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Boerenhebbeneengroteinvloedopderijkdom aanplanten endieren 111 poldersloten, nietalleen
doorhergebruikvan meststoffen enbestrijdingsmiddelen, maarookdoorlierfysieke beheervande
sloten:hetschonenenbaggerenervan. Deafdeling Milieubiologie vandeUniversiteit Leidenonderzochtoverwelkemogelijkhedenagrariërsbinnen huneigen bedrijfsvoering beschikkenommeersoortenplantenendierenindesloten tekrijgen. Getracht iszowelheteffect vanindividuelealsvan
combinatiesvanmaatregelen tekwantificeren, fuditartikel wordendebelangrijkste resultatenvan
hetonderzoekbesproken.
Hetonderzoek isuitgevoerd inhet(waterrijke) veenweidegebied vanhetGroeneHart.
Onderzoekslocatieszijn geselecteerd opbasis
vaninterviews metagrariërs,aandehandvan
kaartmateriaal endoormetingen vande
fysieke omstandigheden.Omhet individuele
effect vanmaatregelen vasttestellen,is
gestreefd naareendataset meteen onafhankelijkevatiatievandeteonderzoeken factoren.
Locatieszijnzodaniggekozendatdeonderzoeksresultaten representatiefmogenworden
geachtvooreengrootdeelvanhetveenweidegebied.Opdezemanier zijn uiteindelijk240
sloten,verspreidover84agrarische bedrijven,
geselecteerdomtebemonsteren.Inde
betreffende slotenzijn(volledige)vegetatieopnamengemaaktendelarvenvankoker-

juffers, libellenenamfibieën verzamelden
gedetermineerd. Dezediergroepen zullendoor
hun uiterlijk enlevenswijze agrariërsaansprekenenzijn ookgevoeligvoorhet slootbeheer.
Hetgroteaantalslotenmaakten bemonsteringvandegehelemacrofauna ondoenlijk.
Inhetonderzoekisheteffect onderzocht
vandegebruikte slootschoningsapparatuur,
hetschoningstijdstip, degebruikte apparatuur
omtebaggeren,het tijdstip vanbaggeren,het
aantaljaren sindsvoorhetlaatstgebaggerdis
endeaanwezigewaterdiepte.Uitdezelaatste
tweefactoren kanwordenafgeleid hoediepen
hoevaakgebaggerd moetworden.Ookishet
effect vandehoogtevandestikstof-en fosfaatbemesting vanhetaanliggend landonder-

zocht.Bijdestatistischeanalyseisgecorrigeerdvoorheteffect vandegrondsoort,slootdimensies,ontwateringsdiepte eninlaatvan
gebiedsvreemd watet.Voordit laatsteisde
concentratiechlorideindebetreffende watergangalsmaatstafgebruikt.Tenslotteisook
gecorrigeerd voorhetbemonsteringsjaar, de
bemonsteringsdatum endeverschillende
bemonsteraars.
Bijdeanalysevandeeffecten opdevegetatieisonderscheidgemaakt tussendesoorten
indenatteoever(vooralhelofyten) endiein
dewatetgangzelf(de'echte'waterplanten).
Voorbeidetypenvegetatiezijn hetaantal
soortenende'natuurwaarde-index' gebruikt
alsmatenvoordegewenstesituatie.De
natuurwaarde-index iseendoordeprovincie
Zuid-Holland ontwikkelde beleidsmaat
waarin-behalvedesoortenrijkdom -ookde
abundantie,dezeldzaamheid endebedreiging
vanelkesoortwordtmeegewogen.Inverband
metstatistische randvoorwaarden konbijde
fauna alleendepresentieperfaunagroep als
maatvoordegewenstetoestand worden
gebruikt.
Voordestatistischeanalyseisgebruikt
gemaakt vanmultipelelineaireregressie.Uit
het regressiemodel zijnstapsgewijs defactorengeschraptdienietofnauwelijks bijdragen
aandeverklaringvandewaarnemingsverschillentussendesloten.Uiteindelijk blijft
eenzogenaamd 'minimal adequate model'van
factoren meteensignificant effect over.Dit
modelgeeft debesteschattingvande(belangrijkste) dosis-effectrelaties.
Resultaten
Schonen vande sloot
Hetgebruikvandesloothakofmaaikorf
zorgtvooreenwaardevollereoevervegetatieen
maaktdekansopaanwezigheid vankokerjuffers groter danhetgebruik vandemaaitrommel(zietabel).Hetvetschilzaleen
gevolgzijn vanhetverschilinwerkwijzevan
dezeapparatuur:desloothakendemaaikorf
'scheppen'deplanten uitdesloot,terwijlde
maaitrommel met roterende trommelsde

Overzichtvandemaatregelendiedevegetatieverrijkenofdeaanwezujhcidvandefaunastimuleren.
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planten fijnmaalt en op het land spuit; de
maaitrommel bewerkt vooral deoever, doordat zijn werkbreedte slechts circa een meter is
én de werksnelheid van de maaitrommel is
een stuk hoger dan die van de sloothak en
maaikor£
Bijde kokerjuffers blijkt het effect van de
apparatuur afhankelijk van het schoningstijdstip:het gebruik van de slootbak geeft meer
kans op kokerjuffers bij schoning vanaf
september en de maaikorfbij schoning tussen
juli en halfseptember. Deoorzaak voor deze
samenhang is onduidelijk.
Ookdeoorzaak voor het positieve effect
van relatiefvroeg schonen opde rijkdom van
de oevervegetatie en deaanwezigheid van
amfibielarven isonduidelijk. Men zou
verwachten dat schonen van de sloten tijdens
het groeiseizoen eerder een negatief effect
heeft. Bij het merendeel van de onderzoeklocaties binnen decategorie 'halfjuli-september' werd echter geschoond vanafhalf augustus. Het groeiseizoen isdan al nagenoeg voorbij en amfibielarven zijn dan niet meer
aanwezig.
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Httgtcomhinetnk effect van bogtjerapparatuur, -tijdstip enhetaantaljarcii na bakeren opdeaanwezigheidvan amfibielarven.

Bakeren
Derijkdom van de waterplantenvegetatie
is (iets)groter bij het gebruik van een kraan
dan bij het gebruik van een zuiger bij het
baggeren. Eenzuiger zuigt viaeen slang de
bagger uit de sloot. Dekans op aanwezigheid
van kokerjuffers en amfibieen isjuist weer
(duidelijk) groter bij gebruik van de zuiger.
Gelet opdeeffectgrootte bestaat in het algemeen een voorkeur om te baggeren met een
zuiger.
Veelvan de overige keuzemogelijkheden
hangen samen met degebruikte apparatuur.
Het effect op deamfibielarven bijvoorbeeld
hangt afvan degebruikte apparatuur, het
tijdstip van baggeren en het aantaljaren dat
niet gebaggerd is(zieafbeelding 1). De meeste
kans op deze larven bestaat bij het gebruik
van een zuiger in de periode september tot
maart. Het verstorende effect van het baggeren isdan zogering,dat bij wijze van spreken
elkjaar gebaggerd zou mogen worden.Als
deze combinatie vanuit bedrijfsoogpunt
echter niet haalbaar is,dan isde beste keuze
een stuk ingewikkelder:
Gaatdevoorkeur uit naar gebruik van de
zuiger in de periode april-augustus, dan
moet niet te vaak worden gebaggerd,
omdat in sloten die minder dan driejaar
geleden gebaggerd waren minder vaak
amfibielarven gevonden worden;
Gaat devoorkeur uit naar het gebruik van
een kraan, dan kan deze het beste worden
ingezet in de periode september-maart;
Wil men de kraan gebruiken en bovendien
in de periode april-augustus baggeren,
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dan moet worden gebaggerd met een lage
frequentie.
Ongewenst is het in ieder geval om
frequent te baggeten in de periode aprilaugustus, omdat daardoor de kans op aanwezigheid van amfibielarven bijzonder laag
wordt. Bij deeffecten van het baggeren isook
opvallend dat er veelal sprake is van een optimumverband met de waterdiepte (zietabel).
Zoishet aantal sootten waterplanten maximaal bij een waterdiepte tussen 40en 70cm
(zieafbeelding 2).Een mogelijke oorzaak zou
kunnen zijn dat relatiefvroegin het seizoen is
bemonsterd: tussen halfmei en beginjuli. In
dediepere sloten duurt het langer voordat de
vegetatie zich ontwikkelt. Ditgeldt echter
meer voor de abundantie dan voor het aantal
soorten. Bovendien blijkt het effect van de
waterdiepte niet afhankelijk tezijn van het
bemonsteringstijdstip. Het lijkt daarom
aannemelijker dat het gevonden optimum een
gecombineerd effect isvan de toename van het
aantal soorten door afname van de dominantie
van ktoos en draadalgen bij toenemende

waterdiepte en een beperking in ontwikkelingsmogelijkheden van de waterplanten bij
(te)grote waterdiepte door verminderde lichtinval en lagere watertemperaturen.
Een optimale waterdiepte tussen de40en
70cm heeft alsconsequentie dat bij het baggeren niet dieper zou moeten worden gegaan
dan 70cm en - uitgaande van een baggeraanwas van zo'n vier tot vijf centimeter per
jaar -elkezes tot achtjaar zou moeten worden
gebaggerd. De meest ideale sloot isechter
tussen de 60en 70cm diep.Dit impliceert
eenmaal per twee tot driejaar baggeren. Om
negatieve effecten vaneendetgelijke frequentie tevoorkomen (ziehierboven),zou dan in
september ofoktober moeten worden gebaggerd, met een zuiger.

Mestgifi
Deeffecten van het mestgebruik zijn deels
volgens verwachting: zowelde rijkdom aan
oeverplanten als de kans op aanwezigheid van
kokerjuffers isgeringer naarmate de mestgift
hoger is.Het effect op de aanwezigheid van

PLATFORM

Eutroofveen

10

20

30

40

50 60

Mesotroof & Klei-op-veen

70

80

90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

P-gift(inkgP/ha.jr)
P-gift(inkgP/ha.jr)
-"- 35cm -•- 50cm -*- 65cm
Afb. y.

Hf t effect van defosfaatgft

—35cm -*• 50cm•*- 65cm
op het aantal soorten waterplanten bij drie onrwateringsdieptes en twee grond-

soorten.

kokerjuffers zalhierbij indirect worden
veroorzaaktdoorveranderingen indesamenstellingenstructuur vandevegetatie.
Heteffect ophetaantalsoorten waterplanten iscomplexer (zieafbeelding 3): eris
eenoptimumrelatiemetdefosfaatgift, welke
afhankelijk isvandegrondsoort endemate
vanontwateringvandepercelen.Deafhankelijkheid vandegrondsoortzalvoortkomen uit
eenverschilinfosfaatbinding vandebodem.
Dematevanontwateringbeïnvloedtde
grondwaterstand endaarmeedekansop
uitspoelingvanfosfaat. Eenmogelijke oorzaak
voordeuiteindelijke optimumrelaties kanzijn
gelegen inhet feit datookdekroossoorten zijn
meegenomen bijhetaantalsoorten waterplanten.
Toenamevanhettotaalaantalsootten bij
'lage'mestgiften zouveroorzaakt kunnen
wordendoortoenamevanhetaantalkroossoorten.Kroossoorten kunnen namelijk een
relatiefgrootaandeelhebbeninhetaantal
watetplanten,omdat hettotaalaantalsoorten
waterplanten altijd vrijgering is(rondde
tien).Dehoogtevandefosfaatgift bijbepaalde
optima isechterdermate hoog (bijvoorbeeld
70kiloperhectareperjaar),datgetwijfeld mag
wotdenaandejuistheid vande dosis-effectrelaties.Waarschijnlijk isdedataset nogte
onvolledigomvooreendergelijk complexaan
samenhangende factoren (mestgift, ontwateringsdiepteengrondsoort)vooralle
omstandigheden eenvoldoende nauwkeurige
dosis-effectrelatie tebepalen.Ditgeldttemeer
doordatdegehanteerde fosfaatgift, bijgebrek
aanbeteremogelijkheden, gebaseerd isop
grovematen alsveestapelperbedrijfende
landelijk gemiddeldesamenstellingvanmest.
Discussie
Degekozenonderzoeksaanpak(een
beschrijvend-analytischeverklaringvan
bestaandesituaties)heeft hetrisicodatdoorde
groveinformatieverzameling deruisinde
waarnemingen dusdaniggrootisdatweinigof
geenrelatieskunnen wordenaangetoond.Uit
hetbovenstaandeblijkt (gelukkig)het tegen-

deel.Deverkregenstatistische modellen
verklarenbovendien bijna dehelft vande
verschillen tussendebemonsterde sloten.
Praktijkervaring leertdatditvrijveelisbijeen
statistischeanalysevan veldwaarnemingen.
Derhalvemagwordenaangenomendatde
gekozenfactoren ookvooreengrootdeelde
belangrijkste factoten meteeneffect opde
ecologischekwaliteitvansloten zijn.

vriendelijk slootbeheerverspreid onderde
agrarische natuurverenigingen. Eendergelijke
brochureheeft echtervooralnut alsze
gevolgdwordtdooranderevoorlichtingsactiviteiten,liefst indevormvan individuele
bedrijfsadviezen. Daarnaast kaneenstimulerendefinanciëlebeloningduidelijk helpenbij
hetvergroten vandebelangstellingvoor
natuurvriendelijk slootbeheer. Eendergelijke
regelingontbreekt opditmoment nogbinnen
debestaande financiële regelingen vooragrarischnatuutbeheer.Geziendeverbrede taakstellingvandewaterbeheerders ligthierook
eenuitdaging voordewaterschappenom
invullingtegevenaanhetnatuurbeheer van
hetnattedeelvanNederland.*
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Uiteraard zijn erookbijditonderzoek
kanttekeningen teplaatsen.Zozijndegevondencorrelatieve relatiesgeenbewijsvoor
causaleverbanden.Daarbij komtdatdoorde
complexedatasetendeselectievanverklarendefactoren bijdestatistischeanalysehet
niet 100procentzekerisdatdegevonden effectenookaandebetreffende factor mogen
wordentoegeschreven.Degebruikte onderzoeksaanpaklijkt echterdeenigehaalbare
manieromeentotaal inzicht inheteffect en
desamenhangvanmogelijkemaatregelen te
krijgen.Welishetverstandigommetgerichte
experimenten bepaaldeeffecten tecontroleren.
Eenandereoptieisombij praktijktoepassing
vandegenoemderesultaten deeffecten te
volgen metmonitoringenzonodigbijte
sturen.

amphibian larvae.

Kansen
Voordeafdeling Milieubiologie vande
Rijksuniversiteit Leidenishetonderzoekeen
logischvervolggeweestopeetdereonderzoeken naarmogelijkheden vooragrariërsom
hetbroedsuccesvanweidevogelsenderijkdomaanplanten indeslootkant tekunnen
bevorderen.Deenormebelangstellingvoot
dezevormenvanagrarisch natuurbeheerop
ditmoment makenduidelijk dateronder
agrariërsgrotebeteidheidisomnatuutbeheer
ophun bedrijftoetepassen.
Natuurvriendelijk slootbeheer staatechter
nogindekinderschoenen.Eeneerstestapis
echteralgezet:hetCentrumvootLandbouw
enMilieu heeft ditvoorjaar eenbrochureover
hetbelangendemogelijkheden van natuurH20
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