
Samenvatting van de criteria 
 
Voor bedrijven met weidevogels: 

- minimaal 20% van de percelen zwaar weidevogelbeheer via kruidenrijk grasland en/of 
vernatting, doorgroeiend naar 33% in vijf jaar. Hierbij geldt een rustperiode tot 15 juni. 

- Behoud, beheer en indien nodig herstel bestaande landschapselementen inclusief sloten en 
greppels. 

- Behoud openheid van het landschap. Hiermee wordt ook rekening gehouden bij de aanplant 
van bomen en bosschages. 

- Een van de opstallen is toegankelijk voor boerenzwaluw en geschikt om te broeden.  
- Legselbeheer op het gehele bedrijf  
- Streekeigen erfbeplanting, minimaal 300 vierkante meter. 

 
Voor bedrijven met overige natuurwaarden (buiten weidevogelgebieden): 

- Minimaal 10% van de percelen bestaat uit kruidenrijk grasland en/of percelen waar sprake is 
van vernatting, eventueel doorgroeiend naar 15% in 5 jaar. Hier geldt een rustperiode tot 15 
juni. 

- Per bedrijf minimaal 3 % streekeigen landschapselementen groeiend naar 7 of 8 % in 5 jaar. 
- Een van de opstallen is toegankelijk voor boerenzwaluw en geschikt om te broeden.  
- Legselbeheer op het gehele bedrijf. 
- Streekeigen erfbeplanting, minimaal 300 vierkante meter. 

 
 

 
Natuur- en weidevogelcriteria ‘kader’ 
 
Criteria betreffen maatregelen gericht op weidevogels en biodiversiteit en activiteiten gericht op kennis 
en borging. De berekening van de percentages betreft de door het bedrijf in gebruik zijnde percelen, in 
eigendom of (langjarig) pacht.  
 
 

I Criteria bedrijven met weidevogels 
 
Op ieder bedrijf geldt dat op minimaal 20% van de percelen zwaar weidevogelbeheer van 
toepassing is via kruidenrijk grasland en/of vernatting, doorgroeiend naar 33% in vijf jaar. 
 
1. Kruidenrijk Grasland 
Voor de definitie van zwaar weidevogelbeheer voldoen in deze afspraak de volgende pakketten met 
dezelfde voorwaarden uit het Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 
2016:  
1. grasland met rustperiode; 
5. kruidenrijk grasland en 
13. botanisch waardevol grasland 
a) Voor pakket 1 en 5 geldt Weidevogelgrasland of kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 
15 juni, en mits het broedseizoen het toelaat (als de kuikens vliegvlug zijn).  
b) Maximaal 30 % van het kruidenrijke grasland kan beweid worden in de rustperiode via  
1) Extensieve beweiding volgens de voorwaarden van pakket 6 uit de catalogus agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer 2016. Beweiding met maximaal 1,5 GVE/ha, met rustig vee (droogstaande 
koeien, vleesvee). Beweiding met schapen, geiten, jongvee en paarden is niet toegestaan. En/of 
2) Voorbeweiding volgens de voorwaarden van pakket 1 (L en M): voorbeweiding tot 1 mei met daarna 
rustperiode tot 15 juni of voorbeweiden tot 8 mei met rustperiode tot 22 juni. Voorafgaand aan de 
rustperiode mag het gras niet gemaaid worden.  
 

A. In het voorjaar mag op de kruidenrijke percelen maximaal 10 ton organische mest ha/jaar voor 
1 april aangebracht worden. En op jaarbasis maximaal 20 ton. Voorjaarsbemesting mag enkel 
bestaan uit vaste (ruige) mest of de dikke fractie van drijfmest. Gebruik van kunstmest is niet 
toegestaan. 

B. Deze percelen mogen niet gescheurd, gefreesd of her ingezaaid worden.  
 



Los van bovenstaande mogelijkheden voldoen de volgende natuurpakketten uit de SNL-N eveneens, 

mits de rustperiode van 1 april tot 15 juni wordt aangehouden.  

N10.01 Nat schraalland 

N10.02 Vochtig hooiland 

N11.01 Droog schraalland 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

N12.03 Glanshaverhooiland  

N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland 

N13.01 Vochtig weidevogelgrasland en  

 
2. Vernatting 
Keuze uit:  
a)- Per hectare kruidenrijk grasland 150 strekkende meter vernatting via greppels waarin minimaal 5 
cm water staat of hoogwatersloot, minimaal 10 cm onder maaiveld. Voor de hoogwatersloot tellen 
beide oevers mee als strekkende meter vernatting. Of  
b) - 0,3 hectare plasdras volgens de gebruiksvoorwaarden van pakket 3 uit de catalogus agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer en per hectare kruidenrijk grasland 75 strekkende meter vernatting via 
greppels waarin minimaal 5 cm water staat of hoogwatersloot, minimaal 10 cm onder maaiveld. Voor 
de hoogwatersloot tellen beide oevers mee als strekkende meter vernatting. 
 
De plas dras situatie dient vanaf 15 februari tot minimaal 1 juni te worden gerealiseerd. Vanaf 1 juni 
valt de plasdrassituatie geleidelijk droog. De plasdras mag tot 15 juni niet leeggepompt worden.  
 
Per bedrijf kan, alleen in het belang van weidevogels, maatwerk geleverd worden. Dit beheer kan 
enkel uitgevoerd worden na akkoord van de coach en wordt gemotiveerd vastgelegd in het 
bedrijfsnatuurplan. Bijvoorbeeld wijziging van perceel met rustperiode indien er veel weidevogels op 
een ander perceel zijn gaan broeden.  

 
3. Landschap 

A. Behoud, beheer en indien nodig herstel bestaande landschapselementen inclusief sloten en 
greppels. 

B. Behoud openheid van het landschap. Hiermee wordt ook rekening gehouden bij de aanplant 
van bomen en bosschages. 

 
4. Erven en broedgelegenheid 

A. Een van de opstallen is toegankelijk voor boerenzwaluw en geschikt om te broeden.  
B. Legselbeheer op het gehele bedrijf volgens de voorwaarden van pakket 4 uit de catalogus 

agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016. 
C. Streekeigen erfbeplanting, minimaal 300 vierkante meter. 

 
 
Op basis van informatie uit de praktijk, wordt eind 2017 beoordeeld of het wenselijk is om 
onderstaande criteria op te nemen: 
 

- Duurzaam slootbeheer volgens de voorwaarden van pakket 12 uit de catalogus agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer 2016 

- Verplicht stellen van vernattingscriteria waarbij de oppervlakte vernatting meetelt in 
percentage zwaar weidevogelbeheer 

 

 
II Criteria bedrijven zonder weidevogels 
 
Keuze uit  

A) Op ieder bedrijf geldt dat minimaal 10% van de percelen bestaat uit kruidenrijk grasland 
en/of percelen waar sprake is van vernatting. Daarnaast zijn op minimaal 3% van de 
percelen streekeigen landschapselementen aanwezig, groeiend naar 8 % in vijf jaar. 

B) Op ieder bedrijf geldt dat minimaal 10% van de percelen bestaat uit kruidenrijk grasland 
en/of percelen waar sprake is van vernatting, groeiend naar 15 % in 5 jaar. Daarnaast 



zijn op minimaal 3% van de percelen streekeigen landschapselementen aanwezig, 
groeiend naar 7 % in vijf jaar. 
 

 
 
1. Kruidenrijk Grasland 
 
Voor de definitie van kruidenrijk grasland voldoen in deze afspraak de volgende pakketten met 
dezelfde voorwaarden uit het Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 
2016:  
1 grasland met rustperiode; 
3 plasdras; 
5 kruidenrijk grasland en 
13 botanisch waardevol grasland 
a) Voor pakket 1 en 5 geldt kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni, en mits het 
broedseizoen het toelaat (als de kuikens vliegvlug zijn).  
b) Voor pakket 3 geldt dat de plas dras situatie vanaf 15 februari tot minimaal 1 juni dient te worden 
gerealiseerd. Vanaf 1 juni valt de plasdrassituatie geleidelijk droog. De plas dras mag tot 15 juni niet 
leeggepompt worden.  
b) Een deel van het kruidenrijke grasland (1, 5 en 13) kan beweid worden in de rustperiode volgens de 
voorwaarden van pakket 6 uit de catalogus agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016. Beweiding 
met maximaal 1,5 GVE/ha, met rustig vee (droogstaande koeien, vleesvee). Beweiding met schapen, 
geiten, jongvee en paarden is niet toegestaan. Dit mag maximaal 30% van het totale zwaar 
weidevogelbeheer omvatten. 
 

A. In het voorjaar mag op het kruidenrijke grasland maximaal 10 ton organische mest ha/jaar 
voor 1 april aangebracht worden. En op jaarbasis maximaal 20 ton. Voorjaarsbemesting mag 
enkel bestaan uit vaste (ruige) mest of de dikke fractie van drijfmest. Gebruik van kunstmest is 
niet toegestaan. 

B. Deze percelen mogen niet gescheurd, gefreesd of her ingezaaid worden.  

 

Los van bovenstaande mogelijkheden voldoen de volgende natuurpakketten uit de SNL-N eveneens, 

mits de rustperiode van 1 April tot 15 Juni wordt aangehouden.  

N10.01 Nat schraalland 

N10.02 Vochtig hooiland 

N11.01 Droog schraalland 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

N12.03 Glanshaverhooiland  

N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland 

N13.01 Vochtig weidevogelgrasland en  

 
2. Landschap 
 

A. Per bedrijf minimaal 3 % streekeigen landschapselementen groeiend naar 7  of 8 % in 5 jaar. 
 
Voor de definitie van landschapselementen voldoen in deze afspraak de volgende pakketten met 
dezelfde voorwaarden uit het Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 
2016 en de beheerpakketten SNL-N:  
9. Poel en klein historisch water 
10. Natuurvriendelijke oever 
11.Rietzoom en klein rietperceel 
12. Duurzaam slootbeheer 
15. Wintervoedselakker 
16. Vogelakker 
19. Kruidenrijke akkerranden 
20. Beheer van lijnvormige beplantingen en bomen 
21. Holle weg of graft 
22. Knip of scheerheg. 



23. Struweelhaag. 
24. Struweelrand 
25. Bomenrij en solitaire boom 
26. Hoogstamboomgaard 
27. Hakhoutbosje 
28. Griendje 
29. Bosje.  

N12.05 Kruiden- en faunarijke akker 

Andere landschapselementen die niet in het overzicht zijn opgenomen kunnen als landschapselement 
meegerekend worden op voordracht van de coach en nadat Vogelbescherming en Weerribben Zuivel 
daarmee akkoord zijn.  
 
De 15% kruidenrijk grasland kan niet meegeteld worden, maar wordt bij voorkeur naast de 
landschapselementen geplaatst. Dat mag ook in randen. Beplanting op het erf kan niet worden 
meegerekend.  
 

B. Behoud, beheer en indien nodig herstel bestaande landschapselementen inclusief sloten en 
greppels. 
 

3. Erven en broedgelegenheid 
A. Een van de opstallen is toegankelijk voor boerenzwaluw en geschikt om te broeden.  
B. Legselbeheer op het gehele bedrijf volgens de voorwaarden van pakket 4 uit de catalogus 

agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016. 
Streekeigen erfbeplanting, minimaal 300 vierkante meter 


