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Grasland pakketten 

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. Een hoog 

grondwaterpeil remt de grasgroei, waardoor de grasmat geschikt is voor weidevogelkuikens én wor-

men en andere bodemdieren zitten ondieper in de bodem waardoor ze beter beschikbaar zijn voor 

weidevogels. 

Om te voorkomen dat het grasgewas te zwaar wordt, wordt afgeraden om voor de rustperiode te be-

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

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

 

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

 

Beheer: 

Beheereisen  

• Alle pakketvarianten: Er worden in de rustperiode van datum x tot datum y geen landbouw-

kundige bewerkingen uitgevoerd. 
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• Voor pakketvarianten 1l, 1m en 1q-1u, voorweiden en daarna rust: Het grasland wordt vanaf 

1 maart en vóór de rustperiode niet gemaaid. 

 

Aanvullende beheervoorschriften  

• In de rustperiode vinden op het ANLb-perceel geen bewerkingen plaats, ook geen beweiding  

• Het te voet betreden van het perceel moet zoveel mogelijk worden beperkt. Uitzonderingen 

kunnen worden gemaakt voor maatregelen in het kader van het ANLb zelf, maar ook deze 

moeten zoveel mogelijk worden vermeden. 

• De afgesproken einddatum van de rustperiode is indicatief. Indien er ruim voor het verstrij-

ken van de rustperiode al geen weidevogels meer aanwezig zijn, kan in afstemming met de 

mozaïekregisseur afgesproken worden om de rustperiode te verkorten. Indien er richting het 

einde van de rustperiode nog weidevogels aanwezig zijn of worden verwacht, wordt de rust-

periode verlengd. De mozaïekregisseur heeft hierin de regie en zal dit dan met de deelnemer 

afstemmen. 

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. Houd er rekening mee dat de rustperiode 

vanwege de aanwezigheid van weidevogelkuikens, enkele weken kan worden verlengd. 

• Dit pakket kan worden gecombineerd met Ruige mest en met Hoog waterpeil. 

 

Pakketvarianten: 

1a rust van 1 april tot1 1 juni. Vergoeding: € 450 per ha 
1b rust van 1 april tot 8 juni. Vergoeding: € 650 per ha 
1c rust van 1 april tot 15 juni. Vergoeding: € 850 per ha 
1d rust van 1 april tot 22 juni. Vergoeding: € 1.050 per ha 
1e rust van 1 april tot 1 juli. Vergoeding: € 1.300 per ha 
1l voorweiden tot 1 mei, daarna 6 weken rust tot 15 juni. Vergoeding: € 400 per ha 
1l.x voorweiden tot 1 mei, daarna 7 weken rust tot 22 juni. Vergoeding: € 450 per ha 
1m voorweiden tot 8 mei, daarna 6 weken rust tot 22 juni. Vergoeding: € 400 per ha 
1m.x voorweiden tot 8 mei, daarna 7 weken rust tot 1 juli. Vergoeding: € 450 per ha 
1s voorweiden tot 1 mei, daarna 5 weken rust tot 8 juni. Vergoeding: € 350 per ha 
1t voorweiden tot 8 mei, daarna 5 weken rust tot 15 juni. Vergoeding: € 350 per ha 
 
Budgettaire dekking mogelijk uit leefgebied OG 

  

 
1   De einddatum (‘tot’-datum) valt buiten de beheereis. Dat geldt voor alle pakketten in dit overzicht 


