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Pakketvoorwaarden L11  Rietzoom en Klein rietperceel 

Versie 2019 
 
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. Ecologische 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 . 

 
Doelsoorten Zeeland 
Bruine kiekendief, baardmannetje, bunzing en waterhoen. 

 
 

 
 

 
 
 
Beheereisen  

• Minimaal 10% tot maximaal 80% van de beheereenheid wordt van 1 oktober tot 1 maart van het volgende 
jaar geschoond en/of gemaaid (geldt in collectief verband voor alle gelijke beheereenheden). 

• Snoei- en/of maaiafval is verwijderd. 

• De beheereenheid wordt niet beweid.  
  

 
Aanvullende beheervoorschriften  

• 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 oktober en 1 maart.  

• 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 o.a. de bunzing en insecten.  

Breedte 
 
Lengte 

Zoom is minder dan 5 meter 
Rietperceel meer dan 5 meter  
Minimaal 100 m 

Bemesting Niet toegestaan 

Meetellen mestplaatsingsruimte Nee 

Inrichting  Riet  

Beheer 1 keer in de 2 tot 4 jaar maaien 

Waardevol voor Bruine kiekendief, 
baardmannetje, bunzing, 
waterhoen, watervogels  

Jaarlijkse beheervergoeding Smal € 0,75 / m tot 5 meter breed 
Breed € 750 / ha  
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• Riet moet per gebied in de tijd gefaseerd onderhouden worden. Poldernatuur Zeeland coördineert daarom 
deze werkzaamheden. Elk jaar worden een paar rietzomen of -percelen gemaaid en de rest niet; zodat er 
altijd goed biotoop is voor de doelsoorten en niet een heel gebied verstoord wordt. De coördinatie ligt bij 
Poldernatuur Zeeland, zij bepalen in welk jaar u moet maaien. 

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

• Maximaal 10% van de oppervlakte van het element bestaat uit struweel, maar bij voor keur is geen 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 riet zoom kan alleen in 
bijzondere gevallen afgesloten worden op advies van de ecoloog in verband met waarde kritische 
doelsoorten.   

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

• Uitgevoerd beheer binnen 7 kalenderdagen na schonen/maaien melden bij het collectief 
(info@poldernatuurZeeland.nl) meld hierbij het volgende: 

o Het nummer van de beheereenheid 
o De oppervlakte waarop het beheer is uitgevoerd 
o De datum van uitvoering 

• Dit pakket kan alleen afgesloten worden in combinatie met een van de volgende pakketten 
o Hoogwaterpeil: 
o Zilt hooi-of weiland 
o Amfibieën weiland 
o Hooiland light 
o Wintervoedsel randen 
o Kiekendief pakket 
o Direct grenzend aan een nat natuurgebied van een van de terrein beherende organisaties.  

• Het is verplichte om minimaal 3 keer per jaar de vogels in de beheereenheid te tellen en de waarnemingen 
door te geven aan het collectief (info@poldernatuurZeeland.nl). Vermeld hierbij duidelijk om welke 
beheerseenheid het gaat en welke vogels zijn waargenomen. Tellen gebeurt eenmaal in de winter en 
tweemaal in het broedseizoen.  

• Indien het een waterschapsloot betreft is er een schriftelijke toestemming nodig van het waterschap.  

• Bestrijden van probleemonkruiden akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid en de bereklauw, bij 
voorkeur door vroegtijdig plaatselijk afmaaien (bosmaaier) of anders plaatselijk spuiten. 

 
 

Pakketten 

• Smalle rietzoom 

• Brede rietzoom en klein rietperceel 
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