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Beheerpakket ANLb 2016 
 
Combipakket 2 Natte Dooradering  
 

12b + 13c Duurzaam slootbeheer (ecologisch slootschonen) + 5 meter 
botanische rand & 2 meter rand na 15 juni maaien 
 
Beheereisen Botanische rand: 
 

 Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de 
beheereenheid [7] 

 Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aanwezig in de 
periode van 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen) [19] 

 Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.  
 
Aanvullende beheervoorschriften Botanische rand 
 

 De beheereenheid is vanaf de insteek 5 meter breed  
 De beheereenheid ligt aan de buitenkant van het perceel; en niet op het rijpad. 
 De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger  opgebracht. 
 De beheereenheid mag zowel op kopakker als in de lengterichting worden toegepast. 

 
 Bewerkingen Botanische rand 

o De beheereenheid mag niet gescheurd, gefreesd of heringezaaid worden.  
o Klepelen is niet toegestaan 
o Het slootvuil mag met een maaikorf of ecoreiniger op  een ril op de 

beheereenheid worden gedeponeerd. Daarna mag het worden afgevoerd of 
verwerkt d.m.v. bv. een wallenfrees. Afvoeren of verwerken dient vóór 1 april 
te gebeuren. 
 

 Maaien en weiden Botanische rand 
o Weiden wel toegestaan 
o Maaien binnen 2 meter uit perceelsgrens toegestaan na 15 juni. 

 
Beheereisen Sloot: 

 Minimaal 25 % tot maximaal 75 % van het leefgebied onder beheer is 
geschoond en/of gemaaid.  

 Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het elementen/of maaiafval is 
verwijderd.  
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Aanvullende beheervoorschriften Sloot 
 

 Jaarlijks 50% tot 80% van de sloot hekkelen met maaikorf of ecoreiniger.  
 Het slootvuil wordt op 1 m van de waterinsteek gedeponeerd. Na 2 dagen mag het 

worden afgevoerd of verwerkt d.m.v. bv. een wallenfrees. Afvoeren of verwerken dient 
vóór 1 april te gebeuren.  

 Het slootschonen en/of maaien vindt plaats in de periode van 15 juli tot 1 december 
 Er mogen geen meststoffen in de sloot terecht komen 
 Gereed melding slootschonen: De deelnemer meldt de voltooiing van de afgesproken 

ingreep uiterlijk 7 dagen na uitvoering. 
 
Meldingen 
 
(Voor het Collectief) Uitgevoerd beheer mbt schonen melden bij RVO binnen 14 
kalenderdagen na uitvoering 
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