SUBBIJLAGE 10 bij maatregelfiches as 2
OVERGANGSCONTRACTEN
De in deze bijlage genoemde contracten worden wel uitgefinancierd onder POP-2, onder de
voorwaarden van POP1, maar worden niet meer opengesteld onder POP-2
BIJLAGE 19 (vervallen)
Beheerspakket: Algemeen weidevogelgebied
1. Het betreft een verzameling beheerseenheden in een terrein die bij de aanvraag voldoet aan een
verdunningsfactor van ten hoogste 6. De minister kan op verzoek van de aanvrager om ecologische
redenen of redenen met betrekking tot de ruimtelijke samenhang in het terrein van voornoemde factor
afwijken.
2. In de verzameling beheerseenheden bevinden zich bij aanvang van het tijdvak, te rekenen per 100
ha, ten minste 25 broedparen van één of meer van de volgende soorten: grutto, kievit, scholekster,
tureluur, watersnip, kemphaan, slobeend, zomertaling, veldleeuwerik, wulp, kluut, graspieper,
krakeend, kuifeend, wintertaling, gele kwikstaart, kwartelkoning, visdiefje, zwarte stern, paapje,
grauwe gors, of bontbekplevier.
3. De beheerseenheden worden beheerd op een wijze als bedoeld in de bijlagen 12 tot en met 18 van
deze regeling of door het nemen van nestbeschermingsmaatregelen.
4. Een beheerseenheid met nestbeschermingsmaatregelen is een terrein grasland of bouwland van
minimaal 0,5 hectare. De uitvoering van de nestbeschermingsmaatregelen houdt ten minste in dat:
- de aanwezige nesten worden gemarkeerd,
- de nesten van een deugdelijke nestbeschermer zijn voorzien, indien de beheerseenheid wordt
beweid,
- werkzaamheden zoals bemesten, rollen, slepen of maaien zodanig worden uitgevoerd dat de
aanwezige nesten worden behouden, en
- bij de beheerder een kaart aanwezig is, waarop de locatie van de gevonden en beschermde nesten
staat aangegeven.
5. Bij de aanvraag kan:
a. in afwijking van bijlage 16 worden aangegeven dat:
i.een rustperiode van 1 april tot 23 mei,
ii. van 1 mei tot en met 15 juni, of
iii. van 8 mei tot en met 22 juni in acht wordt genomen waarbij voor de in onderdeel ii en iii genoemde
gevallen vanaf 1 april niet wordt gemaaid.
b. voor de oppervlakte van een beheerseenheid als bedoeld in onderdeel 4 van deze bijlage tevens
een aanvraag worden ingediend voor een beheerseenheid als bedoeld in bijlage 17.
6. Eenmaal per tijdvak kan een beheerder, die een bedrijfsvoering met bouwland niet zijnde maisland,
en grasland heeft, bij de Dienst Regelingen melden dat de rustperiode genoemd in de in onderdelen 3
en 5 genoemde bijlagen voor het resterende deel van het tijdvak voor dezelfde oppervlakte op een
ander bij de aanvang van het tijdvak aangegeven gedeelte van zijn grond in acht wordt genomen. De
beheerder heeft op het bedrijf een kaart met een aanduiding van de locatie van de beheerseenheid.
7. Bij de aanvraag bedraagt de minimum-oppervlakte van de verzameling beheerseenheden 100 ha.
8. De beheersbijdrage per hectare per jaar voor de wijze van beheer als bedoeld in onderdeel 3 is
gelijk aan de in onderdeel 3 genoemde bijlagen opgenomen bedragen.

BIJLAGE 20 (vervallen)
Beheerspakket: Belangrijk algemeen weidevogelgebied
1. Het betreft een verzameling beheerseenheden in een terrein die bij de aanvraag voldoet aan een
verdunningsfactor van ten hoogste 6. De minister kan op verzoek van de aanvrager om ecologische
redenen of redenen met betrekking tot de ruimtelijke samenhang in het terrein van voornoemde factor
afwijken.
2. In de beheerseenheden bevinden zich bij aanvang van het tijdvak, te rekenen per 100 ha, ten
minste 50 broedparen van één of meer van de volgende soorten: grutto, kievit, scholekster, tureluur,
watersnip, kemphaan, slobeend, zomertaling, veldleeuwerik,wulp, kluut, krakeend, kuifeend,
wintertaling, graspieper, gele kwikstaart, kwartelkoning, visdiefje, zwarte stern, paapje, grauwe gors, of
bontbekplevier, waarvan ten minste 20 broedparen van de soorten grutto, tureluur, watersnip,
kemphaan, slobeend, zomertaling, veldleeuwerik, wulp, kluut, krakeend, kuifeend, wintertaling,
graspieper, gele kwikstaart, kwartelkoning, visdiefje, zwarte stern, paapje, grauwe gors, of
bontbekplevier.
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3. De beheerseenheden worden beheerd op een wijze als bedoeld in de bijlagen 12 tot en met 18 van
deze regeling of door het nemen van nestbeschermingsmaatregelen.
4. Een beheerseenheid met nestbeschermingsmaatregelen is een terrein grasland of bouwland van
minimaal 0,5 hectare. De uitvoering van de nestbeschermingsmaatregelen houdt ten minste in dat:
-de aanwezige nesten worden gemarkeerd,
- de nesten van een deugdelijke nestbeschermer zijn voorzien, indien de beheerseenheid wordt
beweid,
- werkzaamheden zoals bemesten, rollen, slepen of maaien zodanig worden uitgevoerd dat de
aanwezige nesten worden behouden, en
- bij de beheerder een kaart aanwezig is, waarop de locatie van de gevonden en beschermde nesten
staat aangegeven.
5. Bij de aanvraag kan:
a. in afwijking van bijlage 16 worden aangegeven dat:
i. een rustperiode van 1 april tot 23 mei,
ii. van 1 mei tot en met 15 juni, of
iii. van 8 mei tot en met 22 juni in acht wordt genomen waarbij voor de in onderdeel ii en iii genoemde
gevallen vanaf 1 april niet wordt gemaaid.
b. voor de oppervlakte van een beheerseenheid als bedoeld in onderdeel 4 van deze bijlage tevens
een aanvraag worden ingediend voor een beheerseenheid als bedoeld in bijlage 17.
6. Eenmaal per tijdvak kan een beheerder, die een bedrijfsvoering met bouwland niet zijnde maisland,
en grasland heeft, bij de Dienst Regelingen melden dat de rustperiode genoemd in de in onderdelen 3
en 5 genoemde bijlagen voor het resterende deel van het tijdvak voor dezelfde oppervlakte op een
ander bij de aanvang van het tijdvak aangegeven gedeelte van zijn grond in acht wordt genomen. De
beheerder heeft op het bedrijf een kaart met een aanduiding van de locatie van de beheerseenheid.
7. Bij de aanvraag bedraagt de minimum-oppervlakte van de verzameling beheerseenheden 100 ha.
8. De beheersbijdrage per hectare per jaar voor de wijze van beheer als bedoeld in onderdeel 3 is
gelijk aan de in onderdeel 3 genoemde bijlagen opgenomen bedragen.

BIJLAGE 21 (vervallen)
Beheerspakket: Soortenrijk weidevogelgebied met kritische soorten
1. Het betreft een verzameling beheerseenheden in een terrein die bij de aanvraag voldoet aan een
verdunningsfactor van ten hoogste 6. De minister kan op verzoek van de aanvrager om ecologische
redenen of redenen met betrekking tot de ruimtelijke samenhang in het terrein van voornoemde factor
afwijken.
2. In de beheerseenheden bevinden zich bij aanvang van het tijdvak, te rekenen per 100 ha, ten
minste 75 broedparen van één of meer van de volgende soorten: grutto, kievit, scholekster, tureluur,
watersnip, kemphaan, slobeend, zomertaling, veldleeuwerik, wulp, kluut, krakeend, kuifeend,
wintertaling, graspieper, gele kwikstaart, kwartelkoning, visdief, zwarte stern, paapje, grauwe gors, of
bontbekplevier, waarvan ten minste 35 broedparen van de soorten grutto, tureluur, watersnip,
kemphaan, slobeend, zomertaling, veldleeuwerik, wulp, kluut, krakeend, kuifeend, wintertaling,
graspieper, gele kwikstaart, kwartelkoning, visdief, zwarte stern, paapje, grauwe gors, of
bontbekplevier.
3. De beheerseenheden worden beheerd op een wijze als bedoeld in de bijlagen 12 tot en met 18 van
deze regeling of door het nemen van nestbeschermingsmaatregelen.
4. Een beheerseenheid met nestbeschermingsmaatregelen is een terrein grasland of bouwland van
minimaal 0,5 hectare. De uitvoering van de nestbeschermingsmaatregelen houdt ten minste in dat:
-de aanwezige nesten worden gemarkeerd,
- de nesten van een deugdelijke nestbeschermer zijn voorzien, indien de beheerseenheid wordt
beweid,
- werkzaamheden zoals bemesten, rollen, slepen of maaien zodanig worden uitgevoerd dat de
aanwezige nesten worden behouden, en
- bij de beheerder een kaart aanwezig is, waarop de locatie van de gevonden en beschermde nesten
staat aangegeven.
5. Bij de aanvraag kan:
a. in afwijking van bijlage 16 worden aangegeven dat:
i. een rustperiode van 1 april tot 23 mei,
ii. van 1 mei tot en met 15 juni, of
iii. van 8 mei tot en met 22 juni in acht wordt genomen waarbij voor de in onderdeel ii en iii genoemde
gevallen vanaf 1 april niet wordt gemaaid.
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b. voor de oppervlakte van een beheerseenheid als bedoeld in onderdeel 4 van deze bijlage tevens
een aanvraag worden ingediend voor een beheerseenheid als bedoeld in bijlage 17.
6. Eenmaal per tijdvak kan een beheerder, die een bedrijfsvoering met bouwland niet zijnde maisland,
en grasland heeft, bij de Dienst Regelingen melden dat de rustperiode genoemd in de in onderdelen 3
en 5 genoemde bijlagen voor het resterende deel van het tijdvak voor dezelfde oppervlakte op een
ander bij de aanvang van het tijdvak aangegeven gedeelte van zijn grond in acht wordt genomen. De
beheerder heeft op het bedrijf een kaart met een aanduiding van de locatie van de beheerseenheid.
7. Bij de aanvraag bedraagt de minimum-oppervlakte van de verzameling beheerseenheden 100 ha.
8. De beheersbijdrage per hectare per jaar voor de wijze van beheer als bedoeld in onderdeel 3 is
gelijk aan de in onderdeel 3 genoemde bijlagen opgenomen bedragen.

BIJLAGE 22 (vervallen)
Beheerspakket: Zeer soortenrijk weidevogelgebied met kritische soorten
1. Het betreft een verzameling beheerseenheden in een terrein die bij de aanvraag voldoet aan een
verdunningsfactor van ten hoogste 6. De minister kan op verzoek van de aanvrager om ecologische
redenen of redenen met betrekking tot de ruimtelijke samenhang in het terrein van voornoemde factor
afwijken.
2. In de beheerseenheden bevinden zich bij aanvang van het tijdvak, te rekenen per 100 ha, ten
minste 100 broedparen van één of meer van de volgende soorten: grutto, kievit, scholekster, tureluur,
watersnip, kemphaan, slobeend, zomertaling, veldleeuwerik, wulp, kluut, krakeend, kuifeend,
wintertaling, graspieper, gele kwikstaart, kwartelkoning, visdief, zwarte stern, paapje, grauwe gors, of
bontbekplevier, waarvan ten minste 50 broedparen van de soorten grutto, tureluur, watersnip,
kemphaan, slobeend, zomertaling, veldleeuwerik, wulp, kluut, krakeend, kuifeend, wintertaling,
graspieper, gele kwikstaart, kwartelkoning, visdief, zwarte stern, paapje, grauwe gors, of
bontbekplevier.
3. De beheerseenheden worden beheerd op een wijze als bedoeld in de bijlagen 12 tot en met 18 van
deze regeling of door het nemen van nestbeschermingsmaatregelen.
4. Een beheerseenheid met nestbeschermingsmaatregelen is een terrein grasland of bouwland van
minimaal 0,5 hectare. De uitvoering van de nestbeschermingsmaatregelen houdt ten minste in dat:
- de aanwezige nesten worden gemarkeerd,
- de nesten van een deugdelijke nestbeschermer zijn voorzien, indien de beheerseenheid wordt
beweid,
- werkzaamheden zoals bemesten, rollen, slepen of maaien zodanig worden uitgevoerd dat de
aanwezige nesten worden behouden, en
- bij de beheerder een kaart aanwezig is, waarop de locatie van de gevonden en beschermde nesten
staat aangegeven.
5. Bij de aanvraag kan:
a. in afwijking van bijlage 16 worden aangegeven dat:
i. een rustperiode van 1 april tot 23 mei,
ii. van 1 mei tot en met 15 juni, of
iii. van 8 mei tot en met 22 juni in acht wordt genomen waarbij voor de in onderdeel ii en iii genoemde
gevallen vanaf 1 april niet wordt gemaaid.
b. voor de oppervlakte van een beheerseenheid als bedoeld in onderdeel 4 van deze bijlage tevens
een aanvraag worden ingediend voor een beheerseenheid als bedoeld in bijlage 17.
6. Eenmaal per tijdvak kan een beheerder, die een bedrijfsvoering met bouwland niet zijnde maisland,
en grasland heeft, bij de Dienst Regelingen melden dat de rustperiode genoemd in de in onderdelen 3
en 5 genoemde bijlagen voor het resterende deel van het tijdvak voor dezelfde oppervlakte op een
ander bij de aanvang van het tijdvak aangegeven gedeelte van zijn grond in acht wordt genomen. De
beheerder heeft op het bedrijf een kaart met een aanduiding van de locatie van de beheerseenheid.
7. Bij de aanvraag bedraagt de minimum-oppervlakte van de verzameling beheerseenheden 100 ha.
8. De beheersbijdrage per hectare per jaar voor de wijze van beheer als bedoeld in onderdeel 3 is
gelijk aan de in onderdeel 3 genoemde bijlagen opgenomen bedragen.

BIJLAGE 23(vervallen)
Beheerspakket: Faunarand
Wordt vervangen door bijlage 23 a/ 23 b/ 23 c
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1. In de beheerseenheid komt in ieder geval gedurende de periode van 1 mei tot 1 november van elk
jaar van het tijdvak waarvoor subsidie is verleend ten minste één van de volgende begroeiingen
voor: graan (niet zijnde maïs) of gras.
2. De beheerseenheid ligt op kleigrond of op zandgrond en grenst aan bouwland.
3. De beheerseenheid is ten minste 3 meter en ten hoogste 12 meter breed en ten minste 50 meter
lang.
4. Verplaatsing van de rand moet worden gemeld bij LASER.
5. Maaien van de begroeiing op de beheerseenheid is toegestaan in de periode van 1 juli tot 15
augustus, met een maximum van twee maaibeurten. De tweede maaibeurt mag ten hoogste de
helft van de beheerseenheid beslaan.
6. Het gebruik van chemische en mechanische onkruidbestrijding is niet toegestaan, met
uitzondering van pleksgewijze bestrijding van haarden met akkerdistel, ridderzuring of kleefkruid.
Opties:
7. Extra beheersbijdrage voor: Het winter over laten staan van de begroeiing in een roulerende rand
tot ten minste 1 maart.
8. Extra beheersbijdrage voor: Indien de fauna-rand gedurende het gehele tijdvak op dezelfde plaats
ligt.
9. Extra beheersbijdrage voor: Het inzaaien van een kruidenmengsel of voor het braakleggen van de
rand.

v.a. 2004
1. In de beheerseenheid komt in elk jaar van het tijdvak waarvoor subsidie is verleend in ieder geval
gedurende de periode van 1 mei tot 1 maart daarop volgend de volgende begroeiing voor:
grasachtige vegetaties, kruiden, granen (geen maïs), of mengsels van deze drie. De begroeiing
mag ontstaan door inzaai dan wel spontane ontwikkeling. Graanstoppels worden niet als
begroeiing aangemerkt.
2. De beheerseenheid grenst aan bouwland.
3. De beheerseenheid is ten minste 6 meter en ten hoogste 12 meter breed en ten minste 50 meter
lang.
4. Er is één maaibeurt toegestaan. Deze moet vallen in de periode van 15 juli tot 15 september. Ten
hoogste de helft van de beheerseenheid mag gemaaid worden.
5. Mechanische en chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, met uitzondering van
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring of kleefkruid. De faunarand mag niet bemest
worden en er mag geen bagger worden opgebracht. Gebruik van de faunarand als wendakker is
niet toegestaan.
Opties:
[Vervallen]
BIJLAGE 24 (vervallen)
Beheerspakket: Roulerend graandeel
Word vervangen door bijlage 24 a
1. De beheerseenheid is in gebruik als bouwland.
2. In het zesde jaar zijn op het gedeelte waar dat jaar graan staat tenminste 20 inheemse
plantensoorten in een vlak van 25m2 aanwezig. Voor zandgronden met een grondwatertrap VI of
VII, geldt dat tenminste 10 inheemse plantensoorten in een vlak van 25 m2 aanwezig dienen te
zijn, waarvan ten minste 1 van de soorten slofhak en kleine leeuwenklauw.
3. De beheerseenheid is ten minste 0.5 ha. groot en op tenminste 50% hiervan wordt jaarlijks graan,
met uitzondering van maïs, verbouwd.
4. In het gedeelte waarin graan wordt verbouwd, vindt geen bemesting plaats en is het gebruik van
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen niet toegestaan.
5. Pleksgewijze bestrijding van haarden met akkerdistel, ridderzuring of kleefkruid is toegestaan.
In het gedeelte waarin graan wordt verbouwd is mechanische onkruidbestrijding in de periode van 1
april tot de oogst niet toegestaan.
BIJLAGE 25 (vervallen)
Beheerspakket : Chemie- en kunstmestvrij
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1.
2.
3.
4.

De beheerseenheid is in gebruik als bouwland.
Op de beheerseenheid wordt tenminste 3 van de 6 jaar graan, niet zijnde maïs, verbouwd.
Op de beheerseenheid wordt in het zesde jaar graan, niet zijnde maïs, verbouwd.
In het zesde jaar zijn op de beheerseenheid tenminste 20 inheemse plantensoorten in een vlak
van 25m2 aanwezig. Voor zandgronden met een grondwatertrap VI of VII, geldt dat tenminste 10
inheemse plantensoorten in een vlak van 25 m2 aanwezig dienen te zijn, waarvan ten minste 1 van
de soorten slofhak en kleine leeuwenklauw.
5. De beheerseenheid is ten minste 0.5 ha. groot.
Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest niet toegestaan.
BIJLAGE 26 (vervallen)
Beheerspakket 21: Akkerfauna
Wordt nu bijlage 26 a.
1. De beheerseenheid is in gebruik als bouwland.
2. Op de beheerseenheid wordt in het zesde jaar graan, niet zijnde maïs, verbouwd.
3. In het zesde jaar zijn op de beheerseenheid tenminste 20 inheemse plantensoorten in een vlak
van 25m2 aanwezig. Voor zandgronden met een grondwatertrap VI of VII, geldt dat tenminste 10
inheemse plantensoorten in een vlak van 25 m2 aanwezig dienen te zijn, waarvan ten minste 1 van
de soorten slofhak en kleine leeuwenklauw.
4. De beheerseenheid is ten minste 0.5 ha. groot.
5. Op de beheerseenheid wordt tenminste vijf van de zes jaren graan, niet zijnde maïs, verbouwd.
6. In de jaren waarin graan wordt verbouwd, is het gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan.
7. Pleksgewijze bestrijding van haarden met akkerdistel, ridderzuring of kleefkruid is toegestaan.
Mechanische onkruidbestrijding en grondbewerking zijn gedurende de periode van 1 april tot de oogst
niet toegestaan.
BIJLAGE 27 (vervallen)
Beheerspakket: Akkerflora vollevelds
1. De beheerseenheid is in gebruik als bouwland.

2. Op de beheerseenheid wordt in het zesde jaar graan, niet zijnde maïs, verbouwd.
3. In het zesde jaar zijn op de beheerseenheid tenminste 25 inheemse plantensoorten in een vlak
van 25m2 aanwezig. Voor zandgronden met een grondwatertrap VI of VII, geldt dat tenminste 15
inheemse plantensoorten per 25 m2 aanwezig dienen te zijn, waarvan ten minste 2 van de 3
volgende soorten: korensla, slofhak en kleine leeuwenklauw.
4. Op de beheerseenheid wordt tenminste vijf van de zes jaren graan, niet zijnde maïs, verbouwd.
In de jaren waarin graan wordt verbouwd, vindt er in de beheerseenheid geen mechanische
onkruidbestrijding plaats vanaf het zaaien tot de oogst en is het gebruik van chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen niet toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van
haarden met akkerdistel, ridderzuring of kleefkruid.Bemesting is niet toegestaan afgezien de
toepassing van ruige mest ten hoogste 2 van de 6 jaar.
BIJLAGE 33 (VERVALLEN)
Landschapspakket: Houtkade en landscheiding
Vervangen door bijlage 32
1. Het is een lijnvormig landschapselement met opgaande begroeiing van inheemse bomen en
struiken (zie bijlage 48), voorzien van een wallichaam;
2. Het element ligt in het landschapstype laagveengebied;
3. Het element is ten minste 50 meter lang, ten hoogste 10 meter breed en het wallichaam is ten
minste 0,20 meter hoog;
4. Het wallichaam is aan weerszijden voorzien van sloten;
5. Het element bevat ten hoogste 10 overstaanders per are;
6. De diameter van de opgaande stammen is (uitgezonderd overstaanders) ten hoogste 0,15
meter op 1,30 meter boven de stobbe;
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7. Instandhouden van het element: geen werkzaamheden verrichten die wijzigingen tot gevolg
hebben van het landschapselement anders dan ten behoeve van het behoud van het element;
8. geen chemische bestrijdingsmiddelen of meststoffen gebruiken en niet branden in of in de
directe omgeving van het element;
9. Werkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 september en 1 april;
10. Het afzetten gebeurt ten hoogste 0,50 meter boven maaiveld, of indien de stobbe hoger is:
direct boven de stobbe.

BIJLAGE 35 (vervallen)
Landschapspakket : Singel
Vervangen door bijlage 32
1. Het is een landschapselement met opgaande begroeiing van inheemse bomen (zie bijlage
48);
2. Het element ligt in het landschapstype heuvelland, zandgebied of rivierengebied;
3. Het element is ten minste 50 meter lang en ten hoogste 50 meter breed;
4. Het element bevat ten hoogste 10 overstaanders per are;
5. De diameter van de opgaande stammen is (uitgezonderd overstaanders) ten hoogste 0,15
meter op 1,30 meter boven de stobbe;
6. Instandhouden van het element: geen werkzaamheden verrichten die wijzigingen tot gevolg
hebben van het landschapselement anders dan ten behoeve van het behoud van het element;
geen chemische bestrijdingsmiddelen of meststoffen gebruiken en niet branden in of in de
directe omgeving van het element.
7. Werkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 september en 1 april;
8. Het afzetten gebeurt ten hoogste 0,50 meter boven maaiveld, of indien de stobbe hoger is:
direct boven de stobbe.

BIJLAGE 39 (vervallen)
Landschapspakket : Struweelhaag
Vervangen door bijlage 32
1. Het is een lijnvormig landschapselement met aaneengesloten, opgaande begroeiing, voor ten
minste 85% (kroonprojectie) bestaande uit inheemse, struikvormende soorten (zie bijlage 48);
2. Het element ligt in het landschapstype rivierengebied, zeekleigebied of heuvelland;
3. Het element is ten minste 50 meter lang;
4. Het element is ten minste 1,00 meter hoog, ten minste 1,00 meter breed en ten hoogste 5
meter hoog;
5. Instandhouden van het element: geen werkzaamheden verrichten die wijzigingen tot gevolg
hebben van het landschapselement anders dan ten behoeve van het behoud van het element;
geen chemische bestrijdingsmiddelen of meststoffen gebruiken en niet branden in of in de
directe omgeving van het element.
6. Werkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 september en 1 april;
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