan; 
8. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid; 
9. Werkzaamheden zijn alleen toegestaan bij daglicht; 
10. U maait van binnen naar buiten. 

 
Let op! Als de graslandontwikkeling voorspoedig verloopt en u bent van mening dat er een 
kruidenrijke vegetatie op het perceel is ontstaan (minimaal 20 soorten per 25 m2), dan is uw 
ontwikkelingsbeheer succesvol geweest en kunt u in overleg met het collectief het beheerpakket 
wijzigen in een ander botanisch pakket. 

Pakketten 
 

Pakketvariant Vergoeding / ha 
13bmaatwerk Ontwikkeling botanisch grasland – doorbreken 

dominantstadium 
€ 1.200 
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Waarom moet ik in de eerste helft van juni maaien? 
De meeste kruiden kennen een tragere voorjaarsontwikkeling dan de dominante grassen (witbol, 
vossestaart en glanshaver). Na een ‘vroege’ maaibeurt voor half juni, groeien deze kruiden relatief 
snel door en onderdrukken de hergroei van de tot dan toe dominante grassoorten. Dit is de benodigde 
stap in het ontwikkelingsbeheer om uit het dominant-stadium te komen. 
 
Waarom alleen bij daglicht maaien? 
Als u in het donker maait, hebben de kuikens onvoldoende gelegenheid een veilige plek te zoeken.  
 
Waarom van binnen naar buiten maaien? 
Als u op het midden van uw perceel met maaien start en vervolgens naar de buitenkant maait, 
hebben kuikens de gelegenheid naar naastgelegen percelen te vluchten en raken ze niet opgesloten in 
een steeds kleiner wordend stuk grasland. 
 
 
 

Een graslandperceel in een dominant-stadium van gestreepte witbol. 
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Pakket 13 Basispakket botanisch hooiland 
 
Doel 
Botanische graslanden zijn niet alleen belangrijk vanwege hun botanisch waarde, ze zijn ook voor de 
fauna van belang. Het gaat vaak om typisch ‘ouderwets’ grasland met een wat pollige structuur en 
verspreid voorkomende kruiden. De aanwezige kruiden zijn een voedselbron voor dieren: de 
aanwezige nectar trekt insecten aan die op hun beurt voedsel vormen voor diverse 
boerenlandvogels.  

Sommige percelen kennen een matige botanische waarde. Deze percelen zijn wel degelijk 
verschraald en kennen een hogere botanische waarde dan regulier Engels raaigras, maar hebben de 
gewenste (hogere) kruidenrijkdom niet bereikt. Op deze percelen is een basispakket botanisch 
hooiland mogelijk. Doel van dit pakket is de instandhouding van de huidige (matige) kruidenrijkdom. 
Hier staat een lagere vergoeding tegenover (de percelen hebben ook nog een relatief hoge 
gewasproductie), maar zijn de maatregelen ook een stuk beperkter: zo is instandhoudingsbemesting 
onder voorwaarden wel toestaan. 

 
Instapeisen 

• Ongeacht ligging in het perceel zijn in de periode van 1 april tot 1 oktober in een plot van 25 m2 
minimaal 15 soorten inheemse grassen en kruiden aanwezig; 

• Het perceel zit niet in een dominant-stadium van gestreepte witbol, vossenstaart of glanshaver 
(dan is alleen pakket Ontwikkeling botanisch grasland – doorbreken dominantstadium mogelijk); 

• De beheereenheid is maximaal 3 hectare groot. Grotere oppervlakten moeten doorsneden zijn 
door landschapselementen, struweelranden, etc. die voldoen aan een ANLb-pakket;  

• Ecogroen heeft in 2014 of 2023 géén hoge botanische waarde aan het perceel toegekend (bij een 
hoge botanische waarde is het basispakket niet toegestaan). 

 
Pakketvoorwaarden 
1. U maait het grasland jaarlijks minimaal één keer voert het maaisel af; 
2. De eerste maaibeurt vindt plaats ná 15 juni en vóór 1 oktober waarbij het gras op het perceel 

voor het grootste deel kort de winter ingaat; 
3. Bloten en klepelen is niet toegestaan; 
4. Gebruik van chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van 

akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel op maximaal 10% van de 
beheereenheid; 

5. Beweiding is van 1 maart tot 1 augustus niet toegestaan;  
6. Bemesting met kunstmest en/of het opbrengen van bagger is niet toegestaan.  
7. Bemesting met runderdrijfmest of ruige stalmest is toegestaan ná 15 juni, met een maximum per 

hectare per jaar van 15 kuub runderdrijfmest of 10 ton ruige mest;  
8. Bekalken met een traag werkende kalksoort (Dolokalk -korrel- of schelpenkalk) in kleine 

hoeveelheden per jaar is toegestaan om verzuring tegen te gaan; 
9. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid. Pleksgewijs inzaaien is (na 

overleg, advies en akkoord van CMO) toegestaan om de kruidenrijkdom te vergroten; 
10. Werkzaamheden zijn alleen toegestaan bij daglicht. 
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Pakketten 
 

Pakketvariant Vergoeding / ha 
13bmaatwerk Basispakket botanisch hooiland € 500 

 
 
Voorheen moest ik 4 indicatorsoorten hebben op mijn perceel, waarom nu 15 soorten per 25 m2? 
In de ANLb-periode 2016-2022 stond in de pakketvoorwaarden dat op het perceel in een willekeurig 
gekozen plek minimaal 4 soorten kruiden moesten voorkomen die op een indicatorsoortenlijst 
stonden. Deze kruiden zijn een indicator dat het perceel niet bemest werd, en vormen geen goede 
graadmeter voor de kruidenrijkdom van een perceel. Alleen de soorten op die specifieke lijst telden 
mee, dat vraagt dat deelnemers alle soorten moeten kunnen herkennen. 
 
Voor de komende ANLb-periode laten we die specifieke kritische lijst los. Het aantal gaat van 4 naar 
15, maar nu tellen alle inheemse soorten mee: álle kruiden en grassen, dus ook een soort als witte 
klaver telt mee. Op naam brengen hoeft niet, in een vlak van 5 x 5 meter moet je wel minimaal 15 
verschillende soorten grassen en kruiden kunnen vinden. 
 
Wat is een dominant-stadium van gestreepte witbol? 
Bij graslandontwikkeling van Engels raaigras naar grasland met een hoge botanische waarde, kan de 
ontwikkeling blijven steken in fase waarin één of twee grassoorten overheersen. Op zandgronden is 
dit de soort gestreepte witbol. Om deze fase te doorbreken het nodig om eerder te maaien dan in dit 
pakket is toegestaan. 
 
Waarom is maaien pas na 15 juni toegestaan? 
Doel hiervan is ervoor te zorgen dat de kruiden in de rand zaad kunnen zetten en tot bloei komen. Dit 
zorgt voor vergroten van de kruidenrijkdom en meer insecten. 
 
Wat verstaan jullie onder ruige mest? 
Vaste dierlijke mest. 
 
Waarom alleen bij daglicht maaien? 
Als u in het donker maait, hebben kuikens, reekalfjes en andere fauna in uw weiland onvoldoende 
gelegenheid een veilige plek te zoeken.  
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Pakket 13a Botanisch weiland 
 
Doel 
Botanische graslanden zijn niet alleen belangrijk vanwege hun botanisch waarde, ze zijn ook voor de 
fauna van belang. Het gaat vaak om typisch ‘ouderwets’ grasland met een wat pollige structuur en 
verspreid voorkomende kruiden. De aanwezige kruiden zijn een voedselbron voor dieren: de 
aanwezige nectar trekt insecten aan die op hun beurt voedsel vormen voor diverse 
boerenlandvogels.  

Elke plantensoort heeft een eigen bloeiperiode. Door een grote verscheidenheid aan kruiden te 
realiseren, draag je bij aan een zo lang mogelijke ‘bloeiboog’: een periode waarin kruiden tot bloei 
komen en met hun nectar insecten aantrekken.  

 
Instapeisen 
• Ongeacht ligging in het perceel zijn in de periode van 1 april tot 1 oktober in een plot van 5 x 5 

meter (25 m2) minimaal 20 soorten inheemse grassen en kruiden aanwezig;  
• De beheereenheid is maximaal 1 hectare groot. Grotere oppervlakten moeten doorsneden zijn 

door landschapselementen, struweelranden, etc. die voldoen aan een ANLb-pakket. Uitzondering 
hierop zijn percelen die in 2023 door Ecogroen zijn beoordeeld met waarde ‘hoog’, deze kennen 
geen maximum. 
 

Pakketvoorwaarden 
1. U maait het grasland jaarlijks en voert het maaisel af; 
2. U mag bij de eerste snede maximaal 80% maaien, waarbij u de schralere, meest kruidenrijke 

stukken laat staan. Het niet gemaaide deel maait u mee bij de tweede snede; 
3. De eerste maaibeurt vindt voor 1 oktober plaats. Een tweede en derde keer maaien en afvoeren 

is toegestaan; 
4. Bloten en klepelen is niet toegestaan; 
5. Gebruik van chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van 

akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel op maximaal 10% van de 
beheereenheid; 

6. Beweiding is toegestaan met een maximale veebezetting van 2 GVE / ha; 
7. Bemesting met kunstmest en drijfmest is niet toegestaan. Bemesting met vaste mest (maximaal 

10 ton per hectare) is alleen toegestaan na beoordeling en goedkeuring van CMO in een 
frequentie van maximaal 1 x per 3 jaar; 

8. Bekalken met een traag werkende kalksoort (Dolokalk -korrel- of schelpenkalk) in kleine 
hoeveelheden per jaar is toegestaan om verzuring tegen te gaan; 

9. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid; 
10. Werkzaamheden zijn alleen toegestaan bij daglicht; 
11. U maait van binnen naar buiten. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
13a Botanisch weiland € 1.275 
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Toelichting GVE (Grootvee-eenheid) 
• Runderen ouder dan 2 jaar       1,00 GVE 
• Runderen vanaf 6 maanden maar niet ouder dan 2 jaar   0,60 GVE 
• Runderen jonger dan 6 maanden      0,40 GVE 
• Paardachtigen ouder dan 6 maanden     1,00 GVE 
• Schapen, lammeren en geiten      0,15 GVE 
 
Voorheen moest ik 4 indicatorsoorten hebben op mijn perceel, waarom nu 20 soorten per 25 m2? 
In de ANLb-periode 2016-2022 stond in de pakketvoorwaarden dat op het perceel in een willekeurig 
gekozen plek minimaal 4 soorten kruiden moesten voorkomen die op een indicatorsoortenlijst 
stonden. Deze kruiden zijn een indicator dat het perceel niet bemest werd, en vormen geen goede 
graadmeter voor de kruidenrijkdom van een perceel. Alleen de soorten op die specifieke lijst telden 
mee, dat vraagt dat deelnemers alle soorten moeten kunnen herkennen. 
 
Voor de komende ANLb-periode laten we die specifieke kritische lijst los. Het aantal gaat van 4 naar 
20, maar nu tellen alle inheemse soorten mee: álle kruiden en grassen, dus ook een soort als witte 
klaver telt mee. Op naam brengen hoeft niet, in een vlak van 5 x 5 meter moet je wel minimaal 20 
verschillende soorten grassen en kruiden kunnen vinden. 
 
Waarom moet ik landschapselementen realiseren op percelen groter dan 1 ha? 
Dit is een keuze van CMO uit de beheerstrategie. Graslandpercelen die omzoomd zijn door 
landschapselementen, hebben een hogere biodiversiteitswaarde. Veel doelsoorten hebben baat bij de 
combinatie van kruidenrijke percelen en naastgelegen begroeiing. Simpel gezegd: 3 percelen van elk 1 
hectare, elk omzoomd door landschapselementen hebben voor doelsoorten uit Dooradering een 
grotere biodiversiteitswaarde dan 1 perceel van 3 hectare. 
 
Hoe maakt CMO de afweging of bemesting met vaste mest toegestaan is? 
In de basis is bemesting niet toegestaan. Er zijn echter percelen, met name op zandgronden, die al 
dusdanig lang verschraald zijn dat er verzuring optreedt en/of verarming van het aantal kruiden. Dit 
is te herkennen aan een (zeer) ijle vegetatie met typische soorten als schapenzuring, gewone veldbies, 
gewoon biggenkruid, reukgras en gewoon struisgras. Een periode beperkte mestgift van vaste mest 
heeft dan een positief effect op de zuurgraad. 
 
Op echt verschraalde percelen, waar een hoge kruidenrijkdom en ijle vegetatie aanwezig is, is eens in 
de drie jaar een mestgift mogelijk van 5 – 10 ton vaste mest per hectare mogelijk. CMO beoordeelt 
deze mogelijkheid in het veld, samen met u, door te kijken of het perceel daadwerkelijk te ver 
verschraald / verzuurd is. 
 
Waarom moet ik bij de eerste snede een deel laten staan? 
Door bij een maaibeurt het meest kruidenrijke deel ongemaaid te laten, is gunstig voor zaadzetting 
van bloeiende kruiden en voor insecten. Een volgende maaibeurt neemt u dit stuk dan weer mee en 
laat u idealiter een ander deel staan. Met deze maatregel draagt u bij aan het in standhouden en 
vergroten van de kruidenrijkdom op uw perceel.  
 
Waarom is bloten en klepelen niet toegestaan? 
Door percelen met beweiding niet te bloten, blijven de ‘eilandjes’ met langer gras behouden. Ook 
deze leveren een biodiversiteitswaarde doordat hier weer andere kruiden groeien en beschutting voor 
fauna biedt. Daarbij zorgen bloten en klepelen ervoor dat het gras zo klein wordt geslagen, dat het 
niet goed af te voeren is en daarmee bemesting van het perceel ontstaat. 
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Waarom alleen bij daglicht maaien? 
Als u in het donker maait, hebben kuikens, reekalfjes en andere fauna in uw weiland onvoldoende 
gelegenheid een veilige plek te zoeken.  
 
Waarom van binnen naar buiten maaien? 
Als u op het midden van uw perceel met maaien start en vervolgens naar de buitenkant maait, 
hebben weidevogelkuikens, reekalfjes en andere fauna de gelegenheid naar naastgelegen percelen te 
vluchten en raken ze niet opgesloten in een steeds kleiner wordend stuk grasland. 
 
 
  

Botanisch waardevol grasland (foto Rob Geerts). 
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Pakket 13 Botanisch hooiland 
 
Doel 
Botanische graslanden zijn niet alleen belangrijk vanwege hun botanisch waarde, ze zijn ook voor de 
fauna van belang. Het gaat vaak om typisch ‘ouderwets’ grasland met een wat pollige structuur en 
verspreid voorkomende kruiden. De aanwezige kruiden zijn een voedselbron voor dieren: de 
aanwezige nectar trekt insecten aan die op hun beurt voedsel vormen voor diverse 
boerenlandvogels.  

Elke plantensoort heeft een eigen bloeiperiode. Door een grote verscheidenheid aan kruiden te 
realiseren, draag je bij aan een zo lang mogelijke ‘bloeiboog’: een periode waarin kruiden tot bloei 
komen en met hun nectar insecten aantrekken.  

 
Instapeisen 
• Ongeacht ligging in het perceel zijn in de periode van 1 april tot 1 oktober in een plot van 5 x 5 

meter (25 m2) minimaal x soorten inheemse grassen en kruiden aanwezig (zie pakketten); 
• De beheereenheid is maximaal 1 hectare groot. Grotere oppervlakten moeten doorsneden zijn 

door landschapselementen, struweelranden, etc. die voldoen aan een ANLb-pakket. Uitzondering 
hierop zijn percelen die in 2023 door Ecogroen zijn beoordeeld met waarde ‘hoog’, deze kennen 
geen maximum. 

 
Pakketvoorwaarden 
1. U maait het grasland jaarlijks en voert het maaisel af; 
2. U mag bij de eerste snede maximaal 80% maaien, waarbij u de schralere, meer kruidenrijke 

stukken laat staan. Het niet gemaaide deel maait u mee bij de tweede snede. 
3. De eerste maaibeurt vindt voor 1 oktober plaats. Een tweede en derde keer maaien en afvoeren 

is toegestaan; 
4. Bloten en klepelen is niet toegestaan; 
5. Gebruik van chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van 

akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel op maximaal 10% van de 
beheereenheid; 

6. Beweiding is alleen toegestaan tussen 1 augustus en 1 maart;  
7. Bemesting met kunstmest en drijfmest is niet toegestaan. Bemesting met vaste mest (maximaal 

10 ton per hectare) is alleen toegestaan na beoordeling en goedkeuring van CMO in een 
frequentie van maximaal 1 x per 3 jaar; 

8. Bekalken met een traag werkende kalksoort (Dolokalk -korrel- of schelpenkalk) in kleine 
hoeveelheden per jaar is toegestaan om verzuring tegen te gaan; 

9. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid; 
10. Werkzaamheden zijn alleen toegestaan bij daglicht; 
11. U maait van binnen naar buiten. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
13b Botanisch hooiland 

Minimaal 20 soorten 
€ 1.450 

13h Botanisch hooiland – extra divers 
Minimaal 30 soorten 

€ 1.800 
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Voorheen moest ik 4 indicatorsoorten hebben op mijn perceel, waarom nu 20 of zelfs 30 soorten 
per 25 m2? 
In de ANLb-periode 2016-2022 stond in de pakketvoorwaarden dat op het perceel in een willekeurig 
gekozen plek minimaal 4 soorten kruiden moesten voorkomen die op een indicatorsoortenlijst 
stonden. Deze kruiden zijn een indicator dat het perceel niet bemest werd, en vormen geen goede 
graadmeter voor de kruidenrijkdom van een perceel. Alleen de soorten op die specifieke lijst telden 
mee, dat vraagt dat deelnemers alle soorten moeten kunnen herkennen. 
 
Voor de komende ANLb-periode laten we die specifieke kritische lijst los. Het aantal gaat van 4 naar 
20 of 30, maar nu tellen alle inheemse soorten mee: álle kruiden en grassen, dus ook een soort als 
witte klaver telt mee. Op naam brengen hoeft niet, in een vlak van 5 x 5 meter moet je wel minimaal 
dit aantal verschillende soorten grassen en kruiden kunnen vinden. 
 
Waarom moet ik landschapselementen realiseren op percelen groter dan 1 ha? 
Dit is een keuze van CMO uit de beheerstrategie. Graslandpercelen die omzoomd zijn door 
landschapselementen, hebben een hogere biodiversiteitswaarde. Veel doelsoorten hebben baat bij de 
combinatie van kruidenrijke percelen en naastgelegen begroeiing. Simpel gezegd: 3 percelen van elk 1 
hectare, elk omzoomd door landschapselementen hebben voor doelsoorten uit Dooradering een 
grotere biodiversiteitswaarde dan 1 perceel van 3 hectare. 
 
Hoe maakt CMO de afweging of bemesting met vaste mest toegestaan is? 
In de basis is bemesting niet toegestaan. Er zijn echter percelen, met name op zandgronden, die al 
dusdanig lang verschraald zijn dat er verzuring optreedt en/of verarming van het aantal kruiden. Dit 
is te herkennen aan een (zeer) ijle vegetatie met typische soorten als schapenzuring, gewone veldbies, 
gewoon biggenkruid, reukgras en gewoon struisgras. Een periode beperkte mestgift van vaste mest 
heeft dan een positief effect op de zuurgraad. 
 
Op echt verschraalde percelen, waar een hoge kruidenrijkdom en ijle vegetatie aanwezig is, is eens in 
de drie jaar een mestgift mogelijk van 5 – 10 ton vaste mest per hectare mogelijk. CMO beoordeelt 
deze mogelijkheid in het veld, samen met u, door te kijken of het perceel daadwerkelijk te ver 
verschraald / verzuurd is. 
 
Waarom moet ik bij de eerste snede een deel laten staan? 
Door bij een maaibeurt het meest kruidenrijke deel ongemaaid te laten, is gunstig voor zaadzetting 
van bloeiende kruiden en voor insecten. Een volgende maaibeurt neemt u dit stuk dan weer mee en 
laat u idealiter een ander deel staan. Met deze maatregel draagt u bij aan het in standhouden en 
vergroten van de kruidenrijkdom op uw perceel.  
 
Waarom is bloten en klepelen niet toegestaan? 
Door percelen met beweiding niet te bloten, blijven de ‘eilandjes’ met langer gras behouden. Ook 
deze leveren een biodiversiteitswaarde doordat hier weer andere kruiden groeien en beschutting voor 
fauna biedt. Daarbij zorgen bloten en klepelen ervoor dat het gras zo klein wordt geslagen, dat het 
niet goed af te voeren is en daarmee bemesting van het perceel ontstaat. 
 
Waarom alleen bij daglicht maaien? 
Als u in het donker maait, hebben kuikens, reekalfjes en andere fauna in uw weiland onvoldoende 
gelegenheid een veilige plek te zoeken.  
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Waarom van binnen naar buiten maaien? 
Als u op het midden van uw perceel met maaien start en vervolgens naar de buitenkant maait, 
hebben weidevogelkuikens, reekalfjes en andere fauna de gelegenheid naar naastgelegen percelen te 
vluchten en raken ze niet opgesloten in een steeds kleiner wordend stuk grasland. 
 
 
 

 
 
 

  
Botanisch waardevol grasland (foto Rob Geerts). 
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Pakket 13d Botanische hooilandrand 
 
Doel 
Botanische graslanden zijn niet alleen belangrijk vanwege hun botanisch waarde, ze zijn ook voor de 
fauna van belang. Het gaat vaak om typisch ‘ouderwets’ grasland met een wat pollige structuur en 
verspreid voorkomende kruiden. De aanwezige kruiden zijn een voedselbron voor dieren: de 
aanwezige nectar trekt insecten aan die op hun beurt voedsel vormen voor diverse 
boerenlandvogels.  

Elke plantensoort heeft een eigen bloeiperiode. Door een grote verscheidenheid aan kruiden te 
realiseren, draag je bij aan een zo lang mogelijke ‘bloeiboog’: een periode waarin kruiden tot bloei 
komen en met hun nectar insecten aantrekken.  

Randen langs opgaande landschapselementen zijn een waardevolle combinatie, met name aan de 
zonzijde van het landschapselement. 

 
Instapeisen 
• Ongeacht ligging in de rand zijn in de periode van 1 april tot 1 oktober in een plot van 25 m2 

minimaal 20 soorten inheemse grassen en kruiden aanwezig; 
• De rand is minimaal 3 en maximaal 9 meter breed; 
• De rand ligt aan de buitenkant van het perceel. 
 
Pakketvoorwaarden 
1. U maait het grasland jaarlijks minimaal één keer voert het maaisel af; 
2. De eerste maaibeurt vindt plaats ná 15 juni en vóór 1 oktober waarbij het gras op het perceel 

voor het grootste deel kort de winter ingaat; 
3. Bloten en klepelen is niet toegestaan; 
4. Gebruik van chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van 

akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel op maximaal 10% van de 
beheereenheid; 

5. Beweiding is gedurende het hele jaar niet toegestaan;  
6. Bemesting is niet toegestaan; 
7. Bekalken met een traag werkende kalksoort (Dolokalk -korrel- of schelpenkalk) in kleine 

hoeveelheden per jaar is toegestaan om verzuring tegen te gaan; 
8. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid; 
9. Werkzaamheden zijn alleen toegestaan bij daglicht. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
13d Botanische hooilandrand € 1.625 
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Voorheen moest ik 4 indicatorsoorten hebben op mijn perceel, waarom nu 20 soorten per 25 m2? 
In de ANLb-periode 2016-2022 stond in de pakketvoorwaarden dat op het perceel in een willekeurig 
gekozen plek minimaal 4 soorten kruiden moesten voorkomen die op een indicatorsoortenlijst 
stonden. Deze kruiden zijn een indicator dat het perceel niet bemest werd, en vormen geen goede 
graadmeter voor de kruidenrijkdom van een perceel. Alleen de soorten op die specifieke lijst telden 
mee, dat vraagt dat deelnemers alle soorten moeten kunnen herkennen. 
 
Voor de komende ANLb-periode laten we die specifieke kritische lijst los. Het aantal gaat van 4 naar 
20, maar nu tellen alle inheemse soorten mee: álle kruiden en grassen, dus ook een soort als witte 
klaver telt mee. Op naam brengen hoeft niet, in een vlak van 5 x 5 meter moet je wel minimaal 20 
verschillende soorten grassen en kruiden kunnen vinden. 
 
Waarom is maaien pas na 15 juni toegestaan? 
Doel hiervan is ervoor te zorgen dat de kruiden in de rand zaad kunnen zetten en tot bloei komen. Dit 
zorgt voor vergroten van de kruidenrijkdom en meer insecten. 
 
Waarom is bloten en klepelen niet toegestaan? 
Door percelen met beweiding niet te bloten, blijven de ‘eilandjes’ met langer gras behouden. Ook 
deze leveren een biodiversiteitswaarde doordat hier weer andere kruiden groeien en beschutting voor 
fauna biedt. Daarbij zorgen bloten en klepelen ervoor dat het gras zo klein wordt geslagen, dat het 
niet goed af te voeren is en daarmee bemesting van het perceel ontstaat. 
 
Waarom alleen bij daglicht maaien? 
Als u in het donker maait, hebben kuikens, reekalfjes en andere fauna in uw weiland onvoldoende 
gelegenheid een veilige plek te zoeken.  
 
 
  



Beheerpakketten Collectief Midden Overijssel 2023 – 2028 CONCEPT 

Pakket 14 Winterstoppel 
 
Doel 
Graanstoppel, met name hoge stoppel, is waardevol voor akkervogels. Akkervogels vinden hierin 
dekking én voedsel in de winter. Als stoppel door de winter ongestoord kan blijven liggen, is dat heel 
aantrekkelijk voor zaadeters (zoals veldleeuwerik en patrijs), maar ook voor muizeneters (zoals 
torenvalk en uilen). Spontane kruiden die in de graanstoppel groeien, dragen ook bij aan het 
voedselaanbod. 
 

Instapeisen 
• Dit pakket is alleen mogelijk op graanpercelen (geen maïs). 
 
Pakketvoorwaarden 
1. Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat vanaf de oogst (minimaal vanaf 1 november) tot 

datum 1 februari uit graanstoppel als gewasrest; 
2. Vanaf de oogst (uiterlijk vanaf 1 november) tot 1 februari vinden in de beheereenheid geen 

bewerkingen plaats; 
3. Rouleren van de beheereenheid is toegestaan in navolging van het bouwplan, aangepaste locatie 

in overleg met CMO en uiterlijk op 15 maart; 
4. Chemische bestrijding is in de periode 1 november tot 1 februari niet toegestaan. 

Let op! Als u ook pakket 55 Chemievrij heeft afgesloten, mag u jaarrond geen chemische 
bestrijding toepassen. 

 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
14d Winterstoppel, 1 november tot 1 februari € 155 

 
 
Rouleren mag. Hoe bepaalt CMO of de aangepaste locatie van het perceel akkoord is? 
We kijken of de nieuwe locatie nog onderdeel uit maakt van het beheermozaïek voor akkervogels. Een 
soort als de patrijs heeft bijvoorbeeld een actieradius van ongeveer 500 meter. Als de gewijzigde 
locatie te ver van de overige beheerpercelen ligt, dan draagt het stoppelland onvoldoende bij.  
 
Anders gezegd: betreft de wijziging verplaatsing naar een aangrenzend perceel, dan zal dit zelden tot 
nooit een probleem zijn. Het is belangrijk dat u wijzigingen tijdig (tot uiterlijk 15 maart) doorgeeft aan 
CMO.  
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Pakket 15a Wintervoedselakker 
 
Doel 
Wintervoedselakkers zijn belangrijk voor in Nederland overwinterende (akker)vogels. De kruidenrijke 
vegetatie trekt insecten aan, de granen bieden voedsel in winter en vroege voorjaar. Door de kruiden 
en het graan in de winter te laten overstaan, is ook in het winterhalfjaar schuilgelegenheid en 
voedsel aanwezig.  

 
Instapeisen 

• De beheereenheid is minimaal 9 meter breed; 
• De beheereenheid is minimaal 0,3 hectare en maximaal 1,5 hectare groot. 
 
Pakketvoorwaarden 
1. Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 1 maart uit het door CMO 

voorgeschreven wintervoedselmengsel; 
2. U neemt een rustperiode in acht van 1 juni tot 1 maart; 
3. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats;  
4. Rouleren van de beheereenheid is toegestaan in navolging van het bouwplan, aangepaste locatie 

in overleg met CMO en uiterlijk op 15 maart bekend bij CMO; 
5. Chemische bestrijding is in de periode van 1 juni tot 1 maart niet toegestaan. 

Let op! Als u ook pakket 55 Chemievrij heeft afgesloten, mag u jaarrond geen chemische 
bestrijding toepassen. 

 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
15a Wintervoedselakker € 2.255 

 
 
Waarom geldt een maximum van 1,5 ha? 
Veel soorten, zo ook de patrijs en de veldleeuwerik, zijn gebaat bij een mozaïekbeheer: een 
combinatie van verschillende maatregelen op verschillende percelen die samen zorgen voor een 
geschikt leefgebied. Simpel gesteld is zijn drie percelen van elk 1 hectare zinvoller dan één perceel van 
3 hectare.  
 
Jaarlijks opnieuw inzaaien 
Een wintervoedsel akker kan meerdere jaren op één plek liggen, maar planten met zaden zoals 
granen nemen snel af en vergrassing neemt toe. U zaait de wintervoedselakker dan ook jaarlijks 
opnieuw in. 
 
Advies: maak gebruik van een vals zaaibed 
Zorg ervoor dat u op tijd zaait, zodat het gewas tot bloei en zaadzetting kan komen. Door gebruik te 
maken van een vals zaaibed, vermindert u ongewenste kruiden. In ons zaaiadvies (volgt uiterlijk 
februari 2023 op onze website) vindt u meer adviezen voor goed akkerbeheer. 
 
Advies: roulatie met vanggewassen 
Een wintervoedselakker kan in de tijd afgewisseld worden met een groenbemester of vanggewas om 
zo de onkruiddruk te verminderen. Dit betekent wisseling van beheerpakket of tijdelijk stoppen met 
het beheerpakket op het specifieke perceel. Overleg tijdig met CMO over de mogelijkheden. 
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Rouleren mag. Hoe bepaalt CMO of de aangepaste locatie van het perceel akkoord is? 
We kijken of de nieuwe locatie nog onderdeel uit maakt van het beheermozaïek voor akkervogels. Een 
soort als de patrijs heeft bijvoorbeeld een actieradius van ongeveer 500 meter. Als de gewijzigde 
locatie te ver van de overige beheerpercelen ligt, dan draagt de wintervoedselakker onvoldoende bij.  
 
Anders gezegd: betreft de wijziging verplaatsing naar een aangrenzend perceel, dan zal dit zelden tot 
nooit een probleem zijn. Het is belangrijk dat u wijzigingen tijdig (tot uiterlijk 15 maart) doorgeeft aan 
CMO. 
 
Mag ik mijn eigen graan gebruiken en die mengen met het kruidenmengsel van CMO? 
In principe heeft CMO hier geen bezwaar tegen. Voor het bestellen van de mengsels is dit wel veel 
omslachtiger voor CMO, zeker in kleine hoeveelheden. De mogelijkheden zijn daarmee afhankelijk van 
het aantal deelnemers en de benodigde hoeveelheid kruidenmengel. Als u voorkeur heeft om eigen 
graan te gebruiken, geef dat dan vooral zo spoedig mogelijk door aan CMO. Bij voldoende animo 
bestellen we een deel zonder graan. 
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Pakket 15d Vanggewas als wintervoedsel 
 
Doel 
Door te kiezen voor een ‘akkervogel-vriendelijk’ vanggewas, kan je veel betekenen voor bijvoorbeeld 
een soort als de patrijs. Zo geeft wintergraan een goede dekking voor de patrijs en ze eten de 
eiwitrijke toppen graag, waardoor je ze helpt in een lastige periode aan voedsel te komen. 
 
Instapeisen 

• De beheereenheid is minimaal 9 meter breed; 
• De beheereenheid is minimaal 0,3 hectare en maximaal 1,5 hectare groot. 
 
Pakketvoorwaarden 
1. Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 oktober tot 1 februari uit bladrammanas, rogge, 

japanse haver of mosterd; 
Opmerking: we onderzoeken nog of de startdatum ook 15 oktober kan worden. En of we in 
aanvulling van de 4 genoemde soorten ook winterwikke, wintererwt, winterveldboon of klaver 
opnemen. 

2. U neemt een rustperiode in acht van 1 oktober tot 1 februari; 
3. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats;  
4. Rouleren van de beheereenheid is toegestaan, aangepaste locatie in overleg met CMO en 

uiterlijk op 15 maart bekend bij CMO; 
5. Chemische bestrijding is in de periode van 1 oktober tot 1 februari niet toegestaan. 

Let op! Als u ook pakket 55 Chemievrij heeft afgesloten, mag u jaarrond geen chemische 
bestrijding toepassen. 

 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
15d Wintervoedselakker, met vanggewas 1 oktober tot 1 februari € 300 

 
Waarom geldt een maximum van 1,5 ha? 
Veel soorten, zo ook de patrijs, zijn gebaat bij een mozaïekbeheer: een combinatie van verschillende 
maatregelen op verschillende percelen die samen zorgen voor een geschikt leefgebied. Simpel gesteld 
is zijn drie percelen van elk 1 hectare zinvoller dan één perceel van 3 hectare.  
 
Rouleren mag. Hoe bepaalt CMO of de aangepaste locatie van het perceel akkoord is? 
We kijken of de nieuwe locatie nog onderdeel uit maakt van het beheermozaïek voor akkervogels. Een 
soort als de patrijs heeft bijvoorbeeld een actieradius van ongeveer 500 meter. Als de gewijzigde 
locatie te ver van de overige beheerpercelen ligt, dan draagt het perceel met een specifiek vanggewas 
onvoldoende bij.  
 
Anders gezegd: betreft de wijziging verplaatsing naar een aangrenzend perceel, dan zal dit zelden tot 
nooit een probleem zijn. Het is belangrijk dat u wijzigingen tijdig (tot uiterlijk 15 maart) doorgeeft aan 
CMO. 
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Pakket 18 Kruidenrijke akker 
 
Doel 
Een kruidenrijke akker bestaat uit een mengsel van graan en akkerkruiden. Deze akkers zijn van 
belang voor diverse soorten fauna in kleinschalige landschappen. De nectar, het stuifmeel, de zaden 
en de aangetrokken insecten vormen een belangrijke voedselbron voor veel dieren. Een niet te dicht 
gezaaid graangewas biedt ruimte voor de gewenste kruiden (o.a. korenbloem, klaproos en kamille) 
en broedende vogels.  
 
Daarnaast dragen graanakkers bij aan bodemverbetering. Granen hebben diepe wortels waardoor 
een bodemstructuur ontstaat die goed waterdoorlatend is. 
 
Instapeisen 

• De maximale oppervlakte is 1,5 hectare; 
• In de vorm van stroken is de kruidenrijke akker minimaal 6 meter breed; 
• Vlakdekkend kruidenrijk akkerbeheer is alleen mogelijk in combinatie met een kruidenrijke 

akkerrand (pakket 19a) of botanische hooilandrand (13d) rondom het perceel of als strook door 
het perceel. 

• Pakketvariant f is alleen mogelijk in het jaar dat er geen graan aanwezig is. 
 
Pakketvoorwaarden 
1. Pakket a: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 15 mei tot 15 juli uit graan (geen maïs) 

en inheemse akkerkruiden (ingezaaid of spontaan); 
2. Pakket f: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 15 mei tot 15 juli uit een eenjarig gewas 

(geen graan of maïs); 
3. Binnen een contractperiode van 6 jaar mag u maximaal 2 jaar een ander gewas dan graan 

inzetten; 
4. Als u kiest voor ingezaaide akkerkruiden, zijn alleen mengsels van CMO toegestaan; 
5. Bemesting met kunstmest is niet toegestaan (ook niet in het jaar dat er geen graan staat); 
6. Chemische bestrijding is niet toegestaan (ook niet in het jaar dat er geen graan staat). 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
18a Kruidenrijke akker – spontane kruiden € 2.000 
18amaatwerk Kruidenrijke akker – ingezaaide kruiden € 2.200 
18f Kruidenrijke akker, jaar zonder graan € 110 

 
Advies: zaai granen dun in voor spontane kruidenontwikkeling 
Idealiter zaait u dun in zodat er ruimte is voor kruiden in de ondergroei. Dit biedt mogelijkheden voor 
akkervogels, insecten en muizen. In ons zaaiadvies (volgt uiterlijk februari 2023 op onze website) vindt 
u meer adviezen voor goed akkerbeheer. 
 
Mag ik mijn eigen graan gebruiken en die mengen met het kruidenmengsel van CMO? 
In principe heeft CMO hier geen bezwaar tegen. Voor het bestellen van de mengsels is dit wel veel 
omslachtiger voor CMO, zeker in kleine hoeveelheden. De mogelijkheden zijn daarmee afhankelijk van 
het aantal deelnemers en de benodigde hoeveelheid kruidenmengel. Als u voorkeur heeft om eigen 
graan te gebruiken, geef dat dan vooral zo spoedig mogelijk door aan CMO. Bij voldoende animo 
bestellen we een deel zonder graan. 
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Pakket 19 Kruidenrijke akkerrand 
 
Doel 
In kruidenrijke akkerranden wordt geen gewas geteeld. Ze worden ingezaaid met een mengsel van 
grassen, kruiden en granen. Zo dienen ze als broed-, schuil- en foerageergebied voor akkervogels 
zoals de veldleeuwerik en patrijs. De rand kan langs het perceel liggen, maar ook dwars over het 
perceel. 
 
In kleinschalige landschappen hebben kruidenrijke akkerranden ook een belangrijke functie als 
voedselbron en schuilgelegenheid voor diverse soorten vogels, zoogdieren, insecten, reptielen en 
amfibieën.  
 
Instapeisen 

• Een kruidenrijke akkerrand is minimaal 6 meter en maximaal 20 meter breed; 
• De rand kan ook blokvormig worden aangelegd, de maximale oppervlakte is dan 1,5 hectare. 

 
Pakketvoorwaarden 
1. Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 1 maart het jaar erop uit het door CMO 

voorgeschreven mengsel voor kruidenrijke akkerranden; 
2. U mag de beheereenheid niet voor 1 maart ploegen of onderwerken; 
3. Als u meerjarige rand wilt vernieuwen op dezelfde locatie, dan laat u (minimaal) 50% van de 

kruidenrijke rand staan, zonder dat u daar opnieuw ploegt en inzaait. Geheel opnieuw inzaaien 
is, na goedkeuring van CMO, mogelijk indien de akkerrand door omstandigheden niet tot 
ontwikkeling is gekomen; 

4. Als u 50% van een bestaande rand opnieuw inzaait, dan knipt u bij randen smaller dan 12 meter, 
de rand niet in de lengterichting op, maar in de breedte (zie figuur). 

 
 
 
 
 
 

Randen van 12 meter of breder mogen ook in de lengterichting worden vernieuwd; 
5. Verplaatsing van de rand is om het jaar mogelijk, mits de locatie in overleg is met CMO en vóór 

15 maart bekend is bij CMO. Jaarlijks rouleren is niet toegestaan; 
6. Beweiding is niet toegestaan; 
7. Bemesting met kunstmest en drijfmest en/of het opbrengen van bagger is niet toegestaan. 

Bemesting met vaste mest is toegestaan na goedkeuring van CMO, in een frequentie van 
maximaal één keer in de 3 jaar, en maximaal 10 ton ruige mest per hectare; 

8. Chemische bestrijding is niet toegestaan. 
 
Pakketten 
 

Pakketvariant Vergoeding / ha 
19a Kruidenrijke akkerrand - voorjaarsinzaai € 2.375 
19amaatwerk Kruidenrijke akkerrand - najaarsinzaai € 2.375 
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Waarom moet ik 50% van de kruidenrijke rand laten staan? 
Door niet jaarlijks de hele rand opnieuw in te zaaien, vinden akkervogels zoals de patrijs ook in de 
periode van maart tot juni voldoende dekking en voedsel.  
 
Waarom stellen jullie voorwaarden aan het deel van de rand dat ik vernieuw? 
Als de helft van een rand van 12 meter breed in de lengterichting wordt vernieuwd, blijft er maximaal 
6 meter kruidenrijke akkerrand overstaan. Dat is een relatief smalle strook waar predatie van 
akkervogels een veel grotere rol speelt. Door kruidenrijke randen niet in de lengte maar in de breedte 
op te knippen, blijft er een blokvormig deel overstaan. Daarin is meer dekking en krijgen predatoren 
minder de kans de akkervogels en hun nesten te vinden. 
 
Wat verstaan jullie onder ruige mest? 
Vaste dierlijke mest. 
 
Wat moet ik doen als mijn akkerrand volstaat met melganzevoet? 
Als de ingezaaide akkerrand in de beginfase geheel overwoekerd wordt met melganzevoet, is dat 
voor de fauna niet problematisch. Veel akkervogels eten de melganzevoet graag. Als u toch graag 
actie wil ondernemen, dan kunt u vóórdat de melganzevoet tot bloei komt de strook maaien of 
bloten. Dit doet u dan op voldoende hoogte zodat u de knoppen verwijderd, maar de ingezaaide 
kruiden alsnog tot bloei kunnen komen.  
 
Wanneer moet ik inzaaien? 
U bent vrij om het beste moment te kiezen. Om onkruidvorming te voorkomen is najaarsinzaai het 
meest geschikt, dan zaait u in tussen 1 oktober en 15 november. In het startjaar in 2023 is dat echter 
niet mogelijk, omdat al op 1 juni 2023 een ontwikkelde akkerrand aanwezig moet zijn. U start dan 
met een voorjaarsinzaai in april. Als u geen voorjaarsinzaai wil toepassen, kunt u ervoor kiezen dat 
uw beheer pas 1-1-2024 ingaat. 
 
In ons zaaiadvies (volgt uiterlijk februari 2023 op onze website) vindt u meer adviezen voor goed 
akkerbeheer. 
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Pakket 20a Hakhoutbeheer (jaarlijks beheer) 
 
Doel 
Hakhoutbeheer is een eeuwenoude techniek van het beheren van bomen en struiken. Door de 
beplanting periodiek (eens in de circa 6 – 18 jaar) op een tiental centimeter boven de grond af te 
zagen (dit noemen we afzetten), loopt de stam weer uit met meerdere vertakkingen. Dit beheer 
passen we toe op verschillende landschapselementen zoals elzensingels en houtwallen/houtsingels. 

 

Het effect van hakhoutbeheer is dat er gelaagdheid in de houtwal en houtsingel ontstaat: een 
kruidlaag, struiklaag en boomlaag. Zonder hakhoutbeheer verandert het landschapselement in een 
bomenrij zonder onderbegroeiing. Landschapselementen met hakhoutbeheer zijn van belang voor 
diverse vogels, vleermuizen, amfibieën, insecten en kleine zoogdieren. Ze bieden nest-, schuil- en 
voedselgelegenheid en zorgen simpelweg ook voor een aantrekkelijk cultuurlandschap. 

 

Instapeisen 
• De houtwal of houtsingel is vrijliggend, lijnvormig en aaneengesloten; 
• De minimale lengte is 25 meter; 
• De minimale breedte is 3 meter, de maximale breedte is 15 meter; 
• Het element bestaat uit een opgaande begroeiing van inheemse bomen en/of struiken waarbij 

minimaal 80% uit hakhout bestaat, de rest mag uit overstaanders bestaan; 
• Het element is periodiek afgezet in een cyclus van eenmaal per 6 – 18 jaar, met uitzondering van 

eventuele overstaanders (bomen die u spaart). Er is geen achterstallig onderhoud. 
 

Pakketvoorwaarden 
1. U verricht jaarlijks onderhoud, waarbij u: 

o De bomen in het landschapselement controleert op dood hout dat een risico oplevert 
voor de veiligheid; 

o Dood hout dat een risico oplevert voor de veiligheid wegsnoeit; 
o Eventuele exoten verwijdert; 
o Eventuele rasters onderhoudt; 

2. Eventuele snoei- en zaag werkzaamheden vinden alleen plaats in de periode tussen 1 oktober en 
15 maart; 

3. Takken die over aangrenzende percelen hangen, mag u het hele jaar door terugsnoeien; 
4. U verwijdert snoeiafval uit het element, of u legt het snoeiafval op rillen, mits: 

o Dat de ondergroei en/of het uitlopen van de stobben niet schaadt; 
o De rillen maximaal 0,5 meter hoog zijn; 
o Maximaal 10% van de oppervlakte van het element bedekt is met rillen;  

Als u het snoeiafval versnippert, voert u de snippers af. 
5. U bestrijdt ongewenste houtsoorten zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en 

Ratelpopulier via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling;  
6. Als het element is voorzien van een wallichaam, houdt u deze in stand; 
7. Vee mag het element niet betreden of beschadigen; 
8. Het is niet toegestaan het raster aan bomen te bevestigen; 
9. U mag geen slootmaaisel, bagger, maaisel of tuinafval verwerken in de beheereenheid; 
10. Bemesting is niet toegestaan; 
11. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan; 
12. Branden is niet toegestaan in of in de directe omgeving (< 50 meter) van het element. 
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Pakketten 
 

Pakketvariant Vergoeding / ha 
20a Hakhoutbeheer, jaarlijks beheer € 500 

 
 
Wat is vrijliggend? 
Vrijliggend wil zeggen dat het landschapselement geen onderdeel uitmaakt van een grotere 
houtopstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat houdt aaneengesloten in? 
Dat het element aaneengesloten is, betekent dat er geen gaten van meer dan 3 meter in de 
beplanting zitten. Het element moet een geheel vormen. Bij een doorgang van meer 3 meter knippen 
we het landschapselement op in twee beheereenheden. 
 
Wanneer beschouwd CMO iets als achterstallig onderhoud? 
Als er geen of te weinig onderhoud aan een landschapselement is geweest, waardoor er schade is of 
kan ontstaan die voorkomen had kunnen worden bij goed beheer. In dit beheerpakket kan het gaan 
om elementen waar dusdanig lang geen hakhoutbeheer is uitgevoerd, dat er geen ondergroei 
(struiklaag) aanwezig is, of waar alle beplanting is doorgeschoten tot opgaande bomen. Het behoud 
van enkele overstaanders (bomen die blijven staan bij een onderhoudsbeurt) is wel gewenst. 
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Pakket 20c Hakhoutbeheer (periodiek beheer) 
 
Doel 
Hakhoutbeheer is een eeuwenoude techniek van het beheren van bomen en struiken. Door de 
beplanting periodiek (eens in de circa 6 – 18 jaar) op een tiental centimeter boven de grond af te 
zagen (dit noemen we afzetten), loopt de stam weer uit met meerdere vertakkingen. Dit beheer 
passen we toe op verschillende landschapselementen zoals elzensingels en houtwallen/houtsingels. 

 

Het effect van hakhoutbeheer is dat er gelaagdheid in de houtwal en houtsingel ontstaat: een 
kruidlaag, struiklaag en boomlaag. Zonder hakhoutbeheer verandert het landschapselement in een 
bomenrij zonder onderbegroeiing. 
 
Landschapselementen met hakhoutbeheer zijn van belang voor diverse vogels, vleermuizen, 
amfibieën, insecten en kleine zoogdieren. Ze bieden nest-, schuil- en voedselgelegenheid en zorgen 
simpelweg ook voor een aantrekkelijk cultuurlandschap. 

Instapeisen 

• De houtwal of houtsingel is vrijliggend, lijnvormig en aaneengesloten; 
• De minimale lengte is 25 meter; 
• De minimale breedte is 3 meter, de maximale breedte is 15 meter; 
• Het element bestaat uit een opgaande begroeiing van inheemse bomen en/of struiken; 
• Het element is periodiek afgezet in een cyclus van eenmaal per 6 – 18 jaar, met uitzondering van 

eventuele overstaanders (bomen die u spaart). Er is geen achterstallig onderhoud. 
 

Pakketvoorwaarden 
1. U verricht jaarlijks onderhoud, waarbij u: 

o De bomen in het landschapselement controleert op dood hout dat een risico oplevert 
voor de veiligheid; 

o Dood hout dat een risico oplevert voor de veiligheid wegsnoeit; 
o Eventuele exoten verwijdert; 
o Eventuele rasters onderhoudt; 

2. Daarnaast verricht u tijdens de contractperiode éénmaal groot onderhoud: het afzetten van de 
beplanting; 

3. U beheert ten minste 80% van de oppervlakte als hakhout, de rest mag als overstaander blijven 
staan;  

4. Op basis van een beheerplanning geeft CMO u aan in welke jaar groot onderhoud moet 
plaatsvinden; 

5. Het afzetten van het element en overige snoeiwerkzaamheden vinden alleen plaats in de periode 
tussen 1 oktober en 15 maart; 

6. Takken die over aangrenzende percelen hangen, mag u het hele jaar door terugsnoeien; 
7. U verwijdert snoeiafval uit het element, of u legt het snoeiafval op rillen, mits: 

o Dat de ondergroei en/of het uitlopen van de stobben niet schaadt; 
o De rillen maximaal 0,5 meter hoog zijn; 
o Maximaal 10% van de oppervlakte van het element bedekt is met rillen;  

Als u het snoeiafval versnippert, voert u de snippers af. 
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8. U doet binnen 7 dagen na het groot onderhoud (afzetten) melding daarvan bij CMO. De melding 
gaat vergezeld van een formulier met daarop: 

o het nummer van de beheereenheid 
o de oppervlakte waarop onderhoud is uitgevoerd 
o de datum waarop het onderhoud is uitgevoerd 

9. U bestrijdt ongewenste houtsoorten zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en 
Ratelpopulier via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling;  

10. Als het element is voorzien van een wallichaam, houdt u deze in stand; 
11. Vee mag het element niet betreden of beschadigen; 
12. Het is niet toegestaan het raster aan bomen te bevestigen; 
13. U mag geen slootmaaisel, bagger, maaisel of tuinafval verwerken in de beheereenheid; 
14. Bemesting is niet toegestaan; 
15. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan; 
16. Branden is niet toegestaan in of in de directe omgeving (< 50 meter) van het element. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
20c Hakhoutbeheer, periodiek beheer € 500 jaarlijks 

€ 14.000 eenmalig 
 
U krijgt de eenmalige vergoeding uitgekeerd na uitvoering van groot onderhoud en melding daarvan. 
 
Wat is vrijliggend? 
Vrijliggend wil zeggen dat het landschapselement geen onderdeel uitmaakt van een grotere 
houtopstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat houdt aaneengesloten in? 
Dat het element aaneengesloten is, betekent dat er geen gaten van meer dan 3 meter in de 
beplanting zitten. Het element moet een geheel vormen. Bij een doorgang van meer 3 meter knippen 
we het landschapselement op in twee beheereenheden. 
 
Wanneer beschouwd CMO iets als achterstallig onderhoud? 
Als er geen of te weinig onderhoud aan een landschapselement is geweest, waardoor er schade is of 
kan ontstaan die voorkomen had kunnen worden bij goed beheer. In dit beheerpakket kan het gaan 
om elementen waar dusdanig lang geen hakhoutbeheer is uitgevoerd, dat er geen ondergroei 
(struiklaag) aanwezig is, of waar alle beplanting is doorgeschoten tot opgaande bomen. Het behoud 
van enkele overstaanders (bomen die blijven staan bij een onderhoudsbeurt) is wel gewenst. 
 
Denkt u aan de juiste vergunningen en/of ontheffingen? 
Afhankelijk van de oppervlakte, locatie en type beheer kunnen vergunningen en/of ontheffingen 
nodig zijn voor periodiek onderhoud. U bent zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) verkrijgen van de 
juiste documenten voor de zaagwerkzaamheden. 
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Pakket 21 Knotbomen 
 
Doel 
Knotbomenrijen zijn kenmerkend voor ons agrarische cultuurlandschap. Knotten houdt in feite niets 
anders in dan de boom eens in de paar jaar van zijn kruin ontdoen waarna deze weer uitloopt. De 
meest bekende soorten zijn wilg, eik, els, es of populier. Knoteiken zijn langzame groeiers en worden 
één keer in de 10 – 15 jaar geknot. Bij knotessen en -elzen eens in de 5 – 8 jaar en knotwilgen en –
populieren eens in de 4 – 6 jaar.  

Vooral oude knotbomen zijn waardevol voor de biodiversiteit vanwege hun functie als broedplek 
voor soorten als de steenuil die gebruik maakt van aanwezige holtes. De vroeg in het voorjaar 
bloeiende wilgen zijn daarnaast belangrijk voor wilde bijen en andere insecten die van stuifmeel en 
nectar leven. De wat ruigere strook tussen de knotbomen biedt een goede leefomgeving voor 
muizen die op hun beurt weer als voedsel dienen voor de steenuil.  

Instapeisen 

• De knotbomenrij is lijnvormig; 
• Het gaat om minimaal 5 knotbomen;  
• De onderlinge afstand is minimaal 3 meter en maximaal 10 meter; 
• De knotboom is een inheemse boom waarvan de stam periodiek op een hoogte van minimaal 1 

meter boven het maaiveld is afgezet, er is geen achterstallig onderhoud; 
• De pakketvariant wordt bepaald op basis van de gemiddelde stamdiameter van de knotbomenrij, 

gemeten op borsthoogte. 
 

Pakketvoorwaarden 
1. U knot de bomen minimaal éénmaal in de 6 jaar, zo nodig vaker; 
2. Het knotten vindt alleen plaats in de periode tussen 1 oktober en 15 maart; 
3. U verwijdert snoeiafval uit het element. Als u het snoeiafval versnippert, voert u de snippers af. 
4. Vee mag het element niet betreden of beschadigen; 
5. Het is niet toegestaan het raster aan bomen te bevestigen; 
6. U mag geen slootmaaisel, bagger, maaisel of tuinafval verwerken in de beheereenheid; 
7. Bemesting is niet toegestaan; 
8. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan; 
9. Branden is niet toegestaan in of in de directe omgeving (< 50 meter) van het element. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / stuk 
21amaatwerk Knotboom, stamdiameter < 20 cm € 4,50 
21amaatwerk Knotboom, stamdiameter 20 - 60 cm € 12 
21amaatwerk Knotboom, stamdiameter > 60cm € 18 

 
 
Advies: niet te kort afzagen 
Zaag de takken af op 5 – 10 centimeter van de kruin, zodat een stompje tak blijft staan. De knotboom 
loopt weer uit via de zijkanten van de tak. Ook ontstaan hierdoor sneller holten die gunstig zijn voor 
soorten die in holtes broeden. 
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Advies: doe het kalm aan 
Voor het behoud van schuil- en nestgelegenheid van de steenuil (en andere holenbroeders) is het 
belangrijk om niet alle knotbomen in de rij te gelijk te knotten. Ook is de wilg een van de eerste 
lentebloeiers. Door het werk gefaseerd uit te voeren, zijn er in het vroege voorjaar voldoende 
wilgenkatjes me stuifmeel beschikbaar voor wilde bijen. Knot bij voorkeur maximaal de helft van de 
bomen en 3 jaar later de andere helft. 
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22a  Knip- of scheerheg (jaarlijks beheer) 
 
Doel 
Heggen zijn al eeuwen te vinden in het Nederlandse cultuurlandschap. Ze komen overal voor, 
maar zijn vooral te vinden rondom boomgaarden bij boerderijen. Knip- en scheerheggen zijn 
van belang voor de biodiversiteit vanwege hun functie als broedgebied voor 
struweelvogelsoorten en als leefgebied voor vele soorten insecten en daarmee weer als 
voedselgebied voor vleermuizen. Ze worden door vleermuizen gebruikt als oriëntatiestructuur.  
 
Instapeisen 
• De heg is vrijliggend, lijnvormig en aaneengesloten; 
• De minimale lengte is 50 meter; 
• De heg ligt rondom een half- of hoogstamboomgaard. Als dit niet het geval is, is alleen pakket 

22b mogelijk (eens per 2 of 3 jaar knippen of scheren); 
• De heg bestaat uit meidoorn. 
 
Pakketvoorwaarden 
1. U knipt of scheert de heg jaarlijks éénmaal aan drie zijden van de heg; 
2. Onderhoudswerkzaamheden vinden alleen plaats in de periode tussen 15 juli en 15 maart; 
3. Na het knippen of scheren heeft de heg een hoogte van minimaal 0,8 meter en maximaal 1,5 

meter; 
4. Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan; 
5. U verwijdert snoeiafval uit het element. Als u het snoeiafval versnippert, voert u de snippers af; 
6. Vee mag het element niet betreden of beschadigen; 
7. Het is niet toegestaan het raster aan de heg te bevestigen; 
8. U mag geen slootmaaisel, bagger, maaisel of tuinafval verwerken in de beheereenheid; 
9. Bemesting is niet toegestaan; 
10. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan; 
11. Branden is niet toegestaan in of in de directe omgeving (<50 meter) van het element.  
 

Pakketten 
 

Pakketvariant Vergoeding / m1 
22a Knip- of scheerheg, jaarlijks beheer € 2,75 

 
Waarom is de heg alleen toegestaan rondom een boomgaard? 
Een knip- en scheerheg die jaarlijks wordt gesnoeid komt in het voorjaar niet tot bloei en draagt in het 
najaar geen bessen. Daarnaast zijn dergelijke heggen vaak erg smal, waardoor de heg minder 
geschikt is als nestgelegenheid. Gecombineerd zorgt dit ervoor dat de biodiversiteitswaarde lager is 
dan een knip- of scheerheg die om de 2-3 jaar gesnoeid wordt (pakket 22b). 
 
Dergelijke knip- en scheerheggen komen van oudsher veel voor rondom boomgaarden. Vanuit 
cultuurhistorisch oogpunt willen we deze heg dan ook niet uitsluiten. 
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22b  Knip- of scheerheg (2-3 jaarlijks beheer) 
 
Doel 
Heggen zijn al eeuwen te vinden in het Nederlandse cultuurlandschap. Ze komen overal voor, 
maar zijn vooral te vinden rondom boomgaarden bij boerderijen. Knip- en scheerheggen zijn 
van belang voor de biodiversiteit vanwege hun functie als broedgebied voor 
struweelvogelsoorten en als leefgebied voor vele soorten insecten en daarmee weer als 
voedselgebied voor vleermuizen. Ze worden door vleermuizen gebruikt als oriëntatiestructuur.  
 
Instapeisen 
• De heg is vrijliggend, lijnvormig en aaneengesloten; 
• De minimale lengte is 50 meter; 
• De heg is niet op het erf gelegen; 
• De heg bestaat uit inheemse soorten. 
 
Pakketvoorwaarden 
1. U knipt of scheert de heg éénmaal in de 2 tot 3 jaar aan drie zijden van de heg; 
2. Onderhoudswerkzaamheden vinden alleen plaats in de periode tussen 15 juli en 15 maart; 
3. Na het knippen of scheren heeft de heg een hoogte van minimaal 0,8 meter en maximaal 1,5 

meter; 
4. Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan; 
5. U verwijdert snoeiafval uit het element. Als u het snoeiafval versnippert, voert u de snippers af; 
6. U doet binnen 7 dagen na het groot onderhoud (knippen of scheren) melding daarvan bij CMO. 

De melding gaat vergezeld van een formulier met daarop: 
o het nummer van de beheereenheid 
o de lengte waarop onderhoud is uitgevoerd 
o de datum waarop het onderhoud is uitgevoerd 

7. Vee mag het element niet betreden of beschadigen; 
8. Het is niet toegestaan het raster aan de heg te bevestigen; 
9. U mag geen slootmaaisel, bagger, maaisel of tuinafval verwerken in de beheereenheid; 
10. Bemesting is niet toegestaan; 
11. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan; 
12. Branden is niet toegestaan in of in de directe omgeving (<50 meter) van het element.  
 

Pakketten 
 

Pakketvariant Vergoeding / m1 
22b Knip- of scheerheg, 2-3 jaarlijks beheer € 1,75 

 
De heg ligt op de erfgrens, mag dit? 
Dit landschapselement is vaak een grensgeval. Als de heg duidelijk de begrenzing vormt van de tuin of 
het erf, dan hoort het niet thuis in het ANLb. Leidend is of RVO.nl het element heeft opgenomen in de 
zogenaamde ‘landschapslaag’. 
 
In de praktijk bestaan erf-heggen vaak uit beuk, haagbeuk of liguster. Deze leveren zeker wel een 
bijdrage aan de biodiversiteit, maar is niet waar het ANLb voor is bedoeld. 
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Pakket 23 Struweelhaag (jaarlijks beheer) 
 
Doel 
Struweelhagen onderscheiden zich van de knip- en scheerhaag door de extensievere vorm van 
beheer. Het zijn vrij uitlopende hagen van vooral doornige struiken zoals meidoorn en sleedoorn. 

Deze doornige hagen vormen een belangrijk leefgebied voor soorten die struwelen nodig hebben, 
zoals de grauwe klauwier en de grasmus. Ze bieden nest-, schuil- en voedselgelegenheid en zorgen 
simpelweg ook voor een aantrekkelijk cultuurlandschap. 

Instapeisen 

• De struweelhaag is vrijliggend, lijnvormig en aaneengesloten; 
• De minimale lengte is 25 meter; 
• De minimale breedte is 3 meter; 
• De struweelhaag bestaat uit inheemse soorten. 

 
Pakketvoorwaarden 
1. U verricht jaarlijks onderhoud, waarbij u: 

o Eventuele exoten verwijdert; 
o Eventuele rasters onderhoudt; 

2. Eventuele zaagwerkzaamheden vinden alleen plaats in de periode tussen 1 oktober en 15 maart; 
3. Takken die over aangrenzende percelen hangen, mag u het hele jaar door terugsnoeien; 
4. U verwijdert snoeiafval uit het element. Als u het snoeiafval versnippert, voert u de snippers af. 
5. U bestrijdt ongewenste houtsoorten zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en 

Ratelpopulier via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling;  
6. Vee mag het element niet betreden of beschadigen; 
7. Het is niet toegestaan het raster aan bomen te bevestigen; 
8. U mag geen slootmaaisel, bagger, maaisel of tuinafval verwerken in de beheereenheid; 
9. Bemesting is niet toegestaan; 
10. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan; 
11. Branden is niet toegestaan in of in de directe omgeving (< 50 meter) van het element. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / m1 
23c Struweelhaag, jaarlijks beheer € 0,25 

 
Wat is vrijliggend? 
Vrijliggend wil zeggen dat het landschapselement geen onderdeel uitmaakt van een grotere 
houtopstand. 
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Wat houdt aaneengesloten in? 
Dat het element aaneengesloten is, betekent dat er geen gaten van meer dan 3 meter in de 
beplanting zitten. Het element moet een geheel vormen. Bij een doorgang van meer 3 meter knippen 
we het landschapselement op in twee beheereenheden.  
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Pakket 23 Struweelhaag (periodiek beheer) 
 
Doel 
Struweelhagen onderscheiden zich van de knip- en scheerhaag door de extensievere vorm van 
beheer. Het zijn vrij uitlopende hagen van vooral doornige struiken zoals meidoorn en sleedoorn. 

Deze doornige hagen vormen een belangrijk leefgebied voor soorten die struwelen nodig hebben, 
zoals de grauwe klauwier en de grasmus. Ze bieden nest-, schuil- en voedselgelegenheid en zorgen 
simpelweg ook voor een aantrekkelijk cultuurlandschap. 

Periodiek (eens in de 6 – 18 jaar) moet een struweelhaag worden afgezet. Afzetten is het op een 
tiental centimeter boven de grond afzagen van de beplanting, zodat deze vervolgens weer uit kan 
lopen met meerdere vertakkingen. 

Instapeisen 

• De struweelhaag is vrijliggend, lijnvormig en aaneengesloten; 
• De minimale lengte is 25 meter; 
• De minimale breedte is 3 meter; 
• De struweelhaag bestaat uit een inheemse soorten. 

 
Pakketvoorwaarden 
1. U verricht jaarlijks onderhoud, waarbij u: 

o Eventuele exoten verwijdert; 
o Eventuele rasters onderhoudt; 

2. Daarnaast zet u de struweelhaag tijdens de contractperiode éénmaal af; 
3. Op basis van een beheerplanning geeft CMO u aan in welke jaar groot onderhoud moet 

plaatsvinden: het afzetten; 
4. Snoei- en zaagwerkzaamheden vinden alleen plaats in de periode tussen 1 oktober en 15 maart; 
5. Takken die over aangrenzende percelen hangen, mag u het hele jaar door terugsnoeien; 
6. U verwijdert snoeiafval uit het element. Als u het snoeiafval versnippert, voert u de snippers af. 
7. U doet binnen 7 dagen na het groot onderhoud (snoeien) melding daarvan bij CMO. De melding 

gaat vergezeld van een formulier met daarop: 
o het nummer van de beheereenheid 
o de oppervlakte waarop onderhoud is uitgevoerd 
o de datum waarop het onderhoud is uitgevoerd 

8. U bestrijdt ongewenste houtsoorten zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en 
Ratelpopulier via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling;  

9. Vee mag het element niet betreden of beschadigen; 
10. Het is niet toegestaan het raster aan bomen te bevestigen; 
11. U mag geen slootmaaisel, bagger, maaisel of tuinafval verwerken in de beheereenheid; 
12. Bemesting is niet toegestaan; 
13. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan; 
14. Branden is niet toegestaan in of in de directe omgeving (< 50 meter) van het element. 
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Pakketten 
 

Pakketvariant Vergoeding / m1 
23b Struweelhaag, periodiek beheer € 0,25 jaarlijks 

€ 6 eenmalig 
 
U krijgt de eenmalige vergoeding uitgekeerd na uitvoering van groot onderhoud en melding daarvan. 
 
 
Wat is vrijliggend? 
Vrijliggend wil zeggen dat het landschapselement geen onderdeel uitmaakt van een grotere 
houtopstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat houdt aaneengesloten in? 
Dat het element aaneengesloten is, betekent dat er geen gaten van meer dan 3 meter in de 
beplanting zitten. Het element moet een geheel vormen. Bij een doorgang van meer 3 meter knippen 
we het landschapselement op in twee beheereenheden. 
 
Denkt u aan de juiste vergunningen en/of ontheffingen? 
Afhankelijk van de oppervlakte, locatie en type beheer kunnen vergunningen en/of ontheffingen 
nodig zijn voor periodiek onderhoud. U bent zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) verkrijgen van de 
juiste documenten voor de zaagwerkzaamheden. 
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Pakket 24 Struweelrand 
 
Doel 
Een struweelrand kan zich ontwikkelen vanuit een extensief beheerde situatie, bijvoorbeeld onder 
een rasterdraad, op een steilrand of in een droge greppel, maar ook aangeplant worden. Afhankelijk 
van het beheer ontstaan dan randen die vooral bestaan uit ruigtekruiden, struiken of een combinatie 
van beide. Een struweelrand kan vrijliggend zijn, maar ook tegen een ander element aanliggen, als 
overgang van een houtsingel, knotbomenrij of bosje naar het aangrenzende intensiever gebruikte 
grasland. 

Struweelranden leveren een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit doordat ze een leefgebied 
bieden aan vogels als grasmus, grauwe klauwier, patrijs en geelgors en voor amfibieën als de 
boomkikker als er een poel in de directe nabijheid is. 

Door het extensieve beheer van deze randen is er veel rust en dekking. Bloeiende ruigtekruiden 
trekken veel nectardrinkende insecten, en daarmee insectenetende vogels. Solitaire struiken en 
bomen zijn voor vogels ideale zangposten en bieden nestgelegenheid. 

Instapeisen 

• De struweelrand is lijnvormig en is voorzien van rasterpalen aan de zijden die grenzen aan 
landbouwgrond;  

• De minimale lengte is 25 meter; 
• De minimale breedte is 1 meter. 

 
Pakketvoorwaarden 
1. U snoeit jaarlijks tot maximaal 30% van de beheereenheid, dit is alleen toegestaan in de periode 

tussen 1 november en 15 maart; 
2. U maait jaarlijks tot maximaal 30% van de beheereenheid, dit is alleen toegestaan in de periode 

tussen 15 juli en 15 maart; 
3. Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan; 
4. U verwijdert snoeiafval uit het element. Als u het snoeiafval versnippert, voert u de snippers af. 
5. U voert het maaisel af; 
6. U doet binnen 7 dagen na het groot onderhoud (snoeien en/of maaien) melding daarvan bij 

CMO. De melding gaat vergezeld van een formulier met daarop: 
o het nummer van de beheereenheid 
o de oppervlakte waarop onderhoud is uitgevoerd 
o de datum waarop het onderhoud is uitgevoerd 

7. U bestrijdt ongewenste houtsoorten zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en 
Ratelpopulier via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling;  

8. Vee mag het element niet betreden of beschadigen; 
9. Het is niet toegestaan het raster aan bomen te bevestigen; 
10. U mag geen slootmaaisel, bagger, maaisel of tuinafval verwerken in de beheereenheid; 
11. Bemesting is niet toegestaan; 
12. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan; 
13. Branden is niet toegestaan in of in de directe omgeving (< 50 meter) van het element. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
24a Struweelrand € 990 
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Hoe leg ik een struweelrand aan? 
Als u start met een nieuwe struweelrand, dan kan dat heel eenvoudig door rasterpalen te plaatsen en 
verspreid over de rand enkele meidoornstruiken (2-jarig bosplantsoen) te planten. Als het perceel niet 
beweid wordt, is een draad tussen de rasterpalen niet nodig. De meidoorn plant u niet in een rij, maar 
willekeurig verspreid over de struweelrand, soms een enkel exemplaar, soms enkele struikjes bij 
elkaar.  
 
Waarom moet ik rasterpalen plaatsen? 
Het plaatsen van de paaltjes heeft als doel dat u of de loonwerker de struweelrand niet per ongeluk 
meemaait bij het maaien van het aangrenzende perceel. Vooral nieuwe struweelranden zijn soms 
lastig te herkennen. De palen voorkomen daarmee ook meteen discussies met de NVWa of de 
struweelrand wel aanwezig is.  
 
Advies: het optimale beheer van een struweelrand 
Het beste beheer is bij dit pakket: bijna-niets-doen-beheer. Spreiding van het beheer is het 
sleutelwoord. Of het nou maaien van de ruigte of snoeien van de aanwezige struiken is, u mag 
jaarlijks niet meer dan 30% van de oppervlakte onder handen nemen. Idealiter doet u nog veel 
minder, bijvoorbeeld elke 3 jaar 1/3 van de rand. Dan maait u de ruigte (en voert u het maaisel af) en 
snoeit u struiken die te groot worden terug. 
 
 

 
Voorbeeld van een struweelrand die twee percelen met botanisch beheer doorsnijdt (foto Jan Stronks). 
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Pakket 26 Hoogstamboomgaard 
 
Doel 
Boomgaarden zijn niet alleen landschappelijk van grote waarde, maar hebben vaak ook grote 
ecologische waarde door het voorkomen van in holten broedende vogels zoals de steenuil. Daarnaast 
zijn ze ook van belang als broedgebied voor soorten als gekraagde roodstaart en diverse soorten 
spechten.  

Een belangrijk onderdeel van de boomgaard is de onderbegroeiing. Een kruidenrijke vegetatie zorgt 
voor insecten waar diverse vogels op afkomen. Bij beweiding ontstaat een wat pollige structuur in 
het grasland waar muizen zich thuisvoelen: een belangrijk onderdeel van het steenuilen menu. Ook 
trekken de aanwezige mestflatten kevers en andere insecten aan waar de steenuil van profiteert. 

Instapeisen 

• De boomgaard bevat minimaal 10 fruit- en/of notenbomen en heeft een dichtheid van minimaal 
75 tot maximaal 150 fruitbomen per hectare; 

• De stam van de fruitboom vertakt op minimaal 1,5 meter hoogte; 
• De onderbegroeiing bestaat uit een grazige vegetatie (geen gazon); 
• Als in de boomgaard nog geen geschikte nestgelegenheid voor de steenuil aanwezig is (holtes) is 

de plaatsing van een steenuilenkast verplicht; 
• Dit pakket is alleen mogelijk als er voldoende voedselgelegenheid binnen 100 meter van de 

boomgaard aanwezig is: kruidenrijke akkerrand, takkenrillen, beweid grasland, etc. 
 

Pakketvoorwaarden 
1. U snoeit appel of perenbomen tenminste eenmaal per 2 jaar. Voor andere soorten geldt alleen 

vorm- of onderhoudssnoei indien nodig; 
2. Snoeiwerkzaamheden vinden alleen plaats in de periode tussen 15 juli en 15 maart; 
3. U verwijdert snoeiafval uit het element. Als u het snoeiafval versnippert, voert u de snippers af; 
4. U doet binnen 7 dagen na het groot onderhoud (snoeien) melding daarvan bij CMO. De melding 

gaat vergezeld van een formulier met daarop: 
o het nummer van de beheereenheid 
o de oppervlakte waarop onderhoud is uitgevoerd 
o de datum waarop het onderhoud is uitgevoerd 

5. U laat de boomgaard jaarlijks beweiden of maait de onderbegroeiing jaarlijks waarbij u het 
maaisel afvoert, gazonbeheer is niet toegestaan; 

6. Schade door vee of maaiwerkzaamheden is niet toegestaan. Bij begrazing of beweiding voorziet 
u de bomen van een boomkorf of raster;  

7. Het is niet toegestaan het raster aan bomen te bevestigen; 
8. U mag geen slootmaaisel, bagger, maaisel of tuinafval verwerken in de beheereenheid; 
9. Bemesting met ruige mest of kalk is toegestaan, mits deze is aangepast aan de ontwikkeling van 

een kruidenrijke vegetatie. U draagt daarbij zorg dat u de fruitbomen en wortels niet beschadigt; 
10. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, 

ridderzuring of jacobskruiskruid op maximaal 10% van de beheereenheid; 
11. Branden is niet toegestaan in of in de directe omgeving (< 50 meter) van het element. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
26a Hoogstamboomgaard € 1.555 
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Pakket 27c Hakhoutbosje (jaarlijks beheer) 
 
Doel 
Hakhoutbeheer is een eeuwenoude techniek van het beheren van bomen en struiken. Door de 
beplanting periodiek (eens in de circa 6 – 18 jaar) op een tiental centimeter boven de grond af te 
zagen (dit noemen we afzetten), loopt de stam weer uit met meerdere vertakkingen. Dit beheer 
passen we toe op verschillende landschapselementen zoals elzensingels en houtwallen/houtsingels, 
maar ook bosjes. 

 

Het effect van hakhoutbeheer is dat er gelaagdheid ontstaat: een kruidlaag, struiklaag en boomlaag. 
Zonder hakhoutbeheer verandert het landschapselement in een bosje met hoog opgaande bomen. 
 
Hakhoutbosjes zijn van groot belang voor de biodiversiteit vanwege hun functie als leefgebied voor 
diverse brodvogels. Met door ook overstaanders te behouden (bomen die niet worden gekapt bij het 
periodieke onderhoud) verhoogt u de ecologische waarde van uw hakhoutbosje. 
 

Instapeisen 

• Het bosje is vrijliggend en vlakvormig; 
• Het bosje is minimaal 200 m2 en maximaal 0,5 hectare groot (grotere bosjes vallen onder pakket 

Bosje) 
• Het element bestaat uit een opgaande begroeiing van inheemse bomen en/of struiken; 
• Het element is periodiek afgezet in een cyclus van eenmaal per 6 – 18 jaar, met uitzondering van 

eventuele overstaanders (bomen die u spaart), er is geen achterstallig onderhoud. 
 

Pakketvoorwaarden 
1. U verricht jaarlijks onderhoud, waarbij u: 

o De bomen in het landschapselement controleert op dood hout dat een risico oplevert 
voor de veiligheid; 

o Dood hout dat een risico oplevert voor de veiligheid wegsnoeit; 
o Eventuele exoten verwijdert; 
o Eventuele rasters onderhoudt; 

2. Eventuele snoei- en zaagwerkzaamheden vinden alleen plaats in de periode tussen 1 oktober en 
15 maart; 

3. Takken die over aangrenzende percelen hangen, mag u het hele jaar door terugsnoeien; 
4. U verwijdert snoeiafval uit het element, of u legt het snoeiafval op rillen, mits: 

o Dat de ondergroei en/of het uitlopen van de stobben niet schaadt; 
o De rillen maximaal 0,5 meter hoog zijn; 
o Maximaal 10% van de oppervlakte van het element bedekt is met rillen;  

Als u het snoeiafval versnippert, voert u de snippers af. 
5. U bestrijdt ongewenste houtsoorten zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en 

Ratelpopulier via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling;  
6. Vee mag het element niet betreden of beschadigen; 
7. Het is niet toegestaan het raster aan bomen te bevestigen; 
8. U mag geen slootmaaisel, bagger, maaisel of tuinafval verwerken in de beheereenheid; 
9. Bemesting is niet toegestaan; 
10. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan; 
11. Branden is niet toegestaan in of in de directe omgeving (< 50 meter) van het element. 
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Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
27c Hakhoutbosje, jaarlijks beheer € 500 

 
 
Wat is vrijliggend? 
Vrijliggend wil zeggen dat het bosje geen onderdeel uitmaakt van een grotere houtopstand. Geen 
bosje in een bos. De boomkronen van het bosje raken geen andere boomkronen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beheerpakketten Collectief Midden Overijssel 2023 – 2028 CONCEPT 

Pakket 27 Hakhoutbosje (periodiek beheer) 
 
Doel 
Hakhoutbeheer is een eeuwenoude techniek van het beheren van bomen en struiken. Door de 
beplanting periodiek (eens in de circa 6 – 18 jaar) op een tiental centimeter boven de grond af te 
zagen (dit noemen we afzetten), loopt de stam weer uit met meerdere vertakkingen. Dit beheer 
passen we toe op verschillende landschapselementen zoals elzensingels en houtwallen/houtsingels, 
maar ook bosjes. 

 

Het effect van hakhoutbeheer is dat er gelaagdheid ontstaat: een kruidlaag, struiklaag en boomlaag. 
Zonder hakhoutbeheer verandert het landschapselement in een bosje met hoog opgaande bomen. 
 
Hakhoutbosjes zijn van groot belang voor de biodiversiteit vanwege hun functie als leefgebied voor 
diverse brodvogels. Met door ook overstaanders te behouden (bomen die niet worden gekapt bij het 
periodieke onderhoud) verhoogt u de ecologische waarde van uw hakhoutbosje. 

Instapeisen 

• Het bosje is vrijliggend en vlakvormig; 
• Het bosje is minimaal 200 m2 en maximaal 0,5 hectare groot; 
• Het element bestaat uit een opgaande begroeiing van inheemse bomen en/of struiken; 
• Het element is periodiek afgezet in een cyclus van eenmaal per 6 – 18 jaar, met uitzondering van 

eventuele overstaanders (bomen die u spaart), er is geen achterstallig onderhoud; 

• In hakhoutbosje droog zijn soorten als zomereik, wintereik en berk dominant. In hakhoutbosje 
nat gaat het om soorten als zwarte els en gewone es. 
 

Pakketvoorwaarden 
1. U verricht jaarlijks onderhoud, waarbij u: 

o De bomen in het landschapselement controleert op dood hout dat een risico oplevert 
voor de veiligheid; 

o Dood hout dat een risico oplevert voor de veiligheid wegsnoeit; 
o Eventuele exoten verwijdert; 
o Eventuele rasters onderhoudt; 

2. Daarnaast verricht u tijdens de contractperiode éénmaal groot onderhoud: het afzetten van het 
bosje; 

3. U beheert ten minste 80% van de oppervlakte als hakhout, de rest mag als overstaander blijven 
staan;  

4. Op basis van een beheerplanning geeft CMO u aan in welke jaar groot onderhoud moet 
plaatsvinden; 

5. Het afzetten van het element en overige snoeiwerkzaamheden vinden alleen plaats in de periode 
tussen 1 oktober en 15 maart; 

6. Takken die over aangrenzende percelen hangen, mag u het hele jaar door terugsnoeien; 
7. U verwijdert snoeiafval uit het element, of u legt het snoeiafval op rillen, mits: 

o Dat de ondergroei en/of het uitlopen van de stobben niet schaadt; 
o De rillen maximaal 0,5 meter hoog zijn; 
o Maximaal 10% van de oppervlakte van het element bedekt is met rillen;  
Als u het snoeiafval versnippert, voert u de snippers af. 
 

8. U doet binnen 7 dagen na het groot onderhoud (afzetten) melding daarvan bij CMO. De melding 
gaat vergezeld van een formulier met daarop: 
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o het nummer van de beheereenheid 
o de oppervlakte waarop onderhoud is uitgevoerd 
o de datum waarop het onderhoud is uitgevoerd 

9. U bestrijdt ongewenste houtsoorten zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en 
Ratelpopulier via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling;  

10. Vee mag het element niet betreden of beschadigen; 
11. Het is niet toegestaan het raster aan bomen te bevestigen; 
12. U mag geen slootmaaisel, bagger, maaisel of tuinafval verwerken in de beheereenheid; 
13. Bemesting is niet toegestaan; 
14. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan; 
15. Branden is niet toegestaan in of in de directe omgeving (< 50 meter) van het element. 
 
Pakketten 
 

Pakketvariant Vergoeding / ha 
27a Hakhoutbosje droog, periodiek beheer € 500 jaarlijks 

€ 11.000 eenmalig 
27b Hakhoutbosje nat, periodiek beheer € 500 jaarlijks 

€ 14.000 eenmalig 
 
U krijgt de eenmalige vergoeding uitgekeerd na uitvoering van groot onderhoud en melding daarvan. 
 
 
Wat is vrijliggend? 
Vrijliggend wil zeggen dat het bosje geen onderdeel uitmaakt van een grotere houtopstand. Geen 
bosje in een bos. De boomkronen van het bosje raken geen andere boomkronen. 
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Pakket 29 Bosje (jaarlijks beheer) 
 
Doel 
Een bosje is een vlakvormige houtopstand die vroeger vaak aangeplant en beheerd werd als 
hakhout, maar doorgeschoten is en voor het overgrote deel niet meer als hakhout wordt 
beheerd.  
 
Bosjes zijn - zeker in combinatie met aanliggende zomen en/of kruidenrijke perceelranden - 
van belang voor de biodiversiteit als leefgebied voor vogels als geelgors (gebruikt de bomen 
als zangplek), grote lijster, gekraagde roodstaart, torenvalk en ransuil en zoogdieren als 
gewone dwergvleermuis en laatvlieger, mits er overstaanders in de vorm van hoge of oude 
bomen aanwezig zijn.  
 
Instapeisen 

• Het bosje is vrijliggend en vlakvormig; 
• Het bosje is minimaal 200 m2 en maximaal 0,5 hectare groot; 
• Het element bestaat uit inheemse soorten; 
 
Pakketvoorwaarden 
1. U verricht jaarlijks onderhoud, waarbij u: 

o De bomen in het landschapselement controleert op dood hout dat een risico oplevert 
voor de veiligheid; 

o Dood hout dat een risico oplevert voor de veiligheid wegsnoeit; 
o Eventuele exoten verwijdert; 
o Eventuele rasters onderhoudt; 

2. Eventuele snoeiwerkzaamheden vinden alleen plaats in de periode tussen 1 oktober en 15 
maart; 

3. Takken die over aangrenzende percelen hangen, mag u het hele jaar door terugsnoeien; 
4. U verwijdert snoeiafval uit het element, of u legt het snoeiafval op rillen, mits: 

o Dat de ondergroei en/of het uitlopen van de stobben niet schaadt; 
o De rillen maximaal 0,5 meter hoog zijn; 
o Maximaal 10% van de oppervlakte van het element bedekt is met rillen;  

Als u het snoeiafval versnippert, voert u de snippers af. 
5. U bestrijdt ongewenste houtsoorten zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en 

Ratelpopulier via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling;  
6. Vee mag het element niet betreden of beschadigen; 
7. Het is niet toegestaan het raster aan bomen te bevestigen; 
8. U mag geen slootmaaisel, bagger, maaisel of tuinafval verwerken in de beheereenheid; 
9. Bemesting is niet toegestaan; 
10. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan; 
11. Branden is niet toegestaan in of in de directe omgeving (< 50 meter) van het element; 
12. Het bosje bevat geen opslag van materiaal. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
29b Bosje, jaarlijks beheer € 100 
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Wat is vrijliggend? 
Vrijliggend wil zeggen dat het bosje geen onderdeel uitmaakt van een grotere houtopstand. Geen 
bosje in een bos. De boomkronen van het bosje raken geen andere boomkronen. 
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Pakket 29 Bosje (periodiek beheer) 
 
Doel 
Een bosje is een vlakvormige houtopstand die vroeger vaak aangeplant en beheerd werd als 
hakhout, maar doorgeschoten is en voor het overgrote deel niet meer als hakhout wordt 
beheerd. Dit pakket is bedoeld voor bosje waarbij de randen wel uit hakhoutbeheer bestaan, 
en periodiek worden afgezet, zodat een meer geleidelijke overgang van het bos naar het 
naastgelegen perceel ontstaat.  
 
Bosjes zijn – zeker in combinatie met aanliggende zomen en/of kruidenrijke perceelranden – 
van belang voor de biodiversiteit als leefgebied voor vogels als geelgors (gebruikt de bomen 
als zangplek), grote lijster, gekraagde roodstaart, torenvalk en ransuil en zoogdieren als 
gewone dwergvleermuis en laatvlieger, mits er overstaanders in de vorm van hoge of oude 
bomen aanwezig zijn.  
 
Instapeisen 

• Het bosje is vrijliggend en vlakvormig; 
• Het bosje is minimaal 200 m2 en maximaal 0,5 hectare groot; 
• Het element bestaat uit een opgaande begroeiing van inheemse bomen en/of struiken; 
• De randen van het bosje bestaan uit hakhoutbeheer. 

 
Pakketvoorwaarden 
1. U verricht jaarlijks onderhoud, waarbij u: 

o De bomen in het landschapselement controleert op dood hout dat een risico oplevert 
voor de veiligheid; 

o Dood hout dat een risico oplevert voor de veiligheid wegsnoeit; 
o Eventuele exoten verwijdert; 
o Eventuele rasters onderhoudt; 

2. Daarnaast verricht u tijdens de contractperiode éénmaal groot onderhoud: het afzetten van de 
randen van het bosje (minimaal 20% van de oppervlakte); 

3. U beheert maximaal 80% van de oppervlakte als bos met hoog opgaande bomen; 
4. Op basis van een beheerplanning geeft CMO u aan in welke jaar groot onderhoud moet 

plaatsvinden: het afzetten van de randen; 
5. Het afzetten van de randen en overige snoeiwerkzaamheden vinden alleen plaats in de periode 

tussen 1 oktober en 15 maart; 
6. Takken die over aangrenzende percelen hangen, mag u het hele jaar door terugsnoeien; 
7. U verwijdert snoeiafval uit het element, of u legt het snoeiafval op rillen, mits: 

o Dat de ondergroei en/of het uitlopen van de stobben niet schaadt; 
o De rillen maximaal 0,5 meter hoog zijn; 
o Maximaal 10% van de oppervlakte van het element bedekt is met rillen;  

Als u het snoeiafval versnippert, voert u de snippers af. 
8. U doet binnen 7 dagen na het groot onderhoud (afzetten) melding daarvan bij CMO. De melding 

gaat vergezeld van een formulier met daarop: 
o het nummer van de beheereenheid 
o de oppervlakte waarop onderhoud is uitgevoerd 
o de datum waarop het onderhoud is uitgevoerd 

9. U bestrijdt ongewenste houtsoorten zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en 
Ratelpopulier via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling;  

10. Vee mag het element niet betreden of beschadigen; 
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11. Het is niet toegestaan het raster aan bomen te bevestigen; 
12. U mag geen slootmaaisel, bagger, maaisel of tuinafval verwerken in de beheereenheid; 
13. Bemesting is niet toegestaan; 
14. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan; 
15. Branden is niet toegestaan in of in de directe omgeving (< 50 meter) van het element; 
16. Het bosje bevat geen opslag van materiaal. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
29a Bosje, periodiek beheer € 100 jaarlijks 

€ 2.500 eenmalig 
 
U krijgt de eenmalige vergoeding uitgekeerd na uitvoering van groot onderhoud en melding daarvan. 
 
 
Wat is vrijliggend? 
Vrijliggend wil zeggen dat het bosje geen onderdeel uitmaakt van een grotere houtopstand. Geen 
bosje in een bos. De boomkronen van het bosje raken geen andere boomkronen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moet ik alle randen rondom het bosje afzetten bij groot onderhoud? 
Nee, het heeft zelfs de voorkeur als u met name de randen afzet die in de zon liggen: hier ontstaat 
dan de grootste variatie in planten en struiken. Dus u kunt ook kiezen om het zaagwerk aan slechts 
twee van de vier randen uit te vieren. Als u in totaal maar 20% van de oppervlakte aan de randen 
afzet en daar minimaal één rand aan de zonzijde bijzit. 
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Pakket 55 Chemievrij 
 
Doel 
Door geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken, ontstaat op het perceel meer ruimte voor groei van 
spontane plantensoorten in graslanden en akkers.  
 
Instapeisen 

• Dit pakket kan alleen als pluspakket op ANLb-pakketten worden afgesloten (en alleen als het 
gebruik van chemie niet al vanwege wetgeving verboden is). Welke ANLb-pakketten dit betreft is 
zichtbaar in de cumulatietabel. 
 

Pakketvoorwaarden 
1. U maakt gedurende het hele jaar geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op de 

beheereenheid. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
55 Chemievrij  € 125 

 
We onderzoeken nog de mogelijkheid om de vergoeding van dit pakket te verhogen. 


