SLOOTBEHEER

Slootbeheer is goed voor
de biodiversiteit doordat
gefaseerd slootschonen ervoor
zorgt dat een deel van de
populatie (flora en fauna) in je
sloot wordt behouden. Soorten
die profiteren van slootbeheer
zijn rietsoorten zoals de
kleine rietzanger, blauwborst,
rietgors, witte kwikstaart.
Daarnaast kunnen hazen,
eenden, reeën en fazanten
de ruige sloot gebruiken als
beschutting. Weidevogels
kunnen er ook schuilen voor
roofvogels.

BIJDRAGE AAN
GLB DOELEN
Het slootbeheer heeft een positief
effect op de biodiversiteitswaarde
van het agrarisch gebied en op
het landschap (zichtbaarheid
structuurlijnen). Slootbeheer
heeft een positief effect op de
waterkwaliteit.

• MILIEU
• KLIMAAT
• BIODIVERSITEIT

VOORWAARDEN SLOOTBEHEER
 Door boer zelf in te vullen: gemiddeld 50% van de ingetekende









(deelnemende) sloten moet jaarlijks worden geschoond (minimaal 40% tot
maximaal 60%). Overleg met uw rayonbeheerder welke stukken kunnen
blijven staan.
Schonen vindt plaats in de periode 1 augustus tot 1 oktober.
Schonen kan op drie manieren:
1. In de lengte (tot het hart van de sloot)
2. In de breedte (gedeelten per sloot helemaal laten zitten)
3. Om het jaar (een deel van de (riet)sloten wordt om de twee of
zelfs drie jaar geschoond.
Schonen gebeurt met:
o
Een open maaikorf of;
o
Een baggerpomp
Maaisel wordt binnen 3 weken na het schonen uit de kant verwijderd.
Dit pakket kan niet afgesloten worden op hoofdwatergangen en sloten
die de grens vormen tussen de percelen van twee of meer eigenaren.
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‘AFGELOPEN ZOMER HEB IK HET
RIET NIET GEMAAID EN SAMEN MET
DE BLOEIENDE AKKERRAND WAS
DAT EEN MOOI GEZICHT.’
Geert Bos, Usquert

PRAKTISCHE TIPS
Door het slootmaaisel te mengen met vaste mest krijg je
een goede meststof met meer organische stof.

VERGOEDING
€ 0,15 PER M/JAAR

(VOOR ALLE INGETEKENDE SLOTEN)
Wanneer u een sloot heeft geschoond,
meldt u dit binnen 14 dagen bij het collectief.

BONUS

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland
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VERSTERKENDE
MAATREGELEN

Ruige mest

Het is niet handig om slootbeheer toe te passen bij
sloten die door vee worden vertrapt.

Deze maatregel levert een bonus op in
combinatie met de volgende maatregelen.

Kleinschaligheid



Door het slootmaaisel binnen drie weken op te ruimen
heb je minder last van onkruid in de slootkant.
Afvoeren is ook beter dan klepelen. Klepelen beschadigt
vaak de zode en het product blijft liggen. Dit zorgt voor
verrijking en vervilting waardoor soorten als brandnetel
en akkerdistel bevorderd worden ten koste van de
gewenste wat schralere soorten.

-

-

-

www.glb-hoezo.nl

