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12 Duurzaam slootbeheer 

Beschrijving 
Hieronder treft u de beheereisen en –voorschriften aan van de twee onderdelen van het pakket duur-
zaam slootbeheer.  

De onderdelen kunnen afzonderlijk worden afgesloten. Echter, de inzet van de baggerpomp wordt bij 
voorkeur gecombineerd met ecologisch slootschonen. Dit kan extra bijdragen aan het behalen van de 
doelstellingen van dit pakket. Op de volgende pagina’s kunt u zien wat het streefbeeld van een ecolo-
gische sloot is, evenals het gewenste en ongewenst effect van de uitvoering van dit pakket. 

De beheereisen- en voorschriften van dit Anlb pakket zijn de wettelijke eisen zoals beschreven in de Ca-
talogus GroenBlauwe Diensten. Er wordt op toegezien dat de deelnemers hier aan voldoen, om vergoe-
ding voor het beheerpakket te ontvangen. De aanvullende voorschriften vanuit het Hoogheemraad-
schap zijn voor dit gebied op maat gemaakt met betrokkenen (ANV Vockestaert/het Collectief, agrariërs 
en Hoogheemraadschap van Delfland).  

Pakket 12a: Baggeren met de baggerpomp 
De baggerpomp zuigt de bagger op in een smalle strook in het midden van de sloot. Hierdoor blijft het 
grootste deel van de dieren en planten in de sloot en in de oevers gespaard; het gebaggerde deel van de 
slootbodem kan veel sneller worden herbezet door de achtergebleven dieren en planten vanuit het niet 
gebaggerde deel.  
Verder spuit de baggerpomp de bagger mét de voedingsstoffen over het aanliggende perceel. Dit voor-
komt dat de bagger naar de sloot afspoelt. Omdat de bagger voedselrijk is, kan de mestgift kleiner zijn 
waardoor de afspoeling van meststoffen van land naar sloot nog sterker vermindert. De jaarlijkse bag-
geraanwas wordt zo ook minder. 
Ervaringen leren dat de methode effectief kan worden toegepast wanneer de bodem bestaat uit veen of 
veen op een kleipakket. In dit beheergebied komen ook delen van polders voor die géén veen of veen 
op klei bodem hebben en dus niet geschikt zijn voor het toepassen van de baggerpomp.  

Pakket 12b: Ecologisch slootschonen 
Bij het ecologisch slootschonen blijft een deel van de oevervegetatie staan; het wortelpakket (de zode) 
blijft intact van de onderwaterbodem in het gemaaide deel. Het maaisel wordt (ver) buiten de oever en 
de sloot verwerkt. Vóór die verwerking blijft het eerst enkele dagen op de insteek liggen zodat de dieren 
die met het maaisel op de kant zijn gelegd, terug de sloot in kunnen kruipen. Het sparen van de vegeta-
tie werkt positief uit op de soortenrijkdom in sloot en oever; Eieren en larven die áan en tússen de plan-
ten hangen kunnen tot wasdom komen en de levenscyclus voltooien. Door de verwerking (ver) buiten 
de oever wordt voorkomen dat voedingsstoffen uit het maaisel naar de sloot terugvloeien én dat er 
door achtergebleven maaisel verruiging optreedt van de oeverstrook.  
Het ecologisch slootschonen kan in het gehele gebied worden toegepast d.w.z. er zijn geen bodemop-
bouw/grondsoort beperkingen zoals bij het afsluiten van pakket 12a (baggeren met de baggerpomp).  

Beheereisen ANLb 

 Pakket a, d en e: 

o Jaarlijks is op minimaal 25% tot maximaal 75 % van het leefgebied onder beheer bagger 
op aangrenzende landbouwgrond gespoten, onder inachtneming van de mestvrije zone.  

 Pakket b, c, d en e:  

o Minimaal 25 % tot maximaal 75 % van het leefgebied onder beheer is geschoond en/of 
gemaaid. 

 Pakket b, c, d en e:  

o Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het elementen/of maaiafval is verwijderd. 
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Aanvullende beheervoorschriften ANLb 
 Pakket a Baggeren met de baggerpomp: 

o Er wordt niet gezogen binnen 60 cm vanaf de waterlijn. 

o De zuigkop van de baggerpomp wordt ieder jaar zoveel mogelijk door dezelfde vore 
getrokken in de sloot.  

o De sloot is minimaal 2 meter breed en loopt tijdens het baggeren niet droog. 

o Er komt geen bagger terecht in de slootkant. 

o Er wordt gebaggerd in mozaïekvorm, dus niet alles tegelijk. Het Collectief geeft aan 
wanneer welke sloot gebaggerd mag worden. Hierover maken de deelnemers zo nodig 
vooraf afspraken met Vockestaert/het Collectief 

 Pakket b Ecologisch slootschonen 

o Het slootvuil wordt afgevoerd of verwerkt op het naastgelegen perceel d.m.v. 

bijvoorbeeld een wallenfrees. 
o Indien de Keur dit toestaat blijft een deel van de slootbegroeiing tijdens het sloot-

schonen staan (afhankelijk van de Keur maximaal 25% van de begroeiing). 

 Pakket b en c 

o Bij het slootschonen wordt gebruik gemaakt van een maaikorf of een eco-reiniger. 
Andere slootreinigingsapparatuur kan ook gebruikt worden mits het bodemprofiel 
inclusief de wortels van waterplanten in de sloot niet beschadigd wordt.  

o Het slootschonen en/of maaien vindt bij voorkeur plaats van 15 juni tot 1 december. 

 Pakket c 

o De sloot wordt 1 keer per 3 jaar geschoond, waarbij minimaal 40 % en maximaal 60 % 
van de aanwezige begroeiing met krabbenscheer in de lengterichting van de sloot blijft 
staan. 

o Voor deze variant is toestemming nodig van het waterschap, of deze vorm van beheer 
moet toelaatbaar zijn volgens de Keur. 

 Er mogen geen meststoffen in het element gebruikt worden;  

Aanvullende voorschriften vanuit Hoogheemraadschap e.a.  

Pakket a: Baggeren met de baggerpomp:  
 Werkzaamheden worden alleen ‘indien nodig’ uitgevoerd. Hierbij is de minimale leggerdiepte 

van de watergang leidend. Deze baggermethode bestrijkt een beperkter deel van de slootbo-
dem dan met de gewone baggerbak. In de praktijk betekent dit meestal éénmaal per twee tot 
drie jaar baggeren. Dit is wat meer dan de gangbare baggercyclus. 

 Werkzaamheden vinden bij voorkeur plaats in de periode van 15 juli tot 1 november. Wanneer 
de werkzaamheden in de tweede voorkeursperiode zijn gepland d.w.z. tussen 1 juni en 15 juli 
dan moet  uitgesloten zijn dat soorten zoals de bittervoorn en/of grote modderkruiper er voor-
komen (Juridisch zwaar-beschermde soorten volgens de Flora- en Faunawet). Komen één of 
beide soorten voor dan is baggeren wettelijk pas toegestaan ná de paaiperiode d.w.z. ná 15 juli. 
Of er moeten beschermende maatregelen getroffen worden. Indien men de werkzaamheden in 
de tweede voorkeursperiode wil uitvoeren, gaat dit in overleg met de ecoloog van 
Vockestaert/het Collectief. 

 Sloten met een forse lengte: 50% wel en de aansluitende 50% van de lengte niet baggeren van-
uit de kwetsbaarheid van de bittervoorn en het risico van droogtrekken van de sloot. 

 In doodlopende sloten wordt altijd naar de open einden van een watergang toegewerkt zodat er 
een vluchtweg is voor de dieren.  

 Er vinden geen baggerwerkzaamheden plaats bij temperaturen van het water hoger dan 25 gra-
den. 
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 Tijdens de uitvoering van werkzaamheden wordt gelet op de aanwezigheid van de grote mod-
derkruiper. Indien deze in de bagger wordt aangetroffen dan is het zaak deze direct in de betref-
fende watergang terug te zetten. 

 Ontzien van plekken met bittervoorn (diepere plekken waar ze naar toe trekken).  
 Het maaien van de taluds/schonen (later in het jaar), daar waar de baggerpomp is ingezet, 

wordt zo uitgevoerd dat het wortelstel behouden blijft. 

Pakket b en c: Ecologisch slootschonen:  
 Binnen twee weken na afronding van het ecologisch slootschonen wordt hiervan melding ge-

maakt. 
 Werkzaamheden worden gefaseerd in tijd en ruimte uitgevoerd. Over specifieke fasering in tijd 

en ruimte kunnen vooraf afspraken gemaakt worden met Vockestaert. 
 Indien vogelnesten worden aangetroffen, dan moet minimaal 5 meter rondom het nest onge-

moeid blijven voor de periode dat het nest in gebruik is.  
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Pakketten 
a) Baggeren met de baggerpomp, 25 tot 75 % van het leefgebied is gebaggerd 

b) Ecologisch slootschonen, 25 tot 75 % van het leefgebied is geschoond 

c) Ecologisch slootschonen voor krabbenscheervegetaties, 25 tot 75 % van het leefgebied is geschoond 

d) Baggeren in combinatie met ecologisch slootschonen 

e) Baggeren in combinatie met ecologisch slootschonen krabbenscheervegetatie 

Meldingen 

 Uitgevoerd beheer mbt baggeren , schonen en/of maaien melden bij Vockestaert binnen 14 
kalenderdagen na uitvoering. 

Cumulatie 
 12 a Alleen toegestaan in combinatie met 12b of 12c 

 12 b Alleen toegestaan in combinatie met 12a 

 12 c Alleen toegestaan in combinatie met 12a 

 

Streefbeeld van ecologische sloot  
Deze sloot is in het midden, door jaarlijks te baggerspuiten, goed op diepte (minstens 50 centimeter). 
Ook is er daardoor voldoende doorstroming en diep water waarin vissen zomers koelte kunnen vinden. 
De slootkant links is qua begroeiing wat we gewend zijn bij gangbaar onderhoud. De slootkant rechts is 
wat de waterschappen/ecologen graag zien. Dit is gerealiseerd met ecologisch slootschonen.  
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De plantenwortels worden bij het slootschonen gesp-
aard, zodat planten elk jaar flink uit kunnen groeien.  
Zoveel begroeiing als op de foto mag, maar hoeft niet.  
Er moet wel voorkomen worden, dat er teveel 
begroeiing komt, waardoor de sloten dichtgroeien.  
Bij smalle sloten is dit een reëel risico,  
bij brede sloten, zoals op de foto met een voldoende  
diepe sleuf midden in de sloot, gebeurt dit niet.  
 
 
 
Middels de cyclomaaier kan de begroeiing voor het grootste gedeelte beheerd worden, de rest via maai-
korf of ecoreiniger. De Hemos (draaiende schijf die diagonaal strak langs de slootrand door het water 
gehaald wordt en planten/wortels op de kant slingert) past in principe NIET bij het creëren van boven-
staand beeld. Alleen als de draaischijf op ruime afstand van de slootrand door de sloot gehaald wordt, 
niet te diep zodat planten ontzien worden en er geen bagger meekomt, en als het plantenmateriaal ver 
op de kant geslingerd wordt, is het acceptabel als ecologisch slootbeheer.  

 
Onderstaande foto’s geven het ongewenste effect van een gangbaar gebruikte Hemos draaischijf, dit is 
dus GEEN ecologisch slootschonen: Plantenwortels worden niet ontzien en materiaal ligt te dicht langs 
de slootkant: nutriënten spoelen terug in de sloot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En foto hiernaast is zoals het hoort:  
Geen bagger in de kant,  
geen slootvuil in de kant  
en de wortels afgesneden. 
 

 


