
Doe mee met 

(S)ken 
je sloot!

Meer weten over slootwaterkwaliteit?
In het project (S)ken je sloot kunt u dat zelf onderzoeken door in de 
maanden juli of augustus een aantal vragen te beantwoorden over 
specifieke kenmerken van uw sloten.

In Laag-Nederland is er een sloten netwerk van pakweg 300.000 km. 
Sloten zijn belangrijk voor: 

Voor de laatste twee is een goede waterkwaliteit belangrijk.

Droge voeten    *    Drinkwater vee    *   Flora en fauna 

Wilt u zich opgeven voor het 

project (S)ken je sloot? 

Neem dan contact op met uw 

(S)ken je sloot coördinator. 

Carolien Kooiman  
06-140 222 28
carolien_kooiman@hotmail.com

Tanneke Burggraaff 
06- 400 75 854
tannekeburggraaff@dehollandsevenen.nl

Agrarisch Natuur-, Landschaps- en Waterbeheer

Andries Kamstra
06-250 36 576
andries.kamstra@ziggo.nl

Dirk Jan Bleijerveld
06-315 13 211
d.j.bleijerveld@collectiefutrechtoost.nl

Collectief Utrecht Oost

De foto links 
laat een sloot 

zien met veel variatie.
 Zo zien we het graag.
 Rechts een sloot met 

weinig variatie. 
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DEELNEMER VERTELT:
Veehouder Cor den Hertog doet sinds 2018 mee aan het project ‘(S)ken je sloot’, namens  
Collectief Rijn, Vecht en Venen. 

Wat heeft u geprikkeld om mee te doen met het project (S)ken je sloot?
“Het leek mij leuk om mee te doen met dit project, en gaande weg kreeg ik meer inzicht in 
het waterleven, plantenleven en het talud van sloten. Door het monitoren ben ik eigenlijk 
veel bewuster naar mijn sloten gaan kijken.’’

Heeft u nog handige tips voor collega veehouders die mee willen gaan doen? 
‘‘Als je digitaal vaardig bent, kun je het monitoren makkelijk alleen doen, maar voor de gezel-
ligheid is het leuk om het met z’n tweeën te doen.’’

INHOUD MAP: 
In deze map zitten een aantal 

losse inlegvellen. 

Op deze inlegvellen staat:

1. Handleiding (S)ken je sloot 

2. Waterplanten zoekkaart

3. Samenvatting (S)ken je sloot 

resultaten 2017- 2019

4. Uitleg Agrarisch waterbeheer 

pakketten

5. Papieren vragenlijst

Ik ben Corine van den Berg en ik werk voor het Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. Mijn functie is om het bestuur over agrarisch water-
beheer te adviseren. Vanuit het waterschap ben ik contactpersoon 
voor de agrarische collectieven voor (S)ken je Sloot. 

Het waterschap is erg blij dat agrariërs hun eigen sloten monito-
ren. Zo krijgen we een steeds beter beeld van de waterkwaliteit in 
ons gebied en kunnen we na een aantal jaren meten hopelijk ook 

zien welke beheermaatregelen hierbij helpen of hoe de beheermaatregelen het beste uitge-
voerd kunnen worden. Daarbij hoopt het waterschap dat agrariërs door het jaarlijks meten van 
hun sloten de sloten beter leren kennen en ook wat nodig is om de sloot levendig te houden. 

© Foto’s zijn afkomstig van enkele deelnemers uit de monitoring, Carolien Kooijman en Corine van den Berg.


