Pakketvoorwaarden A13b4

Vlakdekkend hooiland light

Versie 2019
Beschrijving
Naast de zilte hooilanden (pakket A13b3), die vaak nat en ongelijk zijn, telt Zeeland ook veel kleine zoete hooilanden.
Deze zijn over het algemeen vlakker en daardoor makkelijker te hooien. Van oudsher komen deze hooilanden voor in
kleinschalige landschappen met een diversiteit aan landschapselementen. De combinatie van extensief hooiland met
landschapselementen biedt een prima biotoop voor vogels en kleine zoogdieren. Chemische onkruidbestrijding is
niet toegestaan, omdat kruiden insecten aantrekken, die als voedsel dienen voor vogels en hun kuikens en daarmee
van belang zijn voor het broedsucces.
Doel
Het creëren van foerageergebied door het ontwikkelen van bloemrijke, insectenrijke biotopen.
Doelsoorten Zeeland
Gele kwikstaart, patrijs, graspieper, noordse woelmuis, boomkikker, kamsalamander, steenuil, groene specht.

Beheereisen
• Chemische onkruidbestrijding niet toegestaan behalve op max 10 % van de opervlakte voor het plaatselijk
bestrijden van probleem onkruiden .
• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b (zie volgende pagina) zijn in steekproefgebied (transect)
aanwezig in het groeiseizoen.
• Na 15 juni wordt het gewas minimaal 2 keer gemaaid en afgevoerd (gehooid). Een eventueel 3e keer hooien
is toegestaan.
• Beweiding is niet toegestaan van 1 maart tot 1 september.
Aanvullende beheervoorschriften
• Het pakket kan alleen afgesloten worden op een locatie met zeer waardevolle flora, ter beoordeling door de
ecologisch deskundige van het collectief.
• De beheereenheid is gelegen binnen 500 meter van ecologisch waardevolle knotbomen, poelen, struweel,
een terrein van een natuurbeherende instantie en/of een andere vergelijkbare gecontracteerde
beheereenheid van het collectief. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan kan de beheerder
binnen 2 jaar na afsluiten van het beheercontract inrichtingsmaatregelen treffen om de locatie in potentie
geschikt te maken voor doelsoorten. Deelnemer stelt daartoe vooraf een verbeterplan op met de
inrichtingsmaatregelen en legt dit ter goedkeuring voor aan het collectief.
• Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.
• Klepelen is niet toegestaan.
• De beheereenheid wordt niet bemest.
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Er wordt geen bagger opgebracht.
Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel,
ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleefkruid, jacobskruiskruid en berenklauw op maximaal 10 % van de
beheereenheid.
Het verdient de voorkeur om voor de winter nog even na te begrazen.
Bijvoeren is niet toegestaan.
Het is verplicht om minimaal drie keer per jaar de vogels in de beheereenheid te tellen en de waarnemingen
door te geven aan de eigen ANV. Vermeld hierbij duidelijk om welke beheereenheid het gaat en welke
vogels zijn waargenomen. Tellen gebeurt eenmaal in de winter en tweemaal in het broedseizoen.
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Pakket
A13b4 Vlakdekkend hooiland light
Vergoeding deelnemer: € 800,- per hectare.

Bijlage 1: Meest voorkomende indicatorsoorten lijst b bij pakket A13b4
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