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Beheerpakket ANLb 2023 

1.  Grasland met rustperiode 
 

Beschrijving 

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.  

Beheereisen 

• Er worden in de rustperiode van datum x tot datum y (zie beschreven onder  

pakketten) geen landbouwkundige bewerkingen uitgevoerd. 

• Pakket 1 l  , 1 m, 1q-1u: Voorweiden en daarna rust. Het grasland wordt vanaf 1 maart 

en voor de rustperiode niet gemaaid. 

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 in het kader van het ANLb zelf, maar ook 
deze moeten zoveel mogelijk worden beperkt.  

• Grasland met een rustperiode in de vorm van randen is toegestaan in 
kleinschalige gebieden en in gebieden die gericht  zijn op waterdoelen (droge  
respectievelijk natte dooradering, of waterkwaliteitsdoelen). Deze randen moeten 
minimaal 5 meter breed zijn. 

• Pakketten met vroegere rustperiode zijn vooral voor kieviten geschikt. Bij andere 
doelsoorten wordt langere rust aangehouden. 

 
Pakketvarianten + beheervergoeding 
De rustperiode betreft de periode: 

1a)  1 april tot 1 juni   €496,48 

1b) 1 april tot 8 juni   €696,66 

1c) 1 april tot 15 juni   €795,34 

1d) 1 april tot 22 juni   €861,98 

1l) 1 mei tot 15 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid.  

              Dit pakket is met voorweiden.  €299,26 

1m)  8 mei tot 22 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid.  

             Dit pakket is met voorweiden. €299,26 

1q) 1 mei tot 1 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid.  

             Dit pakket is met voorweiden.  €256,13 

1r)  8 mei tot 8 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid.  

             Dit pakket is met voorweiden.  €256,13 
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1s) 1 mei tot 8 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid.  

             Dit pakket is met voorweiden.  €281,95 

1t) 8 mei tot 15 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid.  

             Dit pakket is met voorweiden.  €281,95 

1u) 15 mei tot 15 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid.  

             Dit pakket is met voorweiden.  €253,34 

 

Adviezen 

• Het advies is om de voorjaarsbemesting achterwege te laten en na de rustperiode te 

bemesten. Dit voorkomt een veel te zware snede na de rustperiode. 

Weidevogelkuikens kunnen zich dan moeilijk voortbewegen door een zwaar gewas. 
• Dit pakket kan gecombineerd worden met Ruige mest en Hoog waterpeil. 
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