Tarieven agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer 2011*
Jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2011, behorende bij de Subsidieverordening
natuur- en landschapsbeheer (onderdeel agrarisch natuurbeheer)
Indexcode
beheerpakket

Pakketomschrijving

Eenheid

A01.01.01

Weidevogelgrasland met
een rustperiode
Rustperiode 1 april tot 1 juni
Rustperiode 1 april tot 8 juni
Rustperiode 1 april tot 15 juni
Rustperiode 1 april tot 22 juni
Rustperiode 1 april tot 1 juli
Rustperiode 1 april tot 15 juli
Rustperiode 1 april tot 1
augustus
Weidevogelgrasland met
voorweiden
Voorweiden 1 mei 15 juni
Voorweiden 8 mei 22 juni
Plas-dras

Hectare
per jaar

A01.01.01a
A01.01.01b
A01.01.01c
A01.01.01d
A01.01.01e
A01.01.01f
A01.01.01g
A01.01.02
A01.01.02a
A01.01.02b
A01.01.03
A01.01.03a
A01.01.03b
A01.01.03c
A01.01.03d
A01.01.04
A01.01.04a1
A01.01.04a2
A01.01.04a3
A01.01.04a4
A01.01.04b
A01.01.05
A01.01.05
A01.01.06
A01.01.06
A01.02.01
A01.02.01a1

Inundatieperiode 15 februari
tot 15 april droog
Inundatieperiode 15 februari
tot 15 mei droog
Inundatieperiode 15 februari
tot 15 juni droog
Inundatieperiode 15 februari
tot 1 aug droog
Landbouwgrond met
legselbeheer
Legselbeheer op grasland 35
broedparen
Legselbeheer op grasland 50
broedparen
Legselbeheer op grasland 75
broedparen
Legselbeheer op grasland 100
broedparen
Legselbeheer op bouwland
Kruidenrijk
weidevogelgrasland
Kruidenrijk
weidevogelgrasland
Extensief beweid grasland
weidevogelgrasland
Extensief beweid grasland
weidevogelgrasland
Bouwland met broedende
akkervogels
Bouwland met broedende

Jaarvergoeding
begrotingsjaar
2011

€
€
€
€
€
€

275,400,532,599,1.028,1.190,-

€ 1.376,Hectare
per jaar
€ 230,€ 230,Hectare
per jaar
€ 759,€ 1.211,€ 1.981,€ 1.981,Hectare
per jaar
€ 69,€ 88,€ 108,€ 130,€ 52,Hectare
per jaar
€ 1.028,Hectare
per jaar
€ 495,Hectare
per jaar
€ 2.139,-

*
NB aan deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve
vergoedingen voor 2011 vindt u in de Provinciale bladen.

(2010)

A01.02.01a2
(2010)

A01.02.01b1
(2010)

A01.02.01b2
(2010)

A01.02.01c1
(2010)

A01.02.01c2
(2010)

A01.02.01a1

akkervogels: Jaarlijks dient
20-50% van de
beheereenheid opnieuw
tussen 1 maart en 15 april
worden geploegd en opnieuw
ingezaaid met een in het
natuurbeheerplan
voorgeschreven zaaimengsel
op kleigrond
Bouwland met broedende
akkervogels: Jaarlijks dient
20-50% van de
beheereenheid opnieuw
tussen 1 maart en 15 april
worden geploegd en opnieuw
ingezaaid met een in het
natuurbeheerplan
voorgeschreven zaaimengsel
op zandgrond
Bouwland met broedende
akkervogels: Jaarlijks dient
20-50% van de
beheereenheid opnieuw
tussen 1 maart en 15 april te
worden geploegd op kleigrond
Bouwland met broedende
akkervogels: Jaarlijks dient
20-50% van de
beheereenheid opnieuw
tussen 1 maart en 15 april te
worden geploegd op
zandgrond
Bouwland met broedende
akkervogels: In het derde of
vierde dient de gehele
beheereenheid tussen 1 maart
en 15 april te worden
geploegd en opnieuw
ingezaaid met een in het
natuurbeheerplan
voorgeschreven zaaimengsel
op kleigrond
Bouwland met broedende
akkervogels: In het derde of
vierde dient de gehele
beheereenheid tussen 1 maart
en 15 april te worden
geploegd en opnieuw
ingezaaid met een in het
natuurbeheerplan
voorgeschreven zaaimengsel
op zandgrond
Bouwland met broedende
akkervogels: Jaarlijks dient
20-50% van de

€ 1.652,-

€ 2.139,-

€ 1.652,-

€ 2.139,-

€ 1.652,€ 2.139,-

*
NB aan deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve
vergoedingen voor 2011 vindt u in de Provinciale bladen.

A 01.02.01a2

A01.02.01b1

A01.02.01b

A01.02.01c1

A01.02.01c2

A01.02.01d1

beheereenheid opnieuw
tussen 1 maart en 15 april
worden geploegd en opnieuw
ingezaaid met een in het
natuurbeheerplan
voorgeschreven zaaimengsel
op klei
Bouwland met broedende
akkervogels: Jaarlijks dient
20-50% van de
beheereenheid opnieuw
tussen 1 maart en 15 april
worden geploegd en opnieuw
ingezaaid met een in het
natuurbeheerplan
voorgeschreven zaaimengsel
op zand
Bouwland met broedende
akkervogels: Jaarlijks dient
20-50% van de
beheereenheid opnieuw
tussen 1 sept en 15 april te
worden geploegd. Op klei
Bouwland met broedende
akkervogels: Jaarlijks dient
20-50% van de
beheereenheid opnieuw
tussen 1 sept en 15 april te
worden geploegd op zand
Bouwland met broedende
akkervogels: in 3e en 4e jaar
dient de gehele
beheereenheid opnieuw
tussen 1sept en 15 april te
worden geploegd en opnieuw
ingezaaid met een in het
natuurbeheerplan
voorgeschreven
zaaimengsel…. Roulatie
mogelijk op klei
Bouwland met broedende
akkervogels: in 3e en 4e jaar
dient de gehele
beheereenheid opnieuw
tussen 1sept en 15 april te
worden geploegd en opnieuw
ingezaaid met een in het
natuurbeheerplan
voorgeschreven
zaaimengsel…. Roulatie
mogelijk op zand.
De beheereenheid is minimaal
12 meter breed. Tussen 15
april en 31 aug mag max.
10% van de oppervlakte

€ 1.652,-

€ 2.139,-

€ 1.652,-

€ 2.139,-

€ 1.652,-

€ 1.740,-

*
NB aan deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve
vergoedingen voor 2011 vindt u in de Provinciale bladen.

A01.02.01d2

A01.02.02

A01.02.02a
A01.02.02b

A01.02.03
A01.02.03a
(2010)
A01.02.03b
(2010)
A01.02.03a

bedekt zijn met rijsporen…..
Roulatie mogelijk op klei
De beheereenheid is minimaal
12 meter breed. Tussen 15
april en 31 aug mag max.
10% van de oppervlakte
bedekt zijn met rijsporen…..
Roulatie mogelijk op zand
Bouwland met
Hectare
doortrekkende en
per jaar
overwinterende
akkervogels
Bouwland met doortrekkende
en overwinterende
akkervogels klei
Bouwland met doortrekkende
en overwinterende
akkervogels zand
Bouwland voor hamsters
Hectare
per jaar
Bouwland voor hamsters,
vollevelds
Opvangstrook voor hamsters

A01.02.03b
A01.03.01

Bouwland voor hamsters,
vollevelds
Opvangstrook voor hamsters
Overwinterende ganzen

A01.03.01a

Ganzen op grasland

A01.03.01b

Ganzen op bouwland

A01.03.01c

Ganzen op vroege
groenbemester
Ganzen op late
groenbemester

A01.03.01d
A01.03.02
A01.03.02a.Lb

A01.03.02b.Lb
A01.03.02c.Lb
A01.03.02d.Lb

Overzomerende ganzen
Opvang overzomerende
grauwe ganzen Maasplassen;
1-10 stuks/ha
Opvang overzomerende
grauwe ganzen Maasplassen;
10-20 stuks/ha
Opvang overzomerende
grauwe ganzen Maasplassen;
20-30 stuks/ha
Opvang overzomerende
grauwe ganzen Maasplassen;
30 en meer stuks/ha

€1.302,-

€ 2.028,€ 1.745,-

€ 2.137,€ 2.028,€ 2.137,€ 2.028,-

Hectare
per jaar
Tenminste
€ 118,ten hoogste
€ 726,Tenminste
€ 73,ten hoogste
€ 757,€ 252,€ 252,Hectare
per jaar

*
NB aan deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve
vergoedingen voor 2011 vindt u in de Provinciale bladen.

A01.04.02.Lb

Insectenrijk
graslandperceelsbeheer
Insectenrijk
graslandperceelsbeheer
Roerdal; Basis
Insectenrijke
graslandranden
Insectenrijke graslandranden
Roerdal

A01.05.01
A01.05.01.Lb
A02.01.01

Foerageerrand Bever
Fourragerrand Bever
Botanisch weiland

A02.01.01
A02.01.02

Botanisch weiland
Botanisch hooiland

A02.01.02
A02.01.03

Botanisch hooiland
Botanische weide- of
hooilandrand
Botanische weiderand
Botanische hooilandrand
Botanisch bronbeheer

A01.04.01
A01.04.01a.Lb
A01.04.02

A02.01.03a
A02.01.03b
A02.01.04
A02.01.04
A02.02.01

A02.02.03

Botanisch bronbeheer
Akker met waardevolle
flora
Akker met waardevolle flora:
Drie van zes jaar graan
Akker met waardevolle flora:
Vier van zes jaar graan
Akker met waardevolle flora:
Vijf van zes jaar graan
Chemie en kunstmestvrij
land
Chemie en kunstmestvrij
land: Drie van zes jaar graan
Chemie en kunstmestvrij
land: Vier van zes jaar graan
Chemie en kunstmestvrij
land: Vijf van zes jaar graan
Akkerflora randen

A02.02.03

Akkerflora randen

A02.02.01a
A02.02.01b
A02.02.01c
A02.02.02
A02.02.02a
A02.02.02b
A02.02.02c

Hectare
per jaar

Hectare
per jaar

Hectare
per jaar
Hectare
per jaar
€ 1.020,Hectare
per jaar
€ 1.165,Hectare
per jaar
€ 1.020,€ 1.350,Hectare
per jaar
€ 1.804,Hectare
per jaar
€ 150,€ 442,€ 522,Hectare
per jaar
€ 663,€ 725,€ 767,Hectare
per jaar
€ 1.652,-

Indexcode
Groen blauwe
landschapspakk landschapselementen
et

Eenheid

L01.01

Per stuk
per jaar

L01.01.01a

Landschapsbeheertype
poel en klein historisch
water
Oppervlakte poel < 175 m2

Jaarvergoedin
g
begrotingsjaar
2011

€ 65,39

*
NB aan deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve
vergoedingen voor 2011 vindt u in de Provinciale bladen.

L01.01.01b
L.01.02
L01.02.01
L01.02.02
L01.02.03
L01.03
L01.03.01a
L01.03.01b
L01.03.01c
L01.04
L01.04.01
L01.05
L01.05.01a
L01.05.01b
L01.06
L01.06.01a
L01.06.01b
L01.07
L01.07.01a
L01.07.01b
L01.07.01c
L01.08
L01.08.01a
L01.08.01b
L01.08.01c
L01.09
L01.09.01
L01.10
L01.10.01
L01.11
L01.11.01a
L01.11.01b

Oppervlakte poel > 175 m2
Landschapsbeheertype
houtwal en houtsingel
Houtwal en houtsingel
Hoge houtwal
Holle weg en graft
Landschapsbeheertype
Elzensingel
Elzensingel bedekking 3050%
Elzensingel bedekking 5075%
Elzensingel bedekking > 75%
Landschapsbeheertype
bossingel en bosje
Bossingel en bosje
Landschapsbeheertype
knip- of scheerheg
Knip- of scheerheg jaarlijkse
cyclus
Knip- of scheerheg 2-3
jaarlijkse cyclus
Landschapsbeheertype
struweelhaag
Struweelhaag cyclus 5-7 jaar
Struweelhaag cyclus > 12 jaar
Landschapsbeheertype
laan
Laan gemiddelde
stamdiameter < 20 cm
Laan gemiddelde
stamdiameter 20 cm-60 cm
Laan gemiddelde
stamdiameter > 60 cm
Landschapsbeheertype
knotboom
Knotboom gemiddelde
stamdiameter < 20 cm
Knotboom gemiddelde
stamdiameter 20 cm-60 cm
Knotboom gemiddelde
stamdiameter > 60 cm
Landschapsbeheertype
hoogstamboomgaard
Hoogstamboomgaard
Landschapsbeheertype
struweelrand
Struweelrand
Landschapsbeheertype
hakhoutbosje
Hakhoutbosje met dominantie
van langzaamgroeiende
soorten
Hakhoutbosje met dominantie
van snelgroeiende soorten

€ 105,89
Are per
jaar
€ 26,66
€ 33,28
€ 31,52
100 meter
per jaar
€ 44,31
€ 69,91
€ 98,47
Are per
jaar
€ 19,34
100 meter
per jaar
€ 271,68
€ 173,88
100 meter
per jaar
€ 235,95
€ 164,26
100 meter
per jaar
€ 59,99
100 meter
per jaar
100 meter
per jaar
Per stuk
per jaar

€ 113,02
€ 254,75

€ 2,46
€ 7,61
€ 9,64
Hectare
per jaar
€ 1.618,31
Are per
jaar
€ 9,38
Are per
jaar
€ 6,62
€ 12,27

*
NB aan deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve
vergoedingen voor 2011 vindt u in de Provinciale bladen.

L01.12

L04.01.01

Landschapsbeheertype
griendje
Griendje
Landschapsbeheertype
bomenrij en solitaire boom
Bomenrij gemiddelde
stamdiameter < 20 cm
Bomenrij gemiddelde
stamdiameter 20 cm-60 cm
Bomenrij gemiddelde
stamdiameter > 60 cm
Solitaire boom gemiddelde
stamdiameter < 20 cm
Solitaire boom gemiddelde
stamdiameter 20-60 cm
Solitaire boom gemiddelde
stamdiameter >60 cm
Landschapsbeheertype
rietzoom en klein
rietperceel
Rietzoom en klein rietperceel:
smalle rietzoom (< 5 meter)
Rietzoom en klein rietperceel:
brede rietzoom (> 5 meter)
en klein rietperceel
Landschapsbeheertype
natuurvriendelijke oever
Natuurvriendelijke oever
Landschapsbeheertype
Aardwerk en Groeve
Wandelpad over
boerenland
Wandelpad over boerenland

T1

Toeslagen
Toeslag ruige mest rijland

L01.12.01
L01.13
L01.13.01a
L01.13.01b
L01.13.01c
L01.13.02a
L01.13.02b
L01.13.02c
L01.14
L01.14.01a
L01.14.01b
L01.15
L01.15.01
L03.01
L04.01

T2
T3

Are per
jaar
€ 23,00

100 meter
per jaar
100 meter
per jaar
100 meter
per jaar
Per stuk per
jaar
Per stuk per
jaar
Per stuk per
jaar

100 meter
per jaar
Hectare per
jaar

€ 27,37
€ 37,26
€ 56,38
€ 4,38
€ 5,96
€ 9,02

€ 42,50
€ 640,67

100 meter
per jaar
€ 52,31

100 meter
per jaar

Eenheid
Hectare per
jaar
Toeslag ruige mest vaarland
Hectare per
jaar
Toeslag kuikenvelden
Hectare per
jaar
Toeslag verlengen rustperiode Hectare per
vollevelds
jaar

€ 84,32

€ 138,72
€ 249,64
€ 350,39
de vergoeding,
van het pakket
“weidevogelgr
asland met
rustperiode”
dat qua
rustperiode
overeenkomt
het gevoerde
last minute
beheer minus
de
jaarvergoeding
van het

*
NB aan deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve
vergoedingen voor 2011 vindt u in de Provinciale bladen.

onderliggende
beheerpakket.

*
NB aan deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve
vergoedingen voor 2011 vindt u in de Provinciale bladen.

