
Natuur/biodiversiteit 
 

Maatregelen voor natuur / 
biodiversiteit maatregel  

voorschriften  vergoeding 

1. Mozaïekbeheer voor weidevogels  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Instandhouding oud grasland  
 
 
 
 
3. Beweiding met zeldzame 
huisdierrassen  
 

- graslandplan opstellen (i.o.m. Vockestaert) 
- graslandgebruik registreren in broedseizoen  
- 6 km/u bij maaien, schudden en wiersen 
- slechts één maaier (geen frontmaaier) 
gebruiken  
- in mei minimaal één maaitrap met minimaal 7 
dagen tussentijd; per trap minimaal 25% van het 
maailand  
- de tweede keer wordt een vrij te bepalen deel 
(binnen de grenzen die de eerste en derde 
maaibeurt stellen) gemaaid  
- de derde keer wordt minimaal 10% van het te 
maaien land gemaaid  
- bij het maaien wordt van binnen naar buiten 
gemaaid  
 
- instandhouden van het perceel grasland  
- niet scheuren/vernieuwen 
- alleen pleksgewijze bestrijding van 
probleemonkruiden  
 
- beweiding met erkende zeldzame rassen 
(rundvee en schapen)  
- beweiding minimaal 150 dagen per jaar  

- planvorming € 200,- per 
bedrijf  
 
- maaitrappen: eigen 
mechanisatie € 35,- per ha 
maailand  
 
- € 220,- per extra 
maaitrap  
 
 
 
 
 
 
 
€ 85,- per ha oud grasland  
 
Aanvullende voorwaarden! 
 
 
€ 100,- per rund  
€ 20,- per schaap  

 
Toelichting bij enkele natuurmaatregelen:  
 
Ad 1. Mozaïekbeheer:  
- geen percelen met uitgestelde maaidatum, vluchtheuvels, plas-dras, last-minutebeheer (ANLb);  
- vóór het maaien melden bij Vockestaert. Wordt dit te laat gemeld, dan wordt niet uitbetaald.  
 
Ad 2. Oud grasland is minimaal 25 jaar niet gescheurd/vernieuwd is en het perceel 
 1. bestaat uit een grassenmengsel van tenminste 4 soorten, met één van de volgende soorten: 
 grote vossenstaart, gestreepte witbol, zachte dravik, kropaar of veldgerst; 
 2. bevat minimaal 3 kruiden, bijv. paardenbloem, smalle weegbree, gewone hoornbloem, 
 klaver; 
 3. is niet verruigd/verbosd en heeft greppels die onderhouden worden; 
 4. wordt tenminste een deel van het jaar beweid met melk/rundvee; 
 5. wordt bij weidevogelpotentieel (zulks ter beoordeling van Vockestaert) gecombineerd met 
 een ANLb pakket voor weidevogelbeheer (of gelijkwaardig, zoals mozaïekbeheer). Geschikte 
 pakketten zijn bijv. legselbeheer, late maaidatum, greppelplasdras of extensief weiden.  
* Bij aanmelding voor oud grasland dient u een kaartje toe te voegen met daarop aangegeven om 
welke percelen het gaat. Dit o.a. in verband met de controles. Een kaartje kunt u eventueel opvragen 
bij RVO. 
 
Ad 3. Beweiding (150 dagen) met zeldzame huisdierrassen: 
- rundvee: Maas-Rijn-IJssel (MRIJ), Fries-Hollands rundvee (FH), Lakenvelder, blaarkop, brandrood 
rund, alle aantoonbaar met een bloedvoering van minimaal 87,5%. Geen dikbilvarianten;  
- schapen: Blauwe Texelaar, Schoonebeeker, Zeeuws/ Fries melkschaap, zwartbles.  


