Landbouw en waterkwaliteit in veenweidegebieden

Inleiding
De natuur in het landelijk gebied is de
afgelopen decennia sterk in rijkdom
achteruitgegaan. Algemeen bekend is dat
de intensivering van de landbouw daarvan
één van de oorzaken is. De overheid
probeert hier wat aan te doen via wetgeving en planologische maatregelen. Dat
blijkt echter niet altijd even succesvol, wat
deels te wijten is aan het beperkte draagvlak voor dit soort opgelegde maatregelen
binnen de landbouw. De recente boycotacties van het mestbeleid zijn daar een
duidelijk voorbeeld van.
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/A
De laatste jaren zien we als algemene reactie op dit overheidsbeleid ook een sterke
groei van allerlei soorten 'milieucoöperaties': groepen boeren die op een voor hen
meer acceptabele wijze natuur en milieu
beschermen in hun eigen streek. Parallel
hieraan zien we binnen de gehele Nederlandse landbouw een groeiende belangstelling voor het agrarisch natuurbeheer,
zoals het vrijwillig weidevogelbeheer en het
natuurvriendelijk slootkantbeheer.
Dit agrarisch natuurbeheer beperkt zich
veelal tot de natuur op de percelen en op
en om het erf. Alleen bij de aanleg en het
onderhoud van poelen is er ook aandacht
voor de natuurwaarden in het oppervlaktewater. Gericht natuurvriendelijk beheer van
sloten, de belangrijkste vorm van oppervlaktewater in landbouwgebied, door
boeren vindt niet of nauwelijks plaats. Dit
is niet zo verwonderlijk, want bruikbare
kennis over dit natuurvriendelijk beheer is
beperkt [Twisk etal, in voorbereiding].
Milieubiologie Leiden is daarom begonnen
met het onderzoeken van deze mogelijkheden [Vos &Ter Keurs, 1992]. Het
onderzoek 'beperkt' zich daarbij tot het
waterrijke Hollands-Utrechtse veenweidegebied, waar melkveehouderij de belangrijkste landbouwvorm is. Het betreft een

Samenvatting
In het project 'herstel van natuurwaarden in veenweidesloten' wordt onderzocht
op welke manier melkveehouders in veenweidegebieden de rijkdom van flora en
fauna in poldersloten kunnen vergroten met maatregelen die inpasbaar zijn in een
moderne bedrijfsvoering. In het onderzoek wordt ook het effect van allerlei landbouwactiviteiten op de N- en P-concentraties in de sloot bepaald. In het artikel
worden de eerste, voorlopige resultaten van het onderzoek besproken van waterkwaliteitsmetingen in de wintermaanden.
Verschillen in N-concentratie tussen sloten blijken vrij goed verklaard te kunnen
worden door de hoogte van de mestgift en de waterdiepte van de sloot. Verschillen
in P-concentratie kunnen nog het beste verklaard worden door de waterdiepte,
slootbreedte en de drooglegging van de percelen, maar de mate van verklaring is
gering. De resultaten voor N komen overeen met de literatuur; de resultaten voor P
zijn deels tegenstrijdig met de literatuur.
Om boeren te stimuleren de waterkwaliteit te verbeteren wordt gepleit voor een
gebiedsgericht beleid waarbij boeren direct worden betrokken. De gepresenteerde
resultaten zijn vooralsnog onvoldoende om concrete maatregelen daarvoor op te
stellen, mede door het ontbreken van geschikte normen.

verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van natuurvriendelijk en ook in de
bedrijfsvoering inpasbaar slootbeheer.
Hierbij moet men denken aan veranderingen in het slootonderhoud (andere
apparatuur, een ander tijdstip en een
andere frequentie van onderhoud etc). Ook
veranderingen bij het bemesten (een lagere
mestgift en andere apparatuur) worden
onderzocht. Verlaging van de mestgift kan
mogelijk grote consequenties hebben voor
de (economische) bedrijfsvoering van de
boer, maar lijkt ook van doorslaggevend
belang voor de natuur in sloten.
Het onderzoek richt zich primair op het
vaststellen van de effecten van allerlei
vormen van beheer op de natuur (vegetatie,
macrofauna en amfibieën). De effecten op
de chemische waterkwaliteit worden echter
ook onderzocht. Binnen de melkveehouderij gaat het daarbij natuurlijk vooral om
de bijdrage aan de N- en P-concentraties
van het oppervlaktewater. De concentraties
van deze nutriënten zijn sterk bepalend
voor de rijkdom en de structuur van de
vegetatie en daarmee van invloed op de
rijkdom van de slootfauna. Een extra reden
om ook waterkwaliteitsmetingen te doen is
dat de waterkwaliteit in polders mede
bepalend is voor de waterkwaliteit van
meren, plassen, rivieren en de Noordzee.
De activiteiten van boeren zijn daarmee
ook indirect bepalend voor de rijkdom aan
natuur elders.
In dit artikel besteden wij aandacht aan
de relatie tussen de landbouw en N- en Pconcentraties in veenweidesloten aan de
hand van tussentijdse resultaten - en dus
voorlopige conclusies - van ons onderzoek.
Het gaat daarbij vooral om de mogelijkheden die boeren hebben om deze concentraties te verlagen via aanpassingen van de
mestgift en de waterdiepte.

Materiaal & methoden
Algemeen
Het streven van het onderzoek is om door
vergelijking van zorgvuldig geselecteerde,
bestaande situaties uitspraken te doen
over de gevolgen van diverse agrarische
activiteiten op natuurwaarden en de waterkwaliteit van sloten. Daarvoor worden
bedrijven geselecteerd die in allerlei
opzichten verschillen in hun bedrijfsvoering. Om het gevoerde beheer te
kunnen relateren aan de natuurwaarden in
de sloot worden alleen bedrijven onderzocht waarbij het beheer de laatste 5 jaar
niet of nauwelijks is veranderd. Door
veranderingen in het gehele gebied als
gevolg van het mestbeleid is dit echter niet
geheel realiseerbaar.
Beoogd wordt om in de loop van drie jaar
(1994, 1995 & 1996) ± 100 verschillende
bedrijven te bezoeken en ± 300 sloten in
totaal te bemonsteren. De hier gepresenteerde resultaten beperken zich tot de
gegevens die in 1994 en begin 1995 zijn
verzameld in 44 sloten verspreid over 16
bedrijven. Deze bedrijven zijn alle gelegen
op eutroof (bos)veen in het westelijk
weidegebied van de provincies Noord- en
Zuid-Holland en Utrecht. Gebieden met
kwel van meer dan 0,5 mm/dag zijn
vermeden.
Voor elk bedrijfis de hoogte van de
bemesting van de percelen berekend aan
de hand van de kunstmestgift, de omvang
van de veestapel, de duur van de stalperiode en de gebruikte bemestingsapparatuur volgens de methodiek van het
Handboek van de Rundveehouderij
[Asijee, 1993].Per sloot is de breedte,
waterdiepte en baggerdikte bepaald in de
periode half mei tot eind juni (afb. 1).
Tezelfdertijd is de drooglegging (het slootpeil: afb. 1) bepaald voor de aanliggende
percelen. Voor elke sloot is bovendien de
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Afb. 1 - De onderscheiden variabelen wal betreftde
slootdimensies en de droogleggingvan de aanliggende
percelen.

gebruikte slootschonings- en baggerapparatuur, het tijdstip van slootonderhoud, de
verbinding met andere sloten, de afstand
tot het inlaatpunt voor gebiedsvreemdwater e.d. bekend.
Waterkwaliteit
In dit artikel besteden wij alleen aandacht
aan de relatie tussen de mestgift, het slootpeil en de slootdimensies aan de ene kant
en de N- en P-concentraties aan de andere
kant. Onze verwachting is dat deze factoren
vooral de N- en P-concentraties bepalen.
De eventuele invloed van andere factoren
wordt vooralsnog genegeerd.
De N- en P-concentraties zullen waarschijnlijk toenemen met de mestgift en de
dikte van de baggerlaag en afnemen met de
slootbreedte en waterdiepte. Bij een dieper
slootpeil zouden de concentraties zowel
kunnen afnemen (doordat de meststoffen
minder snel zullen uitspoelen) als toenemen (doordat er meer mineralisatie is).
De beschikbare dataset werd onvoldoende
geacht om ook te toetsen op eventuele
interactie-effecten, bijvoorbeeld in hoeverre
het effect van de mestgift afhangt van het
slootpeil.
De waterkwaliteit wordt in het onderzoek
tweemaal per jaar gemeten: één keer in de
winter (half februari) en één keer in de
zomer (eind juli). Voor de winter wordt
aangenomen dat uitspoeling vanuit de
percelen de N- en P-concentraties in de
sloten bepaalt, terwijl deze concentraties
in de zomer ook worden bepaald door de
inlaat van gebiedsvreemdwater en door de
opname door planten. Voor het vaststellen
van effecten van het mestgebruik op de
N- en P-concentraties in slootwater lijken
metingen in de wintermaanden daarom het
meest geschikt. In dit artikel beperken we
ons daarom tot de wintermetingen.
De watermonsters zijn genomen vlak
onder het wateroppervlak. Hierbij werden
twee mengmonsters genomen van 0,5 liter
uit 10 submonsters van 0,5 liter. Eén van
de twee submonsters is aangezuurd met
5 ml 5M H 2 S0 4 . De N-concentratie is
bepaald door eerst de NH 4 >-concentratie te
meten volgens de indofenolblauw-methode,
waarna de overige N wordt gemeten door
N 0 3 - en N 0 2 - om te zetten in NH 4 + door

reductie met titaanchloride en wederom de
indofenolblauw-methode te gebruiken
[Allen etai, 1974]. De P-concentratie is
bepaald door de P0 4 3 ~-concentratie te
meten volgens de molybdaatblauwmethode waarbij ascorbinezuur wordt
gebruikt als reductiemiddel [Golterman
etal, 1978].De opgeloste organische N en
P kon door beperkte laboratoriumfaciliteiten niet gemeten worden.
Statistische analyse
Voor de statistische analyse is gebruik
gemaakt van multipele lineaire regressieanalyse, omdat in elke sloot het effect van
de mestgift, het slootpeil en de slootdimensies tegelijkertijd speelt. Bovendien
verwachten we een monotoon stijgend of
dalend verband tussen elk van deze (onafhankelijke) variabelen en de N- of Pconcentratie. Multipele lineaire regressieanalyse levert een regressiemodel op, dat
wil zeggen een lineaire optelsom van de
individuele relatie tussen elke onafhankelijke variabele en de N- of P-concentratie.
Een dergelijk model kan dus gebruikt
worden om op basis van de onafhankelijke
variabelen de N- en P-concentraties in een
sloot te voorspellen.
Het regressiemodel wordt bepaald door
na te gaan welke lineaire optelsom de
verschillen in N- of P-concentratie tussen
sloten zo goed mogelijk verklaart. Om het
voorspellen zo eenvoudig mogelijk te
houden, wordt naar een model gestreefd
met zo min mogelijk onafhankelijke variabelen, zonder dat de verklarende waarde
van het model veel verschilt van een model
met alle onafhankelijke variabelen erin. Dat
betekent in de praktijk dat variabelen die
niet of nauwelijks invloed hebben op de
concentraties weggelaten worden, maar ook
dat variabelen die sterk samenhangen met
een andere variabele weggelaten kunnen
worden.
Voor de bepaling van dit model hebben
wij de zogenaamde stapsgewijze selectie
gehanteerd [Oude Voshaar, 1994]: voor
elke onafhankelijke variabele wordt nagegaan of toevoeging van de variabele aan het
model danwei verwijdering van de variabele uit het model, zorgt voor een 'verbetering' van het model. 'Verbetering' betekent
hierbij dus zowel het beter verklaren van
de concentratieverschillen tussen sloten als
vereenvoudiging van het model. Voor
toevoeging werd een onbetrouwbaarheidsdrempel a van 0,05 gebruikt en voor
verwijdering een a van 0,10.
Voorwaarde voor regressie-analyse is dat
de residuen, dat is het verschil tussen de
gemeten en de berekende N- of P-concentratie op basis van het regressiemodel,
normaal zijn verdeeld en een constante
variantie hebben. Om te voldoen aan deze

voorwaarden hebben wij van de concentraties de natuurlijke logaritme genomen.
De analyses zijn uitgevoerd met het
programma SPSS/PC+ [Norusis, 1992],
Resultaten
Stikstof
De mestgift en de waterdiepte blijken de
gemeten N-concentraties in de sloot
redelijk goed te verklaren: ± 65%van de
variantie in de waarnemingen wordt
verklaard door een regressiemodel met
alleen deze twee variabelen (afb. 2). Het
verband tussen de N-concentratie en de
mestgift en de waterdiepte is daarbij:
N
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Afb. 2 - Het verband tussen de berekende (voorspelde)
N-concentratie op basisvan het regressiemodelen de
gemeten N-concentratie (N=44). Omdat hetregressiemodel isbepaald voor In-getransformeerde concentraties,
zijn ook beideassen In-getransformeerd.De getrokken lijn
isy = x.

met N conc in mg/l, de mestgift in kg
N/ha-jr en de waterdiepte in cm.
Zowel het regressiemodel als geheel
(tabel I), als de afzonderlijke bijdragen
daaraan door de mestgift en de waterdiepte
zijn significant bij een a van 0,05 (tabel II).
De afzonderlijke relatie tussen mestgift of
waterdiepte en de N-concentratie kan met
het regressiemodel worden gegeven, mits
de waterdiepte respectievelijk de mestgift
constant wordt gehouden. Deze relaties
zijn weergegeven in afbeelding 3 (mestgift)
en 4 (waterdiepte). Hierbij hebben we ons
beperkt tot het meetbereik van de dataset,
TABEL I - Toetsingsresultaten voor hetregressiemodel
met de mestgift en de waterdiepte als de onafhankelijke
variabelen en deN-concentratie als de afhankelijke
variabele. DF = vrijheidsgraden; MS = variantie.
Variantie-bron

DF

AIS

P-waarde

Regressie
Residuen

2
41

6,17
0,16

<0,0001
n.v.t
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TABEL II - Regressiecoëfficiëntenentoetsingsresultaten
voor het regressiemodelmet de mestgift (in kg N/ha -jr), de
waterdiepte (in cm) en deN-concentratie (in mg/l).
Onafhankelijke
variabele
N-mestgift
Waterdiepte
Constante

Regressiecoëfficiënt

P-waarde

0,004
-0,020
0,379

<0,0001
0,005
0,226

TABEL III - Toetsingsresultaten voor hetregressiemodel
met de waterdiepte, de slootbreedteen het slootpeilals
de onafhankelijke variabelen en met de P-concentratie
als de afhankelijke variabele. DF — vrijheidsgraden;
MS = variantic.
Variantie-bron

DI-

MS

P-waarde

Regressie
Residuen

3
40

4,47
0,83

0,0034
n.v.t

met het regressiemodel variëren slechts
tussen de 5 en 7 (ln-getransformeerde
P-conc), terwijl de meetwaarden variëren
tussen de 3 en 8 (afb. 5). De afzonderlijke
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Afb. 6 - Het verband tussen de waterdiepte en de
P-concentratie in de slootbij eenslootpeil van 50 cm en
eenslootbreedtevan 400 cm (hetgemiddelde slootpeilen
degemiddelde slootbreedtein de dataset). Daarnaast zijn
de meetwaarden in deafbeelding aangegeven, waarbij
het regressiemodelis gebruikt om te corrigerenvoor het
gemeten slootpeil en degemeten slootbreedte.

Afb. 7 - Het verband tussen de slootbreedteen de
P-conccntratic in de slootbij eenwaterdiepte van 25 cm
en eenslootpeil van 50 cm (degemiddelde waterdiepte en
hetgemiddelde slootpeil in de dataset). Daarnaast zijn
de meetwaarden in deafbeelding aangegeven, waarbij het
regressiemodelis gebruikt om tecorrigerenvoor degemeten
waterdiepte en hetgemeten slootpeil.

Aß. 3 - Het verband tussen dehoogte van de mestgiften
de N-concentratie in de slootbij eenwaterdiepte van
25 cm (degemiddelde waterdiepte in de dataset).
Daarnaast zijn de meetwaarden in de afbeelding
aangegeven, waarbij het regressiemodel is gebruikt om
tecorrigerenvoor degemeten waterdiepte.
Afb. 4 - Het verband tussen de waterdiepte en de
N-conccntratic in de slootbij een mestgift van 300 kg
N/ha jr (degemiddelde mestgift in de dataset).
Daarnaast zijn de meetwaarden in de afbeelding
aangegeven, zvaarbij het regressiemodelis gebruikt om
te corrigerenvoor de werkelijke mestgift.
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Afb. 5 - Het verband tussen deberekende (voorspelde)
P-concentratie in de sloot op basisvan hetregressiemodel
en degemeten P-concentratie (N=44). Omdat het
regressiemodelisbepaald voor ln-getransformeerde
concentraties, zijn ook beideassen In-getransformeerd.
De getrokken lijn is y = x.

bijdragen van de waterdiepte, de slootbreedte en het slootpeil aan de verklaring
van de waarnemingen zijn alle significant
(tabel IV). De afzonderlijke relaties (bere15
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omdat het regressiemodel ook bepaald is
binnen dit meetbereik.
Fosfor
De verschillen in P-concentratie tussen
sloten worden nog het best verklaard door
de waterdiepte, de slootbreedte en het
slootpeil met de volgende relatie:
P

=e
conc.

8,160- 0,048 * waterdiepte + 0,002 *slootbreedte - 0,040*slootpeil)

met P conc in ^g/1 en de waterdiepte, slootbreedte en het slootpeil in cm.
De verklaring van de P-verschillen tussen
sloten door het regressiemodel is weliswaar
significant (tabel III), maar de totaal
verklaarde variantie door het model is
slechts ± 25%.Het regressiemodel blijkt
vrij 'conservatief: de berekende waarden

TABEL IV - Regressiecoëfficiënten en toetsingsresultaten
voor het regressiemodelvan de waterdiepte (in cm),
slootbreedte(in cm) en het slootpeil (in cm) met de
P-concentratie (in mg/l).

Onafhankelijke
variabele
Waterdiepte
Slootbreedte
Slootpeil
Constante

Regressiecoëfficiënt
-0,048
0,002
-0,040
8,160

P-waarde
0,003
0,011
0,026
<0,0001

kend aan de hand van het regressiemodel)
zijn weergegeven in de afbeeldingen 6, 7
en 8.

Aß. 8 - Het verband tussen het slootpeil en de
P-concentratie in de sloot bij eenwaterdiepte van 25 cm
en eenslootbreedtevan 400 cm (degemiddelde waterdiepte en slootbreedtein de dataset). Daarnaast zijn de
meetwaarden in de afbeeldingaangegeven, waarbij het
regressiemodelis gebruikt om te corrigerenvoor degemeten
waterdiepte en degemeten slootbreedte.

Discussie
Het door ons uitgevoerde beschrijvendanalytisch onderzoek [Tamis etal., 1991]
levert weliswaar duidelijke verbanden
op, maar is op zich onvoldoende om te
bepalen of dit ook causale (oorzakelijke)
verbanden zijn. Causale verbanden kunnen
in beginsel het best worden bepaald met

behulp van experimenten. Door bij een
beschrijvend onderzoek echter zoveel
mogelijk rekening te houden met eventuele
storende factoren mag men toch aannemen
dat de gevonden verbanden ('correlaties')
zeer waarschijnlijk ook causale verbanden
zijn. Nadere bestudering van foutenbronnen binnen het onderzoek kan
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daarom duidelijk maken in hoeverre dit
het geval is. Vergelijking van eigen resultaten met resultaten van ander onderzoek
kan een dergelijke interpretatie ondersteunen. Wij zullen dit doen voor de
verschillende onafhankelijke variabelen.
Mestgift
Onze verwachting was dat hogere mestgiften zullen leiden tot hogere N- en Pconcentraties in de sloot. Wij vinden dit
wel voor N, maar niet voor P. Bij dit laatste
moeten we ons echter het volgende realiseren:
- We kunnen met de gekozen onafhankelijke variabelen de verschillen in P-concentraties tussen sloten maar matig verklaren.
Dit wijst erop dat we nog andere variabelen bij onze analyse moeten betrekken.
Aangezien de bijdrage van elke variabele
aan de verklaring afhangt van de overige
variabelen in een regressiemodel, is het
mogelijk dat het effect van de mestgift pas
kan worden aangetoond in zo'n nieuwe
analyse.
- Het gekozen meettijdstip is niet geschikt
om een verband te vinden met de P-concentratie. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat
P niet - lang nadat er bemest is - uitspoelt
via de bodem, maar direct na het uitrijden
van de mest over de bodem afspoelt.
Een andere mogelijkheid is dat de P die
's winters uitspoelt in de bagger wordt
vastgelegd en pas 's zomers vrijkomt.
De Groot etal.[1987], die onderzoek
hebben gedaan naar de relatie tussen mestgift en kroosgroei, vonden dat de kroosgroei het beste kon worden verklaard door
de N-mestgift en de P-P0 4 -concentratie in
de sloot (in plaats van de P-mestgift). Dit
wijst er dus ook op dat de P-concentratie
in een sloot niet direct gerelateerd is aan
de P-mestgift.
Veeningen [1985] heeft in een aantal veensloten de waterkwaliteit een paar jaar
gemeten. Hij schrijft de fluctuaties van de
N-concentratie, waarbij hoge concentraties
in de wintermaanden, toe aan mineralisatie,
uitspoeling en afspoeling. De fluctuaties in
de P-concentratie lijken meer met de inlaat
van gebiedsvreemd water samen te hangen.
Veeningen vindt namelijk alleen hoge
concentraties in de zomermaanden en na
veranderingen in de aanvoerroute van
water in de betreffende polder. De resultaten van Veeningen ondersteunen dan
ook onze metingen.
Hendriks [1993] onderzocht de effecten
van de mestgift op de oppervlaktewaterbelasting (dit is de hoeveelheid nutriënten
die naar een sloot af- en uitspoelen) met
behulp van een (geijkt) model. Hendriks
vindt hierbij een verhoging van de N- én
P-belasting bij toename van de mestgift.
In hoeverre dit ook leidt tot hogere N- en

P-concentraties in een sloot hangt af van
processen zoals denitrificatie en P-adsorptie in de sloot. Het onderzoek van
Hendriks bevestigt noch weerspreekt dan
ook onze resultaten.
Slootpeil
Onze resultaten indiceren dat de N-concentratie in sloten niet of nauwelijks wordt
bepaald door het slootpeil, maar de P-concentratie wel. Bij dit laatste verband
moet wederom worden bedacht dat ons
regressiemodel onze waarnemingen slechts
marginaal beschrijft. Bij nadere beschouwing van onze dataset blijkt bovendien
dat het verband tussen het slootpeil en de
P-concentratie sterk wordt beïnvloed door
één waarneming (met het meest extreme
slootpeil: afb. 8). Zonder deze waarneming
draagt het slootpeil niet meer dusdanig bij
aan de verklaring van de waarnemingen
dat de factor wordt opgenomen in het
regressiemodel. De verschillende meetwaarden lijken echter nog steeds een
afnemende P-concentratie bij een toenemend slootpeil te indiceren (afb. 8).
Pankow etal. [1985] onderzochten het
verschil in de nutriëntenbelasting van
(slechts) twee sloten met een verschillend
slootpeil. Er werden in twee opeenvolgende
jaren metingen gedaan. De N-belasting was
in beide jaren het hoogst bij de sloot met
het diepste slootpeil; de P-belasting bleek
meer afhankelijk van het meetjaar dan van
het slootpeil. De resultaten van dit onderzoek komen dus niet overeen met die van
ons. Het onderzoek van Pankow etal.
geeft echter geen directe informatie over de
N- en P-concentraties in de sloot en door
het gering aantal meetlokaties is de invloed
van toeval vrij groot.
Hendriks [1993] vindt in zijn onderzoek
(zie hierboven) in gebieden zonder
kwel/wegzijging met eutroof veen, geen
netto effect van de ontwatering op de
N-belasting terwijl de P-belasting toeneemt
met het slootpeil. De resultaten voor N
komen dus overeen met onze eigen resultaten; de resultaten voor P zijn echter
tegengesteld (afb. 8). Het lijkt niet waarschijnlijk dat dit laatste (alleen) te wijten is
aan het feit dat Hendriks onderzoek heeft
gedaan aan de slootbelasting en wij aan de
N- en P-concentraties. Onduidelijk is
echter welke oorzaken er nog meer kunnen
zijn voor dit verschil.
Waterdiepteen baggerdikte
Onze resultaten indiceren dat de N- en
P-concentraties afnemen met de waterdiepte en niet of nauwelijks (extra) worden
bepaald door de baggerdikte. Dit hoeft
echter nog niet te betekenen dat een boer
de N- en P-concentratie kan verlagen als
hij bij zijn (vaste) slootdiepte de water-

diepte vergroot door te baggeren. Als de
waterdiepte in onze dataset bijvoorbeeld
sterk gecorreleerd is met de slootdiepte,
dan kan 'het waterdiepte-effect' net zo goed
een 'slootdiepte-effect' zijn. De waterdiepte
en slootdiepte blijken in de dataset inderdaad gecorreleerd (r=0,61; p=0,001), maar
binnen één slootdiepte varieert de waterdiepte toch nog vrij veel (afb. 9).
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Afb. 9 - De relatie tussen de slootdiepte en de waterdiepte
binnen degebruikte dataset (N=44).

Om beter onderscheid te kunnen maken
tussen beide mogelijke effecten, hebben wij
dezelfde analyse nog eens gedaan binnen
een beperkte range van de slootdiepte
(80 tot 120 cm). Binnen deze range is er
nauwelijks meer een correlatie tussen de
waterdiepte en de slootdiepte (r=0,36;
p>0,01; afb. 10). De waterdiepte wordt dan
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Aß. 10 - De relatie tussen deslootdiepte en waterdiepte
binnen eenbeperkte range van de dataset (N—24).

niet meer geselecteerd voor het regressiemodel, dat wil zeggen voegt niets of
nauwelijks extra's toe aan de verklaring
van de concentratieverschillen tussen
sloten. Het is echter mogelijk dat er geen
effect wordt gevonden, omdat er maar
24 waarnemingen bij deze (sub-)analyse
betrokken waren.
Boeijen etal. [1991 & 1992] hebben ook
het effect van het vergroten van de waterdiepte door baggeren onderzocht. Zij
vinden eveneens dat de N- en P-concentraties afnemen bij toename van de waterdiepte. De baggerdikte of slootdiepte is
hierbij echter niet als mogelijk verklarende
variabele meegenomen.
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Slootbreedte
In tegenstelling tot onze verwachting
vinden wij een toename van de P-concentratie met de slootbreedte (afb. 7). Hierbij
geldt echter weer dat het regressiemodel de
waarnemingen slechts zeer matig beschrijft.
Bovendien is de spreiding van de waarnemingen rond het berekende verband
tussen slootbreedte en P-concentratie erg
groot (afb. 7).
Katwijk &Roelofs [1988] vinden overigens
ook een hogere P-concentratie in bredere
sloten. Ze schrijven dit echter toe aan een
hogere belasting met gebiedsvreemd water
van de (aanvoerende) brede sloten.
Een dergelijke oorzaak lijkt niet direct
aannemelijk voor onze metingen, omdat
gedurende onze meetperiode (winter) niet
of nauwelijks gebiedsvreemd water wordt
ingelaten.
Betekenis voor boeren
Uit onze onderzoekresultaten kunnen in
principe maatregelen worden afgeleid waarmee individuele boeren de waterkwaliteit
in hun sloten kunnen verbeteren. Voor de
P-concentratie in de sloot zijn de resultaten daarvoor nog onvoldoende. Voor de
N-concentratie lijken de resultaten wel
voldoende. Verlaging van de mestgift en
mogelijk ook het vergroten van de waterdiepte zou tot lagere N-concentraties
moeten leiden.
Deze maatregelen zijn niet verrassend. Ons
onderzoek geeft echter ook kwantitatieve
informatie over het verwachte nut van deze
maatregelen. Dat betekent dat de gewenste
waterkwaliteit vertaald zou kunnen worden
in zeer concrete voorstellen. Helaas is dat
vooralsnog toch niet mogelijk, omdat:
- de overheidsnormen voor oppervlaktewater zijn geformuleerd voor het zomerhalfjaar en betrekking hebben zowel op
minerale N en P als op de opgeloste organische N en P. Onze metingen zijn alleen
gedaan in de winter en aan minerale N
en P. Bovendien kunnen kanttekeningen
worden geplaatst bij de bruikbaarheid van
deze normen voor sloten: de normen zijn
namelijk gerelateerd aan een bepaalde mate
van algenmassa, terwijl voor sloten de
kroosbedekking eerder bepalend zou
moeten zijn voor waterkwaliteitsnormen
[Boers etal, 1995];
- het is nog onduidelijk welke waterkwaliteitsnormen in sloten gehanteerd zouden
moeten worden als het gaat om eutrofiëringsproblemen in overig oppervlaktewater [Boers eial, 1995].
Dat de huidige waterkwaliteit van veel
sloten niet de gewenste is, zal een ieder
duidelijk zijn. Daarom zullen maatregelen
als het verlagen van de mestgift en/of het
vergroten van de waterdiepte so wie so
nodig zijn. De vraag is dan op welke

manier boeren het beste bewogen kunnen
worden tot het nemen van deze maatregelen?
Vermindering van de effecten van de mestgift probeert de overheid momenteel af te
dwingen via het mestbeleid. Gezien de
ontvangst van dit beleid is het nog de
vraag of dit voldoende effect zal sorteren.
De keur van waterschappen zou in principe
moeten voorzien in een redelijke waterdiepte. Binnen de door ons onderzochte
sloten bleek de gemiddelde waterdiepte
slechts 25 cm te zijn. Dit geeft aan dat de
huidige keurcontrole van sloten niet ideaal
is. Beide voorbeelden zijn gebaseerd op
van bovenaf opgelegde maatregelen.
Naar ons idee zou een minder gebiedende
en meer stimulerende aanpak meer kans
van slagen hebben. Ervaring met natuurvriendelijk slootkant- en weidevogelbeheer
hebben geleerd dat er alleen al met voorlichting onder veehouders natuurwinst te
boeken is. Ook stimulering van vrijwillige
mineralenboekhouding kan leiden tot het
terugdringen van het N- of P-overschot op
het bedrijf. Een dergelijke boekhouding
kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de
kunstmestgift beter afgestemd wordt op de
benutting van de dierlijke mest, waardoor
de totale mestgift wordt verlaagd zonder
dat dit direct leidt tot een vermindering
van de gewasopbrengst. Voor maatregelen
die wel consequenties hebben voor de
opbrengst van het bedrijf is voorlichting
alleen natuurlijk onvoldoende.
Om ook draagvlak te creëren voor verdergaande maatregelen is een duidelijk begrip
van de boeren voor de beoogde doelen
nodig. Dit begrip kan worden bereikt als
boeren betrokken worden bij het opstellen
van deze doelen, zeker als het om de eigen
omgeving gaat. Het groeiend aantal milieucoöperaties demonstreert de betrokkenheid
van boeren met hun streek.
Om vervolgens ook draagvlak te creëren
voor de maatregelen om de doelen te realiseren, is het nodig dat duidelijk wordt
welke (van alle mogelijke) maatregelen
nodig zijn. Daarbij is het verstandig om
mogelijke suggesties voor maatregelen van
boeren ook als opties mee te nemen.
Verder moet de bijdrage van de boeren in
verhouding staan tot de inspanning van
andere 'vervuilers' aan de realisatie van de
doelen.
Tenslotte zal ook bekeken moeten worden
of financiële tegemoetkomingen nodig zijn
voor maatregelen die uitstijgen boven
datgene wat redelijkerwijs van boeren
verwacht mag worden.
Een dergelijke regionale aanpak, waarbij de
lokale bevolking direct betrokken wordt bij
(en verantwoordelijk wordt voor?) de realisatie van de gewenste water- en natuurkwaliteit, heeft ons inziens de meeste kans

van slagen. Ze wordt echter nog zelden
toegepast. Voor de veenweidegebieden
kennen wij voorbeelden in de Krimpenerwaard [Hendriks etal, 1994] en uit de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
[Twisk &Kruk, 1994; Clausman, 1994].
Verder onderzoek
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat
ons onderzoek op een aantal punten
aangepast, aangevuld of verder uitgewerkt
moet worden. Zo zijn aanvullende metingen nodig om de kwantitatieve relaties
nauwkeuriger vast te stellen. Ook is het
wenselijk om voor bepaalde variabelen
(zoals de waterdiepte) de onderzochte
range te vergroten en te zoeken naar sloten
die niet of weinig verschillen in slootdiepte, maar wel in waterdiepte. Tevens is
het wenselijk te zoeken naar andere, beter
verklarende variabelen voor de P-concentraties en om na te gaan in hoeverre het
mogelijk is om bij waterkwaliteitsmetingen
in de zomer de invloed van gebiedsvreemd
water te onderscheiden van de invloed van
boeren. Tenslotte zal moeten worden nagegaan in hoeverre de effecten op de waterkwaliteit vergelijkbaar zijn met die op flora
en fauna in de sloot. Deze laatste worden
immers niet alleen bepaald door de waterkwaliteit, maar mogelijk ook door het
fysieke slootonderhoud.
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Gemeentewaterleidingen gaat
naar Beira
Gemeentewaterleidingen Amsterdam en
het waterleidingbedrijf Aguas da Beira in
Mozambique nemen deel aan een uitwisselingsprogramma in het kader van de
vriendschapsband Amsterdam/Beira. Het
programma wordt met ruim zes ton financieel ondersteund door de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG). Eind
augustus is het contract ondertekend
door Ele-Jan Saaf van de VNG en adjunctdirecteur GW Bert Roebert. Een paar
dagen later vertrokken de eerste GWmedewerkers naar Mozambique. Verschillende mensen gaan daar een zusterstad
bijstaan op praktisch niveau, praktijkgericht en doelmatig.
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E.J. Schaaf (VNG) enB. Roebert (GW) ondertekenen
contract Beira.

Aguas da Beira voorziet de havenstad Beira
en naaste omgeving van drinkwater.
Althans, dat doet het bedrijf zes uur per
dag. De rest van de tijd is er geen druk en
komt er dus geen druppel water uit de
kranen.
De komende drie jaar gaan verschillende
medewerkers van GW tweemaal per jaar
een maand naar Mozambique. Zij gaan
daar helpen met het instandhouden of
verbeteren van de bestaande installaties.
De ondersteuning richt zich ook op procedures en technieken van waterproductie,
kwaliteitsbewaking en het opzetten van
informatiesystemen. Heel belangrijk is ook
een opleidingsplan; Mozambikanen gaan
hun landgenoten lesgeven in onder andere
waterleidingtechniek, lassen, typen en
boekhouden. Er wordt een eenvoudig
laboratorium ingericht en een lekkend
waterreservoir gedicht. (Persbericht GW)

