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Versie: maart 2023 Volgnummer: RZ_.……_..….. 

 

Deze overeenkomst bestaat uit drie onderdelen: 
Deel I    :  Overeenkomstgegevens en voorwaarden 
Deel II  :  Vergoeding en betalingsgegevens 
Deel III  :  Ondertekening  
Deel IV   : Inrichtings- en beheersvoorschriften 

 

Deel I: Overeenkomstgegevens en voorwaarden 
 
De betrokkenen  
 
Partij 1   De heer/mevrouw …………………..…………. in zijn/haar hoedanigheid van gebruiker 

van het in deze overeenkomst genoemde perceel; 
 
Partij 2  Weidevogelgroep…………………....…, vertegenwoordigd door …………..…………….; 
 
Partij 3   Brabants Landschap, vertegenwoordigd door directeur ir.  J.A.C. Hogenboom, heeft 

kennis genomen van deze overeenkomst en stelt zich garant voor uitbetaling van de 
vergoeding wanneer is voldaan aan de inrichtings- en beheervoorschriften (deel IV), 

 
komen het volgende overeen: 
 
Looptijd overeenkomst en beschrijving subsidiabele activiteiten 

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor het weidevogelseizoen 2023, na het moment dat 
de nestlocatie is vastgesteld of het nest is aangetroffen (Datum:……-…...- 2023). De intentie 
van partijen is om na beëindiging van de overeenkomst in een volgend jaar opnieuw een 
overeenkomst te sluiten voor aanleg van een rustzone voor weidevogels.  

2. De overeenkomst heeft betrekking op de volgende subsidiabele activiteiten: 
 aanleg en onderhoud van totaal …....... hectare rustzone voor het volgende aantal 

broedparen:  …. grutto(‘s), …. wulp(en) en …. tureluur(s), met ligging van nesten en 
afmetingen rustzone als aangegeven op bijgevoegde kaart. 

3. (OPTIONEEL) De overeenkomst heeft tevens betrekking op het plaatsen van een 
vossenraster direct rondom de rustzone. Dit raster wordt na de eerste maaibeurt vergroot tot 
een oppervlakte 1x zo groot als dat van de rustzone, ten behoeve van veilig kuikenbiotoop. 
Het raster wordt geplaatst met een oppervlakte van …… hectare (dubbele van rustzone). 

 
Maatregelen en vergoedingen 

1. Partij 1 zal de rustzone voor weidevogels aanleggen, in stand houden en onderhouden 
overeenkomstig aangehechte inrichtings- en beheervoorschriften (deel IV). 

2. (Bij keuze voor pakket Vossenraster) Partij 1 zal het vossenraster in samenwerking met partij 
2 helpen plaatsen en controleren wanneer nodig en gewenst. Partij 2 zal door hun gewenste 
werkzaamheden aankondigen bij partij 1. 

3. Partij 2 zal bij naleving van deze overeenkomst door partij 1 zich verplichten tot het vaststellen 
van het subsidiebedrag zoals is uitgewerkt in deel III van deze overeenkomst.  

4. Partij 2 verzoekt na vaststelling van het subsidiebedrag partij 3 tot uitbetaling van het bedrag 
aan partij 1 middels het daarvoor bedoelde afrondingsformulier.  

5. Partij 3 verplicht zich na vaststelling, het subsidiebedrag binnen 60 dagen na ontvangst van 
het betalingsverzoek (afrondingsformulier) over te maken aan partij 1. 

6. Partij 2 heeft recht op een aanvullende vergoeding van 6% van de totale vergoeding uit deel 
III voor de monitoringswerkzaamheden en 9% voor de coördinatiewerkzaamheden. 

7. Bij optioneel gebruik van een vossenraster tegen grondpredatie welke 1x zo groot is in 
oppervlakte als de rustzone, ontvangt partij 2 een vergoeding van 9% voor de 
coördinatiewerkzaamheden hierbij. 

   
Instandhouding rustzone voor weidevogels 
 Partij 1 verricht zelf geen handelingen of staat niet toe dat derden handelingen verrichten die 

het behoud van de rustzone (of het vossenraster) kan aantasten. 
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Toezicht op naleving 
1. Partij 1 staat toe dat partij 2 controle op de naleving van deze overeenkomst en de 

subsidievoorwaarden uitvoert. 
2. Partij 2 volgt de ontwikkeling van de weidevogels en de rustzone (en het vossenraster). Zodra 

er zich geen vogels meer in of nabij de rustzone bevinden dient partij 2 een ingevuld 
afrondingsformulier in bij partij 3 wat tevens dient als betalingsverzoek.  

3. Indien wordt vastgesteld dat niet of onvoldoende voldaan wordt aan de voorwaarden in deze 
overeenkomst zal de subsidie overeenkomstig het hieromtrent bepaalde in de Algemene Wet 
Bestuursrecht worden ingetrokken, gewijzigd vastgesteld, geweigerd of teruggevorderd.  

 

 
 
Deel II: Ondertekening 

 
 
Partij 1 Partij 2 Partij 3             
      
 
Plaats   : ………………………… Plaats  : …………………………….   Plaats :  …………………….. 
 
Datum   : ………………………… Datum  : …………………………….    Datum : …………………….. 
 
Naam    : …………………………  Naam   : …………………………….   Naam :  …………………….. 
 
Handtekening:        Handtekening:   Handtekening: 
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Deel III: Vergoeding en betalingsgegevens 

 
Rustzone (nr) Oppervlakte (ha) € 687,- / ha  Vergoeding (€) 

  
 

 
  

 
  

 
   

Rustzone met raster 
(nr) 

Oppervlakte raster 
(ha) 

€ 200,- / ha  Vergoeding (€) 

 
 

 
  

 

 

  

  
Totaal 

 
€ 

 
Bij naleving van de gestelde voorwaarden zal door partij 3 uitbetaling plaats vinden van het hierboven 

vermelde totaalbedrag aan partij 1 op:  

Bank-/Gironummer  IBAN : …………………………………………………………………………………… 

Ten name van  : …………………………………………………………………………………… 

Adres   : …………………………………………………………………………………… 

Postcode    : …………………………………………………………………………………… 

Woonplaats  : …………………………………………………………………………………… 

Mailadres      : ……………………………………………………………………………………… 

Telefoon  : …………………………………………………………………………………… 

 

Het gedeelte hieronder niet invullen 

 

Akkoord      4114 - LB30256 
        

Datum:  ………-………- 2023 

 

Perceelsnumer: ………………… 

 

O.v.v.:  Verg. RZ_…..…_………_2023 
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Deel IV: Inrichtings- en beheervoorwaarden    
 

 

Wat is een rustzone voor kritische weidevogelsoorten? 
 Een rustzone is een oppervlakte grasland (rand- of blokvormig) die als grasland met een rustperi-

ode wordt beheerd ten behoeve van de grutto, wulp of tureluur. 
 

Wat is het doel van een rustzone? 
 Door de aanleg van een rustzone neemt de kans op verstoring en predatie af. Hierdoor komen 

meer nesten uit. 
 Een rustzone biedt jonge grutto’s, wulpen of tureluurs de gewenste dekking en foerageermogelijk-

heden. Hierdoor worden meer jongen vliegvlug. 
 
 

Waarom een ruim vossenraster? 
 De ervaring leert dat jonge weidevogels de rustzone snel verlaten om te foerageren. Daarbij betre-

den ze het gemaaide grasveld, waarna zij direct meer gevaar lopen op predatie. Om een veilige 
omgeving te bieden waar jonge weidevogels kunnen foerageren, kan een vossenraster na het 
maaien van het perceel ruim buiten de rustzone worden geplaatst. Het oppervlak van het raster 
dient één keer zo groot te zijn als dat van de rustzone. Voor de extra werkzaamheden ontvangen 
boer en vrijwilligersgroep een vergoeding. 

 
 

 
Rustzone 

 

 
Grutto 
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Voorwaarde voor deelname 
 De zone kan uitsluitend worden aangelegd bij grondgebruikers die samenwerken met een door Bra-

bants Landschap erkende weidevogelgroep; 
 De zone wordt uitsluitend aangelegd wanneer door weidevogelbeschermers is vastgesteld dat een 

nest of territorium van een kritische weidevogelsoort aanwezig is. In overleg met de weidevogel-
groep kunnen naast grutto, wulp of tureluur, andere soorten tot de groep ‘kritische weidevogels’ be-
horen.  

 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 
 De zone bestaat uit grasland;  
 De zone wordt aangelegd om het nest. Indien dit niet mogelijk is wordt de zone binnen een straal van 

200 meter van het nest aangelegd;  
 De zone ligt op een afstand van minimaal 50m vanaf gebouwen en hoog opgaande begroeiing; 
 De zone heeft een oppervlakte tussen 1.000m2 en 10.000m2 en is minimaal 12m breed; 
 Er is vanaf het moment dat een nest wordt aangetroffen continu een zone aanwezig voor de periode 

zolang er vogels aanwezig zijn. De zone blijft intact tot tenminste het moment dat er geen jonge 
weidevogels meer aanwezig zijn. 

 De afwezigheid van jongen wordt alléén door de vrijwilliger vastgesteld. 
 Wanneer de rustzone aanwezig is worden hierin geen bewerkingen (inclusief beweiding)  uitgevoerd. 
 Voorafgaand aan tussentijdse bewerkingen op het perceel waar de rustzone (en het raster) aanwezig 

is wordt altijd contact opgenomen met de betreffende vrijwilliger.  
 In eerste instantie wordt het vossenraster rondom de rustzone geplaatst. Na de eerste maaibeurt 

wordt dit raster opnieuw geplaatst, en dient deze het dubbele oppervlak van de rustzone te hebben 
ten behoeve van een optimaal en veilig kuikenbiotoop.  

 Het raster dient intact te blijven tot er geen jongen meer in en rondom de rustzone aanwezig zijn. 
 De afwezigheid van jongen wordt alléén door de vrijwilliger vastgesteld. 

 
 

Vergoeding 
De vergoeding voor het pakket ‘Rustzone voor kritische weidevogelsoorten’ bedraagt € 687,-- per hectare. 
De vergoeding voor het pakket “Ruim vossenraster” bedraagt  € 200,-- per hectare. 

 
 

Dit project wordt uitgevoerd door:                                            en financieel mogelijk gemaakt door: 
 

 
 

 
Deel V: Kaart met ligging afgesproken beheer 
 
Voeg een topografische kaart toe met daarop ingetekend álle maatregelen die zijn afgesproken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze ingevulde overeenkomst dient incl. bijlagen opgestuurd te worden naar: 
Brabants Landschap, tav. Lisa van den Biggelaar, Kasteellaan 4, 5060VE, Haaren 

 


