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invulformulier zijn op te vragen
bij CLM of te downloaden van:
http://www.clm.nl/publicaties/
html/biotoets.html

Naast de Biotoets kunt u de
volgende slootexperiment
publicaties downloaden:
!

“Eindrapportage slootexperiment”:

www.leidenuniv.nl/cml/

!

Rapport “Natuurvriendelijk slootbeheer,
Resultaten van vier jaar
beheer 2001-2005”:

http://www.clm.nl/publicaties/
data/clm_598.pdf
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Slanke waterweegbree
Grote waterweegbree
Zwanebloem
Sterrenkroos
Kranswier
Smalle waterpest
Holpijp
Kikkerbeet
Gele lis
Watergentiaan
Stijve waterranonkel
Gele waterkers
Pijlkruid
Kleine egelskop
Veelwortelig kroos
Krabbescheer

Uitkomst en slootexperi ment
De uitkomsten van het 'slootexperiment' 2003-2005 laten zien dat
boeren met afzonderlijke natuurgerichte onderhoudsmaatregelen
de natuurwaarde van de sloten kunnen verhogen. Van een totaalpakket aan maatregelen zijn de effecten moeilijk aan te tonen.
Sloten in het boerengrasland zijn vaak arm aan planten- en dierenleven.
Dit wordt voor een deel veroorzaakt door het feit dat het onderhoud van
veel boerensloten niet is gericht op het vergroten van de natuurkwaliteit.
Om de vele kennis die beschikbaar is over natuurvriendelijke vormen van
slootonderhoud meer gangbare praktijk te laten worden, startte in 2003
het ‘slootexperiment’. Totaal deden 61 bedrijven mee aan het project. Op
elk bedrijf werden vier sloten geselecteerd, waarvan twee ‘experimentsloten’ en twee ‘controlesloten’. In de experimentsloten werd ‘ideaal onderhoud’ uitgevoerd. Daaronder vielen de volgende maatregelen:
!
Slootschonen met maaikorf of ecoreiniger vanaf september;
!
Eens in de 3-4 jaar baggeren met de baggerpomp, laat in het seizoen
tot 60 cm diepte (of tot de vaste bodem);
!
Niet meebemesten van de sloten en slootkanten.
In alle sloten is de natuurwaarde gemeten met de Biotoets. Ook de waterdiertjes, vissen en amfibieën werden geïnventariseerd.
Op basis van de resultaten zijn de volgende conclusies getrokken:
!
De bereidheid van melkveehouders in het westelijk veenweidegebied om mee te werken aan onderzoek naar mogelijkheden voor
natuurvriendelijk slootonderhoud is groot. Maar het is tegelijk moeilijk
een experimenteel onderhoud uit te voeren als dat betekent dat er
voor verschillende sloten verschillend onderhoud moet worden uitgevoerd.
!
Er kon geen effect op de natuurwaarde van sloten worden aangetoond
van het totale ‘ideaal’ onderhoud gedurende twee jaar. De korte
duur van het project en de niet helemaal correcte uitvoering ervan in
de praktijk zijn mogelijke verklaringen hiervoor.
!
Uit metingen met de Biotoets bleken wel resultaten van afzonderlijke
maatregelen te kunnen worden aangetoond. Het gebruik van de
maaikorf was beter voor de natuurwaarde dan het gebruik van de
hemos. De natuurwaarde bleek daarnaast het hoogst voor de sloten
waar het schonen twee jaar geleden was en het baggeren 3-5 jaar.
!
Op grond van de resultaten uit dit onderzoek en ander onderzoek lijkt
het heel goed mogelijk een ‘slotenpakket’ voor de SAN te ontwikkelen, met voorschriften voor apparatuur, periode en frequentie van zowel het schonen als het baggeren van sloten.
!
Voor mogelijkheden voor natuurproductenbeloning bieden twee
methoden aanknopingspunten: bovengemiddelde natuurwaarde van
een sloot lijkt goed te indiceren door de aanwezigheid van tenminste
vier soorten uit een lijst van 16 plantensoorten. Daarnaast is de Biotoets een eenvoudige indicator die goed gebruikt zou kunnen worden
als de controle ervan goed kan worden geregeld.

Inrichtin gsm aatregelen inp asba ar
Natuurgerichte inrichtingsmaatregelen zijn in de bedrijfsvoering over het algemeen goed inpasbaar. Dat is de conclusie uit het project natuurvriendelijk slootbeheer, het kleine broertje van
het slootexperiment.
Al in 2001 startte het project natuurvriendelijk slootbeheer. Op 10 bedrijven, veelal later ook deelnemer
aan het slootexperiment, werden vier verschillende experimenten uitgevoerd: beperkt slootschonen, aanleg van terrastaluds, zuiveringssloten en verdiepingen in de sloot. Ook dit project werd eind 2005 afgerond. De natuurgerichte maatregelen zijn in de bedrijfsvoering over het algemeen goed inpasbaar.
Voor beperkt slootschonen blijken alleen de bredere sloten geschikt; smalle sloten groeien doorgaans snel
dicht en kunnen dan niet meer als perceelsafscheiding of waterafvoer dienen. De zuiveringssloot, die dient
als een helofytenfilter om erfwater te zuiveren, blijkt moeilijk aan te leggen. De aanplant van riet in het
project mislukte.
Zeer geslaagd blijken de aangelegde terrastaluds en verdiepingen. Vaak is voor deze inrichtingsmaatregelen een plaats te kiezen die toch al lastig te bewerken is zoals een bocht of een hoek waarmee de
maatregel de productie nauwelijks hindert. Afrastering van deze plaatsen is wel een aandachtspunt.

Rekenvoorbeeld arbeid en kosten op bedrijfsniveau
We maken hieronder met behulp van een voorbeeld duidelijk wat de meerkosten zijn van natuurvriendelijk
slootbeheer toegepast op een voor het gebied representatief bedrijf (met 6.000 meter sloot), in vergelijking
met regulier beheer. Het bedrijf neemt de volgende natuurgerichte maatregelen:
•
aanleg van een verdieping (100 m2);
•
aanleg van een zuiveringssloot (100 m2);
•
aanleg van een terrastalud (400 m2).
Daarnaast wordt 2400 m beperkt en 3200 m regulier geschoond (dit laatste in watergangen met belangrijke
doorvoerfunctie of juist smalle sloten die beperkt beheer moeilijk maken).
De kosten voor aanleg en beheer zijn als volgt:
Maatregel

arbeid aanleg

arbeid onderhoud

vergelijk arbeid

(uren)

(uren)

regulier schonen

Regulier slootschonen (maaikorf 3200 m)

-

5,1

Beperkt slootschonen (2400 m)

-

2,2

15

0,7

4

0,7

Aanleg terrastalud (400 m2)

24

1,7

Totaal

43

10,4

(uren)

Aanleg verdieping (100 m2)
1

Aanleg en inplanten zuiveringssloot (100 m)

1

Terrastalud op de Ekohoeve van familie Soede. Boven vlak na aanleg in 2001 en in de zomer van 2003,
onder in de zomer van 2005.

De arbeid en kosten van de maatregelen zijn voor zowel aanleg als onderhoud nauwkeurig bijgehouden
gedurende het project. Bij beperkt slootschonen zijn de kosten gelijk of lager aan de kosten bij regulier
onderhoud. De aanleg van de inrichtingsmaatregelen kostte wel extra tijd. De eerste jaren na aanleg
vergde het onderhoud weinig tijd, maar de onderhoudstijd nam wel toe met de jaren. In enkele gevallen is
er ook sprake van opbrengstderving op grasland.
Sloten in agrarisch beheer hebben een grote potentie voor natuurontwikkeling. De effecten van de genomen maatregelen zijn beperkt geregistreerd, maar de aangelegde terrastaluds en verdiepingen laten een
duidelijke toename aan soorten en aantallen planten en meer ruige begroeiing zien.
Voorbeelden hiervan zijn de komst van Watermunt, Gewone dotterbloem, Gele lis, Moerasrolklaver en
Harig wilgroosje in experimentsloten.

9,6

9,6

de kosten van 750 planten bedragen ! 240,-

Bij regulier beheer zou voor het totale bedrijf jaarlijks ongeveer 9,6 uur arbeid voor onderhoud nodig zijn.
Het voorgestelde natuurvriendelijk beheer kost 10,4 uur onderhoud en eenmalig 43 uur aanlegkosten.
Daarnaast moet rekening worden gehouden met opbrengstderving over 400 m2 grasland dat is vervangen
door het terrastalud.
De eenmalige kosten komen dan uit op 43 uur à ! 42,50 = ! 1.827,50 plus de kosten voor de rietplanten
! 240,- en een waardedaling 400 m2 à ! 19.000,-/ha = ! 750,- (Van Well e.a., 2003). De jaarlijks terugkerende meerkosten bedragen 0,8 uur à ! 42,50 = ! 34,-. Totaal bedragen de kosten daarmee ! 2.817,50
eenmalig en ! 34,- per jaar. Bij deze berekening zijn de kosten van loonwerk als uitgangspunt genomen.
Eigen arbeid kan in bepaalde situaties goedkoper uitvallen.
Overigens is in de berekening rekening gehouden met de werkelijk gemaakte uren voor het slootschonen zoals die in het project gedurende 4 jaar zijn geregistreerd. Daaruit blijkt dat niet elk jaar op alle bedrijven alle
sloten hoeven te worden geschoond.
Ter illustratie vermelden we hieronder nog een tabel van Praktijkcentrum Zegveld, zoals die eerder in het
project is verspreid. In deze tabel is terug te vinden in welke situatie de verschillende machines het beste zijn
in te zetten en wat de kosten en resultaten zijn.
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