
Oud riet in sloten
Minder doen voor meer natuur





Voor een mooier landschap, meer natuur en schoner water. 
Handvaten voor rietslootbeheer
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Lang was het de gewoonte om alle sloten 
in het najaar schoon te maken. Al het 
riet werd hierbij uit de sloot verwijderd. 
Tegenwoordig wordt daar anders tegenaan 
gekeken. Door boeren én door het 
waterschap.

In meer sloten mag nu riet blijven staan. 
Deze sloten worden in het najaar niet 
geschoond. In het jaar daarna staat er 
naast jong riet, ook oud -overjarig- riet. 
Dit riet heeft veel waarde voor de natuur 
én het verfraait het landschap. Al na één 
seizoen is er resultaat! Zo komen er vijf 
keer zoveel broedende rietvogels voor als 
in sloten met alleen jong riet.

‘Waarom oud riet?’
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Sloten zijn belangrijk voor de waterafvoer. Riet kan daarom niet jaar na jaar 
in de sloot blijven staan. Wat kan en wat niet kan is afhankelijk van de situatie 
in het veld. De boer (beheerder) heeft hier kijk op en kan dit bepalen. Hierbij 
spelen diverse aspecten een rol en kan het beheer op verschillende manieren 
worden uitgevoerd.

In deze gids komen diverse aspecten van rietslootbeheer aan de orde. Boeren en 
andere beheerders die meer overjarig riet willen, geven we hiermee handvaten om 

keuzes te maken over het slootbeheer. 

Vanwege de waarde voor de natuur, het milieu en het landschap 
hopen we dat meer boeren en beheerders- daar waar het kan - 

meer oud riet laten staan. We wensen u veel succes!

Het bestuur van Wierde & Dijk, vereniging voor agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer Noord Groningen. 
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Overjarig riet = oud riet
Overjarig riet ontstaat wanneer een sloot in het najaar niet wordt geschoond. 
In het jaar erna staan er jonge rietstengels samen met de oude rietvegetatie. 

In de zomer is er op het oog weinig verschil te zien tussen sloten met jong 
én sloten met oud riet. Wel is er een groot verschil in aantrekkelijkheid voor 
vogels. Rietvogels die in het vroege voorjaar uit Afrika terugkeren kunnen 
alleen in de sloten met oud riet hun nestjes maken. In de sloten zonder oud 
riet lukt dat dan nog niet.

Oud riet is tevens belangrijk voor nachtvlinders: een aantal soorten over-
wintert hierin als pop. Dat geldt ook voor vele andere insecten. Ree en haas 
gebruiken de rietkragen als beschutting in de gure winter.
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Overjarig riet

In kleigebieden groeit in de 
meeste sloten riet. Door in 
het najaar niet te schonen kan 
er in veel sloten overjarig riet 
ontstaan. 

Bij binnensloten kan de 
boer bepalen of schonen 
in het najaar gewenst is. 
Bij schouwsloten stelt 
het waterschap schoning 
verplicht. Wel kan hiervoor 
vaak een ontheffing worden 
aangevraagd.

Rietvogels die in het vroege voorjaar uit 

Afrika terugkeren kunnen in geschoonde 

sloten geen nest maken.

In sloten met oud riet overwinteren insecten 

en nachtvlinders. Rietvogels maken er in het 

voorjaar hun nestjes.
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De praktijk
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waterafvoer en wateraanvoer

De belangrijkste functie van een sloot is de afvoer en aanvoer van water. Zo houden we 
droge voeten, kunnen gewassen groeien en komen de gewassen goed van het land.

Liggend riet belemmert de 

waterdoorstroom.

Staand riet belemmert de water-

            doorstroom maar weinig.

Vaak wordt gedacht dat overjarig riet de waterafvoer 
belemmert. Dat is niet altijd zo. Want gezond staand 
riet belemmert de waterafvoer maar weinig. Anders is 
het met liggend riet. Dit ontstaat o.a. wanneer er een 
grote hoeveelheid sneeuw in de sloot terecht komt.  
De waterdoorvoer neemt dan sterk af.

Riet in de sloot kan de waterdoorvoer ook
bevorderen omdat het de vorming van pakketten 
waterplanten en vlotgras tegengaat. 
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De praktijk

De aan- en afvoercapaciteit van een sloot is afhankelijk van 
verschillende factoren, o.a.:
• afstand van de sloot tot de hoofdwatergang
• diepte en breedte (profiel) van de sloot
• aanwezigheid en breedte van de duikers
• eventuele obstakels

Bij sloten die voldoende profiel hebben is het niet nodig om tot 
op de slootbodem te maaikorven. Door op de slootbodem een 
kort rietgewas te behouden groeit het in het voorjaar vitaal uit.

Sloten die doodlopen hebben zeer weinig functie voor de afvoer 
en aanvoer van water. Deze slootdelen zijn ideaal om oud riet te 
laten staan.

In een jaarlijks geschoonde sloot staat geen 

overjarig riet.
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frequentie slootschonen

Een sloot die meerdere jaren niet wordt geschoond verlandt. Hierbij 
gaat de watervoerende functie verloren.
Een schoningsfrequentie van eenmaal per drie tot vijf jaar is voor veel 
sloten geschikt. Maar voor iedere sloot én voor iedere situatie kan dit 
anders zijn.

Voor vogels is het belangrijk dat er overjarig riet staat. De leeftijd van 
dit overjarige riet is voor de vogels niet van belang. In overjarig riet van 

twee jaar oud komen er net zoveel voor als in overjarig riet van 
bijvoor-beeld zes jaar oud. Wel is de frequentie van het 
slootschonen van belang: want hoe minder vaak er geschoond 
wordt, in hoeveel meer jaren er overjarig riet staat. Rietvogels 
maar ook nachtvlinders en insecten profiteren daarvan.

Bij een verlandende sloot neemt de diepte 

van de sloot af, ook komen er vaak jonge 

bomen en struiken op.
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De praktijk

Voor de natuur is het goed als er variatie is. Dit geldt ook 
voor het riet in sloten. In plaats van het schonen van de 
gehele sloot, kan dit ook op verschillende manieren:
• Optie: eenzijdig geschoond  
 Laat hierbij aan één zijde van de sloot het riet staan en 

schoon de andere zijde én de bodem 
• Optie: variabel beheer
 Verdeel de sloot in compartimenten. Maak hierbij een 

deel van de sloot wel geheel schoon (twee zijden) en 
laat in een ander deel de rietvegetatie (deels) staan. 
Voer dit beheer wel – jaar na jaar – consequent uit.

Het waterschap houdt in de gaten of een sloot haar 
watervoerende functie behoudt. Dit geldt ook voor de 
sloten die niet onder schouw staan.

variabel
beheer

eenzijdig
geschoond
Door een talud 

én de slootbodem 

te schonen blijft 

overjarig riet 

bestaan.

Verschillende 

compartimenten 

in een slootvak 

met specifiek 

beheer.
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Drainage

De uiteinden van drainage-
buizen zijn in een sloot die 
vol staat met riet lastig te 
vinden. Voor veel boeren is 
dit de reden om de sloten  
in het najaar te schonen.

In een sloot die volstaat met riet zijn 

drainagemonden bijna niet te vinden.

Het vinden van drainagemonden is lastig,

óók op geklepelde taluds.
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De praktijk

Tips voor het vinden van de drainagemonden:
• Wacht af. Zo snel als de vorst komt, verraden de drainagemonden zich 

door het waterstroompje op het ijs.
• Narcissen: deze vroege voorjaarsbloemen geven de locaties precies aan.
• Zaai een handjevol kropaar met potgrond bovenin het talud, de pol 

kropaar is jaarrond terug te vinden.
• Metaaldetector: een ingegraven stukje lood of metaal bij de drainage-

mond geeft een duidelijk signaal.
• Draag een (veiligheids-)bril. Voorkom dat een riet-spriet in de ogen komt.

Sloten met drainagebuizen aan één zijde 

kunnen aan de andere zijnde geschoond 

worden. Zo blijft overjarig riet in stand.

éénzijdig
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Duikers

Duikers zijn vernauwingen in de sloot en kunnen een barrière vormen in de 
waterafvoer. Verstoppingen vinden vooral vóór de duikers plaats. Zij vragen 
daarom extra aandacht bij het slootbeheer. 

Verstoppingen worden vaak veroorzaakt door maaisel dat vanaf het talud de 
sloot ingegleden is, en zich voor de duiker ophoopt. Ook pakketten Smalle 
waterpest, flab en losgeraakte pakketten vlotgras kunnen zich voor duikers 
ophopen.

Voorkom verstoppingen:
• Leg het slootmaaisel niet op het talud, maar op het horizontale deel bij de 

insteek. Hiermee wordt de kans kleiner dat het maaisel de sloot in glijdt.
• Voorkom pakketten drijvende waterplanten door de rietontwikkeling te 

bevorderen.
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De praktijk

Door in het najaar circa vijf meter vóór de duiker te schonen, wordt 
de doorvoer van de gehele sloot verbeterd. De kans wordt kleiner 
dat zich hier maaisel en drijvende waterplanten ophopen.

Voorkom dat slootmaaisel in de sloot terecht komt  

en dan verstoppingen veroorzaakt: leg het maaisel  

op het land.

Een geschoond deel 

vóór de duiker verbetert 

de waterafvoer van de 

gehele sloot.
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Slootmaaisel

Bij het schonen van sloten blijft er maaisel over. Wanneer het talud 
geklepeld wordt, dan is het volume maaisel minder dan wanneer 
deze wordt gemaaikorfd (of gehekkeld). 

Bij sloten die niet jaarlijks geschoond worden is de hoeveelheid maaisel 
vaak groter dan bij sloten die jaarlijks gemaaid worden. Wel verschilt dit 
veel tussen de ene sloot en een andere sloot. 
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Vermengen met mest. Composteren.De praktijk

De boer is vrij om het slootmaaisel te verwerken of af te voeren op de manier die hem/
haar het beste past.

Er zijn hierbij twee keuzes:
De boer kan het slootmaaisel benutten voor de organische stof en de nutriënten.  
Dit maaisel kan worden gecomposteerd of worden benut als strooisel in een potstal. 
Bij vermenging met vaste mest, verspreiding over het land en wanneer het maaisel 
over het land gefreesd wordt, blijven de organische stof en nutriënten behouden.  
Bij deze manieren van verwerking is de aanwezigheid van eventuele ongewenste zaden 
een aandachtspunt. 

Het maaisel van de slootbodem kan ook onverwerkt op het 
land achterblijven en geleidelijk vergaan. Later kan dit mee-
geploegd worden. Het maaisel mag in een aantal situaties 
ook worden verbrand, informeer hiernaar bij uw gemeente.

Rietbranden.
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talud 

De wortels van riet houden het talud stevig. Deze zakt hierdoor minder 
snel in. Door riet niet te vaak te maaien behoudt het riet haar vitaliteit  
en blijft het talud stevig. 

Om het gewas kort te houden kan er 
worden gemaaid of worden geklepeld. 
Voor de verschraling van het talud maakt 
het niet uit of er gemaaid of geklepeld 
wordt. Wel is de volume maaisel dat 
overblijft bij het klepelen minder dan 
wanneer er gemaaid wordt. 

Maai in de zomer niet te diep. Nesten en kuikens 

blijven dan behouden.
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De dotterbloem is zeldzaam langs sloten

in zeekleigebieden.

Maai in de zomer liever niet zo.

De taluds zijn een belangrijk leefgebied voor vele dieren, zoals amfibieën, 
vogels, insecten en kleine zoogdieren. Altijd moet een afweging gemaakt 
worden of het maaien van het talud echt nodig is. Maai in ieder geval nà 
15 juli, dan zijn de meeste eieren uitgebroed en de kuikens gevlogen. 
Maai het talud ook niet te diep. Dan blijft een deel van de vegetatie, en de 
dieren die hierin leven, behouden.

Houd rekening met de Flora- en faunawet:
• Maai niet eerder dan 15 juli om o.a. vogels en amfibiën te beschermen.
 Veel plantensoorten hebben dan zaad gezet.
• Eerder maaien mag, maar let daarbij wel op beschermde soorten.  

Zorg dat nesten gemarkeerd en beschermd zijn.
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(on)kruid

Op het talud groeien naast riet ook andere kruiden. Een aantal hiervan is 
ongewenst op de akkers.

Een dikke rietkraag gaat de groei van andere onkruiden tegen. Door het 
volle rietgewas komt er geen licht op het talud waardoor andere kruiden 
niet tot ontwikkeling kunnen komen. 

Riet kan het land opgroeien maar dit leidt op landbouwbedrijven niet tot 
problemen. Op akkerbouwbedrijven worden de meeste percelen jaarlijks 
geploegd, waardoor de rietplant verloren gaat. Ook door andere vormen 
van grondbewerking legt de rietplant op de akkers het loodje. Op gras-
landen wordt de rietplant regelmatig gemaaid. Hierdoor verzwakt de 
plant en groeit deze niet verder uit. Bij beweiding snoepen koeien graag 
aan het riet. Hierdoor groeit het riet het land niet op. 
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Veel ruigte-onkruiden, zoals brandnetel en kleefkruid groeien het land  
niet op. Deze onkruiden verdwijnen wanneer de akkers op normale wijze 
bewerkt worden. 

De praktijk

Veel kruiden hebben voor de natuur veel waarde. Veel vogels en insecten 
profiteren ervan als deze kruiden er staan. Het is daarom mooi als er een 
smalle strook (van een voet breed) aan kruiden blijft staan op het 
horizontale deel van het talud. Soorten als bosrietzanger en graspieper 
profiteren daarvan. Maai deze smalle strook pas na 15 juli, zodat nesten  
en kuikens niet verloren gaan. 
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loonwerker

Maar weinig boeren doen het maaikorven van hun sloten zelf, het wordt 
meestal uitbesteed aan de loonwerker. Het maaien of klepelen van het talud 
doet een aantal boeren zelf, andere besteden ook dit uit. 

Belangrijk is om het slootbeheer te bespreken met de loonwerker, zodat 
deze goed weet hoe u het uitgevoerd wilt hebben.

De loonwerker heeft veel kennis over sloten. Hij kan meepraten over het 
meest optimale beheer van een sloot.
Ook als het werk wordt uitbesteed blijft de boer verantwoordelijk, ook in  
het kader van de Flora- en faunawet.
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VROUGER:
Slootschonen is iets van de laatste decennia. Voor de tweede wereld-
oorlog werden kleisloten maar sporadisch geschoond. Wel werd riet 
geoogst voor eigen gebruik. 

Voor de komst van de maaikorf waren twee gereedschappen essen-
tieel bij het maaien van rietsloten: Met de Snit (links op de foto) werd 
het riet onder de waterspiegel afgesneden. Met de Haal werd het riet 
binnengehaald. Ook werd riet gesneden met een recht mes (rechts op 
de foto). Dit mes werd gebruikt als riet nodig was als dekriet.

De praktijk25



kostenbesparing

Het schonen van sloten in het najaar kost € 200 tot € 300 per kilometer  
per jaar. Doordat een gemiddeld landbouwbedrijf meerdere kilometers 
sloot heeft liggen, lopen de kosten van het slootschonen snel op.
Door een deel van de sloten niet jaarlijks, of niet geheel te schonen,
kunnen kosten bespaard worden.
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De waarde van rietsloten voor natuur, waterkwaliteit
en het landschap is onbetaalbaar.

De praktijk27



28



Foto van een schouwkaart

spelregels rond
rietbeheer en schouw
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Schouw

Sloten zijn er in verschillende soorten:
binnensloten: deze liggen op het land van één 
landeigenaar
zwetsloten: deze liggen tussen de landerijen van  
twee verschillende eigenaren
schouwsloten: deze sloten moeten jaarlijks
(meestal voor 1 november) geschoond
worden.

Zwetsloten zijn vaak ook schouwsloten, 
maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.

De schouwkaart laat zien welke sloten jaarlijks 

geschoond moeten worden.
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Het beheer van binnensloten is niet aan regels gebonden: 
de boer bepaalt zelf hoe en wanneer hij dat doet. 

Anders is het bij zwetsloten. Hierbij spreken beide 
landeigenaren af hoe zij het beheer uitvoeren. 

Bij schouwsloten ligt er vanuit het waterschap de 
verplichting om de sloot jaarlijks – meestal voor  
1 november- te schonen. De landeigenaren van een 
schouwsloot moeten het beheer in overleg met elkaar 
uitvoeren. De kosten worden gedeeld. Het waterschap 
controleert.

spelregels rond rietbeheer en schouw31



Schouwontheffing

Voor schouwsloten kan ontheffing van de schouw 
aangevraagd worden bij het waterschap.

Dit geldt ook voor sloten die gedeeld worden met 
gemeenten of provincie. De agrarische natuur-
vereniging heeft vaak contacten met deze overheden 
en kan hierin behulpzaam zijn. 

Bij schouwsloten die gedeeld worden door twee 
eigenaren, of waardoor water van derden loopt, is 
toestemming nodig van alle aanzwettenden om de 
sloot van de schouwkaart te halen.
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spelregels rond rietbeheer en schouw

Bij de meeste waterschappen is de 
schouwkaart via de website in te zien. 
Dit geldt ook voor het aanvragen van 
ontheffing van de schouw. Bij de meeste 
waterschappen is hiervoor (digitaal) een 
formulier op te vragen.

Het waterschap houdt in de gaten of een 
sloot haar watervoerende functie behoudt. 
Dit geldt ook voor sloten die niet onder de 
schouw staan. 
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Natuur en landschap
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natuur

Rietvogels komen in sloten met oud riet gemiddeld vijf maal 
zoveel voor als in sloten met alleen jong riet. De bekendste 
rietvogels zijn de rietzanger, de kleine karekiet, blauwborst en 
rietgors. Deze kleine vogels zie je vaak niet, maar je hoort ze des 
te beter. Ze broeden volop in sloten met oud riet. In rietsloten 
waarin water staat, en in de grotere watergangen, zie je eenden, 
meerkoet en waterhoen. Ook kikkers en padden komen er volop 
voor. 
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In de rietkraag overwinteren 
insecten en een aantal nacht-
vlinders als pop.

Rietsloten zijn robuuste ver-
bindingen. Het zijn zowel natte als 
droge verbindingen. Voor veel 
dieren zijn ze van levensbelang.  
Het houdt het landschap levend. 

natuur en landschap

In de winter geeft de rietkraag 
schuilmogelijkheden en beschutting 
voor zoogdieren.
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landschap 

Riet verraadt waar maren en sloten liggen. Ook de lopen van oude prielen en kreken worden zichtbaar als er riet in 
staat. De ontstaansgeschiedenis van het gebied wordt zichtbaar.

Riet is mooi in alle seizoenen!

38



natuur en landschap39



Schoon water

Schoon water is belangrijk voor plant en dier. In 
Nederland willen we de vervuiling van het opper-
vlaktewater verminderen. Ook vanuit Europa ligt er 
vanuit de Kaderrichtlijn Water een opgave om de 
waterkwaliteit te verbeteren. 
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natuur en landschap

Riet werkt als een filter; doordat voedingsstoffen 
(nutriënten) uit het water worden genomen. Het water  
wordt daardoor schoner. 

Voor de zuiverende werking moet de rietplant wel in  
het water staan.
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Al sinds 2003 houdt de vereniging Wierde & Dijk zich bezig met riet, sloten en rietsloot-
beheer. Wierde & Dijk is de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
Noord-Groningen. Boeren en burgers werken samen aan behoud en versterking 
van de natuur en het landschap. Op de site www.wierde-en-dijk.nl staan rapporten 
van uitgevoerde onderzoeken naar de waarde van rietsloten voor de natuur én naar 
verschillende onderhoudsmodellen. In 2012 verscheen het boek ‘RIET’. Hierin staan 
ervaringen van betrokkenen en samenvattingen van de onderzoeksresultaten. Het 
boek is op te vragen via info@wierde-en-dijk.nl

Meer weten?



Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Wierde & Dijk werkt met plezier samen met:



Postbus 25, 9965 ZG Leens • email: info@wierde-en-dijk.nl • www.wierde-en-dijk.nl

Riet
Hoe onderhoud ik rietkragen in mijn sloot?

 
Op deze vraag geeft dit boekje antwoorden.

Een handzame gids met heldere, praktische aanwijzingen voor  
het beheer van rietsloten.

 
Zo ontwikkelen we met elkaar een robuust netwerk van natuur,  

vervlochten tussen de akkers.
 

Wierde & Dijk wil u hiermee inspireren tot actie.
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