Pakket 5h en i Kruidenrijke graslandrand
Beschrijving
Kruidenrijk grasland is van groot belang voor de biodiversiteit. In weidevogelgebieden
vormen kruidenrijke graslanden terreinen waar kuikens kunnen opgroeien. De bloeiende
kruiden trekken insecten aan waarop zij kunnen foerageren. In kleinschalige landschappen vormen
diezelfde insecten ook de voedselbron van diverse vogelsoorten die in het struweel of in bomen
broeden. Vlinders hebben baat bij de beschikbare nectar, en ook kleine zoogdieren profiteren van het
ruime insectenaanbod. Langs sloten en waterpartijen zijn kruidenrijke graslanden van belang voor
libellen en amfibieën.
Afbakening
• Cumulatie toegestaan met beheerpakket 8
• De beheereenheid is minimaal 2 tot maximaal 6 meter breed
• In het leefgebied Natte dooradering en de categorie Water kunnen kruidenrijke randen enkel in
combinatie met het pakket Duurzaam slootbeheer toegepast worden.
• De beheereenheid moet gelegen zijn op of grenzen aan landbouwgrond.
Beheereisen
• Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 april tot 15 juni.
• In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats
• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid
• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd
• Minimaal a (zie beschreven onder pakketten) verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in
transect aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen)
Aanvullende beheervoorschriften
• In de rustperiode wordt de beheereenheid niet gemaaid, gerold, gesleept, of bemest. In deze
periode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan de beheereenheid ’s nachts te maaien
• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van
haarden van akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel.
• Bemesting is in het geheel niet toegestaan in het geval van pakket h en i.
• Beweiding van de beheereenheid is toegestaan wanneer de beheereenheid is gelegen langs de
randen van een perceel. In het geval van beweiding met schapen moet de rand gedurende de
rustperiode uitgerasterd worden.
• Eventueel hekkelmaaisel wordt na minimaal 48 uur en voor 1 april (aanvang rustperiode)
verwijderd.
• Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.
• Het is niet toegestaan kalk te strooien omdat dit de natuurlijke verschraling en dus de
bodemeigenschappen en de vegetatie beïnvloed
Pakketten
h) Kruidenrijke graslandrand met rustperiode van 1 april tot 15 juni, klasse A: 4 verschillende
indicatorsoorten
i) Kruidenrijke graslandrand met rustperiode van 1 april tot 15 juni, klasse B: 8 verschillende
indicatorsoorten.
Vergoeding
5 Kruidenrijk grasland
Vergoeding per jaar Per eenheid
h Rand, klasse A (4 soorten)
€ 1.062,87 / hectare
i Rand, klasse B (8 soorten)
€ 1.196,92 / hectare

