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INFOFICHE BEHEEROVEREENKOMSTEN BOTANISCH GRASLAND – 
ONTWIKKELEN/IN STAND HOUDEN 
Beheerovereenkomsten voor botanisch beheer 

WAT?  
Door een beheerovereenkomst 'botanisch grasland - ontwikkelen' te sluiten, verhoogt u de diversiteit aan 
grassen en kruiden op uw graslanden. Voor graslanden die al een grote soortenrijkdom hebben, kunt u een 
beheerovereenkomst ‘botanisch grasland – in stand houden’ sluiten. 
 

WAAROM? 
• Graslanden in landbouwgebruik bestaan vaak uit een beperkt aantal grassoorten met een hoge 

voederwaarde voor vee. Door het maai-en/of beweidingsregime en door niet te bemesten ontstaat 
een ijlere grasmat waar kruiden zoals pinksterbloem, margriet, brunel, biggenkruid, smalle weegbree 
makkelijker kunnen groeien. 

• Kruidenrijke graslanden trekken veel insecten aan zoals wilde bijen, en vlinders, en amfibieën. 
Bovendien zijn het interessante leefgebieden voor grondbroedende vogels, zoals grutto, kievit en 
patrijs, en zoogdieren zoals haas en wezel. 

• U kunt het hooi van die graslanden gebruiken als veevoeder of als strooisel in de stal. 

• De graslanden zijn niet erosiegevoelig. Ze kunnen veel water absorberen en beschermen de omgeving 
tegen overstromingen. 

• Blijvend grasland slaat koolstof op in de bodem. Dat is cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering. 
 

HOE? 
• Een deskundige van de VLM inventariseert het grasland in het jaar van de aanvraag en bepaalt de 

graslandfase. Op basis van de graslandfase beoordeelt de bedrijfsplanner of u een 
beheerovereenkomst botanisch grasland ontwikkelen of instandhouden kan sluiten.   

• In het geval van instandhouding moet de graslandfase bij afloop van de beheerovereenkomst minstens 
behouden blijven. Daarom wordt het grasland in het vijfde jaar van de beheerovereenkomst opnieuw 
geïnventariseerd door de VLM. 
 

Botanisch grasland ontwikkelen 
Graslandfase 0 – raaigras - 432 euro per hectare per jaar 
(Dit is ook de vergoeding als u start met een perceel bouwland dat u inzaait.) 
 
Het perceel heeft een glanzende groene kleur. Raaigras neemt meer dan 50 % van de grasmat in.  
 

• Maai het grasland minstens 2 keer per jaar. De eerste keer in de periode vanaf 1 mei tot en met 10 
juni, de tweede keer in de periode vanaf 1 september tot en met 1 november.  

• Beweiden mag niet. 

• Zaai in het eerste jaar – als het perceel geen grasland is – een mengsel van kruiden en grassen in, 
zodra de weersomstandigheden het toelaten en uiterlijk voor 1 mei. 
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Graslandfase 1 – grassenmix - 870 euro per hectare per jaar 
Het grasland bestaat uit verschillende grassoorten. Kruiden komen weinig voor. 
 

• Mogelijkheid 1: Maai minstens twee keer per jaar: de laatste keer in de periode vanaf 1 september tot 
en met 1 november. Beweiden mag niet. 

• Mogelijkheid 2: Maai minstens één keer per jaar. Nabeweiden kan in de periode vanaf 1 juli tot en met 
31 december. Bijvoederen mag niet. 
 

Graslandfase 2 – dominant stadium – 1.225 euro per hectare per jaar  
In het grasland zijn de grassoorten gestreepte witbol, glanshaver en/of grote vossenstaart dominant (meer 
dan 50 % van de grasmat).  
 

• Mogelijkheid 1: Maai minstens twee keer per jaar: de laatste keer in de periode vanaf 1 september tot 
en met 1 november. Beweiden mag niet. 

• Mogelijkheid 2 voor eerder natte percelen: Maai minstens één keer per jaar. Nabeweiden kan in de 
periode vanaf 1 augustus tot en met 31 december. Bijvoederen mag niet. 

 

Botanisch grasland in stand houden  
 
Graslandfase 3 – graskruidenmix - 1.406 euro per hectare per jaar 
De grassoorten zijn niet meer dominant. Er is een evenwichtige mix van gras- en kruidensoorten. 
 

• Behoud en beheer het grasland zodat de mix van gras- en kruidensoorten blijft bestaan. U kunt 
daarvoor het door u toegepaste beheer voortzetten of het advies volgen zoals opgenomen in de 
beheerovereenkomst. 

 
Graslandfase 4 of 5 – bloemrijk grasland of schraalland - 1.593 euro per hectare per jaar 
Het grasland is heel kleurrijk, met verschillende soorten kruiden die op het hele perceel voorkomen. 
 

• Behoud en beheer het grasland zodat het bloemrijk grasland of schraalland blijft bestaan. U kunt 
daarvoor het door u toegepaste beheer voortzetten of het advies volgen zoals opgenomen in de 
beheerovereenkomst. 
 

HOU ALTIJD REKENING MET VOLGENDE BEPALINGEN 

 

• Zaai altijd een mengsel in dat voldoet aan de voorwaarden vermeld in de bijlage van de overeenkomst. 

• Startte u van bouwland? Houd de factuur of het aankoopbewijs en het zaaizaadetiket tot drie jaar na 
afloop van de beheerovereenkomst bij. 

• Voer het maaisel bij elke maaibeurt binnen de 15 dagen af. 

• Gebruik geen meststoffen of bodemverbeteraars op het perceel (met uitzondering van bemesting 
door beweiding als dat mag volgens uw contract). 

• Gebruik geen bestrijdingsmiddelen. Pleksgewijze mechanische bestrijding van een aantal soorten zoals 
akkerdistel mag wel.  

• Voer behalve het beheer geen andere activiteiten uit op het perceel. Ook doorzaaien of herinzaaien 
mag niet. 


