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5H. Kruidenrijke graslandrand
Beheereisen

•

•

•

Uitsluitend pleksgewijs gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte, via handmatige
bestrijding; en buiten de rustperiode. [7]
Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b (zie www.itlegemidden.nl) zijn in een transect aanwezig in de
periode van 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen) [19]
Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd. (17)

Aanvullende beheervoorschriften
→ De beheereenheid is vanaf de insteek van de watergang 4 meter breed, en wordt geheel rondom het perceel
ingetekend.
→ De beheereenheid wordt jaarrond niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.
→ Maaien is niet toegestaan voor 15 juni m.u.v. de kopakker.
→ Beweiding is altijd toegestaan.
→ De beheereenheid mag niet worden gescheurd en/of gefreesd.
→ Klepelen in de beheereenheid of het talud is niet toegestaan. Uitzondering hierop is het klepelen in het talud achter
de draad als dit noodzakelijk is voor het verwijderen en kort houden van boom- en struikopslag.
→ Het slootvuil mag worden afgevoerd of worden gedeponeerd en verwerkt d.m.v. bv. een wallenfrees. Afvoeren of
verwerken dient vóór 1 april te gebeuren.
→ De sloot wordt ecologisch geschoond met een maaikorf of ecoreiniger. Hierbij wordt elk jaar minimaal 50% tot
maximaal 80% van de sloot gereinigd.
Pakketten
h) Kruidenrijke graslandrand in combinatie met ecologisch slootschonen
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Botanisch waardevol grasland
Afbakening
Pakket is alleen mogelijk op percelen waar dit pakket t/m 2021 is toegepast.

Beheereisen
•
Uitsluitend pleksgewijs gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte, via handmatige
bestrijding; en buiten de rustperiode. [7]
•
Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober
(groeiseizoen) (19)
•
Pakket a: Van 1 maart tot 1 oktober is beweiding toegestaan met een maximale veebezetting van 2 GVE/ha (21)
•
Pakket b: Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd. (17)
Aanvullende beheervoorschriften
→ De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.
→ Het grasland mag niet worden gescheurd en/of gefreesd.
→ Pakket a: Bijvoeren is niet toegestaan.
→ Pakket b: Beweiding is van 1 maart tot 1 augustus niet toegestaan.
→ Klepelen is niet toegestaan.
→ Maaien toegestaan vanaf 15 juni.
→ De aanliggende sloten worden ecologisch geschoond met een maaikorf of ecoreiniger. Hierbij wordt elk jaar minimaal
50% tot maximaal 80% van de sloot gereinigd.
Pakketten
a)
Botanisch weiland
b)
Botanisch hooiland
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