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AGENDA:

1. Opening door de avondvoorzitter Leon Hupperichs
2. Toelichting op de bestaande graslandpakketten binnen het ANLb Pieter Puts
3. Toelichting op de administratieve verplichtingen Gido Lemmens
Pauze
4.  Van theorie naar praktijk Leon Hupperichs
5.  Samenvatting Leon Hupperichs
6.  Rondvraag
7.  Sluiting



Toelichting op de bestaande 
graslandpakketten binnen 

het ANLb

• De diverse graslandpakketten

• Belangrijke aandachtspunten in de pakketten

• Voorwaarden om in aanmerking te blijven komen 
voor subsidie

• Begrazing en overige aanwezige 
landschapselementen 



Aandachtspunten bij begrazing en 

hooilandbeheer van graslandpercelen 

en hoogstamboomgaarden



Ecologische meerwaarde is leidend bij het ANLb-beheer!

De mate waarin de beheereenheden bijdragen aan leefgebied voor 
flora en fauna (zeldzame doelsoorten en boerenlandsoorten die onder 
druk staan)  is zeer belangrijk om de ANLb-doelstellingen te halen. 

Rekening houden met pakketeisen 

en maatwerk afspraken



Kruidenrijk grasland (rustperiode)

• Chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte 
(enkel pleksgewijs probleemonkruiden bestrijding)

• Rustperiode goed in acht nemen. Begint op 1 april en eindigt op de 
afgesproken datum (vaak 15 juni, check contract bijlage 1)

• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd
• Geen werkzaamheden of beweiding in de rustperiode. 
• Geen bemesting, tenzij met de veldmedewerker is afgesproken dat 

een lichte stromest gift mogelijk is.
• Het grasland mag niet worden gescheurd en/of gefreesd
• Bij maaien stroken/overhoeken/etc. van het perceel over laten 

staan.
• Hou bij nabeweiding rekening dat de veedichtheid niet het 

natuurdoel (een kruiden- en structuurrijke vegetatie) benadeeld.



Botanisch weiland

• Beweiding met 2 GVE/ha van 1 april tot 1 oktober

• Chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte 
(enkel pleksgewijs probleemonkruiden bestrijding)

• De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger 
opgebracht.

• Het grasland mag niet worden gescheurd en/of gefreesd

• Klepelen is niet toegestaan.

• Bijvoeren is niet toegestaan.



Botanisch hooiland
• Chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte 

(enkel pleksgewijs probleemonkruiden bestrijding)

• Beweiding is van 1 maart tot 1 augustus niet toegestaan 

• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.

• De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger 
opgebracht.

• Het grasland mag niet worden gescheurd en/of gefreesd

• Klepelen is niet toegestaan.

• Bij maaien stroken/overhoeken/etc. van het perceel over laten 
staan.

• Hou bij nabeweiding rekening dat de veedichtheid niet het 
natuurdoel (een kruiden- en structuurrijke vegetatie) benadeeld.



Hoogstamboomgaard
• De stam van de hoogstamfruitboom 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 grasmat wordt jaarlijks beweid, of de boomgaard wordt jaarlijks 
gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd (DUS GEEN 
KLEPPELEN OF GAZONBEHEER).

• Bemesting met drijfmest, ruige mest (geen pluimveemest) of kalk is 
toegestaan.

• Bij bemesten wortels niet beschadigen

• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. 
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel,ridderzuring en 
jacobskruiskruid.

Behoud structuur in de grasmat. Laat niet alles kaal vreten!







Landschapselementen (heggen, graften, struwelen, 
houtsingels, poel)
• Zorg dat landschapselementen uitgerasterd zijn. Plaats eventueel een 

tijdelijke stroomdraad of flexnet.
• Zet het een nieuw raster op voldoende afstand van de 

struiken/beplanting.
• Ben terughoudend met het verwijderen van rasters !
• Bescherm ook losse struwelen en struiken in het perceel en op een 

overhoek.
• Schapen en geiten vormen vaak het grootste probleem met aanvreten. 
• Paarden en runderen vreten normaal gesproken enkel wat jonge 

bladeren en takken. Dit is meestal geen probleem, tenzij te kleine 
percelen  of te lange begrazingsperiode. 

Raster bij beweiding ook de graften uit!







Toelichting op de 
administratieve verplichtingen

bij in- en uitscharen van dieren

• Administratieve zaken 

• Zaken die vooraf goed geregeld dienen te zijn 

• Overeenkomsten



Mogelijkheden beweiding
21 januari 2020

Gido Lemmens, agrarisch bedrijfsadviseur
06-55720240 / glemmens@arvalis.nl



• Principes agrarisch natuurbeheer

• In-uitscharen van:

• Paarden

• Schapen

• rundvee

• Geliberaliseerde pacht

• Waarover afspraken maken?

Inhoudsopgave



• Vergoeding per hectare

• Vergoeding is gebaseerd op opbrengstderving

• Voor Natuurrijk Limburg (EU) belangrijk dat vergoeding wordt 
uitbetaald aan degene die opbrengstderving heeft

Agrarisch natuurbeheer 



• Europese regelgeving: iedere landbouwer is verplicht om 
landbouwpercelen te registreren.

• Mestwetgeving: De houder van de dieren moet verantwoorden 
waar de mest van de dieren terecht is gekomen.

• I&R: Bij een uitbraak van een dierziekte moeten dieren eenvoudig 
te traceren zijn.

En verder



• Paarden hebben géén I&R

• Bij controle moet paardenpaspoort kunnen worden getoond (is 
registratiebewijs, géén eigendomsbewijs)

• Paardachtigen, ouder dan 6 maanden: 1 GVE per dier

Inscharen paarden



• Grondeigenaar/gebruiker heeft UBN nummer nodig

• Mestproductie telt mee bij grondeigenaar

• Vrijstelling bij:

• Minder dan 450 schapen

• Maximaal 4 weken ingeschaard 

• Maximaal 1 keer per kalenderjaar in 
winterperiode (1 okt- 1 maart)

Inscharen schapen



• 21 dagen regeling van kracht

• zwoegerziekte-certificering

• Schaap : 0,15 GVE

Inscharen schapen



• Grondeigenaar/gebruiker heeft UBN nummer nodig

• Mestproductie telt mee bij grondeigenaar

• 21 dagen regeling van kracht

Inscharen rundvee



• Dierziekte-programma’s (Lepto, IBR, BVD)

• Uitschaareenheid/veterinaire eenheid

• Rund < 6 mnd: 0,4 GVE

• Rund > 6 mnd < 24 mnd: 0,6 GVE

• Overig rundvee: 1 GVE

Inscharen rundvee



• Fosfaatrechten: alleen in-en 

uitscharen tussen “dezelfde” 

bedrijven

• In geval van vrijstelling 

zoogkoeienhouderij moeten beide 

bedrijven 1 december in het jaar 

voorafgaand aan in-uitscharen 

aangemeld zijn.

Inscharen rundvee



• Grond wordt uit gebruik gegeven

• Pachtcontract wordt bij grondkamer geregistreerd

• Geen rechten/plichten na afloop periode

• Beheerafspraken kunnen worden vastgelegd in contract

Geliberaliseerde pacht (>1 ha)



• Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van beheer?

• Wie controleert/onderhoudt de afrastering?

• Wie controleert/verzorgt het vee?

• Wie is verantwoordelijk voor het vee? 

Waarom/waarover afspraken maken



Dank voor uw aandacht



PAUZE



VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK



RONDVRAAG



BEDANKT EN TOT ZIENS

SLUITING


