Definitie van de term beheereenheid i.r.t. de
beheereisen
In de beheereisen van de diverse beheerpakketten bestaat een onderscheid in de
frequentie van de uitvoering van het beheer:
• Jaarlijks beheer;
• Gefaseerd of periodiek beheer (met beheercyclus langer dan één jaar).
Bij beheerpakketten met jaarlijks beheer, bijvoorbeeld akkerranden die jaarlijks
opnieuw worden ingezaaid, of grasland met een rustperiode, moet dit beheer jaarlijks
op de afgesproken locatie worden uitgevoerd conform de afspraken in het
beheercontract. Alle beheereisen gelden dan voor alle individuele beheereenheden,
dus op element niveau.
Daarnaast zijn er diverse beheerpakketten waarin de beheereisen gewenste ruimte
laten voor een gefaseerde of periodieke uitvoering van het beheer, zoals bij deze
twee voorbeelden:
• Duurzaam slootbeheer: minimaal 40% tot maximaal 100% van de
beheereenheid wordt van 15 juni tot 1 oktober geschoond en/of gemaaid.
• Hakhoutbeheer: minimaal 5% tot maximaal 100% van de beheereenheid is
gesnoeid in de periode van 1 oktober t/m 15 maart.
Bij dit soort pakketten is het niet wenselijk dat jaarlijks van elk element een deel
wordt geschoond of afgezet. Bij pakketten met een gefaseerd of periodiek beheer
(dus met een beheercyclus langer dan één jaar) hoeven de beheereisen daarom niet
op element niveau te worden gerealiseerd, maar op het niveau van het gehele
leefgebied. Dat betekent dat de beheereisen voor eerder genoemde voorbeelden als
volgt kunnen worden vertaald:
• Duurzaam slootbeheer: minimaal 40% tot maximaal 100% van het totale
oppervlak waarop dit beheerpakket is afgesloten binnen het leefgebied, wordt
van 15 juni tot 1 oktober geschoond en/of gemaaid.
• Hakhoutbeheer: minimaal 5% tot maximaal 100% van het totale oppervlak
van dit beheerpakket binnen het leefgebied is gesnoeid in de periode van 1
oktober t/m 15 maart.
Onder het hakhoutbeheer kan ook een post jaarlijks beheer opgenomen zijn
afhankelijk van de eigen invulling van het collectief. Door de invulling van de
beheereis snoeien op minimaal 5% van de beheereenheid geeft dit voldoende basis
ook voor de verantwoording van het jaarlijks beheer.

