
Concept Maatwerkpaketten Natte Dooradering 2018 

Het leefgebied natte dooradering wordt per 2018 in de noordelijke Friese wouden flink uitgebreid. 

De vereniging denkt al langere tijd na over het verhogen van de deelname in dit leefgebied, waarmee 

de biodiversiteitsdoelen beter kunnen worden gerealiseerd. Op dit moment is de deelname in het 

leefgebied beperkt, om de deelname te bevorderen is er nagedacht over maatwerkpakketten. 

U kunt zich vrijblijvend aanmelden voor de maatwerkpakketten die op dit moment nog als concept 

hieronder vermeld staan. In november 2017 worden de maatwerkpakketten in de ledenvergadering 

behandeld en bij goedkeuring ingevoerd per 2018. 

Maatwerkpakket Ecologisch Slootschonen i.c.m. Kruidenrijke Rand 

Ecologisch slootschonen is een bestaand pakket waarbij sloten m.b.v. een maaikorf of eco-reiniger 

worden gehekkeld. Hierbij blijft het bodemprofiel intact en kan een deel van de beplanting blijven 

staan. Om de ecologie in- en rondom sloten te bevorderen kan er een kruidenrijke rand worden 

gecreëerd. De rand heeft geen gevolgen voor de mestplaatsing, de rand zelf blijft echter wel 

bemestingsvrij.  

Het hekkelmateriaal wordt op maximaal 1 meter van de walinsteek gedeponeerd, dit wordt in 

september gedaan. Daarna moet het hekkelmateriaal voor de ingang van de rustperiode (1 april) 

verwijderd- of verwerkt zijn. 

Hieronder staan de concept voorwaarden waaraan het beheer zal moeten voldoen; 

Beheereisen 

Pakket B: Ecologisch slootschonen 

 Minimaal 40% tot maximaal 100% van de beheereenheid wordt van 1 september tot 1 oktober 

geschoond en/of gemaaid. 

 Snoei- en of maaiafval wordt direct verwijderd. 

 Bij het slootschonen wordt gebruik gemaakt van een maaikorf of een ecoreiniger. Andere 

slootreinigingsapparatuur kan ook gebruikt worden mits het bodemprofiel inclusief de wortels 

van waterplanten in de sloot niet beschadigd wordt. 

 Het slootvuil wordt op 1 meter van de waterinsteek gedeponeerd. Na 1 dag mag het worden 

afgevoerd of worden verwerkt op het naastgelegen perceel d.m.v. bijv. een wallenvrees. 

Afvoeren of verwerken dient voor 1 april afgerond te zijn.  

 Indien de Keur en de breedte van de sloot dit toestaat blijft een deel van de slootbegroeiing 

tijdens het slootschonen staan (afhankelijk van de Keur maximaal 25% van de begroeiing).  

 Er mogen geen meststoffen in het element gebruikt worden. 

 

Pakket B.1 aanvullend; Ecologisch slootschonen i.c.m. Kruidenrijke rand 

 Bij het slootschonen gelden dezelfde beheereisen als Pakket B, aangrenzend is een kruidenrijke 
graslandrand aanwezig van (2 tot 6 meter).  

 Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 april tot 15 juni, waarbij 4 verschillende 
indicatorsoorten aanwezig zijn.   



 In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats  

 Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid  

 Het gewas wordt jaarlijks na 15 juni minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd  

 Beweiding in de rustperiode is toegestaan, extra bemesting niet(dit heeft geen gevolgen voor de 

mestplaatsing). 

 In de rustperiode wordt de beheereenheid niet gemaaid, gerold, gesleept, of bemest. In deze 

periode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.  

 Chemische  onkruidbestrijding is alleen toegestaan bij pleksgewijze bestrijding van haarden van 

akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel buiten de rustperiode.  

 Het graslandrand mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.  

 

Mocht u interesse hebben in het toepassen van dit maatwerkpakket, dan kunt u vrijblijvend een mail 

sturen naar jpilat@noardlikefryskewalden.nl 

 

Maatwerkpakket Baggeren met baggerpomp i.c.m. Kruidenrijke Rand 

Pakket A: Baggeren met baggerpomp          

 Minimaal 50% tot maximaal 100% van de beheereenheid wordt van 1 augustus tot 1 oktober 

geschoond en/of gemaaid. 

 Bagger is op aangrenzende landbouwgrond gespoten; melding achteraf binnen 2 weken 

(beheereenheid is sloot plus aangrenzende landbouwgrond).  

 Minimaal 50% van de oppervlakte van watergangen die geen hoofdtaak hebben in de 

waterafvoer, gefaseerd baggeren (niet gehele breedte van de watergang/ niet alles tegelijk). Er 

wordt gebaggerd in mozaïekvorm, dus niet alles tegelijk, het Collectief geeft aan wanneer 

werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.    

 Er wordt niet gezogen binnen 60 cm vanaf de waterlijn.  

 Baggerpomp zonder vleugels gebruiken. De zuigkop van de baggerpomp wordt iedere keer 

zoveel mogelijk door dezelfde vore getrokken in de sloot.   

 De sloot is minimaal 2 meter breed en loopt tijdens het baggeren niet droog.  

 Er komt geen bagger terecht in de slootkant.  

 Voldoende (variatie in)slootdiepte aanbrengen: delen 60-80 cm om overwinteringsplaatsen te 

creëren. 

 Bij krabbenscheervegetaties de baggerpomp onder de aanwezig krabbenscheervegetaties 

doortrekken. 

 Bij krabbenscheervegetaties: eens in de vier jaar baggeren en minimaal 40 en maximaal 60% van 

de krabbenscheervegetatie laten staan (eventueel terugzetten). 

 Er mogen geen meststoffen in het element gebruikt worden. 

 

Pakket A.1 aanvullend; Baggeren met baggerpomp i.c.m. Kruidenrijke rand 

 Bij het baggeren gelden dezelfde beheereisen als Pakket A, aangrenzend is een kruidenrijke 
graslandrand aanwezig van (2 tot 6 meter).  
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 Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 april tot 15 juni, waarbij 4 verschillende 
indicatorsoorten aanwezig zijn.   

 In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats  

 Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid  

 Het gewas wordt jaarlijks na 15 juni minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd  

 Beweiding in de rustperiode is toegestaan, extra bemesting niet(dit heeft geen gevolgen voor de 

mestplaatsing). 

 In de rustperiode wordt de beheereenheid niet gemaaid, gerold, gesleept, of bemest. In deze 
periode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.  

 Chemische  onkruidbestrijding is alleen toegestaan bij pleksgewijze bestrijding van haarden van 
akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel buiten de rustperiode.  

 Het graslandrand mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.  
 

Mocht u interesse hebben in het toepassen van dit maatwerkpakket, dan kunt u vrijblijvend een mail 

sturen naar jpilat@noardlikefryskewalden.nl 

 

Maatwerkpakketten Hoog Waterpeil  

In de leefgebieden Open Grasland en Natte Dooradering kan jaarlijks het pakket ‘Hoog waterpeil’ van 1 

februari tot 15 juni uitgevoerd worden. Echter, op 1 februari zijn de percelen in vele gevallen nog erg nat, 

het uitrijden van (ruige) mest wordt daarbij in sommige gevallen bemoeilijkt. Er wordt daarom 

voorgesteld om naast het pakket: verhoging vanaf 1 februari, het peil op 15 februari (gelijk met inundatie 

van plas-drassen) of 15 maart te verhogen.  

Beheereisen   

Pakket 1 Februari 

 Slootwater, oppervlaktewaterpeil, is van 1 februari tot 15 juni minimaal x cm (zie beschreven 

onder pakketten) hoger dan eerste volgende watergang aangrenzende aan beheereenheid.  

 

Pakket 15 Februari 

 Slootwater, oppervlaktewaterpeil, is van 15 februari tot 15 juni minimaal x cm (zie beschreven 

onder pakketten) hoger dan eerste volgende watergang aangrenzende aan beheereenheid.  

 

Pakket 15 Maart 

 Slootwater, oppervlaktewaterpeil, is van 15 maart tot 15 juni minimaal x cm (zie beschreven 

onder pakketten) hoger dan eerste volgende watergang aangrenzende aan beheereenheid.  

 

Aanvullende beheervoorschriften  

 Het gemiddelde oppervlaktewaterpeil naast de beheereenheid bereikt ná de verhoging een 

(streef)peil t.o.v. het (gemiddelde) maaiveld van 25 centimeter beneden maaiveld of minder op 

veengrond en 40 centimeter beneden maaiveld of minder op kleigrond.  
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 Het pakket kan niet worden afgesloten in gebieden die volgens het peilbesluit van het 

waterschap een drooglegging hebben van 70 cm of meer (zomerpeil). Te allen tijde, echter, moet 

op de beheereenheid de hiervoor genoemde drooglegging (respectievelijk 25 en 40 cm) 

gerealiseerd zijn.  

 Er is een schriftelijke toestemming nodig van het waterschap.  

 Het verschil tussen het opgezette peil en het omringende peil is bij de peilscheidingen of stuwtjes 

te meten, bij de keuze van het meetmoment dient rekening te worden gehouden met droge 

periodes en intensieve buien. 

 

Pakketten  

a) Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 20 cm verhoogd t.o.v. 

het omringend waterpeil.  

b) Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 30 cm verhoogd t.o.v. 

het omringend waterpeil.  

c) Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 40 cm verhoogd t.o.v. 

het omringend waterpeil.  

 

Mocht u interesse hebben voor één van deze pakketten of wilt u uw bestaande Hoog waterpeil pakket 

aanpassen? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via jpilat@noardlikefryskewalden.nl.  
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