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Weidevogelbeheer pakketten agrarisch natuurbeheer (ANLb) 

 

Pakketten 
Deze notitie bevat de pakketten agrarisch natuurbeheer waarop kan worden ingetekend voor 

weidevogelbeheer. Het gaat om de volgende pakketten of onderdelen daarvan: 

- Grasland met rustperiode 

- Plasdras voor weidevogels 

- Legselbeheer op grasland 

- Ruige mest 

- Kievitstrook 

 

Opbouw van de beheerpakketten  
De pakketten bestaan uit de volgende onderdelen  

1. Een korte introductie waarin het doel van beheerpakket is aangegeven 

2. De regels voor het beheer. Die zijn onderverdeeld in: 

• Beheereisen. Dit zijn strikte regels die worden gecontroleerd door de  NVWA 

• Aanvullende beheervoorschriften. Deze worden gecontroleerd door CCHW zelf. Als ze in 

een specifieke situatie problemen opleveren dan kunnen de veldcoördinatoren hierover 

in overleg met de deelnemer adviseren hoe te handelen. 

3. Pakketvarianten. Binnen de meeste beheerpakketten worden varianten voor het beheer 

onderscheiden.  

4. Meldingen. Sommige activiteiten moeten worden gemeld zodra die zijn uitgevoerd. Dit geldt 

voor de pakketten legselbeheer op grasland en ruige mest. 
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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.  

Om te voorkomen dat het gras te zwaar wordt, is in het Natuurbeheerplan van de provincie Zuid-

Holland aangegeven dat percelen met een rustperiode voorafgaand aan de beheerperiode alleen 

mogen worden bemest met ruige mest.  

Voor kieviten is 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. 

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

landbouwkundige werkzaamheden uitgevoerd. 

Daarbij zijn de volgende varianten mogelijk 

1a rust van 1 april tot1 1 juni   

1b rust van 1 april tot 8 juni    

1c rust van 1 april tot 15 juni   

1d rust van 1 april tot 22 juni   

1e rust van 1 april tot 1 juli    

1f rust van 1 april tot 8 juli    

1w rust van 15 maart – 15 mei   

1x rust van 15 maart - 1 juni   

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. 

• Pakketten met vroege rustperiode zijn vooral voor kieviten geschikt, bij andere soorten wordt 

een langere rust aangehouden. 

• Het gebruik van insecticiden, fungiciden en nematiciden is niet toegestaan. 

• Herbiciden mogen alleen pleksgewijs worden toegepast. 

• Voorafgaand aan de rustperiode is geen bemesting toegestaan, uitgezonderd bemesting met 

ruige stalmest. Ná de rustperiode gelden er geen beperkingen aan de bemesting, uitgezonderd 

de hoeveelheden ruige stalmest (zie pakket 7 Ruige stalmest).  

• De beheereenheden worden niet gebruikt om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien 

uit GLMC 8 (aandeel niet productief areaal) van het GLB 2023-2028. 
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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 

bereikbaar voor weidevogels.  

 

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 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 

ontwikkeling van de bodemfauna. 

Beheereisen 

• Het land is geïnundeerd (volledig drassig). Voor de inundatieperiode gelden de volgende 

varianten: 

3c  Plasdras 15 februari tot 15 juni   

3n  Plasdras 1 maart tot 1 juni   

3o  Plasdras 1 maart tot 15 juni   

3p  Plasdras 1 maart tot 1 juli 

 

Aanvullende beheervoorschriften 

• Plasdrassen kunnen op een heel perceel of deel van het perceel liggen. Plasdras zetten van het 

land rondom greppels of langs slootkanten is ook mogelijk. 

• De plasdras wordt gecreëerd met pompen, dammetjes, afsluiten greppels of andere 

maatregelen. 

• Het plasdraspakket heeft betrekking op het drassige deel van een perceel. Dat deel moet in zijn 

geheel drassig zijn, slikkige randjes tellen wel mee. 

• Om plasdras tot productieve (landbouw)grond te laten behoren is het nodig om minstens één 

keer per jaar een maaibeurt nodig. Eventueel kan het helpen om de kale, slikkige grond in te 

zaaien. 

• Om te voorkomen dat de plasdras omgeven wordt door een te zwaar gewas, is het advies om het 

hele perceel vooraf niet te bemesten, slepen of bloten. 

• Het gebruik van insecticiden, fungiciden en nematiciden is niet toegestaan. 

• Herbiciden mogen alleen pleksgewijs worden toegepast 
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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 

kuikens in kaart. Nesten worden geregistreerd, het liefst digitaal. Monitoring vindt idealiter zoveel 

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

wanneer 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. 

 

Beheereisen 

• Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijvoorbeeld op 

stalkaart of via geo informatie).  

• Pakket a: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle 

landbouwkundige bewerkingen, tenminste via enclaves van minimaal 50 m2 of via het plaatsen 

van nestbeschermers. 

• Pakket d-h: Kuikenvelden na legselbeheer: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd 

en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen op een deel van het perceel (tenminste 

via enclaves van minimaal 50 m2) via een rustperiode van datum x tot y waarbij de vrijwaring 

tenminste 14 kalenderdagen duurt. 

De volgende pakketvarianten worden onderscheiden: 

4d Legselbeheer plus 2 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus  

4e Legselbeheer plus 3 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus  

4f Legselbeheer plus 4 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus  

4g  Legselbeheer plus 5 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus  

4h Legselbeheer plus 6 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus   

 

Aanvullende beheervoorschriften 

• Pakket a: Dit pakket bestaat uit uitsluitend legselbeheer. De beheereenheid wordt tijdens het 

broedseizoen één of meerdere malen gecontroleerd op aanwezige legsels. Monitoring van 

nesten en kuikens zoveel mogelijk zonder betreding van het veld uitvoeren (bijvoorbeeld vanaf 

de rand van het perceel of met drones). Indicatieve vergoeding € 115 per nest. 

• Pakket a: Nesten moeten worden geregistreerd en er moet ook worden aangetoond dat er naar 

nesten gezocht is, ook als er geen nesten zijn. Het digitaal registeren van de nesten heeft de 

voorkeur (Boerenlandvogelmonitor, BFVW, Avimap), met een registratie die up to date is. 

Eventueel registeren via stalkaarten. 

• Pakket a: Een nestenclave heeft een doorsnede van minimaal 7 meter. 

• Het pakket kan worden omgezet naar beheer met een rustperiode. De pakketten met 

kuikenvelden (d-h) volgen op pakket a. Dus dit pakket start met pakketvariant 4a, waar nodig 

wordt het deel met de kuikenvelden omgezet naar 4d-4h. 

• Pakket d-h: In de rustperiode zijn bewerkingen en beweiding niet toegestaan  

• Pakket d-h: Kuikenvelden in de vorm van stroken zijn ten minste 6 meter breed. 
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• In de rustperiode vindt er in het kuikenland geen bewerking plaats en is er ook geen beweiding. 

• Kuikenvelden in de vorm van stroken zijn ten minste 6 meter breed. 

• Kuikenvelden mogen niet voor 1 juni worden gemaaid, dus ook niet voorafgaand aan de 

rustperiode voor een kuikenveld. 

• Het gebruik van insecticiden, fungiciden en nematiciden is niet toegestaan.  

• Herbiciden mogen alleen pleksgewijs worden toegepast. 

• Voorafgaand aan de rustperiode is geen bemesting toegestaan, uitgezonderd bemesting met 

ruige stalmest. Ná de rustperiode gelden er geen beperkingen aan de bemesting 

 

Meldingen 
• Melding legselbeheer (4a): eenmalige (gebundelde) melding bij RVO.nl van aanvangsdatum 

nestenclaves dan wel nestbescherming binnen 7 kalenderdagen na het uitvoeren van het 

legselbeheer. 

• Melding startdatum rustperiode (pakket d t/m h): binnen 7 kalenderdagen na start rustperiode. 
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7 Ruige mest 
 
Introductie 
Bemesting met ruige mest stimuleert het bodemleven, versterkt de bodemstructuur en de 
bodemorganische stof. Regenwormen breken mest en strooisel af in bodemorganische stof en 
nutriënten. Regenwormen en ander bodemleven vormen een belangrijke voedselbron voor 
boerenlandvogels en zijn ook belangrijk voor de bodemstructuur.  
Ruige mest vertraagt de grasgroei enigszins ten opzichte van het gebruik 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. 
 

Beheereisen 

• Vaste mest is opgebracht (vaste mest: dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn; besluit 
meststoffen 1Ai; Bijlage i uit Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Tabel I) rund (10,13), paard 
(25), schaap (56), dan wel met bodemverbeteraars gericht op bodembiologie uit lijst a.  
 

Aanvullende beheervoorschriften 

• Er wordt ruige stalmest uitgereden, met strodeeltjes of de vaste fractie van drijfmest. 

• Dit pakket kan alleen in combinatie met een ander beheerpakket worden afgesloten. 

• Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 5 en maximaal 10 ton ruige 
stalmest of vaste fractie per hectare uitgereden, om te voorkomen dat de grasmat te zwaar 
voor weidevogelkuikens wordt is meer niet nodig. 

• De ruige stalmest of vaste fractie wordt in één keer opgebracht. 

• Als er sprake is van een rustperiode wordt de mest vanaf de dag volgend op de einddatum 
van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket tot de toegestane 
einddatum volgens de mestwetgeving uitgereden 

• Bij voorkeur wordt er niet vóór de rustperiode uitgereden. Omdat dat leidt tot een te zwaar 
gewas dat slechte voederkwaliteit heeft (risico dat het doorschiet, platslaat of vervilt).  

• Overleg met het collectief over het beste moment om de mest uit te rijden. Als er ruige mest 
of vaste fractie is uitgereden, dan niet in dezelfde periode ook drijfmest uitrijden. 

• Van het uitrijden van de ruige stalmest of vaste fractie wordt binnen 10 dagen na het 
uitrijden melding gedaan (met informatie over beheereenheid, hoeveelheid ruige mest en 
datum).  

 

Meldingen 
Uitrijden van ruige mest moet per perceel binnen 14 kalenderdagen na het uitrijden (via CCHW) 

worden gemeld bij RVO.nl. 
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45  Kievitstrook 
 
Introductie 
Een kievitstrook is een speciale kruidenrijke akkerrand of -strook die kievitskuikens, maar ook andere 

akker- en weidevogels dekking en voedsel biedt. Dit pakket is opgenomen, omdat incidenteel in het 

agrarisch grasland voor weidevogels een perceel wordt gescheurd.  

De kietitstrook is een strook akkerland op een perceel waar kuikens rondlopen en waar de bewerking 

zo lang uitgesteld wordt dat er geen gewas meer gezaaid wordt. In plaats daarvan wordt een strook 

met rust gelaten en komt er een spontane vegetatie op. Deze braakliggende stroken kunnen ook 

midden op het perceel liggen. Een mogelijkheid is ook om deze strook in het voorafgaande najaar in 

te zaaien met een kruidenrijk akkermengsel. Daarbij moet worden voorkomen dat het gewas te 

zwaar wordt, dus in ieder geval zaaien met een geringe zaaidichtheid.  

Na het opgroeien van de kuikens (maar niet voor 15 juli) kan de rand worden ingezaaid met een 
kruiden- of graskruiden mengsel, zodat er in het volgende jaar een kruidenrijke rand aanwezig is. 
 

Beheereisen 
• Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 15 maart tot 15 juli uit groene braak. 
 

Aanvullende beheervoorschriften 
• Een kievitstrook bestaat uit een strook van minimaal 6 meter. 

• De strook wordt tot 15 juli niet bewerkt. 

• Chemische onkruidbestrijding en bemesting is niet toegestaan voor stroken langs watervoerende 
sloten over een breedte van 3 m; 

• Voor het overige deel van de stroken/de overige stroken is chemische onkruidbestrijding alleen 
pleksgewijs toegestaan voor de bestrijding van probleemonkruiden zoals distels, hanekam, 
heermoes, japanse duizendknoop, knolcyperus, varkensgras, riet. 

• Het gebruik van insecticiden, fungiciden en nematiciden is niet toegestaan.  

• Voor zover van toepassing worden de beheereenheden niet gebruikt om te voldoen aan de 

verplichtingen die voortvloeien uit GLMC 8 (aandeel niet productief areaal) van het GLB 2023-

2028. 
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42  Legselbeheer op bouwland  
 

Introductie 
Dit pakket helpt boeren bij de bescherming van nesten en kuikens op bouwland. 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 wordt. Nesten worden 

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

nestbeschermers of via uitstellen van zaaien van het gewas. 

 

Beheereisen 

• Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijvoorbeeld op 
stalkaart of via geo informatie). Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst 
[5]. 

• Pakket b-d: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle 
landbouwkundige bewerkingen via een rustperiode van datum x tot datum y waarbij de 
vrijwaring tenminste 14 kalenderdagen duurt (zie pakketvarianten) [5]. 
 

Aanvullende beheervoorschriften 
• Pakket a: De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen één of meerdere malen 

gecontroleerd op aanwezige legsels. Monitoring van nesten en kuikens zoveel mogelijk zonder 
betreding van het veld uitvoeren (bijvoorbeeld vanaf de rand van het perceel of met drones) 

• Nesten moeten worden geregistreerd en er moet worden aangetoond dat er naar nesten 
gezocht is, ook als er geen nesten zijn. Liefst zien we dat nesten digitaal worden geregistreerd 
(Boerenlandvogelmonitor, BFVW, Avimap), met een registratie die up to date is. Eventueel 
registeren via stalkaarten. 

 
Pakketvarianten en indicatie vergoedingen 
42a Legselbeheer op bouwland      
42b Rustperiode op bouwland van 15 maart tot 15 mei   
42c Rustperiode op bouwland van 15 maart tot 22 mei   
42d Rustperiode op bouwland van 15 maart tot 1 juni 
   

Meldingen 
Melding legselbeheer (pakket 42a): eenmalige (gebundelde) melding bij RVO.nl van aanvangsdatum 

nestenclaves dan wel nestbescherming binnen 7 kalenderdagen na het uitvoeren van het 

legselbeheer. 

 


