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Beschrijving  

Langs kreken en sloten komen vaak rietvegetaties voor. Toch neemt de hoeveelheid riet en de kwaliteit voor vogels 

hiervan af. Verdroging en gebrek aan goed beheer zijn hiervan de oorzaak. Riet is erg belangrijk voor oevervogels 

zoals de waterhoen, baardmannetjes maar ook bruine kiekendieven. Ecologisch gezien bestaat een goed rietveld of 

rietzoom merendeels uit overjarig riet. Echter niet gemaaid riet bevat veel minder zaden en insecten, er moet dus 

wel gemaaid worden.   

    

Doel:  

Het creëren van nat leefgebied voor oever- en rietvogels, de bruine kiekendief en de bunzing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beheereisen   

• Minimaal 25% tot maximaal 75% van de eenheid of van het leefgebied onder beheer is jaarlijks 

geschoond en/of gemaaid [23].    

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd [24].  

   

Aanvullende beheervoorschriften   

• De beheereenheid wordt niet beweid. 

• De beheereenheid wordt  in een cyclus van minimaal éénmaal per 4 jaar en maximaal éénmaal per 2 jaar 

geschoond en/of gemaaid.  

• Maaiwerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 september en 1 maart. Bij voorkeur tussen 1 

september en 15 oktober, vanwege overwinterende vogels. Maaisel wordt afgevoerd uit de rand / perceel. 

Het is aan te bevelen om naast de rand een paar hopen van het rietmaaisel te maken, met daarin wat takken 

die een holte vormen. Deze hopen zijn belangrijk als schuil- en nestgelegenheid voor onder andere de 

bunzing en insecten.  

• Riet moet per gebied gefaseerd onderhouden worden. Poldernatuur Zeeland coördineert deze 

werkzaamheden. De werkzaamheden dienen binnen 10 dagen bij het Collectief te worden gemeld. 

• Maximaal 20% van de oppervlakte van het element bestaat uit struweel maar bij voorkeur is enkel laag 

struweel aanwezig.  

• Bomen in of direct naast het element zijn niet toegestaan.  

• Smalle rietzoom is smaller dan 5 meter; brede rietzoom is breder dan 5 m. Een smalle rietzoom kan alleen in 

bijzondere gevallen afgesloten worden op advies van de ecoloog in verband met waarde voor kritische 

doelsoorten.    



 

• Element is minimaal 100 meter lang. Uitzonderingen in overleg mogelijk. 

• Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het element gebruikt worden.  

• Bestrijden van probleemonkruiden akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid en de reuzenbereklauw kan 

door vroegtijdig plaatselijk afmaaien (bosmaaier)  

• Afwijkingen zijn, bij uitzondering, alléén mogelijk in overleg met de veldmedewerker. 

• Het monitoringsplan (link) van Poldernatuur Zeeland dient uitgevoerd te worden. 

  

  

Vergoeding  

• Smalle rietzoom: € 1,08/m1  

• Brede rietzoom en klein rietperceel: € 1.675,00/ha 

 


