
 
 
 

Botanisch beheer: samenvatting CONCEPT beheerstrategie Collectief Midden Overijssel 2023-2028  versie 27 juli 2022 

Kan ik via ANLb meedoen aan botanisch beheer? 
 
Botanisch beheer is, naast weidevogel-, akkervogel- en landschapsbeheer één van de mogelijkheden van het ANLb. Hoe Collectief Midden Overijssel 
(CMO) het botanisch beheer gaat aanpakken, kunt u nalezen in onze beheerstrategie voor 2023-2028. In dit document vindt u een samenvatting van 
deze strategie. 
 

Stap 1: bekijk of uw percelen begrensd zijn in leefgebied dooradering 

 
Het ANLb werkt met leefgebieden. In elk leefgebied richt het beheer zich op het verbeteren van de leefomgeving van specifieke soorten die daar voorkomen. 
Het leefgebied dooradering richt zich vogels en amfibieën die afhankelijk zijn van botanisch beheer en landschapselementen. 
 
In de ANLb kaartviewer kunt u de begrenzing van leefgebied dooradering vinden (Selecteer Leefgebied dooradering + Begrenzing Natuurbeheerplan 
Overijssel 2023). Liggen uw percelen niet in de begrenzing? Dan is botanisch beheer via het ANLb op dit moment geen optie.  
 
De begrenzing voor bestaand beheer is niet gewijzigd. Toetsing van de begrenzing is wel zinvol als u botanisch beheer op nieuwe percelen wil afsluiten. 
 
 

Stap 2: bekijk in de tabel wat uw mogelijkheden zijn 

 

 
 

Opties Huidige oppervlakte Nieuwe oppervlakte Overige voorwaarden

Nieuw beheer kan in principe alleen via pakket Ontwikkeling botanisch grasland

Grotere oppervlakten dan 0,5 hectare moeten doorsneden zijn door 

struweelranden of andere landschapselementen die voldoen aan een ANLb-

pakket

Nieuw beheer kan in principe alleen via pakket Ontwikkeling botanisch graslandn.v.t.Randen
Nieuw

Vlakdekkend n.v.t. Max. circa 0,5 han.v.t.

Nieuw 

of 

bestaand beheer?

Vlakdekkend- 

of 

randenbeheer?

Wat is de 

kruidenrijkdom?

(Ecogroen 2023)

1

1

Mogelijkheden

1) Het beheer bestaat uit randen van minimaal 3 en maximaal 9 meter breed; én

2) De rand maakt onderdeel uit van een beheermozaiek voor doelsoorten

n.v.t.n.v.t.

https://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/beheerstrategie/
https://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/voorintekening_2023/kaartviewer-anlb/
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Let op: voor bestaand vlakdekkend beheer geldt in 2023 een uitzonderingsjaar 
De provincie heeft Ecogroen in 2022 de opdracht verstrekt om de kruidenrijkdom te beoordelen van alle bestaande botanische percelen met vlakdekkend 
beheer. Helaas heeft de provincie daarbij abusievelijk verkeerde informatie gebruikt, waardoor niet de juiste percelen zijn beoordeeld. Dit betekent dat we 
alle huidige beheercontracten voor vlakdekkend botanische beheer met maximaal 1 jaar verlengen tot 31-12-2023. Op basis van een nieuw, correcte, 
beoordeling gaan we in de zomer van 2023 alsnog met u in gesprek over eventuele aanpassingen. Verwacht u dat uw percelen ‘matig’ of ‘beperkt’ scoren? U 
kunt u beheer uiteraard ook al direct aanpassen. Dit is echter nog geen verplichting, u kunt u huidige beheer in 2023 ongewijzigd voortzetten als u dat wil. 

 
 

Opties Huidige oppervlakte Nieuwe oppervlakte Overige voorwaarden

Hoog 1 Alle oppervlakten Ongewijzigd -

1 Percelen > 3 ha Ongewijzigd 1) U deelt het perceel op in kleinere percelen van maximaal circa 1,5 hectare 

groot, door de aanleg van struweelranden of andere landschapselementen; én

2) Het beheerpakket wijzigt in één van onderstaande opties:

a) Ontwikkeling botanisch grasland

b) Basispakket botanisch beheer

3 Alle oppervlakten Aangepast Het beheer wijzigt in randen van minimaal 3 en maximaal 9 meter breed.

Nieuw 

of 

bestaand beheer?

Vlakdekkend- 

of 

randenbeheer?

Wat is de 

kruidenrijkdom?

(Ecogroen 2023)

n.v.t.Randen

OngewijzigdPercelen 0 - 3 ha

Alle oppervlakten Aangepast

OngewijzigdAlle oppervlakten

Bestaand

Vlakdekkend

Beperkt

Matig

Mogelijkheden

2

1

1

Het beheerpakket wijzigt in één van onderstaande opties:

a) Ontwikkeling botanisch grasland

b) Basispakket botanisch beheer

1) Het beheer wijzigt in randen van minimaal 3 en maximaal 9 meter breed; én

2) De rand voldoet aan één van onderstaande opties:

- De rand grenst aan een landschapselement

- De rand maakt onderdeel uit van een beheermozaiek voor doelsoorten

1) Het beheer wijzigt in randen van minimaal 3 en maximaal 9 meter breed; én

2) De rand voldoet aan één van onderstaande opties:

- De rand grenst aan een landschapselement

- De rand maakt onderdeel uit van een beheermozaiek voor doelsoorten
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Toelichting randenbeheer 
▪ De rand grenst aan een landschapselement 

Alleen randenbeheer aan de schaduwzijde (noordzijde) is niet mogelijk, minimaal de helft van de rand moet overwegend in de zon liggen. Als het 
perceel aan drie zijden aan landschapselementen grenst, is randenbeheer rondom het hele perceel mogelijk. 

▪ De rand maakt onderdeel uit van een beheermozaïek voor doelsoorten 
Alleen randenbeheer is niet mogelijk. Het moet onderdeel vormen van een combinatie van beheerpakketten die samen bijdragen aan het leefgebied 
van een of meer van de doelsoorten van het ANLb. Om welke doelsoorten en welke combinatie van beheerpakketten het gaat, kunt u nalezen in de 
samenvatting beheerstrategie voor landschapsbeheer. 

 
 

Stap 3: bekijk welke pakketten mogelijk zijn 

 
CMO stelt diverse beheerpakketten beschikbaar voor het botanisch grasland. Welke mogelijkheden voor uw percelen gelden is afhankelijk van: 
▪ De kruidenrijkdom van uw perceel. 
▪ De doelsoorten waarop het beheer zich richt. 
 

 
 
 
 

Kruidenrijkdom Pakket Max. grootte * Bijzonderheden

Beperkt Ontwikkeling botanisch grasland n.v.t. Kan zowel vlakdekkend als randen

Ontwikkeling botanisch grasland n.v.t. Kan zowel vlakdekkend als randen

Basispakket botanisch hooiland 3 ha Instandhouding huidige kruidenrijkdom

Botanisch weiland 1,5 ha Beweiding mogelijk

Botanisch hooiland 1,5 ha Geen beweiding mogelijk

Botanische hooilandrand n.v.t. Randenbeheer

Zeer hoog Botanisch hooiland - extra divers 1,5 ha Kan zowel vlakdekkend als randen

Ontwikkeling botanisch grasland n.v.t. Kan zowel vlakdekkend als randen

Grasland voor de veldleeuwerik 1,5 ha Specifiek voor akkervogelgebieden

* Voor nieuw vlakdekkend beheer geldt een maximum van 0,5 hectare.

   Voor bestaand vlakdekkend beheer met een hoge kruidenrijkdom (beoordeling Ecogroen 2023) geldt geen maximum.

Matig

Hoog

Niet van toepassing  / onbekend

https://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/beheerstrategie/


 
 
 

Botanisch beheer: samenvatting CONCEPT beheerstrategie Collectief Midden Overijssel 2023-2028  versie 27 juli 2022 

 

Stap 4: beoordeel of u zich kunt vinden in de pakketvoorwaarden en beheervergoeding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gefaseerd maaien zorgt voor meer variatie (foto: Robert Boevink). 

Hoe ziet goed beheer eruit? 
Doel van het botanisch beheer in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 
(ANLb) is een leefgebied voor fauna te bieden. Alle diersoorten moeten de 
beschikking hebben over drie V’s: 
▪ Voedsel: moet er genoeg zijn 
▪ Veiligheid: een plek om zich te verschuilen 
▪ Voortplantingslocatie: dichtbij en op het juiste moment in het jaar 
 
Botanisch beheer bestaat in de kern uit maaien en afvoeren (verschralen). 
Daardoor neemt de gewasproductie af en komen er minder grassen en meer 
kruiden in het perceel. Die kruidenrijkdom is het doel: de nectar trekt insecten aan 
en de insecten vormen weer voedsel voor diverse vogels. Hoe groter de variatie in 
kruiden, hoe langer de periode dat er iets bloeit en hoe groter het voedselaanbod. 
 
Door grasland percelen gefaseerd te maaien, en de meest kruidenrijke stukken bij 
in ieder geval de eerste maaibeurt te laten staan, krijgen de kruiden de kans zich te 
verspreiden én blijft er dekking over voor verschillende dieren. 

CMO stelt diverse beheerpakketten beschikbaar voor het botanisch beheer. Er zijn 
drie onderdelen die u kunt beoordelen om te bepalen of dit pakket bij u past: 
▪ Instapeisen: dit zijn de voorwaarden waaraan u moet voldoen om met het 

beheerpakket te mogen starten 
▪ Pakketvoorwaarden: dit zijn de maatregelen die u moet doen of juist laten 
▪ Beheervergoeding: de jaarlijkse vergoeding voor het uitvoeren van de 

beheermaatregelen 
 
U kunt alle botanische pakketten via deze pagina downloaden (via Dooradering). 
 

Het gewenste eindresultaat: bloemrijk grasland (foto: Rob Geerts). 


