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In 2016 zijn we, als agrarisch collectief in het beheergebied van het waterschap AGV, gestart met agrarisch 

waterbeheer (in het ANLB). Dit houdt in dat agrariërs hun sloten en/of slootkanten natuurvriendelijk beheren in 

ruil voor een financiële vergoeding.  

Waternet wil graag weten of dit werkt oftewel welke 

effecten hebben de maatregelen op het leven in de 

sloot? Daarbij zijn wij als agrariër nodig, omdat wij onze 

sloten het beste kennen. Bovendien is het ook leuk en 

interessant om te weten wat het natuurvriendelijk sloot- 

en slootkantbeheer in uw eigen sloten oplevert. Zijn het 

sloten om trots op te zijn of kan het nog veel beter?  

Hoe meer boeren er aan het onderzoek mee doen, hoe 

beter we zicht krijgen op de effecten van sloot- en 

slootkantbeheer op de begroeiing met waterplanten. 

Onze deelname is dus van belang! 

Waternet en adviesbureau Tauw hebben hiervoor het 

project ‘(S)ken je sloot’ opgezet. In deze nieuwsbrief 

leest u hoe en wanneer u kunt bijdragen aan dit project. 

Wat vragen wij van u? 

Meedoen aan het project ‘(S)Ken je sloot’ betekent dat u éénmaal in de maand juli 8 tot 12 sloten onderzoekt, 

afhankelijk van het aantal sloten en slootkanten waarmee u meedoet met het ANLB. Per sloot wordt een traject 

van 100 meter uitgekozen, waar u onder meer de hoeveelheid planten (niet de soorten, al mag dat wel) die in 

het water en in de slootkant groeien, de diepte en breedte van de sloot en het doorzicht van het water in beeld 

brengt. Dit kost u maximaal een dagdeel. Als vergoeding krijgt u € 35 per uur. In een workshop, georganiseerd 

door Waternet en Tauw, krijgt u instructies hoe en wat u moet onderzoeken.  

Hoe wordt u ondersteund? 

Wij doen hun best om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, want we weten dat u het druk heeft in de zomer.  

Op 26  juni is er een workshop van 20.00 – 22.00 uur op het bedrijf van Kees Lambalk, locatie Ringdijk 

Bovenkerkerpolder 26 Nes aan de Amstel (inrit vanaf de Amstel net ten zuiden van het dorp bij het bord ‘De 

Wijnschuur’, tweede boerderij) Hierin leert u de kwaliteit van sloten te meten aan de hand van de begroeiing en 

oefent u vooral met het meten in de praktijk. Dit doet u samen met uw collega’s.  



Om aan de slag te gaan is er een reeks hulpmiddelen beschikbaar, waaronder een digitale app voor de 

smartphone, een veldformulier voor wie niet via de app wil of kan werken, een heldere handleiding, een 

instructiefilm, en u krijgt een speciale meethark uitgereikt.  

Als u in het veld tegen vragen aanloopt, zullen wij u verder helpen.  

 

Voorbeeld voor een online vragen formulier voor de Smartphone 

Wat krijgt u terug? 

Het leuke van meedoen is dat u leert over het effect van het aangepaste beheer op sloten in het algemeen en 

speciaal op uw eigen sloten. Daarmee leert u (beter) te begrijpen hoe slootecosystemen werken. Ook krijg u 

inzicht in de ecologische kwaliteit van sloten in een veel groter gebied en kunt u daar de kwaliteit van de sloten 

op uw eigen bedrijf tegen afzetten. 

Met de verkregen informatie hoopt Waternet de effectiviteit van agrarisch waterbeheer en daaraan gekoppelde 

beheerpakketten beter in beeld te krijgen. Hiermee kan het agrarisch waterbeheer worden geoptimaliseerd. 

Ook u als agrariër kan hiermee uw voordeel doen: meer natuur in de sloten draagt bij aan uw groene imago en 

levert sloten om trots op te zijn. 

Meer weten? 

Wilt u meedoen aan het project ‘(S)Ken je sloot’ of heeft u nog vragen? Neem dan contact op uw agrarisch 

collectief. Contactpersoon:  

Mark Kuiper 

info@collectiefnhz.nl 

06-29523020 
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