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Met welke beheerpakketten kan ik meedoen aan ANLb? 
 
Er zijn een viertal mogelijkheden in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb): weidevogel-, akkervogel- botanisch en landschapsbeheer. Hoe 
Collectief Midden Overijssel (CMO) het ANLb gaat aanpakken, kunt u nalezen in onze beheerstrategie voor 2023-2028. In dit document vindt u een 
samenvatting van alle mogelijke beheerpakketten uit deze strategie. 
 

Stap 1: bekijk welke pakketten mogelijk zijn 

 
CMO stelt diverse beheerpakketten beschikbaar voor het ANLb. Welke mogelijkheden voor uw percelen gelden is afhankelijk van: 
▪ Het leefgebied waarin uw percelen liggen. 
▪ De doelsoorten waarop het beheer zich richt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pakketcode Pakket Leefgebied Nadere begrenzing Aandachtspunten

Open grasland Alle weidevogelgebieden CMO In kievitgebieden kan alleen pakket 1v of 1w

Open akker Akkervogelgebied Vroomshoop Alleen pakket 1 v of 1w: t.b.v. de kievit

Open grasland Alle weidevogelgebieden CMO

Open akker Akkervogelgebied Vroomshoop T.b.v. de kievit

Open grasland

Open akker Akkervogelgebied Bergentheim - 

Kloosterhaar - Sibculo

T.b.v. de veldleeuwerik

Open grasland Alle weidevogelgebieden CMO Moet grenzen aan een perceel met 

rustperiode, (ontwikkeling) kruidenrijk 

grasland, kievitstroken en/of extensieve 

beweiding

Open akker Akkervogelgebied Vroomshoop T.b.v. de kievit

1 Grasland met rustperiode en voorweiden

2 Kuikenvelden

Plasdras3

1 Grasland met rustperiode

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


 
 
 

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

 

Pakketcode Pakket Leefgebied Nadere begrenzing Aandachtspunten

Weidevogelgebieden voor kritische soorten - 

in de kerngebieden

Moet grenzen aan een of meer van de 

volgende opties:

- 0,5 ha plasdras

- 0,5 ha (ontwikkeling) kruidenrijk grasland

- 1 ha extensief beweid grasland

Weidevogelgebieden voor kritische soorten - 

buiten de kerngebieden

Wanneer er nesten gevonden worden, is 

aansluitend een rustperiode verplicht

Weidevogelgebieden voor niet-kritische 

soorten

Wanneer er nesten gevonden worden, is 

aansluitend een rustperiode verplicht

4 Legselbeheer op grasland met rustperiode Open grasland Alle weidevogelgebieden CMO Alleen mogelijk op percelen waar 

Legselbeheer op grasland (pakket 4a) is 

afgesloten en daadwerkelijk nesten zijn 

aangetroffen.

13maatwerk Ontwikkeling kruidenrijk grasland voor weidevogels Open grasland Weidevogelgebieden voor kritische soorten - 

in de kerngebieden

5a en b Kruidenrijk grasland Open grasland Weidevogelgebieden voor kritische soorten - 

in de kerngebieden

Alleen mogelijk op percelen met een grote 

kruidenrijkdom en goede 

'doorwaadbaarheid'

5h Kruidenrijke graslandrand Open grasland Weidevogelgebieden voor kritische soorten - 

in de kerngebieden

Alleen mogelijk op percelen met een grote 

kruidenrijkdom en goede 

'doorwaadbaarheid'

Open grasland Alle weidevogelgebieden CMO

Open akker Alle akkervogelgebieden CMO

Dooradering Alleen mogelijk als onderdeel van een 

beheermozaiek voor:

- korhoen

- patrijs

- steenuil

- grauwe klauwier

7 Ruige mest Open grasland Weidevogelgebieden voor kritische soorten - 

in de kerngebieden

Alleen mogelijk in combinatie met 

Kruidenrijk grasland (pakket 5a en b)

6 Extensief beweid grasland

Open graslandLegselbeheer op grasland4
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Pakketcode Pakket Leefgebied Nadere begrenzing Aandachtspunten

9 Poel Dooradering In kerngebied voor amfibieën óf als 

onderdeel van beheermozaiek voor grauwe 

klauwier

Alleen mogelijk als onderdeel van een 

beheermozaiek voor:

- kamsalamander

- boomkikker

- knoflookpad

- grauwe klauwier

Open grasland Alle weidevogelgebieden CMO

Open akker Akkervogelgebied Vroomshoop T.b.v. de kievit

Dooradering In kerngebied voor amfibieën óf als 

onderdeel van beheermozaiek voor steenuil 

of grauwe klauwier

Alleen mogelijk als onderdeel van een 

beheermozaiek voor:

- kamsalamander

- boomkikker

- knoflookpad

- steenuil

- grauwe klauwier

Open akker Akkervogelgebied Vroomshoop T.b.v. de patrijs

Dooradering In kerngebied voor kamsalamander, 

boomkikker en korhoen óf als onderdeel van 

beheermozaiek voor patrijs, steenuil en 

grauwe klauwier

Alleen mogelijk als onderdeel van 

beheermozaiek voor:

- kamsalamander

- boomkikker

- korhoen

- patrijs

- steenuil

- grauwe klauwier

Open akker Akkervogelgebied Vroomshoop T.b.v. de patrijs

Dooradering In kerngebied voor kamsalamander, 

boomkikker en korhoen óf als onderdeel van 

beheermozaiek voor patrijs, steenuil en 

grauwe klauwier

Alleen mogelijk als onderdeel van 

beheermozaiek voor:

- kamsalamander

- boomkikker

- korhoen

- patrijs

- steenuil

- grauwe klauwier

Ontwikkeling botanisch grasland - doorbreken dominantstadium13maatwerk

10 Natuurvriendelijke oever

13maatwerk Ontwikkeling botanisch grasland - startbeheer
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Pakketcode Pakket Leefgebied Nadere begrenzing Aandachtspunten

13maatwerk Basispakket botanisch hooiland Dooradering In kerngebied voor kamsalamander, 

boomkikker en korhoen óf als onderdeel van 

beheermozaiek voor patrijs, steenuil en 

grauwe klauwier

Alleen mogelijk als onderdeel van 

beheermozaiek voor:

- kamsalamander

- boomkikker

- korhoen

- patrijs

- steenuil

- grauwe klauwier

Open akker Akkervogelgebied Vroomshoop T.b.v. de patrijs

Dooradering In kerngebied voor kamsalamander, 

boomkikker en korhoen óf als onderdeel van 

beheermozaiek voor patrijs, steenuil en 

grauwe klauwier

Alleen mogelijk als onderdeel van 

beheermozaiek voor:

- kamsalamander

- boomkikker

- korhoen

- patrijs

- steenuil

- grauwe klauwier

Open akker Akkervogelgebied Vroomshoop T.b.v. de patrijs

Dooradering In kerngebied voor kamsalamander, 

boomkikker en korhoen óf als onderdeel van 

beheermozaiek voor patrijs, steenuil en 

grauwe klauwier

Alleen mogelijk als onderdeel van 

beheermozaiek voor:

- kamsalamander

- boomkikker

- korhoen

- patrijs

- steenuil

- grauwe klauwier

Open akker Akkervogelgebied Vroomshoop T.b.v. de patrijs

Dooradering In kerngebied voor kamsalamander, 

boomkikker en korhoen óf als onderdeel van 

beheermozaiek voor patrijs, steenuil en 

grauwe klauwier

Alleen mogelijk als onderdeel van 

beheermozaiek voor:

- kamsalamander

- boomkikker

- korhoen

- patrijs

- steenuil

- grauwe klauwier

13maatwerk Grasland voor de veldleeuwerik Open akker Akkervogelgebied Bergentheim - 

Kloosterhaar - Sibculo

T.b.v. de veldleeuwerik

13a Botanisch weiland

13b Botanisch hooiland

13h Botanisch hooiland - extra divers
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Pakketcode Pakket Leefgebied Nadere begrenzing Aandachtspunten

Open akker Akkervogelgebied Vroomshoop T.b.v. de patrijs

Dooradering In kerngebied voor kamsalamander, 

boomkikker en korhoen óf als onderdeel van 

beheermozaiek voor patrijs, steenuil en 

grauwe klauwier

Alleen mogelijk als onderdeel van 

beheermozaiek voor:

- kamsalamander

- boomkikker

- korhoen

- patrijs

- steenuil

- grauwe klauwier

Open akker Alle akkervogelgebieden CMO T.b.v. de patrijs en veldleeuwerik

Dooradering In kerngebied voor korhoen óf als onderdeel 

van beheermozaiek voor patrijs

Alleen mogelijk als onderdeel van 

beheermozaiek voor:

- korhoen

- patrijs

Open akker Alle akkervogelgebieden CMO T.b.v. de patrijs en veldleeuwerik

Dooradering In kerngebied voor korhoen óf als onderdeel 

van beheermozaiek voor patrijs

Alleen mogelijk als onderdeel van 

beheermozaiek voor:

- korhoen

- patrijs

Open akker Alle akkervogelgebieden CMO T.b.v. de patrijs en veldleeuwerik

Dooradering In kerngebied voor korhoen óf als onderdeel 

van beheermozaiek voor patrijs

Alleen mogelijk als onderdeel van 

beheermozaiek voor:

- korhoen

- patrijs

Open akker Alle akkervogelgebieden CMO T.b.v. de patrijs en veldleeuwerik

Dooradering In kerngebied voor knoflookpad en korhoen 

óf als onderdeel van beheermozaiek voor 

patrijs, steenuil of grauwe klauwier

Alleen mogelijk als onderdeel van 

beheermozaiek voor:

- knoflookpad

- korhoen

- patrijs

- steenuil

- grauwe klauwier

15d Vanggewas als wintervoedsel

18 Kruidenrijke akker

Winterstoppel14d

Wintervoedselakker15a

13d Botanische hooilandrand
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Pakketcode Pakket Leefgebied Nadere begrenzing Aandachtspunten

Open akker Alle akkervogelgebieden CMO T.b.v. de patrijs en veldleeuwerik

Dooradering In kerngebied voor knoflookpad en korhoen 

óf als onderdeel van beheermozaiek voor 

patrijs, steenuil of grauwe klauwier

Alleen mogelijk als onderdeel van 

beheermozaiek voor:

- knoflookpad

- korhoen

- patrijs

- steenuil

- grauwe klauwier

Open akker Akkervogelgebied Vroomshoop T.b.v. de patrijs

Dooradering In kerngebied voor kamsalamander en 

boomkikker óf als onderdeel van 

beheermozaiek voor patrijs, steenuil of 

grauwe klauwier

Alleen mogelijk als onderdeel van 

beheermozaiek voor:

- kamsalamander

- boomkikker

- patrijs

- steenuil

- grauwe klauwier

21 Knotbomen Dooradering Alleen mogelijk als onderdeel van 

beheermozaiek voor steenuil

22a Knip- of scheerheg, jaarlijks beheer Dooradering Alleen mogelijk als meidoornhaag rondom 

een hoogstamboomgaard

Open akker Akkervogelgebied Vroomshoop T.b.v. de patrijs

Dooradering Alleen mogelijk als onderdeel van 

beheermozaiek voor patrijs

Open akker Akkervogelgebied Vroomshoop T.b.v. de patrijs

Dooradering In kerngebied voor kamsalamander en 

boomkikker óf als onderdeel van 

beheermozaiek voor patrijs, steenuil of 

grauwe klauwier

Alleen mogelijk als onderdeel van 

beheermozaiek voor:

- kamsalamander

- boomkikker

- patrijs

- steenuil

- grauwe klauwier

20 Hakhoutbeheer

22b Knip- of scheerheg, 2-3 jaarlijks beheer

Struweelhaag23

19 Kruidenrijke akkerrand
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Pakketcode Pakket Leefgebied Nadere begrenzing Aandachtspunten

Open akker Akkervogelgebied Vroomshoop T.b.v. de patrijs

Dooradering In kerngebied voor kamsalamander en 

boomkikker óf als onderdeel van 

beheermozaiek voor patrijs, steenuil of 

grauwe klauwier

Alleen mogelijk als onderdeel van 

beheermozaiek voor:

- kamsalamander

- boomkikker

- patrijs

- steenuil

- grauwe klauwier

Alleen mogelijk als onderdeel van 

beheermozaiek voor steenuil

Als in de boomgaard nog geen geschikte 

nestgelegenheid aanwezig is (holtes), is 

plaatsing van een steenuilenkast verplicht

27 Hakhoutbosje Dooradering Alleen mogelijk als onderdeel van 

beheermozaiek voor:

- kamsalamander

- boomkikker

- grauwe klauwier

29 Bosje Dooradering Alleen mogelijk als onderdeel van 

beheermozaiek voor:

- kamsalamander

- boomkikker

- steenuil

- grauwe klauwier

Alleen mogelijk in combinatie met pakket 

Kievitstrook (of een andere 

rand/kruidenstrook)

Er zijn minimaal 5 broedparen kievit en/of 

scholekster aanwezig

Alleen mogelijk in combinatie met pakket 

Kievitstrook (of een andere 

rand/kruidenstrook)

Er zijn minimaal 5 broedparen kievit en/of 

scholekster aanwezig

24 Struweelrand

DooraderingHoogstamboomgaard26

Weidevogelgebieden voor niet-kritische 

soorten

Open grasland42 Uitgestelde bewerkingen op bouwland

Open akker Akkervogelgebied Vroomshoop
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Wat is een beheermozaïek? 
Doel van 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 
 
CMO zet daarom in op variatie in beheermaatregelen: een beheermozaïek voor specifieke soorten. Dat gaat in de praktijk om een lappendeken van 
beheerpakketten die elkaar aanvullen. Dit beheer kan per soort sterk verschillen. 
 

Stap 2: bekijk in welke leefgebied uw percelen liggen 

 
Het ANLb werkt met leefgebieden: open grasland, open akker en dooradering. In elk leefgebied richt het beheer zich op het verbeteren van de leefomgeving 
van specifieke soorten die daar voorkomen. Daarnaast hebben we soms kerngebieden benoemd, dit zijn de meest kansrijke gebieden voor de soort waarop 
het beheer zich richt. 
 
Op deze kaartviewer kunt u de begrenzing van alle leefgebieden en eventuele kerngebieden vinden. Liggen uw percelen niet in de begrenzing van een 
leefgebied? Dan is ANLb op dit moment geen optie.  
 
Wilt u bestaand beheer verlengen? De begrenzing is niet gewijzigd. Toetsing van de begrenzing is wel zinvol als u beheer op nieuwe percelen wil afsluiten. 

Pakketcode Pakket Leefgebied Nadere begrenzing Aandachtspunten

Open grasland Weidevogelgebieden voor niet-kritische 

soorten

Er zijn minimaal 5 broedparen kievit en/of 

scholekster aanwezig

Open akker Akkervogelgebied Vroomshoop

50 Luzerne voor de veldleeuwerik Open akker Akkervogelgebied Bergentheim - 

Kloosterhaar - Sibculo

50 Vogelvriendelijke teelt eiwitgewas Open akker Akkervogelgebied Bergentheim - 

Kloosterhaar - Sibculo

T.b.v. de veldleeuwerik

51 Rasters tegen grondpredatoren Open grasland Alle weidevogelgebieden CMO

Open akker Ale akkervogelgebieden CMO

Dooradering Alleen in combinatie met akkerpakketten

55 Chemievrij

45 Kievitstrook

https://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/voorintekening_2023/kaartviewer-anlb/
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Stap 3: beoordeel of u zich kunt vinden in de pakketvoorwaarden en beheervergoeding 

 
Er zijn drie onderdelen die u kunt beoordelen om te bepalen of een beheerpakket 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 beheerpakketten hier downloaden. 
 
 

https://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/voorintekening_2023/beheerpakketten/

