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Beheerpakket ANLb 2023 

8.  Hoog Waterpeil 

Beschrijving 

Door het slootpeil tijdelijk op te zetten ontstaat een plek waar het bodemleven goed 

beschikbaar is voor weidevogels. Ook vertraagt de grasgroei en wordt de structuur van de 

grasmat wat opener. Een hoog waterpeil werkt extra goed als het gelegen is naast kruidenrijk 

grasland, waar de weidevogels kunnen schuilen en als foerageergebied werkt voor de jonge 

vogels.  

Beheereisen  

• Waterpeil is x cm hoger dan aangegeven polderpeil. X cm boven zomer- dan wel 

winterpeil (volgens vergunning). Zie pakketvarianten. 

 

Aanvullende beheervoorschriften 

• Er wordt door ELAN een vergunning aangevraagd bij het Waterschap om het peil 

hoger te zetten in sloten. Opbrengstderving in het aangrenzende perceel wordt 

vergoed o.b.v. de periode en het peil verschil. Als richtlijn geldt: periode 15 februari – 

15 juni of 15 maart – 15 juni. En het peilverschil: 20, 30 of 40 cm hoger dan peilbesluit 

omgeving. Zie pakketvarianten. 

• Het oppervlaktewaterpeil naast de beheereenheid bereikt ná de verhoging een peil 

t.o.v. het (gemiddelde) maaiveld van 25 centimeter of minder op veengrond en 40 

centimeter 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). 

Pakketvarianten + beheervergoedingen  

8d)  Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 20 cm 

verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, van 15 maart tot 15 juni.  €114,42 

8e)  Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 30 cm 

verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, van 15 maart tot 15 juni.  €171,63 

8f)  Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 40 cm 

verhoogd t.o.v.  omringend waterpeil, van 15 maart tot 15 juni.   €228,83 

 

Adviezen 

• Dit pakket kan heel goed gecombineerd worden met andere beheerpakketten, 

namelijk: 5. Kruidenrijk grasland, 1. Grasland met rustperiode, 4. Legselbeheer, 6. 

Extensief beweid grasland 

 

Versie 2023 

ELAN Zuidoost-Friesland  
Commissieweg 15,  
9244 GB in Beetsterzwaag 
 
T: 0512-726183 
E: info@elan-zofriesland.nl  
W: www.elan-zofriesland.nl 


