
6. In de directe omgeving van de put, 

moeten er geschikte landbiotopen aan-

wezig zijn. Te denken valt aan bosschages, 

ruigten, een stapel stenen en/of een tak-

kenrillen. Zet de struiken niet te dicht bij de 

poel i.v.m.  

bladval in het water. 

7. Het uitzetten van vis, waterplanten en 

het houden van  

eenden, ganzen of zwanen is uit den boze. Waterplanten komen 

na verloop van tijd vanzelf en veel vissoorten eten het broed van 

amfibieën en libellen. Bovendien vertroebelen diverse vissen 

(bodem woelen) en watervogels (overbemesting) het water.  

8.    Voor een goede waterkwaliteit moet voorkomen worden dat 

er meststoffen en bestrijdingsmiddelen in de put terechtkomen.  

  

 Verder gelden bij aanleg nog een aantal regels 

 die o.a. te maken hebben     

met archeologie,  

 ondergrondse kabels en  

 leidingen, benodigde ver- 

 gunningen en het verwer–      

 ken van de grond. Vraag  

 bij Stichting Landschaps- 

 beheer Zeeland welke  

 regels van toepassing zijn.  

 SLZ kan je adviseren en  
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 Stichting Landschapsbeheer Zeeland 

          Drinkputten    

Kleine watersalamander 

Grote lisdodde en riet 
komen vaak vanzelf. 
Dikwijls begroeid de 
hele put ermee.  

De zwaluw heeft de modder 
uit de put nodig om zijn nest 
te maken.  

http://www.landschapsbeheer.nl/zeeland


Samen werken aan een 
actieve zorg voor ons 
landschap 
 
 
Stichting Landschapsbeheer  
Zeeland (SLZ) is in 1982  
opgericht en is één van de 
twaalf provinciale  
organisaties verenigd in 
Landschapsbeheer Neder-
land. SLZ richt zich met na-
me op de praktische  
uitvoering van natuur- en  
landschapsbeheer in het  
cultuurlandschap. Zo ook 
aan particuliere eigenaren 
van erven.  
In deze folder lees je waar je 
aan moet denken wanneer je 
een drinkput wil aanleggen of  
herstellen.  
Voor vragen of meer infor-
matie kun je kijken op de 
website of bellen met SLZ. 

Een kleine eeuw geleden telde Zeeland  

honderden drinkputten. In sommige gebieden 

kon je er in elk weiland één aantreffen. Nu zijn 

ze schaars geworden. De echte functie van de 

drinkput (het vee voorzien van drinkwater)is ver-

loren gegaan. Verwaarlozing en ruilverkaveling 

droegen ook een steentje bij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar het tij lijkt te keren. Steeds meer mensen 

ontdekken de natuurlijke rijkdom van een drink-

put en laten er op hun erf weer één  

graven. 

 
Natuur & landschap 

Voor veel dieren zijn poelen een belangrijke 

plaats om te wonen, schuilen, voort te planten 

of overwinteren. Dit geldt onder andere voor 

insecten als wantsen, kevers en libellenlarven. 

Meer opvallend zijn de amfibieën als kikkers, 

padden en salamanders. Ook voor zoogdieren 

en vogels zijn drinkputten van belang als was- 

en drinkplaats. Sloten en kreken zijn minder ge-

schikt. Ze hebben meestal water van een mati-

ge kwaliteit of zijn te zout.  

Op de oevers en in het water van poelen kun-

nen vele verschillende planten groeien. Katten-

staart, wederik en penningkruid zorgen, wan-

neer ze bloeien, voor een kleurige waterkant.  

In het water zijn, afhankelijk van de hoeveel-

heid licht, voedsel en waterdiepte, planten te 

vinden als waterranonkel, hoornblad, krans-

wieren of fonteinkruid.  

Onderhoud  
Drinkputten vergen regelmatig  on-

derhoud. Vooral kleinere putten, 

hebben de neiging snel dicht te 

groeien. Ongeveer één keer in de 

acht tot tien jaar moet een drinkput 

worden geschoond. Modder en 

planten worden er dan uitgehaald 

en de oevers opgeschoond. Zon-

der dit regelmatig onderhoud zal 

de put in kwaliteit achteruit gaan 

en dichtgroeien.  

Het opschonen van een put wordt 

met behulp van een kraan ge-

daan. De beste periode om dit 

werk uit te voeren is van half augus-

tus tot half oktober. De meeste am-

fibieën hebben dan de put verla-

ten en insectenlarven zijn volgroeid.  

Beplanting rond een drinkput moet 

regelmatig worden gesnoeid.  

Als de hele put in de schaduw ligt, 

warmt het water te weinig op, wat 

weer nadelige gevolgen heeft voor 

het planten- en dierenleven in de 

put.  

 

Aanleg 
Bij aanleg van een put, moeten enkele 

zaken goed in de gaten worden ge-

houden.  

1.    De samenstelling van de bodem en 

de stand van het grondwater kunnen 

aanwijzingen geven voor het  

graven van de put. Laat je hierin vooraf 

goed adviseren. 

2. In de zomer moet er minstens een 

halve meter water in de put staan.  

Dat betekent dat de put voldoende 

diep moet worden gegraven.  

3. Een drinkput dient een diameter te 

hebben van minimaal 15 meter, de  

oevers zijn flauw en hebben minimaal 

een helling van 1 : 3. 

4. De oever aan de noordkant van de 

put moet bij voorkeur heel flauw  

aflopen. In ondiepe delen warmt het 

water sneller op in het voorjaar, wat be-

langrijk is voor de ontwikkeling van eie-

ren en larven van amfibieën.  

5. Om vertrapping van alle oevers 

door het vee te voorkomen, kan een 

deel van de put worden afgezet met 

een raster, zie ook afbeelding voorkant. 

De zeldzame Alpen 

watersalamander 

leeft o.a. in drinkputten 

Samen werken aan een 
actieve zorg voor ons 
landschap 
 
 
Stichting  
Landschapsbeheer  
Zeeland (SLZ) is in 1982 
opgericht en is één van de 
twaalf provinciale organisa-
ties verenigd in Land-
schapsbeheer  Nederland. 
SLZ richt zich met name op 
de praktische uitvoering 
van  natuur- en land-
schapsbeheer in het cul-
tuurlandschap.  
Zo ook aan particuliere 
eigenaren van erven.  

Zo kunt u in deze folder 
lezen waar u aan moet 
denken wanneer u een 
drinkput wil aanleggen of 
herstellen.  
Voor vragen of meer infor-
matie kunt u kijken op de 
website of bellen met SLZ. 
 

Een kleine eeuw geleden telde Zeeland vele 

honderden drinkputten. In sommige gebieden 

kon je er in elk weiland een aantreffen. Nu zijn 

ze schaars geworden.  De echte functie van 

de drinkput is verloren gegaan (het vee voor-

zien van drinkwater). Verwaarlozing en ruilver-

kaveling droegen ook een steentje bij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar het tij lijkt te keren. Steeds meer mensen 

ontdekken de natuurlijke rijkdom van een 

drinkput en laten er op hun erf terrein weer 

een graven. 

 
Natuur & landschap 

Voor veel dieren zijn poelen een belangrijke 

plaats om te wonen, te schuilen, zich voort te 

planten of te overwinteren. Dit geldt onder 

andere voor insecten als wantsen, kevers en 

libellenlarven. Meer opvallend zijn de amfibie-

ën als kikkers, padden en salamanders. Ook 

voor zoogdieren en vogels zijn drinkputten van 

belang als was- en drinkplaats. Sloten en kre-

ken zijn minder geschikt. Ze hebben meestal 

water van een matige kwaliteit of zijn te zout.  

Op de oevers en in het water van poelen kun-

nen vele verschillende planten groeien. Kat-

tenstaart, wederik en penningkruid zorgen 

wanneer ze bloeien voor een kleurige water-

kant. In het water zijn afhankelijk van de hoe-

veelheid licht, voedsel en waterdiepte, plan-

ten te vinden als waterranonkel, hoornblad, 

kranswieren of fonteinkruid.  

Onderhoud  
Drinkputten vergen regelmatig te-

rugkerend onderhoud. Vooral klei-

nere putten, hebben de neiging 

snel dicht te groeien. Ongeveer 

één keer in de acht tot tien jaar 

moet een drinkput worden ge-

schoond. Modder en planten wor-

den er dan uitgehaald en de oe-

vers opgeschoond. Zonder dit re-

gelmatig onderhoud zal de put in 

kwaliteit achteruit gaan en dicht-

groeien.  

Het opschonen van een put wordt 

met behulp van een kraan ge-

daan. De beste periode om dit 

werk uit te voeren is van half augus-

tus tot half oktober. De meeste am-

fibieën hebben dan de put verla-

ten en insectenlarven zijn volgroeid.  

Beplanting rond een drinkput moet 

regelmatig worden gesnoeid.  

Als de hele put in de schaduw ligt, 

warmt het water te weinig op, wat 

weer nadelige gevolgen heeft voor 

het planten- en dierenleven in de 

put.  

 

Aanleg 
Bij aanleg van een put, moeten enkele 

zaken goed in het gaten worden ge-

houden.  

1.    De samenstelling van de bodem en 

de stand van het grondwater kunnen 

aanwijzingen geven voor het graven 

van de put. Laat u hierin vooraf goed 

adviseren. 

2. In de zomer moet er minstens een 

halve meter water in de put staan. Dat 

betekent dat de put voldoende diep 

moet worden gegraven.  

3. Een drinkput dient een diameter te 

hebben van minimaal 15 meter, de oe-

vers zijn flauw en hebben minimaal een 

helling van 1 : 3. 

4. De oever aan de noordkant van de 

put moet bij voorkeur heel flauw aflo-

pen. In ondiepe delen warmt het water 

sneller op in het voorjaar, wat belangrijk 

is voor de ontwikkeling van eieren en 

larven van amfibieën.  

5. Om vertrapping van alle oevers 

door het vee te voorkomen, kan een 

deel van de put worden afgezet met 

een raster. 


