
Uitgebreide handleiding voor Vrijstelling Onderhoud Natuursloten 

Wilt u vrijstelling aanvragen voor het onderhoud van uw natuursloten? Ga dan naar deze 
pagina op onze website: hdsr.nl/natuursloten  
Volg de hieronder genoemde stappen om uw sloten te selecteren en de slootnummers te 
downloaden. 

1. Zoeken en zoomen: Zoom in naar uw percelen of typ uw adres in de zoekbalk. In- en 
uitzoomen doet u door middel van het scroll-wieltje van uw muis of door op de + en – 
knoppen te drukken op het scherm. 

 

 

2. Selectie modus: Bovenaan het scherm klikt u op de knop select ( ), om de 
selectie modus aan te zetten. Alleen in deze modus kunt u selecteren. Er verschijnt 
een venster met de knop ‘Selecteren’. Wanneer u op het pijltje drukt, verschijnt er 
een drop down menu met verschillende opties om te selecteren. Het handigste is om 
te selecteren met een rechthoek. 

 

 
 
 
  



3. Sloten selecteren: Nu kunt u uw sloten gaan selecteren. Wanneer u een vierkantje 
maakt om uw natuursloten, zullen deze oplichten. Wanneer ze oplichten, zijn ze 
geselecteerd. 

a. Nog meer sloten selecteren? Houdt Shift ingedrukt en trek een rechthoek om 
een sloot om deze aan de selectie toe te voegen. 

b. Een sloot teveel geselecteerd? U kunt deze door middel van Ctrl + een 
rechthoek weer verwijderen. 

 
LET OP: Het is helaas niet mogelijk om uw selectie op te slaan en later weer verder te gaan. 
De selectie moet in één sessie worden gemaakt. Het is eventueel wel mogelijk om 
aanvullende sloten in een nieuwe sessie te maken. 
 

 
 

4. De selectie downloaden: In het kader ziet u een kaartlaag ‘Gedifferentieerd 
NatuurbeheerOpenbaar’ staan. Als u hier achter op de drie puntjes klikt, kunt u 
kiezen om deze te exporteren naar CSV bestand. Het bestand is nu opgeslagen in 
uw downloads. 

 

 
 



5. E-formulier invullen: U kunt nu terug naar de website om het E-formulier in te vullen 
en uw CSV-bestand toe te voegen. 

 
LET OP: Mocht u meerdere natuursloten in beheer hebben, is het goed om te kijken welke 
sloten van belang zijn voor de afwatering en welke niet.  


