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Versie: 1 oktober 2018 (Wijzigingen voorbehouden) 

Selectiecriteria: 

- Toekenning op volgorde van binnenkomst bij info@itlegemidden.nl of in de 
postbus 

- Voorrang voor deelnemers die niet in overige leefgebieden pakketten 
kunnen afsluiten 

- Minimaal 0,5 tot Maximaal 3 ha per deelnemer (= 1 tot 6 
km slootrand) 

- Bij voorkeur op zichtlocaties langs wegen en paden of als verbinding 
met natuurgebieden. 

 
Een mix van beide pakketten waarbij pakket met hoge maaibeperking op minimaal 1 
rand wordt afgesloten. 
 

13 Botanisch waardevolle graslandrand – Lage maaibeperking 
Beschrijving 

Dit pakket is bedoeld om de af- en uitspoeling van nutriënten en 

gewasbeschermingsmiddelen van agrarische percelen in het oppervlaktewater te 

verminderen. Tevens is het pakket bedoeld om een goed biotoop voor insecten te creëren.  

 

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 
7.        Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de 
oppervlakte.  
19. Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst nummer b zijn in transect aanwezig in  

de periode 1 april tot 1 oktober. 
17. Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.    

 

Aanvullende beheervoorschriften 

- De beheereenheid is vanaf de insteek van het perceel 5 meter breed.  
- De beheereenheid ligt aan de buitenkant van het perceel; en niet op een rijpad.  
- De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger  opgebracht. 

 
Bewerkingen: 

- De beheereenheid mag niet worden gescheurd, gefreesd of  heringezaaid. 
- Klepelen en tussentijds schoonmaaien is niet toegestaan. 
- Het slootvuil mag met een maaikorf of ecoreiniger op de beheereenheid worden 

gedeponeerd. Daarna mag het worden afgevoerd of verwerkt d.m.v. bv. een wallenfrees. 
Afvoeren of verwerken dient vóór 1 april te gebeuren.  
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Maaien en weiden: 

- Weiden wel toegestaan 
- Vanaf 1 juni mag de rand worden gemaaid.  
- Bij elke maaisnede wordt 10% van de rand niet gemaaid.  
- Per maaisnede wordt op een andere locatie in de rand 10% niet gemaaid. 
- Bij de laatste maaisnede blijft 10% van de rand de hele winterperiode staan. Deze laatste 

10% wordt wordt ná 1 september niet meer gemaaid. 
 

Pakketten                                                                                                                                             
13c)     Botanische weilandrand met lage maaibeperking                                                    
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