
 

 
Ecologisch onderhoud van sloten 
De sloot is belangrijk voor de aan- en  
afvoer van water, als perceelscheiding en 
als drinkplaats voor vee. Zonder onder-
houd groeit de sloot dicht met planten. 
Maar te veel onderhoud zorgt ervoor dat 
het leven in het water verstoord wordt. En 
juist dit waterleven draagt bij aan een  
betere waterkwaliteit. 
 
Ecologisch onderhoud heeft als doel de 
waterkwaliteit te verbeteren. Dat betekent 
precies genoeg en op de juiste manier 
maaien. Belangrijke functies blijven zo 
behouden en de natuur krijgt de kans zich 
te herstellen en te ontwikkelen. 
 
Bent u verantwoordelijk voor het onder-
houd van sloten smaller dan 6 meter 
(zgn. blauwe watergang)? Dan is het voor 
de waterkwaliteit beter jaarlijks alle  
water- en oevervegetatie te verwijderen. 
Bent u verantwoordelijk voor het onder-
houd van een sloot breder dan zes meter 
(zgn. groene watergang)? Dan kunt u  
kiezen voor minder intensief onderhoud. 

 
Wanneer kunt u watergangen het 
best onderhouden? 
Bij het uitvoeren van onderhoud is de  
Flora- en faunawet van toepassing. In de-
ze wet is een natuurkalender opgenomen 
die aangeeft in welke periode water- 
gangen het best onderhouden  
kunnen worden. Het type onderhoud en 
de aanwezigheid van beschermde soorten 
bepalen de meest geschikte periode. 
 
 

 
Voor actuele informatie over de Flora- en 
faunawet, de natuurkalender en een  
overzicht van beschermde soorten kunt u 
terecht op de website van het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: 
www.minlnv.nl > natuur > soortenbescher-
ming > Flora- en faunawet. 
 
Hoe kunt u watergangen het best on-
derhouden? 
Hieronder vindt u richtlijnen die u helpen 
bij het onderhouden van oevers en water-
lopen van groene en blauwe watergangen. 
Waar het oevers betreft, gaat het om  
onderhoud aan gangbare oevers met een 
abrupte overgang van land naar water.  
Natuurvriendelijke oevers, oevers met  
brede randen en een geleidelijke overgang 
van land naar water, vergen een ander, 
aangepast onderhoud. 
 

 
Algemene richtlijnen 
 
Materiaal 
• Bij voorkeur maaien met een maaikorf, 
maaiboot of maai/harkcombinatie. Met een 
maaiboot uitgerust met een maaibalk kan 
het midden van de watergang geschoond 
worden terwijl aan weerszijden de begroei-
ing blijft staan. 
• Bij voorkeur geen klepelmaaier, veeg-
mes of veegboot gebruiken. 
Particulieren kunnen de sloot schoontrek-
ken met een (kroos)hark en de oever 
maaien met een zeis of sikkel. 
 
 
 

Ecologisch onderhoud 
Ecokleurenkoers: Kleur aan onderhoud 
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Werkwijze 
• Bij voorkeur schonen in het najaar 

(september tot oktober) 
• Gefaseerd maaien van watergangen 

geeft dieren een kans te vluchten. 
• Bij doodlopende watergangen naar de 

open kant toewerken zodat dieren kun-
nen ontsnappen. 

• Watervegetatie niet lager dan tien cen-
timeter van de bodem maaien om be-
schadiging van wortels te voorkomen 

• Omwoelen van de bodem voorkomen. 

• Niet maaien bij watertemperaturen bo-
ven 25°C. Het zuurstofgehalte zou door 
het maaien te laag kunnen worden. 

 

• Woekerende planten als de grote water-
navel direct verwijderen en het hoog-
heemraadschap hierover inlichten 

 
Afvoeren maaisel 
• Gemaaide planten verwijderen en hoog 

op de kant zetten. Laat het maaisel een 
paar dagen (48 uur) op de kant liggen. 
Zo krijgen dieren gelegenheid terug te 
kruipen naar het water. 

• Na twee dagen maaisel afvoeren. Maai-
sel dat te lang op de oevers blijft liggen, 
is voedselrijk en zorgt voor bloei van 
ongewenste soorten als brandnetels en 
distels. 

• Kroos mag direct afgevoerd worden. 

Richtlijnen blauwe watergangen 
(watergangen smaller dan zes meter) 

Maaien van de oeverzones 
• Jaarlijks volledig maaien 
• Riet tien centimeter boven de water 

lijn afmaaien, rest zes centimeter boven 
de grond maaien. 
 

Waterplanten verwijderen (schonen) 
• Jaarlijks schonen 
 
 

Richtlijnen groene watergangen 
(watergangen breder dan zes meter) 

Maaien van de oeverzones 
• Eenmaal per 2-4 jaar in de winter maai-

en, 10 tot 30% van de oeverplanten la-
ten staan. Jaarlijks een ander gedeelte 
maaien. 

• Eenzijdig maaien of maaien in blokken. 
• Riet tien centimeter boven de waterlijn 

afmaaien, rest 6 centimeter boven de 
grond maaien. 
 

Waterplanten verwijderen (schonen) 
• Niet vaker dan één keer per jaar scho-

nen, waarbij een deel van de vegetatie 
blijft staan. 

• Vanaf één kant de sloot schonen. Als 
regel geldt dat de waterplanten vanaf 
het midden van de watergang en over 
de hele lengte van het perceel verwij-
derd worden. 

• Een middenstrook van drie meter breed 
schonen en begroeiing aan weerszijden 
laten staan. 

 

Meer informatie 
 

Heeft u nog vragen?  Neem dan con-
tact op met het  hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard,  
tel.: 010-4537256.  


