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Slootbeheer in de praktijk gebracht

l. lnleiding:

Wij hebben in De Wieden zo'n 766 km aan sloot lengte. Het zijn de bloedvaten van het

laagveengebied.

Dat vergt wel een planning om die goed te beheren. De sloten waar schouwplicht op zit
vergen de minste inzet. Hoe hoger de natuurwaarde hoe meer aandacht het beheer van ons

vraagt. Daarom heb ik aljaren gepleit voor aandacht bij NM voor een beter hulpmiddel.

Helaas hebben de sloten geen eigen vak/afdelingsnr.

Dia 4. Daarom hebben wij in De Wieden voor enkele jaren terug een student de opdracht
gegeven om alle sloten in kaart te brengen en iedere sloot een eigen nr te geven, dat een

relatie heeft met het vak en afdelingsnummer in de Wieden. Hierbij is een excellijst gemaakt

met daarop de gegevens van de desbetreffende sloot.

Als wij erkennen dat sloten een eigen ecologische waarde hebben, moeten ze niet meer
gekoppeld zijn aan een vak/afdeling van bijv. hooiland of bos.

2. Sloten waar schouwplicht op zit.

Worden er gewoon jaarlijks uitgehaald

Geen Plaatje

3. Sloten die gedeeld worden met buren.

Om goed buurmanschap te zijn, tenzij....

Er geen redelijke overeenkomst kan worden bereikt met de buurman.

Denk aan: alle kosten voor NM, niet mogen berijden van buurmans land

Dia5-7.

4. Sloten waar geen plicht op ligt.
Worden in de regel eens per 3 jaar geschoond.

Dia 8. Rechts een sloot die met een zuiger is geschoond . dia is een jaar later gemaakt.

Links een sloot die veel krabbescheer bevat, met daarop de groene glazenmaker, dus

voorzichtig geboden. Half geschoond. Niets doen is achteruitgang.

Dia 9. 2 sloten die half geschoond zijn. 1" jaar ene kant, 2" jaar andere kant en 3e jaar niets

doen. de rechtse sloot ligt in een poldertje (v Olie) waar het waterpeil omlaag/omhoog gezet

wordt. De andere sloot ligt onder boezempeil, volle sloten.

Dia 10. Mooie sloot met gagelstruiken aan de rand, is nog goed open, dus waarom zou je hier

al iets doen.

Dia 11. Soms is het onvermijdelijk dat je een keer een grote ingreep moet plegen. lngetrapte

slootkanten en het land raakt vol met pitrus.

Dia 12. De breedtevan een sloot is mede bepalend wanneer je in moetgrijpen. ls heteen
sloot in de onderbemaling of niet.

Dia 13. De tractor/rups kraan met maaikorf is de meest ingezette machine. Een mes snijdt de

vegetatie af waardoor de planten blijven. Door de spijlenbak loopt het water met de diertjes
weer de sloot in.

5. Greppels en sloten in het kraggengebied.



Wíj gaan langs alle slootkanten bij hooi- en weilanden. Rekening houdend met vuurvlinder,
strookjes laten staan. Gevaar is dat er bosgroei ontstaat die je niet meer onder controle hebt.

Deze worden door ons níet met een maaiboot gedaan, maar met een aangepaste kantenmaaier
Dia 14.


