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1 Grasland met een rustperiode 

Afbakening 
- De beheereenheid bestaat uit grasland. 
- Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd 7 en 8. 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten CGBD) 
1. Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder 
pakketten) 
3. Pakket l, m, q, r, s en t: 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.  
- Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan 

 
Pakketten *            
De rustperiode betreft de periode: 
a) 1 april tot 1 juni          
  
b) 1 april tot 8 juni           
c) 1 april tot 15 juni          
d) 1 april tot 22 juni          
l) 1 mei tot 15 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid  
m) 8 mei tot 22 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid  
q) 1 mei tot 1 juni;  het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid     
r) 8 mei tot 8 juni;  het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid   
s) 1 mei tot 8 juni;  het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid   
t) 8 mei tot 15 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid  

 
Flexibel en last-minute beheer 

- Pakketten kunnen tot uiterlijk 2 dagen voor begin rustperiode worden verplaatst; dus uiterlijk 30 
maart. 

- Pakketten kunnen tot uiterlijk 2 dagen voor einde rustperiode worden vervroegd of uitgesteld.  
Vb. 15 juni wordt vervroegd naar 8 juni. Uiterlijk 6 juni doorgeven.  

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

 
 
*meer informatie over de geldende tarieven kunt u verkrijgen via ons kantoor: 0566 – 700 
207 


