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Overzicht beheerpakketten ANLb 2021 (Natte Dooradering) 

 Pakketnaam  Pakketvariant Vergoeding (per ha.) 

5 Kruidenrijk grasland h Rand , klasse A (1 april-15 juni) € 1.062,87  

 Pakketnaam  Pakketvariant Vergoeding (per m.) 

12 Duurzaam slootbeheer a  Baggeren met de baggerpomp €         0,15  

 Pakketnaam  Pakketvariant Vergoeding (per ha.) 

13 Botanisch waardevol grasland c Botanisch waardevolle weiderand € 1.000,00  
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Beschrijving per beheerpakket Natte Dooradering 

 
5 Kruidenrijk grasland (Natte Dooradering) 

 
 Beheereisen  

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte  
• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd  
• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aanwezig in de periode 1 april tot 1 okto-

ber (groeiseizoen)  

 
Aanvullende beheervoorschriften  

• In de rustperiode vinden op de oppervlakte geen bewerkingen plaats  
• Het grasland mag niet worden gescheurd en/of gefreesd  
• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van haarden zoals ak-

kerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel.  

 

• Pakket h: Bemesting is in het geheel niet toegestaan  
• Pakket h: Er vinden geen bewerkingen plaats van 1 april tot 15 juni.  
• Pakket h: Beweiding van de beheereenheid is toegestaan wanneer de beheereenheid is  

gelegen aan de randen van een perceel  
• Pakket h: De rand is minimaal 4 meter breed  

 
Pakketten  
 h.  Kruidenrijke graslandrand klasse A, 4 verschillende indicatorsoorten  
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 12  Duurzaam slootbeheer (Natte Dooradering) 
 
 
Beheereisen  

• Er zal jaarlijks in mozaïekvorm minimaal 25% en maximaal 75% van de slootlengte gebaggerd worden  
• Bagger wordt op het aangrenzend perceel gespoten, buiten de mestvrije zone.  

 
Aanvullende beheervoorschriften  

• De werkzaamheden vinden plaats tussen 1 juni en 1 november.  
• Er wordt niet gezogen binnen 60 cm vanaf de waterlijn.  
• De zuigkop van de baggerpomp wordt ieder jaar zoveel mogelijk door dezelfde vore getrokken in de sloot. 

Maximaal 1 keer per jaar toegestaan.  
• De sloot is minimaal 2 meter breed en loopt tijdens het baggeren niet droog  
• Er komt geen bagger terecht in de slootkant.  
• Er wordt gebaggerd in mozaïekvorm, dus niet alles tegelijk. Het collectief geeft aan wanneer welke sloot ge-

baggerd mag worden.  
 
Pakketten  
 a. Baggeren met de baggerpomp  
 
Meldingen 

• Binnen 7 dagen na het baggerpompen een melding bij het collectief van de gebaggerde beheereenheden bij 

de gebiedscoördinator 
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13 Botanisch waardevol grasland (Natte Dooradering) 
 

 
 Beheereisen  

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte.  
• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aanwezig in de periode van 1 april tot 1 

oktober (groeiseizoen).  
• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.  

 
Aanvullende beheervoorschriften  

• De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger met baggerpomp opgebracht. 
• Het grasland mag niet worden gescheurd en/of gefreesd.  
• Klepelen is niet toegestaan.  
• Randen liggen aan de buitenkant van het perceel.  
• De rand is minimaal 4 meter breed  

 
Pakketten  

c. Botanisch waardevolle weiderand  
 


