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kroos.Hethierdoorveroorzaakte lichtgebrek
endeslechtezuurstofomstandigheden beïnvloedenweerandereecologischegroepenzoals
macrofauna endiatomeeën.
Metbemestings-enspuitvrije zoneslangs
perceelsrandenwordtgeprobeerdintegrijpen
opdetransportroutes vangewasbeschermingsmiddelen enmeststoffen viadeluchten
hetwater.Debelastingvanhetoppervlaktewatetkangereduceerd wordendoor invangen
ofneerslaanindebufferzone, bindingaan
bodemdeelrjes ofduurzame verwijdering door
denitrifïcatie (stikstof) enopnamedoorplanten(stikstofenfosfaat).Wanneermenmet
bemestings-en/ofspuitvrijezonesook
ecologischrendement wilsorteren,dangaat
hetnietalleenomdematevanreductie,maar
vooralomderesterendebelastingvanhet
oppetvlaktewater.Voorveelstoffen isnogniet
bekendhoelaagdezeconcentraties moeten
zijn vooreenduurzame instandhoudingvan
aquatische levensgemeenschappen.

'Effectenvanaangepastbeheer
vanperceelsrandenopde
kwaliteitvansloten
IR. J. VAN DER STRATEN, WITTEVEEN+BOS
DRS. P. H A R T O G , WITTEVEEN+BOS

DRS. B. VAN DER WAL, STOWA

Werkwijze flankerend onderzoek
Inverschillendelandbouwgebieden in
Nederlandwordtgeëxperimenteerd met
aangepastrandenbeheer.Omnategaanof
positieveeffecten vanaangepastperceelsrandenbeheer metbehulpvanhetSTOWA-beoordelingssysteemvootslotenmeetbaarzijn inde
ecologischewaterkwaliteit vansloten,isinde
periode 1996-1998flankerend onderzoekuitgevoerdbijdiverselopendeprojecten metaangepastperceelsrandenbeheer. Hetonderzoek
richttezichineersteinstantieopakkerbouwgebieden,maarisuitgebreidnaarveenweidegebied.Totaalzijn achttien meetlocatiesen
negenreferentielocaties gevolgdindeperiode
1996totenmet 1998,verdeeldoverde
genoemdevijfdeelprojecten. Bijmeetlocaties
zondergeschikteruimtelijke referenrie,isin
hetonderzoekalleendeontwikkelinginde
tijd gevolgd.

DeNederlandseoverheidstreeftnaarreductievandeemissievangewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen naarhetoppervlaktewater. InhetverlengdevanhetMeerjarenplan Gewasbescherming
heeft IKC-Landbouweendemonstratieproject uitgevoerddatgerichtisopeenverbetering vande
acceptatieeninpasbaarheid vanaangepast beheervanpcrceelsranden.Inaanvulling hieropisin
opdrachtvandeSTOWA inhetkadervanhetonderzoeksprogramma 1995- 1999eenprojectuitgevoerddoorWitteveen+Bos.Dedoelstelling wastweeledig:hetmonitorenvandeecologische kwaliteit
vanslotenwaardooraangepastperceelsrandenbeheeremLSsicreductievangewasbeschermingsmiddelenen/o/meststojjen wordtnagestreefd ende bruikbaarheid toetsenvanhetecologischebeoordelingssysteem voorslotenvanSTOWAvoorhetmonitorenvandergelijke veranderingen.
Hetonderzoekomvatte vijf proefprojecten
verspreidoverNederland:Bergambacht(ZuidHolland),Bollenlanden (Zuid-Holland),
Biddinghuizen(Flevoland),SchoneMaas
(Noord-Brabant)enZonnestraal(Zeeland).
Gewasbeschermingsmiddelen en nutriëntenkunnen inhetaquatisch ecosysteemin
landbouwgebieden terechtkomen viadirecte
toediening('meemesten'vandewatergang),
af- enuitspoeling,drift (verwaaiing),naleve-

ringuitdewaterbodem, atmosferische depositieenaanvoerviaoppervlaktewater. Onderzoeknaardeeffecten vangewasbeschermingsmiddelenopaquatischeecosystemen duidtop
ingrijpende effecten opdebiodiversiteit.
Nutriënten komenvannature welvoorin
oppervlaktewater, maarinzeerlageconcenttaties.Eentoenamevanmeststoffen inhetwater
(eutrofiëring) kanleidentoteensterke
toenamevanbiomassavanvooralalgenen/of
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maarzijn tegelijkertijd grootschaligegebiedsgerichtemaatregelengenomen.Hoewelhet
effect vanaangepast randenbeheerdoorvergelijkingvandeslootkwaliteitopmeet-enreferenrielocatiesonduidelijk is,blijkt hierinhet
gebiedalsgeheeleenduidelijke verbetering
vandeecologischewaterkwaliteitoptetreden.
Bruikbaarheid methode
Ecologischebeoordelingvolgenshet
STOWA-systeemvoorsloteniseengeschikte
methodeomdekwaliteit vanspecifiekeaspectenvanhetslootecosysteem,zoalsinditgeval
trofie en/oftoxiciteit inbeeldtebrengenop
basisvandeindicatievan fysisch-chemische
parameters,soortensamenstelling eninrichtingvandesloot.Voormonitoringvanrelatief
kortetijdreeksen, zoalsdedriejaar vandit
onderzoek,lijktdemethodeechter minder
geschikt,omdathetonderscheid tussen trend
enfluctuatienieteenduidigtemakenis.Enerzijdsishet mogelijk datveranderingen inhet
slootsysteem(nog)nietzodaniggrootwaren
datditzichuitteineenverschilvanéénof
meerdereecologischeniveaus.Anderzijds
tradenerjuist wel(opheteerstegezichtniette
verklaren)verschuivingen inecologische
niveausopdieeenjaar laterweerverdwenen
waren.Deincompleetheid vandebasisgegevens(doordroogvallenvanslotenofandere
eerdergenoemdeaanwijsbare praktische
oorzaken) ishierookdebetaangeweest.

Effecten van aangepast beheer
DeresultatenvanhetflankerendonderzoekzijnbeschrevenindeSTOWApublicatie
nr.2000-01.Slechtsopenkelemeetlocaties
zijnopbasisvandeecologischebeoordelingmethodevandeSTOWApositieveeffecten van
hetaangepastrandenbeheergevonden.Effect
vanaangepastgebruikvanbestrijdingsmiddelenopdeperceelsrand opde(voorlopige)karakteristiek toxiciteitvanhet
ecologischbeoordelingssysteem voorslotenis
waargenomenoptweelocaties.Uitnadere
analyseblijktdatinbeidegevallen tegelijkertijd sprakeisvaneengeleidelijke toenamevan
dediversiteitvande macrofaunagemeenschap.Een(beperkt)positiefeffect vanaangepastgebruikvanmeststoffen opdeperceelsrandopdekarakteristiektrofievanhet
ecologischbeoordelingssysteem iswaargenomenopdrielocaties.Ditisnieteenduidig
terugtevindenineenveranderingvande
diversiteitvandelevensgemeenschapopdeze
locaties.

Aanbevelingen
Uithetflankerendonderzoekblijkt dat
aangepastrandenbeheer in landbouwgebieden
meestalopkortetermijn nietdirectleidt tot
eengroteverbeteringvandeecologische
kwaliteitvanhetslootmilieu.Tochmaghieruitnietgeconcludeerdwordendataangepast
perceelsrandenbeheer derhalvegeenzin heeft.
Dekwaliteitvanslotenin landbouwgebieden
wordtbehalvedooraf- enuitspoeling(en
inwaaiing)vanmeststoffen enbestrijdingsmiddelenbeïnvloeddoorveel,perlocatie
verschillendefactoren,zoalsinlaatvan
gebiedsvreemd water,drainage,puntlozingen

Indemeestegevallenblijft debeoordeling
tijdensdedriemeetjaren constant.Voorwaargenomenveranderingenzijn inenkelegevallenpraktischeoorzakenaanwijsbaar (het
verdwijnen rietstengelsdiegeplaatstwaren
voorbemonsteringvankiezelwieren,hette
vroegschonenvanslotenofhet tijdelijk
droogvallenvansloten).Ookkunnenderesultatenopenkelelocaties(positiefofnegatief)
beïnvloedzijn doorandereingrepeninde
omgeving.ZoisinBergambachtinhetonderzoeksgebiednietalleenopdeonderzochte
locatiesaangepastrandenbeheer uitgevoerd,
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ofafvoer vaneldersverontreinigdwater.Het
effect vanperceelsrandenbeheer isnaar
verwachtinggroterwanneer binneneen
aaneengeslotenwatersysteem tegelijkertijd
maatregelen wordengenomengerichtopdeze
anderebeïnvloedingsfactoren. Inzulke
gebiedsgerichteprojecten kanaangepast
randenbeheer naarverwachtingzekereen
belangrijke rolspelen.Ditblijkt reedsin
Bergambacht,waarweliswaaropdemeetpuntengeeneffect waarneembaarwasvoorde
karakteristiek trofie,maarwaardeecologische
kwaliteitvanhetgeheleprojectgebied duidelijkverbeterd is.Metaangepastperceelsrandenbeheerwordentotnutoewellichtkleine
resultatengeboekt,maarhetiseenrelatief
eenvoudigemaatregeldieingroteregebieden
genomenkanworden. *

