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Beheerpakket ANLb 2023 

Combipakket 12b + 13c  
12b. Duurzaam slootbeheer (ecologisch slootschonen) +  
13c. Botanisch waardevolle weiderand (4 indicatorsoorten) 5 meter 
breed, buitenste rand van 2 meter vanaf 15 juni maaien en afvoeren 

 

Beschrijving 
Het beheer is gericht op sloten en de aangrenzende gronden. Sloten worden ecologisch 

geschoond, waarbij 25-75% van de beplanting wordt verwijderd. De perceelranden worden 

niet bemest, zodat ze verschralen. Op deze manier creëren we een gunstig biotoop voor in en 

om het water levende dieren. Tevens wordt uit- en afspoeling van mineralen en meststoffen 

naar het oppervlaktewater hiermee voorkomen.  

 

Beheereisen Botanische waardevolle weiderand 
• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de 

beheereenheid.   

• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aanwezig in de 

periode van 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen) 

• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.  

 

Aanvullende beheervoorschriften Botanische waardevolle weiderand 
• De beheereenheid is vanaf de insteek van de sloot 5 meter breed.  

• De beheereenheid ligt aan de buitenkant van het perceel; en niet op het rijpad.  

• De beheereenheid wordt niet bemest. Na toestemming van het collectief kan een 

onderhoudsbemesting met ruige mest of bekalking worden gegeven. Als de 

beheereenheid wordt bemest zonder toestemming van het Collectief, wordt de 

beheereenheid verwijderd uit de beheerovereenkomst.   

• Er wordt geen bagger opgebracht.  

 

Bewerkingen en beweiden Botanische waardevolle weiderand 
• De beheereenheid mag niet gescheurd, gefreesd of heringezaaid worden.  

• Klepelen is niet toegestaan.  

• Het slootvuil mag met een maaikorf of ecoreiniger op een ril op de beheereenheid 

worden gedeponeerd. Daarna mag het worden afgevoerd of verwerkt d.m.v. bv. een 

wallenfrees. Afvoeren of verwerken dient vóór 1 april te gebeuren.  

• Weiden wel toegestaan. 

• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding 
van haarden van probleemonkruiden zoals akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid 
en brandnetel, op maximaal 10% van de beheereenheid.  

• Maaien binnen 2 meter uit perceelsgrens toegestaan na 15 juni.  
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Beheereisen Sloot  
• Minimaal 25 % tot maximaal 75 % van de beheereenheid is jaarlijks geschoond en/of 

gemaaid.  

• Snoei- en maaiafval is verwijderd.  

 

Aanvullende beheervoorschriften Sloot  
• Het slootvuil wordt op 1 m van de waterinsteek gedeponeerd. Na 2 dagen mag het 

worden afgevoerd of verwerkt d.m.v. bv. een wallenfrees. Afvoeren of verwerken dient 

vóór 1 april te gebeuren.  

• Bij het slootschonen wordt gebruik gemaakt van een maaikorf of een eco-reiniger. 
Andere slootreinigingsapparatuur kan ook gebruikt worden mits het bodemprofiel, 
inclusief de wortels van waterplanten in de sloot, niet beschadigd wordt. 

• Laat een deel van de slootvegetatie staan. 
• Slootvuil niet neerleggen in onbemeste randen, zoals de Botanische waardevolle 

weiderand en de verplichte bufferstroken langs sloten. 

• Het slootschonen en/of maaien vindt plaats in de periode van 1 september tot 1 

december. 

• De oever en sloot worden niet bemest, er wordt geen mest gedumpt en er wordt niet 

gebrand. 

 

Meldingen 
• Slootschonen. De deelnemer meldt de voltooiing van het uitgevoerd beheer uiterlijk 7 

dagen na uitvoering bij ELAN. Niet gemeld beheer wordt niet uitbetaald. 

 

Pakketvarianten + beheervergoeding 
12b)  Ecologisch slootschonen:     €0,21 / strekkende meter 
 
13c)  Botanisch waardevolle weiderand (4 indicatorsoorten) 5 meter breed, buitenste rand 
             van 2 meter vanaf 15 juni maaien en afvoeren:  €1.318,86/ha 
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