
     
 

 
9 Poel en klein historisch water 

 

 
 
Beheereisen, aanvullende beheervoorschriften en melding 

Beheereisen  
 

• Minimaal 5 % tot maximaal 100 % van het leefgebied wordt van datum x tot datum y geschoond en/of 
gemaaid (zie beschreven onder pakketten). 

• Snoei- en of maaiafval is verwijderd. 
 

Aanvullende beheervoorschriften 
• Minimaal de helft van het natte oppervlakte van de poel bestaat in de periode 15 maart tot 15 juni uit open 

water. Voor behoud van voldoende open water wordt het element periodiek opgeschoond. Een incidentele 
droogval is toegestaan in de periode 15 juni tot 15 november. 

• Tijdens de beheerperiode wordt de poel met het beheerpakket ‘jaarlijks beheer en opschonen’ 
opgeschoond. 

• Vertrapping van de oevers bij het gebruik van het element als veedrinkpoel wordt voorkomen. Bij het 
gebruik als veedrinkpoel is minimaal de helft van de oeverlengte uitgerasterd. 

• Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het element gebruikt worden.  
• Er mogen geen vissen of andere dieren (zoals eenden en ganzen) worden uitgezet of gekweekt. 
• Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element. 
• Een kleine poel is kleiner dan 175 m2, een grote poel en klein historisch water zijn groter dan 175 m2. 
• De taluds van de poel worden vrijgehouden van opslag van bomen en struiken. 

 
Melding uitgevoerd beheer  

• Nadat groot onderhoud (opschonen) aan de poel is verricht moet dit zo snel mogelijk, voor 1 maart of 1 
december,  bij het collectief worden gemeld. Het collectief heeft daarvoor een meldingsformulier op de 
website www.anbbrabant.nl. 
 

 



     
 

 
Beheerpakketten en beheervergoedingen 
 

Naam pakket Eenheid 

Beheervergoeding 

deelnemer per 

eenheid/per jaar 

Poel     

Jaarlijks beheer < 175 m2 stuks  €   53,18  

Jaarlijks beheer + opschonen 10e jaar < 175 m2 stuks  € 108,30  

Jaarlijks beheer > 175 m2 stuks  €   29,49  

Jaarlijks beheer + opschonen 5e jaar > 175 m2 stuks  €   48,99  

Jaarlijks beheer + opschonen 10e jaar > 175 m2 stuks  € 202,38  


