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Z21.01u Maisland met rustperiode en braakstroken 
 
Dit is een maatwerkpakket voor maisland, maar mogelijk ook voor ander bouwland als aardappelen 
en kool. Alleen toepassen als er halverwege april veel nesten liggen. Of dat er op basis van 
voorgaande jaren te verwachten is dat er weer veel nesten te verwachten zijn. 
Vergoeding grotendeels uit bestemmingsreserve, 
 
Beschrijving 
Op bouwland broeden ook weidevogels, zoals kievit en scholekster. Percelen van 6 tot 8 ha voor 
maisteelt worden vaak eind april in één dag ingezaaid. Omdat de grondbewerkingen en de inzaai 
samenvallen met de broedperiode maar ook al net uitgekomen nesten is er voor de pullen geen 
bodemleven en schuilplekken te vinden en dus is er extra bescherming nodig. Dit kan door het 
toepassen van een rustperiode van een paar weken, waarmee het inzaaien en bewerkingen naar 
achteren geschoven wordt in de tijd. En/of er kunnen braakstroken “aangelegd” worden  op het 
bouwland. 
 
Voorstel 1:  het uitstellen van alle bewerkingen tot 1 juni. Met het daarna inzaaien van een zeer 
vroegrijpend maïsras zou je dit op kunnen vangen.  De gederfde inkomsten vergoeden. 
 
Voorstel 2: Het toepassen van braakstroken van 6 tot 12 meter in het midden of meerdere keren op 
het perceel zal effectief kunnen zijn (een vogelakker maar dan in het mais). Wordt deze braakstrook 
vernat, dan is het effect optimaal. Langs de randen van het perceel zou ook kunnen, maar dit moet 
dan wel voldoende omvang hebben (minimaal 4 meter) en perceel niet groter dan 4 ha. Ipv  
braakstroken zou er ook gras (met kruiden) ingezaaid kunnen worden, waarop dan vergoeding laat 
maaien komt. Deze grasstroken zijn alleen handig als het daarop volgend jaar weer bouwland is.  
 
Pakket alleen toepassen als er veel nesten aanwezig zijn. Of dat er veel vogels te verwachten zijn op 
basis van afgelopen jaren.  De gewasresten worden dan op het perceel achtergelaten in het najaar, 
voorafgaand aan de start van dit beheerpakket. Of het perceel wordt ingezaaid met groenbemester. 
 
Op basis van deze voorstellen kunnen er drie soort pakketten afgesloten worden. 
 
Pakket a)   

Als er eind april veel  nesten zijn op het bouwland, dan rustperiode instellen. Het perceel pas 
bewerken en inzaaien vanaf 1 juni, waarbij er braakstroken blijven liggen.  Voor het perceel is 
er dan een vergoeding van € 1000,- per ha. Voor de braakstroken € 1500,- per ha 
 

→ tot 1 juni  wordt geen gebruik gemaakt van chemische onkruidbestrijding 

→ alleen pleksgewijs 
 

→ Bij aanwezigheid van groenbemester, deze kort maaien voor rustperiode. 

→ Minimaal 1,5 ha per bedrijf en max 5 ha. 
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Pakket b)  
Zijn er wel wat nesten, of kan er niet tot 1 juni gewacht worden met inzaaien, dan alleen 
braakstroken in de mais houden met een vergoeding.  
Vergoeding voor de braakstroken € 1500,- per ha.  
 

→ Geen bemesting op de braakstroken 

→ er wordt geen gebruik gemaakt van chemische onkruidbestrijding 

→ na 15 juni mag er gras met kruiden/groenbemester ingezaaid worden, 

→ voor 1 april is de braakstrook kort gemaaid, of gekopegd. 
 

 
Pakket c) : 

het vernatten van een braakstrook, levert voor de weidevogels nog meer op. Hierbij dient 
wel een greppel of diepe voor aanwezig te zijn om te vernatten. Maximaal 10 meter breed 

 
Beheereisen 

• Er is/zijn één of meerdere braakstrook/stroken van 6 tot 10 meter breed over de lengte van 
het perceel. Langs sloot minimaal 4 meter. Minimaal 3% tot max 30%. 
 

Aanvullende beheervoorschriften  
 

• Keuze locatie en toekennen subsidie na positief advies veldmedewerker en 
gebiedscoördinator.   

• Perceel ligt gunstig in weidevogelmozaiek. 

• De gewasresten worden op het perceel achtergelaten in het najaar, voorafgaand aan de start 
van dit beheerpakket. Of het perceel wordt ingezaaid met groenbemester.  

• Pakket kan ook als stroken in grasland worden toegepast 
 

 
 
Pakket a) rustperiode van 1 april tot 1 juni: € 1000,- per ha en voor braakstroken: € 1500 per ha 
  
Pakket b) rustperiode van 1 april tot 1 juni voor braakstroken : € 1500 per ha 
 
Pakket c) rustperiode van 1 april tot 15 juni voor braakstroken en vernatting  en  

     greppelinundatie € 3000,- per ha  
 
 
 


