
                
 

 

9 Poel en klein historisch water 
 

Introductie 
Poelen en het aangrenzende landbiotoop zijn van groot belang als leefgebied voor amfibieën zoals 
kamsalamander, knoflookpad en boomkikker. Ook voor veel andere soorten, als zoogdieren, vogels en insecten 
zijn poelen van belang. Openheid rondom (een deel van) de poel is van belang om een goede 
voortplantingsbiotoop voor amfibieën te behouden. 

 
Beheereisen  

 Minimaal 5% tot maximaal 35% van de eenheid of van het leefgebied 1onder beheer is jaarlijks geschoond 
danwel geschoond en gemaaid danwel gemaaid. 

 Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element 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 juli tot 15 november. 

 Tijdens de beheerperiode wordt de poel met het beheerpakket ‘jaarlijks beheer en opschonen’ 
opgeschoond in de periode 15 augustus tot 15 oktober. 

 Vertrapping van de oevers bij het gebruik van het element als veedrinkpoel wordt voorkomen. Bij het 
gebruik als veedrinkpoel voor paarden en koeien 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 zodat de poel door de zon 

beschenen kan worden. Maximaal 25% van de oeverlengte is begroeid met struiken. 
 
Melding uitgevoerd beheer  

 Nadat groot onderhoud (opschonen) aan de poel is verricht moet dit binnen 10 dagen bij het collectief 
worden gemeld.  

 
Beheerpakketten en beheervergoedingen 
 

9. Poel en klein historisch water Vergoeding per 
stuk per jaar 

9a Kleine poel met jaarlijks beheer en groot onderhoud  €                    161,-  
9b Grote poel met jaarlijks beheer en groot onderhoud  €                    287,- 

 
 


