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Controle schone sloten

In deze nieuwsbrief onder meer 
aandacht voor: 
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Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) 
controleert vanaf dit jaar het onderhoud van de 
sloten, het zogenoemde schouwen, weer in zijn 
gehele werkgebied. Na de fusie in 2016 waaruit wij 
zijn ontstaan, gebeurde dit in het zuidelijk deel van 
het werkgebied alleen op verzoek van eigenaren en 
pachters. Dit had te maken met verschillend beleid 
van de fusie-waterschappen. 

Indeling watergangen
Alle kanalen, weteringen en sloten (watergangen) in ons 
werkgebied zijn ingedeeld in de categorieën grotere 
watergangen, kleinere watergangen (schouwsloten) en overig 
water waar geen schouwplicht op rust. De grotere 
watergangen onderhouden wij zelf en de eigenaren en 
pachters zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
schouwsloten. Hier gaat minder water door, maar deze sloten 
zijn wel belangrijk voor een goede aan- en afvoer van water. 

Schone schouwsloten en duikers  
Dit onderhoud bestaat uit:

  het talud en de bodem van de schouwsloten maaien;

   de bodem uitdiepen tot de onderzijde van de eventuele 
aanwezige duikers;

   de duikers in de schouwsloten goed schoonmaken, 
waardoor het water vrij kan doorstromen.

Wanneer schouwen 
Vanaf 15 november gaat het waterschap aan de slag 
met het controleren of de schouwsloten en duikers goed 
zijn schoongemaakt. In december volgt de herschouw.

Informatie
Wilt u weten voor welke schouwsloten verplicht 
onderhoud geldt, kijk dan op onze website 
www.wdodelta.nl/najaarsschouw. Hier vindt u 
informatie over het schoonmaken van watergangen, 
de schouw en wie onderhouds plichtige is. Voor vragen 
en opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen 
met het waterschap: 088 - 233 1200. 

Waterschappers gaan binnenkort weer op pad om 
te controleren of de sloten en duikers goed zijn 
schoongemaakt. We noemen dit de schouw. Wat is 
dat eigenlijk en waarom doet  het waterschap dit. 

5 vragen over de schouw aan 
Henk Oegema, dagelijks 
bestuurslid van het waterschap

Waarom is het belangrijk dat sloten 
worden schoongemaakt?
Schone sloten zijn van belang voor een 
goede waterafvoer in natte perioden en 
voor de aanvoer van water in droge tijden.  

Wie onderhoudt welke watergangen?
Het waterschap onderhoudt de grotere 
watergangen. De kleinere watergangen 
worden onderhouden door de eigenaren 
en pachters. Dit zijn de watergangen die 
het waterschap controleert, vandaar dat 
wij ze ‘schouwsloten’ noemen.

Wat houdt de schouw in?
Wij kijken of de schuine slootkanten (het 
talud), de bodem van de sloten en de 
duikers goed zijn schoongemaakt. 
De duikers zijn de betonnen buizen onder 
wegen en afscheidingen waar water 
doorheen stroomt. Wanneer dit allemaal 
goed schoon is, dan kan het water vrij 
doorstromen. 

Wanneer vindt de schouw plaats?
Vanaf 15 november vindt de schouw 
plaats. Eigenaren en pachters die de 
sloten niet of voldoende hebben 
schoongemaakt, krijgen hierover een 
brief. In december volgt de ‘herschouw’. 
Wanneer de zaak dan nog niet op orde is, 
kan het waterschap het onderhoud zelf 
uitvoeren of uitbesteden aan een 
loonwerker. De kosten hiervan zijn voor 
rekening van de eigenaar of pachter.

Waarom vanaf dit jaar weer schouw in 
gehele werkgebied?
Een goed functionerend watersysteem en 
uniform beleid zijn voor het waterschap 
de redenen om de schouw weer in het 
gehele werkgebied in te voeren. 
Achterstallig onderhoud mag immers niet 
leiden tot wateroverlast of beperkingen 
voor de aanvoer van water. In het zuidelijk 
deel van ons werkgebied werden de 
sloten vanaf 2014 alleen nog op verzoek 
‘geschouwd’. Ik kan me dan ook goed 
voorstellen dat het hier voor de eigenaren 
en pachters wennen is dat de schouw 
weer voor alle schouwsloten geldt.

Controle 
schone sloten 
weer in gehele 
werkgebied



Binnen het werkgebied van het waterschap ligt de 
nadruk op een drietal pijlers:

1.   Initiatieven in gebieden waar:

•  de waarden voor fosfaat en/of stikstof relatief 
hoog zijn;

•  de beschikbaarheid van water voor agrarische 
productie aanmerkelijk verbeterd kan worden;

•  maaivelddaling kan worden vertraagd 
(veenweide gebieden).

   Maatregelen binnen het gehele 
werkgebied van WDODelta gericht op: 

•  het vergroten van kennis en inzicht gericht op het 
verbeteren van de bedrijfsvoering, op het gebied 
van waterbeheer, waterkwaliteit en bodem;

•  het toepassen van zuiveringssystemen voor 
gewas beschermingsmiddelen.

  Maatregelen binnen de sectoren 
bloembollenteelt en glastuinbouw 
die bijdragen aan een duurzame 
bedrijfsvoering en minder 
emissies van nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen.

Voor deze drie pijlers nodigen wij u uit voorstellen te 
ontwikkelen en maat regelen te nemen. Het water-
schap beoordeelt dan welke onderwerpen voor 
financiële ondersteuning in aanmerking komen. 

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, 
kortweg DAW, is een initiatief van 
LTO Nederland, op uitnodiging van de 
Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage te 
leveren aan de wateropgaven in agrarische 
gebieden en het realiseren van een 
economisch sterke en duurzame landbouw. 
Op de website www.agrarischwaterbeheer.nl 
kunt u meer informatie vinden over het DAW.

DAW in uw regio
De waterschappen en de provincies ondersteunen het 
DAW bij het ontwikkelen van initiatieven en ook door 
gedeeltelijke financiering van maatregelen. Goede 
initiatieven helpen ook om de doelen van het water-
schap te realiseren. 
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Opening wasplaats 
Wapse (maart 2018)
De wasplaats in Wapse is onderdeel van 
het DAW. Waswater van spuitmachines, 
poot- en zaaimachines bevat resten 
gewasbe scher mings middelen en wordt op 
de wasplaats verwerkt zonder restlozing. 
Dit is relatief nieuw en draagt bij aan een 
betere waterkwaliteit. De wasplaats in 
Wapse is een voorbeeldlocatie.
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Bij een verbruik van 
1:15 kun je hiermee5 MLN

1122x 

3 MLN
liter frituurvet liter biodiesel

keer om de aarde rijden
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Water en
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verbinden
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1.

€ 158
 1,2%*

koop
2.

€ 258
 -0,1%*
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5.

€ 3.362
 0,3%*

4.

2.

Hebt u een initiatief?
Gedurende 12 november tot en met 15 december 
kunt u in de provincie Overijssel aan aanvraag voor 
subsidie indienen. In de provincie Drenthe is dat van 
15 november tot en met 19 december.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer 
informatie over de 3 pijlers? Neem dan 
contact op met: 
 Elma Haakmeester van het DAW-team Oost, telefoon 
06 11 23 83 49, e-mail  elma.haakmeester@kadaster.nl.  

U kunt ook contact opnemen met het waterschap. 
Voor het Drentse deel met: 
Berry Bergman, telefoon  088 233 1781, 
e-mail berrybergman@wdodelta.nl 
Voor het Overijsselse deel met:
David van Maaswaal, telefoon 088 233 1407, 
e-mail davidvanmaaswaal@wdodelta.nl. 



Doet u mee aan het digitale onderzoek? 
Binnenkort ontvangt u op uw deurmat een uitnodiging 
met een link naar de vragenlijst. U kunt de vragenlijst 
vervolgens op uw computer, tablet of mobiele telefoon 
online invullen. Wij stellen uw mening en medewerking 
zeer op prijs. De resultaten worden begin 2019 
bekend gemaakt. 

Wat vindt u 
van ons? 

Download
de app!

Download de gratis app ‘Waterwerk’
Verschillende projecten van het waterschap zijn nu 
ook te volgen via een applicatie op uw smartphone. 
In deze app vindt u allerlei relevante projectinformatie, 
zoals nieuwsbrieven, filmpjes en een agenda met 
mijlpalen en bijeenkomsten. Daarnaast kunt u vragen 
stellen of zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Ga naar 
de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Water-
werk’ en start de download.  

Als waterschap werken wij voortdurend aan het verbeteren van onze 
dienstverlening. Om te weten wat u van het contact met ons vindt 
doen wij onderzoek naar uw ervaringen. Hoe ervaart u bijvoorbeeld de 
bedrijfsbezoeken en het  telefonisch contact, kijkt u weleens op onze 
website, wat vindt u van deze nieuwsbrief. Wat gaat goed en wat kan 
beter? Deze en andere vragen leggen we graag (anoniem) aan u voor. 
Zo kunnen wij onze dienstverlening nog beter maken. 

Dr. van Deenweg 186
8025 BM Zwolle
Postbus 60 
8000 AB Zwolle 
088 - 233 12 00
info@wdodelta.nl
www.wdodelta.nl

Agrarische nieuwsbrief 
per e-mail? 
Wilt u het volgende nummer van deze 
Agrarische nieuwsbrief per e-mail 
ontvangen? Stuur dan een mail naar: 
communicatie@wdodelta.nl. Vermeld 
hierbij ook uw huisadres voor verwijdering 
hiervan uit ons adressenbestand. 
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