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1.1

Maaiplan 2010 - 2015

Inleiding
Aanleiding en kader
Het Maaiplan 2010-2015 geeft weer hoe Waterschap Reest en Wieden de
implementatie van de Flora- en Faunawet gestalte geeft binnen de kaders van het
nieuwe Waterbeheerplan. Het plan beschrijft hoe het waterschap het maaionderhoud
in zijn beheergebied wil uitvoeren in de komende jaren. Na de overbruggingsjaren
2007, 2008 en 2009 beschrijft dit maaiplan een maaionderhoud dat in principe voldoet
aan de eisen van de Flora- en Faunawet, zoals die zijn vervat in de Gedragscode
Flora- en Faunawet voor waterschappen (Unie van Waterschappen, 2006).
Belangrijke randvoorwaarde bij het maaionderhoud is het realiseren en handhaven
van de GGOR, waarbij de oppervlaktewaterpeilen binnen de marges van het
vastgestelde Operationeel Peilbeheer (OPB) blijven.
Voor het bestuur ligt de nadruk op een goede waterhuishouding (realiseren en
handhaven OPB) en de veiligheid van de onderhoudsmedewerkers. Verder is de
onkruiddruk een belangrijk aandachtspunt voor het maaionderhoud, omdat het
uitzaaien van de onkruidzaden door de directe omgeving als storend ervaren wordt.
Dit aspect wordt nader besproken in 5.1.
Het maaiplan is een uitvoerend plan, waarin rekening wordt gehouden met bestaand
beleid. Bij zaken waar geen concreet waterschapsbeleid voor is, is het principe
'werken in de geest van' in afwachting van beleidsvorming. De beleidsmedewerker
van afdeling Waterbeheer onderhoudt contacten binnen het waterschap voor een
optimale afstemming met andere beleidsontwikkelingen.

1.2

Totstandkoming van dit maaiplan
Dit maaiplan is geschreven, uitgaande van Maaiplan 2009 en de bevindingen van de
Evaluatie van het maaiseizoen 2009. Inhoudelijke verbeteringen bestonden
voornamelijk uit:
a. Verwerken van de actuele inzichten over het voorkomen van beschermde
soorten ;
b. Verbeteren van de procedure voor aanpassingen aan het maaionderhoud
gedurende het maaiseizoen; dit betreft dus afwijkingen van het maaiplan,
waar behoefte aan kan ontstaan tijdens het seizoen..
Doordat dit maaiplan bedoeld is voor meerdere jaren, is de tekst meer beleidsmatig
geformuleerd dan in de maaiplannen 2008 en 2009.
Dit maaiplan is opgesteld in samenwerking met een interne werkgroep van het
waterschap. Sessies met de buitendienstmedewerkers, zoals die zijn gehouden ten
behoeve van de maaiplannen 2008 en 2009, waren dit jaar niet aan de orde. Wel zijn
de buitendienstmedewerkers betrokken bij de evaluatie van maaiseizoen
2009.
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Foto Ruiner Aa: Ook voor aanvang van het nieuwe maaiseizoen is er ruimte voor het delen van ervaringen.

Er was dit jaar namelijk nog slechts beperkt sprake van aanpassingen van het
onderhoudspakket op watergangniveau.

1.3

Leeswijzer
Dit maaiplan begint met een uitleg over de Gedragscode Flora- en Faunawet voor
waterschappen (kortom, Gedragscode). Deze gedragscode is er immers de oorzaak
van dat het maaionderhoud gedegen onder de loep is genomen. Vervolgens wordt in
Hoofdstuk 3 uitgelegd hoe onderhoudspakketten zijn toegekend aan de watergangen
en welke uitzonderingen we daarop tegenkomen. Hoofdstuk 4 bespreekt een aantal
praktische aspecten aan het werken met het maaiplan. Hoofdstuk 5 behandelt de
keuzes van het waterschap ten aanzien van enkele aanvullende aspecten, waarna we
in hoofdstuk 6 inzicht geven tot welke inspanning dit leidt. In Hoofdstuk 7 geven we
nog enkele algemene uitvoeringseisen weer die de Gedragscode stelt aan het
maaibeleid. De procedure voor aanpassing van dit maaiplan en een overzicht van de
acties is opgenomen in hoofdstuk 8. Nadere uitwerkingen zijn opgenomen in de
bijlagen, kaartmateriaal is te vinden op de website van het waterschap
(www.reestenwieden.nl).
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De Gedragscode
Inleiding
Kort gezegd is het doel van de Flora- en faunawet de instandhouding van soorten. Er
zijn duizenden planten- en diersoorten in ons land. Een groot aantal is heel algemeen,
maar er zijn ook vele minder algemene of zeldzame soorten. Soms staan ze op het
randje van uitsterven. Voor de instandhouding van een soort is lang niet altijd veel
nodig. De soorten die echt actief beschermd moeten worden, zijn voor een groot deel
opgenomen in tabellen die bij de Flora- en faunawet horen (zie bijlage 1, tabellen
Flora- en Faunawet). In tabel 1 staan soorten die nog redelijk algemeen zijn. In tabel 2
staan meer zeldzame en kwetsbare soorten, waaronder alle vogelsoorten. In tabel 3
staan zeldzame en bedreigde soorten.
Deze drie categorieën vragen volgens de wet verschillende aandacht. Naarmate ze
meer bescherming nodig hebben, moet het werken aan steeds strengere eisen
voldoen. Het waterschap Reest en Wieden heeft zich aan de Gedragscode verbonden
door deze te ondertekenen.
Werkwijze
Allereerst kent de wet de zorgplicht, die in principe voor alle soorten geldt. De
zorgplicht legt veel verantwoordelijkheid bij de uitvoerende, die verplicht is om te
beoordelen of de dingen die hij doet beschermde soorten niet schaden. Bij soorten uit
tabel 1 geldt alleen de zorgplicht en ben je in principe vrij om te handelen, als je maar
zo veel rekening met deze soorten houdt, dat het voortbestaan van de soort niet in
gevaar komt. De juridisch zwaarder beschermde soorten (soorten uit tabellen 2 en 3)
mag je nooit schaden. Hiervoor zijn verbodsbepalingen opgenomen in de wet. Als het
onvermijdelijk is dat deze verbodsbepalingen worden overtreden, dan moet er een
ontheffing worden aangevraagd. Deze ontheffingsaanvraag wordt dan door LNV
bekeken en al of niet toegekend.
Gedragscode voor de waterschappen
Het werk van het waterschap is noodzakelijk voor veiligheid en waterbeheer. Het
beheer en onderhoud in het veld is vaak echter onvermijdelijk van invloed op
beschermde planten en dieren van tabel 1, 2 of 3 van de Flora- en faunawet. Veel
beschermde planten en dieren hebben misschien als individu last van werken door het
waterschap, maar ze kunnen als soort prima blijven voortbestaan. Soms zijn soorten
zelfs afhankelijk van beheer (graslandplanten zijn bijvoorbeeld afhankelijk van
maaibeheer). Als de manier van werken in het beheer niet verandert, is er volgens de
wet sprake van “bestendig beheer”.
Om te voorkomen dat onnodig ontheffing moet worden aangevraagd is voor bestendig
beheer het principe van de Gedragscode bedacht. Een Gedragscode is een set
werkregels, goedgekeurd door het ministerie van LNV. Als deze regels gevolgd
worden leidt dit er toe dat de instandhouding van beschermde soorten, het
uiteindelijke doel van de Flora- en faunawet, niet in gevaar komt. Er is voor de
waterschappen een goedgekeurde gedragscode voor veel vormen van beheer. Deze
wordt in dit hoofdstuk beknopt beschreven voor wat betreft de meest voorkomende
werkzaamheden van het waterschap.
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Foto: Diversiteit aan onderhoudsmethoden aan de Nijensleker Schipsloot

In figuur 1 is te zien dat voor soorten uit tabel 2 van de Flora- en faunawet door het
werken met de Gedragscode vrijstelling wordt gekregen. Bij de zwaar beschermde
soorten van tabel 3 is dat ook het geval maar alleen als er sprake is van bestendig
beheer. Er mag geen ruimtelijke ontwikkeling plaatsvinden, dus geen nieuwe aanleg,
dempen, bouw, verbouw, afbraak, e.d. Als er wel ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt,
dan moet onderzoek worden gedaan naar de mogelijke schade en moet ontheffing
worden aangevraagd.
Figuur 1. Vrijstelling van de Gedragscode of ontheffing aanvragen?

Bestendig beheer
en onderhoud

Ruimtelijke
ontwikkeling en
inrichting
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Soorten tabel 1
Vrijstelling van
ontheffingsplicht,
algemene zorgplicht
van toepassing.

Vrijstelling van
ontheffingsplicht,
algemene zorgplicht
van toepassing.

Soorten tabel 2
Vrijstelling van
ontheffingsplicht bij
bestendig beheer
en toepassing
Gedragscode,
anders ontheffing
verplicht
Vrijstelling van
ontheffingsplicht bij
bestendig beheer
en toepassing
Gedragscode,
anders ontheffing
verplicht

Soorten tabel 3
Vrijstelling van
ontheffingsplicht bij
bestendig beheer
en toepassing
Gedragscode,
anders ontheffing
verplicht
Ontheffing altijd
verplicht,
habitattoets
noodzakelijk om
deze te verkrijgen.
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Algemene regels afgeleid uit de Gedragscode
De Gedragscode is uitgebreider dan wat hieronder beschreven staat. Bij twijfel over
de uitvoering van het werk moet een deskundige geraadpleegd worden. Als niet
volgens de gedragscode kan worden gewerkt, moet voor juridisch zwaarder
beschermde soorten altijd onderzoek worden gedaan naar de schade die ontstaat en
ontheffing worden aangevraagd.

2.2.1

Algemeen
De waterschappen geven in de onderhoud– en beheerplannen aan hoe voorkomen
zal worden dat afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van
de juridisch zwaarder beschermde (populaties van) soorten. Hierbij geldt de strategie:
1. negatieve effecten voorkomen;
2. effecten beperken;
3. schade compenseren.
Deze ‘trits’ betekent dat het waterschap allereerst probeert negatieve effecten te
voorkomen door geen (of zo weinig mogelijk) werkzaamheden te verrichten in
periodes waarin die soorten kwetsbaar zijn: tijdens de voortplantingstijd, de winterrust
en/of migratie.
Wanneer dit niet mogelijk is, worden schadebeperkende (mitigerende) maatregelen
getroffen. Pas in het uiterste geval vindt compensatie plaats.
De schade wordt door het waterschap op voorhand fysiek gecompenseerd wanneer
het gaat om leefgebieden en/of vermindering van de gunstige staat van
instandhouding van soorten die in de Habitatrichtlijn worden genoemd.
Indien de gunstige instandhouding van de soort of de wetgeving dit vereist, wordt in
de nabije omgeving een compenserend habitat aangelegd.
Kortom: werken in de minst kwetsbare periode, en als dat niet mogelijk is, aanvullende
maatregelen inzetten.
Bij alle werkzaamheden van het waterschap worden in beginsel de volgende
elementen gespaard:
• broedkolonies en andere vaste nestplaatsen van vogels (onder andere
nestholten van ijsvogels en oeverzwaluwen);
• plaatsen waar juridisch zwaarder beschermde vissoorten en amfibieën
paaien, eieren afzetten, opgroeien of overwinteren;
• vleermuiskolonies in bomen en gebouwen;
• broedhopen van ringslangen;
• dassenburchten.
Voor onvermijdelijke schade aan dassenburchten wordt altijd een ontheffing
aangevraagd. In voorkomende gevallen wordt grote zorgvuldigheid betracht ten
aanzien van schade aan:
- oude bomen (> 50 jaar) met spleten en holen (in verband met mogelijk
voorkomen van vleermuizen en holenbroedende vogels);
- oude gebouwen en bouwwerken (in verband met het mogelijk voorkomen van
vleermuizen en vogels).
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Zo nodig wordt nader onderzoek verricht om de aanwezigheid van vleermuizen of
broedende vogels uit te sluiten.
Bij activiteiten na zonsondergang wordt rekening gehouden met de trek van onder
andere padden en kikkers.

2.2.2

Maaien van kruidachtige vegetaties op bermen en schouwpaden
Op plaatsen waar juridisch zwaarder beschermde soorten (tabel 2 en 3) worden
verwacht, stemt het waterschap maaidatum en maaimethode af op de instandhouding
van deze soorten. Naar volgorde van voorkeur vinden de werkzaamheden in de
volgende periodes plaats:
• Maaiwerkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd na 15 juli en voor 15 maart.
In deze periode vindt geen voortplanting van betekenis plaats van vogels,
amfibieën en reptielen en hebben de meeste planten zaad gezet;
• In afwijking van het voorgaande kunnen maaiwerkzaamheden vanaf 1 juni
worden uitgevoerd,
mits tijdens de
werkgang goed wordt
gelet op broedende
vogels en bloeiende,
juridisch zwaarder
beschermde
plantensoorten opdat
deze tijdens het
maaien gespaard
worden;

Foto: Niet alle nesten vallen zo goed op als het nest van de Meerkoet

In laatste instantie zullen maaiwerkzaamheden tussen 15 maart en 1 juni alleen
plaatsvinden als dat, gezien de primaire waterschapstaken, niet anders kan en
met de nodige voorzorg. Bijvoorbeeld, een vroege maaibeurt kan noodzakelijk
zijn om de watergang bereikbaar te houden voor latere schoningswerkzaamheden. De voorzorgsmaatregelen worden, met het oog op controle door
handhavende instanties, goed gedocumenteerd. Voor de soorten uit tabel 3
geldt daarbij dat er sprake is van een groot openbaar belang en dat er geen
alternatieven voor handen zijn;
• Op plaatsen waar het broeden van Kwartelkoningen wordt vermoed, wordt het
maaien uitgesteld tot na 15 augustus;
• Op plaatsen waar voortplanting van Ringslangen wordt vermoed, wordt het
maaien uitgesteld tot na 15 september, tenzij uit onderzoek is gebleken dat
voortplanting kan worden uitgesloten;
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•

•

In gazons en andere intensief gebruikte en beheerde plaatsen kunnen
maaiwerkzaamheden gedurende het gehele jaar door plaatsvinden, mits tijdens
de werkgang goed wordt gelet op broedende vogels of andere juridisch zwaarder
beschermde soorten;
Bij het afzetten van maaisel op land wordt rekening gehouden met beschermde
terrestrische soorten. Dat laat de ontvangstplicht door aangelanden onverlet.

Wanneer bovenstaande fasering in de tijd en ruimte onvoldoende waarborg biedt
voor het voorkomen van schade, dan past het waterschap schadebeperkende
maatregelen toe, zoals:
- Delen van de vegetatie worden tijdens een maaibeurt niet of later gemaaid, opdat
het leefgebied van te beschermen soorten gehandhaafd blijft (denk aan de
overwintering van insecten). Dit komt ook ten goede aan de bescherming van
jonge vogels;
- Op de groeiplaats van te beschermen plantensoorten wordt niet gemaaid voordat
deze zich voldoende hebben kunnen vermeerderen. Dit kan door te maaien na de
zaadzetting of door minimaal 25% van de groeiplaats van deze soort(en) later te
maaien of bij toerbeurt over te slaan. Dit geldt ook voor waardplanten van
beschermde (insecten)soorten;
- Er wordt natuurvriendelijk materieel ingezet en/of een sparende techniek
toegepast, zoals het gebruik van wildredders;
- Wanneer er sprake is van vogelsoorten die voorkomen op de door LNV
gepubliceerde ‘Rode Lijst’, dan worden de vogels, nesten en hun eieren actief
opgespoord en gespaard;
- Als niet buiten het broedseizoen gewerkt kan worden, kan men ervoor kiezen het
gebied tijdelijk, incidenteel, ongeschikt te maken voor broedvogels, bijvoorbeeld
door de vegetatie zeer kort te houden of door deze dagelijks te betreden.
Dergelijke maatregelen dienen uitsluitend het voorkómen van de vestiging, niet
het bestrijden van al aanwezige (vogel)soorten.
Het maaionderhoud van het beperkt aantal kilometers waterkering dat het waterschap
in beheer heeft, is nog niet apart beschreven. Samenwerking met waterschap Groot
Salland op dit terrein is in onderzoek. De uitkomsten zullen in een apart nieuw
onderhoudsplan worden opgenomen.

2.2.3

Schonen van waterlopen en oevers (het natte profiel)
Op plaatsen waar juridisch zwaarder beschermde soorten (tabel 2, 3) worden
verwacht, stemt het waterschap de datum van de werkzaamheden en de
werkmethode af op de instandhouding van deze soorten. Naar volgorde van voorkeur
vinden de werkzaamheden in de volgende periodes plaats:
1. Schoningswerkzaamheden worden in beginsel uitgevoerd in de periode van 15
juli tot 1 november, met een voorkeur voor de maanden september en oktober.
Dit is de periode tussen de voortplanting en de winterrust van vissen en
amfibieën. Bovendien hebben in deze periode vrijwel alle water– en oeverplanten
zaad gezet. In de maanden november–december kan worden geschoond zo lang
de winterrust van vissen en amfibieën nog niet is ingetreden, dat wil zeggen,
zolang de watertemperatuur boven de 10° C blijft;
2. In tweede instantie kan schoning ook tussen 1 juni en 15 juli worden uitgevoerd,
mits goed wordt gelet op broedende vogels en bloeiende of zaadbevattende
juridisch zwaarder beschermde planten. Groeiplaatsen van de juridisch zwaarder
beschermde planten en vogelnesten worden zo veel mogelijk bij het schonen
overgeslagen;
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3. In laatste instantie zullen schoningswerkzaamheden in de periode tussen half
maart en 1 juni alléén plaatsvinden als dit vanwege de primaire waterschapstaken
niet anders kan en met de nodige voorzorg. De voorzorgsmaatregelen worden,
met het oog op controle door handhavende instanties, goed gedocumenteerd.
Voor de soorten uit tabel 3 geldt bovendien de eis dat voor de werkzaamheden
geen alternatieven voorhanden mogen zijn;
4. Het schonen geschiedt op zo’n manier dat water en de daarin voorkomende
zaden en dieren kunnen terugstromen naar het water;
5. Het verdient aanbeveling het schoonsel minimaal 48 uur naast de watergang te
laten liggen, opdat amfibieën terug naar de watergang kunnen vluchten. Langs
watergangen met een botanische doelstelling kan een keuze worden gemaakt
voor versneld afvoeren van het maaisel;
6. Bij het afzetten van slootmaaisel op land wordt rekening gehouden met
beschermde terrestrische soorten. Dat laat de ontvangstplicht door aangelanden
onverlet.
Bovenstaande fasering in ruimte en tijd biedt doorgaans voldoende bescherming voor
soorten die frequent, maar diffuus in bepaalde regio’s voorkomen, zoals de Bittervoorn
en het Bermpje. Bij soorten die voorkomen als lokale populaties op specifieke locaties,
zijn aanvullend schadebeperkende maatregelen nodig. Dat geldt ook voor de
waardplanten of gastheren van de beschermde soorten. De maatregelen worden
gespecificeerd in het onderhoudsplan, zoals:
- Waar mogelijk wordt een onderhoudspakket toegepast waarbij in de periode tot
15 juli slechts één kant wordt gemaaid. Zo blijft voldoende leefgebied van te
beschermen soort(en) behouden en kunnen vissen en amfibieën vluchten;
- Bij trajecten die vanwege geconstateerd voorkomen van beschermde soorten als
knelpunt gelden (aandachtstrajecten), wordt ofwel een aangepast
onderhoudspakket toegepast, ofwel worden (soortspecifieke) schadebeperkende
maatregelen genomen;
- Er wordt natuurvriendelijk materieel ingezet en/of een sparende techniek
toegepast;
- Als bovengenoemde maatregelen onvoldoende soelaas bieden, dan wordt op de
kant gedeponeerd schoonsel gecontroleerd op aanwezigheid van te beschermen
vissen en amfibieën, direct na het opschonen. Indien dergelijke organismen
aanwezig zijn, worden deze teruggezet in het water. Dat geldt ook voor hun
gastheren, zoals
zoetwatermosselen in
het leefgebied van de
Bittervoorn. In het
algemeen vindt deze
controle globaal plaats
door de medewerker
van het waterschap die
het maaionderhoud
uitvoert. Bij
aandachtstrajecten
loopt een extra
persoon mee met de
machine om deze
controle uit te voeren;
Foto: Detail onderzoek omgeving Orvelte
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-

2.2.4

Op plaatsen waar voortplanting van Kamsalamanders wordt vermoed, worden
werkzaamheden pas na 1 oktober uitgevoerd of wordt een schadebeperkend
onderhoudspakket toegepast.

De werkkalender Flora- Faunawet
De werkkalender geeft de aanbevolen tijdsperiode voor bepaalde werkzaamheden
aan, zoals die in de Gedragscode voor de waterschappen staat. Er zijn perioden
aangegeven die vermeden moeten worden en perioden die de voorkeur genieten. Zo
veel als mogelijk wordt conform de voorkeursperiodes gewerkt. Bij inachtneming van
de voorkeursperiode is de kans op schade aan planten en dieren zo klein mogelijk.
Wel is het belangrijk ook tijdens voorkeursperiodes rekening te houden met
beschermde planten en dieren.
Speciale aandachtspunten
• In het broedseizoen, dat voor de meeste vogels grofweg loopt van 15 maart
tot 15 juli, worden bij alle werkzaamheden nesten zo veel mogelijk
opgespoord en gespaard. Ook buiten deze periode wordt rekening gehouden
met broedende vogels. Van sommige vogels loopt het broedseizoen veel
langer door dan de genoemde periode (bijv. Kwartelkoningen kunnen
gedurende de hele zomer broeden).
• Op sommige plaatsen overwinteren beschermde diersoorten. Op deze
plekken moeten werkzaamheden in het late najaar en de winter worden
voorkomen.
Figuur 2. De werkkalender voor het maaionderhoud in en om de watergangen

activiteit
Nat profiel
schonen
Maaien bermen,
dijken en paden
Herstelwerkzaamheden *1

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

jun.

jul.

aug.

sep.

okt.

nov.

Voorkeursperiode
Tweede voorkeursperiode ("ja, mits…"). Uitvoering met schadebeperkende maatregelen.
Derde voorkeursperiode ("nee, tenzij…"). Uitvoering in uiterste noodzaak en met schadebeperkende
maatregelen.
*1

Tijdens broedseizoen rekening houden met voorkomen van broedende vogels en andere beschermde
soorten.
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Ontwikkelingen Gedragscode
Er loopt een gerechtelijke procedure over de geldigheid van de goedkeuring van de
Gedragscode. In het najaar van 2009 is deze goedkeurig nietig verklaard en is
hiermee de geldigheid van de Gedragscode vervallen. Het Ministerie van LNV is
hierop in hoger beroep gegaan. Het Hoger Beroep bij de Raad van State heeft
gediend op 4 mei 2010. De uitspraak wordt medio juli verwacht. Tot die tijd blijft de
voorlopige voorziening zoals die begin 2010 is gewezen, geldig. Deze voorziening
houdt in, dat werken met de Gedragscode is toegestaan, hangende het hoger beroep.
Mocht de goedkeuring van de Gedragscode door de Raad van State opnieuw
rechtsongeldig worden verklaard, ontstaat een nieuwe situatie en is waarschijnlijk de
opstelling van een nieuw maaiplan aan de orde.
Een ander punt is, dat de Flora- en faunawet werkt volgens het principe van
soortsbescherming, waarbij het al dan niet in het veld aangetroffen hebben van
beschermde soorten een cruciale rol speelt. De Habitatrichtlijn werkt meer volgens de
zogeheten habitatbenadering, waarbij meer geredeneerd wordt vanuit te beschermen
habitatgebieden en bescherming van de verschillende soorten in hun natuurlijk
verspreidingsgebied. Op dit punt is de juridische opvatting, dat Nederland de
Europese richtlijn niet geheel correct heeft geïmplementeerd.
Voor het waterschap lijkt werken volgens de habitatbenadering aantrekkelijk. Als
immers (op grond van onderzoek) duidelijk is welke deelgebieden voor welke
beschermde soorten belangrijk zijn, kan gericht worden toegewerkt naar goede
bescherming van deze soorten, inclusief waar relevant aanpassen van de inrichting. In
de overige gebieden volstaan dan lichtere, meer algemene voorzorgsmaatregelen.
Kiezen voor de habitatbenadering vergt gezien de huidige juridische situatie, wel
'pionieren' van het waterschap. Afdeling Waterbeheer zal deze overweging via een
notitie voorleggen aan de beleidsafdeling van het waterschap.
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Onderhoudspakketten toekennen
Standaardsituaties
Het waterschap heeft 10 onderhoudspakketten (OHP's) gedefinieerd. Hiermee wordt
sinds 2008 gewerkt.
Hierbij is als uitgangspunt genomen om te voldoen aan de waterhuishouding (OPB),
en waar mogelijk de ruimte te benutten voor de (verbetering van de) flora en fauna.
De veiligheid van het onderhoudspersoneel en de bereikbaarheid zijn gegarandeerd
door de aanwezige paden drie keer te maaien.
In onderstaande figuur worden de standaardpakketten verduidelijkt. De
onderhoudspakketten 1 t/m 10 hebben een verdeling gekregen naar dimensionering
en gebiedsfunctie waarin ze liggen. Vervolgens is aangegeven hoe frequent het pad,
talud en nat profiel worden gemaaid in een gemiddeld jaar.
Ten aanzien van de functie geldt het huidig gebruik als uitgangspunt.

Figuur 3. Overzicht standaardpakketten

Onderhoudspakket
Toepassing
OHP 1
Smal
algemeen*
OHP 2
Smal,
natuur
middelbreed
OHP 3
Middelbreed
algemeen*
OHP 4
Breed
algemeen*
zonder
stedelijk
OHP 5
Breed
natuur
OHP 6
Breed
stedelijk
OHP 7
Smal algemeen*
intensief
OHP 8
Middelbreed
algemeen*
- intensief
OHP 9
kanalen - alle functies
OHP 10 beken - vrijwel altijd natuur
("op maat")

Pad
3

3
3

Taludgeheel
1
1

Taludeenzijdig
2

Nat
Profiel
3
1

1

1
2

2
2

1x/ 5 jr.

1
1
≥3

1

≥3

3

2

3

1

3*

1x/ 2 jr.
ca.
1x/ 5 jr.

1
ca.
1x/ 5 jr.

algemeen* = de functies landbouw, landbouw en landschap, natuur en landbouw, stedelijk gebied
3*: alleen bij de functies landbouw, landbouw en landschap en natuur en landbouw wordt het pad gemaaid

In bijlage 2 zijn de onderhoudspakketten verder uitgewerkt.
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Periode van maaien
Het maaiseizoen loopt in principe van 1 juni tot 1 november. De eerste
voorkeursperiode uit de Gedragscode is half juli tot 1 november. Dit betekent dat er bij
maaien in de periode tussen 1 juni en half juli extra aandacht voor de
voorzorgsmaatregelen is.
Een aantal trajecten wordt op waterhuishoudkundige gronden voor 1 juni gemaaid;
vaak betreft dit het mogelijk maken van wateraanvoer naar hoger gelegen
gebiedsdelen. Maaien voor 1 juni beschouwt het waterschap als een incidentele
situatie: trajecten die elk jaar voor 1 juni worden gemaaid, komen daarom in
aanmerking voor herprofilering en/of uitvoering van compenserende maatregelen (zie
ook 3.3.1). Zolang deze herprofilering niet is uitgevoerd, wordt met zorgvuldigheid
gemaaid, met name in de aandachtstrajecten (zie ook 3.3.1): vooraf vindt ecologisch
onderzoek plaats, leidend tot maatwerkadvies voor de uitvoering van het
maaionderhoud (zie ook
4.3).

Foto: Duiker in de aanvoerleiding te Wapse

Maaien na 1 november kwam structureel voor wegens capaciteitstekort. Met ingang
van 2009 is dat probleem opgelost: de capaciteit is uitgebreid en daarnaast is bij de
uitvoering opnieuw de focus geweest op zo snel en efficiënt mogelijk maaien, waarbij
extra omrijden is vermeden. Noodzaak tot maaien na 1 november kan alsnog
voorkomen, als sprake is van hergroei na de laatste maaironde, bij een warm najaar.
Deze hergroei kan aanleiding geven tot een extra maaironde in watergangen met een
belangrijke afvoerfunctie. Als deze situatie optreedt, zal het maaionderhoud
uitgevoerd worden met extra aandacht voor de algemene voorzorgsmaatregelen, met
name in watergangen waar beschermde soorten zijn aangetroffen.
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Uitzonderingen
De onderhoudspakketten zijn toegekend per te maaien traject, in beginsel volgens
figuur 3. Op sommige locaties is echter onderhoud op maat aan de orde, vanwege de
aanwezigheid van beschermde soorten, beperkte bereikbaarheid, aangepaste
profielen (bodem smal, bovenbreedte breed), e.d. Het best passende OHP voor deze
locaties is in samenwerking met de buitendienstmedewerkers gekozen. Hiertoe zijn in
de jaren 2008 en 2009 verschillende keren werksessies gehouden, in groepen per
peilrayon.

3.3.1

Adviezen op maat op grond van ecologie
Onderhoudsprincipes
Om meer rekening te houden met de ecologie in het algemeen zijn de volgende
onderhoudsprincipes gehanteerd:
1. Natuur door laten lopen in het water
De overgang van land naar water moet voor dieren te overbruggen zijn. Als
bijvoorbeeld bij een watergang die door een bos loopt, het talud kaal wordt
gemaaid, hebben dieren geen beschutting als ze vanuit het bos naar het water
toe willen. Ze zullen deze oversteek dan niet maken. Door op delen van het
talud beschutting te creëren met plantengroei (eventueel struiken), wordt de
overgang van land naar water passeerbaar.
2. Maaiselverwijdering
In natuurgebieden en schrale zandgronden is afvoeren van maaisel belangrijk
om verrijking van oever en water door uitspoeling van voedingsstoffen uit het
maaisel, te voorkomen. In stedelijke gebieden voorkomt het overlast (hygiëne).
Het waterschap voert momenteel maaisel af bij maaien per boot, in stedelijk
gebied en bij een aantal toegangswegen. Tot nu toe is afvoer van maaisel op
grotere schaal weliswaar onderzocht in een aantal pilots, maar niet rendabel
gebleken. Het waterschap blijft de ontwikkelingen volgen en doet alleen mee
met een nieuw onderzoek als een voorstel haalbaar lijkt ten aanzien van CO2,
energie, ecologische winst, bedrijfsvoering en kosten.
3. Doodlopende einden
Doodlopende uiteinden van watergangen maaien we zoveel mogelijk vanaf het
dode eind, zodat dieren de watergang in kunnen vluchten.
4. Alternerend maaien
Bij maaien voor 15 juli blijft waar mogelijk 25% van de vegetatie staan. Dit is
een schadebeperkende maatregel voor het maaien buiten de voorkeursperiode.
Bij onderhoudspakketten 3 tot en met 8 wordt eenzijdig gemaaid voor 15 juli,
waarmee wordt voldaan aan de gedragscode. Ook het niet meemaaien van
dammen en duikers voor 15 juli is een schadebeperkende maatregel.
5. Faunasparende maatregelen
Tijdens gebruik van de maaikorf in het natte profiel de bodem niet raken. Dit
spaart vooral vis die dicht bij de bodem leeft, zoals modderkruipers. Andere
faunasparende maatregelen zijn het regelmatig controleren van het maaisel
waarbij aangetroffen dieren (vooral vissen en amfibieën) worden teruggegooid,
en het zodanig op de kant leggen van maaisel, dat vissen en amfibieën zelf hun
weg terug kunnen vinden naar het water.
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6. Soortspecifieke schadebeperkende maatregelen
De beschermde soorten die relevant zijn voor het beheergebied van het
waterschap, zijn als aandachtsoorten opgenomen in een veldgids. In deze gids
staan per soort schadebeperkende maatregelen opgenomen. Als een van deze
soorten staat aangegeven op het maaikaartje als daar voorkomend, of tijdens
het maaien wordt waargenomen, worden de aanwijzingen in de veldgids voor
zover mogelijk opgevolgd. In gevallen waarin dat niet mogelijk is, wordt dit
genoteerd.

Foto: Ook van de Seurmondsweg te Smilde wordt het maaisel afgevoerd.

In de praktijk zijn deze uitgangspunten meegenomen in de onderhoudspakketten en
algemene voorzorgsmaatregelen.
Het maaiplan gaat er van uit dat het onderhoud zo veel mogelijk na 15 juli plaatsvindt.
Wanneer toch eerder gemaaid moet worden, gebeurt dit zo veel mogelijk eenzijdig om
de schade van het maaien te beperken. Daarnaast wordt in het maaiplan rekening
gehouden met de bekende vindplaatsen van tabel 2 en 3 soorten.

Aandachtstrajecten
De vindplaatsgegevens uit de (interne) natuurdatabase zijn vertaald naar trajecten van
watergangen waar met de aanwezigheid van beschermde soorten rekening moet
worden gehouden. Deze trajecten krijgen het predikaat 'aandachtstraject'. Van de
betreffende soorten is bepaald of de broedperiode of voortplantingsperiode
overeenkomt met perioden waarin door het waterschap onderhoud moet worden
uitgevoerd volgens het concept maaiplan. Met de gebiedskennis van de
onderhoudsmedewerkers wordt bepaald waar het onderhoudsplan aangepast kan
worden in een voor de soort geschikt of eventueel schadebeperkend
onderhoudspakket. In de onderstaande tabel staat van de verschillende soorten
aangegeven welke onderhoudspakketten dit zijn.
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Wanneer de benodigde aanpassing van het onderhoudspakket niet mogelijk is in
verband met de waterhuishouding of de veiligheid van de medewerkers, worden
schadebeperkende maatregelen op maat toegepast. Deze trajecten zijn aangegeven
op kaart en komen in aanmerking voor het uitvoeren van compenserende
maatregelen en/of herinrichting om (op termijn) extensiever maaibeheer mogelijk te
maken. Afdeling Waterbeheer is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze
maatregelen en werkt hiertoe met een projectplanning.
De lijst met trajecten die in aanmerking komen voor herprofilering/compenserende
maatregelen, bestaat uit trajecten waar ooit bij veldonderzoek een of meer
beschermde soorten zijn aangetroffen. Het uitvoeren van maatregelen wordt
geprioriteerd m.b.v. nieuw veldonderzoek op deze trajecten, in combinatie met de
resultaten van een bureaustudie naar geschikte habitats voor amfibieën en reptielen..
De lijst met aandachtstrajecten wordt jaarlijks geactualiseerd met de gegevens van
het ecologisch onderzoek dat het voorgaande jaar is uitgevoerd. Voor nieuwe
aandachtstrajecten wordt per traject bekeken welk OHP mogelijk is ter bescherming
van de gevonden soort(en), ofwel dat dit traject moet worden toegevoegd aan de lijst
voor herprofilering.
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Figuur 4. Aanpassing werkzaamheden bij beschermde soorten
Label Soort

Periode

1 Voorkeur
onderhoudspakket

2 Schadebeperkend onderhoudspakket

3 Schadebeperkende maatregelen en op
termijn herinrichten

Na 1
augustus

9, 10, 5, 6

3,4,1,2,8

Trajecten voor het maaien (voor 1 augustus)
inventariseren op nesten, nesten ontzien

A

Vogels
Gele kwikstaart

B

Paapje

Na half juli

9, 10, 5, 6

3,4,1,2,8

Trajecten voor het maaien (voor half juli)
inventariseren op nesten, nesten ontzien

D

Porseleinhoen

Na 1
augustus

9, 10 (5, 6 na 1 sept)

3,4,1,2,8

Trajecten voor het maaien (voor 1 augustus)
inventariseren op nesten, nesten ontzien

E

Roerdomp

Na half juli

9, 10, 5, 6

3,4,1,2,8

Trajecten voor het maaien (voor half juli)
inventariseren op nesten, nesten ontzien

9, 10 (5, 6 na 1 sept)

4, 1

Modderkruipers teruggooien

9, 10 (5, 6 na 1 sept)

4, 1

9, 10 (5, 6 na 1 sept)

4, 1

Grote zwanenmossels en Bittervoorns
teruggooien
Bermpjes teruggooien

9, 10 (5, 6 na 1 sept)

4, 1

Modderkruipers teruggooien

Na 1
september
Na 1
september
Na 1
september

9, 10 (5, 6 na 1 sept)

4, 1

9, 10 (5, 6 na 1 sept)

4, 1

9, 10 (5, 6 na 1 sept)

4, 1

Maaisel regelmatig controleren op larven en die
teruggooien
Maaisel regelmatig controleren op larven en die
teruggooien
Maaisel regelmatig controleren op larven en die
teruggooien

Vissen
G
H
I
J

Kleine
modderkruiper
Bittervoorn

Na 1
september
Na 1
september
Bermpje
Na 1
september
Grote modderkruiper Na 1
september
Amfibieën/reptielen

L

Heikikker

M

Poelkikker

N

Kamsalamander

O

Drijvende
waterweegbree

Per locatie
bespreken

9, 10

4, 1

Krabbescheer

niet van
toepassing

9, 10

4, 1

Planten

3.3.2

Altijd een deel maaien voor waterdoorvoer, en
een deel laten zitten (1/4 deel tot de helft
minimaal)
Altijd deels verwijderen, niet meer dan de helft
per maaibeurt

Afwijkingen van standaard op grond van waterhuishouding
Een intensiever maaibeleid wordt ingezet voor:
• Kritische aan-/afvoerleidingen;
• Nabij riooloverstorten;
• Watergangen die veel baggerslib bevatten.
In deze gevallen is het niet altijd mogelijk om alle gewenste schadebeperkende
maatregelen die door de Gedragscode worden aangegeven toe te passen. Wanneer
dit het geval is op locaties waar daadwerkelijk beschermde soorten voorkomen, wordt
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nader onderzocht op welke wijze met deze soorten rekening kan worden gehouden.
Dit zijn ook de locaties die in aanmerking komen voor herinrichting (herprofilering
en/of compenserende maatregelen), zodat extensiever onderhoud mogelijk gemaakt
wordt.
Algemeen aandachtspunt:
Uitstroomduikers uit schouwsloten vormen op een aantal plekken een lokale barrière,
die beduidende opstuwing veroorzaakt in de schouwsloot als er een pluk vegetatie net
achter ligt in de watergang. Dit is vooral aan het einde van het seizoen aan de orde.
Het is belangrijk om deze punten goed te maaien. Gezien de periode van het jaar
waarin dit relevant is, geeft dit vanwege de Flora- en faunawet geen
problemen.

Foto: Ongewenste kraag met vegetatievoor de uitstroomduiker belemmert goede afvoer in de
Domeinpolders

3.3.3

Afwijkingen van standaard op grond van ervaringen maaionderhoud
Voor sommige watergangen is vanuit ervaring een maaionderhoud gewenst, dat
intensiever of extensiever is dan het in eerste instantie toegekende onderhoudspakket
aangeeft. Deze watergangen hebben in dat geval dan ook een aangepast pakket
toegewezen gekregen. Extensiever onderhouden trajecten kunnen compensatie
vormen voor intensiever onderhouden trajecten. Daarnaast verschaft dit ook ruimte in
de materieelinzet bij andere trajecten.

3.3.4

Resultaat toekennen onderhoudspakketten
De toegekende onderhoudspakketten per traject zijn weergegeven op de kaart
maaionderhoud. Deze staat op de website van het waterschap
(www.reestenwieden.nl).

blad 19 van 69

Water en Klimaat

projectnr. 180196
1 juni 2010, definitief

Maaiplan 2010 - 2015

Voor alle belanghebbenden binnen en buiten het waterschap is nu inzichtelijk hoe en
waarom maaiactiviteiten uitgevoerd worden.
De uitgangspunten van het onderhoud zijn nu nog nadrukkelijker vastgelegd en de
consequenties hiervan per watergang verduidelijkt. Hiermee is de invloed van nieuw
beleid of weersomstandigheden vrijwel direct inzichtelijk te maken.
Een aandachtspunt is wel dat een gemiddeld jaar uitschieters vertoont door natte/
droge perioden, waardoor de inzet jaarlijks kan variëren. Hiervoor moet ruimte in de
planning aanwezig zijn. Een variabele werkdag (zomers langere werkdagen) kan
hierbij voor een deel van deze ruimte zorgen, maar ook met de inzet van aannemers
kan de gewenste flexibiliteit bereikt worden.
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Werken met het maaiplan
Registratie maai-activiteiten
De medewerkers die het maaionderhoud uitvoeren, noteren (per week) hun
werkzaamheden op zogeheten maaikaartjes. Hierop staat aangegeven wat volgens
plan gemaaid moet worden. Informatie van de ingevulde maaikaartjes wordt ingevoerd
in het digitaal registratiesysteem dat het waterschap hiervoor gebruikt (WATIS
Onderhoud).
Ten aanzien van (digitale) registratie van het maaionderhoud zijn ontwikkelingen
gaande in Rijn Oost verband. Waterschap Reest en Wieden doet daarin mee. Zolang
dit traject loopt, blijft de gangbare registratiewijze bestaan.

4.2

Afwijkingen van het maaiplan gedurende het seizoen
Gedurende het maaiseizoen komt het voor, dat behoefte ontstaat om voor bepaalde
trajecten af te wijken van het maaiplan. Dit kan gebeuren om de volgende redenen.
Tabel 5. Aanpassingen aan de OHP's

Nr.
1.

Aanpassing
Correctie dimensie

2.

Correctie functie

3.

Arbo/ veiligheid bij
uitvoering

4.

Waterhuishoudkundige
melding intern

Oorzaak
Dimensie van de watergang is in werkelijkheid anders
dan op legger aangegeven.
Functie komt niet overeen met huidige situatie (er is
bijvoorbeeld nu landbouw terwijl de aangegeven functie
natuur is); uitgangspunt is om bij het onderhoud uit te
gaan van de huidige realiteit.
Bijvoorbeeld voor het laten staan van vegetatie is
optillen van het maaigedeelte van de machine nodig,
waardoor de machine wankel wordt, dus een onveilige
situatie ontstaat.
Het maaien is aangepast op initiatief van het waterschap
zelf (peilbeheerder);

5.

Waterhuishoudkundige
melding extern

Het maaien is aangepast op grond van een externe
klacht.

De aanpassingen aan planning en onderhoudspakketten gedurende het seizoen
betreffen drie categorieën:
a. Op grond van verzoek van peilbeheerder: deze aanpassingen betreffen de
planning, niet het pakket. Er is altijd een waterhuishoudkundige reden voor.
Deze aanpassingen lijken incidenteel en zijn dus geen reden tot veranderen
van het maaiplan;
b. Op eigen initiatief van medewerkers, genoteerd op maaikaartjes. Van deze
aanpassingen wordt na afloop van het maaiseizoen nagegaan of zij
structureel gewenst zijn; alleen dan worden ze opgenomen in het maaiplan;
c. Op grond van externe meldingen van aangetroffen beschermde soorten.
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Procedure tussentijds aanpassen maaiplan
Peilbeheerders
a.
De peilbeheerder die behoefte heeft aan een aanpassing belt met de
coördinator maaionderhoud op het moment dat hij een aanpassing op het
maaiplan wil doorvoeren;
b.
De peilbeheerder vult het hierbij behorende formulier in (zie bijlage 3);
c.
De coördinator maaionderhoud laat ecologische inventarisatie uitvoeren (door
opgeleid eigen personeel, stagiaires, vrijwilligers). Hiertoe is zonodig op afroep
een ecoloog beschikbaar, die tevens adviseert.

Foto: Elkaar informeren en adviseren is belangrijk

Buitendienstmedewerkers
a.
De buitendienstmedewerker die behoefte heeft aan een aanpassing belt met de
coördinator maaionderhoud op het moment dat hij een aanpassing op het
maaiplan wil doorvoeren;
b.
De coördinator maaionderhoud vult het hierbij behorende formulier in (zie
bijlage 3);
c.
De medewerker bekijkt zelf het betreffende traject op actueel voorkomen van
beschermde soorten, met behulp van de veldgids;
d.
De coördinator geeft per geval praktisch advies over schadebeperkend maaien,
met name bij voorkomen van rode lijst soorten. Hierbij speelt het halen van de
planning een rol. Het praktisch advies wordt gedocumenteerd op het onder b.
genoemde formulier;
e.
Bij twijfel is op afroep een ecoloog beschikbaar voor inventarisatie en advies.
Externe meldingen van aangetroffen beschermde soorten worden doorgegeven aan
de coördinator maaionderhoud. Vervolgens wordt de procedure gevolgd als
aangegeven voor initiatieven door buitendienstmedewerkers.
Aanpassingen aan het onderhoudspakket gedurende het maaiseizoen, worden
digitaal geregistreerd, met een koppeling naar de ingevulde formulieren.
Het is van belang de afwijkingen van het maaiplan die in de loop van een seizoen zijn
doorgevoerd, te evalueren om vast te kunnen stellen of deze structureel gewenst zijn.
De vraag is immers:
a.
Waren deze aanpassingen waterhuishoudkundig nodig, dat wil zeggen
noodzakelijk om het OPB te kunnen handhaven?
b.
Waren deze aanpassingen geoorloofd vanuit de Flora- en faunawet?
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Onderdeel a. wordt bepaald door het inzicht in de relatie tussen begroeiing en
opstuwing. Een meerjarig onderzoek daarnaar is in 2008 begonnen. De lengte van de
meetreeks is echter nog te kort om werkelijk conclusies te trekken (zie ook paragraaf
4.3).
Onderdeel b. wordt tijdens het maaiseizoen ingevuld door bovenbeschreven
procedure. Na afloop van het seizoen vindt een check plaats met nieuwe resultaten
van ecologisch onderzoek, dat volgens het meerjarig ecologisch
monitoringsprogramma wordt uitgevoerd (zie hiervoor ook 7.2). In gevallen waar blijkt
dat sprake is van een nieuw aandachtstraject, wordt bekeken of de doorgevoerde
aanpassing van het maaionderhoud zich verenigt met sparen van de gevonden
beschermde soort(en). Zo niet, dan kan dit, afhankelijk van de reden voor de
aanpassing, leiden tot plaatsing van het traject op de lijst voor
herprofilering/compenserende maatregelen.
Aanpassing van het maaiplan vanwege tijdsdruk is tot dusver alleen voorgekomen bij
de laatste maaironde, waarin in principe geen beperkingen voor de werkzaamheden
gelden.

4.3

Monitoring in relatie tot de uitvoering
Tijdens het maaiseizoen vindt voor wat betreft de uitvoering van het maaionderhoud
de volgende monitoring plaats:
a.
Veldonderzoek naar het actuele voorkomen van tabel 2 en 3 soorten bij
aandachtstrajecten, dus waar eerder beschermde soorten zijn aangetroffen,
voorafgaand aan het maaien. Vogelnesten worden gemarkeerd;
b.
Veldonderzoek naar het actuele voorkomen van tabel 3 soorten op trajecten die
op de lijst staan voor herprofilering en/of compenserende maatregelen,
voorafgaand aan het maaien (dit is een bijzondere categorie
aandachtstrajecten). Voor deze trajecten is immers bekend, dat op
waterhuishoudkundige gronden een intensiever onderhoud nodig is dan
toegestaan is op grond van voorkomende beschermde soorten. Vogelnesten
worden gemarkeerd;
c.
Aan de medewerkers wordt gevraagd waarnemingen van beschermde soorten
die zij mogelijk doen tijdens het maaien (met behulp van de veldgids), te
noteren op de maaikaartjes;
d.
Tijdens het maaien van aandachtstrajecten, met name van de categorie onder
b. genoemd, loopt zo mogelijk iemand mee om te kijken naar het actueel
voorkomen van beschermde soorten en om zonodig dieren terug in het water te
gooien. Dit kan ingevuld worden door het inschakelen van de machinisten zelf.
Daarnaast wordt ecologisch onderzoek uitgevoerd volgens een meerjarig
monitoringsplan. Zie hiervoor hoofdstuk 7.
Een meerjarig onderzoek naar de relatie tussen begroeiing en stromingsweerstand,
loopt sinds 2008. De komende jaren moet worden doorgemeten om de extra
opstuwing door begroeiing in beeld te brengen. Vervolgens kan een uitspraak worden
gedaan over de acceptabele begroeiing en opstuwing in de diverse watergangen,
daarbij rekening houdend met gebiedseigenschappen als kwel , wegzijging, helling en
functie van het gebied.
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Controles en evaluatie
Bij het werken met het maaiplan horen de volgende aspecten van controle en
evaluatie:
Controle op uitvoering
Tijdens het maaiseizoen vindt interne controle in het veld plaats op correct uitvoeren
van het maaiplan. De coördinator maaionderhoud houdt hiervan een logboek bij en
rapporteert na afloop van het maaiseizoen.
Borgen zorgvuldige uitvoering
Zorgvuldige uitvoering van het maaionderhoud wordt steeds beter geborgd, door
hanteren van een aantal procedures (zoals eerder besproken in de hoofdstukken 3 en
4), door toenemende ervaring met het werken met de Gedragscode en door
uitwisseling met andere organisaties.
Aandachtspunten zijn:
a. Er is een veldgids, waarin de beschermde soorten die in elk geval relevant
zijn voor het beheergebied van Waterschap Reest en Wieden, zijn
opgenomen. Herkenning en aanwijzing voor bescherming zijn per soort
beschreven;
b. Er zijn specifieke afspraken gemaakt voor schadebeperkend maaien bij
voorkomen van de drijvende waterweegbree en van krabbescheer;
c. Inzet van vrijwilligers is belangrijk, met name voor het meelopen tijdens het
maaien om dieren (vooral vis) terug in het water te gooien. De ervaringen zijn
goed, vooral met leden van visverenigingen. Uitbreiden van de samenwerking
met vrijwilligers is een aandachtspunt, vooral in landelijk gebied;
d. Sommige aspecten van zorgvuldige uitvoering zijn lastig in de praktijk, zoals
het beschermen van vogels. Het waterschap markeert vogelnesten bij
inventarisaties en volgt de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van dit
onderwerp;
e. Ten aanzien van gebruik van milieuvriendelijker materieel is het uitgangspunt,
dat het waterschap de ontwikkelingen in den lande volgt en ook zelf zoekt
naar een juiste oplossing. In dit kader zijn de afgelopen jaren ook eigen
initiatieven ontplooid: twee mogelijke alternatieve machines zijn getest.
Toets op doelmatigheid van het maaionderhoud
a. Het maaionderhoud wordt uitgevoerd ten behoeve van het peilbeheer. Een
toets achteraf of overschrijdingen van het OPB verband houden met het
maaionderhoud is enkele keren uitgevoerd. Deze toets acht het waterschap
niet meer relevant: problemen met peilbeheer door maaien treden naar
verwachting niet meer op. Als controle achteraf worden binnengekomen
klachten en meldingen na afloop van het maaiseizoen beschouwd;
b. Het meerjarig onderzoek naar de relatie tussen begroeiing en
stromingsweerstand (zie 4.3), is een meer fundamentele toets op
doelmatigheid van het maaionderhoud;
c. Het waterschap werkt toe naar het gebruik van beheerdocumenten, waarin
met name bij oplevering na een herinrichting, beschreven staat hoe welk
beheer en onderhoud is bedoeld. Een toets van het maaionderhoud in dat
kader wordt relevant.
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Draagvlak
a. Interne evaluatie onder de buitendienstmedewerkers over de werkbaarheid
van het maaiplan. Deze wordt in principe jaarlijks na afloop van het
maaiseizoen gehouden door middel van een schriftelijke of mondelinge
enquete. De resultaten worden waar relevant verwerkt in werkafspraken,
procedures, e.d.
b. Jaarlijks houdt het waterschap een bijeenkomst voor alle
buitendienstmedewerkers, voorafgaand aan het maaiseizoen. In deze
bijeenkomst worden de medewerkers bijgepraat over ontwikkelingen ten
aanzien van het maaibeleid en worden de resultaten van zowel de interne
controle als de interne evaluatie teruggekoppeld.

Foto: Het vastleggen van peilgegevens om opstuwing te monitoren, gebeurt jaarrond.
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Keuzes t.a.v. enkele specifieke aspecten
Onkruiddruk
Om een goede waterhuishouding in stand te houden vindt maaionderhoud plaats. De
bestrijding van de onkruiddruk is dan ook geen primaire taak voor het waterschap.
Het waterschap wil echter wel graag een 'goede buur' zijn. Hierover zegt het
Waterbeheerplan voor de gebiedsfuncties A en B (resp. landbouw, landbouw en
landschap): "… Wel willen we overlast door ongewenste uitzaaiing van kruiden
beperken." (Waterschap Reest en Wieden, 2009a).

5.1.1

Exotische plaagplanten
In samenwerking met andere waterbeheerders worden exotische plaagplanten waar
nodig bestreden. Bestrijding vindt plaats volgens het bestuursbesluit van februari 2003
(op grond van Waterschap Reest en Wieden, 2003). Alleen die soorten die voor
ernstige overlast kunnen zorgen door hun ontwikkelingssnelheid, worden bestreden.
Het waterschap heeft te maken met verschillende soorten plaagplanten. Deze komen
zowel in stedelijk als in landelijk gebied voor. Sommige soorten verspreiden zich via
wateraanvoer langzaam het gebied in. In stedelijke vijvers kunnen gevaarlijke situaties
ontstaan, doordat kinderen niet meer goed kunnen zien waar de oever overgaat in het
water van de vijver. Het beleid is om direct te maaien als een plaagplant wordt
gemeld. Het maaien gebeurt, afhankelijk van de soort en de situatie, handmatig of
machinaal; dit wordt deels uitbesteed. Bestrijding van plaagplanten kost relatief veel
tijd.
Foto: Bestrijding
Grote Waternavel
in de Beilervaart

5.1.2

Jakobskruiskruid
Het Waterbeheerplan geeft richting aan de aanpak van Jakobskruiskruid door te
stellen dat aangesloten dient te worden bij provinciaal beleid. De provincie Drenthe
heeft in het voorjaar van 2008 laten weten de plant actief te bestrijden door een goed
maaitijdstip te kiezen: "De top van de maaiactiviteiten komt te liggen in de 2e helft van
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juli. Dat is de periode voordat het Jakobskruiskruid massaal zaden gaat verspreiden.
Eerder maaien is niet effectief omdat de planten dan opnieuw uitlopen."
Het beleid van het waterschap sluit aan bij de aanpak die de provincie Drenthe
voorstaat.
Wanneer een mogelijk problematische groei van Jakobskruiskruid langs watergangen
wordt gesignaleerd door eigen medewerkers of door ingelanden, zal het waterschap
deze plant actief bestrijden door te maaien of de planten uit te steken en het maaisel
af te voeren.

5.2

Plaagdieren
Voor het bestrijden van muskus- en beverratten kan extensiever maaien in sommige
gebieden als obstakel worden beschouwd. Lange overhangende begroeiing kan
namelijk het zicht op het water verhinderen. De bestrijders (en natuurlijke vijanden)
kunnen hierdoor sporen van aanwezigheid van muskusratten moeilijker waarnemen.
Hierbij moet men denken aan:
• Voedselresten in het water en talud;
• Wissels op de wal;
• Zwemsporen in het water;
• Omgewoelde bodem.
In 2009 heeft een vermindering van vangsten plaatsgevonden ten opzichte van 2008;
het is niet duidelijk of de oorzaak het andere maaibeleid is. Over het algemeen zie je
een probleem aan de vangsten een jaar later. De rattenbestrijders denken dat er een
kans in zit dat de populatie muskusratten toeneemt. In 2009 zijn minder bruine ratten
gevangen dan in 2008; de oorzaak daarvan is onduidelijk.

5.3

Stedelijk water
Stedelijke wateren zijn in veel gevallen breder dan in landelijk gebied. Daarnaast
moeten wij rekening houden met beperkte bereikbaarheid en veelvuldige recreatie
rondom de stedelijke wateren.
Desondanks is gebleken dat het onderhoud past in een standaard onderhoudspakket,
waardoor er geen aparte uitzondering voor gemaakt is. Een aandachtspunt is de
toenemende aandacht voor belevingswaarde van water in de stad. Deze ontwikkeling
vraagt aandacht in toekomstige maaiplannen.
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Foto: Onderhoud van water in bebouwde omgeving is soms lastig

5.4

Recreatie
Extensiever maaionderhoud kan botsen met wensen vanuit recreatie. Hierbij gaat het
om bereikbaarheid van het water. Het waterschap besteedt in het huidige
maaionderhoud naar behoefte lokaal aandacht aan recreatie, bijvoorbeeld door extra
maaien van visstekken.

5.5

Vaarwegen
Gebleken is dat de vaarwegen goed bereikbaar zijn. Omdat deze watergangen
overgedimensioneerd zijn uit oogpunt van de waterhuishouding is minimaal
maaionderhoud voldoende.

5.6

Waterkeringen
Het maaionderhoud van het beperkt aantal kilometers waterkering dat het waterschap
in beheer heeft, is nog niet apart beschreven. Samenwerking met waterschap Groot
Salland op dit terrein is in onderzoek. De uitkomsten zullen in een apart nieuw
onderhoudsplan worden opgenomen.
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Van onderhoudspakket naar planning
Onderhoudspakketten
Op grond van de onderhoudspakketten en de te maaien watergangen wordt de
inspanning van materieel en personeel bepaald.
Om het onderhoud te plannen gelden volgende uitgangspunten:
1. Welke onderhoudskwaliteit moeten we halen. oftewel:
o Hoe vaak moeten we het onderhoud uitvoeren? 1/ 2/ vaker?
o Waar moeten we het onderhoud uitvoeren? Nat, droog of pad?
2. Met welk materieel kunnen we het uitvoeren?
o Is het bereikbaar met smal- of breedspoormaterieel?

Foto: Enkele onderhoudscombinaties

Op basis van de antwoorden op deze vragen zijn 10 onderhoudspakketten gedefinieerd, die zijn weergegeven in figuur 3, overzicht standaardpakketten (par. 3.1).
De watergangen zijn op basis van de ligging (functiegebied) en dimensionering (smal,
middelbreed, breed) ingedeeld in onderhoudspakketten.
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Vervolgens zijn de adviezen en afwijkingen verwerkt. Hiermee is de omvang van de
onderhoudspakketten bekend. Zie onderstaande tabel: de orde van grootte is
weergegeven in kilometers watergang.
Figuur 6. Omvang onderhoudspakketten (in kilometers watergang)

Onderhoudspakket
OHP1
OHP2
OHP3
OHP4
OHP5
OHP6
OHP7
OHP8
OHP9
OHP10
Totaal

Waterganglengte
645
125
735
210
150
40
60
65
190
20
2.240

Een overzichtskaart van het beheergebied met deze pakketten is te vinden op de
website van het waterschap (www.reestenwieden.nl).

6.2

Capaciteit
De onderhoudspakketten en onderhoudsnormen (ervaringscijfers van Reest en
Wieden en andere waterschappen) zijn gebruikt om inzicht te krijgen in het benodigde
materieel.
Om werkzaamheden te kunnen plannen verdelen we het jaar in perioden.
Figuur 7. Onderhoudsperioden

Maand
Periode

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

jun.
A

jul.

aug.
B

sep.

okt.

nov.

dec.

C
D

Voor elk onderhoudspakket is bekend welk materieel ingezet moet worden. Op basis
hiervan kunnen we inzichtelijk maken op hoeveel kilometer het materieel (en het
personeel) ingezet moet worden.
Figuur 8. Omvang in kilometers per activiteit

Periode
Machine Type
Handwerk
Kraggebonken vissen
Klepel-breed
Klepel-smal
Maaihark
Maaikorf
Maaikorf-smal
Maaiboot

A

B

C

D
10

105
610
2320
1495
465
520
50

2320
40
80

105
830
2320
2020
465
520
50

320
400
305
435
120

Eindtotaal
10
210
1760
6960
3915
1275
1555
220

Gebruik makend van de beschikbare kennis van kentallen krijgen we inzicht in de
omvang van in te zetten uren:

blad 30 van 69

Water en Klimaat

projectnr. 180196
1 juni 2010, definitief

Maaiplan 2010 - 2015

Figuur 9. Omvang in uren per activiteit

Machine Type
Handwerk
Kraggebonken vissen
Klepel-breed
Klepel-smal
Maaihark
Maaikorf
Maaikorf-smal
Maaiboot

A
200
400
1600
1030
1110
1730
300

Periode
B
C

1600
90
280

200
550
1600
1450
1110
1730
300

D
900
210
330
730
1450
660

Het beschikbare materieel is bekend.
Figuur 10. Beschikbaar materieel [aantal]

Periode
Machine Type
Handwerk
Kraggebonken vissen
Klepel-breed
Klepel-smal
Maaihark
Maaikorf
Maaikorf-smal
Maaiboot

Foto: Westergrift te Nijeveen
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1
2
8
5
6
8
2

B

5
1
1

C
1
2
6
6
4
6
1

D

1
1
3
5
3

Eindtotaal
900
400
1160
4800
2810
3040
5190
1260
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Efficiëntie uitvoering
Maaien volgens de Gedragscode betekent meer maaien op het juiste moment,
waardoor de maaisnelheid afneemt. Kortom, wel effectiever, maar minder efficiënt.
Bovendien is de hoeveelheid te maaien watergang gestegen door een toename van
het areaal stedelijk water. Deze watergangen zijn moeilijker toegankelijk dan de
watergangen in landelijk gebied, waardoor dit onderhoud ook extra tijd kost. De
gevolgen van deze veranderingen voor de efficiëntie verschillen per type materieel.
Verbetering van de efficiëntie van het maaionderhoud was tot en met het jaar 2007
steeds de focus. In de jaren 2008 en 2009 lag de nadruk op de ecologie, in de vorm
van implementatie van de Flora- en faunawet. Dit is een kwaliteitsslag geweest. Nu dit
implementatieproces is afgerond en de omslag naar anders omgaan met
maaionderhoud is gemaakt, kan de komende periode weer naar efficiëntie worden
gekeken.
Vanaf 2010 wordt de tijdsbesteding in stedelijk gebied apart geadministreerd. Deze
inspanning neemt steeds toe en is anders van aard doordat het meestal vijvers betreft
(weer te geven in oppervlaktes in plaats van in meters). Daarnaast wordt hiermee ook
het werk dat het waterschap heeft aan de bestrijding van plaagplanten in stedelijk
gebied inzichtelijk (zie ook 5.1.1).

Foto Vledder Aa: Niet alles wordt gemaaid
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Maaibeleid en Gedragscode
Voldoen aan de Gedragscode
In het gehele beheergebied gelden de voorwaarden die gesteld zijn in de
Gedragscode. De voorwaarden van de Gedragscode betreffen vooral locatie, tijdstip
en het type materieel waarmee het werk wordt uitgevoerd.
Wanneer mogelijk worden natuurvriendelijker onderhoudsmethoden ingezet.
Onderhoudspakketten 2, 5, 6, 9 en 10 zijn hier voorbeelden van. Er wordt met een
maaikorf onderhouden, zodat veel diersoorten beter kunnen vluchten tijdens het
maaien. Een aantal algemene voorzorgsmaatregelen is overal van toepassing (zie
3.2.1). Met ingang van 2009 is een begin gemaakt met interne controle of de
uitvoering van het maaionderhoud plaatsvindt volgens plan.
Voor trajecten waar beschermde soorten zijn aangetroffen (op basis van de actueel
beschikbare gegevens van gevonden soorten van tabel 2 en 3), wordt een trits
gehanteerd, met soortspecifieke bescherming:
1. Een voorkeursonderhoudspakket toepassen (zie fig.4);
2. Een schadebeperkend onderhoudspakket toepassen (zie fig.4);
3. Schadebeperkende maatregelen nemen en het traject opnemen op de lijst
voor compenserende maatregelen en/of herinrichting.
De schadebeperkende maatregelen zijn beschreven in fig.4 en in de veldgids 2009,
die nu ook relevante tabel 2 soorten bevat (Waterschap Reest en Wieden, 2009b).
Deze maatregelen worden met extra aandacht toegepast bij maaiactiviteiten voor
1 juni (enkele tientallen kilometers, afhankelijk van het weer) en op trajecten die in
aanmerking komen voor uitvoering van compenserende maatregelen en/of
herinrichting om (op termijn) extensiever onderhoud mogelijk te maken. Hierbij wordt
extra menskracht ingezet voor het vooraf inventariseren van beschermde soorten,
incl. vogelnesten (inhuur van een geschoolde, erkende ecoloog) en voor het
meelopen tijdens het maaien om fauna die met het maaisel is meegekomen terug te
gooien in het water.
Voor de bescherming van vogels is als werkwijze gekozen voor het gericht
beschermen van rode lijst soorten. Deze soorten zijn, voor zover relevant voor het
maaionderhoud in het beheergebied van het waterschap, ook opgenomen in fig.4 en
de veldgids. Andere vogelsoorten worden beschermd door algemene maatregelen,
zoals het niet maaien van één oever en het enigszins optillen van de maaibalk bij
nesten.
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Foto: Een koppel Mandarijneenden in de Grensleiding bij Wateren.

De jaarlijkse ecologische voorlichtingsdag voor onderhoudsmedewerkers en externen
wordt gecontinueerd.
Op reeds bekende locaties zal het waterschap het voorkomen van drijvende
waterweegbree voor het maaien laten inventariseren. In voorkomende gevallen zullen
in overleg met teamleiders en onderhoudsmedewerkers in het veld
maatwerkafspraken worden gemaakt voor schadebeperkende maatregelen tijdens het
maaien.
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Foto:. Eenzijdig onderhoud waar dat kan, omgeving Wapserveen

7.2

Ecologische monitoring
De Gedragscode stelt het beschikken over 'een voldoende dekkend en actueel
overzicht' van verspreidingsgegevens van beschermde soorten verplicht. Het
detailniveau is niet gespecificeerd, maar de gegevens mogen maximaal tien jaar oud
zijn. Begin 2008 waren de beschikbare verspreidingsgegevens voor het beheergebied
van waterschap Reest en Wieden niet gebiedsdekkend en deels te oud. Het
waterschap werkt stapsgewijs aan verbetering. Eind 2009 is hiertoe een meerjarig
monitoringsplan opgesteld (Waterschap Reest en Wieden, 2009c). Elementen uit dit
plan worden hieronder besproken.
Doelen van de ecologische monitoring in het kader van het maaionderhoud zijn:
a. Vaststellen van het effect van de verschillende onderhoudspakketten op de
ecologische waarde van de verschillende trajecten en op het voorkomen van
beschermde soorten;
b. Verbeteren van inzicht in de verspreiding van beschermde soorten in het
beheergebied, om beter zorg te kunnen dragen voor deze soorten;
c. Vaststellen van het effect van maaien op de aanwezige fauna.
Onderzoeken ten behoeve van genoemde doelen:
In 2009 is op het gebied van ecologische monitoring een nulmeting uitgevoerd voor
onderzoek naar het effect van verschillende onderhoudspakketten op voorkomende
flora en fauna (doel a.). Tien trajecten zijn geselecteerd, voor elk onderhoudspakket
één; waar mogelijk zijn de trajecten van het onderzoek naar de relatie tussen
begroeiing en opstuwing hiervoor gebruikt. Dit onderzoek zal in 2012 worden
herhaald.
Ten aanzien van verbeteren van de verspreidingsgegevens (doel b.) heeft het
waterschap de strategie om aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen. Het ministerie
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van LNV werkt aan een landelijke databank waarin gegevens van alle organisaties die
waarnemingen van soorten doen, samengebracht worden. Daarnaast is het ministerie
van LNV bezig met inventarisaties.
In 2008 is de database aangevuld door invoer van recente onderzoeksgegevens en
zijn afspraken gemaakt met de provincies Drenthe en Overijssel over uitwisseling van
gegevens. Ook is een habitatanalyse van amfibieën en reptielen uitgevoerd, die
aanknopingspunten heeft opgeleverd voor toekomstige gerichte monitoring van deze
soortsgroepen. In 2009 en 2010 worden in een deelgebied gerichte veldinventarisaties
uitgevoerd, waarna in 2011 wordt bekeken of aanvullende inventarisaties nodig zijn of
kan worden aangesloten bij de Nationale Database Flora en Fauna. Deze is naar
verwachting dan gereed.
Daarnaast laat het waterschap inventarisaties van soorten uitvoeren op plekken waar
inrichtingswerkzaamheden (herprofilering) of baggerwerken worden uitgevoerd. Het is
de bedoeling om ook die gegevens toe te voegen aan de interne natuurdatabase.
Naar verwachting ontstaat daardoor naar verloop van tijd een aanvullend beeld van
het voorkomen van soorten in het hele beheergebied.
Een student heeft in 2008 een korte steekproefsgewijze inventarisatie gedaan naar
het meemaaien van fauna tijdens maaionderhoud van het natte profiel. Dergelijk
onderzoek is voor de komende jaren opnieuw voorzien (doel c), opnieuw door inzet
van stagiaires.

7.3

Externe contacten
Het waterschap wil de contacten met andere waterbeheerders aanhalen en uitbreiden
op het gebied van maaionderhoud, over in te zetten onderhoudsmaterieel en aspecten
van de praktische uitvoering van het maaionderhoud volgens de Gedragscode. De
bestaande deelname van waterschapsmedewerkers aan het Landelijk Platform
Waterbeheer en aan het Platform Vegetatie en Onderhoud zullen hiervoor de ingang
zijn. Enkele zaken wil het waterschap ook aankaarten bij de Unie van Waterschappen.
Onderwerpen die in elk geval voor het waterschap relevant zijn in dit kader zijn:
a. Ecologischer opties voor klepelen onderzoeken, incl. ervaringen met de
Mulcher;
b. Effect van maaien op fauna onderzoeken;
c. Problematiek van het effectief beschermen van vogelnesten aankaarten bij de
Unie;
d. Ervaringen met de Gedragscode delen, leidend tot aanbevelingen voor
aanpassingen;
e. Vragen aan de Unie om de jurisprudentie ten aanzien van de Flora- en
Faunawet te volgen voor de waterschappen;
f. Het dilemma habitatbenadering versus soortenbescherming voor het voetlicht
brengen.
Om tot een gestructureerde uitwisseling van verspreidingsgegevens te komen,
worden contacten met de beide provincies, gemeenten en met
natuurbeschermingsorganisaties benut.
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Procedure en acties
Tussentijdse aanpassingen van dit maaiplan
Sinds 2007 is per jaar een duidelijke slag gemaakt in het stapsgewijs implementeren
van de Flora- en faunawet. Jaarlijks is zowel een maaiplan als een evaluatierapport
verschenen. Met ingang van maaiseizoen 2010 wordt met een meerjarig maaiplan
gewerkt, omdat de implementatie van de Flora- en faunawet nu zijn beslag heeft
gekregen. Jaarlijkse interne evaluaties blijven bestaan.
De komende jaren kunnen tussentijdse aanpassingen op het maaiplan 2010-2015
nodig zijn vanwege:
a. Mogelijke wijzigingen in de Gedragscode;
b. Nieuwe inzichten over het voorkomen van beschermde soorten
(aandachtswatergangen);
c. Veranderingen in de ligging/dimensionering van watergangen die het
waterschap maait, vast te leggen in het beheerdocument: nieuwe wateren
(o.a. in stedelijk gebied), uitgevoerde WOM-projecten of overige
herinrichtingen van watergangen (mogelijkheden voor extensiever maaien);
d. Nieuwe inzichten over het sparen van beschermde soorten (uitvoering);
e. Nieuwe inzichten uit onderzoek naar de relatie begroeiingstromingsweerstand (benodigde maaifrequentie ten behoeve van peilbeheer);
f. Wijzigingen in beschikbare middelen voor het maaionderhoud (materieel,
mensen);
g. Verbeteringen in de basisregistratie rond de uitvoering van de
werkzaamheden.
Voor wat betreft de genoemde ontwikkelingen zal het maaiplan jaarlijks in het voorjaar
gecheckt worden. Hierbij worden de buitendienstmedewerkers waar relevant
betrokken. Een geschikt moment daarvoor is de bijeenkomst waarbij de evaluatie van
het vorig maaiseizoen wordt gepresenteerd.
Aanpassingen van type b en c betreffen de toepassing van de bestaande
uitgangspunten op watergangniveau. Voor het doorvoeren van deze aanpassingen is
het invoegen van een nieuwe kaart afdoende. Aanpassingen van type a, d, e en f
betreffen meer de uitgangspunten zelf en kunnen een meer wezenlijke aanpassing
van het maaiplan vergen. Mocht deze situatie optreden, dan zal op dat moment
besloten worden tot het ofwel uitbrengen van een addendum, ofwel van een nieuwe
versie van het gehele plan. Aanpassingen van type g kunnen naar verwachting een
plek krijgen in een addendum.
Een aandachtspunt is het gegevensbeheer ten aanzien van het maaiplan. Hierbij moet
gedacht worden aan:
a. Documenteren van doorgevoerde wijzigingen in het maaiplan, inclusief de
reden;
b. Verslagen van interne controles;
c. Verslagen van interne evaluaties, inclusief eventuele acties die daaruit volgen.
In 2010 zal een procedure worden afgesproken voor dit gegevensbeheer.
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Het maaiplan wordt op termijn onderdeel van het totale Onderhoudsplan Natte
Infrastructuur (OPNI). De opstelling daarvan is gestart en zal enkele jaren in beslag
nemen.
De vijf waterschappen van deelgebied Rijn Oost werken aan uniformering van hun
veldgidsen. De gedachten gaan in de richting van een veldgids als de bestaande,
aangevuld met een beschrijving van de onderhoudspakketten. Waterschap Reest en
Wieden sluit aan bij deze ontwikkeling en zal dus te zijnertijd een vernieuwde veldgids
uitbrengen.

8.2

Acties
De acties die in het maaiplan genoemd zijn, staan opgesomd in onderstaande tabel.
Figuur 11. Overzicht acties uit dit maaiplan

Nr. actie

Omschrijving actie

1

Beleidsmedewerker Waterbeheer onderhoudt contacten
binnen het waterschap voor een optimale afstemming met
andere beleidsontwikkelingen
Afdeling Waterbeheer zal de overweging om te gaan werken
volgens de 'habitatbenadering' via een notitie voorleggen aan
de beleidsafdeling van het waterschap.
Trajecten die elk jaar voor 1 juni worden gemaaid, toevoegen
aan lijst voor herprofilering en/of uitvoering van
compenserende maatregelen
Afdeling Waterbeheer is verantwoordelijk voor de uitvoering
van herprofilering/compenserende maatregelen en werkt
hiertoe met een projectplanning, incl. prioritering.
Aanpassingen aan het onderhoudspakket gedurende het
maaiseizoen, digitaal registreren (met een koppeling naar de
ingevulde formulieren) en na afloop van het seizoen
evalueren.
Een toets van het maaionderhoud in het kader van het gaan
werken met beheerdocumenten wordt relevant.
De toenemende aandacht voor belevingswaarde van water in
de stad is een ontwikkeling die aandacht vraagt in
toekomstige maaiplannen.
De jaarlijkse ecologische voorlichtingsdag voor
onderhoudsmedewerkers en externen wordt gecontinueerd.

2

3

4

5

6
7

8

9

10
11
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Het maaiplan jaarlijks na afloop van het maaiseizoen intern
evalueren. In het daarop volgende voorjaar checken op
relevante ontwikkelingen en afstemmen met
buitendienstmedewerkers.
Ontwikkelen procedure ten aanzien van gegevensbeheer van
het maaiplan
Te zijner tijd een vernieuwde veldgids uitbrengen,
aansluitend bij de ontwikkelingen op dit gebied binnen Rijn
Oost.
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Verder hebben diverse medewerkers deelgenomen aan de groepssessies te Lhee:
- onderhoudsmedewerkers waterbeheer
- peilbeheerders
- medewerkers loonbedrijven
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bijlage 2. Onderhoudspakketten
bijlage 3. Formulier aanpassen maaiplan gedurende seizoen
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Bijlage 1 Tabellen Flora- en faunawet
Tabel 1: Algemene soorten
Zoogdieren
Aardmuis Microtus agrestis
Bosmuis Apodemus sylvaticus
Dwergmuis Micromys minutus
Bunzing Mustela putorius
Dwergspitsmuis Sorex minutus
Egel Erinaceus europeus
Gewone bosspitsmuis Sorex araneus
Haas Lepus europeus
Hermelijn Mustela erminea
Huisspitsmuis Crocidura russula
Konijn Oryctolagus cuniculus
Mol Talpa europea

Ondergrondse woelmuis Pitymys
subterraneus
Ree Capreolus capreolus
Rosse woelmuis Clethrionomys
glareolus
Tweekleurige bosspitsmuis Sorex
coronatus
Veldmuis Microtus arvalis
Vos Vulpes vulpes
Wezel Mustela nivalis
Woelrat Arvicola terrestris

Reptielen en amfibieën
Bruine kikker Rana temporaria
Gewone pad Bufo bufo
Middelste groene kikker Rana
esculenta

Kleine watersalamander Triturus
vulgaris
Meerkikker Rana ridibunda

Mieren
Behaarde rode bosmier Formica rufa
Kale rode bosmier Formica polyctena

Stronkmier Formica truncorum
Zwartrugbosmier Formica pratensis

Slakken
Wijngaardslak Helix pomatia
Vaatplanten
Aardaker Lathyrus tuberosus
Akkerklokje Campanula rapunculoides
Brede wespenorchis Epipactis
helleborine
Breed klokje Campanula latifolia
Dotterbloem Caltha palustris
Gewone vogelmelk Ornithogalum
umbellatum
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Grasklokje Campanula rotundifolia
Grote kaardenbol Dipsacus fullonum
Kleine maagdenpalm Vinca minor
Knikkende vogelmelk Ornithogalum
nutans
Koningsvaren Osmunda regalis
Slanke sleutelbloem Primula elatior
Zwanebloem Butomus umbellatus
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Soorten van tabel 2
Tabel 2 bevat, naast alle vogels, een aantal soorten die betrekkelijk zeldzaam zijn.
Vogels
Alle inheemse vogelsoorten
Zoogdieren
Damhert Dama dama
Edelhert Cervus elaphus
Eekhoorn Sciurus vulgaris
Grijze zeehond Halichoerus grypus
Reptielen en amfibieën
Alpenwatersalamander Triturus
alpestris
Dagvlinders
Moerasparelmoervlinder Euphydryas
aurinia
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Grote bosmuis Apodemus flavicollis
Steenmarter Martes foina
Wild zwijn Sus scrofa

Levendbarende hagedis Lacerta
vivipara

Vals heideblauwtje Lycaeides idas

Vissen
Bermpje Noemacheilus barbatulus
Kleine modderkruiper Cobitis taenia

Meerval Silurus glanis
Rivierdonderpad Cottus gobio

Vaatplanten
Aangebrande orchis Orchis ustulata
Aapjesorchis Orchis simia
Beenbreek Narthecium ossifragum
Bergklokje Campanula rhomboidalis
Bergnachtorchis Platanthera
chlorantha
Bijenorchis Ophrys apifera
Blaasvaren Cystopteris fragilis
Blauwe zeedistel Eryngium maritimum
Bleek bosvogeltje Cephalantera
damasonium
Bokkenorchis Himantoglossum
hircinum
Brede orchis Dactylorhiza majalis
majalis
Bruinrode wespenorchis Epipactis
atrorubens
Daslook Allium ursinum
Dennenorchis Goodyera repens
Duitse gentiaan Gentianella germanica
Franjegentiaan Gentianella ciliata
Geelgroene wespenorchis Epipactis
muelleri
Gele helmbloem Pseudofumaria lutea
Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata
Groene nachtorchis Coeloglossum
viride
Groensteel Asplenium viride
Grote keverorchis Listera ovata
Grote muggenorchis Gymnadenia
conopsea
Gulden sleutelbloem Primula veris
Harlekijn Orchis morio
Herfstschroeforchis Spiranthes spiralis
Hondskruid Anacamptis pyramidalis

Honingorchis Herminium monorchis
Jeneverbes Juniperus communis
Klein glaskruid Parietaria judaica
Kleine keverorchis Listera cordata
Kleine zonnedauw Drosera intermedia
Klokjesgentiaan Gentiana
pneumonanthe
Kluwenklokje Campanula glomerata
Koraalwortel Corallorhiza trifida
Kruisbladgentiaan Gentiana cruciata
Lange ereprijs Veronica longifola
Lange zonnedauw Drosera anglica
Mannetjesorchis Orchis mascula
Maretak Viscum album
Moeraswespenorchis Epipactis
palustris
Muurbloem Erysimum cheiri
Parnassia Parnassia palustris
Pijlscheefkelk Arabis hirsuto sagittata
Poppenorchis Aceras anthropophorum
Prachtklokje Campanula persicifolia
Purperorchis Orchis purpurea
Rapunzelklokje Campanula
rapunculus
Rechte driehoeksvaren
Gymnocarpium robertianum
Rietorchis Dactylorhiza majalis
praetermissa
Ronde zonnedauw Drosera
rotundifolia
Rood bosvogeltje Cephalanthera rubra
Ruig klokje Campanula trachelium
Schubvaren Ceterach officinarum
Slanke gentiaan Gentianella amarella
Soldaatje Orchis militaris
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vervolg Vaatplanten, tabel 2:
Spaanse ruiter Cirsium dissectum
Steenanjer Dianthus deltoides
Steenbreekvaren Asplenium
trichomanes
Stengelloze sleutelbloem Primula
vulgaris
Stengelomvattend havikskruid
Hieracium amplexicaule
Stijf hardgras Catapodium rigidum
Tongvaren Asplenium scolopendrium
Valkruid Arnica montana
Veenmosorchis Hammarbya paludosa
Veldgentiaan Gentianella campestris
Veldsalie Salvia pratensis
Vleeskleurige orchis Dactylorhiza
incarnata
Vliegenorchis Ophrys insectifera
Vogelnestje Neottia nidus–avis
Kevers
Vliegend hert Lucanus cervus
Kreeftachtigen
Rivierkreeft Astacus astacus
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Voorjaarsadonis Adonis vernalis
Wantsenorchis Orchis coriophora
Waterdrieblad Menyanthes trifoliata
Weideklokje Campanula patula
Welriekende nachtorchis Platanthera
bifolia
Wilde gagel Myrica gale
Wilde herfsttijloos Colchicum
autumnale
Wilde kievitsbloem Fritillaria meleagris
Wilde marjolein Origanum vulgare
Wit bosvogeltje Cephalanthera
longifolia
Witte muggenorchis Pseudorchis
albida
Zinkviooltje Viola lutea calaminaria
Zomerklokje Leucojum aestivum
Zwartsteel Asplenium adiantum–
nigrum
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Soorten van tabel 3
Deze tabel bevat de soorten die genoemd worden in bijlage IV van de Europese
Habitatrichtlijn (Europees zeldzame/of bedreigde soorten) en een aantal – doorgaans
zeer zeldzame – soorten die de Nederlandse Staat in bijlage 1 bij het
Vrijstellingenbesluit daaraan heeft toegevoegd (zogeheten AMvB–soorten).
A. Soorten genoemd in bijlage 1 Vrijstellingenbesluit
Zoogdieren
Das Meles meles
Gewone zeehond Phoca vitulina
Boommarter Martes martes
Veldspitsmuis Crocidura leucodon
Eikelmuis Eliomys quercinus
Waterspitsmuis Neomys fodiens
Reptielen en amfibieën
Adder Vipera berus
Hazelworm Anguis fragilis
Ringslang Natrix natrix
Vissen
Beekprik Lampetra planeri
Bittervoorn Rhodeus cericeus
Elrits Phoxinus phoxinus
Gestippelde alver Alburnoides
bipunctatus

Dagvlinders
Bruin dikkopje Erynnis tages
Dwergblauwtje Cupido minimus
Dwergdikkopje Thymelicus acteon
Groot geaderd witje Aporia crataegi
Grote ijsvogelvlinder Limenitis populi
Heideblauwtje Plebejus argus
Iepepage Strymonidia w–album
Kalkgraslanddikkopje Spialia sertorius
Keizersmantel Argynnis paphia
Klaverblauwtje Cyaniris semiargus
Purperstreepparelmoervlinder Brenthis
ino

Vinpootsalamander Triturus helveticus
Vuursalamander Salamandra
salamandra

Grote modderkruiper Misgurnus
fossilis
Rivierprik Lampetra fluviatilis

Rode vuurvlinder Palaeochrysophanus
hippothoe
Rouwmantel Nymphalis antiopa
Tweekleurig hooibeestje
Coenonympha arcania
Veenbesparelmoervlinder Bolaria
aquilonais
Veenhooibeestje Coenonympha tullia
Veldparelmoervlinder Melitaea cinxia
Woudparelmoervlinder Melitaea
diamina
Zilvervlek Clossiana euphrosyne

Vaatplanten
Groot zeegras Zostera marina
B. Soorten genoemd in bijlage IV Habitatrichtlijn
Zoogdieren
Baardvleermuis Myotis mystacinus
Grote hoefijzerneus Rhinolophus
Bechstein’s vleermuis Myotis
ferrumequinum
Hamster Cricetus cricetus
bechsteinii
Hazelmuis Muscardinus avellanarius
Bever Castor fiber
Ingekorven vleermuis Myotis
Bosvleermuis Nyctalus leisleri
Brandt’s vleermuis Myotis brandtii
emarginatus
Bruinvis Phocoena phocoena
Kleine dwergvleermuis Pipistrellus
Euraziatische lynx Lynx lynx
pygmaeus
Franjestaart Myotis nattereri
Kleine hoefijzerneus Rhinolophus
Gewone dolfijn Delphinus delphis
hipposideros
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus
Laatvlieger Eptesicus serotinus
Meervleermuis Myotis dasycneme
pipistrellus
Gewone grootoorvleermuis Plecotus
Mopsvleermuis Barbastella
auritus
barbastellus
Grijze grootoorvleermuis Plecotus
Nathusius’ dwergvleermuis Pipistrellus
austriacus
nathusii
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vervolg Zoogdieren , tabel 3:
Noordse woelmuis Microtus
oeconomus
Otter Lutra lutra
Rosse vleermuis Nyctalus noctula
Tuimelaar Tursiops truncatus
Tweekleurige vleermuis Vespertilio
murinus

Vale vleermuis Myotis myotis
Watervleermuis Myotis daubentonii
Wilde kat Felis silvestris
Witflankdolfijn Lagenorhynchus acutus
Witsnuitdolfijn Lagenorhynchus
albirostris

Reptielen en amfibieën
Boomkikker Hyla arborea
Geelbuikvuurpad Bombina variegata
Gladde slang Coronella austriacus
Heikikker Rana arvalis
Kamsalamander Triturus cristatus
Knoflookpad Pelobates fuscus

Muurhagedis Podarcis muralis
Poelkikker Rana lessonae
Rugstreeppad Bufo calamita
Vroedmeesterpad Alytes obstetricans
Zandhagedis Lacerta agilis

Dagvlinders
Donker pimpernelblauwtje Maculinea
nausithous
Grote vuurvlinder Lycaena dispar
Pimpernelblauwtje Maculinea teleius

Tijmblauwtje Maculinea arion
Zilverstreephooibeestje Coenonympha
hero

Libellen
Bronslibel Oxygastra curtisii
Gaffellibel Ophiogomphus cecilia
Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia
pectoralis
Groene glazenmaker Aeshna viridis
Noordse winterjuffer Sympecma
paedisca
Vissen
Houting Conegonus oxyrrhynchus
Vaatplanten
Drijvende waterweegbree Luronium
natans
Groenknolorchis Liparis loeselii

Oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia
albifrons
Rivierrombout Stylurus flavipes
Sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia
caudalis

Steur Acipenser sturio

Kruipend moerasscherm Apium
repens
Zomerschroeforchis Spiranthes
aestivalis

Kevers
Brede geelrandwaterroofkever Dytiscus latissimus
Gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus
Heldenbok Cerambyx cerdo
Juchtleerkever Osmoderma eremita
Tweekleppigen
Bataafse stroommossel Unio crassus
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Bijlage 2, Onderhoudspakketten
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Onderhoudspakket 1
1. Klasse watergang
Gebiedsfunctie WBP

2. Soort onderhoud:

3. Materieel:

4. Aantal keer per jaar:

5. Tijdstip onderhoud:

6. Urgentie
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I ABCE
A=Smal-landbouw
B=Smal-landbouw en landschap
C=Smal-natuur en landbouw
E=Smal-stedelijk
2 x bodem deels met maaihark
1x bodem geheel met maaihark
2 x talud éénzijdig met maaihark
1 x talud beide zijden met maaihark
3 x schouwpad met frontschouwpadmaaier
Maai-hark combinatie
Cirkelmaaier/schouwpadmaaier
Schouwpad 3x
Talud alternerend 2x
Talud geheel 1x
Bodem 2x
Vanaf 1 juni eerste maaironde talud éénzijdig
eind juni/begin juli talud éénzijdig
september/oktober geheel, het schouwpad
verdeeld over het gehele maaiseizoen
Nat jaar urgentie hoog
Droog jaar urgentie midden

7. Alternerend maaien
8. Afvoeren maaisel

Ja
Nee

9. Argumentatie

Door de eerste maaironde in de smalle
landbouw watergangen met een tussen pauze
van 3 à 4 weken alternerend de taluds te gaan
maaien geef je in het bijzonder de fauna een
kans. Doordat het watergangen zijn met een
klein doorsnee-profiel en dus een kleine
dimensie is de urgentie redelijk hoog. Het is dus
zaak om van deze watergangen het profiel 2x
volledig te maaien. Het schouwpad 3 x maaien is
noodzaak in verband met veiligheid,
bereikbaarheid en onkruiddruk.

10. Ecologie

Doordat het noodzakelijk is voor de aan- en
afvoer van oppervlaktewater deze urgente
watergangen voor 15 juli geheel te maaien,
voldoet het waterschap niet aan de 1e
voorkeurperiode van de gedragscode. Het
waterschap probeert door deze smalle
watergangen in het voorjaar alternerend met een
tussen pauze van 3 à 4 weken te maaien
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tegemoet te komen aan de gedragscode. Na 1
september worden de taluds in 1x geheel
gemaaid.
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Onderhoudspakket 2

blad 52 van 69

1. Klasse watergang
Gebiedsfunctie WBP

I D + II D
Smal-natuur + middelbreed-natuur

2. Soort onderhoud:

1x bodem met maaikorf
1x talud met maaihark

3. Materieel:

Kraan met maaikorf

4. Aantal keer per jaar:

Bodem en talud 1x

5. Tijdstip onderhoud:

Na 1 september

6. Urgentie
7. Alternerend maaien

Urgentie laag
Nee

8. Afvoeren maaisel

Afhankelijk van de afspraak met de beheerder
van het desbetreffende natuurgebied.

9. Argumentatie

De smalle natuur watergangen, zijn
watergangen waarbij vaak afspraken zijn
gemaakt met de beheerder en vallen dus vaak
onder uitzonderingen. Er wordt bij deze
watergangen altijd gekozen voor het
onderhouden van het gehele talud en bodem na
1 september om zo de flora en fauna voldoende
kansen te geven. Tevens is er voor de maaikorf
gekozen omdat dit de meest flora en fauna
“vriendelijke” wijze van onderhoud is.

10. Ecologie

Pas na 1 september worden er
onderhoudsactiviteiten uitgevoerd, hiermee
voldoen wij aan de 1e voorkeursperiode van de
gedragscode.
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Na 1 september tot 1 november talud
alternerend maaien.

Na 1 september tot 1 november talud
alternerend maaien.
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Onderhoudspakket 3
1. Klasse watergang
Gebiedsfunctie WBP

2. Soort onderhoud:

3. Materieel:

Maai-hark combinatie met krom mes
Cirkelmaaier/schouwpadmaaier
Kraan met maaikorf

4. Aantal keer per jaar:

Bodem geheel 2x
Talud éénzijdig 1x
Talud geheel 1x
Schouwpad 3x

5. Tijdstip onderhoud:

Vanaf 1 juni tot 15 juli schouwpad, talud
éénzijdig en bodem geheel
Vanaf half september tot 1 november
schouwpad, talud en bodem geheel

6. Urgentie

Urgentie nat jaar hoog
Urgentie droog jaar midden

7. Alternerend maaien
8. Afvoeren maaisel

Ja
Nee

9. Argumentatie

De niet overgedimensioneerde middelbrede
landbouw watergangen hebben niet voldoende
afvoercapaciteit bij een behoorlijke mate van
begroeiing. Hierdoor wordt er voor deze
watergangen de mogelijkheden voor de flora en
fauna benut om aan één zijde het talud in de
periode tot 1 september te laten staan. De
bodem wordt 2 x geheel gemaaid. De
schouwpaden worden 3 x gemaaid in verband
met de veiligheid, bereikbaarheid en
onkruiddruk.
Door voor 15 juli alternerend te maaien voldoet
het waterschap aan de 2e voorkeursperiode van
de gedragscode. (minimaal 25% begroeiing blijft
staan)

10. Ecologie
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II ABCE
A. Middelbreed-landbouw
B. Middelbreed-landbouw en landschap
C. Middelbreed-natuur en landbouw
E. Middelbreed-stedelijk
2x bodem geheel met maaikorf
1x talud geheel met maaihark
1x talud éénzijdig met maaihark
3x schouwpad met cirkel/schouwpadmaaier
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Vanaf 1 juni tot 15 juli schouwpad, talud 1
zijdig en bodem geheel.

Vanaf 15 september schouwpad, talud 2
zijdig en bodem geheel .
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Onderhoudspakket 4
1. Klasse watergang
Gebiedsfunctie WBP

2. Soort onderhoud:

3. Materieel:

4. Aantal keer per jaar:
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III A,B,C
A. Breed-landbouw
B. Breed-landbouw en landschap
C. Breed-natuur en landbouw
2x bodem geheel met maaikorf/veegboot
2x talud éénzijdig met maaihark
3x schouwpad met cirkel/schouwpadmaaier
Maai-hark combinatie
Cirkelmaaier/schouwpadmaaier
Kraan met maaikorf
Maai-veeg boot
Bodem 2x geheel
Talud éénzijdig 2x
Schouwpad 3x

5. Tijdstip onderhoud:

Schouwpad na 1 juni voor 1 november
Bodem gedeeltelijk na 1 juni en geheel na half
september
Talud na 15 juli

6. Urgentie

Urgentie in droog en nat jaar laag

7. Alternerend maaien

Ja, om het jaar

8. Afvoeren maaisel

nee

9. Argumentatie

De brede landbouw watergangen zijn
watergangen waarbij door de lage urgentie
mogelijkheden zijn voor de flora en fauna. De
begroeiing van de taluds heeft weinig invloed op
het peilbeheer, daarom de keuze om taluds
alternerend om het jaar te maaien. Dit is ook de
reden om de bodem de eerste maaironde
gedeeltelijk te maaien. De schouwpaden worden
in verband met onkruiddruk 3x gemaaid.

10. Ecologie

Door voor 15 juli alternerend te maaien voldoet
het waterschap aan de 2e voorkeursperiode van
de gedragscode. (minimaal 25% begroeiing blijft
staan)

Water en Klimaat

projectnr. 180196
definitieve tekst

Maaiplan 2010-2015

Schouwpad vanaf 1 juni tot 1 november,
Talud en bodem vanaf 15 juli.

Talud en bodem na 1 september.
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Onderhoudspakket 5
1. Klasse watergang
Gebiedsfunctie WBP

III D
D. Breed-natuur

2. Soort onderhoud:

1x bodem geheel met maaikorf/veegboot
1x in de 5 jaar talud éénzijdig (handmatig)

3. Materieel:

Kraan met maaikorf
Veegboot
Bodem 1x
Talud éénzijdig 1/5 jaar

4. Aantal keer per jaar:

5. Tijdstip onderhoud:

Bodem na 15 juli

6. Urgentie

Urgentie in droog en nat jaar laag

7. Alternerend maaien

Ja, om de 5 jaar

8. Afvoeren maaisel

Afhankelijk van de afspraak met de beheerder
van het betreffende natuurgebied.
Bij de brede natuur watergangen krijgt de flora
en fauna volop ruimte en
ontwikkelingsmogelijkheden. De begroeiing van
de taluds heeft weinig invloed op het peilbeheer
doch er moet een mogelijkheid zijn om toch
onderhoud uit te voeren, daarom de keuze om
taluds alternerend om de 5 jaar te maaien. Het
bodemonderhoud blijft ondanks de lage
urgentie van belang vandaar de keuze om 1 keer
in het jaar na 15 juli de watergangen te
maaikorven.
Door na 15 juli alternerend te maaien voldoet
het waterschap aan de 1e voorkeursperiode van
de gedragscode (minimaal 25% begroeiing blijft
staan).

9. Argumentatie

10. Ecologie
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Bodem 1 keer na 15 juli
Talud 1 keer per 5 jaar.
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Onderhoudspakket 6
1. Klasse watergang
Gebiedsfunctie WBP

III E
Breed-stedelijk

2. Soort onderhoud:

1x bodem geheel met maaikorf en/of
veegboot

3. Materieel:

Maai/veegboot
Kraan met maaikorf

4. Aantal keer per jaar:

Bodem 1x

5. Tijdstip onderhoud:

Bodem na 15 juli

6. Urgentie

Urgentie in droog en nat jaar laag

7. Alternerend maaien

n.v.t.

8. Afvoeren maaisel

Ja, afspraak ontvangstplichtige

9. Argumentatie

Bij de brede stedelijke watergangen o.a. vijvers
krijgt de flora en fauna volop ruimte en
ontwikkelingsmogelijkheden De begroeiing van
de taluds is een zaak van de gemeenten. Het
bodemonderhoud blijft ondanks de lage
urgentie van belang vandaar de keuze om 1 keer
in het jaar na 15 juli de watergangen te
maaikorven.
Door na 15 juli alternerend te maaien voldoet
het waterschap aan de 1e voorkeursperiode van
de gedragscode (minimaal 25% begroeiing blijft
staan).

10. Ecologie
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Bodem 1 keer na 15 juli.

blad 61 van 69

Water en Klimaat

projectnr. 180196
definitieve tekst

Maaiplan 2010-2015

Onderhoudspakket 7
1. Klasse watergang
Gebiedsfunctie WBP

2. Soort onderhoud:

3. Materieel:

4. Aantal keer per jaar:

Schouwpad 3x
Talud geheel 2x
Bodem geheel minimaal 3 x

5. Tijdstip onderhoud:

Vanaf 1 juni bodem en talud geheel,
juli/augustus bodem geheel,
september/oktober geheel
Nat jaar urgentie hoog
Droog jaar urgentie hoog
Nee
Nee
Doordat het watergangen zijn met een klein
doorsnee-profiel en dus een kleine dimensie is
de urgentie hoog en is het zaak om deze
watergangen de taluds 2 x volledig te maaien en
de bodem 3 x te schonen. Het schouwpad
maaien is noodzaak in verband met veiligheid,
bereikbaarheid en onkruiddruk.

6. Urgentie
7. Alternerend maaien
8. Afvoeren maaisel
9. Argumentatie

10. Ecologie
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I ABCE intensief
A=Smal-landbouw
B=Smal-landbouw en landschap
C=Smal-natuur en landbouw
E=Smal-stedelijk
2x bodem geheel met maaihark
2 x talud beide zijden met maaihark/klepel
3 x bodem geheel met maaikorf
3 x schouwpad met klepel
/cirkelm.schouwpadmaaier
Maai-hark combinatie
Cirkelmaaier/schouwpadmaaier
Kraan maaikorf

Water en Klimaat

Deze watergangen zijn zeer urgent en hebben
veel onderhoud nodig om de water aan- en
afvoer te reguleren. Doordat het noodzakelijk is
voor de aan- en afvoer van oppervlaktewater
deze urgente watergangen voor 15 juli geheel te
maaien en voldoet het waterschap niet aan de 1e
voorkeursperiode van de gedragscode
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Eerste en laatste maaironde, 1 juni tot 15
juli resp. 1 september tot 1 november
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Onderhoudspakket 8
1. Klasse watergang
Gebiedsfunctie WBP

2. Soort onderhoud:

3. Materieel:

4. Aantal keer per jaar:

5. Tijdstip onderhoud:

6. Urgentie
7. Alternerend maaien
8. Afvoeren maaisel
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II ABCE intensief
A. Middelbreed-landbouw
B. Middelbreed-landbouw en landschap
C. Middelbreed-natuur en landbouw
E. Middelbreed-stedelijk
Minimaal 3x bodem geheel met maaikorf
1 x talud eenzijdig en bodem deels met
maaihark of klepel
1x talud geheel en bodem deels met
maaihark of klepel
3x schouwpad met cirkel/schouwpadmaaier
Maai-hark combinatie met krom mes
Cirkelmaaier/schouwpadmaaier
Kraan met maaikorf
Bodem geheel minimaal 3x
Talud éénzijdig 1x
Talud geheel 1x
Schouwpad 3x
Vanaf 1 juni tot 15 juli schouwpad, talud
éénzijdig en bodem geheel.
Juli/augustus bodem en schouwpad.
Vanaf half september tot 1 november
schouwpad, talud en bodem geheel
Urgentie nat jaar hoog
Urgentie droog jaar hoog
Ja
Nee

9. Argumentatie

De niet overgedimensioneerde middelbrede
landbouw watergangen hebben niet
voldoende aan- en/of afvoercapaciteit bij een
behoorlijke mate van begroeiing. De bodem
wordt minimaal 3 x geheel gemaaid. De
schouwpaden worden 3 x gemaaid in
verband met de veiligheid, bereikbaarheid en
onkruiddruk. De mogelijkheden betreffende
deze watergangen voor de flora en fauna
worden benut door aan één zijde het talud in
de periode tot 1 september te laten staan.

10. Ecologie

Deze watergangen zijn zeer urgent en hebben
veel onderhoud nodig om de water aan- en
afvoer te reguleren. Doordat het noodzakelijk
is voor de aan- en afvoer van
oppervlaktewater deze urgente watergangen
voor 15 juli geheel te maaien, voldoet het
waterschap niet aan de 1e voorkeursperiode
van de gedragscode.
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Vanaf 1 juni tot 1 november schouwpad,
van 1 juni tot 15 juli talud 1 zijdig en
bodem geheel.

Bodem vanaf 1 juni tot 1 november.

September/oktober bodem en talud
geheel.
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Onderhoudspakket 9
1. Klasse watergang
Gebiedsfunctie WBP

Kanalen

2. Soort onderhoud:

1x Bodem met maaikorf afhankelijk van
begroeiing en noodzakelijkheid
Talud 1 x per 2 jaar daar waar mogelijk
(langs bossingels, natuur)
3x Onderhoudspad daar waar deze liggen aan
gronden met de functies:
Landbouw
Landbouw en landschap
Natuur en landbouw

3. Materieel:

Kraan met maaikorf
Trekker met klepel

4. Aantal keer per jaar:

5. Tijdstip onderhoud:

Bodem 1x afhankelijk noodzakelijkheid
Talud 1 x per 2 jaar daar waar mogelijk
(langs bossingels, natuur)
3x Onderhoudspad
Bodem en talud na 1 september

6. Urgentie

Urgentie laag

7. Alternerend maaien

Ja, daar waar mogelijk, taluds 1x in de 2 jaar
maaien.
Nee, tenzij afspraken met aanliggende
beheerder
Kanalen zijn in het algemeen over
gedimensioneerde watergangen. De urgentie
voor het bodemonderhoud ligt dan ook laag en
meestal niet noodzakelijk. Bodemonderhoud
zou in het belang van recreatie een rol kunnen
spelen. Het waterschap heeft hierin geen
leidende rol.

8. Afvoeren maaisel
9. Argumentatie

10. Ecologie
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Door na 1 september altenerend te maaien
voldoet het waterschap aan de 1e
voorkeursperiode van de gedragscode.
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Oranje kanaal

Doordat dit onderhoudspakket per keer wordt bepaald, afhankelijk van de situatie, is het niet in
een tekening weer te geven.
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Onderhoudspakket 10 (OHM, onderhoud op maat)
1. Klasse watergang
Gebiedsfunctie WBP

Beken
Vrijwel altijd in natuurgebied

2. Soort onderhoud:

1x in de vijf jaar bodem met maaikorf
afhankelijk van begroeiing en noodzakelijkheid
Talud 1 x 5 jaar daar waar mogelijk
(langs bossingels, natuur)

3. Materieel:

Kraan met maaikorf
Trekker met klepel, handwerk

4. Aantal keer per jaar:

Bodem 1x per 5 jaar afhankelijk
noodzakelijkheid
Talud 1 x per 5 jaar daar waar mogelijk
(langs bossingels, natuur)

5. Tijdstip onderhoud:

Bodem na 1 september

6. Urgentie

Urgentie laag

7. Alternerend maaien

Ja, daar waar mogelijk, taluds 1x in de 5 jaar
maaien.
Nee, tenzij afspraken met aanliggende
beheerder
Beken zijn in het algemeen
overgedimensioneerde watergangen. De
urgentie voor het bodemonderhoud ligt dan ook
laag en is meestal niet noodzakelijk.
Bodemonderhoud zou in het belang van
recreatie een rol kunnen spelen. Het waterschap
heeft hierin geen leidende rol.
Door na 1 september alternerend te maaien
voldoet het waterschap aan de 1e
voorkeursperiode van de gedragscode.

8. Afvoeren maaisel
9. Argumentatie

10. Ecologie
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Tilgrup Oude Willem

Doordat dit onderhoudspakket per keer wordt bepaald, afhankelijk van de situatie, is het niet in
een tekening weer te geven.
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Bijlage 3 formulier aanpassen maaiplan gedurende seizoen

Formulier afwijkend maaionderhoud
Naam peilbeheerder
Betreffende machinist
Datum melding
Datum uitvoering
Waterpeil (peilregelend object)
alleen bij afwijkingen t.b.v. peilbeheer

Watergang (nummer of beschrijving locatie)
Huidige Type pakket
Pakket aanpassen

Ja / nee,

zo ja welk type?

Type watergang (aanvoer/afvoer)
Percentage begroeiing

25%
50%
75%

Hoeveel opstuwing
Reden voor het afwijken van onderhoudsplanning (bijvoorbeeld gebrek aanvoer)
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