Kruidenrijk grasland
Doel van dit pakket
Kruidenrijk grasland bestaat uit een mix
van tenminste 4 soorten grassen en
kruiden. In een kruidenrijkgrasland zijn
er voor de weidevogels volop
schuilmogelijkheden omdat de vegetatie
zich langzamer ontwikkelt en de
maaidatum later valt. In de kritische tijd
van eieren en kuikens is de vegetatie
langer. Ze zijn dan beter beschermd
tegen predatoren. Door de open
structuur in het kruidenrijkgrasland is de
bereikbaarheid van voedsel/insecten
beter. Bovendien kunnen de jonge
kuikens makkelijker door het grasland
lopen en drogen ze na een regenbui
sneller op. In een zwaar en dicht gewas
zorgen de schaduwwerking en
afdruipend water voor onderkoeling.
In kruidenrijkgrasland komen vaak meer
nesten uit en zijn de kuikens bij het
uitvliegen zwaarder dan uit een
productiegrasland.

Beheereisen
• Er wordt een rustperiode in acht
genomen van datum x tot datum y
(zie beschreven onder pakketten).
• In de rustperiode vinden op de
oppervlakte geen bewerkingen plaats.
• Uitsluitend gebruik van chemische
onkruidbestrijding op max. 10% van
de oppervlakte.
• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1
keer gemaaid en afgevoerd.
• Minimaal 4 verschillende
indicatorsoorten zijn in transect
aanwezig in de periode 1 april tot 1
oktober (groeiseizoen).
• Pakket a: beweiding is in de
rustperiode niet toegestaan.
• Pakket h: vanaf 1 april tot 15 juni
vinden in de rand geen bewerkingen
plaats.

Aanvullende beheervoorschriften
• Chemische onkruidbestrijding is niet
toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze
bestrijding van haarden
zoals akkerdistel, ridderzuring, Jacob
kruiskruid en brandnetel.
• Pakket a: uitsluitend bemesting met
vaste mest toegestaan buiten de
rustperiode.
• Pakket h: bemesting is in het geheel niet
toegestaan.
• Pakket a: het gewas wordt jaarlijks voor
1 augustus afgevoerd door middel van
maaien en afvoeren. Tweede / derde
keer maaien en afvoeren is toegestaan.
• Pakket h: beweiding van de
beheereenheid is toegestaan wanneer de
beheereenheid is gelegen langs de
randen van een perceel.
• Het grasland mag niet worden
gescheurd, gefreesd of her ingezaaid.

Pakketten
a) Kruidenrijk grasland met rustperiode
van 1 april tot 15 juni, 4 verschillende
indicatorsoorten.
h) 30.001 Kruidenrijke graslandrand tot
en met 1 meter klasse A, 4
verschillende indicatorsoorten.
30.002 Kruidenrijke graslandrand 1,5
meter en breder klasse A, 4
verschillende indicatorsoorten.

