ecologisch slootschonen

Wat is ecologisch slootschonen?
Bij ecologisch slootschonen wordt bij het schonen rekening gehouden met de flora en fauna in de watergang.
Door het juiste materiaal op de juiste werkwijze in te
zetten krijgen slootdieren de kans om te vluchten. Een
deel van de waterplanten mag in de sloot blijven staan en
tijdens het schonen worden wortels zo min mogelijk beschadigd. Door het slootmateriaal niet in het talud maar
op of over de insteek af te zetten is er minder uitspoeling
van voedingsstoffen naar de sloot.

Praktische tips!
Begin bij een doodlopende watergang
bij het doodlopende gedeelte. Slootdieren krijgen hierdoor een uitwijkmogelijkheid. Is werken richting doodlopend
einde onvermijdelijk, stop dan 10 meter
voor het einde. Wacht vervolgens even,
ga naar het einde en schoon vanaf daar

Hoe werkt het?
• Er wordt op één kant van het talud niet geschoond.
• Vanaf de insteek van het talud tot 0.5 meter wordt niet geschoond. De rest van de sloot mag wel geschoond
worden, op deze manier blijft de water doorstroom van de sloot gegarandeerd.
• In praktijk wordt het talud, waar u met de trekker rijdt, voor circa 0.5 meter niet geschoond.
• Er wordt geadviseerd om elk jaar het talud waar niet geschoond wordt om te wisselen.
• Binnen 7 dagen melden welke sloten zijn geschoond.

Wat mag wel/wat mag niet?
•
•
•
•
•
•
•

Bij voorkeur van 15 juli tot 1 november.
Geschiktheid van de sloot in overleg met de gebiedscoördinator.
Uitsluitend maaikorf met een spijlenbak of een eco-reiniger.
Klepelen, wal-snijden, hemos, dichte bak etc. zijn niet toegestaan.
Slootvuil bestaat alleen uit plantenresten (geen bagger).
Het slootvuil blijft minimaal 48 uur liggen. Direct afvoeren is niet toegestaan.
Slootvuil vóór 1 april verwerken of opruimen.

VOORBEELDEN ECOLOGISCHE SLOOTSCHONEN

Gebruik de maaikorf
of een ecoreiniger

Vanaf één kant
slootschonen en
slootvuil op de kant

Slootvuil pas na
minimaal 48 uur
verwerken met
wallenfrees.
Uiterlijk vóór 1 april!
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