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Pakket 5 Kruidenrijk grasland 

Afbakening 
- De beheereenheid bestaat uit grasland. 
- De beheereenheid is in het geval van volleveldsbeheer ten minste 0,5 hectare groot of; 
- De beheereenheid is in het geval van randenbeheer minimaal 2 en maximaal 6 meter breed en 

minimaal 100 meter lang. 
- Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten, uitgezonderd de pakketten 7 en 8. 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 
1. Bij pakketten a en b: Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie 

beschreven onder pakketten) 
2. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats 
7. Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid 
17.  Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd 
19.  Minimaal a (zie beschreven onder pakketten) verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect 

aanwezig in de periode x tot y (groeiseizoen) 
25.  Bij pakketten a en b: Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan  
 
Aanvullende beheervoorschriften 

- In de rustperiode wordt de beheereenheid niet beweid, gemaaid, gerold, gesleept, of bemest. In deze 
periode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan. Beweiding gedurende de 
rustperiode is toegestaan indien variant 5h wordt uitgevoerd. 

- Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van haarden van 
akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel. 

- Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode (pakket a en b). 
Bemesting is in het geheel niet toegestaan in het geval van pakket h en i. 

- Pakketten a en b: Het gewas wordt jaarlijks voor 1 augustus afgevoerd door middel van maaien en 
afvoeren. 
Tweede keer maaien en afvoeren is toegestaan. 

- Pakket h: Beweiding van de beheereenheid is toegestaan wanneer de beheereenheid is gelegen langs 
de randen van een perceel. 

- Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid. 
  
Pakketten            
a) rustperiode van 1 april tot 15 juni, 4 verschillende indicatorsoorten    
b) rustperiode van 1 april tot 22 juni, 4 verschillende indicatorsoorten    
h) Kruidenrijke graslandrand klasse A, 4 verschillende indicatorsoorten    
 
Flexibel en last-minute beheer 

- Pakketten kunnen tot uiterlijk 2 dagen voor einde rustperiode worden uitgesteld.  
Vb. 22 juni wordt vervroegd naar 15 juni. Uiterlijk 13 juni doorgeven.  

 Vb. 15 juni wordt uitgesteld naar 22 juni. Uiterlijk 13 juni doorgeven.  
 
 


