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Subsidie voor het Texelse weidevogelgebied.   
 
Algemene informatie  
Vanuit de SNL regeling is weidevogelbeheer op gemengde agrarische gebied mogelijk mits 
het voldoet aan de leefgebieden criteria voor weidevogels die door de provincie noord 
Holland is opgesteld. De subsidie voor het Texelse weidevogelgebied; beschikbaar gesteld 
door de gemeente Texel, is een aanvulling op de SNL waarmee maatwerk voor het Texelse 
weidevogelbeheer geleverd kan worden. 
 
In vergelijking met de SNL regeling zijn er een aantal beheermaatregelen opgenomen met 
dezelfde pakketvoorwaarden en vergoeding maar ook nieuwe beheermaatregelen. Deze zijn 
zowel binnen als buiten het leefgebied inzetbaar. Het Texelse weidevogelbeheer moet net 
zoals de SNL beheerpakketten leiden tot een aantrekkelijk vestigingsbiotoop, een 
rustperiode om te broeden en voldoende kuikenland om de kuikens op te laten groeien. 
Basis blijft het gebiedsbeheerplan SNL regio Texel. De extra maatregelen versterken samen 
met het last minute beheer het weidevogelbeheer binnen de leefgebieden en maken 
daarnaast dat kleine weidevogel enclaves buiten het leefgebied geholpen kunnen worden. 
 
Omdat zowel binnen als buiten het weidevogelleefgebied aangevraagd kan worden is vooraf 
een beoordeling van de gebiedscoördinator nodig voordat de goedkeuring verleend wordt.  
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Beheertype T01: Texels weidevogelbeheer: 
  
Beheerpakket: Weidevogelgrasland met rustperiode  
Instapvoorwaarden voor het beheertype:  
 
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.  
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.  
3. de beheerseenheid ligt in of grenst aan een gruttokern. 
4. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd T01.09, T01.10 en T01.13   
 
Beheereisen:  
 
1. Er wordt een rustperiode in acht genomen. De lengte van de rustperioden staat hieronder 
gedefinieerd.  
 
2. In de rustperiode is de beheereenheid niet beweid, gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd, 
gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. In deze periode is het gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.  
 
toeslagen:  
Toeslag ruige mest: Op de beheereenheid wordt buiten de rustperiode ruige mest uitgereden 
in een volume van tenminste 10 en maximaal 20 ton per ha per jaar. 
Toeslag vliegende hectare: Indien de rustperiode van de beheerseenheid met 1 week 
verlengd of verkort moet worden is dit mogelijk. 
Toeslag greppels: op de beheerseenheid is in stand houden van greppels mogelijk. 
  
Beheerpakketten:  
T01.01 De rustperiode loopt van 1 april tot 1 juni;  
T01.02 De rustperiode loopt van 1 april tot 8 juni;  
T01.03 De rustperiode loopt van 1 april tot 15 juni;  
T01.04 De rustperiode loopt van 1 april tot 22 juni; 
 
 
Beheerpakket T01.05: Landbouwgrond met legselbeheer  
Instapvoorwaarden voor het beheertype:  
 
1. De beheereenheid bestaat uit grasland of bouwland.  
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot. 
3. Op de beheereenheid zijn tenminste 1 nest/4 hectare aanwezig (afgerond naar boven met 

hele getallen!)   
4. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten uitgezonderd T01.07 t/m T01.09 en 

T01.11  
 
Beheereisen:  
 
1. De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen een of enkele malen afgezocht op 

aanwezige legsels; de legsels worden gemarkeerd en, indien de beheerseenheid wordt 
beweid, van deugdelijke legselbeschermers voorzien. De nesten worden op een aparte 
kaart en tabel geregistreerd. De kaart en tabel zijn zichtbaar voor de gebiedscoördinator 
op het bedrijf aanwezig. De vergoeding is op de geregistreerde nesten gebaseerd.   

 
2. Indien op het perceel wordt gewerkt moeten de nesten ontzien worden bij de 



	   3	  

werkzaamheden.   
 
Toeslagen :  
- Ruige mest: Op de beheereenheid wordt buiten de rustperiode ruige mest uitgereden in 
een volume van tenminste 10 en maximaal 20 ton per ha. 
- Vliegende hectare: De beheerseenheid is te verzwaren naar een rustperiode. 
- Kuikenlstrook: de beheerseenheid is te verzwaren met een vluchtheuvel. 
- Greppels: op de beheerseenheid is in stand houden van greppels mogelijk.  
 
Beheertype T01.06: Extensief beweid weidevogelgrasland  
Instapvoorwaarden voor het beheertype:  
 
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.  
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot. 
3. Op de beheereenheid is tenminste 1 nest/hectare aanwezig. 
4. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd T01.11  
 
Beheereisen:  
 
1. Beweiding is verplicht tot 15 juni met minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE/ha; Dit mogen 
alleen schapen met eventueel jongvee zijn. 
 
2. Tussen 1 april en 15 juni is de beheereenheid niet gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd, 
gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. In deze periode is het gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.  
 
Toeslag: 
Greppels: op de beheerseenheid is in stand houden van greppels mogelijk. 
 
Beheerpakket T01.07: vliegende hectare 
Instapvoorwaarden voor het beheertype: 
 
1. De beheereenheid is in gebruik als bouwland of grasland. 
 
Beheereisen: 
 
1. De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen een of enkele malen afgezocht op 
aanwezige legsels; de legsels worden gemarkeerd en, indien de beheerseenheid wordt 
beweid, van deugdelijke legselbeschermers voorzien. De nesten worden op een aparte kaart 
en tabel geregistreerd. De kaart en tabel zijn zichtbaar voor de gebiedscoördinator op het 
bedrijf aanwezig. 
 
2. Alle beheereisen worden vooraf met de gebiedscoördinator opgesteld. Deze kunnen zich 
ook op kleine gedeelten van het perceel concentreren. De maatregelen hebben meestal 
betrekking op het uitstellen van een werkgang. Hierdoor ontstaat een rustperiode waarin 
een concentratie weidevogelnesten uitgebroed kunnen worden. De vergoeding voor de 
maatregelen worden per hectare uitbetaald en de hoogte vooraf met de gebiedscoördinator 
vastgelegd.  
 
3. Vliegende hectares kunnen ook binnen het weidevogelleefgebied (op SNL 
weidevogelbeheer) ingezet worden.  
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Beheerpakket T01.08: ruige mest 
Instapvoorwaarden voor het beheertype: 
 
1. De toeslag geldt alleen op grasland. Onder grasland valt het telen van graszaad niet mee.  
2. Ruige mest mag binnen en buiten het weidevogelleefgebied gestrooid worden maar niet 
op grasland van Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. 
 
Beheereisen: 
1. Op beheerpakket T01.01 t/m T01.05 wordt buiten de rustperiode ruige mest uitgereden in 
een volume van tenminste 10 en maximaal 20 ton per ha. 
2. Bij voorkeur uitrijden voor 1 april, maar ten minste tussen 1 februari en 1 september. 
3. Indien de ruige mest gestrooid is binnen 2 weken melden met een meldingsformulier en 
kaartje. Op dit meldingsformulier staat wie, waar en wanneer gestrooid heeft.  
 
Beheerpakket T01.09: kuikenstroken op grasland  
Instapvoorwaarden voor het beheertype:  
 
1. De beheerseenheid is in gebruik als grasland. 
2. Op de beheereenheid zijn tenminste 1 nest/4 hectare aanwezig (afgerond naar boven met 

hele getallen!)    
3. Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten.  
 
Beheereisen: 
1. De beheerseenheid wordt ten minste twee weken later gemaaid dan het omringende 

gedeelte. 
 
2. Indien het omringende gedeelte gemaaid is dient dit binnen 2 weken gemeld te worden 

met een meldingsformulier en kaartje. Op dit meldingsformulier staat wie, waar en 
wanneer gemaaid heeft. 

3. De beheerseenheid mag pas gemaaid worden nadat weidevogels met jonge pullen zijn 
verjaagd en weidevogelnesten zijn gemarkeerd.   

 
Beheerpakket T01.10: weidevogelstroken op bouwland  
Instapvoorwaarden voor het beheertype:  
 
1. De beheerseenheid is in gebruik als bouwland.  
2. Op de beheereenheid zijn tenminste 1 nest/4 hectare aanwezig (afgerond naar boven met 

hele getallen!)    
3. Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten.  
 
Beheereisen:  
 
1. Op de beheereenheid wordt in de beheerperiode graan (met uitzondering van maïs), gras 

(polvormers) en kruiden/klavers of een akkerfloramengsel verbouwd.  
 
2. In de beheereenheid vindt geen mechanische onkruidbestrijding plaats vanaf 1 april tot 

de oogst en is het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen niet toegestaan, 
met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van haarden met akkerdistel, ridderzuring, 
jacobs kruiskruid of kleefkruid.  

 
3. Bemesting en beweiding van de beheereenheid is niet toegestaan.  
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4. De beheereenheid mag niet langs de kopakker liggen en als wendakker gebruikt worden. 
  
5. Van 1 augustus tot inzaaien mag de beheerseenheid gemaaid worden. Maaisel en 

slootruigte afvoeren. 
 
6. De beheerseenheid is jaarlijks en in overleg met de gebiedscoördinator in breedte van 3 

t/m 12 meter te variëren. Ook kan de beheerseenheid in overleg met de 
gebiedscoördinator verplaatst worden mits de beheerseenheid voor 15 september weer 
ingezaaid is.  

 
Beheerpakket T01.11: greppels 
Instapvoorwaarden voor het beheertype: 
 
1. De greppels liggen op grasland 
2. Greppels, gelegen binnen en buiten het weidevogelleefgebied, komen voor beheer in 
aanmerking mits het grasland buiten de natuurbegrenzing valt. 
3. Op de beheereenheid zijn tenminste 1 nest/4 hectare aanwezig (afgerond naar boven met 
hele getallen!) 
 
Beheereisen: 
1. De beheereenheid kan bestaan uit grasland met beheerpakket T01.01 t/m T01.06 of met 
beheerpakket A01.01.01 t/m A01.01.06 en A02.01.01 t/m A02.01.02. 
2. De greppels dienen minimaal 10 meter van elkaar te liggen met een maximum van 800 
meter per hectare. 
 
* Via de KIP regeling (kwaliteitsimpuls provincie Noord Holland) is subsidie voor 
greppelbeheer aan te vragen.  
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Beheertype T02: Toeristisch waardevolle landschapselementen  
 
Beheerspakket T02.01: bloemenrand  
Instapvoorwaarden voor het beheertype:  
 
1. De beheerseenheid ligt op bouwland.  
2. De beheerseenheid is minimaal 100 meter lang. 
3. De beheerseenheid is minimaal 3 en maximaal 12 meter breed.  
4. Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten.  
 
Beheereisen:  
 
1. Op de beheereenheid wordt in de beheerperiode akkerflora mengsel verbouwd. De 

beheerseenheid dient volgens de zaaivoorschriften ingezaaid te worden.   
 
2. In de beheereenheid vindt geen mechanische onkruidbestrijding plaats vanaf 1 april tot 

de oogst en is het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen niet toegestaan, 
met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van haarden met akkerdistel, ridderzuring, 
jacobs-kruiskruid of kleefkruid.  

 
3. Bemesting en beweiding van de beheereenheid is niet toegestaan.  
 
4. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden. 
  
5. Van 1 augustus tot inzaaien mag de beheerseenheid gemaaid worden. Maaisel en 

slootruigte afvoeren. 
 
6. De beheerseenheid is jaarlijks en in overleg met de gebiedscoördinator in breedte van 3        

t/m 12 meter te variëren. Ook kan de beheerseenheid in overleg met de 
gebiedscoördinator verplaatst worden. 

 
Beheerspakket T02.02: akkerrand langs kreek  
Instapvoorwaarden voor het beheertype:  
 
1. De beheerseenheid ligt op bouwland.  
2. De beheerseenheid ligt langs een kreek  
3. de beheerseenheid is minimaal 6 en maximaal 20 meter breed. 
4. De beheerseenheid is minimaal 100 meter lang.  
5. Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten.  
 
Beheereisen:  
 
1. Op de beheereenheid wordt in de beheerperiode graan (met uitzondering van maïs), gras 

(polvormers) en kruiden/klavers of een akkerfloramengsel verbouwd.    
 
2. In de beheereenheid vindt geen mechanische onkruidbestrijding plaats vanaf 1 april tot 1 

juli en is het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen niet toegestaan, met 
uitzondering van pleksgewijze bestrijding van haarden met akkerdistel, ridderzuring, 
jacobs-kruiskruid of kleefkruid.  

 
3. Bemesting en beweiding van de beheereenheid is van 1 maart tot 1 juli niet toegestaan.  
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4. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden. 
  
Beheerspakket T02.02: verbrede oever  
Instapvoorwaarden voor het beheertype:  
 
1. De beheerseenheid ligt langs grasland of bouwland.  
2. Een natuurvriendelijke oever is een aaneengesloten oever langs een bestaande waterloop, 
in de vorm van een plas- of drasberm of flauw talud.  
3. de beheerseenheid is minimaal 3 en maximaal 12 meter breed. 
4. De beheerseenheid is minimaal 100 meter lang.  
5. Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten.  
 
Beheereisen:  
 
1. Het element is begroeid met inheemse plantensoorten van natte graslanden of ruigten en 
wordt minimaal eenmaal per 2 jaar en maximaal eenmaal per jaar gemaaid. Het maaisel 
wordt afgevoerd. 
 
2. In de beheereenheid vindt geen mechanische onkruidbestrijding plaats vanaf 1 april tot 1 
juli en is het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen niet toegestaan, met 
uitzondering van pleksgewijze bestrijding van haarden met akkerdistel, ridderzuring, jacobs-
kruiskruid of kleefkruid.  
 
3. Bemesting en beweiding van de beheereenheid is van 1 maart tot 1 juli niet toegestaan.  
 
4. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden. 
 
5. Er wordt geen slootmaaisel en/of – bagger opgebracht. 
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Pakketnummer omschrijving eenheid Bedrag 
T01.01 Rustperiode 1 juni Hectare € 229 
T01.02 Rustperiode 8 juni Hectare € 436 
T01.03 Rustperiode 15 juni Hectare € 581 
T01.04 Rustperiode 22 juni Hectare € 655 
T01.05 Extensief beweid grasland Hectare € 543 
T01.06 Legselbeheer op landbouwgrond Per nest variërend 
T01.07* Vliegende hectare Hectare variërend 
T01.08* Uitstrooien ruige mest Hectare € 77 
T01.09* kuikenstroken Hectare € 384 
T01.10 Weidevogelstroken bouwland Hectare € 1.652 
T01.11* Greppels** meter € 0,07 
    
T02.01 Bloemenranden  Hectare € 1.652 
T02.02 Akkerranden langs kreken Hectare € 1.652 
T02.03 Verbrede oevers 100 meter € 52,31 
    
    
 
*  toeslag: stapelbaar met T01.01 t/m T01.06 
** tot een maximum van € 56,-/ha 
 
soort Bedrag/nest*** 
Scholekster € 50,- 
Kievit € 50,- 
Tureluur € 100,- 
Grutto € 100,- 
Veldleeuwerik € 100,- 
Gele kwikstaart € 100,- 
graspieper € 100 
Bontbek plevier € 100,- 
Slobeend € 50,- 
Kluut  € 100,- 
 
*** indien het subsidieplafond voor legselbeheer is bereikt zal de 

nestvergoeding aangepast worden.  
 
 
 
 


