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Datum: 16 december 2019 

Betreft: aanpassing beheerpakketten 

 

 

Aan de deelnemers van ANC Westergo, 

 

Het bestuur en de beleidsraad van ANC Westergo hebben besloten om bij een tweetal  

ANLb-beheerpakketten de beheervoorschriften op enkele punten aan te passen. Het betreft het 

pakket Legselbeheer met pakketcode A04a.7.002 en het pakket Ecologisch Slootschonen met 

pakketcode L12b. Daarnaast is besloten om voor het pakket Ruige Mest (pakketcode A07) een 

flexibel tarief te gaan hanteren met een onder- en bovengrens. De wijzigingen zijn van toepassing 

met ingang van het beheerseizoen 2020. 

 

Het besluit tot het aanpassen van de beheervoorschriften is genomen omdat in de praktijk is 

gebleken dat de huidige voorschriften op die punten niet eenduidig werden toegepast en 

geïnterpreteerd. Tot de aanpassing van het tarief voor Ruige Mest is besloten om daarmee een 

verschuiving te kunnen maken naar het budget voor Last Minute-beheer. Beide maatregelen worden 

namelijk gefinancierd vanuit dezelfde reservering.  

In de afgelopen jaren bleek er herhaaldelijk een financieel tekort te ontstaan bij het naderen van het 

einde van het weidevogelseizoen en kon het verlengen van de beheerafspraken financieel niet 

worden gesteund. Dat terwijl de ‘fladderweken’ allesbepalend zijn voor het broedsucces van het hele 

seizoen. Het benodigde budget voor Last Minute beheer wisselt per jaar sterk en daarom is voor een 

flexibel tarief voor Ruige Mest gekozen. In een jaar met veel Last Minute-beheer zakt het tarief voor 

Ruige Mest naar het minimumtarief. In een jaar met weinig Last Minute-beheer stijgt het tarief voor 

Ruige Mest naar het oorspronkelijke tarief. 

 

De volledige beschrijving van de beheerpakketten kunt u vinden in de bijlagen bij het 

deelnemerscontract dat u begin 2018 heeft getekend. 

 

Wijziging/aanpassing pakketten: 
 

A04. Legselbeheer 

In de laatste alinea van de beheervoorschriften (betreft pakket A04a.7.002) wordt de zin 

“Indien de eerste snede wordt afgeweid, …eerder dan 1 juni mee te beweiden.” vervangen door: 

“Indien de beheereenheid wordt afgeweid, dienen de nesten te worden uitgerasterd of beschermd 

met een nestbeschermer, de vluchtstrook mag worden beweid.” 



 

en omschrijving pakket A04a.7.002:  

nestbescherming op grasland met aanvullende voorwaarden. Vergoeding: € 95,00 per ha 

in combinatie met strook/rand grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juni van minimaal 8m 

breed.  

 

A07. Ruige mest 

De pakketbeschrijving wordt gewijzigd van ”a) ruige mest. Vergoeding: € 115,60 per ha” naar: 

a) ruige mest. Vergoeding: minimaal € 100,00 per ha en maximaal € 115,60 per ha, afhankelijk van 

de mate van benutting van het beschikbare budget voor last minute beheer en het uitrijden van 

ruige mest. 

 

L12. Duurzaam slootbeheer 

In de laatste alinea van de beheervoorschriften (betreft pakket b) wordt de zin 

“het slootschonen en/of maaien vindt bij voorkeur plaats van 15 juni tot 1 december.” 

vervangen door: 

- het slootschonen en de afvoer of verwerking van slootvuil vindt plaats van 15 juni tot 1 

december.  

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij uw gebieds-of mozaïekregisseur of bij het bestuur van 

ANC Westergo. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Berend Santema 

Voorzitter ANC Westergo 

 

 


