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Beheerpakket ANLb 2016 

1 Grasland met rustperiode 

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten Koppeltabel) 
 

 Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven 
onder pakketten) [1] 

 Pakket l ,m, q, r, s en t: Het grasland wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet 
gemaaid [3] 

 

Aanvullende beheervoorschriften 
 In de rustperiode vinden op het ANLB-perceel geen bewerkingen plaats 
 Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan 
 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 2 meter breed 
zijn. 

 
 
Pakketten 
De rustperiode betreft de periode: 
 

a)   1 april tot 1 juni  k)   1 april tot 15 augustus 
b)   1 april tot 8 juni l)    1 mei tot 15 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor 

de rustperiode niet gemaaid 
c)    1 april tot 15 juni m)  8 mei tot 22 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor 

de rustperiode niet gemaaid 
d)   1 april tot 22 juni n)   1 april tot 1 september 
e)   1 april tot 1 juli o)   1 april tot 15 september 
f)    1 april tot 8 juli p)   1 april tot 1 oktober 
g)   1 april tot 15 juli q)   1 mei tot 1 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de 

rustperiode niet gemaaid 
h)   1 april tot 22 juli r)    8 mei tot 8 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de 

rustperiode niet gemaaid 
i)    1 april tot 1 augustus s)    1 mei tot 8 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de 

rustperiode niet gemaaid 
j)     1 april tot 8 augustus t)    8 mei tot 15 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor 

de rustperiode niet gemaaid 
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