
Handleiding schoonmaak sloot
Het is duidelijk geworden dat een aantal leden worstelt met het schoonmaken van hun sloot.
Hoe moet ik dat nou doen? was een veelgehoorde vraag.
Eerst was het antwoord simpel: met de hark de takken en de bladeren eruit vissen en op de kant 
gooien.
Maar als je (of de vorige eigenaar) het jaren niet hebt gedaan zijn de bladeren tot slib verworden en 
is het ondoenlijk om het slib op die manier uit de sloot te krijgen.
Er blijken harken te bestaan die voor dit doel gemaakt lijken te zijn, het bestuur zal hiermee expe-
rimenteren en er een aantal aanschaffen (als ze voldoen) voor algemeen gebruik.
Zo’n stuk gereedschap heet een sprake.

Wat betreft het op de kant gooien: gooi het slib niet pal achter de beschoeiing, door de zwaarte er-
van kan die beschoeiing naar beneden gedrukt worden en gaat zij scheef de sloot in hangen.
Ga bij het uitbaggeren dan ook niet pal achter de beschoeiing staan, vaak kan die dat niet hebben 
met het bovenvermelde resultaat, en dat kost weer een hoop werk en geld

Een aantal leden hebben een heg of hekwerk te dicht tegen de slootkant gezet zodat je niet of niet 
goed bij de sloot kunt.
Dit zal aangepast moeten worden.
Er is minimaal een meter ruimte nodig om goed langs de sloot te kunnen voor onderhoud en het 
kwijt raken van het slib.
En er moet een fatsoenlijke doorgang in die heg naar de sloot zijn.

Het is een leerzame onderneming geweest, deze baggeractie.
Eén ding is vooral duidelijk geworden: velen beseften niet dat ook de sloot onderdeel is van het ter-
rein dat je beheert (de tuin, het huisje, het pad, de heg en de sloot).
Hopelijk is het iedereen nu duidelijk.

Nog even puntsgwijs:
• Elk najaar (november) blad en takken met een hark uit de sloot vissen
• De drab uit de kant op de wal gooien (dus niet  recht achter de beschoeiing)
• Niet pal achter de beschoeiing gaan staan bij dit karwei
• Géén puin of ander grof en zwaar materiaal achter de beschoeiing gooien
• Hagen/takkenrillen en schuttingen minimaal een meter uit de slootkant plaatsen
• Bij een zwakke beschoeiing: waarschuw de bouwcommissaris.


