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Legselbeheer 
We vergoeden alle weidevogelnesten die op een bedrijf worden beschermd. 

Beheereisen 
• Op de percelen wordt gezocht naar nesten als er werkzaamheden of 

beweiding op afzienbare tijd plaatsvinden. 

• Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv. stalkaart of informatie op internet). 

• Gevonden nesten worden beschermd en gevrijwaard van alle 
landbouwkundige bewerkingen. 

• Indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een 
enclave van ten minste 50 m2 met minimaal een straal van 3,5 m aangehouden 
om de aanwezige gevonden nesten. 

• Bij beweiding is een nestbeschermer geplaatst, bij voorkeur in de vorm van 
een draadje, anders een nestbeschermer. 

• Beschermde nesten worden gemeld bij het collectief via de gebruikte registratie. 

• Indien een perceel bouwland met nesten wordt bewerkt, dan wordt het nest 
gespaard door het tijdelijk te verplaatsen of door om het gemarkeerde nest heen 
te werken. 
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Grasland met rustperiode 
Beheereisen 

• Er wordt een rustperiode in acht genomen vanaf 1 april. 

• In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen of beweiding plaats. 

• De rustperiode duurt tot minimaal 1 juni en eindigt als het gras niet meer nodig is 
voor de overleving van de kuikens van de weidevogels, voornamelijk de grutto. De 
vergoeding wordt bepaald tot de datum dat het perceel voor maaien is 
vrijgegeven. 

• Ruige mest trekt vogels aan en resulteert in een geleidelijke grasgroei. Dit is 
een goede maatregel waarvoor een extra vergoeding wordt gegeven. 

• Kunstmest is in het voorjaar niet gewenst. 

• Drijfmest is in het voorjaar alleen bij uitzondering nuttig –als het resulteert in 
een zwaar gewas rond 1 juni schiet deze maatregel zijn doel voorbij! 

o Het collectief zal de geschiktheid van het gras voor kuikens monitoren en 
zo nodig hierover in overleg treden met de beheerder. 
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Voorweiden 
Beheereisen 

• Er wordt een rustperiode in acht genomen vanaf 1 of 8 mei, tot die datum wordt 
het perceel beweid met koeien of schapen. 

• In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen of beweiding plaats. 

• De rustperiode duurt tot minimaal 15juni (vanaf 1 mei) of 22 juni (vanaf 8 mei) en 
eindigt als het gras niet meer nodig is voor de overleving van de kuikens van de 
weidevogels, voornamelijk de grutto. 

• Ruige mest trekt vogels aan en resulteert in een geleidelijke grasgroei. Dit is 
een goede maatregel waarvoor een extra vergoeding wordt gegeven. 

• Kunstmest is in het voorjaar niet gewenst. 

• Drijfmest is in het voorjaar alleen bij uitzondering nuttig –als het resulteert in 
een zwaar gewas rond 1 juni schiet deze maatregel zijn doel voorbij! 

o Het collectief zal de geschiktheid van het gras voor kuikens monitoren en 
zo nodig hierover in overleg treden met de beheerder. 
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Kuikenvelden 
Beheereisen 

• Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y. 

• In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen of beweiding plaats. 

• Kuikenveld kan in de vorm worden aangelegd van gehele percelen of delen er 
van, randen zijn ten minste 6 meter breed. 

• De rustperiode ligt in de periode 1 mei tot 1 augustus, en heeft een duur van 
minimaal 2 weken en eindigt na 1 juni. 

• Rustperiode begint op de dag dat er gemaaid wordt (kan worden). 

• Voor 1 juni is dat ten hoogste twee weken. 
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Plas-dras 
Beheereisen 

• De beheereenheid is geïnundeerd (100% drassig). 

• Op minimaal 60% van het oppervlak van de beheereenheid is de laag water tussen 
de 5 en 20 cm diep. 

Greppelplasdras 
Beheereisen 

• De beheereenheid is geïnundeerd (100% drassig). 

• Het perceel heeft greppels die vol water staan 

• Op minimaal 60% van het oppervlak van de beheereenheid is de 
laag water ten minste 5 cm diep 
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Kruidenrijk grasland 
Beheereisen 

• Er wordt een rustperiode in acht genomen 1 april tot 15 juni, of zoveel langer 
als nodig is voor de aanwezige weidevogelkuikens. 

• In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats 

• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd. 

• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten zijn in transect aanwezig in de 

• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze 
bestrijding van haarden van akkerdistel, ridderzuring, Jacobs kruiskruid en 
brandnetel. 

• Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode. 

• Het gewas wordt jaarlijks voor 1 augustus afgevoerd door middel van maaien en 
afvoeren. 

• Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of her ingezaaid. 
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Extensief beweid grasland 
Beheereisen 

• Rustperiode vanaf 1 april. 

• Tijdens de rustperiode wordt de beheereenheid niet bewerkt of bespoten, welk 
beweid. 

• Beweiding is verplicht van 1 mei tot 15 juni met minimale 1 en maximale 1,5 of 
3 Gve veebezetting (afhankelijk van grasgroei). Doel is een beweidingsdruk die 
zo laag is dat er voldoende lang gras staat om kuikens van leefgebied te 
voorzien. 
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Ruige Mest 
Beheereisen 

• Uitsluitend in combinatie met een rustperiode, kruidenrijk grasland of extensief 
weiden 

•  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 1 september opgebracht. 

• Van het uitrijden van de ruige stalmest wordt binnen twee weken na dat 
uitrijden melding gedaan in het administratiesysteem van het Collectief. 

• Voor het uitrijden van ruige mest voor 1 april wordt de vergoeding 20% verhoogd 

• Voor het uitrijden van ruige mest na het voorjaar wordt de vergoeding 20 verlaagd 
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Verhoogd waterpeil 
Beheereisen 

• Slootpeil is van 15 maart tot 15 juni 20 cm hoger dan eerste volgende watergang 
aangrenzende aan beheereenheid, of meer dan 30 en de drooglegging is dan 
minder dan 10 cm. 

• Het oppervlaktewaterpeil naast de beheereenheid bereikt ná de verhoging een peil 
t.o.v. het (gemiddelde) maaiveld van 25 centimeter of minder op veengrond en 40 
centimeter of minder op kleigrond. 

• Het pakket kan niet worden afgesloten in gebieden die volgens het peilbesluit 
van het waterschap een drooglegging hebben van 70 cm of meer (zomerpeil). 
Er is toestemming nodig van het waterschap. 

• Het verschil tussen het opgezette peil en het omringende peil is bij de 
peilscheidingen of stuwtjes te meten. 
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Bufferstrook op gras 
Beheereisen 

• De strook is 2 meter breed 

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op Max. 10% van de 
beheereenheid. 

• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten zijn in transect aanwezig. 

• Bij de eerste snede wordt de rand niet gemaaid 

• Het gewas wordt jaarlijks afgeweid of minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd. 

• De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger of slootvuil 
opgebracht. 

• Randen liggen aan de buitenkant van het perceel aan de sloot. 

• Het grasland wordt niet gescheurd. 



  

  14



Bufferstrook op akker 

Beheereisen 
• De beheereenheid is een rand van 3 meter breed. 

• De beheereenheid bestaat van 15 mei tot 1 september uit één van de volgende 
gewassen of teelten: gras, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide 
kruiden, eiwitgewassen, luzerne, rode klaver), braak of een combinatie van deze. 

• De strook ligt langs het water. 

• Het Collectief stelt een beheerplan op, waarin o.a. de gekozen 
akkerrandvariant en het bijbehorend beheer in relatie tot het doel worden 
onderbouwd. 

• Ιn het beheerplan wordt bepaald welke zaaimengsels en welke zaaidichtheden 
gebruikt mogen worden. 

• Bij maaiwerkzaamheden wordt het maaisel binnen een maand afgevoerd. 

• Chemische onkruidbestrijding niet, bij uitzondering plaatselijk tegen bijvoorbeeld 
distel. 

• Daar waar ploegen is toegestaan, mag ook een andere diepe grondbewerking 
worden toegepast. 

• Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan. 

• Er komt geen bagger of sluitvuil in de strook. 

Variant A De beheereenheid wordt in de periode 1 september - 15 april geploegd. 

Beheer: Inzaaien in het voorjaar, groei in het voorjaar, bloei in zomer, ploegen in 
het najaar. 

Variant B De beheereenheid voor de winter aanleggen (vanaf 2016) 

Beheer: zaaien in najaar (september, oktober), groeien in herfst en voorjaar. 
Ploegen in september. 

Variant C De beheereenheid blijft minimaal twee jaar staan. 
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Vogelakker 
Beheereisen 

• De beheereenheid bestaat tussen 1 juni en 31 december uit één van de volgende 
gewassen of teelten: granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide 
kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), braak of een combinatie van deze 

• De eiwitgewassen worden jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd 

• Enkel jarig: Van het niet beteelde gedeelte (braak) wordt jaarlijks maximaal 50 % 
gemaaid, en wel na 1 augustus. 

• De gedeeltes met eiwitgewassen, braak en graan worden in stroken naast elkaar 
geteeld. 

• Het graan wordt in gangbare dichtheden gezaaid in de gangbare periode en mag 
niet worden geoogst 

• Enkel jarig: Het graan blijft staan tot 15 maart van het volgende kalender jaar en 
dient daarna geklepeld of gemaaid en daarna ondergewerkt of afgevoerd te worden 
in het geval dat er een zomergraan wordt gezaaid. Wordt er opvolgend een 
wintergraan gezaaid dan dient het graan tot 1 juli van het volgende kalender jaar 
te blijven staan en dient daarna geklepeld of gemaaid en daarna ondergewerkt of 
afgevoerd te worden, waarna het wintergraan tussen 1 oktober en 1 december 
gezaaid dient te worden. 

• Enkel jarig: De beheereenheid mag alleen worden bemest op het gedeelte 
met eiwitgewassen, en wel binnen 2 dagen na een maaibeurt. Als er bemest 
wordt is alleen rundermest toegestaan. Andere vormen van dierlijke mest en 
kunstmest zijn niet toegestaan. 

• Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol Chemische 
bestrijding bij agrarisch natuurbeheer, gepubliceerd op de website van SCAN. 
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Baggerspuiten 
Beheereisen 

• Sloot is minimaal 2 meter breed en loopt niet droog door het baggerspuiten 

• De bagger wordt vanuit het midden van de sloot zo rustig mogelijk weggehaald, 
iedere keer uit dezelfde vore 

• De bagger komt niet in de slootkant. 

• In doodlopende sloten altijd naar het open einde toe werken. 

• Het baggerspuiten vindt plaats tussen 15 juni en 1 oktober. 

• Melding binnen 2 weken aan het collectief. 

• 20 tot 100% van de sloten per jaar 
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Baggeren met de baggerpomp - wat mag NIET? 1 
 

 

•niet zwenkend baggeren 
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Baggeren met de baggerpomp - wat mag NIET? 2 

 

• geen vleugels bij baggerpomp gebruiken 
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Baggeren met de baggerpomp 
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Ecologisch slootschonen 

Beheereisen 
• Alleen in sloten breder dan 2 meter. 

• Het is wenselijk, als de keur dit toestaat, dat maximaal 20% van de slootbreedte 
aan planten blijven staan, 80 % blijft open water. 

• De planten worden zoveel mogelijk afgemaaid, plantenwortels worden zo weinig 
mogelijk beschadigd en er komt geen bagger uit de sloot mee op de kant. Gebruik 
bijvoorbeeld maaikorf of ecoreiniger. Andere slootreinigingsapparatuur kan ook 
gebruikt worden mits het bodemprofiel inclusief de wortels van waterplanten in de 
sloot niet beschadigd wordt. 

• Maaisel wordt verwijderd, of minimaal 1 meter uit de slootkant op het perceel 
gedeponeerd en minimaal 2 dagen daarna verwerkt (wallenfrees bijvoorbeeld). Let 
op: heeft u een bufferstrook, dan bagger en vuil àchter de strook of afvoeren. 

• Het ecologisch slootschonen vindt plaatst tussen 15 augustus en 1 oktober. 
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Ecologisch slootschonen - wat mag NIET?  

 

 

• gemaaide deel te kort gemaaid (< 5 cm) 

• zwarte grond zichtbaar en wortels beschadigd 
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Ecologisch slootschonen - wat mag NIET? 

 

 

• maaisel in de kant of in het talud 
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Ecologisch slootschonen dubbelzijdig 

• • - - - - -  10 %          10% 

 

• breedte resterende oevervegetatie 10% van breedte waterlijn 

• maaien tot op minimaal enkele cm. boven de bodem 

• maaisel óp het perceel (voorbij de insteek) en later verspreiden of 
afvoeren 
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Natuurvriendelijke oever  
  

Beheereisen  

• Minimaal 25 % tot maximaal 75 % van het leefgebied onder beheer is jaarlijks geschoond en/of gemaaid. 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd. 

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte.  

• De oppervlakte wordt in een cyclus van minimaal éénmaal per 2 jaar en maximaal éénmaal per jaar geschoond 
en/of gemaaid. 

• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van haarden van zoals 
akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en brandnetel. 

• Er mogen geen meststoffen in het element gebruikt worden. 

• Het maaien/schonen vindt bij voorkeur plaats tussen 1 januari en 1 maart en na 15 juli.  

• De oppervlakte wordt niet beweid.  

Meldingen 
Uitgevoerd beheer binnen 14 kalenderdagen na schonen/maaien melden. 
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