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Achtergrond

• 5 leefgebieden binnen het Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer
• Open grasland

• Open akker

• Droge dooradering

• Natte Dooradering

• Water



Leefgebied natte dooradering

• Bescherming soorten in en rondom de sloot

• In Nederland 300.000-400.000 km sloot
• Groenblauwe dooradering

• Belangrijke functie sloot voor biodiversiteit 
• Vogels (Zwarte stern, Slobeend, Zomertaling)
• Zoogdieren (Waterspitsmuis, noordse woelmuis)
• Vissen (Grote modderkruiper)
• Amfibieën (Heikikker, poelkikker)
• Insecten (Vlinders en libellen)
• Planten



Doelsoorten leefgebied natte dooradering

• Doelsoort: Een soort waar het beheer zich op richt

• Doelsoorten binnen it Lege Midden:
• Grote modderkruiper

• Kleine modderkruiper

• Bittervoorn

• (Groene glazenmaker) 

(https://www.youtube.com/watch?v=_m1_zsNnXeo)

https://www.youtube.com/watch?v=_m1_zsNnXeo


Beheerpakketten 

• Combipakket:
• Baggeren

• Ecologisch slootschonen

• Botanische rand
• 5 meter onbemest

• 2 meter maaien na 15 juni



Baggeren met baggerpomp

• Instructie:
• Baggerpomp insteken in het midden 

van de sloot
• Werk vanaf doodlopende deel
• Lage rijsnelheid
• https://www.youtube.com/watch?v=FWycN6wXbpg

• Periode:
• 1 augustus- 1 november

• Voorwaarde:
• Jaarlijks 20-50% van de slootlengte 

baggeren met baggerpomp
• Geen bagger op botanische rand

https://www.youtube.com/watch?v=FWycN6wXbpg


Ecologisch slootschonen
• Instructie:

• 50% - 80% schonen
• Verschillende opties

• Helft van de sloot in de lengterichting schonen
• Zigzag patroon
• Deel sloot in zijn geheel niet schonen (max. 50%)

• Lage werksnelheid
• Spaar krabbescheervegetatie
• https://www.youtube.com/watch?v=GEOOwSdLU0w

• Periode:
• 1/2 augustus- 1 november

• Voorwaarde:
• Jaarlijks 50% tot 80% van de sloot hekkelen met maaikorf 
• Het plantenmateriaal wordt binnen 1 meter van de 

waterinsteek gedeponeerd. 
• Het plantenmateriaal dient minimaal 24 uur te blijven 
• Uiterlijk voor 1 april moet het slootmateriaal zijn 

verwijderd

https://www.youtube.com/watch?v=GEOOwSdLU0w


Botanische rand

• Voorwaarden:
• Geen bemesting toegestaan binnen een zone 

van 5 meter uit de slootkant / perceelsgrens.

• Maaien binnen 2 meter uit 
slootkant/perceelsgrens toegestaan na 15 juni. 
Weiden wel toegestaan.

• Uitsluitend gebruik van chemische 
onkruidbestrijding op max. 10% van de 
beheereenheid.

• Klepelen is niet toegestaan.

• De rand mag niet gescheurd, gefreesd, 
heringezaaid of als rijpad gebruikt worden.



Voorwaarden combipakket
• Pakket mag zowel op kopakker als in de lengterichting worden 

toegepast.

• Maaien binnen 2 meter uit slootkant/perceelsgrens toegestaan na 
15 juni. Weiden wel toegestaan.

• Geen bemesting toegestaan binnen een zone van 5 meter uit de 
slootkant.

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 
10% van de beheereenheid.

• Klepelen is niet toegestaan.

• De rand mag niet gescheurd, gefreesd, heringezaaid of als rijpad 
gebruikt worden.

• Jaarlijks 20-50% van de slootlengte baggeren met baggerpomp

• Jaarlijks 50% tot 80% van de sloot hekkelen met maaikorf of 
ecoreiniger.

• Het slootvuil wordt op 1 m van de waterinsteek gedeponeerd. Na 
1 dag mag het worden afgevoerd of verwerkt d.m.v. bv. een 
wallenfrees. Afvoeren of verwerken dient vóór 1 april te 
gebeuren.



Monitoring

• Beleidsmonitoring
• Monitoring van effectiviteit beheer op doelsoorten
• Leidt het beheer tot het gewenste effect → toename van de doelsoorten
• Uitvoer verantwoordelijkheid provincies

• Uitbesteed aan RAVON

• Beheermonitoring
• Monitoring op kwaliteit en verandering in 

beheeraspecten
• Uitvoer verantwoordelijkheid collectieven

• In Friesland → uitbesteed aan RAVON



Optimaliseren leefgebied

• Verbindingen tussen sloten
• Aanpassen duikers

• Aanleg natuurvriendelijke oevers



Vragen?


