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8 Hoog waterpeil  

Beheereisen  

• Door een tijdelijke, plaatselijke voorziening is het oppervlaktewaterpeil van datum x tot datum y 
(zie beschreven onder pakketten) minimaal a centimeter (zie beschreven onder pakketten) hoger 
dan eerste volgende watergang.  

Aanvullende beheervoorschriften  
➢ Het oppervlaktewaterpeil naast de beheereenheid bereikt ná de verhoging een peil t.o.v. het 

(gemiddelde) maaiveld van 25 centimeter of minder op veengrond en 40 centimeter of minder 
op kleigrond.  

➢ Het pakket kan niet worden afgesloten in gebieden die volgens het peilbesluit van het 
waterschap een drooglegging hebben van 70 cm of meer (zomerpeil). Te allen tijde, echter, 
moet op de beheereenheid de hiervoor genoemde drooglegging (respectievelijk 25 en 40cm) 
gerealiseerd zijn.  

➢ Er is een schriftelijke toestemming nodig van het waterschap.  

➢ Het verschil tussen het opgezette peil en het omringende peil is bij de peilscheidingen of 
stuwtjes te meten.  

➢ Voor de bepaling van de door de peilverhoging beïnvloede oppervlakte (= de oppervlakte 
waarop de beheervergoeding betrekking heeft, de oppervlakte die dus ingetekend moet worden 
in SCAN-GIS) wordt de volgende methode geadviseerd: vanuit de watergang waarin het peil is 
opgezet wordt aan weerszijden op de oever vanaf de waterlijn 25 meter het land in een effect 
verwacht. De lengte van de watergang x 25 meter op de ene oever, plus lengte watergang x 25 
meter op de andere oever = de beïnvloede oppervlakte. Uiteraard moet hierbij wel gecorrigeerd 
worden voor overlap in hoeken van percelen.  

Pakketten 
a) Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 20 cm verhoogd t.o.v. het 

omringend waterpeil, van 15 februari tot 15 juni.  

b) Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 30 cm verhoogd t.o.v. het 
omringend waterpeil, van 15 februari tot 15 juni.  

c) Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 40 cm verhoogd t.o.v. het 
omringend waterpeil, van 15 februari tot 15 juni.  

Cumulatie 
Alleen toegestaan in combinatie met: 

➢ 1 Grasland met rustperiode 

➢ 2 Kuikenvelden 

➢ 4 Legselbeheer 

➢ 5 Kruidenrijk Grasland 

➢ 6 Extensief beweid grasland variant a 

➢ 7 Ruige mest 

➢ 41 Ontwikkeling kruidenrijk grasland 

 

 

 


