
 

“Samenwerking aan de rand van het water, voor nu en later” 

   

Teeffelen, 4 mei 2018 

Betreft: informatie over slootonderhoud en verzoek voor het doorgegeven van uw wensen 

Beste mevrouw, meneer, 

Een goede aan- en afvoer van water is belangrijk voor uw perceel en/of agrarische onderneming. 

Waterschap Aa en Maas laat daarom jaarlijks onderhoud uitvoeren in en langs sloten en beken. In uw 

regio voeren wij, aannemerscombinatie Aannemersbedrijf J. van den Brand BV en Gebroeders van 

Erp, dit onderhoud uit voor het waterschap. 

Met deze brief informeren wij u over het onderhoud in 2018 en onze extra service. Deze houdt in dat 

wij waar mogelijk, rekening houden met uw persoonlijke situatie bij het uitvoeren van onderhoud. 

Extra service 

Dit jaar vindt het onderhoud zoveel mogelijk vanaf de rechterzijde stroomafwaarts plaats. Het kan 

zijn dat u specifieke wensen heeft waar we rekening mee kunnen houden. 

Denkt u hierbij aan zaken als: 

- maatwerk bij bepaalde teelten of bewerkingen; 

- slootonderhoud door aangepast materieel; 

- melden van perceelsgegevens; 

- melden van taludgegevens. 

Wilt u gebruik maken van deze service? Dan vragen wij u om het antwoordformulier te downloaden 

op www.jvandenbrand.nl/raam. Op dit formulier kunt u ook aangeven waar wij bij het onderhoud 

extra op moeten letten en/of er sprake is van aanwezigheid van bijzondere flora en fauna op uw 

grond. Gelieve het antwoordformulier voor 25 mei 2018 terug te sturen naar het mailadres: 

raam@jvandenbrand.nl. 

Heeft u nog vragen of wilt u uw ervaringen, ideeën en/of verbetermogelijkheden delen met ons, dan 

kunt u hiervoor ook het bovengenoemde mailadres gebruiken. Wij zullen deze dan evalueren met 

het waterschap. 

Als u tevreden bent over het slootonderhoud de afgelopen jaren dan is het niet nodig om actie te 

ondernemen. Het onderhoud wordt op dezelfde manier voortgezet.  

Meer informatie over het slootonderhoud vindt u op www.aaenmaas.nl/slootonderhoud. 

Alvast dank voor u medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

Aannemerscombinatie Aannemersbedrijf J. van den Brand BV & Gebroeders van Erp  

 

NB: is er sprake van een pachter op uw grond, wilt u deze dan hierover informeren  
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