
 
Onderhoud sloten op het Oosterhoogebrugcomplex. 
Een beschrijving van de afspraken en de uitvoering ervan. 

 
Vanwege de uitbreiding van ons tuincomplex in 2014 is het onderhoud aan de sloten aanmerkelijk toegenomen. 
Een verschil met het oude complex is dat het land hoger ligt waardoor de slootkanten aanzienlijk hoger zijn. 
 
Het tuincomplex heeft twee zijsloten (links en rechts van het complex) , een tussensloot tussen het oude en het 
nieuwe complex en een middenslootje/greppel, midden door het oude complex . 

De zijsloten zijn schouwsloten. 
Zoals gebruikelijk gaat het onderhoud van de eigenaar over 
naar de gebruikers langs de sloot. 
Er is daarbij met de gemeente een afspraak gemaakt om 2,5 
meter uit de slootkant geen vaste bebouwing te plaatsen.  
Dit i.v.m. eventueel noodzakelijk uitdiepen van de sloten door 
een graafwerktuig van de gemeente. 
Destijds is afgesproken dat voor deze strook van 2,5 meter 
door de tuinder gewoon wordt betaald en dat de grond tot aan 
de sloot kan worden gebruikt en dient te worden onderhouden. 
De langstzittende tuinders op het complex zijn hiermee ak-
koord gegaan, wat ook is te zien aan hun gebruik van de grond 
en aan hun onderhoud. 
In de praktijk blijkt dat het onderhoud van  de slootkant links 
langs het fietspad op het oude complex eenvoudig is. 
Wanneer de tuinder in de tijd dat het Waterschap de sloot 
begint schoon te maken ervoor zorgt dat z'n slootkant is af-
gestoken en goed zichtbaar is, blijkt ook dat het schoonmaken 
door het Waterschap wordt gedaan. 
Het onderhoud van de slootkant rechts op het oude complex 
is voor de aangrenzende tuinders , tot aan het midden van de 
sloot. Dat betekent: de slootkant snijden met de walsnit, het  
riet weghalen met de sloothekkel en uitdiepen door het blad uit de sloot te halen.   
 

Voor de sloten links en rechts op het nieuwe complex geldt de volgende afspraak: 

De walkant, dat is de schuine kant vanaf de tuin tot aan het water, regelmatig onderhouden door opschot 
van struiken te snoeien en zaaiende grassen te verwijderen. Deze zaden meenemen naar huis. 
Het opschot kan op de tuinwal, dit is een strook van plm. 1 meter breed achteraan of langs de tuin, rustig 
liggen te verteren.  
De walkant rechts aan de kant van de huizen tenminste één keer, maar dan aan het einde van de zomer, 
maaien of kortknippen. Doe dit enkele weken voor de gemeenschappelijke schoonmaakdag in oktober en leg 
dit op het oude afval op de tuinwal om te drogen en in te klinken. Daar bovenop komt het afval uit de sloot. 
Deze (schouw)sloot moet voor 1 november tot het midden en tot onder het water schoon zijn. 

De slootkant, dit is de grens tussen het water en de walkant, kan met de walsnit (mes) worden gesneden. 
Ook het riet in de sloot kan daarmee worden losgesneden. 
Dit afval kan met de sloothekkel worden opgeharkt en op de tuinwal worden neergelegd. 
Alles wordt daarna op de schoonmaakdag in het voorjaar afgevoerd. 

De linkse tuinwal en slootkant van de tuinen langs het fietspad moet ook worden opgeruimd. 
Elke tuinder houdt achteraan een strook van ongeveer 1 meter breed (dit is de tuinwal plus 30 centimeter 
van de walkant) tenminste één keer per jaar schoon vóór de schoonmaakdag in oktober. 
Vervolgens delen we de hele strook in drieën van tuinnummer 80 t/m 85.    
Ieder jaar maken we 1/3 deel van de totale walkant schoon tot aan het water op de schoonmaakdag in ok-
tober. Dit afval wordt op de tuinwal gelegd en tijdens de voorjaarsschoonmaakdag afgevoerd.  
Het afval ligt dus in het winterseizoen op de tuinwal.    
 
 
 



 
Zo ontstaat er meer ruigte voor eenden, kikkers en andere dieren en wordt ook hier 1 keer per 3 jaar de 
hele strook schoongemaakt. 
De gemeente maakt in oktober de sloot vanaf het fietspad zo breed mogelijk schoon.  
Dat is voldoende voor een goede doorstroming van het water. Het riet dat niet meegaat is onderhoudsvrij. 
 

De tussensloot. 
De derde sloot is de sloot tussen het oude en nieuwe complex, de zgn. tussensloot. 
De walkant minstens één keer per jaar maaien of knippen aan het einde van de zomer en vóór de 
schoonmaakdag in oktober.  
In oktober wordt het riet in de helft van de sloot zo kort mogelijk gemaaid.  
Dit gebeurt 1 keer in de 3 jaar.  
Bij het snijden, het hekkelen en het uitdiepen wordt ook hulp van medetuinders verwacht op de schoon-
maakdag. 
De sloot is van grote waarde voor kikkers, eenden en rietzangers en voor de doorstroming rond het 
complex. Rietzangers zitten in overjarig riet. 
De sloot is in 2014 weer open gemaakt en zijn er twee bruggen met duikers aangelegd.  
Tot het algemeen onderhoud hoort het vrijmaken van de duikers tot een afstand van 2 meter vanaf de 
bruggen. Afhankelijk van de aangroei gebeurt dit één of twee keer per jaar. 
 

De middensloot. 
De vierde sloot loopt midden op het oude complex, het zgn. middenslootje. 
Het onderhoud van deze sloot is voor de aangrenzende tuinders. 
Dit slootje is bij hevige regenval belang rijk voor de afwatering van de tuinen. 
 

Gereedschap. 
Voor het onderhoud is gereedschap aangeschaft. 
Dit bestaat uit een sloothekkel, een walsnit en een schepemmer. 
Dit gereedschap wordt bewaard op tuin 61, achter de grote kas. 
 

November 2018. 
 
 


