
Paarden in bloemenweiden 

Filippien Koornneef 



Subsidie voor natuurbeheer  



Twee verschillende regelingen 

Agrarisch natuurbeheer Particulier natuurbeheer 



Waarvoor subsidie ANLb? 

Pakketten: 
• Kruidenrijk grasland 

• Botanisch waardevol hooiland 

• Extensief beweid grasland 

• Grasland met rustperiode voor 
weidevogels 

• Legselbeheer 

• Plas dras/ ruige mest 

• Verhoogd waterpeil 

Vergoedingen ca. tussen  

€ 300,- en € 1550,- per hectare 

 

 

 

 



Agrarisch natuurbeheer (ANLb) 

• Op agrarische grond binnen 
leefgebied ‘Open grasland’ 

• Af te sluiten door gebruiker 
(bedrijf of particulier) 

• Inschrijven bij Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) 

• Invullen landbouwtelling 
noodzakelijk via RVO 

• ANV Water, Land & Dijken is 
Collectief: www.waterlandendijken.nl    

0299-437463 

 

 

 

 



Particulier natuurbeheer (SNLN) 

• Percelen binnen natuurbeheerplan 
begrensd 

• Alleen af te sluiten door eigenaar 

• Omvormen van landbouw naar 
natuur 

– Doelstelling wijzigt 

– Niet omkeerbaar 

• Afwaardering grond 

– Uitkering tussen 15 – 85 % 
taxatiewaarde 

• Inrichting en beheer 

 

 

 

 



Inrichting (SNLN) 

• Maken realisatie-/inrichtingsplan 

• Maatregelen voor optimalisering 
percelen 

• 95 % financiering van 
inrichtingsmaatregelen 

– Inclusief kosten inrichtingsplan 

• 2 jaar de tijd voor inrichting 

• Na inrichting 
– Vergoeding per hectare per jaar 

– Op basis van normbedragen 

 



Inrichting (SNLN) 

Pakketten: 
• Vochtig hooiland 

• Vochtig weidevogelgrasland 

 

Vergoedingen ca tussen € 500,- en € 
1000,- per hectare  

+ de uitkering afwaardering grond 



Advies en begeleiding 

Filippien Koornneef 



Natuurlijk grasland voor paarden 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk grasland sluit beter aan op de 
voedingsbehoefte van paarden: 

• Bevat minder energie. 

• Door de aanwezigheid van 
kruidensoorten is de mineralenbalans 
van de voeding beter. Klaver is bv rijk 
aan calcium. 

• Vezelrijker, vooral als je het uit laat 
groeien. 

• Bepaalde kruiden hebben positief effect 
op de gezondheid zoals, smalle 
weegbree, madeliefje, watermunt, rode 
klaver, moerasspirea en blauw glidkruid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beheer afstemmen op uw land 

 

 

 

 

 

 

• Bij voornamelijk 
hoogproductieve grassen is 
het een zaak van 
verschralen door geen 
kunstmest of koeienmest 

• Vaker maaien en afvoeren 

• Overbegrazing voorkomen 
ivm. storingssoorten zoals 
ridderzuring 

• Beheer afstemmen op 
samenstelling weiland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paardenhouderijen met kruidenrijke 
graslanden 

Stal Bleijkmeer, 
Holysloot 

IJslanderstoeterij van ‘t Ilperveld, 
Den Ilp 



Stal Bleijkmeer 

• 8,5 ha grasland 

• 19 paarden (pension) 

• 3 ha puur weiland 

• Weiden: 1 mei – ca 15 oktober 

• Madelief, paardenbloem, boterbloem, 
weegbree, pinksterbloem, klaver 

• Paarden op paddocks 

• Strookbegrazing 

• Alleen ruige mest uitgereden en kalk 
met magnesium, bloten 

• Bagger op perceel met baggerspuit 

• Hooiland wordt 15 juni gemaaid en 
daarna beweid (3-5 weken) 

• Gem 80 pakken hooi, 70 nodig 

• Bestrijding ridderzuring 

 

 

 

 

 

 



IJslanderstoeterij van ‘t Ilperveld 

 

 

 

 

 

 

• 15 ha grasland waarvan 

• 9 ha weiland 

• 6 ha hooiland (tot 15 juni) 

• 50 paarden, 30 paarden 
permanent, 25 paarden enkele 
uren per dag (1 mei – half 
november). 

• Ruige mest, kalk en lava, bloten 

• Slootkanten zijn afgezet voor 
zaadbanken bloemrijk grasland 

• Reukgras, weegbree, boterbloem, 
koekoeksbloem en rietorchis. 

• Genoeg hooi voor jaarrond 

• Bestrijding ridderzuring, distels, 
brandnetels maaien 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat kunt u verwachten? 

• Samen kijken naar wat haalbaar is 
voor uw bedrijf of land 

• Bepalen van uw eigen behoeften 
t.a.v. uw bedrijf/land 

• Advies mogelijkheden: 

– Inventarisatie graslanden 

– Inventarisatie gebruik/beheer 

– Begeleiding bij opstellen plan van 
aanpak voor beheer eigen 
land/inpassing bedrijfsvoering 

 

 



Begeleiding plan van aanpak 

• Welke percelen bieden kansen voor 
hooilandbeheer? 

• Welke percelen bieden kansen voor  
weidebeheer? 

• Hoeveel kan/wil ik ontwikkelen? 

• Wat betekent dat voor het beheer en 
het gebruik van mijn land? 

• Creatief graslandmanagement 

• Wij geven de mogelijkheden aan en u 
maakt de keuzes 

 

 

 

 



Randvoorwaarden subsidie 

 

• Gebied Laag Holland 

• Maximaal 25 deelnemers 

• Selectie nodig bij meer dan 25 
aanmeldingen 

• Aantal uur beschikbaar per 
deelnemer- wenst u meer tijd, dan 
kan dat tegen betaling. 

• Efficiënte indeling tijd 

• Aanleveren gegevens 
gebruik/beheer grasland 

 

 

 

 

 




