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Cumulatie en Grondgebruik
Cumulatie is het ‘stapelen’ van pakketten. In de meeste gevallen is dit niet toegestaan, vanwege ontoelaatbare
staatssteun. Er zijn echter uitzonderingen. In onderstaande tabel wordt in de tweede kolom aangegeven welke cumulatiemogelijkheden er zijn. In de derde kolom wordt aangegeven op welk(e) terreintype(n) het pakket toegepast kan
worden.
Nr.
1
2
3
4a
4c
4 d-f
5
6
7
8

Pakket
Grasland met rustperiode
Kuikenveld
Plas-dras
Legselbeheer
Legselbeheer
Legselbeheer
Kruidenrijk Grasland
Extensief Beweiden
Ruige Mest
Hoog Water

Z.20
Z.24

Mestbeperking op Grasland
Hoog Water
(Workumerwaard)
Braakstroken 2021

Z.30

versie SWK 2021

Cumulatiemogelijkheden
Mogelijk met 7 en/of 8
Mogelijk met 8
Niet toegestaan
Mogelijk met 8
Niet toegestaan
Mogelijk met 8
Mogelijk met 7 en/of 8
Mogelijk met 7 en/of 8
Verplicht met 1, 5, 6, en/of 8
Mogelijk met 1, 2, 4 (a, d, e, f), 5, 6
en/of 7
Verplicht met 1 of 6
Mogelijk met 1, 2, 4 (a, d, e, f), 5, 6
en/of 7
Mogelijk met 4 (a, c)

December 2020

Grondgebruik
Grasland
Grasland
Grasland
Grasland
Bouwland
Grasland
Grasland
Grasland
Grasland
Grasland
Grasland
Grasland
Grasland / Bouwland
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Overzicht beheerpakketten ANLb 2021 (Open Grasland)
1

Pakketnaam
Grasland met rustperiode

2

* voorweiden
* voorweiden
* voorweiden
* voorweiden
* voorweiden
* voorweiden
Pakketnaam
Kuikenvelden

3

Pakketnaam
Plas-dras

4

* greppel
* greppel
* greppel
Pakketnaam
Legselbeheer

5

Pakketnaam
Kruidenrijk grasland

6

Pakketnaam
Extensief beweid grasland

Pakketnaam
7
Ruige mest
Pakketnaam
8
Hoog waterpeil
Pakketnaam
Z.20 Mestbeperking op grasland
Z.24 Hoog waterpeil
(alleen in Workumerwaard)
Z.30 Braakstroken 2021

versie SWK 2021

a
b
c
d
e
l
m
q
r
s
t
a
b
c
c
Z.21
f
Z.22
g
a
c
d
e
f
a
b
c
h
a
c
a
d
Z.20
Z.24
Z.30

Pakketvariant
Rust van 1 april tot 1 juni
Rust van 1 april tot 8 juni
Rust van 1 april tot 15 juni
Rust van 1 april tot 22 juni
Rust van 1 april -1 juli
Rust van 1 mei tot 15 juni
Rust van 8 mei tot 22 juni
Rust van 1 mei tot 1 juni
Rust van 8 mei tot 8 juni
Rust van 1 mei tot 8 juni
Rust van 8 mei - 15 juni
Pakketvariant
Rust 1 mei - 1 augustus, 2 weken
Rust 1 mei - 1 augustus, 3 weken
Rust 1 mei - 1 augustus, 4 weken
Pakketvariant
15 februari - 15 juni
Extra periode 15 juni – 1 juli
15 februari - 15 mei
Extra periode 15 mei – 1 juni
15 februari - 15 juni
Pakketvariant
Nestbescherming op grasland
Nestbescherming op bouwland
Nestbescherming plus 2 wk rust
Nestbescherming plus 3 wk rust
Nestbescherming plus 4 wk rust
Pakketvariant
1 april -15 juni
1 april - 22 juni
1 april - 1 juli
rand, klasse A (1 april – 15 juni)
Pakketvariant
1 – 1,5 GVE / ha, 1 mei - 15 juni
1 – 3,0 GVE / ha, 1 mei - 15 juni
Pakketvariant
Ruige mest
Pakketvariant
Verhoging 20 cm, 15 mrt - 15 juni
Pakketvariant
Vanaf 15 februari tot einde rustperiode,
geen kunst- en drijfmest uitrijden
Verhoging 20 cm, 1 april - 15 juni
(alleen werkgebied Workumerwaard)
Braakstroken op grasland of bouwland

December 2020

Vergoeding (per ha.)
€ 333,39
€ 485,90
€ 649,70
€ 731,30
€ 1.125,00
€ 320,00
€ 320,00
€ 242,00
€ 242,00
€ 280,00
€ 280,00
Vergoeding (per ha.)
€ 304,38
€ 456,89
€ 609,39
Vergoeding (per ha.)
€ 2.403,37
€ 100,00
€ 1.500,00
€ 500,00
€ 2.750,00
Vergoeding (per ha.)
€ 91,67
€ 91,67
€ 396,05
€ 548,56
€ 701,06
Vergoeding (per ha.)
€ 1.250,54
€ 1.350,00
€ 1.450,00
€ 1.062,87
Vergoeding (per ha.)
€ 581,08
€ 398,43
Vergoeding (per ha.)
€ 115,60
Vergoeding (per ha.)
€ 100,00
Vergoeding (per ha.)
€ 50,00
€

50,00

€ 1.400,00
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Beschrijving per beheerpakket Open Grasland
1

Grasland met rustperiode

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten Koppeltabel)
• Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten)
• Pakket l ,m, q, r, s en t: Het grasland wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid
Aanvullende beheervoorschriften
• In de rustperiode vinden op het ANLb-perceel geen bewerkingen plaats
• Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan
Pakketten
De rustperiode betreft de periode:
a. 1 april tot 1 juni
b. 1 april tot 8 juni
c. 1 april tot 15 juni
d. 1 april tot 22 juni
e. 1 april tot 1 juli
l. 1 mei tot 15 juni; voorweiden
m. 8 mei tot 22 juni; voorweiden
q. 1 mei tot 1 juni; voorweiden
r. 8 mei tot 8 juni; voorweiden
s. 1 mei tot 8 juni; voorweiden
t. 8 mei tot 15 juni; voorweiden

versie SWK 2021

December 2020
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2

Kuikenvelden

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten Koppeltabel)
• Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten)
Aanvullende beheervoorschriften
• In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats
• Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan
• Indien de kuikenvelden in de vorm van randen worden aangelegd, dienen deze randen ten minste 6 meter
breed te zijn.
• Kuikenvelden mogen op zijn vroegst op 1 juni worden gemaaid.
Pakketten
De rustperiode ligt in de periode 1 mei tot 1 augustus, en heeft een duur van tenminste:
a. 2 weken rustperiode
b. 3 weken rustperiode
c. 4 weken rustperiode
Meldingen
• Ingangsdatum pakketvarianten minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan ingangsdatum melden.

versie SWK 2021

December 2020
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3

Plas-dras

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in Koppeltabel)
• Het oppervlakte is geïnundeerd (100% drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten)
Aanvullende beheervoorschriften
• De beheereenheid is jaarlijks geïnundeerd.
• Pakket c en z.21: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water tussen de 5 en 20 cm
diep
• Pakket f, g en z.22: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water ten minste 5 cm diep
• Advies: minimaal 1x bloten/maaien na 1 augustus i.v.m. behoud AAN-status perceel

Pakketten
De inundatieperiode betreft de volgende periode:
c.
Van 15 februari tot 15 juni
z.21
Extra periode van 15 juni tot 1 juli (in combinatie met pakket c)
f.
z.22
g.

versie SWK 2021

Van 15 februari tot 15 mei (greppel plas-dras)
Extra periode van 15 mei tot 1 juni (in combinatie met pakket f)
Van 15 februari tot 15 juni (greppel plas-dras)

December 2020

6

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur & Landschapsbeheer, versie 2021 – Open Grasland

4

Legselbeheer

Voorwaarden afsluiten pakket (pakket 4a en 4c; zie beschreven onder pakketten)
• Op basis van de cijfers van de afgelopen twee jaar zijn nesten aanwezig op het perceel.
• Er zijn verwachtingen dat het komende jaar vogels gaan vestigen op het perceel. Hierbij maakt de gebiedscoordinator een reële inschatting.
• Het pakket kan op een deel of op het gehele perceel afgesloten worden, minimale oppervlakte is 0,5 hectare.
• Ter aanvulling op het pakket moeten stroken worden afgesloten die een functie voor opgroeiende kuikens
hebben (zie hiervoor de werkwijze afsluiten stroken)
• Pakket 4c alleen mogelijk in combinatie met strook pakket 4d.
Beheereisen
• Op percelen worden nesten gezocht. Gevonden nesten worden beschermd en gevrijwaard van landbouwkundige bewerkingen.
• Gevonden nesten zijn geregistreerd.
• Als een perceel wordt gemaaid of anderszins bewerkt wordt een enclave van ten minste 50 m2 met een minimaal straal van 3,5 meter aangehouden.
• Bij beweiding is een nestbeschermer geplaatst.
Werkwijze stroken afsluiten (geldt voor grasland (pakket 4a) en bouwland (pakket 4c))
Berekening minimale oppervlakte:
Per 1 hectare afgesloten legselbeheer wordt een strook met een oppervlakte van minimaal 0,06 hectare gerealiseerd.
Locatie van de strook:
Stroken mogen op twee manieren worden afgesloten:
(1) Twee stroken aan beide zijden van het perceel, in lengte richting, langs de sloot.
Minimaal 4 meter breed.
(2) Een strook elders in de lengterichting op het perceel. Minimaal 8 meter breed.
Pakket keuze voor de stroken:
(1) Legselbeheer met twee, drie of vier weken rustperiode (pakket 4d, 4e, 4f, 4g)
• Dit pakket mag alleen worden gebruikt indien de 1e maaisnede op het perceel wordt gemaaid.
• De rustperiode start op de datum waarop het perceel gemaaid wordt.
• Indien er wordt gemaaid: minimaal 14 dagen rustperiode en de strook mag niet eerder dan 1 juni worden
gemaaid.
• Indien er wordt beweid na de 1e maaisnede: minimaal 14 dagen rustperiode.
(2) Kruidenrijke graslandrand klasse A (pakket 5h)
Zie hiervoor de beheereisen bij pakket 5. Kruidenrijk Grasland (5h)
Pakketten
a. Nestbescherming op grasland
c. Nestbescherming op bouwland
d. Nestbescherming met twee weken rustperiode
e. Nestbescherming met drie weken rustperiode
f. Nestbescherming met vier weken rustperiode
Meldingen
• Melding startdatum rustperiode: binnen 5 werkdagen na start rustperiode
• Melding nestbeschermers bij beweiding: melding per perceel bij RvO.nl binnen 5 werkdagen na plaatsen van
nestbeschermers.

versie SWK 2021

December 2020
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5

Kruidenrijk grasland

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in Koppeltabel)
• Pakketten a en b: er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder
pakketten)
• 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 oktober (groeiseizoen)

Aanvullende beheervoorschriften
• In de rustperiode vinden op de oppervlakte geen bewerkingen plaats
• Het grasland mag niet worden gescheurd en/of gefreesd
•
•
•
•
•
•
•

Pakketten a en b: Bewerkingen en beweiding zijn in de rustperiode niet toegestaan
Pakketten a en b: Het gewas wordt jaarlijks voor 1 augustus afgevoerd door middel van maaien en afvoeren.
Tweede / derde keer maaien en afvoeren is toegestaan.
Pakketten a en b: Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode
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
a. Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni, 4 verschillende indicatorsoorten
b. Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 22 juni, 4 verschillende indicatorsoorten
c. Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juli, 4 verschillende indicatorsoorten
h. Kruidenrijke graslandrand, 4 verschillende indicatorsoorten

versie SWK 2021

December 2020
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6

Extensief beweid grasland

Beheereisen
• Beweiding is verplicht vanaf 1 mei tot 15 juni met minimaal 1,0 GVE/ha en maximaal 1,5 (pakket a) of 3,0
(pakket c) GVE/ha
Aanvullende beheervoorschriften
• Van 1 april tot 15 juni zijn landbouwkundige bewerkingen niet toegestaan
• Onder de niet toegestane landbouwkundige bewerkingen vallen het maaien, rollen, slepen, scheuren, frezen,
(her)inzaaien, doorzaaien en bemesten. In genoemde periode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.
Pakketten
a. Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, minimaal 1 GVE/ha en maximaal 1,5 GVE/ha
c. Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, minimaal 1 GVE/ha en maximaal 3,0 GVE/ha

versie SWK 2021

December 2020
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7

Ruige mest

Beheereisen
• Bemesting met ruige stalmest is verplicht; melding achteraf binnen 3 kalenderdagen
Aanvullende beheervoorschriften
• Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 10 en maximaal 20 ton ruige stalmest per hectare
uitgereden.
• De ruige stalmest wordt in één keer tussen 1 februari en de begindatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket, óf vanaf de dag volgend op de einddatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket tot 15 september opgebracht, waarbij per beheerjaar slecht één melding gedaan mag worden.
• Van het uitrijden van de ruige stalmest wordt binnen twee weken na dat uitrijden melding gedaan in het administratiesysteem van het Collectief. De melding gaat vergezeld van een kaart met een topografische ondergrond waarop de beheereenheid is, dan wel beheereenheden zijn, aangegeven waarop de ruige stalmest is
uitgereden.
• Dit pakket kan alleen in combinatie met een ander beheerpakket worden afgesloten (zie ook cumulatietabel)
• De ruige stalmest dient vrij te zijn van afval (plastic, touw, folie, drainagebuis etc.)
Pakketten
a. Ruige mest
Meldingen
• Melding uitgevoerd beheer per perceel bij RvO, binnen 3 kalenderdagen na uitrijden
Opmerking
• Indien bij controle blijkt dat er een onacceptabele hoeveelheid afval mee is uitgereden kan het collectief een
sanctie opleggen

versie SWK 2021

December 2020
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8

Hoog waterpeil (werkwijze Fryslân)

Beheereisen
•

Slootwater, oppervlaktewaterpeil is vanaf uiterlijk 15 maart tot 15 juni minimaal 20 cm (zie beschreven onder
de pakketten) hoger dan de eerst volgende watergang aangrenzend aan de beheereenheid, te controleren
door collectief en RvO/NVWA. Het verschil tussen het opgezette peil en het omringende peil is bij peilscheiding, stuwtjes of via peilschalen te meten

Aanvullende beheervoorschriften
• De verhoging vindt plaats in de naast of tussengelegen sloot
• Het collectief bepaalt elk jaar in overleg met de beheerders in het betreffende peilvak de werkelijke datum
van ingang, maar nooit later dan 15 maart. Collectief streeft er naar om ingangsdatum zo dicht mogelijk op 1
februari in te laten gaan.
• Het oppervlaktewaterpeil naast de beheereenheid wordt ingesteld op een peil van - 40 cm of minder, ten
opzichte van het (gemiddelde) maaiveld .
Het collectief besluit na overleg met beheerders en waterschap welk streefpeil jaarlijks wordt ingesteld en/of
wordt aangepast. Controle hierop vindt plaats door collectief. Waar mogelijk wordt gestreefd naar een peil
van - 25 cm. of minder.
• Voor verhoging van de waterpeilen is te allen tijde vergunning nodig van het Waterschap
• In overleg met Waterschap kan besloten worden dat, bij extreme omstandigheden, het waterpeil tijdelijk verlaagd mag worden
• Het beheerpakket is toegestaan in combinatie met pakket 1, 2, 4, 5, 6 en 7
Pakketten
d. Het oppervlaktewaterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 20 cm verhoogd t.o.v. het
omringende waterpeil
Berekening oppervlakte en wijze van intekening
1. Perceel met 4 zijden hoog water: volledige oppervlakte perceel
2. Perceel met 3 zijden hoog water: ¾ van de taartpunt
3. Perceel met 2 zijden hoog water: 2 x ¼ van de taartpunt of diagonaal de helft van het perceel
4. Perceel met 1 zijde hoog water: ¼ van de taartpunt.

versie SWK 2021

December 2020
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Z.20 Mestbeperking op grasland
Beheereisen
• Het pakket mag alleen worden toegepast in combinatie met het pakket 1. ‘ grasland met rustperiode van datum x tot datum y’ of pakket 6 ‘extensief beweid grasland’
• Het is niet toegestaan om drijfmest en/of kunstmest te gebruiken in de periode 15 februari tot het einde van
de rustperiode (afhankelijk van het pakket)
Pakketten
Z.20. Mestbeperking 15 februari tot einde rustperiode

versie SWK 2021

December 2020
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Z.24 Hoogwater (werkwijze Fryslân)
Beheereisen
• Dit pakket kan alleen gebruikt worden in werkgebied De Workumerwaard
• Slootwater, oppervlaktewaterpeil is vanaf uiterlijk 1 april tot 15 juni minimaal 20 cm (zie beschreven onder de
pakketten) hoger dan de eerst volgende watergang aangrenzend aan de beheereenheid, te controleren door
collectief en RvO/NVWA. Het verschil tussen het opgezette peil en het omringende peil is bij peilscheiding,
stuwtjes of via peilschalen te meten
Aanvullende beheervoorschriften
• De verhoging vindt plaats in de naast of tussengelegen sloot
• Het collectief bepaalt elk jaar in overleg met de beheerders in het betreffende peilvak de werkelijke datum
van ingang, maar nooit later dan 1 april. Collectief streeft er naar om ingangsdatum zo dicht mogelijk op 1
februari in te laten gaan.
• Het oppervlaktewaterpeil naast de beheereenheid wordt ingesteld op een peil van - 40 cm of minder, ten
opzichte van het (gemiddelde) maaiveld.
Het collectief besluit na overleg met beheerders en waterschap welk streefpeil jaarlijks wordt ingesteld en/of
wordt aangepast. Controle hierop vindt plaats door collectief. Waar mogelijk wordt gestreefd naar een peil
van - 25 cm. of minder.
• Voor verhoging van de waterpeilen is te allen tijde vergunning nodig van het Waterschap
• In overleg met Waterschap kan besloten worden dat, bij extreme omstandigheden, het waterpeil tijdelijk verlaagd mag worden
• Het beheerpakket is toegestaan in combinatie met pakket 1, 2, 4, 5, 6 en 7
Pakketten
Z.24. Het oppervlaktewaterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 20 cm verhoogd t.o.v. het
omringende waterpeil
Berekening oppervlakte en wijze van intekening
1. Perceel met 4 zijden hoog water: volledige oppervlakte perceel
2. Perceel met 3 zijden hoog water: ¾ van de taartpunt
3. Perceel met 2 zijden hoog water: 2 x ¼ van de taartpunt of diagonaal de helft van het perceel
4. Perceel met 1 zijde hoog water: ¼ van de taartpunt.

versie SWK 2021

December 2020

13

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur & Landschapsbeheer, versie 2021 – Open Grasland

Z-30 Braakstroken 2021
Beheereisen
• Toe te passen op zowel grasland als maïsland
• Er wordt een rustperiode in acht genomen van 15 maart tot 1 juni
• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van haarden zoals akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel
Aanvullende beheervoorschriften
• In de rustperiode vinden geen bewerkingen plaats op de braakstroken
• Het oppervlak frezen is toegestaan buiten de rustperiode. Ploegen is niet toegestaan
• Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode
• Wanneer op de rest van het perceel (buiten de braakstroken om) bewerkingen plaatsvinden worden nestbeschermers geplaatst
• Dit pakket kan alleen in combinatie met het beheerpakket legselbeheer (4a, c) worden afgesloten
Opmerking
• Eventueel kan een braakstrook ingezaaid worden met kruidenrijk mengsel
• De gebiedscoördinator bepaald, in overleg met bureau SWK, waar de braakstroken toegepast worden, hoeveel braakstroken er op één perceel toegepast worden en hoe groot deze zijn
• In eerste instantie komen alleen weidevogelbeheerders in het ANLb in aanmerking voor een vergoeding voor
braakstroken

versie SWK 2021

December 2020
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