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10 Natuurvriendelijke oever 
 
Afbakening 
-  Een natuurvriendelijke oever is een aaneengesloten oever langs een bestaande waterloop, in de vorm 
   van een plas- of drasberm of flauw talud (minimaal 1:3) met een begroeiing van inheemse planten. 
-  De oever heeft een breedte van tenminste 3 meter en maximaal 10 meter en heeft een minimale lengte 

van 25 meter. 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 
24.  Minimaal 50% tot maximaal 100% van de beheereenheid wordt van 15 juli tot 1 maart van het 

volgende jaar geschoond en/of gemaaid 
25.  Snoei en maaiafval is verwijderd 
7.  Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid 
11.  Pakket a: De beheereenheid mag niet worden beweid 
 
Aanvullende beheervoorschriften 
-  beheereenheid wordt in een cyclus van minimaal éénmaal per 2 jaar en maximaal éénmaal per jaar 

geschoond en/of gemaaid 
-  onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van haarden van akkerdistel, 

ridderzuring, Jacobskruiskruid en brandnetel. 
-  Er mogen geen meststoffen in het element gebruikt worden; 
-  Pakket b: beweiding met schapen toegestaan. 
 
Pakketten            Tarieven / m.  
a) Natuurvriendelijke oever           € 0,47 
b) Natuurvriendelijke oever met schapenbegrazing        € 0,47 
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30 Nestgelegenheid Zwarte Stern 
 
Afbakening 
-  De beheereenheid bestaat uit een graslandrand, gelegen langs een sloot. 
-  De minimale oppervlakte van de beheereenheid is 0,1 ha, ofwel aan 1 zijde van de sloot, of opgeteld 

aan weerszijden van een sloot. 
 

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 
1.  Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 april tot 1 juli 
2.  In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats 
5.  Op de percelen wordt gezocht. Gevonden nesten worden beschermd en gevrijwaard van alle 

landbouwkundige bewerkingen. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv. stalkaart of geo informatie). 
Indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een enclave van tenminste a 
m2 met minimaal een straal van b m aangehouden om de aanwezige gevonden nesten. Bij beweiding is 
een nestbeschermer geplaatst. Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst. 

7.  Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid 
26.  Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan 
18.  Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd 
20.  Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst nummer b zijn in transect aanwezig in de periode 

x tot y (groeiseizoen) 
 
Aanvullende beheervoorschriften 
-  Bij ieder stuk rand wordt, gerekend vanaf de slootzijde, een aaneengesloten strook van 2 meter 

tussen 1 april en 1 augustus niet gemaaid, gerold, gesleept of bemest, en is het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen in die periode niet toegestaan. Bovendien wordt die strook tussen 1 april en 1 juli 
niet beweid. 

-  Indien het overige deel van de beheereenheid of het belendende perceel voor 1 juli beweid wordt, 
vóór 15 juni een (tijdelijk) raster te worden geplaatst op een afstand van ten minste 0,5 meter van het 
voorgaande punt bedoelde strook, bezien vanuit slootkant, over de gehele lengte van de rand. 

-  Halverwege de in het eerste punt bedoelde strook worden, op een onderlinge afstand van ten minste 
4 tot 5 meter en uiterlijk op 1 mei, minimaal 5 en maximaal 10 vlotjes in de sloot uitge- legd als 
nestgelegenheid voor de Zwarte Stern. 

-  De vlotjes worden, voor zover zij niet langer door de Zwarte stern gebruikt worden, uiterlijk op 1 
september uit het water gehaald, schoongemaakt, gedroogd en opgeslagen. 

-  De te gebruiken nestvlotjes voldoen aan de eisen zoals geformuleerd door de werkgroep van de 
Agrarische Natuurvereniging “De Utrechtse Venen”. 

-  De begunstigde houdt bij op hoeveel vlotjes gebroed wordt en hoeveel jongen er uit komen. Deze 
gegevens worden door het Collectief na afloop van het broedseizoen ter beschikking gesteld aan de 
Provincie. 

-  Indien een raster wordt geplaatst meldt de deelnemer dit aan het collectief. 
-  Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze bestrijding van 

haarden van akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel. 
-  Bemesting is niet toegestaan. 
-  Het gewas wordt jaarlijks na 1 augustus afgevoerd door middel van maaien en afvoeren. Tweede 

keer maaien en afvoeren is toegestaan. 
-  Beweiding van de beheereenheid buiten de rustperiode is toegestaan. 
-  De beheereenheid mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.  
  
Pakketten            Tarieven / ha 

a.  Nestgelegenheid zwarte stern –( Utrecht)      € 361,50 
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