
Aanvullende afspraken en richtlijnen bij de toepassing van 
beheerpakketten binnen ANLb-water  
 

Ieder ANLB-beheerpakket kent een opbouw in beheereisen en aanvullende beheervoorschriften 

waarmee de deelnemer duidelijkheid krijgt over wat het wel en niet moet doen. Met betrekking tot 

de intekening van de beheerpakketten zijn er daarnaast een aantal algemene en pakketspecifieke 

aandachtspunten danwel afspraken tussen de zeven Friese collectieven en het Wetterskip gemaakt, 

die bijdragen aan de kwaliteit en doelmatigheid van het ingetekende beheer.  

Algemeen 
Op de uitvoering van het ANLb is naast de specifieke regelgeving voor het ANLb algemene wet- en 
regelgeving van toepassing. Niet alle mogelijke wet- en regelgeving die van invloed kan zijn, is 
expliciet benoemd in deze toelichting.  

Bij de uitvoering van het beheer dient ten alle tijden de gedragscode waterschappen (uit de 
gedragscode flora en faunawet) gehanteerd te worden, deze is als bijlage bij de beheerpakketten 
gevoegd.  

Wanneer pakketten meldingsplichtig zijn is in de beheervoorschriften opgenomen dat uitgevoerd 
beheer binnen 7 kalenderdagen gemeld moet worden bij het collectief. De melding van bij RvO moet 
binnen 14 kalenderdagen gedaan worden. Door bij de deelnemer de meldingenverplichting binnen 7 
dagen te leggen creëert dit een marge voor het collectief.  

Pakket 5hi: kruidenrijke graslandrand 
De eenheid ligt aan de rand van een perceel naast een watergang; schouw- en rijpaden zijn 
uitgesloten.  

De rand is 3 meter breed. Is er tevens sprake van weidevogelbeheer (grutto’s of tureluurs op het 
betreffende perceel of op naastgelegen percelen) dan mag de rand tot 6 meter breedte worden 
ingetekend. 

Variant i (8 indicatorsoorten) is vooral geschikt voor bestaande randen die al langer verschraald 

worden: nieuwe randen zijn over het algemeen nog te voedselrijk om al 8 indicatorsoorten aan te 

kunnen treffen. 

Een combinatie met pakket 12b is een vereiste. 

Pakket 8: hoogwaterpeil 
Dit pakket mag alleen afgesloten worden op veengrond. Dat is gebaseerd op de grondsoort zoals in 
de grondsoortenkaart staat. Dat is de kaart waarop wordt gebaseerd welke bemestingsregels gelden. 

Er is een watervergunning nodig voor dit pakket. Het waterschap gaat intern tussen de verschillende 
afdelingen organiseren dat de voor uitvoering ANLb benodigde vergunningen  

Eventuele inrichtingskosten zijn voor rekening van de deelnemers of kunnen mogelijk via een ander 
subsidieproject worden gedekt (weidevogels, samenwerking DAW) 

Pakket 10: natuurvriendelijke oever 
Dit pakket mag niet afgesloten worden langs een hoofdwatergang. 



Er is sprake van een natuurvriendelijke oever, indien hellend talud dan helling minimaal 1 op 3, liefst 
1 op 5. Breedte natuurvriendelijke oever minimaal 3 tot maximaal 6 meter. 

Pakket 11: rietzoom en klein rietperceel 
Smalle rietzoom (pakket 11a) is smaller dan 5 meter; brede rietzoom (pakket 11b) is breder dan 5 m. 

De oppervlakte wordt niet gebruikt als commercieel rietoogstperceel. 

Pakket 12a: baggeren met de baggerpomp 
Deze maatregel hoeft niet jaarlijks te worden uitgevoerd. Voor het areaal waarop pakket 12 wordt 
afgesloten wil ANC Westergo in de jaren 2019, 2020 en 2021 jaarlijks 1/3e deel door een loonwerker 
laten baggeren. Omdat er nog niet veel ervaring is met deze maatregel en de uitvoering specialisme 
vraagt, zal Westergo de loonwerker opdracht verlenen en instructies geven. Zo ook dat uitvoering 
altijd in afstemming en instemming met en van deelnemers plaatsvindt. Het pakket hoeft door 
deelnemers niet te worden gecontracteerd en hoeft niet ingetekend te worden. ANC Westergo 
neemt in de gebiedsaanvraag een reservering op voor deze maatregel. 

Pakket 12b: ecologisch slootschonen 
Dit pakket is in 2019 toegestaan in wateren van de categorie ‘overig water’.  Het Wetterskip werkt 
aan een wijziging van de keur waardoor ook een toepassing in schouwsloten mogelijk wordt 
gemaakt.  

Indien een collectief ecologisch slootschonen wil toepassen op schouwsloten in 2019 neemt zij 
hierover vooraf contact op met het Wetterskip. Afhankelijk van de situatie is ook instemming van 
andere aangrenzende eigenaren nodig.  

Het heeft de voorkeur om dit pakket te combineren met een rand uit pakket 5 of 13 (weiderand). 
Zowel inhoudelijk (de maatregelen vullen elkaar aan) als financieel (de combinatie van de twee 
pakketten geeft de deelnemer een aantrekkelijkere vergoeding). 

Pakket 13c: botanisch waardevolle graslandrand 
De eenheid ligt aan de rand van een perceel naast een watergang; schouw- en rijpaden zijn 
uitgesloten.  

De rand is 3 meter breed. Is er tevens sprake van weidevogelbeheer (grutto’s of tureluurs op het 
betreffende perceel of op naastgelegen percelen) dan mag de rand tot 6 meter breedte worden 
ingetekend. 

Een combinatie met pakket 12b is een vereiste. 

Pakket 38: water bergen op grasland 
Dit pakket kan alleen afgesloten worden in door het Wetterskip aangemerkte gebieden volgens 
bijgevoegde kaart op percelen die voor meer dan 10% inunderen. Prioriteit bij het afsluiten van 
beheercontracten ligt bij percelen die voor het grootste deel inunderen bij noodsituaties. Indien dit 
pakket wordt toegepast zullen alle eigenaren van percelen die voor meer dan 5% onder water 
kunnen lopen, akkoord moeten zijn.  

Zodra een collectief nader wil inzoomen op bepaalde percelen nemen ze contact op met het 
Wetterkip. 

Dit pakket vraagt (erg) veel afstemming in het voortraject. Westergo zal er niet veel energie in 
steken. 
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