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5 Kruidenrijk grasland 
 
Kruidenrijke graslandpercelen zijn erg belangrijk voor diverse doelsoorten in de leefgebieden in het 
ANLb. De graslanden dragen bij aan de kwaliteit van weidevogelmozaïeken, en een gevarieerde 
dooradering, ook als meerjarig habitat in akkerclusters zijn ze waardevol. De bloeiende kruiden 
trekken insecten aan, waardoor vogels hier voedsel kunnen vinden. Ook vormen ze door de late 
maaidatum een geschikt toevluchtsoord wanneer omliggend grasland wordt gemaaid of akkers 
geoogst.  
 
De kruiden komen in grotere aantallen voor, verspreid over het hele perceel, de zode is open en 
divers van structuur door de vele kruiden met veel bloeistengels en weinig blad. Dit heeft ook als 
voordeel dat kuikens zich goed kunnen voortbewegen in het grasland. 
 
Ontwikkeling kruidenrijk grasland 
Voorafgaand aan het toekennen van het pakket kruidenrijk grasland wordt de potentie van het 
perceel bepaald door de veldmedewerker. Indien nog niet duidelijk is of het perceel voldoende 
bijdraagt aan bovengenoemd doel, wordt gestart met het pakket ontwikkeling kruidenrijk grasland. 
Zo gauw de samenstelling van het gewas toereikend blijkt, is het afsluiten van het pakket kruidenrijk 
grasland toegestaan. 
 
Beheervoorwaarden 

 Pakketten a-g, j en l: Er worden in de rustperiode van datum x tot datum y geen 
landbouwkundige bewerkingen uitgevoerd (zie pakketvarianten). 

 Alle pakketvarianten: Geen gebruik van chemische onkruidbestrijding op min 90 % van de 
oppervlakte. 

 Alle pakketvarianten: Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd. 
 Minimaal a verschillende indicatorsoorten uit lijst b ten behoeve van specifiek doel zijn in 

transect aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober. (zie pakketvarianten). 
Bemesting 
 Uitsluitend bemesting met vaste mest (ongeveer 5-10 ton per ha) toegestaan buiten de 

rustperiode (pakket a t/m h, j,l).  Bij voorkeur bemesten na de rustperiode, om een te zwaar 
gewas te voorkomen. Een te zwaar gewas gaat liggen, en is niet meer geschikt voor kuikens 
en als voedergewas heeft het een slechte kwaliteit. 

 Bemesting is niet toegestaan bij kruidenrijk grasland in de vorm van randen (pakketten i en 
j).  

Beweiding en maaien 
 Het gewas wordt jaarlijks gemaaid en maaisel afgevoerd (buiten de rustperiode). Dit 

stimuleert de groei van bloeiende kruiden. Tweede / derde keer maaien en afvoeren is 
toegestaan. Iedere maaibeurt een kruidenrijk deel (10% of meer) laten staan is gunstig voor 
zaadzetting bloeiende kruiden en voor insecten 

 Bewerkingen en beweiding zijn in de rustperiode niet toegestaan, daarbuiten wel. 
 Beweiding van de beheereenheid is toegestaan wanneer de beheereenheid is gelegen langs 

de randen van een perceel (pakketten h en i). 
Overige 
 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van 

haarden van zoals Akkerdistel, Ridderzuring, Jacobskruiskruid en Brandnetel, op maximaal 
10% van de beheereenheid.  
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Pakketten 
5a Kruidenrijk grasland, rust 1 april tot 15 juni, 4 indicatorsoorten 
5b Kruidenrijk grasland, rust 1 april tot 22 juni, 4 indicatorsoorten 
5c Kruidenrijk grasland rust 1 april tot 1 juli, 4 indicatorsoorten 
5h  Kruidenrijke graslandrand, 4 indicatorsoorten 


