Toelichting beheerpakketten weidevogelbeheer
Collectief Groningen West per 2016
Instapeisen algemeen
Collectief: Minimaal 10 Grutto’s en/of 50 weidevogelbroedparen en/of 30 kritische
weidevogelbroedparen per 100 ha. Minimaal 25% van het af te sluiten beheer bestaat uit
andere pakketten dan legselbeheer.
Deelnemer: Minimaal 5 Grutto’s en/of 25 weidevogelbroedparen en/of 15 kritische
weidevogelbroedparen per 100 ha. Minimaal 10% van het af te sluiten beheer bestaat uit
andere pakketten dan legselbeheer.
Per Grutto-paar wordt minimaal 1,4 ha kuikenland aangeboden.

Grasland met een rustperiode (1a, 1b, 1c, 1d)
-

-

Er is keuze uit een rustperiode van 1 april tot 1 juni, 8 juni of 15 juni
Het pakket kan worden gesloten op een heel perceel of een gedeelte van een
perceel.
Jaarlijks verleggen is mogelijk. Vanzelfsprekend rekening houdend met de effectiviteit
voor de weidevogels.
Gedurende de rustperiode is beweiding niet toegestaan en worden geen
bewerkingen uitgevoerd.
Het beheer is flexibel: u kiest een datum (1, 8 of 15 juni). Afhankelijk van de
aanwezigheid van weidevogelnesten en / of –kuikens kan de maaidatum naar voren
of naar achteren worden gezet onder het motto: “Naar voren kan, naar achteren
moet.”
Het vrijgeven van percelen en verzetten van maaidata wordt bepaald door de
veldmedewerkers van Collectief West. Dit zijn praktische veldmensen met veel
weidevogelkennis en ervaring met het boerenbedrijf.

Voorbeelden
- U kiest voor de maaidatum 15 juni. Op 13 of 14 juni komt de veldmedewerker
kijken of de nesten uit zijn en de kuikens groot genoeg. Dat is het geval. U kunt
maaien en ontvangt de vergoeding voor 15 juni beheer (€ 779/ha)
- U kiest voor de maaidatum 1 juni. Op 29 of 30 mei komt de veldmedewerker en
constateert nog broedgevallen en heel kleine kuikens in het perceel. De
maaidatum wordt 1 of 2 weken naar achter geschoven waarbij u ook uitkomt op
de vergoeding die hoort bij 8 of 15 juni beheer.
- U heeft gekozen voor 8 juni beheer maar volgens u zijn er geen vogels in het
perceel en u wilt graag op 1 juni al gaan maaien. U belt eind mei naar het
collectief en krijgt bezoek van de veldmedewerker. Er worden inderdaad geen
weidevogels geconstateerd. Uw vergoeding gaat van € 583 (8 juni) naar € 350

(1 juni) en u kunt maaien.
Voor maaidatumland geldt altijd een vroegste datum van 1 juni. De percelen kunnen tot
maximaal 22 juni “naar achteren” schuiven. Zitten de nesten en/of kuikens op een gedeelte
van een perceel, dan is het altijd bespreekbaar om een gedeelte van percelen te laten staan.

Grasland met een rustperiode, voorweiden (1l, 1m)
-

Er is keuze uit de volgende pakketten:
Rustperiode van 1 mei tot 15 juni
Rustperiode van 8 mei tot 22 juni
Voor de rustperiode mag niet worden gemaaid
Voor de rustperiode moet worden geweid

Kuikenvelden (2a, 2b, 2c)
-

Stapelbaar met legselbeheer.
Kuikenvelden worden niet van tevoren vastgelegd maar in de loop van het seizoen,
afhankelijk van de aanwezigheid van nesten en kuikens.
De veldmedewerkers ondersteunen bij het maken van last-minute afspraken over
kuikenvelden.
U kiest voor uitstel van maaien/weiden met 2, 3 of 4 weken (2a, 2b, 2c).

Plas – Dras (3a – 3k)
Er zijn 3 varianten voor plas-dras
- Plas – dras op een perceel of perceelsgedeelte (3a, 3b, 3c)
- Greppel plas – dras (3e, 3f, 3g)
- Last-minute plas – dras op maaidatumland (3i, 3j, 3k)
Plas – dras op een perceel
- Er is keuze uit een inundatieperiode van 15 februari tot 15 april, 15 mei of 15 juni.
- In die periode staat op minimaal 60% van de aangevraagde oppervlakte minimaal 5
en maximaal 20 cm water.
- De beheereenheid is 100% drassig. Te diep water en te droge delen worden van de
aangevraagde oppervlakte afgetrokken.
Greppel plas – dras
- Er is keuze uit een inundatieperiode van 15 februari tot 15 april, 15 mei of 15 juni.
- Dit pakket is speciaal bedoeld voor greppels en / of ondiepe slootjes die kunnen
worden opgezet.
- In de gekozen periode staat op minimaal 60% van de aangevraagde oppervlakte
minimaal 5 cm water.
- De beheereenheid is 100% drassig. Te droge delen worden van de aangevraagde
oppervlakte afgetrokken.
Greppel plas – dras: last-minute op maaidatumland
- Er is keuze uit een inundatieperiode van 3, 4 of 6 weken in de periode van 1 mei tot
15 juni.
- Dit pakket is speciaal bedoeld voor greppels en / of ondiepe slootjes die kunnen
worden opgezet. Dit gebeurt in dit geval in combinatie met percelen waarop een
maaidatumpakket is afgesloten.
- De vergoedingen gelden dus als toeslag bovenop de maaidatumvergoeding.

-

In de gekozen periode staat op minimaal 60% van de aangevraagde oppervlakte
minimaal 5 cm water.
De beheereenheid is 100% drassig. Te droge delen worden van de aangevraagde
oppervlakte afgetrokken.

Legselbeheer (4a, 4b, 4c)
-

-

Op basis van de weidevogelresultaten in uw gebied/op uw bedrijf wordt u ingedeeld
in een klasse a: minder dan 50 broedparen per 100 ha of b: meer dan 50 broedparen
per 100 ha.
De percelen gras- en bouwland worden in het voorjaar meerdere keren door de
deelnemer en/of vrijwilligers afgezocht.
Bij beweiding of bouwlandbewerking worden aanwezige nesten deugdelijk
beschermd.
Bij maaien blijft rondom nesten een enclave van minimaal 50 m2 staan met een
minimum breedte van 3,5 meter.
Jaarlijks vindt op het bedrijf een goede en volledige registratie van de nesten plaats.

Legselbeheer; rustperiode op bouwland
- Op mais- en bouwland worden in de periode tussen 1 april en 15 mei geen
werkzaamheden uitgevoerd.
- Voor 1 april en na 15 mei gelden de “gewone” voorwaarden van legselbeheer. De
vroege en late legsels moeten dus met rust worden gelaten of actief beschermd bij
bewerkingen.

Kruidenrijk Grasland (5a, 5b)
Er is een kruidenrijk graslandpakket voor gehele percelen en voor randen. Deze pakketten
sluit u voor 6 jaar vast op dezelfde locatie.
perceelspakket

-

Rustperiode van 1 april tot 15 juni
Alleen toepassing van ruige mest, geen drijfmest, geen kunstmest
In principe geen chemische gewasbescherming, maximaal 10% pleksgewijs
bestrijden van probleemonkruiden (akkerdistel, jacobskruiskruid, brandnetel,
ridderzuring)

-

Alleen af te sluiten wanneer minimaal 4 indicatorsoorten uit lijst b in het perceel staan
(nadere informatie over indicatorsoorten volgt)
randenpakket

-

Op een strook van 2 tot 6 meter breed langs de rand van een perceel worden in de
rustperiode van 1 april tot 15 juni geen bewerkingen uitgevoerd.

-

De betreffende randen mogen wel worden beweid, ook in de rustperiode.

-

Alleen af te sluiten wanneer minimaal 4 indicatorsoorten uit lijst b in het perceel staan
(nadere informatie over indicatorsoorten volgt)

Op de betreffende randen is geen enkele bemesting toegestaan.
In principe geen chemische gewasbescherming, maximaal 10% pleksgewijs
bestrijden van probleemonkruiden (akkerdistel, jacobskruiskruid, brandnetel,
ridderzuring)

Extensief beweid grasland (6a, 6c)
-

Beweiden zodra de omstandigheden het toelaten.
Beweiding met een lage veedichtheid is verplicht tussen 1 mei en 15 juni
Er is de keuze tussen maximaal 1,5 GVE / ha en maximaal 3 GVE per ha.
Na 1 april geen machines meer op het land

Toeslag ruige mest (7)
-

Is een toeslag in combinatie met grasland met een rustperiode, voorweiden,
kruidenrijk grasland en/of extensief weiden.
Uitrijden van 10 tot 20 ton ruige stalmest / ha.
Op een perceel kan maar één keer per jaar de toeslag worden verkregen.
De deelnemer meldt het uitrijden binnen 1 week bij het gebiedscollectief
Uitrijden buiten de rustperiode van 1 februari tot 1 september.

Toeslag hoog waterpeil (8a, 8b, 8c) contractering vanaf 2017!
-

Stapelbaar met alle weidevogelpakketten behalve plas-dras
Het slootwater is in de periode 1 februari – 15 juni minimaal x cm hoger dan de eerste
volgende watergang aangrenzende aan de beheereenheid.
Na het opzetten van het peil bereikt het slootpeil een maximale diepte ten opzichte
van het gemiddelde maaiveld van -25 cm op veen en -40 cm op klei.
Het peilverschil ten opzichte van de omgeving moet zichtbaar zijn op een duidelijke
peilscheiding of stuw.
De deelnemer regelt de afstemming met aangelegen grondeigenaren en het
waterschap.
Het collectief bepaalt welke percelen voor de toeslag in aanmerking komen.
Er is keuze voor de volgende varianten:
a. verhoging met minimaal 20 cm
b. verhoging met minimaal 30 cm
c. verhoging met minimaal 40 cm

Toeslag kosten mozaïekbeheer
Deelnemers die meedoen met een hoog aandeel zwaar beheer verdeeld over verschillende
beheerpakketten maken hogere kosten voor planning, bewerking, voeropslag etc.
Hiervoor geldt per 2016 in principe een tegemoetkoming. Deze toeslag wordt uitbetaald als
toeslag over alle “zware” pakketten op het bedrijf (categorie 1, 3, 5 en 6). Zwaar beheer is
alle beheer met uitzondering van legselbeheer en last-minute beheer.
De toeslag is de volgende:
Vergoeding per ha bij minimaal 3 verschillende
Minimaal percentage “zwaar” beheer
zwaar beheer pakketten op het bedrijf*
15%
€ 150,* Voor deelnemers met meer dan de helft zwaar beheer geldt de toeslag tot maximaal 50%
van het totaal areaal met weidevogelbeheer.
Het bestuur van Collectief Groningen West beslist op basis van het beheerplan over de
toekenning van pakketten en de verdeling van het budget. Wijzigingen voorbehouden.
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