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Voorwoord

Sinds 2016 loopt de nieuwe subsidieperiode Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer waarin ons collectief de vaste partner is voor boeren
en particulieren die hun beheer in een overeenkomst onderbrengen.
Alweer bijna drie jaar van deze periode zijn verstreken en er is nog drie
jaar te gaan voor weer een nieuwe periode aanbreekt. Welke vorm het
agrarisch natuurbeheer vanaf 2022 zal krijgen is nu nog niet bekend,
maar duidelijk is wel dat natuur inclusieve landbouw steeds belangrijker
wordt op het boerenbedrijf.
In de jaren dat Collectief Utrecht Oost nu verantwoordelijk is voor
de uitvoering van het stelsel agrarisch natuurbeheer, zien we
jaarlijks een gezonde groei van het aantal deelnemers en het aantal
beheereenheden. Een goed teken, want zo houden we met elkaar het
landelijk gebied aantrekkelijk voor boer, burger en natuur.
Daarnaast werkt het collectief nog dagelijks aan de professionalisering
van haar werkzaamheden. Ons doel is om u, als beheerder van
natuur en landschap, zo goed en breed mogelijk te informeren over
mogelijkheden op het bedrijf en u te begeleiden bij het uit te voeren
beheer.
Tot nu toe hebben we u vooral digitaal geïnformeerd over de
beheermogelijkheden in ons gebied. Bij diverse evaluaties hoorden
we echter van leden, dat ook een schriftelijk overzicht van wat
het collectief kan bieden op prijs zou worden gesteld. We hebben
geprobeerd om in deze brochure zo compleet mogelijk alle informatie
te bundelen.
Als voorzitter van Collectief Utrecht Oost ben ik trots op de organisatie
die we met elkaar hebben weten neer te zetten. Maar stilzitten zit
niet onze aard, wij gaan dan ook onvermoeid verder met het bouwen
van een gezond systeem voor agrarisch natuurbeheer door boeren,
bedrijven, particulieren en andere beheerders.
Ik zou dan ook iedereen willen uitnodigen zichzelf de vraag te stellen:
”Wat kan ik op mijn terrein doen aan agrarisch natuurbeheer?”
Wij helpen u dan graag bij het invullen daarvan!
Henk Davelaar
Voorzitter Collectief Utrecht Oost
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Inleiding
Op 1 januari 2016 is een nieuw stelsel voor het Agrarisch
Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ingevoerd. Voor die
tijd kon een beheerder van agrarische natuur en
landschap rechtstreeks subsidie aanvragen bij de
overheid. Nu kan dat alleen nog via zogenoemde
collectieven. Collectief Utrecht Oost is één van de
40 collectieven in Nederland die deze taak op zich
heeft genomen. Het collectief heeft de vorm van een
coöperatieve vereniging waar alle deelnemers lid
van zijn. Deze ongeveer 300 leden zijn boeren,
landgoedeigenaren of andere particuliere beheerders.
De kern van het ANLb is het ontwikkelen en in stand
houden van goede leefgebieden voor soorten van
internationaal belang, zowel dieren als planten. De
doelsoorten staan vermeld in bijlage 1.
Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer streeft
naar optimale leefgebieden voor een soort of groep van
soorten die om vergelijkbaar beheer vragen. Op grond
van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn er 68
doelsoorten waarvoor Nederland een internationale
verplichting heeft om de ‘Staat van Instandhouding’
te verbeteren of te behouden. Verder zijn er doelen
vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water en vanuit het
Natuurbeheerplan van de provincie Utrecht.

Subsidie voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
kan in het gebied van Collectief Utrecht Oost worden
verleend voor twee van de vier agrarische leefgebieden,
namelijk voor de droge en natte dooradering. Daarnaast
is subsidie ook mogelijk voor verbetering van de
waterkwaliteit.
Ieder heeft zo zijn taak en verantwoordelijkheid binnen
dit systeem. Zo vertaalt het Rijk de internationale
verplichting naar natuurdoelen en hebben de provincies
de verantwoordelijkheid deze natuurdoelen te realiseren.
De provincie stelt hiervoor een Natuurbeheerplan
op. De collectieven maken op hun beurt weer een
beheerstrategie op basis waarvan ze jaarlijks een
gebiedsaanvraag doen bij de provincie. Deze aanvraag
geldt voor de periode tot en met eind 2021 en kan
jaarlijks worden aangepast.
Een collectief maakt enerzijds afspraken met de provincie
en anderzijds met de beheerders. Deze deelnemers
aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer zijn
automatisch lid van het collectief. De collectieven zijn
vooral opgericht om lagere uitvoeringskosten en een
beter natuurresultaat te behalen.

In deze brochure staan de mogelijkheden
beschreven voor Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer in het gebied van Collectief
Utrecht Oost. Dit verschilt per gebied. Er gelden
beheervoorschriften die beschreven staan bij
de verschillende pakketten. Het collectief ziet
erop toe dat deze beheereisen ook worden
nageleefd.

Collectief Utrecht Oost is één van
de 40 collectieven in Nederland
COLLECTIEF UTRECHT OOST
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Organisatie
Samenwerkende partijen
Bij de totstandkoming van Collectief Utrecht Oost zijn zes partijen een samenwerking aangegaan. Zij hebben de
coöperatieve vereniging opgericht en dragen bestuursleden voor die dan door de algemene ledenvergadering benoemd
kunnen worden.
Samenwerkingspartners:
● Agrarische Natuur- en Milieuvereniging Vallei Horstee
● Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld
● Agrarische Natuurvereniging Kromme Rijnstreek
● Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o.
● LTO Noord
● Utrechts Particulier Grondbezit

Bestuur
Het algemeen bestuur van het collectief bestaat uit leden van deze partijen, waarbij elke organisatie vertegenwoordigd
is. Het algemeen bestuur komt meestal vier keer per jaar bijeen. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen
het dagelijks bestuur, dat ieder jaar nog vier of vijf extra vergaderingen kent.

Algemeen bestuur

Henk Davelaar

Art Wolleswinkel

Teus Spelt

Maas Merkens

Cornelis Uijttewaal

Meta Daniëls

Voorzitter
ANV Vallei Horstee

Bestuurslid
ANV Kromme Rijnstreek

Secretaris
LTO Noord
(afdeling Gelderse Vallei)

Bestuurslid
LTO Noord
(afdeling Houten-Bunnik)

Dagelijks bestuur
● Henk Davelaar		
● Art Wolleswinkel		
● Teus Spelt			
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Penningmeester
ANV Noorderpark

Bestuurslid
Utrechts Particulier Grondbezit

Esther Schoenmaker
Bestuurslid
ANV Het Binnenveld

Organisatie
Werkorganisatie
Binnen Collectief Utrecht Oost zijn bestuur en uitvoering gescheiden. Het bestuur bepaalt de strategie, neemt
organisatorische en financiële besluiten en legt verantwoording af aan de leden. Er wordt gewerkt met portefeuilles
zodat bestuursleden een eigen verantwoordelijkheidsgebied hebben. De medewerkers van het collectief zorgen voor
de uitvoering van de werkzaamheden. De veldcoördinatoren beschikken over ecologische kennis, indien nodig worden
externe specialisten ingeschakeld. Vaste partners daarbij zijn Bureau Viridis, Eqosens-NL Advies en
Landschap Erfgoed Utrecht.

Medewerkers

Hans Veurink

Algemeen en veldcoördinator

Marja Spelt

Financiële administratie

Dirk Jan Bleijerveld
Veldcoördinator

Marlies Blom

Veldcoördinator

Otto Vloedgraven
Veldcoördinator

Gecertificeerde organisatie
Collectief Utrecht Oost is gecertificeerd door de landelijke Stichting Certificering SNL. In een kwaliteitshandboek is de
organisatie en de werkwijze volledig beschreven. Hierin staat bijvoorbeeld beschreven hoe het collectief controleert of
het beheer door de deelnemers goed wordt uitgevoerd en hoe de uitbetaling plaats vindt. De Stichting Certificering SNL
controleert via externe audits of het collectief de werkzaamheden correct uitvoert. Bij de laatste audit in 2019 is alles
akkoord bevonden en is de certificering verlengd.

Leden
Leden van het collectief zijn de deelnemers aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Wie
een beheercontract heeft met het collectief, is automatisch lid en betaalt jaarlijks een contributie
(in 2020 bedraagt deze 25 euro op jaarbasis). Veel leden zijn tevens lid van één van de Agrarische
Natuurverenigingen. Wie lid is van één van deze ANV’s, betaalt een gereduceerd contributiebedrag
voor het collectief (in 2020 is dit 10 euro op jaarbasis). Het is echter niet noodzakelijk om aangesloten
te zijn bij één van de ANV’s om deel te kunnen nemen aan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.

COLLECTIEF UTRECHT OOST
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Werkgebied
Het werkgebied van het collectief omvat het oostelijk gedeelte van de provincie Utrecht. Binnen het werkgebied worden
deelgebieden onderscheiden. Bij het afsluiten van contracten richt het collectief zich op de door provincie Utrecht
vastgestelde leefgebieden: droge dooradering, natte dooradering en de categorie water. Deze leefgebieden staan
aangegeven op de kaart van het Natuurbeheerplan van de provincie Utrecht.
Heuvelrug
Centraal door het werkgebied ligt de Utrechtse
Heuvelrug. De belangrijkste ecologische waarde van
de Heuvelrug is de grote aaneengeslotenheid van
de natuur in combinatie met de variatie in bodemen vochtcondities en biotopen. Het hoogteverschil
veroorzaakt een gradiënt van hoog naar laag, van droog
naar nat en van voedselarm naar voedselrijk.
Het agrarisch natuurbeheer is vooral gericht op de
flanken van de heuvelrug, de overgangszones van de
hoger gelegen bossen naar het lagere agrarisch gebied.

Noorderpark
Centraal in het deelgebied Noorderpark ligt een groot
laagveenlandschap in een overgangsgebied dat loopt
van de Utrechtse Heuvelrug tot aan de Vecht. Agrarisch
natuurbeheer versterkt de kwaliteit van dit natuurgebied.
Er liggen volop kansen door agrarisch natuurbeheer
op de juiste plaatsen in te passen. In het agrarisch
gebied leeft een aantal soorten waarvan het behoud
van internationaal belang is. Zo komen er nog grote
vegetaties krabbenscheer voor en de libellensoort groene
glazenmaker, die van deze vegetaties afhankelijk is.

Gelderse Vallei
De Gelderse Vallei is vooral dankzij het dekzand
een landbouwgebied dat waardevol is door
de kleinschaligheid en de vele houtwallen. Dit
landschap wordt regelmatig afgewisseld met bossen,
heideterreintjes en landgoederen. De beekdalen hebben
een hoge natuurwaarde vanwege de kwelmilieus. In
de beekdalen komen belangrijke biotooptypen voor
als beken, vochtige en natte loofbossen en natte
schraallanden.

Kromme Rijngebied
Het centrale deel van het Kromme Rijngebied wordt
gevormd door een brede stroomruggordel die ooit
gevormd is door de Rijn. Vooral de landgoedbossen
en hakhoutbossen, die een lang en steeds breder lint
vormen vanaf de stad Utrecht tot aan Amerongen,
behoren tot de kernkwaliteiten met hoge natuurwaarden
en afwisseling van biotopen.
Het agrarisch natuurbeheer in dit gebied richt zich
vooral op de droge dooradering, we treffen dan ook
een grote variatie landschapselementen aan. Op de
oeverwallen zijn dit bomenrijen, bosjes, houtwallen,
houtsingels, knotbomen, heggen en hier en daar
een oude drinkpoel. Karakteristiek zijn ook de oude
hoogstamfruitboomgaarden.

Soest en Binnenveld
In deze twee deelgebieden gaan de flanken van de
Heuvelrug over in meer open grasland. Hier komen
botanische graslanden en akkers voor en kleine
bolwerkjes van weidevolgels.
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Nieuwe ontwikkelingen en projecten
Naast het afsluiten van de contracten voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en het ondersteunen van haar
deelnemers, werkt het collectief ook als initiatiefnemer of partner in diverse projecten. Daarmee draagt het collectief
bij aan duurzame ontwikkelingen in de landbouw; van verbetering van leefgebieden tot vernieuwingen gericht op een
duurzame toekomst van landbouw, natuur- en landschap.
Samenwerking zuivelbedrijven
In 2017 startte een pilotproject in samenwerking met
de zuivelsector voor inventarisatie van de natuurwaarde
en biodiversiteit op het boerenbedrijf. Aan deze pilot
deden zes collectieven mee waaronder Collectief Utrecht
Oost. Landelijk werd het bedrijf van 150 melkveehouders
geïnventariseerd, waarvan 22 bedrijven in het gebied
van Collectief Utrecht Oost. Bij deze deelnemers werd
in beeld gebracht wat naast het gecontracteerde
agrarisch natuurbeheer nog meer aan natuur- en
landschapsbeheer werd gedaan. Bij diverse bedrijven
waren mogelijkheden voor zwaluwen, uilen of valken
om te broeden of werden weidevogels beschermd op
vrijwillige basis.
Het is de bedoeling om de pilot uit te breiden naar
meer zuivelondernemingen, meer collectieven en meer
deelnemende veehouders.

Waterkwaliteit
In 2018 is de subsidieregeling Regionaal partnerschap
voor Water en bodem van start gegaan. De
regeling is opgesteld door twee Waterschappen:
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en
Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Doel van de regeling is om
agrariërs te stimuleren bovenwettelijke maatregelen te
nemen met een positief effect op de kwaliteit van water
en bodem.
Vanuit de collectieven die werkzaam zijn in de regio’s
van deze twee waterschappen, zijn er watermakelaars
aangesteld. De watermakelaar heeft als taak agrariërs
te begeleiden en te adviseren bij het opstellen van
de waterplannen en subsidieaanvragen gericht op
verbetering van de bodem- en waterkwaliteit. Voor
Collectief Utrecht Oost heeft Dirk Jan Bleijerveld deze rol
op zich genomen.

Aanleg natuurvriendelijke oevers
Van 2016 tot 2018 liep het project aanleg
natuurvriendelijke oevers Noorderpark. In dit
project werd in totaal anderhalve kilometer
natuurvriendelijke oever aangelegd voor
verbetering van de groenblauwe dooradering
tussen natuurgebieden en agrarische gebieden. Het
belangrijkste doel hiervan is het verbeteren van
het leefgebied voor de purperreiger. Veel andere
soorten profiteren echter mee, vooral plant- en
diersoorten die gebonden zijn aan overgangszones
tussen water en land zoals bittervoorn, grote
modderkruiper, rugstreeppad, zwanenbloem en
diverse fonteinkruiden en waterranonkels.

Aanleg en herstel van kleine landschapselementen
In maart 2018 was de aftrap van een provinciaal
platform gericht op aanleg en herstel van kleine
landschapselementen. Vanuit dit platform loopt een
project tot midden 2019 in vier pilot gemeenten: De Bilt,
Leusden, Soest en Stichtse Vecht (de eerste drie in het
gebied van Collectief Utrecht Oost). In iedere gemeente
wordt 50.000 euro geïnvesteerd in het landschap.
Wanneer dit project succesvol blijkt, is het de bedoeling
om vanaf juni 2019 het platform te verbreden naar de
hele provincie. Bij kleine landschapselementen kan
men denken aan bosjes, houtwallen, bomenrijen en
knotwilgen, maar ook poelen, natuurvriendelijke oevers
en rietzomen. Ze dooraderen het landelijk gebied zowel
op agrarische grond als in natuurgebieden.
COLLECTIEF UTRECHT OOST
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Nieuwe ontwikkelingen en projecten
Bedrijfsnatuurplannen
In 2018 is een project van start gegaan voor
het opstellen van bedrijfsnatuurplannen. In een
bedrijfsnatuurplan worden eerst de natuur- en
landschapswaarden op een bedrijf geïnventariseerd.
Hierop volgt een advies met mogelijkheden voor
verbetering en uitbreiding van de biodiversiteit.
Deze inventarisatie en het advies komen tot stand
door middel van een bedrijfsbezoek, analyses
van kaartmateriaal, gebiedsplannen en andere
omgevingsprojecten. De veldcoördinatoren van
Collectief Utrecht Oost stellen de plannen op en
benutten hun kennis van het gebied, van natuur- en
landschapsbeheer en van inpassingsmogelijkheden
in de bedrijfsvoering. Er wordt met dit project
gekeken of het opstellen van een bedrijfsnatuurplan
een meerwaarde geeft voor het agrarisch bedrijf
en in welke vorm dit uiteindelijk kan worden
aangeboden aan (toekomstige) deelnemers aan
het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. De
inzet voor de bedrijfsnatuurplannen financiert het
collectief vanuit de eigen begroting.

Weidevogel beheer voor de kievit
Sinds beheerjaar 2018 zijn in het Kromme Rijngebied
en de Gelderse Vallei mogelijkheden gekomen voor
het beschermen van de kievit op bouwland. Daarvoor
is eerst samen met de bestaande vrijwilligersgroepen
gezocht naar goede locaties waarvan al bekend is dat
ze aantrekkelijk zijn als broedgebied voor de kievit. Het
collectief heeft met veel boeren in deze gebieden een
pakket afgesloten om een rustperiode op bouwland
aan te houden. Het liefst wordt dit gecombineerd met
kruidenrijke akkerranden die voedsel en dekking bieden
voor de kuikens. Om de kievit nog verder te beschermen
en het leef- en broedgebied te optimaliseren heeft in
2018 een kleinschalig project gelopen buiten het ANLb.
Hierbij was ruimte voor het creëren van een drietal plasdras situaties. Drie grondeigenaren hebben hier grond
voor beschikbaar gesteld, weidevogelvrijwilligers hebben
zich ingezet voor het monitoren en Landschap Erfgoed
Utrecht heeft gezorgd voor de aanschaf van pompen en
de begeleiding van het project.

GLB pilotproject
De huidige periode van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) loopt tot eind 2021. Daarna gaat een nieuwe
periode in van zes jaar, waar het accent nog meer zal komen te liggen op maatschappelijk ondernemerschap. Om in
aanmerking te komen voor Europese steun zal minder sprake zijn van algemene toeslagen maar zal meer een koppeling
worden gelegd met maatschappelijke prestaties op het gebied van natuur, milieu, water, klimaat, dierwelzijn, etc.
In 2019 gaan er pilotprojecten lopen om te experimenten met beheervormen die vooruit lopen op het nieuwe GLB.
Collectief Utrecht Oost neemt deel in een plan waarin de kleinschalige zandlandschappen centraal staan. Collectief
VALA uit de Achterhoek is trekker van dit project waarin vijf collectieven mee gaan doen. In deze pilot worden bedrijven
gestimuleerd om meer gewasdiversificatie toe te passen en een aandeel van de grond te benutten voor vergroening.
Ook het stimuleren en belonen van kleinschalige percelen met landschappelijke inpassing krijgt aandacht.
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Beheerpakketten en vergoedingen
De kerntaak van Collectief Utrecht Oost is het afsluiten
van beheerovereenkomsten met boeren en particulieren
om een zo goed mogelijk natuurresultaat te behalen.
Wanneer u beheerder bent van agrarische natuur
en landschap dan zijn er wellicht mogelijkheden
om een beheerovereenkomst af te sluiten waarbij
u een vergoeding krijgt voor de uitvoering van het
beheer. Afhankelijk van de locatie kunnen diverse
pakketten worden afgesloten. De vergoeding dekt de
opbrengstvermindering op uw grond en de inspanning
die u levert om het beheer uit te voeren. U ontvangt
jaarlijks een bedrag dat vooraf vastgelegd is in een
contract. Bij het uitvoeren van het beheer moet u zich
houden aan de beheervoorschriften. In het tweede deel
van deze brochure is een beschrijving van alle pakketten,
voorschriften en vergoedingen opgenomen.

Meldingen
Er zijn beheerpakketten waarbij uitgevoerde
werkzaamheden gemeld moeten worden bij het
collectief. Bijvoorbeeld het snoeien van knotbomen, het
maaien van een natuurvriendelijke oever of het schonen
van een poel. De uitvoering van deze activiteiten moet
gemeld worden via de website van het collectief, zodat
er eventueel een controle plaats kan vinden. Ook moet
het collectief jaarlijks verantwoorden dat er bij alle
deelnemers een gemiddeld percentage van het beheer is
uitgevoerd.

Controle
Het collectief heeft een eigen schouwcommissie om te
controleren of het beheer goed wordt uitgevoerd. Dit
doet zij door het uitvoeren van schouwrondes. In deze
rondes wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of de
beheeractiviteiten goed zijn uitgevoerd en of de kwaliteit
van de beheereenheden voldoet. De schouwcommissie
van het collectief bestaat uit de veldcoördinatoren,
drie deelnemers aan het Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer en een onafhankelijke adviseur van
Landschap Erfgoed Utrecht.
Ook werkt Collectief Utrecht Oost samen met
diverse ecologen die worden ingeschakeld voor meer
gespecialiseerde werkzaamheden, bijvoorbeeld het
beoordelen van de kwaliteit van botanische hooilanden.
Naast de controles door de eigen schouwcommissie,
wordt er ook gecontroleerd door de Nederlandse
Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Als de NVWA
tekortkomingen vindt, dan zal het collectief hier op
worden aangesproken en niet de individuele deelnemer.
Het collectief is immers de contractpartij voor de
overheid.

COLLECTIEF UTRECHT OOST
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Administratie door de deelnemer
Als u een overeenkomst afsluit voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, dan hoeft u niet meer zoals vroeger zelf de
subsidies aan te vragen en verantwoordingen en betaalverzoeken in te vullen. Dit regelt het collectief voor u. Toch moet
u wel enkele zaken administratief geregeld hebben om voor de beheervergoeding in aanmerking te komen.
Bedrijf of privé
Op de eerste plaats moet het collectief weten of u het
contract als bedrijf of als privépersoon afsluit. Agrariërs,
landgoederen en andere ondernemingen staan als bedrijf
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Het collectief
maakt dan een contract dat op naam staat van het bedrijf
en gebruikt het KVK-nummer als uniek kenmerk.
Het is ook mogelijk om als privépersoon aan te
vragen. Burgers die in het buitengebied wonen
bijvoorbeeld, beheren vaak ook agrarische percelen of
landschapselementen. In dat geval maakt het collectief
een contract op naam van een privépersoon en gebruikt
het Burger Servicenummer (BSN) als uniek kenmerk.

Dossier bij RVO
Voor het afsluiten van een beheerovereenkomst moet
u bekend zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl). Op de website van RVO.nl maakt
u een eigen digitaal dossier aan. Bedrijven kunnen op
deze website inloggen met E-herkenning, privépersonen
gebruiken hun DigiD.
In uw dossier bij RVO moet u twee dingen vastleggen:
1. U stelt een ‘machtiging voor percelen raadplegen’
in op naam van Collectief Utrecht Oost. Door deze
machtiging af te geven kan het collectief uw contract
controleren en zien of het contract overeenkomt
met de percelen of landschapselementen die u in
eigendom of beheer hebt.
2. U zorgt dat de beheereenheden waarvoor u subsidie
aanvraagt ook in uw eigen dossier bij RVO als een
‘bedrijfsperceel’ staan ingetekend met de juiste
codering (gewascode).

Vragen?
Op de website van Collectief Utrecht Oost staat beschreven hoe u bovenstaande registratie in orde kunt maken. Bij
vragen over de registratie op de RVO website, kunt u terecht bij de helpdesk van RVO.nl.
Bij vragen over beheerpakketten en voorwaarden kunt u uiteraard contact opnemen met Collectief Utrecht Oost.
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Beheerpakket 2

Last minute beheer/Kuikenvelden

Beschrijving

Pakketten

Het pakket kuikenvelden wordt door Collectief Utrecht
Oost ingezet als last minute beheer. Wanneer in het
broedseizoen op een perceel grasland diverse nesten
van kritische weidevogels (Grutto, Tureluur) worden
waargenomen kan dit pakket op het laatste moment
worden afgesloten. De rustperiode wordt ad hoc bepaald
om rust te creëren op plaatsen waar dit nodig is. Afsluiten
van dit pakket kan alleen in gebieden waar vrijwillige
weidevogelbeschermers actief zijn.

De rustperiode ligt in de periode 1 mei tot 1 augustus, en
heeft een duur van tenminste:
a. 2 weken
b. 3 weken
c. 4 weken
d. 5 weken
e. 6 weken

Het in acht nemen van een dergelijke rustperiode
op grasland is van belang voor broedende vogels
om deze rust te geven en verstoring van de legsels
te minimaliseren. Ook kan het functioneren als
opgroeigebied voor jonge weidevogels. Ook diverse fauna
zoals kleine zoogdieren, vogels, vlinders en amfibieën
maken, met name in kleinschalige gebieden, gebruik van
dergelijke graslanden en/of -randen met rustperiode als
schuil- en foerageergebied.

Melden
Wanneer u tijdens het broedseizoen op grasland nesten
aantreft van weidevogels, neemt u contact op met
het collectief. Afhankelijk van het stadium waarin het
broedsel verkeert, kan gezamenlijk een rustperiode
worden afgesproken voor een specifiek oppervlak. Het
afgesproken aantal hectaren wordt door het collectief
gemeld bij RVO. Een vrijwillige weidevogelbeschermer zal
vervolgens bij u op het bedrijf het broedsel monitoren.

Beheereisen
● Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum
x tot datum y (zie beschreven onder pakketten) [1].
Aanvullende beheervoorschriften
● In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen
bewerkingen plaats;
● Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan;
● Indien de kuikenvelden in de vorm van randen
worden aangelegd, dienen deze randen ten minste 6
meter breed te zijn;
● Kuikenvelden mogen op zijn vroegst op 1 juni worden
gemaaid.
LET OP
Aangezien Collectief Utrecht Oost geen
weidevogelkerngebieden heeft, wordt dit pakket
sporadisch toegepast: bijvoorbeeld op een perceel
met meerdere nesten van grutto of tureluur.

Vergoedingen
a.
b.
c.

Rustperiode 2 weken
Rustperiode 3 weken
Rustperiode 4 weken

€ 304,26 per gemelde hectare per jaar
€ 456,70 per gemelde hectare per jaar
€ 609,15 per gemelde hectare per jaar

d.
e.

Rustperiode 5 weken
Rustperiode 6 weken

€ 761,60 per gemelde hectare per jaar
€ 917,66 per gemelde hectare per jaar
COLLECTIEF UTRECHT OOST
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Beheerpakket 4

Legselbeheer: rustperiode op bouwland

Beschrijving

Melden

Collectief Utrecht Oost zet het pakket legselbeheer in
om de kievit te beschermen op bouwland. Het legsel en
de directe omgeving worden hierbij beschermd tegen
landbouwkundige werkzaamheden. Door het ontzien
van de legsels bij werkzaamheden, wordt de kans op
het uitkomen van het legsel sterk vergroot. Monitoring
gebeurt tijdens de rustperiode vanaf een afstand.
Percelen met legselbeheer zijn vaak minder geschikt als
foerageergebied voor jonge weidevogels, daarom wordt
dit pakket bij voorkeur afgesloten in combinatie met een
meerjarige kruidenrijke akkerrand. Het perceel wordt
buiten de rustperiode normaal agrarisch gebruikt.
We onderscheiden bij dit pakket vanaf beheerjaar 2020
twee varianten.

Alleen op bouwland kan voorafgaand aan het
broedseizoen het pakket legselbeheer worden
afgesloten. Dit kan alleen op plekken waarvan bekend
is dat er altijd veel kieviten broeden en waar vrijwillige
weidevogelbeschermers actief zijn. Vanaf begin maart
monitoren de vrijwilligers de percelen. Zodra het eerste
nest is waargenomen wordt hier door de vrijwilligers
melding van gemaakt bij u en bij het collectief. U mag
vanaf dat moment het land niet meer bewerken tot en
met 15 mei. Vrijwillige weidevogelbeschermers zullen
gedurende deze periode uw perceel wekelijks monitoren
en maken aan het eind van de periode wanneer er nog
nesten aanwezig zijn afspraken met u om ook deze
broedsels zo goed mogelijk te beschermen.
Wanneer uw ruige mest uitrijdt of het vanggewas heeft
ondergewerkt meldt u dit bij het collectief.

Pakketten
A04b.23.001. Rustperiode op bouwland vanaf het eerste
legsel tot en met 15 mei;
A04b.23.002. Rustperiode op bouwland vanaf 15 april tot
en met 15 mei.

Beheereisen
● Pakket A04b.001 Rustperiode op bouwland vanaf het
eerste legsel tot en met 15 mei [1];
● Pakket A04b.002 Rustperiode op bouwland vanaf 15
april tot en met 15 mei [1];
● In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen
bewerkingen plaats [2].

Vergoedingen
A04b.23.001 Rustperiode op bouwland vanaf het eerste legsel tot
en met 15 mei
A04b.23.002 Rustperiode op bouwland vanaf 15 april tot en met 15
mei

€ 351,51 per hectare per jaar
€ 200,00 per hectare per jaar

Aanvullende vergoedingen
A19a.23.001 Kruidenrijke akkerrand op klei

€ 2.529,37 per hectare per jaar

A19a.23.002 Kruidenrijke akkerrand op zand
Z.23.904
Ruige mest op maïsland
Z.23.905
Vanggewas onderwerken

€ 2.011,84 per hectare per jaar
€ 115,00 per hectare per jaar
€ 100,00 per hectare per jaar
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Pakket A04b.23.001 Aanvullende beheervoorschriften
● Er wordt een rustperiode in acht genomen vanaf het moment van het eerste legsels tot en met 15 mei;
● In deze rustperiode worden geen werkzaamheden uitgevoerd;
● Tussen 1 februari en 15 maart, het liefst zo vroeg mogelijk en voordat de eerste broedparen zijn waargenomen,
wordt bij de aanwezigheid van een vanggewas, dit vanggewas onder gewerkt. Hiervoor ontvangt de deelnemer een
extra vergoeding;
● Tussen 1 februari en 15 maart, het liefst zo vroeg mogelijk en voordat de eerste broedparen zijn waargenomen,
wordt per hectare 10 tot 20 ton ruige mest uitgereden. Hiervoor ontvangt de deelnemer een extra vergoeding;
● Alle andere werkzaamheden op het bouwland vinden plaats na 15 mei;
● Langs de beheereenheid ligt bij voorkeur een meerjarige kruidenrijke akkerrand van minimaal 6 m breed welke,
indien nodig, tussen 1 februari en 15 maart gemaaid wordt, waarbij het maaisel wordt afgevoerd of verwerkt op het
aangrenzende bouwland;
● Dit pakket kan alleen worden afgesloten op percelen waar aantoonbaar kieviten broeden;
● Dit pakket wordt jaarlijks geëvalueerd, bij onvoldoende resultaat wordt het contract niet verlengd.
Pakket A04b.23.002 Aanvullende beheervoorschriften
● Er wordt een rustperiode in acht genomen vanaf 15 april tot en met 15 mei;
● In deze rustperiode worden geen werkzaamheden uitgevoerd;
● Tussen 1 februari en 15 maart, het liefst zo vroeg mogelijk en voordat de eerste broedparen zijn waargenomen,
wordt bij de aanwezigheid van een vanggewas, dit vanggewas onder gewerkt. Hiervoor ontvangt de deelnemer een
extra vergoeding;
● Tussen 1 februari en 15 maart, het liefst zo vroeg mogelijk en voordat de eerste broedparen zijn waargenomen,
wordt per hectare 10 tot 20 ton ruige mest uitgereden. Hiervoor ontvangt de deelnemer een extra vergoeding;
● Het zaaien van het gewas inclusief alle bijbehorende werkzaamheden worden zo kort mogelijk op elkaar en zo dicht
mogelijk tegen 15 april uitgevoerd;
● In overleg met een door het collectief aangewezen en/of aangemelde vrijwillige weidevogelbeschermer worden de
nesten gedurende alle werkzaamheden beschermd;
● Langs de beheereenheid ligt bij voorkeur een meerjarige kruidenrijke akkerrand van minimaal 6 m breed welke,
indien nodig, tussen 1 februari en 15 maart gemaaid wordt, waarbij het maaisel wordt afgevoerd of verwerkt op het
aangrenzende bouwland;
● Dit pakket kan alleen worden afgesloten op percelen waar aantoonbaar kieviten broeden;
● Dit pakket wordt jaarlijks geëvalueerd, bij onvoldoende resultaat wordt het contract niet verlengd.

COLLECTIEF UTRECHT OOST
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Beheerpakket 9

Poel en klein historisch water

Beschrijving

Pakketten

Een poel is een natuurlijke of gegraven laagte, meestal
om over water voor het vee te beschikken. Openheid
rondom (een deel van) de poel is van belang om
een goed voortplantingsbiotoop voor amfibieën te
behouden. Poelen en de aangrenzende landbiotoop zijn
van groot belang als leefgebied voor amfibieën zoals de
knoflookpad en de kamsalamander en libellen zoals de
gevlekte witsnuitlibel.

a. Kleine poel, jaarlijks beheer door 75% tot 100%
schonen en/of maaien in de periode vanaf 1
september tot 15 oktober
b. Grote poel en klein historisch water, eenmaal in de
contractperiode 75% tot 100% schonen en/of maaien
in de periode vanaf 1 september tot 15 oktober

Beheereisen

Bij een kleine poel volstaat vaak het jaarlijks maaien
om de poel voldoende open te houden. Bij een grote
poel wordt de poel periodiek geschoond, vaak met een
kraan. Voor beide pakketten geldt een meldplicht van
uitgevoerd beheer. Meld het beheer binnen 7 werkdagen
bij het collectief. U heeft daarvoor het nummer van de
beheereenheid nodig; dit staat vermeld op de bijlage van
uw contract. U kunt de melding doen via de website van
het collectief.

● Onderhoud aan de beheereenheid in de vorm van
schonen en/of maaien vindt plaats in de periode
vanaf 1 september tot 15 oktober [23];
● Snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24].
Aanvullende beheervoorschriften
● Zowel een poel als een klein historisch water is
doorgaans een geïsoleerd stilstaand water dat gevoed
wordt door grond- en/of regenwater. Een poel mag
in verbinding staan met sloten of greppels wanneer
sprake is van een natuurlijke eenheid die vrij afwatert;
● Minimaal de helft van het natte oppervlakte van
de poel bestaat in de periode 15 maart tot 15 juni
uit open water. Voor behoud van voldoende open
water wordt de poel periodiek opgeschoond. Een
incidentele droogval is toegestaan in de periode 15
juni tot 15 november;
● Vertrapping van de oevers bij het gebruik van de
beheereenheid als veedrinkpoel wordt voorkomen.
Bij het gebruik als veedrinkpoel is minimaal de helft
van de oeverlengte uitgerasterd;
● Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen in en rond de poel gebruikt worden;
● Er mogen geen vissen of andere dieren (zoals eenden
en ganzen) worden uitgezet of gekweekt;
● Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in
of rond de poel;
● Een kleine poel is kleiner dan 175 m², een grote poel
en klein historisch water zijn groter dan 175 m².

Melden

Het beste is de poel voor 75% te schonen en/of te maaien
en de overige 25% te laten staan. Bij een volgende
schoon-/maaibeurt verdient het de aanbeveling niet
dezelfde 25% te laten staan maar een ander stuk. Meld
altijd het geschoonde of gemaaide percentage.

Vergoedingen
a. Kleine poel 75-100% schonen € 65,37 per stuk per jaar
b. Grote poel 75-100% schonen € 105,85 per stuk per jaar
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Beheerpakket 10

Natuurvriendelijke oever

Beschrijving
Natuurvriendelijke oevers komen in heel Nederland voor
langs waterlopen. Natuurvriendelijke oevers zijn door
de mens aangebracht in de vorm van een plas- of dras
berm of een flauw talud langs een bestaande waterloop.
De begroeiing bestaat uit plantensoorten van natte
ruigten en natte graslanden. Natuurlijke oevers zijn van
groot belang voor de biodiversiteit door hun functie als
belangrijk onderdeel van het leefgebied van soorten als
bittervoorn, grote modderkruiper en rugstreeppad.

Beheereisen
● Minimaal 25% van de beheereenheid wordt in de
periode vanaf 16 juli tot 1 maart geschoond en/of
gemaaid [23];
● Snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24];
● Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding
op maximaal 10% van de beheereenheid [7].
Aanvullende beheervoorschriften
● Een natuurvriendelijke oever is een aaneengesloten
oever langs een bestaande waterloop, in de vorm van
plas- of drasberm of flauw talud (minimaal 1:3) met
een begroeiing van inheemse planten;
● De beheereenheid wordt in een cyclus van minimaal
éénmaal per 2 jaar en maximaal eenmaal per jaar
geschoond en/of gemaaid;
● Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan,
m.u.v. pleksgewijze bestrijding van haarden van
akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en
brandnetel;
● Er mogen geen meststoffen in de beheereenheid
worden gebruikt;
● De beheereenheid wordt niet beweid.

Melden
Wanneer het beheer in de vorm van schonen en/of
maaien aan de oever heeft plaatst gevonden en het
snoei- en/of maaiafval is verwijderd moet dit binnen
7 werkdagen bij het collectief worden gemeld. U heeft
daarvoor het nummer van de beheereenheid nodig; dit
staat vermeld op de bijlage van uw contract. U kunt de
melding doen via de website van het collectief.
Het geniet de voorkeur een natuurvriendelijk oever
gefaseerd te beheren en niet meer dan 75% in één keer
te schonen of te maaien. Geef bij het doorgeven van
de beheermelding altijd het geschoonde of gemaaide
percentage of het aantal meters door, bijvoorbeeld 50%
of 100 m.

Pakketten
a. Natuurvriendelijke oever

Vergoedingen
a. Natuurvriendelijke oever

€ 0,52 per strekkende meter per jaar
COLLECTIEF UTRECHT OOST
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Beheerpakket 11

Rietzoom en klein rietperceel

Beschrijving

Pakketten

Rietzomen bestaan uit smalle rietstroken die grenzen
aan agrarisch gebruikte percelen. Deze rietstroken
kunnen zowel individueel als in samenhang met elkaar
voorkomen, en in de laatste vorm soms vele kilometers
lengte beslaan. Rietzomen en kleine rietpercelen zijn
vanwege het veelal extensieve gebruik van groot belang
voor de biodiversiteit als broedgebied voor rietvogels
en als leefgebied voor andere soorten als poelkikker,
ringslang en diverse libellen.

a. Smalle rietzoom
b. Brede rietzoom en klein rietperceel

Beheereisen
● De beheereenheid wordt periodiek geschoond en/of
gemaaid in de periode na 1 oktober en voor 1 maart
[23];
● Snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24].
Aanvullende beheervoorschriften
● De beheereenheid wordt in een cyclus van minimaal
eenmaal per 4 jaar en maximaal eenmaal per 2 jaar
geschoond en/of gemaaid;
● Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen in de beheereenheid worden gebruikt;
● Maaiwerkzaamheden worden verricht in de periode
na 1 oktober en voor 1 maart;
● Maximaal 20% van de oppervlakte van de
beheereenheid bestaat uit struweel;
● Smalle rietzoom is smaller dan 5 meter; brede
rietzoom/rietperceel is breder dan 5 meter;
● De beheereenheid wordt niet beweid.

Melden
Wanneer het beheer in de vorm van schonen en/
of maaien aan de rietzoom of klein rietperceel heeft
plaatst gevonden en het snoei- en/of maaiafval is
verwijderd moet dit binnen 7 werkdagen bij het collectief
worden gemeld. U heeft daarvoor het nummer van de
beheereenheid nodig; dit staat vermeld op de bijlage van
uw contract. U kunt de melding doen via de website van
het collectief.
Het geniet de voorkeur rietzomen en -percelen gefaseerd
te beheren en niet meer dan 75% in één keer te schonen
of te maaien. Bij rietpercelen kan men bijvoorbeeld
enkele stroken laten staan. Geef bij het doorgeven van
de beheermelding altijd het geschoonde of gemaaide
percentage of het aantal meters door, bijvoorbeeld 50%
of 100 m.

Vergoedingen
a.
b.
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€ 0,42 per strekkende meter per jaar
Brede rietzoom en klein rietperceel € 640,41 per hectare per jaar
COLLECTIEF UTRECHT OOST

Beheerpakket 12

Duurzaam slootbeheer

Beschrijving
Sloten komen in het hele land voor, maar de meeste
sloten liggen in gebieden met veenweiden en
zeekleibodems. Afhankelijk van hun breedte, diepte
en profiel kunnen sloten van belang zijn voor soorten
als krabbenscheer, fonteinkruid, zwanenbloem, grote
modderkruiper en bittervoorn. Naast de minimumeisen
die het waterschap stelt aan het onderhoud van sloten
(de Keur) kan zorgvuldig en gefaseerd beheer van de sloot
de ecologische waarde ervan versterken.

Beheereisen
● Het onder ‘Pakketten’ beschreven percentage van de
beheereenheid wordt tussen 15 juni en 1 december
geschoond en/of gemaaid [23];
● Pakket a: Bagger is op aangrenzende landbouwgrond
gespoten [26];
● Pakket b: Snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24].
Aanvullende beheervoorschriften pakket a
● Er wordt niet gezogen binnen 60 cm vanaf de
waterlijn;
● De zuigkop van de baggerpomp wordt ieder jaar
zoveel mogelijk door dezelfde vore getrokken in de
sloot;
● De sloot is minimaal 2 meter breed en loopt tijdens
het baggeren niet droog;
● Er komt geen bagger terecht in de slootkant;
● Er wordt gebaggerd in mozaïekvorm, dus niet alles
tegelijk;
● Er mogen geen meststoffen in de beheereenheid
worden gebruikt.

Pakketten
a. Baggeren met de baggerpomp, 50 tot 100%
b. Ecologisch slootschonen, 40 tot 100%

Aanvullende beheervoorschriften pakket b
● Het slootvuil wordt afgevoerd of verwerkt op het
naastgelegen perceel d.m.v. bijvoorbeeld een
wallenfrees;
● Indien de Keur dit toestaat blijft een deel van de
slootbegroeiing tijdens het slootschonen staan
(afhankelijk van de Keur maximaal 25 % van de
begroeiing);
● Bij het slootschonen wordt gebruik gemaakt
van een maaikorf of een eco-reiniger. Andere
slootreinigingsapparatuur kan ook gebruikt worden
mits het bodemprofiel inclusief de wortels van
waterplanten in de sloot niet beschadigd wordt;
● Er mogen geen meststoffen in de beheereenheid
worden gebruikt;
● Het pakket ecologisch slootschonen kan alleen in
combinatie met het pakket botanisch waardevol
grasland (13) of kruidenrijke akkerranden (19) worden
afgesloten.

Melden
Bij baggeren betreft het beheer het baggeren van
de sloot en het opspuiten op een aangrenzend
landbouwperceel.
Bij ecologisch slootschonen betreft het beheer het
schonen van de sloot en het afvoeren of verder op het
land verwerken van het slootmaaisel.
Voor beide pakketten geldt dat wanneer het beheer aan
de sloot is uitgevoerd dit binnen 7 werkdagen gemeld
moet worden via de website van het collectief. U heeft
daarvoor het nummer van de beheereenheid nodig; dit
staat vermeld op de bijlage van uw contract.
Het geniet de voorkeur duurzaam slootbeheer
gefaseerd uit te voeren en niet meer dan 75% in één
keer te schonen, te maaien of te baggeren. Geef bij het
doorgeven van de beheermelding altijd het geschoonde
of gemaaide percentage of het aantal meters door,
bijvoorbeeld 50% of 100 m.
Heeft u meerdere sloten onder het agrarisch
natuurbeheer en zijn alle sloten voor 100% geschoond
dan volstaat het sturen van de melding ‘alle sloten onder
beheer geschoond’.

Vergoedingen
a. Baggeren met de baggerpomp
b. Ecologisch slootschonen

€ 0,15 per strekkende meter per jaar
€ 0,10 per strekkende meter per jaar
COLLECTIEF UTRECHT OOST
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Botanisch waardevol grasland en
bufferstrook op grasland langs watergang

Beheerpakket 13

Beschrijving

Pakketten

Botanische graslanden dienen om bijzondere planten in
stand te houden en zijn ook voor de fauna belangrijk.
Het gaat vaak om typisch ‘ouderwets’ grasland met een
wat pollige structuur en verspreid voorkomende kruiden.
Karakteristieke soorten zijn paardenbloem, scherpe
boterbloem en pinksterbloem en op de drogere percelen
margriet, knoopkruid en leeuwentand. Op de wat
vochtigere graslanden kunnen kamgrasweiden ontstaan.
Botanisch waardevol grasland kan een belangrijke
bijdrage leveren aan diverse vormen van beheer gericht
op vogels, insecten en kleine zoogdieren. De aanwezige
kruiden zijn een voedselbron en de wat open, ijle
structuur van het gewas kan schuilgelegenheid bieden.
Beheerpakket c (weiderand) kan ook worden ingezet
als bufferstrook langs watergangen. In dat geval is
het beheerdoel niet de botanische waarde maar het
verbeteren van de waterkwaliteit door het verminderen
van de uitspoeling van nutriënten.

b. Botanisch hooiland
c. Botanisch waardevolle weiderand
d. Botanisch waardevolle hooilandrand

Beheereisen
● Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding
op maximaal 10% van de beheereenheid [7];
● Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit de lijst
‘indicatorsoorten botanisch grasland’ zijn in transect
(een diagonale lijn van 100 meter over een perceel
of langs een rand) aanwezig in de periode maart t/m
oktober [19];
● Pakketten b en d: Het gewas wordt jaarlijks na 15 juni
minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd [17];
● Pakket b: Beweiding is van 1 maart tot 1 augustus niet
toegestaan [25];
● Pakket d: De beheereenheid wordt niet beweid [25].

Melden
Voor deze pakketten hoeft geen beheermelding te
worden gedaan.

* GVE staat voor Groot Vee Eenheid
Omschrijving
Stieren, koeien en andere runderen ouder dan 2 jaar
Paardachtigen ouder dan 6 maanden
Runderen vanaf 6 maanden maar niet ouder dan 2 jaar

GVE
1,00
1,00
0,60

Runderen jonger dan 6 maanden
Schapen, lammeren en geiten

0,40
0,15
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Aanvullende beheervoorschriften
● Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan,
m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel,
ridderzuring en jacobskruiskruid;
● Bemesting met kunstmest en drijfmest is niet
toegestaan;
● Bemesting met vaste mest is alleen toegestaan na
beoordeling en toestemming van het collectief, in een
frequentie van maximaal één keer in de drie jaren en
bij minimaal 10 indicatorsoorten;
● Ook anderszins bemesten is niet toegestaan;
● Bekalken is toegestaan om verzuring tegen te gaan;
● Er mag geen slootmaaisel en/of bagger worden
opgebracht;
● Klepelen is niet toegestaan;
● Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of
heringezaaid;
● Pakket b: in het eerste beheerjaar wordt de
beheereenheid ecologisch getoetst. Als blijkt dat
ze onvoldoende bijdraagt aan de ecologische
doelstelling, kan het collectief besluiten om het

●
●

●

●

contract niet voort te zetten. Uit deze toetsing kan
een gericht maaiadvies volgen om de botanische
ontwikkeling te stimuleren;
Pakket b: minimaal 2% van de beheereenheid gaat
lang de winter in (niet gemaaide stukken of pollen);
Pakketten c en d: randen liggen aan de buitenkant van
het perceel en bij voorkeur langs houtopstanden of
watergangen;
Pakket c: als de weiderand wordt ingezet als
bufferstrook in het kader van de waterdoelen, dan
moet de rand langs een sloot liggen en minimaal 2
meter breed zijn vanaf de perceelsgrens;
Pakket c: als de weiderand wordt ingezet ter
versterking van de biodiversiteit van het pakket
‘knotbomen: jaarlijks een derde van de rij knotten’
dan is de rand minimaal 2 meter breed vanaf de
perceelsgrens en mag deze niet gemaaid en/of
beweid worden tot en met 15 juli.

Vergoedingen
A13b
A13c

Botanisch hooiland
Botanisch waardevolle weiderand

€ 1.377,16 per hectare per jaar
€ 1.205,68 per hectare per jaar

A13d

Botanisch waardevolle hooilandrand

€ 1.531,42 per hectare per jaar
COLLECTIEF UTRECHT OOST
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Beheerpakket 14

Stoppelland

Beschrijving

Pakketten

Het laten staan (en niet onderploegen) van graanstoppels
kan van waarde zijn voor overwinterende en
foeragerende vogels zoals bijvoorbeeld de grauwe gors
en veldleeuwerik. De oogstresten en achtergebleven
zaden, maar vooral ook de onkruidvegetatie die tussen
de stoppels kan ontstaan zijn een belangrijke voedselbron
voor hen. Bovendien is de structuur van het stoppelland
aantrekkelijk voor deze soorten.

a. Winterstoppel: tussen 1 november en 15 maart
bestaat de beheereenheid uit graanstoppel

Melden
Voor dit pakket hoeft geen beheermelding te worden
gedaan.

Beheereisen
● Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1
november tot 15 maart [1];
● Minimaal 90% van de beheereenheid bestaat van 1
november tot 15 maart uit graanstoppel [9].
Aanvullende beheervoorschriften
● In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen
bewerkingen plaats;
● De beheereenheid wordt niet beweid;
● Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan
tijdens de rustperiode;
● Chemische onkruidbestrijding is uitsluitend mogelijk
conform het protocol chemische bestrijding bij
agrarisch natuurbeheer, te downloaden op de
website van Collectief Utrecht Oost.

Vergoedingen
a. Winterstoppel tot 15 maart
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€ 149,94 per hectare per jaar
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Beheerpakket 15

Wintervoedselakker

Beschrijving
Wintervoedselakkers zijn belangrijk voor in Nederland
overwinterende vogels zoals geelgors, veldleeuwerik,
groenling, keep en kneu. Niet geoogste zaden dienen
voor hen als voedsel.

Beheereisen
● Er wordt een rustperiode in acht genomen vanaf 15
mei tot 1 maart [1];
● Minimaal 90% van de beheereenheid bestaat vanaf
15 mei tot 1 maart uit zomergraan, wintergraan,
bladrammenas of een combinatie van deze gewassen
[9].

Pakketten
a. Wintervoedselakker vanaf 15 mei tot 1 maart

Melden
Voor dit pakket hoeft geen beheermelding te worden
gedaan.

Aanvullende beheervoorschriften
● In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen
bewerkingen plaats;
● De beheereenheid wordt niet beweid;
● Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan
tijdens de rustperiode;
● Wintergraan kan niet twee jaar achtereen op
hetzelfde perceel worden geteeld. Men dient op een
ander perceel verder te gaan;
● De beheereenheid dient jaarlijks tussen 16 maart
en 30 april te worden ingezaaid met een gangbare
zaaidichtheid, voor zover het zomergraan of
bladrammenas betreft;
● Chemische onkruidbestrijding is uitsluitend mogelijk
conform het protocol chemische bestrijding bij
agrarisch natuurbeheer, te downloaden op de
website van Collectief Utrecht Oost.

Vergoedingen
a.

Wintervoedselakker op klei
Wintervoedselakker op zand

€ 2.529,37 per hectare per jaar
€ 2.011,84 per hectare per jaar
COLLECTIEF UTRECHT OOST

23

Beheerpakket 18

Kruidenrijke akker

Beschrijving
De kruidenrijke akker is van belang voor diverse soorten
fauna in kleinschalige landschappen. De nectar, het
stuifmeel, de zaden en de aangetrokken insecten vormen
een interessante voedselbron voor veel dieren. Een
goed ontwikkelde kruidenrijke akker is een bont pallet
van grijsgeel of groengeel wuivende korenhalmen, rode
klaprozen, witte kamilles en blauwe korenbloemen.
Een niet te dicht gezaaid graangewas biedt ruimte voor
de gewenste kruiden. Daarnaast wordt de effectiviteit
van het pakket sterk verhoogd indien ruimte wordt
geboden voor de vestiging en handhaving van meerjarige
(overblijvende) kruiden.
Percelen waarop dit pakket afgesloten is, hebben in
minimaal 3 van de 6 jaar een graangewas. In de overige
jaren is het aan de beheerder zelf om te bepalen wat hij
wil verbouwen. Omdat geen kunstmest gebruikt wordt,
en het volvelds chemisch bestrijden van onkruiden
eveneens niet toegestaan is, zijn de omstandigheden
gunstig voor de ontwikkeling van akkerflora.

Beheereisen
● Minimaal 90% van de beheereenheid bestaat in de
jaren waarin graan wordt verbouwd, van 15 mei tot
15 juli, uit het gewas graan (niet zijnde maïs) [9].

Aanvullende beheervoorschriften
● Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan,
m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel,
ridderzuring, haagwinde, heermoes of kleefkruid
conform het protocol chemische bestrijding bij
agrarisch natuurbeheer, te downloaden op de
website van Collectief Utrecht Oost. Dit geldt ook in
de jaren dat geen graan geteeld wordt;
● Bemesting van de beheereenheid met kunstmest is
niet toegestaan; dit geldt ook in de jaren dat geen
graan geteeld wordt;
● Bemesting met organische mest is wel toegestaan;
● Pakket a: Drie van de zes jaar graan: In tenminste drie
van de zes jaren van de beheerperiode wordt graan
(met uitzondering van maïs) verbouwd;
● Pakket b: Vier van de zes jaar graan: In tenminste vier
van de zes jaren van de beheerperiode wordt graan
(met uitzondering van maïs) verbouwd;
● Pakket c: Vijf van de zes jaar graan: In tenminste vijf
van de zes jaren van de beheerperiode wordt graan
(met uitzondering van maïs) verbouwd.

Pakketten
a. Drie van de zes jaar graan
b. Vier van de zes jaar graan
c. Vijf van de zes jaar graan

Melden
Voor dit pakket hoeft geen beheermelding te worden
gedaan.

Vergoedingen
a. Kruidenrijke akker 3 van de 6 jaar graan
€ 905,66 per hectare per jaar
b. Kruidenrijke akker 4 van de 6 jaar graan € 1.165,89 per hectare per jaar
c. Kruidenrijke akker 5 van de 6 jaar graan € 1.384,15 per hectare per jaar
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Beheerpakket 19

Kruidenrijke akkerranden

Beschrijving
In kleinschalige landschappen kunnen akkerranden
een belangrijke functie hebben, als voedselbron
en schuilgelegenheid voor diverse soorten vogels,
zoogdieren, insecten, reptielen en amfibieën.
Verder kunnen akkerranden langs waterlopen dienen als
middel om drift bij chemische bestrijding in de akker naar
de waterloop toe te verminderen. De natuurlijke vijanden
die al dan niet ingezaaide kruiden aantrekken, kunnen
bovendien bijdragen aan een verminderde noodzaak voor
chemische bestrijding.
Een akkerrand kan ook worden aangelegd als
‘kievitstrook’ met als doel het bieden van voedsel en
dekking voor jonge kieviten.

Beheereisen
● De beheereenheid bestaat van 15 mei tot 1 maart
uit één van de volgende gewassen of teelten: gras,
granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide
kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene
braak of een combinatie van deze [9].

Aanvullende beheervoorschriften
● Collectief Utrecht Oost bepaalt welke zaaimengsels
en welke zaaidichtheden gebruikt mogen worden;
● De beheereenheid mag in de periode van 1 maart tot
15 april geploegd worden;
● Een akkerrand kan éénjarig of meerjarig zijn.
Eénjarige randen worden jaarlijks geploegd en
ingezaaid, meerjarige randen bij voorkeur eens per
drie jaar;
● Collectief Utrecht Oost adviseert hoe het inzaaien het
best kan plaats vinden, bijvoorbeeld door gebruik te
maken van een vals zaaibed;
● De eenjarige rand wordt niet gemaaid, de meerjarige
rand wordt voor 15 maart of na 15 augustus
eenmaal per jaar gemaaid waarbij het maaisel wordt
afgevoerd;
● Klepelen of bloten is niet toegestaan;
● Chemische onkruidbestrijding is uitsluitend mogelijk
conform het protocol chemische bestrijding bij
agrarisch natuurbeheer, te downloaden op de
website van Collectief Utrecht Oost;
● Een akkerrand is minimaal 6 meter breed;
● Als een akkerrand wordt ingezet als bufferstrook
in het kader van de waterdoelen, dan is de rand
minimaal 3 meter breed en gelegen langs een sloot;
● Daar waar ploegen is toegestaan, mag ook een
andere diepe grondbewerking worden toegepast;
● Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan;
● De beheereenheid wordt niet beweid.

Pakketten
a. Kruidenrijke akkerranden

Melden
De eenjarige randen blijven staan tot 1 maart, pas dan
mag de rand ondergewerkt worden. Meerjarige randen
worden gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd.
Voor dit pakket hoeft geen beheermelding te worden
gedaan.

Vergoedingen
a. Kruidenrijke akkerrand / bufferstrook op klei
Kruidenrijke akkerrand / bufferstrook op zand

€ 2.529,37 per hectare per jaar
€ 2.011,84 per hectare per jaar
COLLECTIEF UTRECHT OOST
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Beheerpakket 20

Hakhoutbeheer

Beschrijving
Hakhoutbeheer wordt in Nederland toegepast op
verschillende landschapselementen zoals elzensingels
en houtwallen. Deze landschapselementen kunnen van
belang zijn voor o.a. vogels, amfibieën, insecten en kleine
zoogdieren. Daarnaast hebben landschapselementen
vaak een belang m.b.t. cultuurhistorie en landschappelijk
schoon.
Dit pakket biedt verschillende beheeropties aan die,
afhankelijk van de doelstelling, passen bij lijnvormige
beplantingen. Windsingels langs boomgaarden vallen niet
onder dit beheertype.

Beheereisen
● Onderhoud aan de beheereenheid in de vorm van
snoeien en/of afzetten vindt plaats in de periode na 1
oktober en voor 15 maart [22];
● Snoeiafval mag in de beheereenheid op rillen worden
gelegd [28];
● Overig snoei- en/of maaiafval wordt verwijderd [24];
● Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding
op maximaal 10% van de beheereenheid [7];
● De beheereenheid wordt niet beweid [11].

Melden
Voor de pakketten met periodiek beheer (b en c) geldt
een meldplicht voor uitgevoerd beheer. Meld het
uitgevoerde beheer binnen 7 werkdagen bij het collectief.
U heeft daarvoor het nummer van de beheereenheid
nodig; dit staat vermeld op de bijlage van uw contract. U
kunt de melding doen via de website van het collectief.
Heeft u de singel of houtwal deels afgezet, meld dan het
percentage of aantal meters, bijvoorbeeld 50% of 100 m.
Voor de pakketten met periodiek beheer geldt dat u
minimaal één keer uitgevoerd beheer meldt binnen de
contractperiode. Zorg dat wanneer u de melding doet
het snoeiafval op rillen is gelegd en/of verwijderd en dat
overig snoei- en/of maaiafval is verwijderd.
NB. Het jaarlijkse beheer aan de singels en houtwallen
hoeft niet gemeld te worden.
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Aanvullende beheervoorschriften
● Beheereenheden met jaarlijks beheer worden ieder
jaar gesnoeid en/of gemaaid;
● De landschappelijke verschijningsvorm moet in stand
blijven. Een houtwal, elzen- of houtsingel is een
lijnvormig en aaneengesloten landschapselement,
al dan niet groeiend op een aarden wal, met een
opgaande begroeiing van inheemse bomen en/of
struiken;
● Minimaal 75% van de beheereenheid wordt als
hakhout beheerd, de rest mag als overstaander
blijven staan;
● De beheereenheid mag niet betreden en/of
beschadigd worden door vee. Schade door vraat aan
stammen dient te worden voorkomen;
● Overhangende takken kunnen gedurende het hele jaar
worden teruggesnoeid;
● Snoeihout mag op stapels of rillen in de
beheereenheid worden verwerkt voor zover het de
ondergroei en/of de stoven niet schaadt;
● Pakket b en c: gedurende de contractperiode wordt
de beheereenheid eenmaal voor een deel of in zijn
geheel afgezet in een beheercyclus groter dan 10 jaar;
● Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, met
uitzondering van het behandelen van de stobben van
Amerikaanse vogelkers;
● Branden is in de beheereenheid of in de directe
omgeving daarvan niet toegestaan;
● Bemesting is niet toegestaan;
● Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet
verwerkt worden in de beheereenheid;
● Als takken of stammen versnipperd worden, dan
mogen de snippers niet verwerkt worden in de
beheereenheid.

Pakketten
a. Jaarlijks beheer:
Houtwal, hoge houtwal en houtsingel
Elzensingel met bedekking van 30% tot 50%
Elzensingel met bedekking van 50% tot 75%
Elzensingel met bedekking groter dan 75%
b. Jaarlijks beheer plus eenmaal afzetten in een beheercyclus groter dan 10 jaar:
Elzensingel met bedekking van 30% tot 50%
Elzensingel met bedekking van 50% tot 75%
Elzensingel met bedekking groter dan 75%
c. Jaarlijks beheer plus eenmaal afzetten bij een beheercyclus groter dan 10 jaar:
Houtwal, hoge houtwal en houtsingel

Vergoedingen
a.

Jaarlijks beheer
Houtwal, hoge houtwal en houtsingel
Elzensingel met bedekking van 30% tot 50%
Elzensingel met bedekking van 50% tot 75%
Elzensingel met bedekking groter dan 75%

€ 2.279,92
€ 0,24
€ 0,38
€ 0,54

per hectare per jaar
per strekkende meter per jaar
per strekkende meter per jaar
per strekkende meter per jaar

b.

Jaarlijks beheer plus eenmaal afzetten in een beheercyclus groter dan 10 jaar
Elzensingel met bedekking van 30% tot 50%
€ 0,47 per strekkende meter per jaar
Elzensingel met bedekking van 50% tot 75%
€ 0,74 per strekkende meter per jaar
Elzensingel met bedekking groter dan 75%
€ 1,05 per strekkende meter per jaar

c.

Jaarlijks beheer plus eenmaal afzetten bij een beheercyclus groter dan 10 jaar
Houtwal, hoge houtwal en houtsingel
€ 5.490,48 per hectare per jaar
COLLECTIEF UTRECHT OOST
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Beheerpakket 21

Beheer van bomenrijen

Beschrijving
Het beheer van bomenrijen wordt toegepast in
verschillende landschapselementen zoals lanen,
bomenrijen en knotbomenrijen. Bomenrijen kunnen van
belang zijn voor o.a. vogels, amfibieën, insecten en kleine
zoogdieren. Daarnaast zijn bomenrijen van belang voor
cultuurhistorie en landschappelijk schoon. Vleermuizen
gebruiken bomenrijen voor oriëntatie en vinden er
schuilplaatsen.
Knotbomen zijn inheemse loofbomen met een opgaande
stam waarbij periodiek de boven op de stam groeiende
takken (de pruik) worden geoogst door de takken
op minimaal 1 meter boven maaiveld af te zetten.
Hierdoor ontstaat een vergroeiing: de knot. Vooral oude
knotbomen zijn van groot belang voor de biodiversiteit
vanwege hun functie als broedplek voor vogels. Diverse
soorten muizen, marterachtigen en vleermuizen maken
ook gebruik van de holtes in knotbomen.

Beheereisen
● Snoei- en knotwerkzaamheden worden alleen
verricht in de periode na 1 oktober en voor 15 maart
[22];
● Snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24];
● Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding
op maximaal 10% van de beheereenheid [7];
● De beheereenheid wordt niet beweid [11].
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Aanvullende beheervoorschriften
● Alle bomen in de beheereenheid worden in de
contractperiode minimaal eenmaal gesnoeid, geknot
of afgezet in de periode na 1 oktober en voor 15
maart;
● Bij het pakket knotbomen jaarlijks een derde van de
rij knotten, wordt jaarlijks om de twee bomen één
boom geknot;
● Als snoeihout versnipperd wordt, dan mogen de
snippers niet verwerkt worden in de beheereenheid;
● De bomen mogen geen schade ondervinden als
gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende
gronden en worden indien nodig beschermd met een
raster;
● Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet
verwerkt worden in de beheereenheid;
● Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan,
m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel,
ridderzuring en jacobskruiskruid;
● Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse
vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en
ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of
stobbenbehandeling worden bestreden;
● Bemesting is niet toegestaan;
● Niet branden in, of in de directe omgeving van de
beheereenheid;
● Het pakket knotbomen jaarlijks een derde van de
rij knotten kan alleen in combinatie met het pakket
botanisch waardevol grasland (13) of kruidenrijke
akkerranden (19) worden afgesloten.

Pakketten
a. Bomenrij met gemiddeld dunne stam, tot 20 cm doorsnede:
Knotbomen
Knotbomen jaarlijks een derde van de rij knotten
Lanen
Overige bomenrijen
b. Bomenrij met gemiddeld normale stam, 20 tot 60 cm doorsnede:
Knotbomen
Knotbomen jaarlijks een derde van de rij knotten
Lanen
Overige bomenrijen
c. Bomenrij met gemiddeld dikke stam, meer dan 60 cm doorsnede:
Knotbomen
Knotbomen jaarlijks een derde van de rij knotten
Lanen
Overige bomenrijen

Melden
Voor alle pakketten geldt een meldplicht voor uitgevoerd beheer, knotten of snoeien. Meld het uitgevoerde beheer
binnen zeven werkdagen bij het collectief. U heeft daarvoor het nummer van de beheereenheid nodig; dit staat vermeld
op de bijlage van uw contract. U kunt de melding doen via de website van het collectief.
Heeft u maar een deel van de bomenrij geknot of gesnoeid vermeld dan het aantal bomen dat gesnoeid is, bijvoorbeeld
35 van de 70 bomen. Meld minimaal één keer uitgevoerd beheer binnen de contractperiode.

Vergoedingen
a.

Bomenrij met gemiddeld dunne stam, tot 20 cm doorsnede
Knotbomen
€ 2,75
Knotbomen jaarlijks een derde van de rij knotten
€ 5,50
Lanen
€ 2,52
Overige bomenrijen
€ 2,52

per stuk per jaar
per stuk per jaar
per stuk per jaar
per stuk per jaar

b.

Bomenrij met gemiddeld normale stam, 20 tot 60 cm doorsnede
Knotbomen
€ 8,59 per stuk per jaar
Knotbomen jaarlijks een derde van de rij knotten € 17,18 per stuk per jaar
Lanen
€ 4,93 per stuk per jaar
Overige bomenrijen
€ 5,06 per stuk per jaar

c.

Bomenrij met gemiddeld dikke stam, meer dan 60 cm doorsnede
Knotbomen
€ 10,75 per stuk per jaar
Knotbomen jaarlijks een derde van de rij knotten € 21,51 per stuk per jaar
Lanen
€ 11,22 per stuk per jaar
Overige bomenrijen
€ 10,91 per stuk per jaar
COLLECTIEF UTRECHT OOST
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Beheerpakket 22

Knip- of scheerheg

Beschrijving
Heggen zijn al eeuwen te vinden in het Nederlandse
cultuurlandschap. Ze komen in heel Nederland voor, maar
zijn vooral te vinden rondom dorpen en boerderijen.
Door het regelmatig knippen heeft de heg een strak
en recht uiterlijk. Knip- en scheerheggen zijn van
belang voor de biodiversiteit vanwege hun functie als
broedgebied voor struweelvogelsoorten als braamsluiper
en kneu en als leefgebied voor vele soorten insecten en
daarmee weer als voedselgebied voor vleermuizen als
gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Ze worden door
vleermuizen gebruikt als oriëntatiestructuur.

Beheereisen
● Periodiek wordt de heg aan alle zijden geknipt of
geschoren, echter niet in de periode vanaf 15 maart
tot en met 15 juli [22];
● Snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24];
● Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding
op maximaal 10% van de beheereenheid [7];
● De beheereenheid wordt niet beweid [11].

Pakketten
b. Eenmaal per 2-3 jaar knippen of scheren

Melden
Voor dit pakket geldt een meldplicht voor uitgevoerd
beheer, knippen of scheren. Meld het uitgevoerde beheer
binnen 7 werkdagen bij het collectief. U heeft daarvoor
het nummer van de beheereenheid nodig; dit staat
vermeld op de bijlage van uw contract. U kunt de melding
doen via de website van het collectief.
Heeft u maar een deel van de heg geknipt of geschoren
vermeld dan het aantal meters, bijvoorbeeld 60 van de
180 m. Zorg dat het snoeiafval verwijderd is alvorens u de
melding bij ons doet.

Aanvullende beheervoorschriften
● De heg bestaat uit inheemse soorten, soorten als
bijvoorbeeld laurier of conifeer zijn niet toegestaan;
● Na het knippen of scheren heeft de heg een minimale
hoogte van 0,8 meter;
● Het snoeihout mag niet in de beheereenheid worden
verwerkt;
● Als snoeihout versnipperd wordt, dan mogen de
snippers niet worden verwerkt in de beheereenheid;
● Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan,
m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel,
ridderzuring en jacobskruiskruid;
● Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse
vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en
ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of
stobbenbehandeling worden bestreden;
● De heg mag geen schade ondervinden als gevolg van
beweiding of bewerking op aangrenzende gronden en
wordt indien nodig beschermd met een raster;
● Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet
verwerkt worden in de beheereenheid;
● Bemesting is niet toegestaan;
● Niet branden in, of in de directe omgeving van de
beheereenheid.

Vergoedingen
b. Beheer elke 2 tot 3 jaar

30

€ 1,74 per strekkende meter per jaar

COLLECTIEF UTRECHT OOST

Beheerpakket 23

Struweelhaag

Beschrijving
Struweelhagen komen in heel Nederland voor en er
zijn vele lokale varianten. Struweelhagen vormen een
belangrijk leefgebied voor aan struwelen en zomen
gebonden flora en fauna van het cultuurlandschap zoals
zomertortel en spotvogel. Ze zijn tevens van belang als
voedselgebied en migratieroute voor zoogdieren.

Beheereisen
● Minimaal 90% van de struweelhaag wordt in de
beheerperiode eenmaal gesnoeid, geknot of afgezet
in de periode vanaf 16 juli tot en met 14 maart [22];
● Snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24];
● Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding
op maximaal 10% van de beheereenheid [7];
● De beheereenheid wordt niet beweid [11].

Pakketten
a. Snoeicyclus 5-7 jaar: de beheereenheid kan vrij
uitgroeien en wordt 1 maal per 5 tot 7 jaar aan drie
zijden gesnoeid.

Melden
Voor dit pakket geldt een meldplicht voor uitgevoerd
beheer, knippen of scheren. Meld het uitgevoerde beheer
binnen 7 werkdagen bij het collectief. U heeft daarvoor
het nummer van de beheereenheid nodig; dit staat
vermeld op de bijlage van uw contract. U kunt de melding
doen via de website van het collectief.
Heeft u maar een deel van de heg geknipt of geschoren
vermeld dan het aantal meters, bijvoorbeeld 60 van de
180 m. Zorg dat het snoeiafval verwijderd is voordat u de
melding bij ons doet.

Aanvullende beheervoorschriften
● Algemeen: de beheereenheid wordt periodiek
gesnoeid, geknot of afgezet;
● Een struweelhaag is een lijnvormig
landschapselement met een aaneengesloten
opgaande begroeiing van inheemse, overwegend
doornachtige struiken;
● Na het snoeien heeft de haag een hoogte van
tenminste 1,00 meter en een breedte van tenminste
0,8 meter;
● Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan,
m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel,
ridderzuring en jacobskruiskruid;
● Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse
vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en
ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of
stobbenbehandeling worden bestreden;
● Bemesting is niet toegestaan;
● Niet branden in, of in de directe omgeving van de
beheereenheid;
● Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan;
● Het snoeien kan gecombineerd worden met het
vlechten van de haag;
● Als snoeihout versnipperd wordt, dan mogen de
snippers niet verwerkt worden in de beheereenheid;
● De struweelhaag mag geen schade ondervinden als
gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende
gronden en wordt indien nodig beschermd met een
raster;
● Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet
verwerkt worden in de beheereenheid;
● Het snoeien van de haag in fases heeft de voorkeur.

Vergoedingen
a. Struweelhaag

€ 2,36 per strekkende meter per jaar
COLLECTIEF UTRECHT OOST
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Beheerpakket 24

Struweelrand

Beschrijving
Struweelranden kunnen zich ontwikkelen vanuit een
extensief beheerde situatie, of aangeplant worden.
Afhankelijk van het beheer kunnen randen ontstaan die
gedomineerd worden door ruigtekruiden, struiken of een
combinatie van beide. Kenmerk van een struweelrand
is dat deze zowel vrijliggend als aansluitend aan een
ander element kan liggen. Struweelranden zijn van groot
belang voor de biodiversiteit vanwege hun functie als
leefgebied voor vogels als braamsluiper, patrijs, geelgors
en spotvogel, en voor zoogdieren als hazelmuis en (in
combinatie met aangrenzend een poel) amfibieën.

Beheereisen
● In het jaar van onderhoud is maximaal 50% van de
beheereenheid gesnoeid in de periode vanaf 16 juli
tot en met 14 maart. Het overige deel wordt in stand
gehouden [22];
● Minimaal 10% tot maximaal 30% van de
beheereenheid wordt geschoond en/of gemaaid in de
periode vanaf 16 juli tot en met 14 maart [23];
● Snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24];
● Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding
op maximaal 10% van de beheereenheid [7];
● De beheereenheid wordt niet beweid [11].

Pakketten
a. Struweelrand

Melden
Voor dit pakket geldt een meldplicht voor uitgevoerd
beheer; snoeien, schonen of maaien. Meld het
uitgevoerde beheer binnen 7 werkdagen bij het collectief.
U heeft daarvoor het nummer van de beheereenheid
nodig; dit staat vermeld op de bijlage van uw contract. U
kunt de melding doen via de website van het collectief.
Meld bij dit pakket altijd het percentage van de
beheereenheid wat u gesnoeid, geschoond of gemaaid
heeft, bijvoorbeeld 30% gesnoeid en 20% gemaaid. Zorg
dat het snoeiafval verwijderd is alvorens u de melding bij
ons doet.

Vergoedingen
a. Struweelrand
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Aanvullende beheervoorschriften
● Het deel van de rand met kruidachtige begroeiing
mag maximaal 1 maal per 5 jaar worden gemaaid
waarbij het maaisel wordt afgevoerd;
● Snoeihout mag op stapels of rillen in de
beheereenheid worden verwerkt voor zover dat de
beheereenheid en de begroeiing niet schaadt;
● Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan,
m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel,
ridderzuring en jacobskruiskruid;
● Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse
vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en
ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of
stobbenbehandeling worden bestreden;
● De struweelrand mag geen schade ondervinden als
gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende
gronden en wordt indien nodig beschermd met een
raster;
● Bemesting is niet toegestaan;
● Niet branden in, of in de directe omgeving van de
beheereenheid;
● Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet
verwerkt worden in de beheereenheid.

Beheerpakket 25

Boom op landbouwgrond

Beschrijving
Solitaire bomen, groepjes bomen of rijen bomen op
landbouwgrond zijn kenmerkend en vaak beeldbepalend
voor het landschap. Ze zijn van groot belang voor de
biodiversiteit vanwege hun functie als broedplek voor
vogels zoals torenvalk en ransuil, mits er nestgelegenheid
in de vorm van oude nesten van zwarte kraai of ekster
aanwezig is. Belangrijk is dat dit soort nesten ongestoord
aanwezig zijn in het gebied. Ook roeken broeden
soms in bomenrijen. Daarnaast zijn ze van belang als
oriëntatiestructuur voor vleermuizen als rosse vleermuis
en laatvlieger.

Beheereisen
● Onderhoud aan de beheereenheid in de vorm van
snoei vindt plaats in de periode vanaf 16 juli tot en
met 14 maart [22];
● Snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24];
● Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding
op maximaal 10% van de beheereenheid [7].

Pakketten
a. Bomen met gemiddeld dunne stam (tot 20 cm
doorsnede)
b. Bomen met gemiddeld normale stam (20 tot 60 cm
doorsnede)
c. Bomen met gemiddeld dikke stam (meer dan 60 cm
doorsnede)

Aanvullende beheervoorschriften
● De beheereenheid bestaat uit inheems voorkomende
loofbomen;
● De beheereenheid wordt periodiek gesnoeid in de
periode vanaf 16 juli tot en met 14 maart;
● Jonge bomen worden gemiddeld eenmaal per 5 jaar
gesnoeid, en oudere bomen gemiddeld eenmaal
per 10 jaar. Bij oudere bomen kan het snoeien zich
beperken tot het verwijderen van dood hout;
● Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan,
m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel,
ridderzuring en Jacobskruiskruid;
● Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse
vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en
ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of
stobbenbehandeling worden bestreden;
● Niet branden in, of in de directe omgeving van de
beheereenheid;
● Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers
niet verwerkt worden in de beheereenheid;
● Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet
verwerkt worden in de beheereenheid;
● De bomen mogen niet worden beschadigd door vee.
Jonge bomen in een weiland (boomdijk) zijn voorzien
van een boomkorf of zijn uitgerasterd.

Melden
Voor dit pakket geldt een meldplicht voor uitgevoerd
beheer: snoeien. Meld het uitgevoerde beheer binnen
7 werkdagen bij het collectief. U heeft daarvoor het
nummer van de beheereenheid nodig; dit staat vermeld
op de bijlage van uw contract. U kunt de melding doen
via de website van het collectief.
Heeft u maar een deel van de bomen gesnoeid vermeld
dan het aantal bomen dat gesnoeid is, bijvoorbeeld 35
van de 70 bomen. Meld minimaal één keer uitgevoerd
beheer binnen de contractperiode.

Vergoedingen
a. Stamdiameter < 20 cm
b. Stamdiameter 20-60 cm
c. Stamdiameter > 60 cm

€ 4,38 per stuk per jaar
€ 5,96 per stuk per jaar
€ 9,01 per stuk per jaar
COLLECTIEF UTRECHT OOST
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Beheerpakket 26

Hoogstamboomgaard

Beschrijving

Beheereisen

Een hoogstamboomgaard is een boomgaard of
boomweide met fruitrassen of notenbomen. Overal in
Nederland komen hoogstamboomgaarden voor, vooral als
onderdeel van het boerenerf. Hier werden vroeger vrijwel
altijd de koeien of jongvee geweid. Ook bij landgoederen
en buitenplaatsen waren vaak (grootschalige)
boomgaarden te vinden. Hoogstamfruitboomgaarden
zijn niet alleen landschappelijk van grote waarde, maar
hebben vaak ook grote ecologische waarde door het
voorkomen van in holten broedende vogels als steenuil.
Daarnaast zijn ze ook van belang als broedgebied voor
soorten als grauwe klauwier, diverse soorten spechten en
kramsvogel en als leefgebied voor zoogdieren als bunzing,
mits elementen als struwelen en oude loofbossen ook
aanwezig zijn in de directe omgeving.

● Onderhoud aan de beheereenheid in de vorm van
snoei vindt plaats in de periode vanaf 16 juli tot en
met 14 maart [22];
● Snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24];
● Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding
op maximaal 10% van de beheereenheid [7].

Pakketten
a. Hoogstamboomgaard

Melden
Voor dit pakket geldt een meldplicht voor uitgevoerd
beheer: snoeien. Meld het uitgevoerde beheer binnen
7 werkdagen bij het collectief. U heeft daarvoor het
nummer van de beheereenheid nodig; dit staat vermeld
op de bijlage van uw contract. U kunt de melding doen
via de website van het collectief.
Heeft u maar een deel van de bomengaard gesnoeid
vermeld dan het percentage dat gesnoeid is, bijvoorbeeld
50%.

Vergoedingen
a. Hoogstamboomgaard
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Aanvullende beheervoorschriften
● Indien het appel of peer betreft wordt de boom
tenminste eenmaal per 2 jaar gesnoeid. Andere
soorten enkel vorm- en/of onderhoudsnoei indien
nodig;
● Een hoogstamboomgaard is minimaal 0,15 ha groot
en heeft een dichtheid van tussen de 75 en 150
fruitbomen per ha;
● De gemiddelde stamdiameter van de
hoogstamfruitbomen is minimaal 20 cm;
● Het snoeihout mag niet in de beheereenheid worden
verwerkt;
● Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers
niet verwerkt worden in de beheereenheid;
● De stam mag niet beschadigd worden door vee. Het
raster mag niet aan de boom bevestigd worden.
Jonge bomen in een weiland met vee zijn voorzien
van een boomkorf;
● De onderbegroeiing wordt jaarlijks beweid, of de
boomgaard wordt jaarlijks gemaaid waarbij het
maaisel wordt afgevoerd. Het mag echter niet als
gazon worden beheerd;
● Bemesting met drijfmest, ruige mest (geen
pluimveemest) of kalk is toegestaan;
● Bij bemesten van de boomgaard worden de
fruitbomen en wortels niet beschadigd;
● In de boomgaard wordt minimaal een nestkast voor
de steenuil geplaatst, of in de directe omgeving is
andere nestgelegenheid voorhanden;
● Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan,
m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel,
ridderzuring en jacobskruiskruid;
● Niet branden in, of in de directe omgeving van de
beheereenheid.

Beheerpakket 27

Hakhoutbosje

Beschrijving

Beheereisen

Boeren hebben al eeuwenlang behoefte aan hout
voor allerlei doeleinden. Het kan hierbij gaan om
brandhout, staken voor de groentetuin of hout
voor gereedschapsstelen. Dit soort bosjes wordt in
de volksmond ook wel geriefhoutbosjes genoemd.
Dergelijke bosjes worden van oudsher als hakhout
beheerd. Hakhoutbosjes zijn van groot belang voor
de biodiversiteit vanwege hun functie als leefgebied
voor vogelsoorten als ransuil, torenvalk, grote lijster,
zomertortel en roek, en zoogdieren zoals bunzing.
Het is belangrijk dat nesten van zwarte kraai en ekster
ongestoord aanwezig zijn in het gebied, omdat die
gebruikt worden door bijvoorbeeld torenvalk en ransuil.
Aanwezigheid van overstaanders verhoogt de ecologische
waarde.

● Onderhoud aan de beheereenheid in de vorm van
afzetten vindt plaats in de periode na 1 oktober en
voor 15 maart [22];
● Snoeiafval mag in de beheereenheid op rillen worden
gelegd [28];
● Overig snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24];
● Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding
op maximaal 10% van de beheereenheid [7];
● De beheereenheid wordt niet beweid [11].

Pakketten
a. Droog hakhoutbosje (zomereik, wintereik, berk en/of
haagbeuk dominant)
b. Vochtig en nat hakhoutbosje (zwarte els en/of
gewone es dominant)

Melden
Voor deze pakketten geldt een meldplicht voor
uitgevoerd beheer. Meld het uitgevoerde beheer binnen
7 werkdagen bij het collectief. U heeft daarvoor het
nummer van de beheereenheid nodig; dit staat vermeld
op de bijlage van uw contract. U kunt de melding doen
via de website van het collectief.
Meld bij dit pakket altijd het percentage van de
beheereenheid dat is afgezet bijvoorbeeld 20% afgezet.
Zorg dat wanneer u de melding doet het snoeiafval op
rillen is gelegd en/of verwijderd. Meld minimaal één keer
uitgevoerd beheer binnen de contractperiode.

Aanvullende beheervoorschriften
● De beheereenheid wordt periodiek afgezet
in de periode na 1 oktober en voor 15 maart,
overhangende takken kunnen gedurende het gehele
jaar worden teruggesnoeid;
● Minimaal 80% van de oppervlakte van het bosje
wordt als hakhout beheerd en periodiek afgezet in
een cyclus van eenmaal in de 6-25 jaar;
● Snoeihout mag op stapels of rillen in de
beheereenheid worden verwerkt voor zover het de
ondergroei en/of de stoven niet schaadt;
● Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers
niet verwerkt worden in de beheereenheid;
● Bemesting is niet toegestaan;
● Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet
verwerkt worden in de beheereenheid;
● Het hakhoutbosje mag geen schade ondervinden
door beweiding of bewerking op aangrenzende
gronden en wordt indien nodig beschermd met een
raster;
● Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan,
m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel,
ridderzuring en jacobskruiskruid (alleen in nieuwe
elementen);
● Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse
vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en
ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of
stobbenbehandeling worden bestreden;
● Niet branden in, of in de directe omgeving van de
beheereenheid.

Vergoedingen
a. Hakhoutbosje droog
b. Hakhoutbosje vochtig en nat

€ 661,40 per hectare per jaar
€ 1.226,18 per hectare per jaar
COLLECTIEF UTRECHT OOST
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Beheerpakket 28

Griendje

Beschrijving

Pakketten

In bepaalde delen van het land was het verbouwen van
wilgen lange tijd vrij gebruikelijk in vooral moerassige
streken. Deze wilgen werden op enige tientallen
centimeters boven de grond afgezet in een 4-6 jarige
cyclus. Het hier vanaf komend hout (vaak wilgentenen
genoemd) werd o.a. gebruikt als rijshout ter bescherming
van waterkeringen. Deze wilgengrienden zijn ook nu nog
in het landschap terug te vinden en het eraf komend
hout wordt nog steeds gebruikt voor rijshout, maar kent
inmiddels ook moderne toepassingen zoals bijvoorbeeld
tuinschermen. Griendjes zijn onder andere van belang
voor de biodiversiteit vanwege hun functie als leefgebied
voor zoogdieren als de bunzing en vogels zoals gekraagde
roodstaart en ransuil, mits er overstaanders in de
vorm van hoge of oude bomen in de buurt aanwezig
zijn. Belangrijk is dat nesten van zwarte kraai en ekster
ongestoord aanwezig zijn in het gebied, omdat die
gebruikt worden door bijvoorbeeld ransuil.

a. Griendje

Beheereisen
● Onderhoud aan de beheereenheid in de vorm van
afzetten vindt plaats in de periode na 1 oktober en
voor 15 maart [22];
● Snoeiafval mag in de beheereenheid op rillen worden
gelegd [28];
● Overig snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24];
● Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding
op maximaal 10% van de beheereenheid [7];
● De beheereenheid wordt niet beweid [11].

Melden
Voor dit pakket geldt een meldplicht voor uitgevoerd
beheer: afzetten. Meld het uitgevoerde beheer binnen
7 werkdagen bij het collectief. U heeft daarvoor het
nummer van de beheereenheid nodig; dit staat vermeld
op de bijlage van uw contract. U kunt de melding doen
via de website van het collectief.
Heeft u maar een deel van het griendje afgezet vermeld
dan het percentage dat afgezet is, bijvoorbeeld 75%.
Zorg dat wanneer u de melding doet het snoeiafval op
rillen is gelegd en/of verwijderd. Meld minimaal één keer
uitgevoerd beheer binnen de contractperiode.

Vergoedingen
a. Griendje € 2.299,08 per hectare per jaar
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Aanvullende beheervoorschriften
● De beheereenheid bestaat uit inheemse
wilgensoorten en wordt periodiek afgezet in
de periode na 1 oktober en voor 15 maart,
overhangende takken kunnen gedurende het gehele
jaar worden teruggesnoeid;
● Minimaal 80% van de oppervlakte van het griendje
wordt als hakhout beheerd en periodiek afgezet in
een cyclus van tenminste 5 jaar;
● Het griendje is minimaal 1 are en maximaal 1 hectare
groot;
● Snoeihout mag op stapels of rillen in de
beheereenheid worden verwerkt voor zover het de
ondergroei en/of de stoven niet schaadt;
● Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers
niet verwerkt worden in de beheereenheid;
● Het griendje mag geen schade ondervinden als
gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende
gronden en wordt indien nodig beschermd met een
raster;
● Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan,
m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel,
ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe
elementen);
● Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse
vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en
ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of
stobbenbehandeling worden bestreden;
● Bemesting is niet toegestaan;
● Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet
verwerkt worden in de beheereenheid;
● Niet branden in, of in de directe omgeving van de
beheereenheid.

Beheerpakket 29

Bosje

Beschrijving
Een bosje is een vlakvormige houtopstand die vroeger
vaak aangeplant en beheerd werd als hakhout, maar
doorgeschoten is en niet meer als hakhout wordt
beheerd. Dergelijke bosjes komen in veel gebieden in
Nederland voor. Bosjes zijn - zeker in combinatie met
aanliggende zomen en/of kruidenrijke perceelranden
- van belang voor de biodiversiteit als leefgebied voor
vogels als geelgors (gebruikt de bomen als zangplek),
grote lijster, gekraagde roodstaart, torenvalk en ransuil,
zoogdieren en vleermuizen als gewone dwergvleermuis
en laatvlieger, mits er overstaanders in de vorm van hoge
of oude bomen aanwezig zijn. Belangrijk is dat nesten
van zwarte kraai en ekster ongestoord aanwezig zijn in
het gebied, omdat die gebruikt worden door bijvoorbeeld
ransuil.

Beheereisen
● Onderhoud aan de beheereenheid in de vorm van
snoei en/of afzetten vindt plaats in de periode na 1
oktober en voor 15 maart [22];
● Snoeiafval mag in de beheereenheid op rillen worden
gelegd [28];
● Overig snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24];
● Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding
op maximaal 10% van de beheereenheid [7];
● De beheereenheid wordt niet beweid [11].

Melden
Voor dit pakket geldt een meldplicht voor uitgevoerd
beheer: snoeien en/of afzetten. Meld het uitgevoerde
beheer binnen 7 werkdagen bij het collectief. U heeft
daarvoor het nummer van de beheereenheid nodig; dit
staat vermeld op de bijlage van uw contract. U kunt de
melding doen via de website van het collectief.

Aanvullende beheervoorschriften
● De beheereenheid wordt beheerd als bos met hoog
opgaande bomen;
● Minimaal 20% van het bosje (de randen) wordt als
hakhout beheer met een cyclus van eens in de 6
tot 25 jaar, de rest van het bosje wordt eventueel
gedund;
● Een bosje is minimaal 0,1 en maximaal 1,0 ha groot;
● Snoeihout mag op stapels of rillen in de
beheereenheid worden verwerkt voor zover het de
ondergroei en/of de stoven niet schaadt;
● Als snoeihout versnipperd wordt, dan mogen de
snippers niet verwerkt worden in de beheereenheid;
● Het bosje mag geen schade ondervinden als gevolg
van beweiding of bewerking op aangrenzende
gronden en wordt indien nodig beschermd met een
raster;
● Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan,
m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel,
ridderzuring en jacobskruiskruid;
● Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse
vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en
ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of
stobbenbehandeling worden bestreden;
● Bemesting is niet toegestaan;
● Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet
verwerkt worden in de beheereenheid;
● Niet branden in, of in de directe omgeving van de
beheereenheid.

Meld bij dit pakket altijd het percentage van de
beheereenheid dat is afgezet en/of gesnoeid bijvoorbeeld
20% afgezet en 30% gesnoeid. Zorg dat wanneer u de
melding doet het snoeiafval op rillen is gelegd en/of
verwijderd. Meld minimaal één keer uitgevoerd beheer
binnen de contractperiode.

Pakketten
a. Bosje
b. Bossingel en bosje jaarlijks beheer

Vergoedingen
a. Bosje
b. Bossingel en bosje jaarlijks beheer

€ 1.933,39 per hectare per jaar
€ 1.478,32 per hectare per jaar
COLLECTIEF UTRECHT OOST
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Bijlage 1

Doelsoorten

Vogel

Amfibie

Boompieper
Boomvalk
Braamsluiper
Ekster
Fitis
Franjestaart
Geelgors
Gekraagde roodstaart
Graspieper
Grauwe vliegenvanger
Groene specht
Grote lijster
Heggenmus
Houtduif
Huismus
Huiszwaluw
Kauw
Keep
Kerkuil
Kievit
Kneu
Koekoek
Koolmees
Koperwiek
Kramsvogel
Matkop
Patrijs
Purperreiger
Ransuil
Ringmus
Roek
Sijs
Slobeend
Spotvogel
Spreeuw
Staartmees
Steenuil
Torenvalk
Tuinfluiter
Tureluur
Velduil
Watersnip
Wielewaal
Witte kwikstaart
Zomertaling
Zwarte stern

Heikikker
Kamsalamander
Poelkikker
Rugstreeppad
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Libelle
Groene glazenmaker

Vis
Beekprik
Bittervoorn
Grote modderkruiper
Kleine modderkruiper
Rivierdonderpad

Vleermuis
Gewone dwergvleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Grijze grootoorvleermuis
Laatvlieger
Rosse vleermuis

Rosse vleermuis

Vlinder
Argusvlinder

Zoogdier
Bunzing
Das

Braamsluiper

Bittervoorn

Bijlage 1

Doelsoorten

Fitis

Purperreiger

Koperwiek

Groene glazenmaker

Heikikker

Argusvlinder

Kneu

Grote modderkruiper

Steenuil

Patrijs
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