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Beschrijving 

Voor de instandhouding van vitale weidevogelpopulaties is het noodzakelijk dat naast 

het optimaliseren van het beheer ook de inrichting wordt geoptimaliseerd ten aanzien van  waterpeil. 

Hierdoor is het bodemleven beter beschikbaar, wordt de grasgroei vertraagd en ontstaat er meer 

variatie in structuur van de grasmat. 

 

Afbakening 

• Cumulatie toegestaan met beheerpakketten 1, 2, 4, 5, 6 en/of 7 

• De beheereenheid moet gelegen zijn op of grenzen aan landbouwgrond. 

 
Beheereisen   

• Door een tijdelijke, plaatselijke voorziening is het oppervlaktewaterpeil van datum x tot datum y 
(zie beschreven onder pakketten) minimaal a centimeter (beschreven onder pakketten) hoger 
dan de eerst volgende watergang.  

 

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.  

• 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 

Hoogwaterpeil 15 februari tot 15 juni 

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. 

 
Hoogwaterpeil 15 maart tot 15 juni 

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

het omringend waterpeil. 

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

het omringend waterpeil. 

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

het omringend waterpeil. 
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Vergoeding 
 

8.  Hoog waterpeil Vergoeding per jaar Per eenheid 

a Hoogwaterpeil 15 februari tot 15 juni – verhoging 20 cm  € 105,05  / hectare 
b Hoogwaterpeil 15 februari tot 15 juni – verhoging 30 cm  € 157,58  / hectare 
c Hoogwaterpeil 15 februari tot 15 juni – verhoging 40 cm  € 210,10  / hectare 
d Hoogwaterpeil 15 maart tot 15 juni – verhoging 20 cm  € 52,53  / hectare 
e Hoogwaterpeil 15 maart tot 15 juni – verhoging 30 cm  € 78,79  / hectare 
f Hoogwaterpeil 15 maart tot 15 juni – verhoging 40 cm  € 105,05  / hectare 

 

 

 
 

 


