
   

 

 

Doe mee aan (S)Ken je sloot 2019  

Beschrijf zelf de bedekking van waterplanten in uw sloot, dan weet u hoe 

uw sloten erbij staan. Bovendien is het volgens uw collega veehouders leuk 

werk en het wordt nog betaald ook.  

Dit alles kan binnen het project ‘(s)Ken je sloot’, dat na een succesvolle 

start in 2017, voor de 3e keer deze zomer wordt vervolgd. Wilt u dit jaar 

mee doen, lees dan verder hoe het werkt.  

Waarom project (s)Ken je sloot? 

Waternet, namens het waterschap AGV, wil het waterbewustzijn van agrariërs die deelnemen aan blauwe 

diensten vergroten. Ook wil Waternet  inzicht in de effecten van het beheer en andere watermaatregelen op de 

waterkwaliteit en vegetatie in de sloot. Daarom is in 2017 het project (s)Ken je sloot gestart waarin agrariërs de 

hoeveelheid waterplanten in hun eigen sloten beschrijven. 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. 

Ook agrariërs die kringlooplandbouw uitvoeren of op andere wijze iets doen voor een goede waterkwaliteit van 

de sloot kunnen dit jaar meedoen. 

 

 

Dhr. den Hertog samen met zijn dochter doet 

sinds vorig jaar mee aan het project (s)Ken je 

sloot via het collectief Rijn, Vecht en Venen.  

Het leuke van het project (s)Ken je sloot vond 

hij om te leren over de waterplanten die groeien 

in zijn sloten en dat hij kon samenwerken met 

zijn dochter aangezien zij erg handig is met de 

smartphone.  

 

 

 

 

Wat vragen wij van u? 

Meedoen aan het project ‘(S)Ken je sloot’ betekent dat u, één van uw huisgenoten of personeelslid in de 

periode tussen 1 juli en 30 augustus van circa 8 van uw sloten éénmalig gegevens verzamelt. Per sloot wordt 

een traject van 100 meter uitgekozen, waar u onder meer de hoeveelheid waterplanten (en als u het leuk vindt 

ook de soorten) in het water noteert en onder andere ook de diepte en de breedte van de sloot en het doorzicht 

van het water gaat meten. Dit vraagt een tijdsbesteding van ongeveer een half uur per sloot van u. Als 

vergoeding krijgt u een startbedrag van €90 en per gemonitorde sloot komt daar  €17,50 bij op tot een 

maximum van 230 euro. In een workshop krijgt u instructies hoe en wat u moet onderzoeken.  

 

 



   

 

 

Hoe ondersteunen wij u? 

Als ondersteuning bieden wij u de volgende hulpmiddelen:  

• Monitoringsapp voor de smartphone 

• Een heldere handleiding 

• Een speciale meethark 

• Instructiefilmpjes over het veldwerk in de praktijk 

Op 19 juni 2019 organiseren we tussen 20.00 – 22.00 uur een workshop bij ‘Landwinkel De Lindenhorst’, 

Westzijde 17a, in De Hoef. Tijdens deze workshop krijgt u verdere uitleg over het project en gaan we daarna 

gezamenlijk oefenen in de praktijk. Op de workshop kunt u ook de monitoringsapp, die u door de meting leidt, 

installeren en leren gebruiken en krijgt u de speciale meethark. U kunt thuis ook alvast de app downloaden via 

de appstore met behulp van onderstaande QRcode: Let op: Als u eerder heeft meegedaan aan ‘(S)Ken je 

sloot’ verwijder dan eerst de oude app, en download daarna de nieuwe app, met onderstaande QR-code 

   

QR-code voor installatie van de monitorings app 

 

 

 

Aan de app zijn een aantal verbeteringen/uitbreidingen toegepast:  

• Optieveld toegevoegd via welke collectief doet u mee: Voor Agrarisch collectief: Rijn Vecht en Venen (RVV), 

Collectief Utrecht Oost, Noord-Holland Zuid of de Hollandse Venen 

• Vraag toegevoegd: Liggen er resten van rivierkreeften op de oever of in het land? Antwoord: Ja of Nee 

• Vraag toegevoegd: Zie je rivierkreeften in het water? Antwoord: Ja of Nee 

• Toegevoegd foto van bovenaf op de watergang in midden traject.  

• Toegevoegd alleen de baggerlaag nog meten op 3 punten in het traject. Diepte/talud/doorzicht op 1 punt in 

het midden van het traject meten. 

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 krijgt 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 mee vergelijken. 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 voor u als agrariër heeft dit voordelen: meer natuur in de sloten 

draagt bij aan het groene imago van boeren en levert u sloten op om trots op te zijn. Wij zouden het leuk 

vinden als u meedoet!  

Mocht u tegen vragen aanlopen gedurende de uitvoering van uw veldwerk, neem dan gerust contact op met uw 

eigen coördinator van uw eigen collectief.  

Meer weten? 

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

ondertekende 

 

Coördinator ‘(S)Ken je sloot: Carolien Kooiman 

Tel nummer: 0614022228  

Email: carolien_kooiman@hotmail.com 


