Onderhoudsinformatie

Voor de kleinere sloten in het
werkgebied van het waterschap is de
eigenaar verantwoordelijk voor het
slootonderhoud.
In deze folder leest u meer over het
onderhoud van uw sloot.
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Het waterschap zorgt voor een goed waterpeil in sloten, vijvers en kanalen. Als er veel regen valt moet het teveel aan water daarom snel
afgevoerd kunnen worden en in droge tijden moet er juist water worden aangevoerd.
Om dit werk goed te kunnen doen is het van belang dat alle watergangen, hoe klein ook, onderhouden worden.

Waarom is slootonderhoud
belangrijk?

de oorspronkelijke diepte en breedte terug.
Goed onderhoud van uw sloot betekent:
-begroeiing en bagger van de bodem van
de sloot verwijderen;
-wallen en taluds maaien;
-vuil en begroeiing bij eventuele aanwezige duikers (een buis voor het water
onder de weg door) verwijderen, zodat het
water er doorheen kan stromen;
-eventuele kaden en dammen bij de sloot
in goede staat van onderhoud brengen;
-voorwerpen verwijderen die de afvoer,
aanvoer en berging van het water hinderen.

Op de bodem van iedere sloot verzamelt
zich in de loop der tijd bagger. Bagger
vormt zich onder andere uit gevallen blad,
plantenresten en zwerfvuil. De vorming
van bagger maakt de sloot steeds ondieper. Wordt er niet gebaggerd, dan groeit
de sloot langzaam dicht. De aan- en afvoer
van water komt dan in gevaar.
Begroeiing in en langs de sloot zorgt bij
hevige regen voor overvolle sloten en kans
op wateroverlast. Bij droogte kan er geen
of onvoldoende water worden aangevoerd.
Een niet (goed) onderhouden sloot is tot
slot ook slecht voor het watermilieu. Het
water bevat bij warm weer te weinig zuurstof, waardoor planten en dieren kunnen
sterven of de sloot gaat stinken.

Wie kan het onderhoud
voor mij doen?

Waaruit bestaat het
slootonderhoud?
Bij slootonderhoud gaat het om het verwijderen van overtollige planten, vuil en
bagger. Hierbij brengt u de sloot weer op

Een sloot die niet gebaggerd wordt, verlandt

U kunt de werkzaamheden laten uitvoeren
door een loonwerker (een gespecialiseerd
bedrijf dat ervaring heeft met het onderhoud van sloten). U kunt dit eventueel
gezamenlijk met uw buren organiseren.
Daarmee bespaart u op de kosten.
U voorkomt ook dat de bagger van de niet
gebaggerde slootdelen terugloopt naar de
wel gebaggerde delen.

veilige dijken • droge voeten • schoon water

1

Hoe kan ik zelf het onderhoud uitvoeren?

Hoe diep moet mijn sloot zijn?

U kunt ook zelf de sloot schoonmaken. Hiervoor zijn verschillende
gereedschappen handig, zoals een kantzeis, krooshaak, hark of
haakse riek. U kunt voor het baggeren ook gebruikmaken van een
emmer aan een stok. De begroeiing op het talud kunt u wegmaaien
met een zeis/bosmaaier of trimmer. Let u er op dat het maaisel
niet in het water blijft liggen. Duikers kunt u doorspuiten met een
hogedrukspuit.

De meeste sloten moeten minstens 60 cm. diep zijn. Welke diepte
voor uw sloot geldt kunt u raadplegen in de legger. Dit is een
verzameling kaarten waarin de afmetingen van alle wateren in
het werkgebied van het waterschap zijn vastgelegd. U vindt de
legger op de website van het waterschap,
www.destichtserijnlanden.nl/legger.

Hoe meet ik de diepte van
mijn sloot?

U kunt de diepte van uw sloot vrij eenvoudig zelf meten. Door een stok scharnierend
(bijvoorbeeld met een touwtje) aan een
tweede stok te binden. Vervolgens de ene
stok vast te houden en de tweede stok recht
naar beneden in het midden van de sloot te
laten zakken. Zodra u weerstand voelt, staat
de stok op de baggerlaag. De lengte van de
stok die dan nat is, is de diepte van de sloot.
Deze dient minstens 60 cm. diep te zijn. Dit
is in principe dezelfde constructie waarmee
het waterschap de diepte van de sloten meet
(zie foto). Voor een beter meetresultaat zou
u het uiteinde van de stok dat naar beneden
gaat kunnen verbreden zodat de weerstand
van de bagger nog beter voelbaar is.

Diepte meten

Waar laat ik
de bagger?

Wat is de beste tijd voor
het onderhoud?

Als u voldoende land heeft, kunt u de
bagger over het land verspreiden. Kunt u de
bagger niet kwijt op eigen land, dan kunt
u het af laten voeren. Daar zijn wel kosten
aan verbonden.

De beste periode om de sloot te schonen
is de periode tussen oktober en maart. Bij
het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden is het belangrijk dat u rekening
houdt met eventuele beschermde dieren

Wat gebeurt er als ik het
onderhoud niet (goed)
uitvoer?
Om problemen zoals wateroverlast te
voorkomen is het van belang dat iedereen
het onderhoud uitvoert. Het waterschap
controleert het onderhoud tijdens de
schouw. Voldoet de sloot bij de schouw
niet aan de onderhoudseisen, dan ont-

vangt u een brief met de termijn waarbinnen het onderhoud alsnog moet worden
gedaan. Als bij een volgende controle
(herschouw) blijkt dat u het onderhoud
nog niet heeft gedaan, dan maakt het
waterschap gebruik van bestuurlijke
dwang. Dit betekent dat het waterschap
een dwangsom oplegt of het werk uitvoert
op uw kosten.

Meer informatie
Aanvullende informatie over het onderhoud van sloten staat op
www.destichtserijnlanden.nl.
Klikt u op het blokje Vergunningen, toezicht en schouw en kies dan Onderhoud
en schouw.
U kunt ook contact opnemen met het schouwteam van het waterschap,
via tel. (030) 209 7365 of per e-mail schouwteam@hdsr.nl.

en planten in de sloot. Wij adviseren u de
sloten met rust te laten tussen 16 maart
en 1 juni. Wilt u weten hoe u rekening
met de flora en fauna kunt houden? Op
onze website vindt u meer informatie
over de ‘gedragsregels’ die in de Flora- en
faunawet staan.
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