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Dit boekje is samengesteld naar aanleiding van het
symposium
Duurzame Veehouderij:

Kans voor Natuur en Milieu
op 22 juni 1994 op ROC Zegveld te Zegveld

Voorwoord
Ongeveer een derde deel van het grasland in Nederland (= ca. 400.000 ha) is veengrasland. De
flora en fauna in dit gebied hebben nog steeds
een grote natuurwetenschappelijke waarde. Terwille van het behoud van deze waarden en de
toenemende vraag naar natuur vanuit de samenleving, is in 1990 op Regionaal Onderzoek Centrum (ROC) Zegveld het onderzoek “Veehouderij
en Natuur” opgestart. De doelstelling van het
project is ‘Het optimaliseren van een duutzame
bedrijfsvoering uit oogpunt van economie, flora,
fauna en milieu op een melkveebedrijf in het
veenweidegebied”. Het onderzoek trekt veel aandacht en wordt breed gedragen. Met name de
ondersteunende en stimulerende rol van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
is hierbij van grote betekenis. Het bestuur van het
ROC heeft voor de begeleiding van dit onderzoek
een brede adviesgroep ingesteld. Hierin hebben
vertegenwoordigers zitting van:
E Bestuur ROC Zegveld
n Provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland
n Landbouwschap
q Vereniging Natuurmonumenten
n Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij
4 Milieubiologie Rijks Universiteit Leiden
n Directie Beheer Landbouwgronden
n Centrum voor Landbouw en Milieu
n DLO-Staring Centrum
n DLO-Instituut voor Milieu- en Agritechniek

Informatie en Kennis Centrum afd. Rundvee,
Schapen, Paarden
1 2 praktizerende veehouders.
n

Deze adviesgroep denkt mee over het lopend onderzoek en doet suggesties voor nieuw onderzoek.
Het ROC vervult voor het westelijk veenweidegebied een voortrekkersrol in de integratie van veehouderij, natuur en milieu. Inmiddels zijn de eerste veelbelovende resultaten van het onderzoek
zichtbaar. Voor het bestuur was dit aanleiding om
een symposium te organiseren.
We vertrouwen erop, dat de gepresenteerde onderzoekresultaten en ervaringen een goede aanzet geven tot de gewenste bedrijfs- en beleidsontwikkelingen. Tevens hopen we van de deelnemers aan het symposium op de nodige ondersteuning en stimulering van dit actuele onderzoek
voor een economisch en ecologisch verantwoorde bedrijfsvoering.
Rest mij nog allen te bedanken die aan de voorbereiding en organisatie van deze dag hebben
meegewerkt. Een bijzonder woord van dank
daarbij aan de leden van de voorbereidingscommissie, de heren Verheul, Pelser, Corporaal en
Van Houwelingen.
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De voorzitter van ROC Zegveld
H.M. C. van Diepen-Loos

Regionaal Onderzoek Centrum Zegveld
J.M. Verheul en K.M. Van Houwelingen

In 1950 werd door de zes landbouworganisaties van Utrecht en de Hollanden de
“Stichting Regionaal Onderzoekcentrum voor de Veehouderij in het Westelijk
Weidegebied” opgericht. Deze stichting heeft de proefboerderij Zegveld opgericht.
Deze boerderij ligt bij het dorp Zegveld in de gemeente Woerden. Het bedrijf ligt op
de grens van de provincies Utrecht en Zuid-Holland en vlakbij de provinciegrens van
Noord-Holland. Deze drie provincies omvatten het werkgebied van de proefboerderij.
Het ROC verricht op de proefboerderij en op proefvelden in het werkgebied praktijkgericht onderzoek ten dienste van de rundveehouderij.
Het bedrijf beschikt momenteel over 62 ha grasland op laaggelegen bosveengrond. De dikte van
de veenlaag is 7 meter. De grond ligt 2 tot 23 m NAP. De grond is omstreeks het jaar 1000 in cultuur gebracht en verkaveld. De verkaveling is
kenmerkend voor het veenweidegebied: lange
smalle percelen en brede sloten. Het organischestofgehalte bedraagt 40-60%.
De grond is alleen geschikt voor grasland. Het
grasland heeft een voor veengrond specifieke
botanische samenstelling. Op en rond de percelen is een rijke flora en fauna aanwezig. ‘Zegveld’
is de enige proefboerderij voor de rundveehouderij ter wereld op veengrond.

Veengrond
In Nederland ligt bijna 400.000 ha grasland op

veen en op klei-op-veen. Dit is ca. een derde van
het totale graslandareaal in Nederland. Veengrond is vrijwel alleen geschikt als grasland. De
kostenstructuur in het veenweidegebied ligt structureel hoger dan in andere gebieden. Dit wordt
vooral veroorzaakt door de volgende punten.
- Hogere kosten voor gebouwen, mest- en kuilvoeropslag doordat onderheien noodzakelijk is.
- Hogere kosten voor erfverharding en noodzakelijke kavelpaden.
- Benodigde grote mestopslagcapaciteit (8-9
maanden) door de zwakke draagkracht van de
grond.
- Extra kosten voor slootonderhoud.
- Hogere verliezen in het graslandgebruik en een
lagere voederwaarde bij grasland met een
hoog slootwaterpeil.
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Op veengrond is de functie van de graszode heel bijzonder. Naast de produktie van gras zorgt de zode voor de
draagkracht van deze grond.

Ontwatering
Sinds de veengrond in cultuur is (ca. 1000 jaar)
vindt er discussie plaats over de hoogte van het
waterpeil. Gelukkig is er in 1991 duidelijkheid gekomen over het beleid inzake peilverlaging in de
veenweidegebieden. Volgens het CLC-besluit
wordt in ruilverkavelingsgebieden voor gronden
met een landbouwkundige bestemming een
slootpeil voorgesteld van 60 cm onder maaiveld
(= - mv). Voor duurzaam landbouwkundig gebruik
en ter verbetering van de leef- en werkomstandigheden is dit besluit van grote betekenis. Voor
een bedrijfszeker bestaan is op een groot gedeelte van het bedrijf een goede ontwatering essentieel.
Functie graszode
Op veengrond is de functie van de graszode heel
bijzonder. Naast de produktie van gras zorgt de
zode voor de draagkracht van deze grond. Ook
op dit punt neemt de veengrond een uitzonderingspositie in. Als de zode kapot getrapt is of gesneden, daalt de draagkracht. In een natte periode is de veengrond moeilijk toegankelijk, hetgeen
de bedrijfsvoering nog kwetsbaarder maakt. Een
oude boerenwijsheid zegt: S/Jf op veengrond met
je handen van de zode af. Deze wijsheid is ook nu
nog actueel.

Afwijkende samenstelling grasmat
De samenstelling van de grasmat bestaat in het
veenweidegebied voornamelijk uit engels raaigras en de vochtminnende soorten ruwbeemd, fiorin, geknikte vossestaart en witbol. Bij goed ontwaterd veengrasland (60 cm - maaiveld) is het
aandeel vochtminnende soorten ca. 20 % lager
dan op slecht ontwaterd veengrasland.
Met name bosveengrond heeft gunstige eigenschappen.
- Prima herstellingsvermogen.
- Goede doorlatendheid.
- Groot vochthoudend vermogen.
- Hoge bruto opbrensten.
Nadelen van veengrond zijn:
- Zwakke draagkracht.
- Bij hoog slootpeil lagere netto opbrengst.
- Zakking: de gemiddelde zakking bij hoog slootpeil (= 30 cm - mv) is 5 mm per jaar; bij verlaagd
slootpeil is de zakking van het maaiveld 11 mm
per jaar.
Onderzoek
Het onderzoek “Veehouderij en Natuur” neemt
op het ROC een belangrijke plaats in. Daarnaast
wordt er veel onderzoek uitgevoerd om te komen
tot een efficiëntere stikstofbemesting, waarbij
met minder kunstmest-stikstof een goede produktie en graskwaliteit wordt gehandhandhaafd
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Tabel 1

Mineralenbalans ROC Zegveld 1993/94 (in
kg/ha). (Bron: C. Jagtenberg)

Tabel 2 Overzicht DELAR-resultaten
Boekjaar

Stikstof
Aanvoer
Kunstmest
Krachtvoer
Ruwvoer +strooisel
Depositie
Vrijlevende bact.
Mineralisatie *

119
69
54
43
4
34

Totaal

323

Fosfor

8
16

Kalium
19
44
59

3
35

126

Afvoer
Melkvee (incl aanwas)
Schapen
Melk

10

3

2
51

9

14

Totaal

63

13

15

260
225

22
28

111
74

Overschot 1993-94
Overschot 1992-93

* op basis van normatieve gegevens

bij een lagere milieubelasting. Een aantal zaken
die een meer fundamentele benadering vragen,

worden op het ROC uitgevoerd door het Nederlands Meststoffen Instituut (NMI), het DLO-lnstituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO) en TNO.
Met beweidings- en voederproeven wordt het effect van lagere stikstofgiften op de dierproduktie
nagegaan. Daarnaast wordt onderzocht hoe de
stikstofverliezen in de voeding kunnen worden
beperkt door krachtvoer met een aangepaste samenstelling te gebruiken.
Voor het uitrijden van drijfmest op slecht draag-

Het ROC heeft nog veel ander praktijkondetzoek op het
bedrijf.

1992/93 1993194
62
82
678

62
85
690

Melk per koe per jaar
Vet (%)
Eiwit (%)
Melkprijs per 100 kg (gld)

7348
4,46
3,43
80

7120
4,47
3,41
77

Melkgeld per koe (gld)
Omzet en aanwas per koe (gld)
Gem. verkoopprijs per koe (gld)
Gem. verkoopprijs per kalf (gld)

5726
929
1722
369

5290
976
1761
483

Totale opbrengsten per koe (gld)
Voerkosten per koe (gld)

6655
831

6266
1084

Opbr. - voerkosten per koe (gld)
Stikstof uit kunstmest (kg)
Dierenat-tskosten per koe (gld)

5824
128
55

5182
119
55

Oppervlakte grasland
Aantal melkkoeien
Jongvee per 10 melkkoeien

krachtige gronden wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een mest-verregeningsboom, waarbij
met water verdunde mest via een slang wordt
aangevoerd. Dit systeem biedt mogelijk perspectief in een nat voorjaar zoals in 1994. Het systeem
moet daarvoor wel als emissie-arm worden erkend.
Verder staan er op het ROC ten behoeve van het
milieu onderzoek twee meetstations van het Rijks
Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
(RIVM) en het Energie Centrum Nederland (ECN).
Technische en economische resultaten
Met het Bedrijfs Management Systeem (BMS) en
de deeladministratie rundveehouderij (DELAR)
wordt een gote hoeveelheid technische en economische kengetallen verzameld en berekend. In
tabel 1 wordt ingegaan op de mineralenbalans en
in tabel 2 op de technisch/ economische bedrijfsresultaten. De kosten van onderzoek zijn voor zover mogelijk buiten deze gegevens gelaten.
Veel belangstelling
Naast het uitvoeren van onderzoek wordt op het
bedrijf ook een veel aandacht besteed aan het
uitdragen van resultaten. Jaarlijks in september
worden open dagen georganiseerd. Daarnaast
wordt het onderzoek wekelijks door een aantal
groepen veehouders bezocht. In totaal ontvangt
het ROC jaarlijks ongeveer 7000 bezoekers bezoekers, waarvan ca. twee derde deel praktizerende veehouders zijn.
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Het project “VEEHOUDERIJ EN NATUUR”
J. Corporaal

Het project “Veehouderij en Natuur” bevindt zich wat de uitvoering betreft thans in
het derde jaar. Dat is een goed moment om stil te staan bij wat inmiddels is bereikt
en wat verder nog te bereiken valt. De uitvoering kwam aarzelend op gang doordat
het onderwerp “Natuur” vrij nieuw is voor het praktijkonderzoek. Daarnaast was
sprake van een zekere natuurvrees. Met name bij veehouders bestond de indruk dat
het onderzoek ten koste zou gaan van de veehouderij en het reguliere praktijkonderzoek. Dit is echter nooit de opzet geweest.
De doelstelling voor het project moest daarom
zorgvuldig worden geformuleerd. De doelstelling
waarin alle betrokken betrokken partijen zich
konden vinden luidt: “Optimalisatie tussen duurzame veehouderij, schoon milieu en instandhouding of bevordering van natuurwaarden”. Wat
met deze drie begrippen wordt bedoeld wordt in
het volgende duidelijk gemaakt.
Duurzame veehouderij
Bij duurzame veehouderij staat het behalen van
een aanvaardbaar bedrijfsinkomen, nu en op termijn voorop. Onder de huidige marktomstandigheden betekent dat een intensieve bedrijfsvoering met een melkproduktie van minstens 10.000

kg/ha en minstens 7.000 kg/koe. Om dit te bereiken is voldoende ruwvoer met een hoge voederwaarde nodig. Dat kan alleen worden gewonnen
van grasland dat voldoende wordt bemest met
stikstof, fosfaat en kali.
Voor het ROC geldt een gedeeltelijk diepe ontwatering tot 60 cm - maaiveld en de mogelijkheid tot
uitvoeren van produktiegericht onderzoek als een
randgegeven.
Schoon milieu
Bij een schoon milieu wordt gedacht aan een zo
gering mogelijke belasting van bodem, lucht en
water door onder andere het gebruik van meststoffen. Hiervoor zal de mineralenaanvoer zo veel
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Figuur 1 Slootkant bij laag en bij hoog slootpeil
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mogelijk in balans moeten zijn met de afvoer. De
belangrijkste sturingselementen hiervoor zijn de
aanvoer van (kracht)voer en meststoffen op het
bedrijf. De voeraankoop kan worden beperkt
door optimaal gebruik te maken van eigen grasland. Dit vraagt om een afgewogen bemesting.
Bij bemesting is het belangrijk dat de mest op het
juiste tijdstip op de juiste plaats terecht komt.
Natuurwaarden
Bij natuurwaarden wordt gedacht aan vegetatie,
(weide)vogels en dagvlinders. De waarde van natuur kan worden weergegeven ais diversiteit,
zeldzaamheid en belevingswaarde. Ook het totale landschap, als samenspel van biotische en
abiotische factoren, kan als natuur worden beschouwd. Een groot deel van de gewenste natuurwaarden is onderdeel van een (meestal extensief gebruikt) agrarisch landschap. De meeste
natuurwaarden zijn sterk gekoppeld aan het aanwezige milieu. Vandaar dat een schoon milieu
één van de belangrijkste voorwaarden is voor de
natuur.
Optimalisatie
De drie hiervoor genoemde aspecten zijn gedeeltelijk met elkaar verweven maar ook gedeeltelijk
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tegenstrijdig. Optimalisatie moet daarom worden
gezien als een uitdaging om alle aanwezige mogelijkheden te benutten.
Het grasland als grootste deel van de aanwezige
vegetatie biedt bij een intensief agrarisch gebruik
weinig plaats voor interessante en zeldzame
plantesoorten. Voor weidevogels liggen er wel
mogelijkheden. Rond het grasland zijn veel plaatsen waar met een gericht beheer ontwikkeling
van vegetatie mogelijk is. Hierbij valt te denken
aan slootkanten, kopse einden van percelen,
langs paden, erfbeplanting en geriefhoutbosjes.
Een bloeiende vegetatie biedt tevens mogelijkheden voor dagvlinders. Het onderzoek richt zich
daarom met name op deze randgebieden op het
bedrijf. Het onderzoek wordt vanaf 1994 ook uitgevoerd op drie demobedrijven in het westelijk
veenweidegebied.
Slootkantbeheer
Het ROC heeft naar schatting 13 tot 14 km aan
binnensloten. Bij een slootbreedte van gemiddeld
ca. 3 meter vormt dit een oppervlakte van ca. 4
ha. Daarnaast is er nog ca. 7 km aan buitensloten
en weteringen. Langs al deze sloten wordt op
een strook van ca. een halve meter aan slootkantbeheer gedaan. Dat betekent dat op een oppervlakte van ruim 1,5 ha het beheer gericht is op
vegetatie-ontwikkeling. Deze stroken worden
sinds 1992 gericht extensief beheerd. In totaal
ligt er op het bedrijf een oppervlakte van ca. 5,5
ha waar ruimte is voor de ontwikkeling van een
natuurlijke sloot-, oever-, en schraal- hooilandvegetatie. Dit is bijna 9 % van de kadastrale bedrijfsoppervlakte.
Bij het bemesten van de percelen wordt gebruik
gemaakt van een kunstmeststrooier met kantstrooivoorziening, waardoor er geen kunstmest in
deze strook komt. Voor het uitrijden van drijfmest
wordt een sleepvoetenmachine gebruikt die zorgt
voor een strakke scheiding tussen bemest en onbemest.
Om bloeiende planten de gelegenheid te geven
zaad te vormen worden de slootkanten niet voor
half juni gemaaid. Uitzondering hierop vormen de
slootkanten waar kruiden door massale grasgroei
(witbol) worden verstikt.
Slootbeheer
Het beheer van de sloot, dat in feite niets anders
is dan een voortdurende strijd tegen een verlandingsproces, is ook de laatste jaren aangepast.
Voorheen werden bagger en slootplanten in het
najaar op de slootkant gezet. De grote hoeveel-
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heid bagger leverde daarmee een verstikking en
bemesting van de slootkant op. Doordat veel sloten ondiep waren was er een massale plantengroei, waardoor de waterafvoer en de drinkwatervoorziening van het vee belemmerd werden.
Sinds 1992 wordt de bagger uit de sloten verwijderd met een baggerpomp die de bagger over
het perceel spuit. De bagger levert daarbij geen
verstikking en bemesting van de slootkant op. Op
het perceel zijn er geen negatieve gevolgen geconstateerd. Uit onderzoek naar het effect van
bagger op de grasgroei bleek een duidelijke
kleurreactie van het gras, maar er werden geen
opbrengst- of kwaliteitverschillen gemeten. De
koeien vreten het gras van deze percelen zeer
graag. Het onderzoek naar opbrengst- en kwaliteitsverschillen ten gevolge van bagger wordt dit
jaar voortgezet.
Doordat de sloten op een grotere diepte zijn gebracht, is de plantengroei verminderd en kan het
schonen worden beperkt tot eens per twee jaar.
Vertrapping van slootkanten
Een andere storende factor op de vegetatie in de
slootkant is vertrapping door het vee dat uit de
sloot drinkt. Hierbij kan de slootkant plaatselijk
sterk vertrapt worden. Deze vertrapte plaatsen
worden in het najaar vaak hersteld met een hoeveelheid bagger uit de sloot. Het slootschonen
krijgt hiermee tevens een reparatiefunctie. Om
het vertrappen van de slootkant te beperken
wordt op het ROC als bedrijfsmaatregel gebruik
gemaakt van veedrinkbakken. Bij vier proefslootkanten worden de bakken achterwege gelaten en
bij vier andere slootkanten wordt naast een drinkbak een afrastering gebruikt om het drinken uit
de sloot totaal te voorkomen. Elders in dit num-

mer vindt u een artikel over de ervaringen met de
drinkbakken.
Vegetatie slootkanten
Uit de vegetatie-opnamen door J. Wildschut (Bureau Milieu-inventarisatie Provincie Utrecht) blijkt
dat de vegetatie op de slootkanten slechts voor
een klein deel uit landbouwkundig gewenste
soorten als engels raaigras, ruwbeemdgras, timothee en witte klaver bestaat. Soorten die uit
landbouwkundig oogpunt ongewenst zijn, omdat
ze door het vee gemeden worden en/of giftig zijn,
zoals distels, brandnetels, waterscheerling en
heermoes, komen slechts incidenteel voor. De
meeste aanwezige planten behoren tot een
groep die landbouwkundig noch nuttig noch
schadelijk is. Uit oogpunt van opbrengst en kwaliteit leveren deze geen wezenlijke bijdrage. Dat
betekent ook dat het niet bemesten en niet oogsten van slootkanten slechts tot een geringe opbrengstderving leidt. Over de waarde van de vegetatie uit natuur-oogpunt gaat het artikel van
Wildschut dat elders in dit nummer staat
Kopeinden van percelen
Op het ROC wordt tevens onderzoek gedaan
naar verschillende vormen van natuurontwikkeling
op een aantal kopeinden van percelen. Dit onderscheidt zich van het slootkantbeheer doordat het
om stroken van 2 - 4 m breedte gaat, die aan de
bedrijfsvoering worden onttrokken. In het najaar
van 1991 en in de zomer van 1992 zijn zowel bij
hoog als bij laag peil twee controlestroken van 0,5
m breed, twee 2 m brede onbemeste stroken,
twee terrassen en twee taluds aangelegd. Sindsdien worden deze stroken niet meer bemest en
slechts twee keer per jaar gemaaid. Bij de onbe-

Figuur 2 Schematische weergave van kopeinde-objecten bij hoog en bij laag peil
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meste stroken is de bodem nog te rijk aan mineralen voor de gewenste vegetatie-ontwikkeling.
Op de afgegraven terrassen en taluds, en met
name die bij het lage slootpeil, is zoveel grond afgevoerd en is de vegetatie dermate verstoord dat
het zeker nog enkele jaren zal duren voordat zich
een stabiele vegetatie heeft ontwikkeld.
Wat de te verwachten natuurwaarde betreft is de
volgorde: terras, talud, 2 m onbemest. Voor de
bedrijfsinpasbaarheid ligt de volgorde andersom.
Het maaien en het ruimen van het maaisel van de
terrassen en de taluds moet grotendeels in handwerk gebeuren. Het materiaal dat tot nu toe verzameld werd, bleek niet geschikt te zijn om te
vervoederen.
Weidevogels
Vóór 1992 was er op het ROC een redelijke weidevogelstand. In 1992 en 1993 is getracht met
een aantal vrijwilligers nesten op te sporen en te
markeren, zodat ze bij beweiden of maaien konden worden ontzien. In 1992 werden slechts acht
nesten van weidevogels gevonden waarvan er
zes geheel of gedeeltelijk uitgekomen zijn. In
1993 werden slechts zeven nesten gevonden
waarvan er slechts drie uitgekomen zijn. Bij beweiding is een aantal keren met goed gevolg gebruik gemaakt van een nestbeschermer. De oorzaak van het geringe aantal weidevogels is niet
geheel duidelijk. Eén van de oorzaken ligt waarschijnlijk in de aanwezigheid van vossen, waarvan er in 1993 in de directe omgeving van het

ROC 32 gevangen zijn. Ook in het voorjaar van
1994 zijn er op het ROC vossen gesignaleerd.
In 1993 is op een aantal percelen in het voorjaar
stromest uitgereden om weidevogels aan te trekken. De opzet was om dit op dezelfde percelen
jaarlijks te herhalen. Door het natte voorjaar van
1994 kon dit echter niet tijdig worden uitgevoerd.
Gezien het geringe aantal weidevogels mag getwijfeld worden aan het nut van stromest ten behoeve van de weidevogels. Het zal in ieder geval
moeilijk zijn om effecten vast te stellen.
Samenvatting
Op ROC Zegveld wordt sinds 1992 getracht een
optimaal samengaan tussen veehouderij, milieu
en natuur te bewerkstelligen. Een aangepast
slootkantbeheer blijkt bedrijfstechnisch goed inpasbaar e n , zonder noemenswaardige opbrengstdetving, te leiden tot een grote rijkdom
aan plantensoorten. Het vegetatiebeheer op een
aantal kopeinden van percelen zal naar verwachting pas op termijn zijn natuuresultaat opleveren.
De inpasbaarheid hiervan is duidelijk minder dan
van het slootkantbeheer.
Mede door het grote aantal vossen in de directe
omgeving van het ROC heeft de extra aandacht
aan weidevogels niet tot meer weidevogels geleid.
Het streven naar meer natuurwaarden en een
schoner milieu lijkt goed samen te kunnen gaan
met een optimale bedrijfsvoering. Wel dienen een
aantal accenten anders te worden gelegd.

Uitkomende kievitseieren
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Het Veenweidegebied.
Vroeger, nu en in de toekomst.
J.T. Wildschut

Het landschap van het veenweidegebied is volstrekt uniek en de natuurwetenschappelijke waarden zijn van een internationaal niveau. Parallel aan de achteruitgang van
de natuurwaarde is dit besef groeiende. Tot een aantal jaren geleden beschouwde
men de kenmerkende sloot- en slootkantvegetatie, bestaande uit dotters, pinksterbloemen, koekoeksbloemen, moeras-vergeet-mij-nietjes, waterranonkel en zwanebloem met daartussen een groot aantal minder opvallende soorten, als onkruid. De
aanwezigheid van kikkers, stekelbaarsjes, salamanders en tal van andere kleine
waterdiertjes werd als doodgewoon beschouwd.
De polders van het veenweidegebied kenden in
het verleden een ruimtelijk verloop van voedselarm naar voedselrijk. Dit kwam onder andere
doordat de bemesting met name plaats vond op
de percelen rond de boerderijen die aan de rand
van de polder waren gesitueerd. De verst verwijderde percelen in het centrum van de polder waren vaak in gebruik als (onbemeste) hooilanden.
Ook de vervuiling van de sloten door lozing van
afvalwater e.d. vond plaats bij de boerderijen aan
de rand van de polders. Doordat het regen- en
kwelwater zich van het centrum van de polder
verplaatste naar de boezem om de polder, bleef
het centrum van de polder oligotroof (=voedse-

arm). Het centrum van de polder was als het
ware de producent van schoon water. Het milieu
in het hart van de laagveenpolders vertoonde bijzonder veel gelijkenis met het milieu van matig
voedselarme vennen en trilvenen. Vooral bijzondere zegge-soorten, waaronder de draadzegge
en de blauwe zegge, waren kenmerkend voor de
oevers, maar ook soorten als waterdrieblad en
wateraardbei konden hier worden aangetroffen.
In de overgangszone van voedselarm naar voedselrijk konden de sloten elk jaar weer dichtgroeien
met krabbescheer, meest in gezelschap van stijve
waterranonkel, kikkerbeet en gewoon blaasjeskruid. In deze regio kon, vooral in de brede water-
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gangen, ook de witte waterlelie worden aangetroffen, samen met de gele plomp. Deze laatste
soort is wat minder kieskeurig en was daarom
ook aan de randen van de polders te vinden.
De oevers van de sloten meer in de nabijheid van
de boerderijen hadden een brede moerassige
zoom met soorten als moeraszoutgras, moerasvergeet-mij-nietje, moerasrol klaver en pijptorkruid. Het waterpeil van de sloten stond maar net
beneden het maaiveld.
De vegetatie in het veenweidegebied was dus
zeer gevarieerd en soortenrijk. Iedere soort kon
zijn eigen plekje vinden in de overgangszone van
voedselarm naar voedselrijk en van nat naar
droog. De grote variatie in de plantenwereld was
ontstaan door toedoen van de mens en met
name door toedoen van de boeren.
De huidige situatie
Met de intensivering van de veehouderij, de
grootschalige introductie van kunstmest en de
mechanisatie van de landbouw is, vooral in de
periode na de Tweede Wereldoorlog, een belangrijk gedeelte van de door de landbouw tot
stand gebrachte differentiatie in het veenweidegebied verdwenen. Dit proces van nivellering
gaat tot op de dag van vandaag door. Ook landinrichtingen (slootpeilverlagingen, boerderijverplaatsingen) dragen in grote mate aan dit proces
bij. De beschikbaarheid van in principe onbeperkte hoeveelheden meststoffen, de aanleg van
ontsluitingswegen, een betere berijdbaarheid van
de percelen, de verplaatsing van boerderijen van-

uit de rand naar het centrum van de polders, maken een functionele differentiatie in gebruik niet
langer noodzakelijk. De natuurlijke tendens van
doorspoeling vanuit het centrum van de polder is
nog wel aanwezig, maar door de overvloedige
bemesting, ook in het centrum van de polder,
heeft die uitspoeling geen effect meer. Over het
algemeen is het milieu van de sloten en slootkanten momenteel over de hele polder vrij gelijkmatig
voedselrijk tot zeer voedselrijk. Van verschillen is
geen sprake meer.
Door slootpeilverlagingen werden vrij steile taluds
gecreëerd waardoor de vrij brede moeraszônes
langs de sloten verdwenen. De overgang van nat
naar droog onder aan het talud is daar wel zeer
beperkt in omvang. De plantesoorten, kenmerkend voor het meest voedselrijke milieu konden
profiteren en breidden zich sterk uit. Het gaat
hierbij om een beperkt aantal zeer algemene
soorten, die ook buiten het veenweidegebied
massaal voorkomen. De meeste soorten, die kenmerkend zijn voor de echt voedselarme situatie
zijn verdwenen in het boerenland. Soorten als
blauwe zegge, Spaanse ruiter, sierlijk vetmuur,
moerasviooltje, tormentil (in de oevers) en kranswiersoot-ten, waterviolier, gewoon blaasjeskruid
en kransvederkruid (in het water) zijn voor wat betreft het westelijk veenweidegebied vrijwel verdwenen of teruggedrongen tot in enkele natuurreservaten. Hier en daar wordt nog een enkele dotterbloem gevonden; meestal op percelen van een
bejaarde boer, die geen opvolger heeft en die
slechts in beperkte mate heeft gemoderniseerd.

Figuur 1 Recente achteruitgang van dotterbloem, omgeving Mijdrecht
1975 - 1982
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1983 - 1993
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Krabbescheer en wateraardbei

Soorten, die voorheen voorkwamen in het overgangsgebied tussen voedselarm en voedselrijk
komen nog wel voor, maar worden steeds zeldzamer: de al eerder genoemde dotterbloem, de
krabbescheer en de echte koekoeksbloem zijn
goede voorbeelden van deze groep. Door het
verdwijnen van de brede moerasstroken langs de
sloten zijn zelfs moerasrolklaver, moeraswalstro
en waternavel in aantal duidelijk verminderd. In
veel sloten wordt momenteel vaak een dek aangetroffen met eendekroos en bultkroos. Ondergedoken waterplanten worden onder dit kroosdek nauwelijks meer gevonden. Is het kroosdek
minder dik, dan krijgen gedoornd hoornblad en
smalle waterpest meer kans.
In de oever is het vaak fioringras of liesgras dat
het aanzicht bepaalt en vaak ook waterpeper.
Deze laatste soort is een pionier, die zeer goed
gedijt op verse slootbagger. De oevers zijn grassig en groen, de bloemenpracht is goeddeels
verdwenen.
Toekomst
In de jaren zestig en zeventig werd de aandacht
van natuurbeschermingsinstanties en overheid
steeds sterker gericht op de agrarische gebieden
en daarbij in het bijzonder op de polders met de
talrijke sloten en slootkanten. In die periode stat-tten ook meerdere inventarisatie-projekten. Met

name de provincies speelden hierin een rol. Met
dit onderzoek wordt de achteruitgang van flora
en vegetatie in het agrarisch gebied duidelijk in
beeld gebracht. Omdat de provincie Utrecht zeer
positief staat tegenover het onderzoek op het
ROC Zegveld, heeft de provincie in 1991 besloten de slootkanten en kopeinden uit het project
“Veehouderij en Natuur” in te passen in het botanisch meetnet van het Bureau Milieu-inventarisatie van de provincie Utrecht. Dit is een monitoring-onderzoek dat er speciaal op is gericht om
veranderingen in flora en vegetatie in de loop van
de tijd vast te leggen.
Het onderzoek op het ROC vindt plaats op 30
monsterpunten, bestaande uit 14 lengtesloten en
op 16 kopeinden van percelen. Binnen elk monsterpunt wordt op regelmatige afstanden steeds
een proefvlakje van 4 m* zorgvuldig onderzocht
op het voorkomen van hogere planten en kranswieren. In totaal worden 16 proefvlakjes per monsterpunt onderzocht. Het totaal aan informatie
van de 16 proefvlakjes geeft de meetwaarde van
het monsterpunt. Het onderzoek wordt jaarlijks
herhaald.
Situatie op Zegveld
Lengtes10 ten
Ondanks dat de bedrijfsvoering op het ROC redelijk intensief is, is de aanwezige vegetatie langs
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vermindert kan de maaidatum verschoven worden naar half juni. De verwachting is, dat op dat
moment soorten als veldbeemdgras, ruw beemdgras, scherpe boterbloem en veldzuring het
aspekt zullen bepalen.

De eerste resultaten van met name terrassen kunnen
hoopgevend genoemd worden.

enkele lengtesloten vrij bijzonder. Sommige
slootkanten herbergen meer dan 60 verschillende
soorten. Soorten a7s reukgras, echte koekoeksbloem en kranswier komen nog voor. Op één
plek is zelfs blauwe zegge gevonden. De slootkanten langs de sloten met laag peil (60 cm maaiveld) zijn minder bijzonder dan langs de sloten met polderpeil, maar ook hier komen koekoeksbloemen en kale jokers voor. Sinds de verschillende bedrijfsmaatregelen werden doorgevoerd in 1992 zijn de monsterpunten nog maar
twee maal opgenomen. Veranderingen komen
over het algemeen slechts zeer geleidelijk tot
stand. Daarom kunnen nog geen uitspraken worden gedaan over de effecten van het gevoerde
beheer op de vegetatie.
Onbemeste maaistroken
Op de onderzochte monsterpunten is, zoals verwacht, nog geen toename van schrale graslandsoorten waargenomen. Wel is plaatselijk een toename van kweek, witbol en hondsdraf vastgesteld. Door de nog steeds snelle groei van het
gewas (als gevolg van de nog aanwezige voedingsstoffen in de bodem) en een uitgestelde
maaidatum vindt verstikking van andere planten
plaats, waardoor genoemde soorten een extra
kans krijgen. Het is daarom aan te bevelen om de
maaistroken in de eerste jaren na het stoppen
van de bemesting vrij vroeg in het jaar te blijven
maaien (vóór half mei). Pas als de grasproduktie
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Schuine taluds en terrassen
De schuine taluds en terrassen zijn in 1991/1992
vergraven. De aanwezige vegetatie is ter plaatse
verwijderd. De nu aanwezige vegetatie is nog onvoldoende tot rust gekomen om goed aan te
kunnen geven in welke richting zij zich zal gaan
ontwikkelen.
In het eerste jaar was het zeer opvallend, dat een
aantal proefobjekten volkomen kaal bleven. Met
name enkele terrassen bleven vrijwel zonder begroeiing. Bij het tweede onderzoek in 1993 hadden enkele soorten zich wel wat uitgebreid, maar
waren sommigge terrassen nog steeds zeer kaal
(totale bedekking minder dan 50%). Wellicht is de
zuurgraad van de bodem of een te sterke uitdroging hiervan de oorzaak. Misschien zouden de
resultaten beter zijn geweest, als de terrassen op
hetzelfde niveau als het slootpeil waren aangelegd.
Een aantal taluds en terrassen raakte echter wel
begroeid. In het eerste jaar overheersten op een
aantal plaatsen pioniers als waterpeper, blaartrekkende boterbloem en hondsdraf samen met
fioringras, mannagras en straatgras. In het tweede jaar was een duidelijke toename meetbaar van
liesgras, ruw beemdgras en fioringras. Ook werd
een aantal meer bijzondere soorten waargenomen, met name op de terrassen. Op één lokatie
werd de geelgroene zegge aangetroffen, een
soort die kenmerkend is voor onder meer
schraallanden. Hier en daar vestigt zich de echte
koekoeksbloem en waternavel werd regelmatig
aangetroffen. Daarom kunnen de eerste resultaten van met name de terrassen hoopgevend genoemd worden.
De milieu-inventarisaties leren dat de laatste jaren
niet alleen de zeldzame, maar ook de tot nu toe
vrij algemene soorten, sterk in aantal achteruit
gaan. Op het ROC zijn nog veel van deze soorten
aanwezig. De verwachting is dat de achteruitgang, door aanpassingen in het slootkantbeheer
en door het aanleggen van speciale stroken op
kopeinden van percelen, tot staan kan worden
gebracht of mogelijks zelfs kan worden gekeerd.
In welke mate en op welke termijn zal uit het onderzoek moeten blijken.
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Natuurproduktie op veehouderijbedrijven
C. Mantel

Moderne landbouw is een duurzame landbouw waarbij agrarisch ondernemen,
natuurbeheer en een milieuvriendelijke produktie belangrijke componenten worden.
In relatie tot natuur en milieu is de landbouw in een stroomversnelling terecht gekomen. Dit vraagt om realistische perspectieven en heldere keuzen. Een heldere stellingname over de toekomstverwachtingen is belangrijk voor zowel de landbouw als
de natuur.
De primaire doelstelling van een veehouderijbedrijf is het produceren van melk en vlees. Melkveehouderij is een sterk grondgebonden zaak.
Een veehouder is daardoor vaak buiten in de vrije
natuur bezig. Voor veel veehouders is het rekening houden met weidevogels, en bloeiende
planten in sloot en slootkanten een vanzelfsprekende zaak. Desondanks worden veehouders
met steeds meer natuurclaims bestookt. Een
duurzame bedrijfsvoering vraagt vandaag de dag
een bedrijfsvoering die tevens natuur- en milieuvriendelijk is. Dit vraagt een omschakeling in het
denken en doen van de veehouder die niet van
de ene op de andere dag kan worden bereikt.

Natuur en milieu op het bedrijf
Een milieuvriendelijke bedrijfsvoering wordt inmiddels grotendeels door middel van wettelijke
maatregelen afgedwongen. Denk bijvoorbeeld
aan de verplichting tot emissie-arme mesttoediening, uitrijverboden en de in aankomst zijnde invoering van een mineralenbalans.
In verschillende gebieden wordt een natuurvriendelijke bedrijfsvoering afgedwongen door het niet
toelaten van een reële slootpeilverlaging. Andere
vormen van natuurvriendelijke bedrijfsvoering zoals randenbeheer, uitstel maaidatum en weidevogel bescherming kunnen alleen op basis van vrijwilligheid worden bereikt. Veel boeren staan

De samenwerking tussen overheid en het agrarisch bedrijf is van cruciaal belang. Door verschillende overheden
wordt regelmatig de wens uitgesproken dat men van een regulerend beleid naar een stimulerend beleid wil.
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sceptisch tegenover natuur omdat dit vaak strijdig lijkt met de primaire produktiedoelstelling van
het bedrijf. Draagvlak voor natuur kan alleen worden gecreëerd wanneer dit niet ten koste gaat
van het bedrijfsinkomen. Zaken die zonder veel
kosten of moeite kunnen worden ingepast in de
bedrijfsvoering worden sneller geaccepteerd dan
zaken die extra geld en moeite kosten. Dit soort
maatregelen zal alleen worden geaccepteerd
wanneer hier een financiële tegemoetkoming tegenover staat. Dit betekent in het boeren-denken
een prikkel tot ondernemen. De veehouder moet
daarbij ook zijn gevoel van vrije-ondernemer-zijn
behouden, zonder door allerlei regeltjes in zijn
doen en laten te worden beperkt. Natuurbeheer
moet een lonende tak zijn.
Het onderzoek op Zegveld maakt duidelijk welke
mogelijkheden en beperkingen en voor natuurvriendelijk beheer liggen. Mede door het onder-

Zaken die zonder veel kosten of moeite kunnen worden
ingepast in de bedrijfsvoering worden sneller geaccepteerd dan zaken die extra geld en moeite kosten.

zoek en op basis van de eerste resultaten groeit
de belangstelling voor natuur bij de veehouders
in de praktijk. Het onderzoek creëert daarmee
draagvlak binnen en buiten de sector.
Rol van de overheid
De samenwerking tussen (gemeentelijke en regionale) overheden en het agrarisch bedrijf is van
cruciaal belang. Veel boeren zijn bereid aanpassingen in hun bedrijfsvoering te doen ter verbetering van natuur- en landschapswaarden, mits
deze niet op termijn tegen hun gebruikt gaan
worden. Door verschillende overheden wordt regelmatig de wens uitgesproken dat men van een
regulerend beleid naar een stimulerend beleid wil.
Men geeft toe dat natuurwaarden in het veenweidegebied in het algemeen meer worden gediend
met positieve stimulansen dan met een stapeling
van regelgeving. In de praktijk komt hiervan tot
nu toe weinig terecht.
In het verleden is het regelmatig voorgekomen
dat initiatieven van boeren resulteerden in een
aanpassing van de bestemming in “Natuurgebied”, met alle beperkingen vandien. Mede hierdoor staan boeren sceptisch tegenover natuur.
Boeren zijn ondernemers die streven naar een
optimale bedrijfsvoering, waarin bepaalde natuurelementen geen onnodige belemmering
moeten vormen. Vandaar dat er ook mogelijkheden moeten zijn om ten gunste van de bedrijfsvoering bepaalde natuurelementen op te offeren
als daarvoor in de plaats elders nieuwe natuur
wordt aangelegd. Deze ruimte in de bedrijfsvoering zal bij veel boeren de belemmering wegnemen om aandacht aan natuurwaarden te gaan
besteden.
Voorlichting
Omdat bewustwording van mogelijkheden zeer
belangrijk is, dient er veel aandacht aan voorlichting te worden gegeven. Dit dient niet alleen te
worden gericht op de veehouders die voor de uitvoering van het natuurbeheer staan, maar ook op
burgers en overheden. Ook aan scholen dient
gericht aandacht te worden besteed. Kennis van
en begrip voor agrarisch natuurbeheer zal door
een beter imago van de veehouderij stimulerend
werken op de inpassing van natuurbeheer op
veehouderijbedrijven. Het onderzoek op ROC
Zegveld en dit symposium zijn daartoe een goede aanzet.
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Demobedrijven
Het onderzoek “Veehouderij en Natuur” wordt op ROC Zegveld zoveel mogelijk
onder praktijkomstandigheden uitgevoerd. In het veenweidegebied zijn echter veel
verschillende bedrijfstypen aanwezig. Daarom kan de proefboerderij niet representad
tief zijn voor de hele praktijk. Bovendien wordt de bedrijfsvoering op een proefboerderij vaak sterk beïnvloed door het vele onderzoek. Mede voor het vele onderzoek is
de personeelsbezetting hoger dan op een praktijkbedrijf. Daarom is besloten om de
ervaringen uit het onderzoek op het ROC verder op een aantal praktijkbedrijven uit te
proberen en te demonstreren.

Drie typen
Voor het project is gezocht naar drie totaal verschillende bedrijfstypen die min of meer kenmerkend zijn voor het westelijk veenweidegebied. Dit
zijn: een intensief bedrijf zonder beperkingen, een
extensief bedrijf zonder beperkingen en een intensief bedrijf met een behoorlijk deel van de bedrijfsoppervlakte in zwaar beheer (uitstel maaidaturn). Een belangrijke randvoorwaarde is de economische duurzaamheid. Dat wil zeggen dat uit
het bedrijf nu en op middellange termijn een redelijk inkomen moet kunnen worden gehaald.
Voor het zoeken van deze drie bedrijven is de

hulp ingeroepen van de Consulentschappen voor
de Landbouw, de Dienst Landbouwvoorlichting,
de Directie Beheer Landbouwgronden en enkele
veehouders. Uit een aantal potentiële bedrijven
zijn de volgende drie bedrijven gekozen.
Het bedrijf van Verkerk is sinds 1993 deelnemer
aan het project Management Duurzame Melkveebedrijven (MDM). Het bedrijf paste goed in het
plaatje als intensief bedrijf zonder beheersbeperkingen. Verkerk was ook bereid het aspect natuurbeheer in de bedrijfsvoering mee te nemen.
Op het bedrijf is een redelijke weidevogelstand.
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Tabel 1 Enkele kengetallen van drie Demobedrijven Veehouderij en Natuur
Bedrijf

Woonplaats

Verkerk
Bor-van Gils
Maas

Groot Ammers
Klei op veen
Noordeloos
Klei op veen
Spijkerboor (NH) Veen

Grondsoort

Het onderzoek zal zich echter in het bijzonder
richten op sloot- en slootkantbeheer.
Het bedrijf Bor-Van Gils voert sinds 1993 een
ecologische bedrijfsvoering en past daarom in
het project als extensief bedrijf. Afgemeten aan
de hoeveelheid quotum per ha is het bedrijf niet
echt extensief, maar omdat er geen kunstmest en
slechts beperkt krachtvoer wordt gebruikt, lijken
hier goede mogelijkheden voor een integratie van
veehouderij en natuur te liggen. In het eerste jaar
van ecologisch boeren is een geringe hoeveelheid drijfmest en een hoeveelheid (ecologisch geteelde) snijmais aangekocht. Het aantal weidevogels op dit bedrijf zal niet groot zijn omdat het bedrijf dicht tegen een vrij drukke provinciale weg
aanligt.
Het bedrijf van Maas ligt tegen het natuurreser-
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Oppetvlakte
(ha)

Quotum
(kg)

35
28
31

436.000
315.000
305.000

Melkproduktie
(kg/koe/jaar)
7300
7000
8000

vaat het Wormer- en Jisperveld. Evenals in het
natuurreservaat is de weidevogelstand op dit bedrijf zeer hoog. Eén van de percelen ligt zelfs in
het reservaat. Op 15 van de 34 ha een ligt een
beperking die varieert van maaien na 1 juni tot
maaien na 15 juni. De grote oppervlakte met
zwaar beheer drukt zwaar op de bedrijfsvoering.
Door de lagere voederwaarde van het gras moet
veel krachtvoer worden aangekocht om een
melkproduktie van ca. 8000 kg te realiseren. Dit
werkt echter negatief op de mineralenbalans.
Op alle drie bedrijven zullen de technische en economische bedrijfsresultaten worden gevolgd. Daarnaast zal ervaring worden opgedaan met de inpasbaarheid van sloot- en slootkantbeheer, de ontwikkeling van de vegetatie langs en in de sloot en met
weidevogelbeheer. Daarnaast dienen de bedrijven
om de ervaringen naar buiten uit te dragen.
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Perceel en slootkant; rijk en arm gaan prima samen
J. Corporanl, K.M. van Houwelirzgen en J.M. Verheul

Het graslandbeheer en de bemesting op ROC Zegveld waren en zijn nog steeds
gericht op de produktie van voldoende ruwvoer van een goede kwaliteit voor de veestapel. Met uitzondering van een aantal proefpercelen wordt het grasland bemest
met gemiddeld ca. 190 kg N, 70 kg P en 290 kg K. Van de stikstof is ca. 120 kg
afkomstig uit kunstmest; de rest is afkomstig uit dierlijke mest. De P- en K-bemesting vindt volledig plaats in de vorm van dierlijke mest. De netto droge-stofproduktie
bedraagt gemiddeld zo’n 11 ton per ha. Onder deze produktie-omstandigheden
bestaat de graszode op de percelen uit 10 - 20 verschillende plantesoorten.

Op de diep ontwaterde percelen (60 cm - maaiveld) bestaat de grasmat voor 40 - 70 % uit engels raaigras en ruwbeemdgras. Daarnaast komt
een wisselend aandeel kweek, fioringras, straatgras, geknikte vossestaart, witte klaver, kruipende boterbloem en vogelmuur voor. Op de niet
ontwaterde percelen (polderpeil) ligt het aandeel
engels raaigras en ruwbeemdgras op 30 - 50 %
en komt 5 - 35 % fioringras en geknikte vossestaart voor. Daarnaast komen grote vossestaart en kruipende boterbloem wat meer voor
dan op de diep ontwaterde percelen.

Sloot(kant)beheer
In het verleden werd bij het bemesten van de percelen geen bijzondere aandacht besteed aan de
slootkanten. Er werd op gelet dat er bij het bovengronds mest uitrijden niet te veel mest in de
sloot kwam en dat men bij het kunstmest strooien niet te dicht bij de kant kwam. Dat betekent
dat ook in het verleden de slootkanten minder
werden bemest dan het midden van het perceel.
Bij het sloot schonen werden sloten, waarvoor dit
noodzakelijk werd geacht, met een dichte bak
geschoond. Hiermee wordt niet alleen het sloot-
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Tabel 1

Slootpei’

pH, P-AL en K-getallen van slootkanten (slk)
en aangrenzende percelen (perc) bij hoog peil
(polder peil = gemiddeld 30 cm - maaiveld)
en laag peil (= gemiddeld 60 cm - maaiveld)
(gemiddelde van 6 waarnemingen per peil)

perc s l k
Hoog
Laag

P-AL

Ph

4,8 4,5
4,8 4,l

perc
42
39

K-getal
slk

8
6

perc s l k
16
23

10
6

vuil (planten) uit de sloot op de slootkant getrokken, maar ook een hoeveelheid bagger. Door
deze bagger werd de aanwezige vegetatie plaatselijk verstikt en kwamen er naast fiorin en witbol
typische baggerplanten als knikkend- en gevleugeld tandzaad, waterpeper, blaartrekkende boterbloem en moeraskers naar voren. Bagger betekent ook een verrijking van de slootkant met
mineralen. Tesamen met verstoring door vertrapping door het vee biedt dit gelegenheid voor ruderale planten zoals herderstasje, akkerdistel,
schijfkamille, perzikkruid, ridderzuring, klein kruiskruid, melkdistel, kweek, vogelmuur en brandnetel.
Vanaf 1991 wordt bij het kunstmest strooien gebruik gemaakt van een kantstrooivoorzienning.
Vanaf 1992 is nagenoeg alle drijfmest uitgereden
met een sleepvoetenmachine. Hierdoor wordt de
slootkant niet meer meebemest. Met het jaarlijks
schonen van de proefsloten is in 1992 begonnen.
Met het tweejaarlijks schonen werd in 1993 begonnen. Dat betekent dat het onderzoek nu nog
in een beginfase verkeert.
Bodemvruchtbaarheid percelen en slootkanten
In het voorjaar van 1993 zijn zowel van de percelen in z’n geheel als van de slootkanten grondmonsters genomen voor onderzoek op pH, P-AL
en K-getal. Bij de sloten met laag peil is bij het
bemonsteren van de slootkant een onderscheid
gemaakt tussen het talud (sloot tot insteek) en
perceelsrand (eerst halve meter vanaf insteek).
Hierbij kwamen geen systematische verschillen
naar voren, zodat de analyses bij elkaar gevoegd
zijn. In tabel 1 staan de gemiddelde pH’s, P-AL
waarden en K-getallen van de slootkanten en van
de bijbehorende percelen, bij hoog en laag peil.
De pH was op een aantal percelen aan de lage
kant. Deze percelen zijn in het voorjaar van 1993
bekalkt. De pH in de slootkanten was echter nog
lager. Gemiddeld was de pH van slootkanten van
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de diep ontwaterde percelen duidelijk lager dan
die van de percelen aan het polderpeil. Tussen
slootkanten van het zelfde peil kwamen behoorlijke verschillen in pH voor. Bij diep ontwaterd varieerde de pH tussen 3,8 en 4,4. Bij polderpeil
tussen 4,l en 4,8.
Ondanks dat de fosfaat- en kali-toestand van de
percelen uit landbouwkundig oogpunt voldoende
waren, waren deze bij de slootkanten laag tot
zeer laag. Hieruit blijkt dus dat de slootkant uit
oogpunt van bemestingstoestand duidelijk afwijkt van het totale perceel. Bij het bemesten van
de percelen in het verleden zijn de slootkanten
toch zeer zuur en voedselarm gebleven.
Plantesoorten op slootkant
Het verschil in bodemvruchtbaarheid tussen perceel en slootkant komt ook terug in de aanwezige
vegetatie. Soorten als engels raaigras en ruwbeemdgras komen in de slootkanten nauwelijks
voor. De meest voorkomende grassen zijn witbol
en fioringras. Daarnaast komt een groot aantal
planten voor die duiden op een zure en/of voedselarme situatie. Hieronder vallen wilde bertram,
kleine- en bosveldkers, echte koekoeksbloem,
wolfspoot, wederik en moeraswederik, brunel,
schildvrucht ereprijs, kale jonker, biezeknoppen,
lidrus en blauwe zegge.
Als indicator voor een stikstof-arm milieu kunnen
schapezuring,
egel boterbloem,
waternavel,
zomprus en moeraszoutgras worden genoemd.
Bij het hoge slootpeil, waar de voedingstoestand
iets beter is dan bij het lage peil, is het aantal
soorten evenals de verspreiding ervan duidelijk
groter dan bij het lage peil. Dit zal in eerste instantie een gevolg zijn van van de vochttoestand.
Daarnaast kan het te maken hebben met het feit
dat met het slootwater ook kalk wordt aangevoerd. Uit ongepubliceerd onderzoek van Natuurmonumenten (H. Piek, persoonlijke mededelingen) blijkt dat in natuurterreinen bij het wegvallen van een regelmatige overstroming met
kalkrijker boezemwater een teruggang in soorten
wordt waargenomen. Door bekalking kan de oorspronkelijk vegetatie terug komen.
Kopeinden percelen
Op het ROC wordt ook op een aantal kopse einden van percelen gestreefd naar een natuurlijker
vegetatie. Dit laatste moet worden gezien als een
verder gaande vorm van natuurbeheer door veehouderijbedrijven dan het slootkantbeheer. Bij de
kopse einden wordt twee tot vier meter van het
perceel aan de bedrijfsvoering onttrokken. Naast
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Met de terrassen die tot op 10 cm boven het gemiddelde slootpeil zJn afgegraven, wordt een voedselarme moerasvegetatie nagestreefd.

een aantal controle kopeinden (0,5 m niet bemest) zijn zowel bij hoog als bij laag peil onbemeste stroken van 2 m breed, terrassen en taluds
aangelegd. Met de terrassen die tot op 10 cm
boven het gemiddelde slootpeil zijn afgegraven,
wordt een voedselarme moerasvegetatie nagestreefd. Een talud moet worden gezien als een
meer geleidelijke overgang van sloot naar perceel, die beheerstechnisch beter inpasbaar is
dan een terras.
Om te zien in hoeverre de groeiomstandigheden
geschikt zijn voor de gewenste vegetatie zijn in
het voorjaar van 1993 monsters gestoken. In tabel 2 zijn de gemiddelde pH’s, P-AL-waarden en
K-getallen gegeven van de percelen, de sinds
1992 onbemeste kopeinden en de afgegraven
terrassen.
Er blijkt een groot verschil in pH, P-AL en K-getal
tussen het totale perceel en de onbemeste stroken. De onbemeste stroken werden tot 1992 bij

het bemesten en bekalken van het perceel niet
ontzien. Het is niet aannemelijk dat een dergelijk
groot verschil in één jaar kan ontstaan. Dat betekent dat deze kopse einden voorheen minder optimaal bemest werden dan de rest van het perceel. Het is opvallend dat de onbemeste stroken
bij het lage peil duidelijk zuurder waren dan bij
het hoge peil en bij de terrassen. Dit is mogelijk te
verklaren uit de invloed van kalkhoudend slootwater die bij de terrassen en bij het hoge slootpeil
groter is dan bij deze tot 60 cm - maaiveld ontwaterde stroken. In hoeverre deze lage pH een
beperking vormt voor de gewenste vegetatie is
niet geheel duidelijk.
Vegetatie
Door de relatief voedselrijke situatie op de onbemeste stroken bestaat de vegetatie nu nog voornamelijk uit grassen als witbol, kweek, fiorin met
daarin enkele kruiden als ridderzuring en paarde-

Tabel 2 pH, P-AL en K-getal als gemiddelde van 4 percelen (perc), 2 sinds 1992 onbemeste kopeinden (onb) en 2
afgegraven terrassen (ter) bij hoog en laag peil.
Peil

Laag
Hoog

P-AL

PH

K-getal

perc

onb

ter

perc

onb

ter

perc

onb

ter

478
4,9

3,8
4,3

475
478

38
42

21
27

3
9

22
19

9
12

2
7
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bloem. Door regelmatig maaien en afvoeren van
het maaisel zal eerst een verschraling van de bodem moeten optreden voordat de gewenste vegetatie zich zal ontwikkelen.
Bij de terrassen is bij het hoge en bij het lage peil
respeciievelijk 10 - 20 cm en 50 - 60 cm afgegraven. Daardoor is een zeer schrale onveraarde
laag boven gekomen. In deze laag zullen met
name bij het lage slootpeil nauwelijks nog kiemkrachtige zaden aanwezig zijn geweest. Dat betekent dat zich een geheel nieuwe vegetatie moet
vestigen. Deze vegetatie bestaat in eerste instantie uit minder interessante pionierssoorten als pitrus, blaartrekkende boterbloem, hondsdraf, wilgeroosje, waterpeper, gestreept tandzaad en
moeraskers. Daarnaast komen ook al soorten als
witbol, moerasandoorn en blauw glidkruid voor.
Het zal naar verwachting nog jaren duren voordat
zich een stabiele vegetatie heeft gevestigd. Om
te zien hoe lang dit proces duurt en wat het uiteindelijke resultaat is, wordt de vegetatie jaarlijks
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in kaart gebracht.
Samenvatting
Slootkanten en kopse einden van percelen wijken
onder andere in zuurgraad en bodemvruchtbaarheid duidelijk af van de rest van het perceel.
Daardoor liggen er op deze plaatsen, ten opzichte van het midden van het perceel, meer mogelijkheden voor een natuurlijke vegetatie.
Door een zorgvuldige bemesting van de percelen, waarbij slootkanten worden ontzien, en een
aangepast beheer van slootkanten kan de ontwikkeling van een interessante flora verder worden bevorderd. Deze vorm van natuurbeheer is
goed te combineren met een moderne bedrijfsvoering.
Slootkanten en kopse einden van diep ontwaterde percelen zijn duidelijk zuurder dan die van
percelen met een hoog peil. Naast de vochttoestand kan dit een verklaring zijn voor een geringere soortenrijkdom.
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Ervaringen met drinkbakken op ROC Zegveld
J. Corporaal, J.M. Vel-heul en K.M. van Houwelingen

In het westelijk veenweidegebied is het gebruikelijk dat het vee uit de sloten drinkt.
Dit kan bij slappe slootkanten leiden tot vertrapping en daarmee verstoring van de
vegetatie op de slootkant. Om dit te beperken wordt op het ROC gebruik gemaakt
van drinkbakken. Omdat met verschillende groepen koeien, jongvee, schapen en
lammeren geweid wordt, zijn zes drinkbakken aangeschaft. Een aantal slootkanten is
tevens afgerasterd om vertrapping totaal uit te sluiten. Na twee jaar gebruik van deze
drinkbakken worden hier de ervaringen weergegeven.
Hoge benutting
Om na te gaan in hoeverre het vertrappen van
slootkanten met een drinkbak kan worden beperkt, zijn op een aantal zonnige dagen in 1992
en 1993 waarnemingen gedaan aan het drinkgedrag. Dit is zowel bij percelen grenzend aan sloten met polderpeil als aan onderbemalen sloten
(=60 cm - maaiveld) gedaan. De koeien hadden
vrije keuze tussen drinkbak en sloot. Uit de waarnemingen, die gedurende vijf dagen gedaan werden bij percelen die grenzen aan een sloot met
hoog peil, bleek dat de koeien in respectievelijk

61; 61; 55; 73; en 73 % kozen voor de drinkbak.
Bij drie percelen die grenzen aan een sloot met
laag peil was dit respectievelijk 63; 77; en 88 %.
Uit deze waarnemingen blijkt dat het drinken uit
de sloot door het gebruik van drinkbakken sterk
kan worden beperkt. Wanneer de koeien uit de
sloot dronken, was dit meestal op grote afstand
van de drinkbak.
Zwemmers
Een nevenvoordeel van het gebruik van drinkbakken is dat minder vee te water raakt. Voordat met
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drinkbakken werd gewerkt, moest vrijwel elke
week wel een koe, pink, schaap of lam uit de
sloot worden gehaald. In de periode 1970-1975
is systematisch bijgehouden hoeveel dieren te
water raakten. Dit bedroeg over deze periode gemiddeld 1,5 dier per week. In 1993 raakten bij beweiding van percelen waar een drinkbak werd
gebruikt slechts acht koeien en vijf pinken te water. Bij wijze van proef wordt op vier percelen
geen drinkbak gebruikt. Bij de beweiding van
deze percelen raakten twee koeien te water. Op
een perceel waar een defecte drinkbak stond
raakten twee pinken te water. Wanneer deze
aantallen worden vergeleken met de gegevens
over de periode 1970-1975 kan worden gesteld
dat het aantal dieren te water door het gebruik
van drinkbakken tot circa een derde is terugebracht.

Het gebruik van drinkbakken kan het drinken uit de
sloot sterk beperken
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Schapen
Bij schapen en lammeren werden in 1993 voor
het eerst drinkbakken gebruikt. Dit leidde tot een
drastische daling van het aantal verdronken
schapen en lammeren. Er raakten er weliswaar
twintig te water, maar slechts twee schapen zijn
verdronken. In 1992 zijn in totaal drie schapen en
zestien lammeren verdronken. Het viel op dat de
lammeren de drinkbak als een soort verzamelplaats gebruiken. In voorgaande jaren was dit
meestal een hoek van een perceel, vlak bij de
sloot, waardoor regelmatig lammeren in de sloot
kwamen en verdronken.
Hoeveelheid werk
Elke keer als het vee verweid wordt, moet ook de
drinkbak worden verplaatst. Dit betekent extra
werk. Op het ROC wordt de drinkbak meestal
verplaatst wanneer men de koeien ophaalt voor
het melken. Het verplaatsen van de bakken kost
daardoor weinig extra tijd.
Een gedeelte van deze tijd wordt terugverdiend
doordat minder vaak koeien te water raken die er
weer uitgehaald moeten worden. Doordat de vertrapping van de slootkanten afneemt, zal ook het
schonen en het repareren van vertrapte slootkanten in het najaar minder tijd gaan kosten.
Storingsgevoelig
De drinkbakken worden gevuld met behulp van
zonne-energie. Een zonnecollector produceert
stroom voor de accu en een elektropomp zorgt
ervoor dat de bak wordt vol gepompt wanneer
de vlotter te ver daalt. De elektronica bleek vrij
storingsgevoelig. Over het hele jaar was vijf keer
een zekering kapot, moest vier keer een print
voor de aansturing worden vervangen en werden
twee keer stroomkabels door de koeien kapot
getrokken. Voor goed functioneren van de drinkbakken is regelmatige controle noodzakelijk.
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Experiment met natuurproduktie-betaling in
Westelijk Veenweidegebied
Milieubiologie Rijksuniversiteit Leiden

De wil om te zorgen voor de natuur op hun land is bij veel melkveehouders aanwezig.
Toch zijn veehouders terughoudend in het toepassen van natuurbeschermingsmaatregelen. Dat heeft diverse redenen. Eén daarvan is dat anderen (natuurbeschermers)
de veehouder niet moeten vóórschrijven met welke middelen hij die natuur zou moeten “produceren”. Hij wil daar graag zijn eigen kennis, vakmanschap en creativiteit in
kwijt.
De huidige systematiek (beheersovereenkomsten) is echter dat de veehouder vooral dingen
moet laten en juist niet moet doen. Dat leidt tot
minder inkomen en dus is een vergoeding nodig.
In plaats daarvan zou de boer ook een beloning
kunnen krijgen voor het “produkt” dat hij heeft
weten realiseren. Daarbij hoort dan ook een hogere beloning als er méér of waardevollere natuur
is gerealiseerd. Dat is voor de natuurbescherming ook aantrekkelijk, omdat elke uitbetaalde
gulden ook daadwerkelijk voor een bepaald resultaat wordt uitgekeerd: “no cure, no pay”. Kot-tom: natuurproduktie-betaling.

Experiment
De Hollandse Landbouworganisaties, de Zuidhollandse Milieufederatie en Milieubiologie Leiden
vonden dat het idee van natuurproduktie-betaling
maar eens in de praktijk moest worden uitgeprobeerd om te zien of het een werkbaar instrument
zou zijn. De drie organisaties zijn daarom een experiment gestart met dit systeem, gefinancierd
door de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland
en Utrecht en de ministeries van Landbouw en
Milieubeheer. Dit experiment wordt uitgevoerd in
het veenweidegebied van de drie randstadprovincies en richt zich op slootkantvegetaties en
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weidevogels. In totaal werken er vijfentwintig veehouders aan mee; tien voor de slootkantvegetaties en vijftien voor de weidevogels. Daarnaast
zijn er nog negentien zogenoemde “referentiebedrijven”, bedrijven waar geen speciale inspanningen op het gebied van natuurbescherming
plaatsvinden. De ontwikkelingen in natuurwaarden op de bedrijven van de deelnemers (“experimentbedrijven”) kunnen daarmee worden vergeleken. Het onderdeel slootkantvegetaties is in
1992 van start gegaan, dat met weidevogels in
1993.
De belangrijkste vragen van het experiment zijn:
1. Hoe kan een boer het beste natuur produceren?
2. Hoe kan de natuurproduktie het best worden
gemeten en (steekproefsgewijs) gecontroleerd?
3. Welke beloning zou per eenheid produkt moeten worden gegeven?
4. Tot welk natuurresultaat leidt het toepassen
van het systeem van natuurproduktiebetaling
uiteindelijk?
De nadruk in de eerste fase van het experiment is
gelegd op de methodiek van het meten en controleren.
Natuurproduktie
Over de vraag hoe je zonder veel moeite natuur
kunt produceren op een gewoon boerenbedrijf is
al veel bekend. Elk bedrijf is echter weer anders
en dus zal op de plaatselijke situaties moeten
worden ingespeeld. In het experiment hebben we
daarom aan de hand van de opgedane ervaringen (van de boeren en onderzoekers gezamenlijk!) voortdurend de toegepaste produktiemethoden uitgetest en aangepast. Om de deelnemers
aan het experiment een vliegende start te geven
werd het hen mogelijk gemaakt nieuwe natuuren milieuvriendelijke apparatuur aan te schaffen
met 50% subsidie. In het weidevogelexperiment
bleken zulke investeringen niet nodig. Wél hebben we bij aanvang van het seizoen met de deelnemers kleine aanpassingen in het maai- en weideschema besproken. Sommige veehouders
hebben op ons verzoek ruige mest op een aantal
percelen gestrooid om daar meer vogels aan te
trekken. Naast de subsidies ontvingen alle deelnemers een vaste deelnamevergoeding.
Meten van natuurproduktie
Uitgangspunt bij het systeem is dat de boer zelf
zijn produktie opgeeft. Niet alleen omdat het inhuren van een groep “deskundigen” duur kan
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zijn, maar ook om de veehouder meer bij zijn eigen produkt te betrekken. Dat stelt wel eisen aan
de manier waarop je die produktie moet meten.
Dat moet in ieder geval niet teveel tijd in beslag
nemen en natuurlijk ook niet al te ingewikkeld
zijn.
Voor de weidevogels hield dit in dat de boer
moest opgeven hoeveel bebroede en uitgekomen nesten van welke soorten op zijn bedrijf
voorkomen. Voor de slootkantvegetaties is gekozen slechts een deel van de vele kilometers slootkant en plantesoorten te inventariseren. Zo hoefde de boer slechts 100 meter lengte per 400 meter omtrek van een perceel te inventariseren en
daar na te gaan of een aantal ons inziens opvallende en gemakkelijk herkenbare plantesoorten
aanwezig was of niet. Die soorten zijn zogenaamde indicatorsoorten, soorten waarvan de aanwezigheid duidt op een soortenrijke, interessante
vegetatie en de afwezigheid op een soortenarme
vegetatie. Hoe meer indicatorsoot-ten, des te hoger de zogenaamde “natuurwaarde” van de vegetatie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om soorten
als dotterbloem, koekoeksbloem en gele lis.
Na het eerste jaar bleek dat sommige plantesoorten voor de deelnemers aan het experiment toch
niet zo opvallend en/of goed herkenbaar waren
als wij achter het bureau hadden bedacht. Daarnaast bleek dat een aantal soorten wel redelijk
goed wordt herkend, maar dat ze soms over het
hoofd worden gezien. Beide problemen bleken
zich in het tweede jaar veel minder voor te doen.
De deelnemers hadden in één seizoen duidelijk
een grotere plantenkennis opgedaan.
Bij de weidevogels zijn in het eerste experimentjaar geen noemenswaardige fouten gemaakt. Bijna alle nesten waren correct opgegeven. Het vinden van nesten gaat de meeste boeren of door
hen ingeschakelde vogelwachters ook niet slecht
af. Zij vonden gemiddeld zo’n 70% van de nesten
die door de onderzoekers waren aangetroffen.
Controlemethode
Om de opgave van de natuurproduktie behoorlijk
te kunnen controleren is een aantal regels opgesteld waaraan de deelnemers zich moesten houden. Bij de weidevogels moesten alle opgegeven
nesten (op maailand) worden gemarkeerd met
een stok of (op weiland) met een nestbeschermer. Verder mochten alleen bebroede legsels
worden opgegeven, of reeds uitgekomen legsels
die nog als zodanig herkenbaar waren. Dit moet
een controleur in staat stellen na te gaan of het
legsel inderdaad uitgekomen was en van welke
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soort het was. Al met al kon in het eerste jaar zo’n
80% van de opgegeven legsels bij een controle
worden teruggevonden. In het tweede experimentjaar wordt verder geëxperimenteerd met de
opgave.
Voor de slootkantvegetatie betekenden de regels
dat de opgave van de produktie direct na de laatste dag van de inventarisatie moest worden opgestuurd en bovendien telefonisch moest worden
doorgegeven. Elk geinventariseerd slootkantvak
moest worden gemarkeerd met uitgereikte stokken en de slootkantvegetatie moest minimaal één
week niet worden afgeweid of -gemaaid. In het
eerste jaar waren niet alle vakken duidelijk gemarkeerd, zodat de controleurs nogal eens
moesten zoeken en navragen waar de inventarisatie was verricht. In het tweede jaar ontbrak de
markering echter op slechts twee van de 162
plaatsen. Alle boeren vonden het inventariseren
van de vegetatie gewoon leuk en vonden de tijd
die ze daarmee kwijt waren helemaal geen bezwaar.
Ook hebben we in goed overleg met de deelnemers nagegaan of fraude, het maken van neplegsels van weidevogels of aanplanten van nieuwe
plantesoorten, goed is te constateren. Om dit
soort zaken bij de vegetatie te voorkomen is
reeds bij voorbaat een moeilijkheid ingebouwd.
Het vak waar de planten moeten worden geinventariseerd wisselt elk jaar. Onze eigen aanplantproeven laten trouwens zien dat als het beheer van de slootkant niet wordt aangepast, de
aangeplante exemplaren al snel verdwijnen. Bovendien blijken ze voor een controleur bijna altijd
herkenbaar als aangeplant. De boeren stellen zelf
dat geconstateerde fraude streng moet worden
bestraft.
Uitgekomen legsels van weidevogels bleken helaas zeer goed na te maken. In slechts één op de
zeven gevallen stelde de controleur vast dat het
om fraude ging. In het tweede experimentjaar zal
daarom meer aandacht aan dit aspect worden
besteed.
Produktprijs
Om een indruk te krijgen van het traject waarbinnen de prijs zich zou moeten bevinden hebben
we de volgende gedachtengang gevolgd. De
prijs zou aantrekkelijk moeten zijn voor de boer,
maar geen fraude moeten uitlokken. Minimaal
zou de kostprijs van het produkt moeten worden
betaald, d.w.z. de moeite, tijd en andere kosten

die de natuurproducent maakt. De deelnemers
aan het experiment hebben deze kosten zelf bijgehouden. De maximale prijs zou kunnen zijn de
prijs die nu in het kader van de Relatienota wordt
betaald. Die heeft de samenleving er nu kennelijk
ook al voor over. Tenslotte hebben we de deelnemers gevraagd wat zij een redelijke prijs zouden
vinden. Op dit moment is de precieze produktprijs nog niet bekend.
Natuurresultaat
Het uiteindelijke natuurresultaat van het invoeren
van een systeem van natuurproduktiebetaling in
Nederland hangt van een aantal zaken af. Zo is
belangrijk hoeveel boeren gaan meedoen en
hoeveel natuur elk van hen produceert. Hoeveel
boeren gaan meedoen hangt weer af van de manier waarop het systeem wordt vormgegeven,
bijvoorbeeld van de produktprijzen. Informatie
over dit natuurresultaat wordt verkregen uit zowel
het natuurproduktie-experiment als uit het perceelsrandenexperiment van de Directie Beheer
Landbouwgronden van het Ministerie van LNV.
Deze experimenten lopen nog te kort om daar al
volledige duidelijkheid over te hebben. Voor dit
moment kunnen we wel reeds aangeven dat voor
bijvoorbeeld de grutto en tureluur bijna twee maal
zoveel nesten uit zijn gekomen op bedrijven waar
natuurproduktie plaatsvindt dan op bedrijven
waar dat niet gebeurt.
Conclusie
De experimentuitkomsten voor slootkantvegetaties bieden zeer goede perspectieven voor een
systeem van natuurproduktie-betaling, zowel
voor de veehouders als voor de natuurbescherming. Opmerkingen van de veehouders als “Ik
vind dit perfect zo” en “Zoals dit systeem werkt
moet het blijven” geven reeds de grote tevredenheid van de kant van de veehouders aan. Alle
veehouders zijn duidelijk gemotiveerd door een
systeem waarin hun zoveel mogelijk de vrije hand
wordt gegeven om natuur te produceren. Ook de
eerste resultaten van het weidevogelexperiment
zijn positief. Natuur wordt zo weer een produkt
van de veehouder, en niet exclusief van de natuurbescherming. Zoals een boer het uitdrukte:
“De kracht van het systeem is dat natuur jouw eigen produkt wordt”. Onze bedoeling is dan ook
het experiment op een grotere schaal voort te
zetten en daarin ook ervaring met produktie-betaling te gaan opdoen.
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Vrijwillige weidevogelbescherming: beperkingen,
maar ook fraaie perspectieven
Onder weidevogels verstaan we - in de brede zin des woords - alle soorten vogels
die in het weiland eieren leggen en jongen groot brengen. De bekendste daarvan zijn
kievit, grutto, tureluur, scholekster, watersnip, kemphaan, slobeend, zomertaling,
veldleeuwerik en graspieper. Aan het uitbundige voorjaarsgedrag van deze vogels
beleven recreanten, maar ook veel boeren elk jaar weer intens genoegen.
Dat weidevogels in Nederland in grote aantallen
en dichtheden voorkomen is in belangrijke mate
te danken aan de landbouw, met name de melkveehouderij. Moeras is omgezet in grasland en
dank zij bemesting is daar voor weidevogels
meer voedsel te vinden dan zonder bemesting
het geval zou zijn geweest. Door enkele recente
ontwikkelingen in de landbouw staan de huidige
aantallen echter onder toenemende druk. Die
ontwikkelingen zijn het in toenemende mate
vroege èn massale maaien en de sinds 1 februari
1994 voor het hele land verplichte emissie-arme
aanwending van dierlijke mest. In het algemeen
mag worden gesteld dat de populaties van de
meeste soorten weidevogels het als gevolg van
de intensieve bedrijfsvoering zonder extra zorg
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niet zullen redden in gangbare landbouwgebieden. Voor het oplossen van dit knelpunt worden
diverse alternatieven aangedragen. De uiteindelijke oplossing zal vermoedelijk een èn-èn karakter
dragen.
Alternatieven
Een veel gehoorde oplossing is dat de landbouw
minder intensief en meer natuur- en milieuvriendelijk moet worden en dat weidevogels het dan
zonder extra zorg wel zullen redden. Dat vraagt
echter veranderingen waarvoor momenteel in de
maatschappij in het algemeen en in de landbouw
in het bijzonder te weinig draagvlak aanwezig is.
Dat wil niet zeggen dat daar dan niet aan moet
worden gewerkt. Initiatieven zoals veenweide-
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kaas zijn veelbelovend. Natuurlijk moeten boeren
ondanks een lagere produktie vanwege de extensievere bedrijfsvoering hun inkomen wel op peil
kunnen houden, bijvoorbeeld door een hogere
prijs per kilo kaas of door beloond te worden
voor het produceren van natuur. Het onderzoek
naar de effectiviteit en de haalbaarheid van deze
aspecten moet zeker doorgaan. Het zal echter
nog vele jaren duren voor zulke veranderingen
van dusdanige omvang zijn dat ze weidevogels
voldoende perspectief bieden.
Een andere veel gehoorde oplossingsrichtlijn is
meer resewaten en meer beheersgebieden. In die
gebieden wordt dan een extensief beheer gevoerd met als belangrijkste aspecten een lagere
bemesting, minder vee en een late maaidatum.
Zeldzame soorten zoals kemphaan, watersnip en
zomertaling vragen inderdaad zo’n beheer dat in
de gangbare landbouw steeds minder inpasbaar
wordt. Het streven naar meer reservaten en beheersgebieden kan mede daarom niet rekenen
op het enthousiasme van de boeren. Veel groei
in oppervlakte is op korte termijn dan ook niet te
verwachten.
Vruwillige weidevogelbescherming kan wel rekenen op de medewerking van boeren. Het richt
zich vooral op scholekster, kievit, grutto, tureluur,
wulp en slobeend. Het merendeel van deze vogels broedt op gewoon boerenland zonder beperkingen in het gebruik. Boeren proberen in samenwerking met vrijwilligers weidevogels aan
een succesvol broedseizoen te helpen. Dat kan
door verliezen als gevolg van landbouwkundige
activiteiten tot een minimum te beperken. Hierbij
staan drie wegen open: perceelbescherming,
nestbescherming en kuikenbescherming.
Drie manieren
Onder perceelbescherming verstaan we het creëren van een zo lang mogelijke rustperiode op de
meest vogelrijke percelen. Dat kan door zulke
percelen als eerste te rollen, slepen en bemesten
en als laatste te maaien. Op deze wijze kan een
boer de rustperiode op de meest vogelrijke percelen zo lang maken dat de meeste legsels al uit
zijn voor het maaien. Op basis van ervaringen uit
voorgaande jaren (meestal zijn elk jaar dezelfde
percelen vogelrijk) en het gedrag van vogels in
het vroege voorjaar weet hij welke percelen vogelrijk zijn. Hij hoeft dus geen nesten op te zoeken. Perceelbescherming kost dus weinig tijd,
maar vereist wel flexibiliteit in de bedrijfsvoering.

Onder nestbescherming verstaan we het sparen
van legsels tijdens landbouwkundige activiteiten.
Dit betekent het eromheen rijden bij het rollen en
slepen van grasland, het erover tillen van mestinjectieapparatuur, het eroverheen plaatsen van
nestbeschermers bij beweiding en het sparen
van legsels bij maaien en andere oogstwerkzaamheden. Bij de werkzaamheden moet een
boer wel weten waar de nesten liggen. Het zoeken kost echter veel tijd. Het is dan ook een groot
voordeel als een vrijwilliger hem hierbij behulpzaam is. Door legsels te markeren met een stok
en de ligging van de legsels aan te tekenen op
een plattegrond in de schuur kan een boer (of
loonwerker) zien waar de legsels liggen en ze vervolgens sparen.
Onder kuikenbescherming verstaan we het sparen van jonge vogels met name bij het maaien.
Vóór het maaien kunnen vrijwilligers helpen door
stokken met een plastic zak te plaatsen. Oudervogels met jongen worden hierdoor verontrust en
trekken met hun jongen naar andere percelen.
Tijdens het maaien komt het neer op oplettendheid van de boer en de bereidheid om waar nodig handelend op te treden.
Vrijwillige weidevogelbescherming staat of valt
met de medewerking van boeren. De laatste jaren blijken steeds meer boeren daartoe bereid. In
het bijzonder als ze worden bijgestaan door vrijwilligers. Natuurlijk worden daarbij fouten gemaakt. Maar vrijwilligers en boeren blijken in staat
door te praten over wat er mis ging, dat soort
fouten steeds beter te voorkomen. Motto daarbij
is: enig verlies is onvermijdelijk en acceptabel,
maar massaal verlies moet en kan worden voorkomen.
Beperkingen
Vrijwillige weidevogelbescherming heeft enkele
beperkingen. Ten eerste bemoeit het zich niet
met de hoogte van de grondwaterstand. Lokale
populaties van soorten die als gevolg van een rigoureuze peilverlaging in aantal zijn teruggelopen
of verdwenen, zijn voor dat aspect dus niet geholpen met vrijwillige weidevogelbescherming.
Maar rigoureuze peilverlagingen zijn niet waarschijnlijk meer sinds de subsidiëring daarvan
door de overheid is weggevallen.
Ten tweede richt vrijwillige weidevogelbescherming zich niet zozeer op de meer zeldzame soorten weidevogels (kemphaan, watersnip, zomertaling). Voor het behoud van deze soorten biedt
de aanpak van reservaten en beheersgebieden
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Steeds meer vrijwilligers helpen boeren bij het zoeken van nesten van weidevogels.

waarschijnlijk een goede oplossing.
Ten derde vindt (registratie van) vrijwillige weidevogelbescherming op dit moment plaats op
slechts 10% van het areaal gras- en maisland in
Nederland. Er ligt dus nog een grote oppervlakte
braak. Het knelpunt hierbij blijkt echter niet te zitten in de medewerking van boeren, maar in de
beschikbaarheid van deskundige vrijwilligers.
Project Weidevogels
In augustus 1993 riep het ministerie van LNV een
aantal personen bij elkaar die zich al korte of langere tijd bezig hielden met de coördinatie van
vrijwillige weidevogelbescherming. Uiteindelijk
bleek dat het vertrekpunt voor het ontstaan van
een plan van aanpak voor de bescherming van
weidevogels. Doel van het plan is een sterke impuls te geven aan de vrijwillige weidevogelbescherming. Daartoe worden twee wegen bewandeld:
- voorlichting aan boeren en loonwerkers over
wat zij zelf kunnen doen. Dit zal gebeuren door
het ontwikkelen en verspreiden van een aantal
voorlichtingsprodukten (berichten en artikelen
in vakbladen, posters, brochures etc.);
- uitbreiding van de (coördinatie van) vrijwillige
weidevogelbescherming. In het plan wordt
voorgesteld om in elke provincie een provincia-
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le coördinator aan te stellen die zich gaat bezighouden met de werving en de (organisatie
ten behoeve van de) begeleiding van vrijwilligers.
Het streefbeeld is een situatie waarbij op zoveel
mogelijk bedrijven loonwerkers, boeren en vrijwilligers samenwerken om weidevogels een goed
broedresultaat te bezorgen. Het bleek mogelijk
om hiervoor de steun te verwerven van een breed
scala aan organisaties: Landbouwschap, Vogelbescherming Nederland, Centrum voor Landbouw en Milieu en het Landelijk Overleg Natuuren Landschapsbeheer. Ook de provinciale stichtingen Natuur- en Landschapsbeheer uit Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland en de Bond van
Friese Vogelbeschermingswachten leverden belangrijke bijdragen aan het plan. Evaluaties vinden plaats na één, drie en vijf jaar. Daarbij zal
worden bezien of de groei van de vrijwillige weidevogelbescherming beantwoord aan de verwachtingen. Ook zal worden getracht het effect
daarvan op de ontwikkeling van de weidevogelpopulaties mee te nemen in de evaluatie. Uiteindelijk gaat het toch om het stoppen van de neergaande trend.
Fraaie perspectieven
Vrijwillige weidevogelbescherming biedt fraaie
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perspectieven. Ten eerste is aangetoond (Joosten et al 1986, Sosa Romero 1993, Kruk 1993)
dat kleine verschuivingen in het graslandgebruik
(bijvoorbeeld een week later maaien), maar ook
nestbeschermingactiviteiten van grote invloed
kunnen zijn op het aantal uitgekomen eieren. De
jaarverslagen van onder andere de Bond van
Friese Vogelbeschermingswachten en de Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland
laten zien dat gemiddeld circa 70% van de beschermde nesten daadwerkelijk uitkomt. Daardoor hebben weidevogels meer kans om jongen
groot te brengen en zodoende om de verliezen
als gevolg van natuurlijke sterfte te compenseren.
Hierdoor wordt een belangrijke bijdrage geleverd
aan het op peil houden van weidevogelpopulaties.
Ten tweede biedt vrijwillige weidevogelbescherming een fantastische ingang naar het bevorderen van het beheer van (agrarische) natuur in het
algemeen. Agrariërs beheren tweederde van Nederland. Dat gebied is van groot belang voor veel
soorten planten en dieren. Veel boeren blijken
behoefte te hebben aan informatie hoe met andere natuur om te gaan. Planten en vlinders in

slootkanten, boerenzwaluwen, kerkuilen en ringslangen zijn inspirerende voorbeelden van andere
soorten die kunnen meeliften met de belangstelling voor weidevogels.
Ten derde biedt vrijwillige weidevogelbescherming een unieke kans om boeren en burgers
weer dichter bij elkaar te brengen. Het lijkt boeren
enorm aan te spreken als vrijwilligers door hun
vrije tijd ter beschikking te stellen laten merken
weidevogelbescherming te zien als een zaak van
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vrijwilligers
steken tegelijkertijd veel op van het boerenbedrijf.
Door samen te werken ontstaat meer kennis over
elkaars beweegredenen. Hierdoor zullen problemen minder vlug en minder ver kunnen escaleren
dan in situaties waarbij zulke samenwerking niet
aanwezig is. Ook bevordert het - indien we daartoe met zijn allen besluiten - op de lange termijn
het benodigde draagvlak voor fundamentele veranderingen in de landbouw.
Vrijwillige weidevogelbescherming is niet zomaar
een vrijetijdsbesteding van een groepje natuurliefhebbers. Het is een investering in de toekomst.
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Vlinders op het boerenbedrijf
K.Veling

Het veenweidegebied in mei. In de slootkanten staan de dotterbloemen en de pinksterbloemen. Hierlangs fladderen argusvlinders. Zelfs een icarusblauwtje vliegt op
zoek naar moerasrolklaver de slootrand af. Be Kleine vuurvlinder en het hooibeestje
vinden nectar op de rode klaver en dagpauwoog en kleine vos zwerven van bosje
naar bosje op zoek naar een pol brandnetel om hun eitjes op te leggen. Een verre
onvervulbare droom? Nee, een heel reëel beeld van hoe het veenweidegebied er binnen enkele jaren uit kan zien.
Boeren leven en werken in de natuur. Vlinders
nemen hier met hun prachtige kleuren een speciale plaats in. Juist in het gevarieerde boerenlandschap met weilanden, sloten en bomenrijen
kunnen veel vlinders voorkomen.
Helaas gaat het niet goed met de vlinders in het
veenweidegebied. Veel vlinders zijn uit het boerenland verdwenen, sommige soorten zelfs voorgoed. De achteruitgang van de vlinders komt
door het verdwijnen van de leefgebieden. Bovendien komen in het grasland nog maar weinig
bloemen voor de vlinders en voedselplanten voor
de rupsen voor.
Op het Regionaal Onderzoek Centrum Zegveld
in Zegveld worden maatregelen genomen om de
vlinders op het bedrijf meer kansen te geven.
Wat kunnen boeren doen voor de vlinders?
In moderne graslanden zijn weinig bloemen te
vinden. Voor dagvlinders is dit een groot probleem, want hun voedsel (nectar) halen ze uit de
bloemen. Meer bloemen in het grasland betekent
daarom meer vlinders. Vooral als er voedselplanten voor de rups aanwezig zijn. Op het boerenbedrijf kan de boer verschillende maatregelen treffen om iets voor de vlinders te doen.
Sloo tranden
Op veehouderijbedrijven in Holland en Utrecht
zijn vooral slootkanten waardevol voor vlinders.
Voorwaarde is dat zo min mogelijk mest in de
sloot of slootkant terechtkomt. Ook bij het schonen van watergangen kan rekening gehouden
worden met vlinders. Waar de begrazing niet te
hoog is, kan men overgaan tot het éénmaal per
twee jaar schonen van enkele sloten. Tijdens het
schonen dient er geen dikke baggerlaag opgebracht te worden. Verspreid daarom de bagger
zoveel mogelijk.
De ervaringen met experimenteel slootrandbe-
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heer bij boeren en waterschappen in Zuid-Holland zijn goed. Informeer bij het waterschap of
het mogelijk is om één slootrand niet te maaien.
Dit is vaak minder werk, terwijl het een lint van
bloemen en vlinders oplevert.
Onkruiden
Distels en brandnetels zijn voor vlinders belangrijk. Voor de boer zijn ze echter een doorn in het
oog. Bovendien bestaat er een verordening om
akkerdistels te vewvijderen. Kleine plukjes distels
of brandnetels zijn voor vlinders al ruim voldoende. Denk hierbij aan een strookje van 2 x 1 meter
of verspreide plukjes langs paaltjes of een weilandhek. Het probleem van uitzaaiing lijkt vaak
erger dan het is. In een goed verzorgd weiland
krijgen distels weinig kans zich uit te breiden.
Geriefhoutbosjes
Kleine bosjes en braamstruiken zijn belangrijk
voor vogels en vlinders. Verwijder daarom zo
weinig mogelijk van deze stukjes natuur. Als
langs het bosje een rand roze bloemen (koninginnekruid, wilgenroosje en kattestaart) staat, zijn
hier veel vlinders aan te treffen. Vooral allerlei
nachtvlinders leven in en rond de geriefhoutbosjes. Af en toe dient een gedeelte afgezet te worden, ongeveer eens in de zeven tot tien jaar. Hierdoor kan het bosje zich verjongen en blijft het vitaal.
Bermen
In de berm krijgt u de meeste vlinders en bloemen door maaien èn afvoeren. Klepelen is als
maaimethode ongeschikt voor vlinders en bloemen. Maaien met de maaibalk is veel beter. In
veel bermen moet twee keer per jaar worden gemaaid. Het beste tijdstip hiervoor is half juni en
september. In juni kunt u -waar mogelijk- een
bloemrijke rand laten staan. Hiervan kunnen de
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vlinders profiteren. In bermen met weinig gewas
kan men volstaan met één maal maaien, vanaf
augustus.
Daar waar weinig ruigte opslaat, kunnen stukjes
blijven staan. In een volgend jaar worden ze gemaaid, terwijl elders nieuwe overhoekjes blijven
staan. Deze hoekjes, waar de plantengroei dus
de hele winter en zomer blijft staan, kunnen de eitjes, rupsen en poppen van een aantal typische
graslandvlinders overleven. Deze soorten, bruin
zandoogje, groot dikkopje en zwat-tsprietdikkopje, komen in het veenweidegebied van Utrecht en
Zuid-Holland nu nog slechts sporadisch voor. In
heel veel bermen van wegen en paden en perceelsranden zouden deze vlinders een prima
leefgebied hebben.
Bestrijdingsmiddelen
Vlinders ondervinden veel schade door het gebruik van herbiciden en insecticiden. Schade
door bespuitingen aan vlinders en bijen kunt u
verminderen door de volgende maatregelen.
- Niet spuiten in open bloemen.
- Spuiten voor 10 uur ‘s morgens of na 6 uur
‘s avonds.
- Spuiten bij veel wind vermijden.

De tuin
Ook in de tuin kan men iets voor de vlinders
doen, namelijk door het aanplanten van vlinderplanten. Goede vlinderplanten zijn:
afrikaantjes (enkelbloemig), asters, buddleia (de
vlinderstruik), judaspenning, guldenroede, hemelsleutel (ouderwetse boerenplant), kamperfoelie,
phlox en rode spoorbloem.
Een ruime keuze uit dit assortiment biedt het gehele jaar een kleurige tuin met allerlei prachtige
vlinders!
ROC Zegveld
Op de proefboerderij in Zegveld worden een aantal ‘vlindervriendelijke’ maatregelen uitgevoerd en
hiervan kunnen over enkele jaren de resultaten
zichtbaar zijn. Vanaf nu zal de vlinderstand op de
boerderij worden bijgehouden. Wellicht dat over
een aantal jaren blijkt dat het boerenland in het
veenweidegebied naast de landbouwfunctie ook
een belangrijke functie heeft als leefgebied voor
vlinders!
De Vlinderstichting zet zich in voor het behoud en
herstel van de Nederlandse vlinderfauna. Ze doet
dit door voorlichting, educatie en onderzoek. De
Vlinderstichting kent een donateurschap. Voor informatie en advies wordt u verwezen naar het auteursoverzicht.
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Het beheer van kleine landschapselementen in het
veenweidegebied
hl. Pere

Vanaf de ontginning in de Middeleeuwen, was het Veenweidegebied een vlak en vrijwel bosloos weide- en akkerlandschap. Met de verbeterde ontwatering in de 16e en
17e eeuw begon het veen in te klinken. Door de verhoogde waterstand verdween de
akkerbouw nagenoeg. De natuurlijke omstandigheden in de omgeving van het boerenbedrijf bepaalden voor een groot deel de bedrijfsvoering maar ook de aanleg van
kleine landschapselementen. Het vlakke en bosarme ontginningslandschap van het
Veenweidegebied was vooral geschikt als weidegrond en daarmee voor het melkveebedrijf.

Het overwegend open veenweidegebied lijkt bij
nadere beschouwing opvallend rijk aan kleine
landschapselementen die het gebied vooral rond
de boerderijen een besloten karakter geven.
Maar ook verder in de polder zorgen geriefhoutbosjes voor de aankleding van het landschap.
De kleine landschapselementen zijn vroeger aangelegd door boeren en andere grondgebruikers
om in de behoefte te voorzien aan natuurlijk materiaal voor verschillende doeleinden. Ze voorzagen in brand- en timmerhout, erf- en perceel-
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scheiding of inkomen door de verkoop van riet,
wilgetenen, hout of vruchten.
Geriefhoutbosjes werden verspreid liggend in het
land door de boer aangelegd om in hout te voorzien. Op de achtergrens van de ontginningsbasis
werden kaden beplant met diverse soorten bomen. Knotbomen voorzagen de mensen van gebruikshout dichter bij huis; vruchtbomen verhoogde de status van de boerderij en de vruchten konden worden gegeten of verkocht op de
markt. Ter verfraaiing van de boerderij en voor
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beschaduwing van de melkruimte, zetten de boeren leilinden om het huis. Ondiepe plekken langs
de oever van sloten en vaarten werden benut als
rietland, waar dakbedekkingsmateriaal werd geoogst.
Gebruiksfunctie
De gebruiksfunktie van de kleine landschapselementen is veelal weggevallen. Deels door het
voorhanden zijn van alternatieve produkten uit de
winkel, deels ook door de veranderde bedrijfsvoering van de landbouw. Daardoor het wegvallen van de gebruiksfunktie zijn veel landschapselementen verdwenen of verkeren ze in een
slechte onderhoudstoestand. Gelukkig staan ze
opnieuw volop in de belangstelling en nemen
steeds meer eigenaren of gebruikers het onderhoud, vaak met de hulp van Stichts Landschapsbeheer, weer ter hand.
In het hedendaagse cultuurlandschap zijn de kleine landschapselementen van onschatbaar belang als leefgebied voor zowel planten als dieren.
Buiten de bestaande natuurgebieden hebben
dieren weinig mogelijkheden om plekken te vinden waar ze kunnen nestelen, voedsel zoeken,
rusten of zich verschuilen. In knotwilgen vinden
steenuilen en wilde eenden een plek om te nestelen. Hoogstamboomgaarden bieden onderdak
aan kleine zoogdieren als bunzing en muizen en
vogels als bosuil, lijster en Vlaamse gaai. In nietbemeste slootkanten groeien echte koekoeksbloem, dotter en pinksterbloem.
Onderhoud en herstel van kleine landschapselementen is nodig om het platteland een aantrekkelijke leefomgeving te laten blijven met een eigen identiteit. Juist ook buiten de grote natuurgebieden behoort het landelijk gebied een lust voor
het oog te zijn en te blijven, waar mensen, planten en dieren samen hun plek vinden.
Stichts Landschapsbeheer
Samen met agrariërs, particulieren en ook gemeenten en waterschappen werkt de stichting
Stichts Landschapsbeheer aan het beheer van
de kleine landschapselementen. Grondeigenaren/-gebruikers kunnen een beroep doen op
Stichts Landschapsbeheer voor praktische hulp
bij onderhoud, herstel en aanleg.
Ook kan Stichts Landschapsbeheer adviseren bij
de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische inrichting van het boerenerf, de direkte omgeving van de gebouwen en kleinere stukjes als
bosjes, slootkanten en overhoekjes. Zo betekent

een nieuw-gegraven drinkpoel woonruimte voor
kikkers en salamanders. Slootkanten kunnen
naar het water toe aflopend worden gemaakt; dat
geeft water- en oeverplanten nieuwe vestigingsplaatsen en vissen mogelijkheden om te paaien.
Een nieuw aangeplant bosje wordt onmiddellijk in
bezit genomen door zangvogels en kleinere
zoogdieren.
Stichts Landschapsbeheer coördineert het vrijwilligerswerk in het landschap. Vrijwilligers bieden hulp bij het uitvoeringswerk zoals knotten,
zagen, maaien en planten. De vrijwilligers helpen
boeren, particulieren en gemeenten bij het beheer van kleine landschapselementen. Zij werken
in zelfstandige knotgroepen of in een landschapsbeheersploeg van Stichts Landschapsbeheer. Stichts Landschapsbeheer zorgt tevens
voor deskundige begeleiding, gereedschap en
verzekeringen. Jaarlijks doen zo’n 4.000 vrijwilligers nuttig werk, werk dat anders niet gedaan
zou worden.
Stichts Landschapsbeheer voert een speciale bijdrageregeling uit, de Bijdrageregeling Kleine
Landschapselementen. Grondeigenaren/-gebruikers kunnen een tegemoetkoming krijgen in de
kosten voor onderhoud, herstel of aanleg. Boeren, landgoedeigenaren en particulieren maken
veelvuldig gebruik van deze regeling.
Bijdragen worden gegeven voor kleine landschapselementen die naar de mening van Stichts
Landschapsbeheer waarde hebben voor het
landschap, cultuurhistorie of natuur, of deze
waarden na onderhoud, herstel of aanleg kunnen
verkrijgen. Met een flinke tegemoetkoming in de
kosten wordt het mogelijk gemaakt dat eigenaren/gebruikers opnieuw of meer zorg kunnen
gaan besteden aan kleine landschapselementen.
Beheer kleine landschapselementen
Geriefhoutbosjes
In het veenweidegebied werden verspreid geriefhoutbosjes aangeplant waar de boer een veelheid aan hout uithaalde: voor gereedschapsstelen, brandhout voor keuken en bakoven, rijshout
en timmerhout. Een kenmerkende ringsloot om
het geriefhoutbosje beschermde de aanplant tegen veevraat.
Bij regulier onderhoud aan geriefhoutbosjes
wordt de ringsloot opengehouden. Regelmatig
afzetten of dunnen van bomen is verder voldoende. Bij achterstallig onderhoud worden de bomen
tot op de grond afgezet, zodat de stobben met
jonge loten kunnen uitlopen. Opengevallen plaat-
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Rie tlandje

sen kunnen opnieuw worden ingeplant. Soms is
het noodzakelijk dat een verlande ringsloot wordt
opengehaald.
Kade
Aan het eind van de lange en smalle ontginningskavels werden kaden aangelegd. Deze raakten
spontaan begroeid met bomen of werden doelbewust ingeplant. Soms werden kaden alleen
maar gemaaid of beweid. De kaden dienden als
waterscheiding en als eigendomsgrens. Een
kade bestaat uit een opgehoogd middendeel met
aan weerszijden een sloot. De sloot verhinderde
dat vee uit aanliggende weilanden de kade op
kon gaan en houdt boomwortels uit het weiland.
In breedte variëren kaden van drie tot achttien
meter. Op veel plaatsen komt een dubbele kade
voor. De bestaande beplanting met els, iep, populier, wilg en es wordt één maal in de vijf tot tien
jaar afgezet. Wanneer dat gefaseerd gebeurt,
neemt de variatie in een gebied toe met hout van
verschillende leeftijden en blijft de kade aantrekkelijk voor planten en dieren. Door dit periodiek
afzetten ontstaan grillige stobben die een schuilplaats vormen voor dieren en geven ze een groeiplaats voor planten en mossen. Bij herstel van
een houtkade kunnen opengevallen plekken wor-
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den ingeplant en kan de kade worden verstevigd
met grond uit de scheisloten.
Knotwilgen
In de direkte omgeving van de boerderij plantten
de bewoners knotwilgen. Van de twijgen werden
manden, matten of beschoeiingen gevlochten.
Het dikkere hout voor klompen kwam van doorgroeiende wilgen die niet werden geknot.
De wortels van een knotwilg verstevigen een
slootkant en geven schaduw aan het vee in de
zomer. De knotwilg vereist niet veel onderhoud
en wordt om de 4 tot 6 jaar geknot. Nieuwe aanplant met jonge scheuten vindt plaats langs sloten en vaarten. De wilgescheuten moeten wel
worden beschermd tegen vraat van vee.
Slootkan tenbeheer
Slootkanten staan de laatste jaren volop in de belangstelling. Een beheer gericht op bloemrijke
slootkanten biedt met eenvoudige, soms kostenbesparende maatregelen, weinig overlast voor
het landbouwbedrijf en verhoogt de aantrekkelijkheid van het landschap voor mensen, dieren en
planten. Dit beheer is overigens niet subsidiabel.
Bij maatregelen die leiden tot bloemrijke slootkanten, kan gedacht worden aan het ontzien van
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een strook langs de sloot die tijdens de eerste
maaisnede niet wordt gemaaid. In de strook
wordt geen kunstmest gestrooid en tijdens de
slootschoning wordt het vuil een meter verder op
de kant gezet.
Hoogstambomen
Hoogstamvruchtbomen sieren iedere boerderij,
in het voorjaar met bloesems, in het najaar met
een overvloed aan vruchten. De kleinere et-fboomgaardjes of huisboomgaardjes leveren verse vruchten dicht bij huis. De vraag naar jonge
hoogstambomen stijgt enorm. Vooral dicht bij
huis wordt de hoogstamboom steeds meer gewild als waardeverhogend deel van het bezit en
als een nuttig en streekeigen sierelement. Er is
opnieuw een groot aantal oude rassen op hoogstam verkrijgbaar. De hoogstamboom is intensief
in het onderhoud: de reden waarom veel produktiehoogstamboomgaarden worden gekapt.
Voor de eigen produktie moet de fruitboom om
de twee jaar in de winter worden gesnoeid. Speciale vakkennis is hierbij noodzakelijk. Stichts
Landschapsbeheer houdt iedere winter snoeicursussen om de vakkennis op dit gebied door te
geven.
Rie tlandjes
Rietlandjes komen voor op ondiepe plekken in
polders en aan de oevers van sloten, vaarten en

meren. Deze rietlandjes werden in september gemaaid voor het bladriet of in de winter voor dekriet op de daken. Nu het kleinschalig rietsnijden
financieel niet meer interessant is, worden veel
rietlandjes verwaarloosd of verdwijnen ze.
Het huidige beheer van de voor wilde planten en
amfibieën en insekten zo belangrijke rietlanden
kan op verschillende manieren. Jaarlijks in de
winterperiode maaien en gedeeltelijk afvoeren
van het maaisel zijn evenwel noodzakelijk voor
het voortbestaan van het rietland.
Hulp en adviezen bij de uitvoering
Bij al de genoemde beheersaktiviteiten kan de
stichting Stichts Landschapsbeheer ondersteuning bieden. Met daadwerkelijke hulp bij de uitvoering van beheersmaatregelen. Met deskundig
toegesneden advies over landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische inrichting van het
boerenbedrijf en het boerenerf.
Bij Stichts Landschapsbeheer kunnen in de winterperiode tegen kostprijs inheemse bomen en
struiken worden aangeschaft via de aktie ‘Boeren
planten Bomen’. Een financiële tegemoetkoming
in de kosten voor onderhoud, herstel, en aanleg
van kleine landschapselementen kan gedurende
het gehele jaar worden aangevraagd.
Voor meer informatie of advies wordt verwezen
naar het auteursoverzicht.
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Veehouderij, natuur en waterschap
G J. Vrolijk

Al enige tijd is op het Regionaal Onderzoek Centrum te Zegveld onderzoek gaande
naar de mogelijk- en onmogelijkheden van de inpassing van natuur in de agrarische
bedrijfsvoering en andersom. Het blijkt inmiddels dat er mogelijkheden zijn. Voor de
agrarische sector betekent dit een aanpassing in de bedrijfsvoering. Ook voor het
Groot-Waterschap van Woerden zijn er nogal wat veranderingen op til. Aan deze verandering ligt de nieuwe Wet op de Waterhuishouding ten grondslag, die op 1 juli 1990
in werking is getreden. Deze wet heeft ook voor de waterbeheerders grote gevolgen
gehad. Van hen wordt een “brede kijk” verwacht.

Onder andere de verdere bescherming tegen verontreiniging, het beheer van waterbodem en oeverzones vraagt om een andere (bredere) taakopvatting van het waterschap en een nauwkeurige
onderlinge afstemming.
Met de brede kijk wordt bedoeld, dat de waterbeheerders hun beleid niet alleen moeten richten
op de aan hen opgedragen echte waterschapstaken, zoals waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterkering en wegenzorg, maar ook op andere belangen zoals die van de natuur en recreatie.

Beheersplannen
In de Wet op de Waterhuishouding is onder andere bepaald, dat de waterbeheerders beheersplannen moeten opstellen voor het toekomstige
waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer binnen hun beheersgebied. Het Groot-Waterschap
van Woerden heeft inmiddels invulling aan deze
opdracht gegeven. Het voorgenomen beleid ten
aanzien van het waterbeheer is in een integraal
waterbeheersplan weergegeven. Dit houdt in dat
in dit plan zowel het te voeren waterkwantiteitsals het waterkwaliteitsbeheer in hun onderlinge
samenhang zijn weergegeven. Het plan is in concept klaar en zal medio 1994 ter goedkeuring aan
de beide provincies Utrecht en Zuid-Holland worden aangeboden.

Zomerschouw
Degene die dit plan leest merkt enerzijds dat het
huidige beleid wordt vastgelegd en anderzijds
dat er duidelijk sprake is van verdergaande verandering. Net zoals deze verandering voor de
meeste agrariërs even wennen is, is dat ook zo
voor het Groot-Waterschap van Woerden. Nog
niet zo heel lang geleden werd elk jaar minimaal
twee keer, te weten in de zomer en het najaar,

door het waterschapsbestuur schouw gedreven
over het onderhoud van de sloten, het zogenaamde slootwerk. Sinds 1984 heelt het GrootWaterschap, weliswaar uit praktische overwegingen, de zomerschouw laten vervallen. Hoewel dit,
bij het laten vervallen van deze schouw destijds,
bij het waterschapsbestuur niet direct voor ogen
zal hebben gestaan, heeft de natuur bij het niet
uitvoeren van het slootonderhoud in de zomer
groot voordeel gehad. Immers, veel water- en oevervegetatie krijgt nu het gehele groeiseizoen de
gelegenheid zich te ontwikkelen en voort te planten.
Hoewel de zomerschouw is vervallen wordt de
najaarsschouw stringent uitgevoerd en dat moet
naar mijn mening ook zo blijven. Het beleid van
het waterschap zal voor de toekomst op dit punt
duidelijk moeten zijn, namelijk: in het najaar dienen in beginsel alle sloten te zijn gereinigd van
plantenmateriaal. Dat levert voor de natuur naar
mijn mening absoluut geen nadeel op, omdat
deze planten in de gehele zomerperiode zaad
hebben kunnen zetten waardoor hun voortbestaan beter is gewaarborgd. Bovendien voorkomt
het verwijderen van de afstervende plantedelen
een fikse aanslag op het zuurstofgehalte van het
water, waardoor het water gezonder kan blijven.

Slootonderzoek
Ook het onderhoud aan de watergangen veranderde drastisch in de afgelopen 10 jaar. Zo’n 15
tot 20 jaar geleden werden zowel door particulieren als de waterschappen voor het onderhoud
van watergangen nogal eens chemische middelen gebruikt. Nu gebeurt dit onderhoud door het
waterschap hoofdzakelijk mechanisch en incidenteel in handkracht.
Tegenwoordig wordt meer selectief onderhoud
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gepleegd op die plaatsen waar om praktische redenen geen overmatige plantengroei mag voorkomen, bijvoorbeeld in hoofdwatergangen. Wanneer deze niet “schoon” genoeg zijn, kan de waterbeheersing in een polder in gevaar komen.
Het gebruik van chemische middelen voor het
onderhoud van watergangen wordt door het waterschap tegengegaan en zelfs verboden.
Ook de diepte van sloten is voor een evenwichtige natuur in het water en een goede waterkwaliteit van groot belang. Ondiep water warmt in de
zomer sneller op waardoor het minder zuurstof
kan bevatten. Water met een goed zuurstofgehalte kan een andere, betere visstand herbergen,
bijvoorbeeld meer snoek en minder brasem. De
brasem wroet in de waterbodem en is er mede
oorzaak van dat het water troebel wordt. De
snoek daarentegen heeft helder water nodig. Bij
een dergelijke visstand behoort ook een andere
vegetatie met planten van een hogere orde.
Natuurlijk is de waterdiepte van de sloten ook
van belang voor een goede waterhuishouding.
Daarom heeft het Groot-Waterschap in 1990 huis
aan huis een folder onder alle ingelanden verspreid waarin de noodzaak tot het baggeren
wordt aangegeven en tevens de jaren waarin
schouw zal worden gedreven over de diepte van
de sloten. Het is de bedoeling, dat in 1996 en
vervolgens om de drie jaar schouw wordt gedreven over de diepte van ALLE sloten, hoe ook genaamd, over de gehele lengte. Met de frequentie
van drie jaar kan met zekerheid worden gesteld,
dat de onderhoudstoestand van de sloten, weliswaar niet optimaal zal zijn, maar zeker acceptabel voor zowel de waterbeheersing als ook voor
de natuur.
Aangepast slootbeheer
Het vervallen van de zomerschouw en het houden van de diepteschouw zijn de grove beleidslijnen. Toch heeft het Groot-Waterschap ook fijnere beleidslijnen uitgezet. De laatste tijd is het
Groot-Waterschap een aantal keren benaderd
met de vraag of vergunning kan worden afgegeven voor een aangepast slootbeheer. In verband
met deze verzoeken heeft het dagelijks bestuur
een beleidsnotitie opgesteld waarin is aangegeven hoe met dergelijke aanvragen moet worden
omgegaan.
In beginsel blijft recht overeind dat alle sloten in
het najaar moeten zijn geschoond van alle planten. Dit, om één van de primaire taken van het
waterschap, namelijk een goede waterbeheersing, veilig te stellen. Echter in gebieden, die op
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de kaart van het waterbeheersplan van het waterschap zijn aangegeven als natuurgebied of als
gebied met hydrobiologisch waardevolle elementen, is het dagelijks bestuur in principe bereid van
deze algemene beleidslijnen af te wijken. Voor
een aangepast beheer kan een vergunning worden afgegeven, mits dit geen waterhuishoudkundige problemen oplevert. Natuurlijk moet ook aan
een aantal andere voorwaarden worden voldaan,
maar het is geen pertinent NEEN meer. Aan de
vergunning wordt een geldigheidsduur verbonden. Na het verlopen van de vergunning wordt
beoordeeld of de beoogde doelstelling van de
vergunninghouder is bereikt en of de vergunning
zal worden verlengd.
Soortenbeleid
In de polder Kamerik-Mijzijde-west voert het waterschap op dit moment een project uit dat wordt
gevoerd in het kader van het soortenbeleid van
de provincie Utrecht. Deze provincie heeft in haar
waterhuishoudingsplan vermeld, dat de waterbeheerder, het Groot-Waterschap dus, in dit polderdeel het beleid moet richten op het herstel en
behoud van de plant krabbescheer. In dit kader is
in opdracht van het Groot-Waterschap en met
subsidie van de rijksoverheid, de zogenoemde
Regiwa-subsidie, door de Grontmij een onderzoek gedaan naar de teruggang van deze plant in
deze polder. In het uitgebrachte rapport zijn een
aantal oorzaken weergegeven.
De oorzaak van de teruggang ligt niet in de waterkwaliteit, of in de agrarische bedrijfsvoering,
maar voornamelijk in de wijze en het tijdstip van
het slootonderhoud. Het waterschap heeft onlangs een voorlichtingsavond voor de betrokken
agrariërs in deze polder georganiseerd en hen
verzocht hun slootbeheer aan te passen. Deze
aanpassing bestaat NIET uit het verzoek van het
waterschap om onderhoud uit te voeren, maar
juist na te laten. In dit geval moet het slootwerk
om het jaar gebeuren en zeker niet voor 1 september en moet het baggerwerk gefaseerd worden uitgevoerd. Het liefst moeten de sloten extra
worden verdiept tot een diepte van 0,80 m - 1,00
m, omdat hierbij de krabbescheer het best gedijt.
Overigens kan worden vermeld, dat een vegetatie van krabbescheer in een sloot, wanneer deze
voldoende diep is, geen belemmering oplevert bij
de waterafvoer uit die sloot.
Deze ontwikkeling is voor een waterschap als het
Groot-Waterschap van Woerden, waar eeuwen
lang de schouw strak en streng werd uitgevoerd,
een hele verandering. Immers, tot voor kort wer-
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den ingelanden opgeschouwd omdat zij niet of
niet voldoende aan hun onderhoudsverplichtingen hadden voldaan. En werd zelfs gedreigd, dat
het werk op hun kosten zou worden uitgevoerd,
wanneer zij nalatig zouden blijven. Nu wordt aan
de agrariërs in de polder Kamerik-Mijzijde-west
gevraagd juist minder onderhoud uit te voeren.
Nieuwe visie
Zo heeft het Groot-Waterschap in haar beheersgebied nog meerdere van dit soort integrale projecten in uitvoering. Deze hebben alle tot doel de
waterkwaliteit in een bepaald gebied te verbeteren.
In een aantal projecten wordt gewerkt aan het
weren van gebiedsvreemd water; het saneren
van ongezuiverde lozingen (aansluiten buitenge-

bied op de riolering), waarbij het waterschap als
kwaliteitsbeheerder de gemeenten stimuleert
door financieel bij te dragen in de aanleg; en het
opnieuw inrichten van de oevers.
Duidelijk is dat deze nieuwe visie zowel voor het
waterschap als de ingelanden veranderingen met
zich meebrengt. Het is naar mijn mening de verantwoordelijkheid van de overheid, maar ook van
ieder mens, om op een verstandige wijze om te
gaan met datgene dat ons in beheer is gegeven.
Om de in ons plan verwoordde doelstellingen
binnen de gestelde termijnen te kunnen bereiken
is, een goede samenwerking met de andere
overheidsinstellingen, natuurbeherende instanties, landbouworganisaties, maar zeker ook de
ingelanden, onontbeerlijk.
Het waterschap is er klaar voor.
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