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L09 Poel en Klein historisch water 
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Beschrijving  

Een poel is een natuurlijke laagte of kuil die ten behoeve van de drinkwater voor vee is aangelegd. Deze waterpartij 
wordt  gevoed door (zoet) grond- en regenwater. Poelen en hun aangrenzende landbiotoop zijn van groot belang 

als leefgebied voor amfibieën en libellen.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel  

Het creëren van een optimaal biotoop door middel van een zuivere waterkwaliteit, voldoende open water en 

openheid (grotendeels) rondom  de poel maar ook voldoende dekking langs de waterkant. Door de vegetatie 

gefaseerd te maaien vinden insecten in de niet-gemaaide delen een overwinteringsplek. Het is van belang om te 

voorkomen dat de poel dichtgroeit, dichtslibt en zo verlandt. Door regelmatig het te veel aan slib, afgestorven 

plantenresten en waterplanten te verwijderen (opschonen) blijft ook de zuurstofvoorziening in het water op peil. 

Het beste is om het opschonen van de poel in fases uit te voeren. Op deze manier wordt niet de hele poel 
verstoord en blijft altijd een deel van de begroeiing in stand waar de dieren heen kunnen vluchten. Het voorkomen 

van de aanwezigheid van vis is cruciaal omdat vissen de amfibieëneitjes opeten.  

  

Beheereisen  

• Minimaal 5% tot maximaal 35% van de eenheid of van het leefgebied onder beheer is jaarlijks 

geschoond en/of gemaaid. 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd.  

  

Aanvullende beheervoorschriften   

• De poel is minimaal 1,50 meter diep. 

• De noordoever heeft een flauw talud van 1:5 of meer.  
• Het water mag beperkt beschaduwd zijn (max 25%).  

• Geen rechtstreeks contact met sloten.  

• De doelsoorten verbergen zich onder stenen, hout en in holen en gaten dit moet bij de poel aanwezig zijn in 
de vorm van een houtstapel, takkenril en/of stapel oude stenen.  

• Direct naast de poel moet een stuk ruigte en/of structuurrijk grasland aanwezig zijn.  

• Opslag van struiken en bomen in oeverzone en/of water moet worden tegengegaan omdat bladinval en 
schaduw het water ongeschikt maakt voor de doelsoorten.  

• Rondom de poelen niet maaien tussen maart en augustus in verband met voortplantingstijd van amfibieën. 
• Beweiding rondom de poel is aan te bevelen (max 2 GVE/ha).  

• Bij het gebruik als veedrinkpoel is minimaal de helft van de oeverlengte uitgerasterd.   



 

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

water. Voor behoud van voldoende open water wordt het element periodiek opgeschoond, gemaaid of 

gebaggerd. Een incidentele droogval is toegestaan in de periode 15 juni tot 15 november.  
• Schonen vindt plaats tussen 1 september en 15 oktober omdat het onderhoud dan de minste schade aan de 

doelsoorten geeft.  
• Poelen moeten per gebied gefaseerd onderhouden worden. Poldernatuur Zeeland coördineert deze 

werkzaamheden en geeft aan of de hele poel of een gedeelte ervan geschoond moet worden.  

• Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in en om het element gebruikt worden (25 
meter).   

• Er mogen geen planten, vissen of andere dieren (zoals eenden en ganzen) worden uitgezet of gekweekt.  

• Indien vis aanwezig is kan deze bij lage waterstand in augustus/september (door middel van extra 
leegpompen) verwijderd worden. 

• Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element. Slib uit de poel wordt tijdelijk op de oever 
gelegd zodat dieren eruit kunnen kruipen. Het slib wordt binnen één week na schonen afgevoerd. 

• De doelsoort moet aanwezig zijn in het gebied of in de nabijheid (max 1 km.).  

 

Vergoeding   

L09 a) Kleine poel en klein historisch water (< 175 m2) met jaarlijks beheer en groot onderhoud  

Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 70,00 per stuk.   

  

L09 b) Grote poel en klein historisch water (>175 m2) met jaarlijks beheer en groot onderhoud 

Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 115,00 per stuk.   

  

 

Bijlage 1: EU Omrekentabel grootvee-eenheden (GVE’s )  

Stieren, koeien en andere runderen ouder dan 2 jaar. Paardachtigen ouder dan 6 maanden  1,0 GVE  

Runderen vanaf  6 maanden, maar niet ouder dan 2 jaar  0,6 GVE  

Runderen jonger dan 6 maanden  0,4 GVE  

Schapen, lammeren en geiten  0,15 GVE  

Fokzeugen meer dan 50 kg  0,5 GVE  

Andere varkens  0,3 GVE  

Legkippen  0,014 GVE  

Ander pluimvee  0,03 GVE  

n.b.: bij berekenen van het aantal dieren moet naar beneden afgerond worden.  

 


