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Schonen (hekkelen) van de hoofdwatergangen 

 
De ideale periode voor de werkzaamheden (gezien vanuit de beschermde Flora en Fauna) is van 15 
juli tot 1 november. Indien onderstaande maatregelen nageleefd worden zal er weinig risico zijn tot 
overtreding van de Wet Natuurbescherming.  
 
Aandachtspunten: 

1. De werkzaamheden zoveel mogelijk uit voeren in de voorkeursperiode (groene periode). 
2. Krabbescheervegetaties worden voor 50 % gespaard (Krabbescheer is een belangrijke soort 

voor o.a. de Groene Glazenmaker (libel). 
3. Nesten en vaste verblijfplaatsen van dieren zijn beschermd en blijven gespaard.  
4. In de rode en oranje periode (van 15 maart tot 15 juli) dient de kraanmachinist extra alert te 

zijn op (vogel)nesten. Nesten dienen met een zone van 3-5 meter gespaard te blijven. Ook 
buiten deze periode kunnen er vogels zitten te broeden, deze nesten moeten altijd gespaard 
worden. 

5. Bij zomeronderhoud blijft het talud gespaard. De hekkelbak dient voor het talud opgehaald 
te worden. 

6. Indien op de kaart beschermde vissoorten (grote modderkruiper) aangegeven staan, dient 
er 25% gespaard te worden. Bij pakketten die ‘laag’ zijn moet er ter controle iemand 
meelopen die de grote modderkruipers terug gooit, minstens 2 dagen voor schonen overleg 
met coördinator FF over deze controle.  

7. De waargenomen (vis)soorten worden teruggezet in het water. 
8. Bij een doodlopende watergang wordt begonnen bij het doodlopende gedeelte. Een andere 

mogelijkheid is om te werken richting het doodlopende einde en minstens 10 meter voor het 
einde te stoppen en dan na een pauze vanaf het einde weer richting het begin te werken. 
Hierdoor krijgen de waterdieren een uitwijkmogelijkheid.  

9. Het schoonsel wordt in de lengte richting op max 2 m van de insteek gedeponeerd en dient 
minimaal 48 uur naast de watergang te liggen, zodat bepaalde soorten terug kunnen naar 
de watergang.  

10. In november-half maart kan worden geschoond zolang de vissen en amfibieën nog niet in 
winterrust zijn. Te bepalen door de coördinator Flora en Fauna. 

11. Aangetroffen Flora en Fauna bijzonderheden worden ingevoerd in het (digitale) logboek.  
12. Bij twijfel of vragen contact opnemen met coördinator Flora en Fauna Wetterskip Fryslân, 

telefoonnummer zie andere zijde 

  

Kalender van werkzaamheden (genoemd in de gedragscode)     

               

 jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec 

Schonen van het natte profiel                             

               

   Voorkeursperiode          

   Ja, mits er schadebeperkende maatregelen getroffen worden 

   
Nee, tenzij noodzakelijk en er schadebeperkende maatregelen getroffen 
worden 

 Heikikker Poelkikker 
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Wetterskip Fryslân heeft een coördinator Flora en Fauna in dienst. Deze medewerker 
dient op de hoogte te worden gehouden van relevante zaken met betrekking tot de 
Flora en Fauna. De opzichter licht bij bijzonderheden de coördinator Flora en Fauna 
in.  

 
Bij onderstaande gebeurtenissen graag contact opnemen met de toezichthouder en/of 
coördinator Flora en Fauna: 

• Indien werkzaamheden uitgevoerd worden buiten de voorkeursperiode; 

• Wanneer eraan gedacht wordt om deskundigen te raadplegen/ in te huren; 

• Bij vermoeden van bijzondere/beschermde soorten en/of bij het aantreffen van 
bijzondere situaties, denk aan hoge aantallen vissen tussen het maaisel.  

 
Contactgegevens  
Coördinator Flora en Fauna  Froukje Sikking   0648351758  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ringslang 

Grote modderkruiper 

Noordse Woelmuis 

Krabbenscheer Groene glazenmaker 

Waterspitsmuis 
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