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1 Grasland met rustperiode 
 
Introductie 

Dit pakket biedt rust aan broedende vogels en opgroeigelegenheid aan kuikens. Een rustperiode is 

vooral voor weidevogels van belang, maar het beheer biedt ook schuil- en foerageergelegenheid 

voor insecten en kleine zoogdieren.  

 

Voorweiden is toegestaan. Zeker bij productieve graslanden met weinig nesten is dit zinvol: het voor-

komt een te zwaar gewas aan het eind van de rustperiode waarin kuikens zich moeilijk kunnen bewe-

gen. Het voorweiden kan tot begin mei, zodat de vogels daarna rust hebben. 

 

Combineren met hoog waterpeil is een waardevolle optie voor grasland met rustperiode. Hoog wa-

terpeil remt de grasgroei, waardoor de grasmat geschikt is voor weidevogelkuikens. Daarnaast zitten 

wormen en andere bodemdieren ondieper in de bodem waardoor ze beter beschikbaar zijn voor wei-

devogels. 

 

Om te voorkomen dat het gras te zwaar wordt, wordt afgeraden om voor de rustperiode te bemes-

ten. Dat voorkomt dat het gras aan het eind van de rustperiode gaat liggen en vervilt. Dat geldt zeker 

voor bemesting met kunstmest en drijfmest, waaruit de voedingsstoffen snel beschikbaar komen. 

 

Voor kieviten zijn een aantal pakketten met een vroegere rustperiode geschikt (vanaf 15 maart), de 

rustperiode loopt voor kieviten ook eerder af, uiteraard alleen als er geen opgroeiende kuikens, ook 

niet van andere soorten, aanwezig zijn. 

 

 
Weidevogellandschap (https://nl.wikipedia.org/wiki/Weidevogel) 

 

Adviezen 

• Het advies is om de voorjaarsbemesting achterwege te laten en na de rustperiode te bemes-

ten. Dit voorkomt een veel te zware snede na de rustperiode. Weidevogelkuikens kunnen 

zich moeilijk voortbewegen door een zwaar gewas. 

• Dit pakket kan worden gecombineerd met Ruige mest en met Hoog waterpeil. 
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3 Plasdras voor weidevogels 
 

Introductie 

Plasdras is een aantrekkelijk biotoop voor weidevogels om te rusten en te foerageren. Wormen en 

emelten komen bij een hoge grondwaterstand dichter naar het maaiveld en zijn daardoor beter be-

reikbaar voor weidevogels. Plasdrassen kunnen als greppel-plasdras worden ingezet. Greppel-plas-

dras is een kleinschalige variant van plasdras en wordt ingezet langs slootjes en greppels die van 

oudsher op het perceel aanwezig zijn. De greppel-plasdras is ook mogelijk via dit beheerpakket.  

 

Niet het diepe water, maar juist het ‘drassige’ deel van een plasdras is het meest waardevol voor 

weidevogels. Praktisch vertaald hoeft u op een goed plasdrasperceel niet noodzakelijkerwijs laarzen 

aan om droge voeten te houden, maar heeft u wel per definitie natte sokken als u er op schoenen 

doorheen zou lopen. De oppervlakte voor dit pakket is het deel dat in de beheerperiode continu 

drassig is. 

 

Het is noodzakelijk dat grenzend aan het plas-drasperceel ook kruidenrijk grasland aanwezig is, of 

grasland met een rustperiode. Dit voorkomt het ontstaan van een ‘ecologische val’ waarbij de plas-

drassen weidevogels uit de omgeving aantrekken, maar waar de nesten vervolgens niet uit kunnen 

komen of de kuikens niet groot worden, door gebrek aan voedsel (kruidenrijk grasland) of schuilmo-

gelijkheden (rustperiode) in de directe omgeving. In plaats van een verbetering van de biodiversiteit, 

zorgt het beheer dan onbedoeld voor een achteruitgang.  

 

Het pakket met startdatum 15 februari heeft als voordeel dat de plasdras aanwezig is bij de start van 

het weidevogelseizoen, het pakket met startdatum 1 maart biedt een langere tijd voor de ontwikke-

ling van de bodemfauna. De plasdrassen in de periode mei-augustus hebben een functie als opvetha-

bitat voor de vogels.  De plasdras in november-december is bedoeld voor overwinterende soorten 

zoals de Kleine zwaan. 

 

 

Plas dras in Krimpenerwaard (foto 

https://www.hetkontakt.nl/regio/krim-

penerwaard/191048/steeds-meer-plas-

draspompen-in-krimpenerwaard) 

 
 

 

 

 

 

Adviezen 

• Om te voorkomen dat de plasdras een ecologische val wordt, is het belangrijk om rondom de 
plasdras rust en dekking aanwezig is, bij voorkeur met kruidenrijk grasland of eventueel gras-
land met uitgestelde maaidatum, maar dat gewas moet niet te zwaar worden. 

• Om te voorkomen dat de plasdras omgeven wordt door een te zwaar gewas, is het advies om 
ook na afloop terughoudend te zijn met bemesting en het perceel kort de winter in te laten 
gaan. 

• Dit pakket kan gecombineerd worden met een predatieraster, daarbij wordt het raster 
rondom meerdere percelen met weidevogelbeheer geplaatst. 
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4 Legselbeheer op grasland 
 

Introductie 

Dit pakket helpt boeren bij de bescherming van nesten en kuikens op grasland. Doordat bekend is 

waar nesten en kuikens aanwezig zijn, kunnen werkzaamheden daarop worden afgestemd. Hiervoor 

is het contact met veldmedewerkers en vrijwilligers is erg belangrijk. Zij brengen de nesten in en kui-

kens in kaart. Nesten worden geregistreerd, het liefst digitaal. Monitoring vindt idealiter zoveel mo-

gelijk vanaf de rand van het perceel plaats. In overleg met het collectief wordt besproken óf en wan-

neer het perceel wordt gemaaid of beweid. 

 

Bij aanwezigheid van nesten op grasland worden nestbeschermers geplaatst bij beweiding en bij 

maaien wordt een deel van het perceel niet gemaaid, zodat de kuikens daar veilig kunnen opgroeien. 

Op dit deel kan legselbeheer plus aansluitend een periode van rust worden afgesloten. 

 

 
Kaart met territoria van vogeltelling (fragment) (Bron https://www.waadrane.frl/nieuws/cursus-

broedvogels-tellen-succesvol-afgerond/) 

 

 

Adviezen 

• Het maaiprotocol zoals opgesteld door collectief Veluwe kan gebruikt worden om deelne-

mers te instrueren over het maaien (zie bijlage x). 

 

  

https://www.boer-en-vogels.nl/themas/grassen-en-kruiden/vogelgestuurd-maaien
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5 Kruidenrijk grasland 
 
Introductie 

Kruidenrijk grasland is erg belangrijk voor diverse doelsoorten. De graslanden dragen bij aan de kwa-
liteit van weidevogelmozaïeken, aan een gevarieerde dooradering, maar ook als meerjarig habitat in 
akkerclusters zijn ze waardevol. De bloeiende kruiden trekken insecten aan, wat weer de voedselbe-
schikbaarheid verhoogt voor vogels. Door de late maaidatum zijn kruidenrijke graslandpercelen een 
geschikt toevluchtsoord voor dieren, in het geval dat omliggend grasland wordt gemaaid of akkers 
geoogst. Bemesting van kruidenrijk grasland mag buiten de rustperiode, maar om te voorkomen dat 
er te zwaar gewas komt te staan wordt alleen bemesting met ruige mest aangeraden. Een te zwaar 
gewas gaat liggen en is niet meer geschikt voor kuikens. Als voedergewas heeft een te zwaar gewas 
een slechte kwaliteit. 
 

Op kruidenrijke graslanden komen de kruiden van nature in grotere aantallen voor en zijn verspreid 

over het hele perceel. De zode is open en divers van structuur door de vele kruiden met veel bloei-

stengels en weinig blad. Dit heeft ook als voordeel dat kuikens zich goed kunnen voortbewegen in 

het grasland. 

 

 
Kruidenrijk grasland (foto BoerenNatuur) 

 

Adviezen 

• De beheereis van de aanwezigheid van indicatorsoorten [19a] is bedoeld als indicator voor 
beperkt (of niet) bemesten van kruidenrijk grasland. Dit wordt door de NVWA gecontroleerd. 
De kwaliteit van kruidenrijk grasland kan ook op een andere manier gemonitord worden, 
door gebruik te maken van de verschillende ontwikkelingsstadia voor kruidenrijk grasland. Bij 
kruidenrijk grasland past dan een soortenrijkdom van 15-20 soorten grassen en kruiden per 
25 m2 (Schippers, 2014). 

• Een kruidenrijk grasland dat te zwaar wordt, kan ook een jaar gewisseld worden met, bijvoor-
beeld, extensief weiden, zodat het mozaïek meer variatie krijgt. Let er wel op dat het klopt 
met SCAN-ICT en het contract met de deelnemer. 
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6 Extensief beweid grasland 
 

Introductie 

Extensief beweid grasland is waardevol voor insecten en insectenetende vogels die voorkomen op 

wat korter gras en een bepaalde beweidingsdruk kunnen hebben, bijvoorbeeld de kievit. De mestflat-

ten van het vee trekken insecten aan die als voedsel dienen voor volwassen vogels en oudere kui-

kens.  

 

Dit pakket werkt het best met een veebezetting van 1,5 GVE/ha. Beweiden met 3 GVE/ha is in sa-

menhang binnen het weidevogelmozaïek waardevol. Dit geldt met name als er beweid wordt in 

plaats van gemaaid in de randzones van een mozaïek. Er wordt gewerkt met een lage veebezetting, 

zodat er voldoende ruimte voor weidevogels is. Dit pakket past bij een grasproductie van ca. 7 ton 

droge stof/hectare/jaar. De pakketvarianten onderscheiden zich door de periode van extensief be-

weiden en de veebezetting.  

 

 
Beweiding met koeien levert meer variatie in structuur dan beweiding met schapen  

(Foto collectief Krimpenerwaard)  

 

Adviezen 

• Dit pakket past bij een productie van ca. 7 ton/ha. 

• Beweiden met 3 GVE/ha is als alleenstaand beheerpakket weinig effectief, maar in samen-
hang binnen het weidevogelmozaïek is het waardevol. Met name in de randzones van een 
mozaïek, wanneer er beweid wordt in plaats van gemaaid, levert het een waardevolle bij-
drage aan het mozaïek. 
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7 Ruige mest 
 

Introductie 

Bemesting met ruige mest stimuleert het bodemleven, versterkt de bodemstructuur en de bodemor-

ganische stof. Regenwormen en ander bodemleven is een belangrijke voedselbron is voor boeren-

landvogels en zijn ook belangrijk voor de bodemstructuur. Regenwormen breken mest en strooisel af 

in bodemorganische stof en nutriënten. De grasgroei vertraagd enigszins ten opzichte van het ge-

bruik van drijfmest of kunstmest, waardoor de percelen langer de open structuur houden die ze voor 

weidevogels geschikt maakt. Ook verwerken sommige weidevogels, met name kieviten, het stro uit 

de ruige mest in hun nest. De vaste fractie van drijfmest pakt gunstig uit voor weidevogels en daarom 

past deze vorm ook in dit pakket.  

 

Dit pakket is specifiek bedoeld voor boerenlandvogelbeheer en kan alleen in combinatie met andere, 

op broedvogels gerichte pakketten worden afgesloten. In pakketten t.b.v. bodemkwaliteit, water en 

klimaat is bemesting met ruige mest of andere bodemverbeteraars en plantenresten mogelijk via het 

pakket Bodemverbetering (pakket 39). 

 

 

  



 Achtergrondinformatie en adviezen bij beheerpakketten ANLb 2023 concept  

Versie SWK 2023 14 januari 2023 8  
  

8 Hoog waterpeil voor weidevogels 
 

Introductie 

Door het slootpeil tijdelijk op te zetten ontstaat een plek waar het bodemleven goed beschikbaar is 

voor weidevogels. Ook vertraagt de grasgroei en wordt de structuur van de grasmat wat opener. Een 

hoog waterpeil werkt extra goed als het gelegen is naast kruidenrijk grasland, waar de weidevogels 

kunnen schuilen en als foerageergebied werkt voor de jonge vogels. De periode van hoog waterpeil is 

afgestemd op het weidevogelseizoen. 

 
Hoog waterpeil in sloot remt de grasgroei in aangrenzend perceel  

(foto slimmevogels) 

 

Adviezen 

• Dit pakket kan heel goed gecombineerd worden met andere beheerpakketten, zoals Kruiden-

rijk grasland (5), grasland met rustperiode (1) of legselbeheer op grasland (4). 

• Opbrengstderving in het aangrenzende perceel wordt vergoed o.b.v. de periode en het peil-

verschil. Als richtlijn geldt: periode 15 februari – 15 juni of 15 maart – 15 juni. En het peilver-

schil: 20, 30 of 40 cm hoger dan peilbesluit omgeving, zie pakketvarianten. 

• Voor de bepaling van de door de peilverhoging beïnvloede oppervlakte (= de oppervlakte 

waarop de beheervergoeding betrekking heeft, de oppervlakte die dus ingetekend moet 

worden in SCAN-GIS) wordt de volgende methode geadviseerd: vanuit de watergang waarin 

het peil is opgezet wordt aan weerszijden op de oever vanaf de waterlijn 25 meter het land 

in een effect verwacht. De lengte van de watergang x 25 meter op de ene oever, plus lengte 

watergang x 25 meter op de andere oever = de beïnvloede oppervlakte. 

• Hoog Waterpeil is het meest effectief bij 10 à 20 com onder maaiveld. 
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10  Natuurvriendelijke oever 
 
Introductie 

Een natuurvriendelijke oever is een door de mens aangebrachte aaneengesloten oever langs een wa-

terloop, in de vorm van een plas-drasberm of een flauw talud (hellingshoek ca 1:3). De begroeiing 

bestaat uit inheemse waterplanten en/of plantensoorten van natte ruigte en natte graslanden.  

 

Een natuurvriendelijke oever heeft een belangrijke functie als leefgebied voor soorten als bitter-

voorn, grote modderkruiper en rugstreeppad en ook in het weidevogelbeheer zijn natuurvriendelijke 

oevers van belang. Daarnaast helpt de begroeiing van de natuurvriendelijke oever tegen uitspoeling 

van nutriënten doordat de vegetatie nutriënten opneemt. Dit ondersteunt de kwaliteit van het op-

pervlaktewater. 

 

Natuurvriendelijke oevers beschermen tegen afkalven van de oever. Door, bijvoorbeeld, drinkbakken 

te plaatsen, voorkom je vertrapping van de oever door vee. Dat helpt om te voorkomen dat veen 

‘weglekt’ naar de sloot en wordt extra slibvorming voorkomen. Slib in veensloten is een belangrijke 

bron van methaanuitstoot. Natuurvriendelijke oevers dragen daardoor bij aan klimaatmitigatie om-

dat slibvorming en daarmee methaanuitstoot voorkomen wordt. 

 

 

 
Natuurvriendelijke oever  

(foto: rijnland) 

 

Adviezen 

• Beheer in de eerste helft van augustus en in november moet gezien worden als noodoplos-
sing. Bij voorkeur vindt het maaien/schonen plaats tussen medio augustus en eind oktober, 
vanwege de voortplanting van vissen en amfibieën in de zomer en overwintering/rustperiode 
vanaf november. 

• Nieuw aangelegde natuurvriendelijke oevers hoeven de eerste jaren vaak minder gemaaid te 
worden, zodat de vegetatie zich goed kan ontwikkelen, voorkom wel de opslag van bomen 
zoals wilgen en elzen. 

• Kleine blokken maaien leidt tot meer variatie. 

• Pakket kan cumuleren met Hoog waterpeil (pakket 8 of 54) 

• Een eventuele bufferstrook gaat pas tellen in breedte waar de natuurvriendelijke oever op-
houdt. 
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12 Duurzaam slootbeheer 
 
Introductie 

Sloten komen in het hele land voor, waaronder veel in gebieden met veen- en zeekleibodems. Afhan-

kelijk van hun breedte, diepte en profiel kunnen deze sloten van belang zijn voor soorten als krab-

benscheer, fonteinkruid, zwanenbloem, grote modderkruiper en bittervoorn. Naast de minimumei-

sen die het waterschap stelt aan het onderhoud van sloten (de Keur) kan zorgvuldig en gefaseerd be-

heer van de sloot de ecologische waarde ervan versterken. 

 

Ten behoeve van de flora en fauna in de sloot blijft ieder jaar een deel van de vegetatie in de sloot 

staan, het is dus niet aan te raden om iedere sloot in het gebied volledig te schonen. 

Baggerspuiten is bedoeld om delen van de sloot op diepte te houden. In dit beheerpakket moet dat 

met de baggerpomp, niet met de maaikorf, omdat dan de bodemvegetatie te veel beschadigd wordt. 

 

 
Ecologisch slootschonen 

(foto Chantal Bekker op www.boerennatuur.nl) 

 

Adviezen 

• Pakket b: Gebruik geen Hemos vanwege de grote zuigkracht waarmee het slootleven wordt 
opgezogen en op het perceel geblazen. 
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38 Water bergen 
 
Introductie 
Met dit beheerpakket worden graslanden zodanig beheerd dat ze geschikt zijn voor waterberging. 
Door beperkingen op bemesting en op chemische onkruidbestrijding blijft de waterkwaliteit goed na 
onderlopen van het perceel.  
Dit beheerpakket past binnen de categorieën Water en Klimaat. 
 
 
Adviezen 

• Dit pakket kan optreden als ecologische val voor de modderkruiper. Wanneer deze soort 
aanwezig is houd dan een langere einddatum aan voor het water bergen. 

 
* Van wetterskip Fryslân en/of provincie komt nog een kaart beschikbaar waar dit pakket kan wor-
den afgesloten  
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39 Bodemverbetering op grasland en bouwland 
 
Introductie 
Dit pakket richt zich op verbetering van de bodem van grasland en bouwland door het opbrengen 
van organische mest, bodemverbeteraars of met plantenresten. De structuur, chemische samenstel-
ling en bodemleven hebben hier baat bij en dit ondersteunt de productiefunctie. Doordat er organi-
sche stof wordt toegevoegd aan het perceel, houdt de bodem meer koolstof vast en verbetert de in-
filtratiecapaciteit van de bodem én kan de bodem het vocht beter vasthouden. Dit pakket past bin-
nen de categorieën Water en Klimaat. 
 
De twee pakketten op grasland onderscheiden zich door het feit dat variant a zich beperkt tot be-
mesten met ruige stalmest op grasland, daar horen de indicatorsoorten bij. Op variant d mogen 
naast ruige mest ook andere vaste meststoffen of bodemverbeteraars worden opgebracht, vanwege 
de ruimere mogelijkheden is de vergoeding voor d een stuk lager. 
 
Onderscheid tussen de twee varianten op bouwland: in variant c worden plantresten en bodemver-
beteraars op gebracht waarvoor geen wettelijke verplichting bestaat om onder te werken. In variant 
c worden ze wel binnen 2 weken ondergewerkt en daar wordt een vergoeding voor gegeven. 
 
 
Adviezen 

• Bodemverbeteraars met dierlijke meststoffen passen niet in variant c, deze moeten verplicht 
direct na opbrengen worden ondergewerkt volgens de meststoffenwet (kan wel via variant 
b).  

• Plantresten en bodemverbeteraars worden zo veel mogelijk van regionale plantenresten ge-
maakt. Bijvoorbeeld slootmaaisel of bermmaaisel. 

• Bokashi wordt momenteel vooral in pilots en experimenten gebruikt. Daarom nog niet duide-
lijk of die in dit pakket kan worden gebruikt. 

• Deze pakketvarianten kunnen met verschillende eco-activiteiten cumuleren. 
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41 Ontwikkeling kruidenrijk grasland 
 
Introductie 

Dit pakket is bedoeld voor percelen waar je (extensief) kruidenrijk grasland wilt ontwikkelen, maar 

die nu nog zeer soortenarm zijn. Deze percelen worden bijvoorbeeld gedomineerd door witbol of be-

staan nog geheel uit Engels raaigras. Verschralen van de bodem bevordert de kruidenrijkdom, dat wil 

zeggen dat er niet wordt bemest, er geen bagger wordt opgebracht en het maaisel wordt afgevoerd. 

Ook door beweiding achterwege te laten, voorkom je bemesting van het perceel en zorg je voor een 

snellere verschraling van het perceel.  Vroeg maaien is van belang om het dominantiestadium van 

witbol te doorbreken, dan wel om zoveel mogelijk voedingsstoffen af te voeren. Omdat de eerste 

snede in het broedseizoen is, zal er naar nesten gezocht moeten worden.  

 

 

 
Witbol domineert hier de vegetatie, terugdringen door tweede helft mei te maaien  

(foto ecopedia.be) 

 

 

Adviezen 

• Het ontwikkelen van kruidenrijk grasland vergt maatwerk. Belangrijk is om de uitgangssitua-

tie goed te beoordelen en een meerjarig beheerplan op te stellen. Denk aan afwisseling met 

pakket extensief beweiden.  

• Bij nabeweiding de veedichtheid afstemmen met het collectief. 

• Als er geen vogels broeden of kuikens aanwezig zijn, wordt alleen pakket a en b gebruikt. 

 
 

 
  



 Achtergrondinformatie en adviezen bij beheerpakketten ANLb 2023 concept  

Versie SWK 2023 14 januari 2023 14  
  

42 Legselbeheer op bouwland en uitgesteld zaaien 
 

Introductie 

Dit pakket helpt boeren bij de bescherming van nesten en kuikens op bouwland. Het gaat dus vaak 

om maïsland, maar niet uitsluitend. Doordat bekend is waar nesten en kuikens aanwezig zijn, kunnen 

werkzaamheden daarop worden afgestemd.  

 

Contact met veldmedewerkers en/of vrijwilligers is erg belangrijk. Zij brengen de nesten en kuikens 

in kaart, waarbij zoveel mogelijk vanaf de rand van het perceel gemonitord wordet. Nesten worden 

geregistreerd, het liefst digitaal. Nesten worden beschermd tegen verstoring via verplaatsen, nestbe-

schermers of via uitstellen van zaaien van het gewas. 

 

 
Kievit op bouwland met uitgesteld zaaien, fragment   
(foto boerin.files.wordpress) 
 
 

Adviezen 

• Vooral percelen waar de groenbemester niet te vol uit de winter komt zijn geschikt. 

• Op zand en löss moet (o.a.) na de teelt van maïs een vanggewas gezaaid worden en daarom 
moet maïs op tijd geoogst kunnen worden. Om die reden is bij dit pakket een vroegrijpend  
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54 Hoog waterpeil veenweide  
 

Introductie 

Hoog waterpeil op veenweide helpt veenoxidatie af te remmen. Het meest effectief is wanneer het 

hele polderpeil hoger wordt gezet volgens peilbesluit. In situaties waar dat (nog) niet kan, is het nut-

tig om in individuele sloten het peil hoger te zetten via dit beheerpakket. 

Toe te passen in categorieën klimaat en water. 

.  

Hoog waterpeil in sloot remt de grasgroei in aangrenzend perceel, en in veengebieden remt het de 

veenoxidatie  

(foto slimmevogels) 

 

 

Adviezen 

• Voor de bepaling van de door de peilverhoging beïnvloede oppervlakte (= de oppervlakte 

waarop de beheervergoeding betrekking heeft, de oppervlakte die dus ingetekend moet 

worden in SCAN-GIS) wordt de volgende methode geadviseerd: vanuit de watergang waarin 

het peil is opgezet wordt aan weerszijden op de oever vanaf de waterlijn 25 meter het land 

in een effect verwacht. De lengte van de watergang x 25 meter op de ene oever, plus lengte 

watergang x 25 meter op de andere oever = de beïnvloede oppervlakte. 

• Om vertrapping van de oevers te voorkomen is het aan te raden om een mobiele drinkbak 

voor het vee te plaatsen.  
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