Natte dooradering – Combipakketten
Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer ANLB2017
Versie 1.5d (Wijzigingen voorbehouden)
Combipakket 1 (pakketten 12a + 12b + 13c1)

Baggeren + Ecologisch slootschonen + 5 meter botanische weiderand
-

-

Pakket is alleen bedoeld voor de kopakker en mag in verhouding met combipakket 2
op maximaal 50% van de oppervlakte worden toegepast.
Maaien en weiden altijd toegestaan.
Klepelen is niet toegestaan.
Geen bemesting toegestaan binnen een zone van 5 meter uit de slootkant / perceelsgrens.
Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid.
De rand mag niet gescheurd, gefreesd, heringezaaid of als rijpad gebruikt worden.
Jaarlijks 50% tot 80% van de sloot hekkelen met maaikorf of ecoreiniger.
Het slootvuil wordt op 1 m van de waterinsteek gedeponeerd. Na 1 dag mag het worden afgevoerd
of verwerkt d.m.v. bv. een wallenfrees. Afvoeren of verwerken dient vóór 1 april te gebeuren.
Tarieven: Sloot + bonte weiderand aan 1 zijde (5 meter):
Sloot + bonte weiderand aan 2 zijden (10 meter):

Combipakket 2 (pakketten 12a + 12b + 13c2)

€ 0,53 / strekkende meter (m1)
€ 0,96 / strekkende meter (m1)

Baggeren + Ecologisch slootschonen + 5 meter botanische rand & 2 meter rand na 15 juni maaien
-

Pakket mag zowel op kopakker als in de lengterichting worden toegepast.
Maaien binnen 2 meter uit slootkant/perceelsgrens toegestaan na 15 juni. Weiden wel toegestaan.
Klepelen is niet toegestaan.
Geen bemesting toegestaan binnen een zone van 5 meter uit de slootkant / perceelsgrens.
Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid.
De rand mag niet gescheurd, gefreesd, heringezaaid of als rijpad gebruikt worden.
Jaarlijks 50% tot 80% van de sloot hekkelen met maaikorf of ecoreiniger.
Het slootvuil wordt op 1 m van de waterinsteek gedeponeerd. Na 1 dag mag het worden afgevoerd
of verwerkt d.m.v. bv. een wallenfrees. Afvoeren of verwerken dient vóór 1 april te gebeuren.
Tarieven: Sloot + bonte weiderand aan 1 zijde (5 meter):
Sloot + bonte weiderand aan 2 zijden (10 meter):

€ 0,70 / strekkende meter (m1)
€ 1,29 / strekkende meter (m1)

Baggeren met baggerpomp (pakket 12a)
Beide combipakketten worden altijd gecombineerd met pakket baggeren met baggerpomp.
Het streven is een waterdiepte in midden van sloot van 60 cm.
Op aanwijzen van het collectief zal jaarlijks in mozaïekvorm 20% - 50% van de slootlengte gebaggerd
worden met een baggerpomp.
De bagger mag niet op de bemestingsvrije zone van 5 meter aangebracht worden.
Het collectief zal de opdracht en uitvoering van het baggeren met de baggerpomp aan een loonwerker
verstrekken.
De loonwerker en deelnemer bepalen onderling het moment van uitvoering.
Uitvoering hiervan moet in de periode tussen 15 juli – 1 november plaatsvinden.
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Rietzoom en klein rietperceel

Afbakening
Smalle rietzoom is smaller dan 5 meter; brede rietzoom is breder dan 5 m.

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)
23.
Minimaal 10% tot maximaal 80% van de beheereenheid wordt van 1 oktober tot 1 maart van het
volgende jaar geschoond en/of gemaaid
24.
Snoei- en of maaiafval is verwijderd
11.
De beheereenheid wordt niet beweid
Aanvullende beheervoorschriften
- De beheereenheid wordt in een cyclus van minimaal éénmaal per 4 jaar en maximaal éénmaal per
2 jaar geschoond en/of gemaaid
- Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het element gebruikt worden.
- Maaiwerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 oktober en 1 maart.
- Maximaal 20% van de oppervlakte van het element bestaat uit struweel.
Pakketten
a) Smalle rietzoom
b) Brede rietzoom en klein rietperceel

Tarieven
€ 0,41 / m1
€ 615,04 / ha
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