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1. Kadastrale gegevens Kolhornerkade 
 

Kadastrale 
gemeente 

Sectie Nummer Grootte 
ha.a.ca. 

    

Kolhornerkade    

    

Barsingerhorn F 318 01.13.95 

Barsingerhorn F 320 01.47.10 

Barsingerhorn F 328 00.10.10 

Barsingerhorn F 329 03.68.48 

Barsingerhorn F 326 00.02.00 

    

 Totaal 06.41.63 
 

 

 

 
2. Bereikbaarheid en ligging 
 
Kolhornerkade Kolhorn 
De percelen zijn gelegen aan de Kolhornerkade en zijn  ontsloten naar de Kolhornerkade 

middels een dam met hek.  
 

3. Bestemming 
Beide percelen zijn gelegen in het Natuurnetwerk Nederland. 
 
De kadastrale  percelen Barsingerhorn, sectie F, nummer 318, 320, 328 en 329 
(gedeeltelijk) aan de Kolhornerkade hebben een natuurbestemming bestemming. 
Een klein gedeelte van Barsingerhorn, sectie F, nummer 329 heeft een agrarische 
bestemming (zie bijlage bestemmingsplan Kolhornerkade) en nummer 326 heeft 
een woonbestemming. 
 
De huidige eigenaar de Provincie Noord-Holland verkoopt voornoemde percelen 
met als voorwaarde  dat alle percelen aan de Kolhornerkade , blijvend beheerd 
wordt met natuurdoeltype N12.02 zijnde Kruiden- en Faunarijk grasland. (zie 
bijlage) 
 
 

4. Omschrijving percelen 
De percelen aan de Kolhornerkade te Kolhorn betreffen   één perceel van 
02.71.15 ha en één perceel van 03.70.48 ha, de  percelen zijn met elkaar 
verbonden middels een dam en tevens beide verbonden middels een dam naar 
naast gelegen percelen. De grondsoort is volgens Stiboka een kalkarme kleigrond. 
De ontsluiting is geregeld middels één dam met hek naar de openbare weg, 
middels  Barsingerhorn, sectie: F, no 319 naar de Kolhornerkade, dit is publiek 
rechtelijk vergund. (kaart zie bijlage) 
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Op Barsingerhorn sectie: F, no. 328 zit een heririchtingsrente van € 6,99-  en op 
329 van € 255,12 per jaar beide met een eindjaar van 2033. 
 
 
 

 
5. Wettelijke bepalingen, voorschriften en bijzonderheden 
 
Gebruiksbeperkende bepalingen: zie voorschriften N12.02. en bijgevoegde 

concept koopovereenkomst. 
De Wet Voorkeursrecht Gemeenten: is niet van toepassing. 
Persoonlijke Rechten: niet van toepassing. 
Erfdienstbaarheden:  de toegang verloopt middels het perceel 

(berm)  Barsingerhorn, sectie: F, no. 319, in 
eigendom van Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. 

Beschermd monument 
(art. 3, 4, of 6 van de Monumentenwet): neen. 
Ligging binnen een landinrichtingsproject: neen. 
Ligging binnen NNN: Ja. 
 

6. Vraagprijs 
 
De huidige eigenaar, de Provincie Noord-Holland vraagt gegadigden een bod uit te 
brengen  en  houdt zich het recht om te gunnen voor.  
Koopovereenkomst zie bijlage. 
 

7. Overige informatie 
 
Het voorgaande is informatief en geen concreet aanbod waaraan u rechten zou kunnen 
ontlenen. Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen aanspraken 
worden ontleend. 
 
Voor meer informatie ten aanzien de natuurdoeltypen en van eventuele inrichting kunt u 
contact opnemen met dhr. P. Storm, 06-48137286 /  stormp@noord-holland.nl. 
 
Voor overige  informatie en/of het maken van een afspraak voor een bezichtiging, kunt u 
zich richten tot de heer E.J. van der Horst, bereikbaar onder onderstaand telefoonnummer 
of mobiel 06-53275718. 
 
Van der Horst Rentmeesters 
Westerterpweg 18 
1774 NK  Slootdorp 
horstbv@planet.nl  
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Bijlage I   Topografische kaart  Kolhornerkade Kolhorn
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Bestemmingsplan Kolhornerkade

                                                     



                                                                                      
 

Brochure Kolhornerkade te Kolhorn  pagina 17 van 
11  
 

Het gedeelte van Barsingerhorn, sectie F, nummer 329 wat een agrarische bestemming heeft 
is op onderstaande kaart van het bestemmingsplan rood omrand
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Voorschriften en omschrijving van Kruiden- en Faunarijk grasland 

 

Kruiden- en faunarijk grasland omvat graslanden die kruidenrijk zijn, maar niet tot de schraal-

landen, vochtig hooiland, zilt grasland en overstromingsgrasland of glanshaverhooiland be-

horen. De vegetatie kan behoren tot allerlei verbonden van graslandvegetaties; ondermeer 

kamgrasvegetaties of de meer algemene witbolgraslanden. Diverse soorten ruigte en stru-

weel kunnen in dit grasland voorkomen. Het grasland wordt meestal extensief beweid of ge-

hooid en niet of slechts licht bemest. 

Het beheertype Kruiden- en faunarijk grasland kan voorkomen op diverse bodems van voch-

tig tot droog en heeft doorgaans een (matig) voedselrijk karakter. Kruiden- en faunarijk gras-

land komt in vrijwel alle landschapstypen voor. Toch is het areaal de laatste veertig jaar 

enorm afgenomen door de gangbare landbouwpraktijk: sterke bemesting gecombineerd met 

periodiek doodspuiten van de grasmat en opnieuw inzaaien met hoog productieve grasvari-

eteiten. De meeste overgebleven kruidenrijke graslanden liggen in overhoekjes van het agra-

rische gebied of komen voor in natuurgebieden. Daar kan kruidenrijk grasland een tijdelijk 

fase zijn als de benodigde abiotische omstandigheden voor schraallanden niet of nog niet 

gerealiseerd kunnen worden. 

Kruiden- en faunarijk grasland wordt bij een goede kwaliteit gekenmerkt door variatie in struc-

tuur (ruigte en plaatselijk struweel, hogere en lage vegetatie) en een kruidenrijke graslandbe-

groeiing die rijk is aan kleine fauna. Gradiënten binnen (grond)waterpeil en voedselrijkdom 

zorgen voor diverse vegetatietypen. 

Kenmerkende of bijzondere soorten van schralere beheertypen ontbreken grotendeels bin-

nen Kruiden- en faunarijk grasland, maar graslanden zijn vaak wel rijk aan minder zeldzame 

soorten. Het type is o.a. van belang voor vlinders en andere insecten, vogels en kleine zoog-

dieren De graslanden worden doorgaans niet bemest. Om verzuring tegen te gaan kan, bij 

uitzondering, ruige stalmest of bekalking toegepast worden. 

Afbakening 

 Het betreft grasland, de grasachtigen (monocotylen) zijn dominant, maar kruiden (di-

cotylen) en mossen hebben een oppervlakteaandeel van tenminste 20% 

 De graslanden zijn niet tot andere beheertypen te rekenen (zie afbakening 

andere graslanden). 

 Vrijwel jaarlijks in winter en voorjaar langdurig overstroomde weilanden 

worden niet tot dit beheertype maar tot Zilt- en overstromingsgrasland gerekend 
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Voorbeeldgebieden 

Malpiebeemden, Bommelerwaard-west, Ryptsjersterpolder. 

Subsidie 

Subsidievoorwaarden 
Voor natuurbeheerders geldt een algemene beheerverplichting. Dit betekent dat de be-

heerder het beheertype in stand moet houden. De manier waarop hij deze instandhou-

dingsverplichting invult, is aan de beheerder zelf. 

Vergoeding en standaardkostprijs 

 De jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2018 voor het Natuurbeheertype 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland is € 171,11 per hectare. 

 Tarief Monitoring voor 2018 voor Beheertype Kruiden- en faunarijk grasland 

(met IGG) is € 5,08 

De vergoeding kan jaarlijks wijzigen en bedraagt 75% van de standaardkostprijs. 

Standaardkostprijs 

De standaardkostprijsbladen gaan uit van de beheermaatregelen die gemiddeld over heel 

Nederland gezien nodig zijn om dit beheertype in stand te houden. Afhankelijk van regio-

nale omstandigheden kan het noodzakelijk zijn om het beheer aan te passen voor de in-

standhouding van het beheertype. 

Klik op de afbeelding om deze in een groter formaat te bekijken. 
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Beheeradvies 

Download de pdf voor een toelichting op de beheermaatregelen, herstelmaatregelen en 

overige aandachtspunten. 

 Beheeradvies N12.02 Kruiden en Faunarijk Grasland 

Dit beheeradvies beschrijft wat in het algemeen aan beheermaatregelen nodig is om het 

beheertype ‘Kruiden- en faunarijk grasland’ in stand te houden. Lokaal bezien kan, door 

specifieke lokale omstandigheden, een aangepast beheer noodzakelijk zijn. Het instand-

houdingsbeheer is bedoeld voor de situatie dat het beheertype in een ‘gunstige staat’ ver-

keert. Dat wil zeggen dat de samenstelling van de vegetatie (kenmerkende vegetatiety-

pen, kwalificerende soorten), de aanwezigheid van structuurelementen, het voorkomen 

van kwalificerende soorten fauna en de abiotische omstandigheden voldoen aan de om-

schrijving ‘goed’ in de Kwaliteitsmaatlat voor dit beheertype. 

In kruiden- en faunarijk grasland domineren grassen, maar hebben kruiden ook een vrij 

groot aandeel (> ca. 20%). Naast voedselrijkere grassoorten (als Engels raaigras, ruw 

beemdgras) en gestreepte witbol, komen ook minder voedselrijke grassen voor als ge-

woon reukgras, rood zwenkgras en gewoon struisgras. De verschillende grassoorten 

groeien gemengd en de kruiden komen verspreid voor, niet alleen in haarden van één 

soort. Vaak is het aandeel laag bij de grond groeiende planten en rozetplanten groot (zo-

als madeliefje, vertakte leeuwentand, witte klaver, gewone brunel). Andere soorten die 

veel voorkomen zijn o.a. kamgras, klaver, veldgerst, timoteegras, vertakte, smalle weeg-

bree en scherpe boterbloem. Op vochtige standplaatsen groeien ook soorten als echte 

koekoeksbloem, lidrus, moeraswalstro en moerasrolklaver. 

Goed ontwikkelde kruiden- en faunrijke graslanden hebben een gevarieerde structuur. Er 

is een afwisseling van kortere en langere vegetatie, ruigere delen en meer open plekken, 

en soms ook drogere en nattere delen. Ook is er een afwisseling van grassen en kruiden. 

De vegetatie is niet te dicht en de strooisellaag is dun, zodat zaad kan kiemen en jonge 

planten zich kunnen ontwikkelen. Van de kwalificerende soorten voor dit natuurtype – zo-

wel planten als dagvlinders – komen er meerdere geregeld voor. Slechter ontwikkelde 

kruiden- en faunarijke graslanden zijn minder gevarieerd. Ze zijn minder kruidenrijk en 

worden vaak gedomineerd door enkele soorten. De vegetatie is dicht en ook kan er sprake 

zijn van een dikke strooisellaag. Als gevolg daarvan komen kwalificerende soorten veel 

minder voor. Zie ook niveau 3, Herstelbeheer. 

Het beheer is bedoeld voor situaties die min of meer stabiel zijn. De abiotische omstandig-

heden zijn dan op orde. Het beheer van kruiden- en faunarijk grasland bestaat meestal uit 

https://www.bij12.nl/assets/Index-N12.02-Kruiden-en-Faunarijk-Grasland-Beheeradvies.pdf
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vrij extensief beweiden, en soms uit hooien met na-weiden. Bij beweiden is de kans op 

een meer gevarieerde structuur groter dan bij maaien. Het betreft matig voedselrijke vege-

taties, die doorgaans niet bemest hoeven te worden. Als de omstandigheden te voedsel-

arm en/of te zuur worden kan eventueel licht bemest worden met ruige stalmest. Om ver-

zuring tegen te gaan kan, bij uitzondering, ook bekalking toegepast worden. 

Doelen van beheer 

 Zorgen voor een kruidenrijke vegetaties en tegengaan van strooiselop-

hoping, verruiging en verbossing, 

 Zorgen voor kleinschalige structuurvariatie, om ruimte te bieden aan allerlei 

diergroepen (dagvlinders en andere insecten, reptielen, vogels e.d.), 

 In gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zorgen voor een gunstige 

vegetatiestructuur en voldoende voedselaanbod voor deze groep. 

Mogelijke knelpunten 

 Ontstaan van dichte, eenvormige vegetaties die weinig kruidenrijk zijn. Ze 

worden vaak gedomineerd door enkele soorten (bijv. kweek, kropaar, rietgras, gestreepte 

witbol). Zie ook onder niveau 3, Herstelbeheer; 

 Ongewenste of overmatige groei van boom- en struikvormende soorten. In 

ieder geval bij een oppervlakteaandeel van ca. 20% of meer; 

 Te schrale of zure omstandigheden; verzuring leidt op droge gronden tot 

dominantie van zwenk- en struisgrassen of witbol en onder natte omstandigheden tot do-

minantie van pitrus. 

Het beheer bestaat vooral uit beweiden. Kruiden- en faunarijke graslanden zijn vegetaties 

van vrij voedselrijke omstandigheden, maar de productiviteit kan sterk verschillen. De in-

tensiteit van het beheer moet worden afgestemd op de vegetatieproductie. Doorgaans 

kunt u met seizoensbeweiden volstaan, waarbij de dichtheid kan variëren (gemiddeld ca. 

1-2 GVE/ha). 

Bij een nog vrij hoge productie (ca. 6 ton droge stof per ha of meer) kan – vaak tijdelijk – 

gemaaid en na-beweid worden om eerst verder verschraald te worden; bemesting moet 

dan achterwege blijven. Als de productie afneemt kan worden overgeschakeld op bewei-

ding. Kleinschalige structuurvariatie kan ontstaan door de veedichtheid permanent te ver-

lagen, of door delen permanent of tijdelijk uit te rasteren (bijv. slootkanten of randen langs 

bos of struweel). Ook wisselingen in begrazingsdruk kunnen bijdragen aan de structuurva-

riatie. 
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In gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels kunnen ruigere delen in het najaar ge-

bloot worden. Bij bloten wordt het gewas op ca. 10 cm vanaf de grond afgemaaid en ver-

volgens verspreid. 

Kruiden- en faunarijke graslanden zijn matig voedselrijke vegetaties, die vaak niet worden 

bemest. Als de omstandigheden te voedselarm of te zuur (pH-KCL < 4,8) worden, kunt u 

evt. licht bemesten met ruige stalmest. Graslanden met een licht basische bodem zijn 

soortenrijker dan graslanden op een zure bodem. Dat is vooral aan de orde in weidevogel-

gebieden, om te zorgen voor voldoende voedsel (bodemfauna) voor weidevogels. Om ver-

zuring tegen te gaan kan eventueel ook bekalkt worden. 

 

  

 

 

Beweiden 

Beweiden is het laten begrazen van het terrein gedurende het vegetatieseizoen (sei-

zoensbeweiding). Onder invloed van het gedrag van de dieren ontstaan patronen en vari-
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atie in structuur: kort en minder kort afgegraasde delen, mestplekken, rustplekken, paad-

jes e.d. 

Soms vormen kruiden- en faunarijke graslanden onderdeel van een integraal jaarrond 

begraasd gebied; jaarrond begrazing is geschikt als gestreefd wordt naar structuurrijk 

grasland met ruigere delen. 

Na-beweiden 

Na-beweiding is het laten begrazen van het terrein nadat het is gehooid (in dit geval bin-

nen enkele weken). 

Maaien 

Maaien van kruiden- en faunarijk grasland betreft het één keer per jaar afmaaien van het 

bovengrondse deel van de vegetatie. Het maaisel wordt altijd goed afgevoerd. 

Bloten 

Bloten is het in het najaar afmaaien van ruigere delen, waarna het gewas ter plekke 

wordt verspreid. 

Bemesten 

Het bemesten met ruige stalmest, max. 20 ton per ha per jaar. In de meeste gevallen zal 

mesttoediening eens in de 3 jaar voldoende zijn. 

Verwijderen opslag 

Het verwijderen van opslag is het weghalen van boom- en struikvormende soorten. Daar-

mee voorkomt u dat de lage vegetatie wordt overwoekerd door bomen en struiken. Ook 

wordt het ingezet om openheid van het landschap te bewaren. 

Bekalken 

Het incidenteel toedienen van kalk of kalkhoudende stoffen, om verzuring tegen te gaan. 

Herstelbeheer 
Goed ontwikkelde kruiden- en faunarijke graslanden zijn vegetaties met veel structuurva-

riatie. Dat betekent dat er afwisseling is van bijvoorbeeld kort en minder kort afgegraasde 

delen, bloemrijke ruigten, veepaadjes, kale plekken, deels wel en deels niet betreden 

slootkanten, lokaal nattere delen en vaak (maar in beperkte mate) ook struwelen, soli-

taire bomen, geleidelijke overgangen van grasland naar bos(jes) e.d. Deze variatie is erg 

belangrijk om leefruimte te bieden aan onder meer dagvlinders en andere insecten, 

(broed)vogels en allerlei insectenetende dieren. 

Structuurvariatie gaat vaak gepaard met grotere kruidenrijkdom. De vegetatie bestaat 

dan, naast een afwisseling van verschillende grassoorten (voedselrijker én schraler), uit 

> 20% kruiden, waaronder veel laagblijvende soorten. Meerdere voor dit beheertype 

kwalificerende plantensoorten – als echte koekoeksbloem, gewone brunel, grote ratelaar, 
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kamgras, knoopkruid, muizenoor – komen geregeld voor. Ook leven er meerdere dag-

vlindersoorten. 

Slechter ontwikkelde kruiden- en faunarijke graslanden zijn minder gevarieerd, minder 

kruidenrijk en worden vaak gedomineerd door enkele soorten (bijv. kweek, kropaar, riet-

gras, gestreepte witbol). De dichte vegetatie biedt weinig ruimte aan andere soorten om 

te kiemen. Kwalificerende plantensoorten komen dan maar zeer beperkt voor of ontbre-

ken. Als er te weinig biomassa wordt afgevoerd hoopt zich een dikke strooisellaag op. In 

deze vervilte laag kan zaad slecht kiemen en kunnen jonge planten zich moeilijk ontwik-

kelen. Vanwege de beperkte structuurvariatie en het kleinere aandeel aan kruiden zijn de 

omstandigheden minder geschikt voor allerlei diersoorten. Dat heeft deels te maken met 

de te dichte structuur, maar ook met gebrek aan bijv. nectarplanten. 

Mogelijke herstelmaatregelen om de voedselrijkdom te verlagen: 

 Tijdelijk maaien en na-beweiden i.p.v. seizoensbeweiden, om meer bio-

massa en voedingsstoffen af te voeren; 

 Tijdelijk 2 (mogelijk 3) keer per jaar maaien om de graslanden te verschra-

len. Dit zou zelfs al vroeg in het seizoen moeten gebeuren (mei, begin juni). Vaak ontwik-

kelt zich binnen 5-10 jaar een kruidenrijke vegetatie; 

 Bij erg voedselrijke gronden kan ‘uitmijnen’ een goede methode zijn. 

Mogelijke herstelmaatregelen om de kruidenrijkdom en de variatie in structuur te 

vergroten en de effecten van verrijking en verruiging tegen te gaan zijn: 

 Met een hogere veebezetting weiden, omdat er zo open plekken kunnen 

ontstaan; 

 Omdat de aanwezigheid van bronlocaties in de directe omgeving en dus 

aanvoer van zaden van gewenste kruiden meestal de beperkende factoren zijn om tot 

soortenrijke graslanden te komen, “doorzaaien” met inheemse kruiden en grassen via 

aanvoer van kruidenrijk hooi afkomstig van nabij gelegen soortenrijke graslandpercelen 

dat vervolgens “gedorst” wordt op het te verrijken perceel; 

 Om de dominantie van bijv. witbol te doorbreken lijkt tijdelijk akkerbeheer 

een goede optie. Er ontstaan dan goede kiemingsmilieus voor kruiden. Ook kan bodem-

verwonding (bijv. frezen) helpen om het dominantie stadium te doorbreken. 
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Monitoring en natuurkwaliteit 

Structuur 

Dit beheertype omvat droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke graslanden. 

Ze omvat een scala aan bloemrijke vegetaties van vrij schrale typen kamgrasweiden tot 

tamelijk voedselrijke witbolgraslanden. Vochtige hooilanden met grondwaterinvloed, 

overstromingsgraslanden, natte en droge schraallanden en glanshaverhooilanden vallen 

buiten dit type, maar worden als zelfstandige beheertypen onderscheiden. De planten die 

in dit beheertype voorkomen zijn merendeels algemenere soorten die weinig specifieke 

eisen aan de abiotische omgeving stellen. Flora en vegetatie zijn daarom niet bepalend 

voor de kwaliteit van dit beheertype, en de milieu- en watercondities slechts in beperkte 

mate. Wel is het belangrijk om te streven naar een zo groot mogelijke variatie in voedsel-

rijkdom en vochtigheid. 

Variatie in structuur is belangrijk voor faunasoorten die in dit grasland voorkomen. Zo 

zorgt een afwisseling tussen korte en hoge vegetatie met plaatselijk ruigte en struweel 

voor verschil in microklimaat, hetgeen van belang is voor dagvlinders, andere insecten, 

reptielen, vogels en kleine zoogdieren. 

Binnen het kruiden- en faunarijk grasland zijn grasachtigen dominant, maar kruiden en 

mossen hebben een oppervlakteaandeel van tenminste 20%. De volgende kwalifice-

rende structuurelementen worden onderscheiden: 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland - 
Structuur 

Structuurelement 
Min. 
% 

Max. 
% 

Hoog struweel, incl. 
braam-, gagel- en 
bremstruweel 

5 20 
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N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland - 
Structuur 

Structuurelement 
Min. 
% 

Max. 
% 

Solitaire bomen en kleine 
bosjes (>5 m) 

1 5 

Meter slootlengte / 
hectare* 

1 5 

* Slootlengte is in meter/ha, geen percentage 

Kwaliteitsbepaling 

 Goed: indien minimaal 2 of meer kwalificerende 
structuurelementen aanwezig zijn. 

 Matig: indien 1 kwalificerende structuurelementen 
aanwezig zijn. 

 Slecht: indien geen kwalificerend structuurelement 
aanwezig is. 

Flora en fauna 
Biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorko-
men van kwalificerende flora- en faunasoorten uit 
de volgende soortgroepen: 
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N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland - 
Flora en fauna 

Soortgroep Soorten 

Planten: 

bochtige klaver, echte 
koekoeksbloem, gewone 
brunel, gewone margriet, 
grote ratelaar, kamgras, 
karwijvarkenskervel, 
klavervreter, klein 
vogelpootje, 
knolvossenstaart, 
knoopkruid, 
moerasstruisgras, 
muizenoor, polei, spits 
havikskruid, waterkruiskruid, 
witte munt, zwarte zegge 

Dagvlinders: 

argusvlinder, bruin blauwtje, 
bruine vuurvlinder, bruin 
zandoogje, 
geelsprietdikkopje, groot 
dikkopje, hooibeestje, kleine 
parelmoervlinder, 
zwartsprietdikkopje 
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Tot de kwalificerende soorten kunnen ook 2 extra 
soorten uit bijlage 1 gerekend worden, indien deze 
voorkomen in het beheertype. 
Kwaliteitsbepaling 

 Goed: indien minimaal 6 kwalificerende soorten 
voorkomen, waarvan ten minste 4 op >15% van 
de oppervlakte van het beheertype en beide soort-
groepen vertegenwoordigd zijn. 

 Matig: indien 4-5 kwalificerende soorten voorko-
men of indien meer soorten voorkomen, maar niet 
aan de eisen van klasse goed voldaan wordt. 

 Slecht: indien niet aan de klasse matig of goed 
voldaan is. 

Milieu- en watercondities 
Voor dit beheertype worden geen milieu- en water-
condities gemonitoord. 

Ruimtelijke condities 
Wanneer het beheertype geïsoleerd ligt en de op-
pervlakte groter is dan 75 ha. scoort het “goed”. 
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N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland - 
Ruimtelijke condities 

Oppervlakte 
beheertype/ 
Ruimtelijke 
samenhang 

>5 
ha 

1-5 
ha 

< 1 
ha 

Verbonden met 
andere 
graslandbeheet
ypen (N10 t/m 
N12) 

Goe
d 

Goe
d 

Mati
g 

In nabijheid 
(binnen 1 km) 
van andere 
graslandbeheert
ypen (N10 t/m 
N12) 

Goe
d 

Mati
g 

Slec
ht 

Geïsoleerd 
Mati
g 

Slec
ht 

Slec
ht 
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Monitoring 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland - 
Monitoring 

Parameter Methode 
Freque
ntie 

Structuurelem
enten 

Bepaling 
bedekking 

6 jaar 

Planten 

Inventarisati
e 
kwalificeren
de soorten 

6 jaar 

Dagvlinders 

Inventarisati
e 
kwalificeren
de soorten 

6 jaar 

Ruimtelijke 
condities 

GIS-analyse 
en 
veldwaarne
ming 

6 jaar 
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Koopovereenkomst  
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