Voorlichtingsbrief slootonderhoud.
Diverdoatsioanen,
De grond op ons complex is veenachtig. Als er geen begroeiing is op de kant van de sloot,
kalft het veen af en storten de kanten in. Zo worden de sloten steeds breder en uw tuin kleiner.
Hoe kun je dit voorkomen.
a. een beschoeiing aanbrengen. Dat is een arbeidsintensieve en een dure zaak.
b. Je kunt ook de slootkant laten begroeien.
1. Met gras
2. Met planten die diep wortelen en veel water kunnen verdragen. Zoals smeerwortel, gele
lis, egelskop, riet of rabarber.
3. Met struiken die weer dieper wortelen zoals bessenstruiken
4. Met bomen die nog dieper wortelen zoals wilgen en berken. Deze bomen kunnen
eveneens veel water verdragen.
Wat zijn de voor en nadelen van de diverse soorten begroeiing.
1. Gras heeft alleen maar voordelen en is noodzakelijk om de bovenlaag bijeen te houden.
2. a. Smeerwortel is een prachtig blauwbloeiende bijenplant die volop op het complex
aanwezig is. In de winter is ze onder de grond en het is dan gemakkelijk de sloot te
schonen.
b. Gele lis bloeit prachtig en groeit tot in het water. De sloot mag er echter niet mee dicht
groeien.
c. Egelskop lijkt op gele lis maar bloeit niet.
d.Riet beschermt de kant uitermate goed maar je krijgt de hele tuin er onder en dat is niet
de bedoeling.
e. Rabarber is ook nog te eten maar heeft als nadeel dat je bij het sloot schoonmaken in
de winter de groeiknoppen kunt vertrappen
3.Alle soorten bessenstruiken behalve bramen zijn goed op de rand te plaatsen.
Ze moeten wel zo ver uit elkaar staan dat je er tussendoor kunt om de sloot schoon te
maken.
4.Wilgen zijn zeer geschikt voor de wallenkant maar ze worden groot, Tenzij je ze elk jaar
snoeit tot op 2 meter hoogte Je hoeft alleen maar een stok in de grond te steken en je hebt
het volgend jaar een wilgenboom. We zijn echter bang dat het snoeien er bij blijft.
Wat stellen we voor.
1.Zorg dat de slootwallen begroeid blijven tot op 50 cm van de kant. Graaf uw tuin niet
om tot aan de sloot!! Laat het gras langs de kant staan!
2.Plant tussen het gras smeerwortel en of rabarber en bessenstruiken.
3.Maak verder elke winter de sloot schoon. Dus niet de wal maar het water!
Leg het schoonsel uit de sloot op de slootkant.
Bestuur Diverdoatsie.

