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1 (a-e) Grasland met rustperiode 
 
Dit pakket biedt rust aan broedende vogels en opgroeigelegenheid aan kuikens. Een rustperiode is 
vooral voor weidevogels van belang, maar het beheer biedt ook schuil- en foerageergelegenheid 
voor insecten en kleine zoogdieren.  
 
Combineren met hoog waterpeil en/ of (greppel)plasdras is een waardevolle optie voor grasland met 
rustperiode. Hoge grondwaterstand remt de grasgroei, waardoor de grasmat beter doorwaadbaar is 
voor weidevogelkuikens. Daarnaast is de voedsel bereikbaar- en beschikbaarheid voor zowel adulte 
als juveniele vogels van verschillende weidevogelsoorten beter dan op percelen zonder (greppel) 
plasdras.  
 
Om te voorkomen dat het gras te zwaar is het niet toegestaan om voor de rustperiode te bemesten 
(met drijf- en kunstmest). Dat voorkomt dat het gras aan het eind van de rustperiode gaat liggen en 
vervilt. Dat geldt zeker voor kunstmest en drijfmest, waaruit de voedingsstoffen snel beschikbaar 
komen. 
 
Beheervoorwaarden 

 Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder 
pakketten). 

 In de rustperiode vinden op het ANLB-perceel  geen bewerkingen plaats. 
 Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan  
 Het te voet betreden van het perceel moet zoveel mogelijk worden beperkt. Uitzonderingen 

kunnen worden gemaakt voor maatregelen in het kader van het ANLb zelf, maar ook deze 
moeten zoveel mogelijk worden vermeden. 

 Grasland met een rustperiode in de vorm van randen is toegestaan in kleinschalige gebieden 
en in gebieden die gericht zijn op waterdoelen (dooradering of waterkwaliteitsdoelen). Deze 
randen moeten minimaal 6 meter breed zijn. 

 Voor de rustperiode is bemesten met drijfmest en kunstmest niet toegestaan. 
 
Advies 

 Nadat bollen zijn gerooid graag inzaaien met bg5, een mix van grassen en witte klaver. En 
aanvullen met kruiden bijvoorbeeld smalle weegbree.    
 

Pakketten 
De rustperiode betreft de periode: 

a) 1 april tot1 1 juni 
b) 1 april tot 8 juni 
c) 1 april tot 15 juni 
d) 1 april tot 22 juni 
e) 1 april tot 1 juli 

 
Kievit 
Pakket a t/m e bij voorkeur in combinatie met greppels (3o).  
 

 
1   De einddatum (‘tot’-datum) valt buiten de beheereis. Dat geldt voor alle pakketten in dit overzicht 


