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Bekendmaking herfstschouw 2019 Wetterskip Fryslân
De jaarlijkse ‘herfstschouw’ staat voor de deur!
Het is tijd voor schone sloten!
Wetterskip Fryslân zorgt ervoor dat het water in Fryslân en het Groninger Westerkwartier op het juiste
peil blijft. Ook als het hard regent of als het juist langere tijd droog is. Voor een goede aan- en afvoer
van water is het altijd erg belangrijk dat sloten en andere watergangen goed schoon worden gehouden.
Daarbij hebben we de hulp nodig van aangrenzende eigenaren.
Sloten en de hierin gelegen duikers moeten worden onderhouden door de eigenaren van de
aangrenzende percelen, ieder voor de halve breedte van de sloot. Dit is verplicht op grond van de Keur
en Legger van het waterschap. Tijdens de zogenoemde najaarsschouw controleert Wetterskip Fryslân
of de sloten op uw perceel schoon zijn.
Waaraan moeten watergangen voldoen?
De schouwsloten moeten vóór 1 november 2019 goed onderhouden zijn.
Dat betekent dat:
• de watergangen vrij zijn van begroeiing;
• de watergangen op oorspronkelijk profiel zijn gebracht (ondiepte verwijderen, ingezakte taluds
herstellen);
• de watergangen schoon zijn; afval, takken en andere materialen verwijderd en afgevoerd zijn;
• duikers schoongemaakt zijn en het water optimaal kunnen doorlaten; (afval-)materiaal in, voor of
achter de duiker is verwijderd.
Heb ik een schouwsloot?
Op www.wetterskipfryslan.nl/leggerkaart kunt u zien of de watergang langs uw huis of perceel een
schouwsloot is.
Tweejaarlijkse controle
Om kosten te besparen controleert het waterschap om het jaar de sloten. Het beheergebied is opgesplitst
in twee delen: west en oost. Dit jaar wordt het oostelijke deel van Fryslân (de gebieden Noordoost,
Zuidoost en de eilanden Ameland en Schiermonnikoog) gecontroleerd. Hoe de gebiedsindeling voor
de schouw van dit jaar (2019) eruit ziet, kunt u zien in de kaart op www.wetterskipfryslan.nl/schouw.
Ook waar Wetterskip Fryslân de controle niet uitvoert, dienen eigenaren de sloten goed schoon te
houden. De jaarlijkse onderhoudsplicht blijft dus gelden voor het hele beheergebied.
Wat gebeurt er als er geen onderhoud is uitgevoerd?
Als sloten en duikers op uw perceel op 1 november niet of onvoldoende schoon zijn, dan krijgt u de
gelegenheid binnen een bepaalde periode alsnog aan de onderhoudsplicht te voldoen. Als het onderhoud
na de volgende controle dan nog niet voldoende is uitgevoerd, voert Wetterskip Fryslân het
onderhoudswerk uit. De kosten hiervan worden door het waterschap rechtstreeks verhaald op de
eigenaar.
Flora en faunawet
Als uw schouwsloot zich bevindt in een gebied waar beschermde dier- en plantensoorten voorkomen,
is het belangrijk het onderhoud extra zorgvuldig uit te voeren. Onderhoudswerkzaamheden zijn na 1
november schadelijker voor de natuur dan ervoor, omdat vissen en amfibieën dan veelal in ‘winterrust’
zijn.
Vragen of meer informatie?
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Voor meer informatie over de schouw kunt u bellen met Wetterskip Fryslân: (058) 292 22 22.
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