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De resultaten van het vooronderzoek in 2002
In 2002 heeft ter voorbereiding van het Slootexperiment een vooronderzoek plaatsgevonden. Hiermee zijn we nagaan hoe de veehouders in het westelijk veenweidegebied op dit moment hun sloten
onderhouden, hoe het met de natuurwaarde van deze sloten is gesteld, welke mogelijkheden de veehouders zelf zien om hun huidig onderhoud meer natuurvriendelijk te maken en of de veehouders
wilden deelnemen aan het slootexperiment.
Het vooronderzoek voerden we uit op 71 bedrijven
in het hele westelijke weidegebied, van de duinen
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boeren wilden ook graag meedoen met het slootexDe natuurwaarde bepaalden we met de Biotoets

Slootexperiment
Natuurlijk Platteland
West experimenteert in
sloten

Natuurlijk Platteland West is de overkoepelende organisatie van alle agrarische natuur- en landschapscollectieven in het westen van Nederland en de
initiatiefnemer van het Slootexperiment. Barbara Rodenburg is bij Natuurlijk
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‘goed’ op de Biotoets en minder dan 30% scoorde
‘matig’ of slecht (zie figuur ).

Platteland West het aanspreekpunt voor het Slootexperiment.

Veldsymposium: agrariërs kunnen slootleven
verrijken met aanpassingen in inrichting en
beheer

Op de vraag waarom Natuurlijk Platteland West het
Slootexperiment, dat wordt uitgevoerd door het CLM en
de afdeling Milieubiologie van het CML, is gestart, heeft
Barbara Rodenburg een duidelijk antwoord: ”We zien om
ons heen dat in de veenweidegebieden steeds meer boeren mee doen aan allerlei mogelijke vormen van natuur-

Ook hebben we onderzocht of het huidig slootonderhoud afwijkt van we als

vriendelijk slootbeheer. Sommige waterschappen geven

‘ideaal’ natuurvriendelijk slootonderhoud beschouwen. Daaruit bleek dat het
huidig onderhoud van de meeste boeren op drie punten van het ideaal verschilt: Er wordt een ander apparaat gebruikt (bijvoorbeeld hemos of sloot-

Wat is de stand van zaken?

bijvoorbeeld subsidie voor het gebruik van de baggerpomp, wat voor boeren een aantrekkelijke regeling is om
aan deel te nemen. Dat is een goede zaak, we weten dat

bak), de periode van uitvoering is vanuit natuuroogpunt vaak te vroeg of de

de baggerpomp beter is voor de planten en dieren in de

frequentie waarmee een maatregel wordt uitgevoerd is niet ideaal.

sloot is dan bijvoorbeeld baggeren met de slootbak. Het
Deze nieuwsbrief verschijnt

Baggeren bij de familie
van Schie

probleem is alleen dat we nog niet goed weten hoe we de
baggerpomp het beste in kunnen zetten voor het plantenen dierenleven in de sloot. Op welk tijdstip kun je bijvoorbeeld het beste baggeren en

tweemaal per jaar

hoe vaak? Een andere belangrijke vraag is of het meest effectieve gebruik van natuurvriendelijke maatregelen wel inpasbaar is op moderne melkveehouderijen. Deze
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vragen maakten een grootschalig onderzoek in de westelijke veeweidegebieden meer
dan nodig.”
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Ze legt uit dat het slootbeheer een belangrijk onderdeel is van agrarisch natuurbeheer
op boerenbedrijven en van agrarische natuurverenigingen. Boerensloten met een goe-

Deelnemende bedrijven aan het Slootexperiment

Dit project wordt gefinancierd door:
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de waterkwaliteit hebben veel mogelijkheden voor bijzondere planten- en dierensoor-
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ten en zijn een karakteristiek element in het veenweidegebied. Toch wordt de sloot als
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natuurlijk element nog vaak onderschat. Natuurlijk Platteland West hoopt dat het
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Slootexperiment daar wat aan kan veranderen.“Het is belangrijk dat we zoveel moge-
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lijk boeren, loonwerkers, agrarische natuurverenigingen en waterschappen bereiken

030-2441301

met de resultaten van dit experiment. Als we na afloop van het experiment boeren
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beter kunnen aangeven hoe natuurvriendelijk slootbeheer werkt en boeren hiervoor
enthousiast kunnen maken, is het voor ons een geslaagd project.”
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Veldsymposium: agrariërs kunnen slootleven verrijken
door aanpassingen in inrichting en beheer

Wat is de stand van zaken?

Dit was de rode draad van het veldsymposium over natuurvriendelijk slootbeheer in Zegveld op

Voor alle 70 deelnemende bedrijven is een onderhoudsplan gemaakt

woensdag 27 augustus 2003, waar naast deelnemers ook vertegenwoordigers van waterschappen en

voor de sloten die meedoen in het experiment. Deze plannen hebben

gemeenten kwamen kijken. Het veldsymposium werd georganiseerd in het kader van het “Slootexpe-

we tijdens gebiedsbijeenkomsten besproken met de deelnemers. Op

riment” en het project “Natuurvriendelijk slootbeheer”. Het “Slootexperiment” gaat over natuurvrien-

alle bedrijven is ook een inventarisatie uitgevoerd in de proefsloten

delijk slootschonen en baggeren, “Natuurvriendelijk slootbeheer” gaat over specifieke inrichtingsmaat-

van waterbeestjes en met de Biotoets. De rest van het seizoen is

regelen zoals terrastaluds, verdiepingen in de sloot en zuiveringssloten.

voor het uitwerken van de inventarisaties, het uitvoeren van het
aangepaste slootbeheer door de deelnemers en het organiseren van

Erik van Well (CLM) lichtte de verschillende aanpassingen aan

excursies.

slootinrichting en beheer toe tijdens het ochtendprogramma.
Herinrichting vraagt het nodige graafwerk, en soms ook een

Uitvoering

randje productiegrond. Toepassing op bescheiden schaal kan

Aan 50 bedrijven is gevraagd om in één of meerdere sloten zogenaamd ‘ide-

echter de natuurwaarde op het bedrijf flink verbeteren. Het

aal’ slootonderhoud toe te passen. Het ‘ideaal’ slootbeheer heeft zowel betrekking op het slootschonen als op het baggeren.

beperkt slootschonen, eens per twee jaar, blijkt mogelijk in

In vergelijksloten wordt het gangbare beheer uitgevoerd. Zo kunnen we de effecten goed vergelijken. Tien andere bedrijven

vooral bredere en diepere sloten en is goedkoper dan jaarlijks

is gevraagd om de Hemos op een alternatieve manier te gebruiken, zodat de kanten groen blijven en er geen slootbodem

onderhoud. De deelnemende agrariërs, Henk Nell en Bert de

wordt meegenomen. De overige tien bedrijven is gevraagd om jaarlijks een beetje te baggeren met de baggerpomp in plaats

Groot, vertelden over hun ervaringen met de experimenten. Zij

van eens in de paar veel te baggeren.

vinden het leuk de resultaten van het project te volgen. De
soortenrijkdom van slootplanten neemt snel toe. Ze vinden het
wel belangrijk dat de maatregelen goed in de bedrijfsvoering

Open dagen

ingepast kunnen worden.

Op 27 augustus is de eerste open dag voor het experiment georganiseerd. In deze nieuwsbrief vindt u een verslag hiervan.
Op 20 september vindt de tweede open dag plaats. Deze vindt plaats op het bedrijf van één van de deelnemers, bij Henk Jan

Tot slot gaven Theo v/d Berg van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en Eric Haddink van het hoog-

Soede. Deze dag wordt georganiseerd in het kader van de open dagen Biologische landbouw en het vijf jarig bestaan van de

heemraadschap de Stichtse Rijnlanden aan dat, waterschappenmeer verantwoordelijkheid voor slootbeheer bij de

agrarisch natuurvereniging de Vechtvallei.

agrariërs willen leggen waar dat kan. Dit biedt kansen voor natuurvriendelijk slootbeheer, maar vergt nog veel
communicatie binnen de waterschappen en met de agrariërs. Na de lunch bekeken we op het bedrijf van Bert de
Kruijf in Zegveld de resultaten van natuurvriendelijk slootbeheer. De sloten worden al langere tijd slechts eens per
twee jaar geschoond. In het verleden schoonde hij met de hemos, nu met de ecoreiniger. Voor het baggeren gebruikt hij de baggerpomp. Het slootonderhoud voldoet daarmee aan het ideaalplaatje voor natuurvriendelijk sloot-

Baggeren bij de familie van Schie

beheer.

De familie van Schie doet mee met het Slootexperiment in de hoop de

Terrastalud

De slootkantenvegetatie is prachtig; op het bedrijf komen

waterkwaliteit van de sloten verder te kunnen verbeteren. Ze gaan expe-

wel

resultaat-

rimenteren met de baggerpomp. In twee sloten gaan zij jaarlijks met de

Henk Kloen (CLM) demonstreerde hoe

baggerpomp een beetje baggeren, terwijl voorheen één keer in de twee

met de Biotoets de kwaliteit van een sloot kan worden be-

tot drie jaar veel bagger uit de sloten werd gehaald. Dit handhaven ze in

paald. Op basis van o.a. doorzicht, geur en aanwezigheid

twee andere sloten ter vergelijking.

tien

indicatorsoorten

beloningsproject.

voor

uit

het

van enkele soorten waterplanten bleek de kwaliteit van de
sloot bij de Kruijf goed te zijn. Kees Musters (afdeling Milieubiologie van het CML) demonstreerde hoe de kwaliteit

Jan en Roos van Schie hebben een biologisch melkveebedrijf in de Zwanburgerpolder te Warmond. Jan van Schie legt uit

op basis van waterbeestjes is te bepalen. Met hulp van

waarom ze met het experiment meedoen. “De kwaliteit van de sloten is van groot belang voor ons bedrijf, we zijn er al

zoekkaarten werden de vele soorten waterbeestjes op

jaren mee bezig. Enkele jaren geleden hadden we veel last van troebel water in de polder, onder andere door de grote

naam gebracht. De rijke vangst

van water-

hoeveelheid karpers. Verder was er weinig leven in de sloten. Langzaam is geprobeerd de waterkwaliteit te verbeteren

vlooien en eenoogkreeftjes tot de gigantische “spinnende watertor”. Ook werden enkele sloten met krabbescheer-

door veel karpers weg te vangen en schoner water toe te voeren via een nieuw aangelegde inlaat. Op ons eigen bedrijf

vegetatie bewonderd. De zeldzame groene glazenmaker, een libel die voor zijn voortplanting van krabbescheer

proberen we de waterkwaliteit te verbeteren door eens in de twee tot drie jaar te baggeren met de baggerpomp. Verder

afhankelijk is, komt ook op het bedrijf van de Kruijf voor, maar liet zich vandaag niet zien.

gebruiken we als biologisch bedrijf géén kunstmest en zorgen we ervoor dat de mest op de percelen terecht komt en niet

varieerde

in de slootkanten. In de praktijk bleek dat de baggerfrequentie toch te laag was. In de tussenliggende jaren verzamelde
Als het aan deze betrokken agrariërs ligt, gaan ze door met het ingezette beheer. Ondanks dat de effecten op na-

zich toch weer veel bagger in de sloten. Dit was voor ons een belangrijke reden om met het experiment mee te doen. We

tuur nog niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, hebben ze er vertrouwen in en willen ze aan verdere onderbou-

hopen door jaarlijks licht te baggeren de waterkwaliteit nog meer te verbeteren.” Hoe dit in de praktijk uitgevoerd kan

wing meewerken. Ze vragen de waterschappen dan ook meer ruimte in de schouw te creëren voor natuurvriende-

worden is voor Jan van Schie een kwestie van uitproberen. “Normaal bel je de loonwerker op en vraagt hem om te bag-

lijk beheer.

geren. De volgende dag komt hij na afloop naar je toe en zegt dat de klus geklaard is. Nu zullen we toch beter moeten
communiceren. Ik denk dat ik de hem vraag sneller te rijden. Maar misschien heeft hij daar zelf ook wel ideeën over”,
vertelt Jan van Schie.
Wat het effect van het jaarlijks licht baggeren zal zijn op de planten en dieren in de sloot, kan Jan nog niet zo inschatten.
“Normaal houd ik me vooral bezig met de weidevogels en is Roos druk in de weer met de planten in de slootkant. Nu komt
er een nieuw onderwerp voor ons bij. We zouden graag wat meer kennis opdoen over planten- en dierenleven in de sloot.
Daar doen we moeite voor, we hebben de CLM-brochure ‘schoon water – een sloot vol leven’ en maken dankbaar gebruik
van zoekkaarten voor de waterbeestjes”.

