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L12d Ecologisch slootschonen (duurzaam slootbeheer) 

Beschrijving 

Een sloot is een veelvuldig voorkomend nat lijnvormig landschapselement dat oorspronkelijk vooral 

bedoeld is om water af te voeren naar een hoofdwatergang (en vervolgens de boezem). Sloten komen 

in het hele land voor, maar de meeste sloten liggen in gebieden met veenweiden en zeekleibodems. 

Afhankelijk van hun breedte, diepte en profiel kunnen sloten van belang zijn voor soorten als 

krabbenscheer, fonteinkruid, zwanenbloem, grote modderkruiper en bittervoorn. Naast de 

minimumeisen die het waterschap stelt aan het onderhoud van sloten (de Keur) kan zorgvuldig en 

gefaseerd beheer van de sloot de ecologische waarde ervan versterken. 

Ecologisch slootschonen bestaat uit het plaatsen van slootvuil minimaal 2 meter van de slootkant of 

het afvoeren ervan. Hiermee wordt voorkomen dat nutriënten terugspoelen naar het slootwater. 

Beheereisen 

• Minimaal 25 % tot maximaal 100 % van het leefgebied onder beheer  is geschoond en/of gemaaid 

[23] 

• Snoeiafval verwijderen uit het beheerelement [24] 

• De beheereenheid wordt geschoond en/of gemaaid in de periode 1 augustus tot 1 november. 

Hierbij worden de regels van de Keur van het waterschap gehanteerd.  

• Bij het sloot schonen wordt gebruik gemaakt van slootreinigingsapparatuur (zoals eco-reiniger of 

maaikorf) waarmee de oever en het bodemprofiel in de sloot niet wordt beschadigd.  

• Het slootvuil en/of bagger wordt afgevoerd of verwerkt op het naastgelegen perceel (binnen de 
insteek) d.m.v. bijvoorbeeld een wallenfrees; slootvuil/bagger mag niet in het talud worden 

gelegd.  

• In geval van een lang talud dient het slootvuil/bagger tenminste 2 meter vanuit de waterlijn te 
worden verwerkt.  

• Indien de Keur dit toestaat kan een deel van de slootbegroeiing tijdens het slootschonen blijven 

staan. 

• Pakket d: dit pakket is alleen toestaan in categorie Water 

 

Als de datum van de Keur van het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

eerder is dan 1 november dient u zich aan de 

Keurdatum van HHNK te houden, tenzij u met het 

HHNK hierover afspraken heeft gemaakt. 

!!! Meldingsplicht !!! 

Een melding van het uitgevoerde 

beheer dient te worden gedaan: 

• Binnen 10 dagen; 

• Melding via website of het 

meldingsformulier per e-mail. 

• Duidelijk locatie aangeven op de 

kaart bijlage 


