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ZEG JA TEQ.EN ALTERNATIEVEN 
VOOR Vek 'NT OORD-SL-OOTBEHEER 

• Spuit niet met bestrijdingsmiddelen als het hard 
waait (meer dan windkracht 3), en altijd met een 
afschermkapje (wel laag boven de grond houden) 
om drift te voorkomen. 

• Sta eens bewust stil bij onzorgvuldig gebruik van 
bestrijdingsmiddelen langs sloten. 

• Mocht u een bestrijdingsmiddel willen toepassen, 
lees dan altijd eerst het etiket, en met name het 
Wettelijk Gebruiksvoorschrift op de verpakking 
van het bestrijdingsmiddel. Hierop staat of/en 
waar u het mag gebruiken. Als hier bijvoorbeeld 
`akkerranden' of `sloottaluds' niet bij staat, mag 
u het middel niet op die plaatsen gebruiken! 

• In de Keur van het waterschap (te vinden op 
www.dommel.nl) staan onder meer regels voor 
het schoonhouden van een sloot, het aanleggen 
of dempen van sloten en het aanleggen van 
oeverbeschoeiing in de sloot. 

• Ook voor het plaatsen van tuinhuisjes of andere 
werken langs sloten gelden er aangepaste 
regels. Informeer hier naar bij het waterschap. 

Deze folder is een uitgave van 
Waterschap De Dommel, afdeling Handhaving 
Vormgeving Plan C, 's Hertogenbosch 
Fotografie Waterschap Aa en Maas, 
Waterschap De Dommel en Beeldveld, Tilburg 
Drukker Drukkerij Tielen, Boxtel 

Maaien is beter dan bestrijdings-
middelen gebruiken. 



noodzakelijk wordt. Voor de duidelijkheid: bestaat er 
zoiets als milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen? 
Het antwoord is `neen!' 

Welke regels zijn er? 
Om ervoor te zorgen dat mens en dier kan blijven 
genieten van de sloten en slootkanten, is het belangrijk 
dat u ze duurzaam en milieuverantwoord onderhoudt. 
Belangrijk, maar ook verplicht. 

D eze folder 
is voor u 
Sloten hebben een belangrijke functie in de 
waterhuishouding, ze sieren het landschap, 
zijn het leefgebied voor planten en dieren en 
hebben recreatieve waarde voor de mens. 
Mensen die in de buurt wonen of werken, 
genieten ervan, maar hebben er ook onder-
houdswerk aan. Want de bodem en de stootrand 
moeten vrij blijven van overmatige begroeiing. 
Bent u agrariër, particulier of hobbytuinder en 
grenst uw perceel aan oppervlaktewater, dan is 
deze folder voor u. Met de verantwoordelijkheid 
voor duurzaam en milieubewust beheer. 
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Waterschap De Dommel informeert 
u via deze folder hoe u dat kunt 
doen; wat wel en wat niet mag, 
wat de alternatieven zijn voor 
bestrijdingsmiddelen en bij wie 
u terecht kunt met vragen. Het 
waterschap ziet erop toe dat u zich 
aan de regels houdt en controleert 
dat met regelmaat. Constateert een 
toezichthouder van het waterschap 
dat u zich niet aan de regels houdt 
en dus in overtreding bent, spreekt 
hij u hier op aan en kan het zijn 
dat u een boete krijgt. 

Een doodgespoten slootkant waar 
niets meer groeit en bloeit. 
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Hoe gaat het goed? 
Duurzaam en milieuverantwoord beheer van sloten en 
slootkanten, wat betekent dat in de praktijk? Meer werk, 
horen wij u denken. Dat klopt. Maar dat meerwerk levert 
ook flink op. Naast het feit dat u bijdraagt aan waarde-
volle natuurwaarden, voorkomt u mogelijke boetes. 

Twee handreikingen om het beter te doen: 
• Voor het onderhoud van slootkanten is verschraling de 

beste manier; u maait (handmatig of machinaal) 
telkens de begroeiing weg en voert het maaisel af. 
Zo voorkomt u de groei van de belangrijkste probleem-
kruiden zoals akkerdistel, brandnetel en zuring. Omdat 
die verdwijnen, krijgen grassen en meerjarige kruiden 
de ruimte. Daardoor ontstaat er een sterker en dikker 
wortelpakket dat de slootkant steviger maakt en in de 
winterperiode verzakking voorkomt. 

• Het opslaan van mest, compost of groenafval langs 
de sloot mag als u dat op vijf meter vanaf de insteek 
van de sloot doet, maar houdt u wel rekening met de 
regels die de gemeente hiervoor hanteert.  

De insteek is het punt waar het rechte vlak van uw 
perceel overgaat naar het schuine deel van de sloot. 

Waar gaat het fout? 
Onkruid voorkomen en het omzeilen van veel en inten-
sief onderhoud zijn de belangrijkste redenen voor het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen en/of het afbranden 
van slootkanten (talud). Dat scheelt u tijd, maar gaat 
ten koste van waardevolle natuur. Dus daar gaat het 
fout. Die vormen van onderhoud zijn niet goed voor 
de natuur en daarom strafbaar gesteld. De nadelige 
gevolgen van afbranden spreken voor zich, die aanpak 
doodt simpelweg alles. En bestrijdingsmiddelen (ofwel 
herbiciden)? Die gaan niet selectief te werk en tasten 
ook goede begroeiing en wortels plus het gras aan. 
Daarnaast heeft het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater en/of de 
bodem. Hierdoor vervuilen de grond en het grondwater. 
Ook kunnen de (onkruid) plagen resistent raken voor 
het middel. Waardoor u meer gif moet gebruiken voor 
het zelfde resultaat; of waardoor het gebruik zelfs  

De Wetgeving is daar heel duidelijk over, zoals: 
• de Waterwet:  hierin staat onder meer dat het 
verboden is om zonder vergunning schadelijke stoffen 
of verontreinigende afvalstoffen in oppervlaktewater 
te brengen. 

het Activiteitenbesluit:  legt opdat u onder 
voorwaarden pleksgewijs aan de waterkant 
bestrijdingsmiddelen mag gebruiken. En dat er 
tussen het gewas en de sloot een teeltvrije zone moet 
zijn (tevens een spuit- en bemestingsvrije zone). 
• de Wet gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden (Wgb):  doodspuiten van vegetaties in 
sloten is nagenoeg altijd verboden. 
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