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VOORD VOORAF

In het kader van onze studie aan de 2yks Hogere Landbouw
school te Groningen zijn wij 3 maanden als stagiaires werk
zaam geweest "bij de Provinciale Waterstaat Groningen. Op
de afdeling Biologie van de Hoofdafdeling Milieuhygiëne
hebben we gewerkt aan een onderzoek, waarbij voor de uit
voering en verwerking zoveel mogelijk eigen initiatief moest
worden genomen.
Deze methode van bestuderen van een onderwerp is ons zeer
goed bevallen.
By de bezoeken aan enkele waterschappen werden we zeer
gastvrij ontvangen. Bereidwillig werd ons waardevolle infor
matie verstrekt voor het onderzoek.
Hiervoor komt de waterschappen dan ook onze hartelijke dank
toe.
Voor het veldwerk en de tot standkoming van het verslag wil
den we de heren Cnossen en van der Velde bedanken voor de
begeleiding en adviezen.
Verder komt het personeel van het laboratorium dank toe voor
de analyse van de watermonsters.
Om niemand te vergeten zouden we willen volstaan door ieder
een die ons in de vorm van adviezen, inlichtingen of ander
zijds geholpen heeft dank te zeggen, voor hetgeen onze stage
periode tot een zeer plezierige en leerzame tijd heeft ge
maakt.

J.M. Kortbeek
H.H. de Vries

)
Samenvatting

Sloten hebben niet alleen een landbouwkundige en

water-

huishoudkundige betekenis maar ook botanisch en faunisvti.sch

kunnen ze een grote waarde hebben. Bovendien kunnen

ze van belang zijn voor o.a. de recreatie en de drinkwater
voorziening. Door deze, nog in de kinderschoenen staande,
herwaardering van de functie van watergangen is het moge
lijk dat ook het beheer aangepast dient te worden om tege
moet te komen aan alle belangen.
Het doel van dit onderzoek was na te gaan of er een relatie
bestaat tussen de verschillende methoden van onderhoud van
watergangen en de aanwezige macrofauns: en vegetatie.;^
Opgemerkt kan worden dat bij.het onderhoud m.b.v. chemische
middelen minder soortenf watgr- en oeverplanten) werden aan
getroffen. 3ij het gebruik van de maaikorf was de soorten
rijkdom groter. Bovendien blijkt dat als het afgemaaide ma
teriaal op het talud blijft liggen de soortenrijkdom iets
achteruit gaat.
Wat betreft j de macro fauna]kan,''worden opgemerkt dat er geen
verband aantoonbaar was tussen de macrofauna en het onder
houd m.b.v.: een taludmaaier zonder hark, de maaikorf,
graskarpers en chemische middelen. Een indicatie voor een
verband tussen de methode van onderhoud en de samenstelling
van de macrofauna wordt gegeven in die sloten waar de scho
ning geschiedt m.b.v. een taludmaaier met hark, een maaiboot of als er geen of nauwelijks onderhoud plaatsvindt.
Bovendien komt een groot aantal diersoorten alleen voor
bij één bepaalde onderhoudsmethode. Daarnaast zijn er een
aantal soorten die in grote hoeveelheden bij 2 of 3 beheersmethoden voorkomen, terwijl ze bij de andere methoden niet
of nauwelijks aanwezig zijn.
Niet bij alle onderhoudsmethoden was een duidelijk verband
aantoonbaar. Toch zijn de resultaten van dien aard dat een
voortzetting van het onderzoek zinvol en noodzakelijk is.
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1.

Inleiding

1.1 Betekenis van watergangen
Sloten zijn gegraven watergangen ten dienste van de water
huishouding en de landbouw. Zij dienen voor de aan- en af
voer van water in droge resp. natte perioden, vaak tevens
als perceelscheiding en voorts voor de drenking van het
vee.
Tegenwoordig worden ook andere belangen onderscheiden,
nl. die van: - natuurbehoud;
- landschapsbehoud;
- recreatie (o.a. sportvissery);
- drinkwatervoorziening.
Sloten kunnen zowel botanisch als faunistisch een grote
waarde hebben. Ze vormen immers het milieu voor:
- veel hogere planten zoals diverse soorten fonteinkruid,
waterranonkelsoorten enz.;
- vele vissen, amfibieën en insekten;
- microfyten.
Ook organismen, die op de grens van water en land leven
zijn aan of in sloten te vinden. Bovendien kunnen sloten
voor vele vogelsoorten een belangrijke broedbiotoop zijn,
terwijl ze ook als foerageergebied voor sommige soorten van
belang kunnen zijn (R.I.N., 1979)«
De uitsterfkans van populaties in kleine terreintjes (zo
als een geïsoleerd bosje, een klein stukje hei) is veel gro
ter dan die van populaties in overeenkomstige grote terrei
nen, niet alleen omdat het aantal individuen in populaties
van kleine terreinen verhoudingsgewijs erg klein is, maar
ook omdat kleine terreinen niet zo heterogeen kunnen zijn als
grote. Wanneer een populatie in zo'n terreintje is uitge
storven, zal het alleen opnieuw kunnen worden bevolkt, als
dat terreintje voor individuen uit andere populaties van
die soort bereikbaar is

(DEN BOES, 1978). V/atergangen kun

nen dienst doen als verbinding tussen deze kleine ter
reintjes.
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1 .2 Probleemstelling

Yeel sloten worden bedreigd door verontreiniging met huis
houdelijk-, industrieel- en/of agrarisch afval. De invloed,
die afvallozingen op ecosystemen hebben laat zich als volgt
globaal omschrijven. Het eerst zullen die soorten uit het
systeem die zeer gespecialiseerd zijn en zeer specifieke
eisen aan hun milieu stellen, achteruitgaan en verdwijnen.
Bij verdergaande belasting zullen in toenemende mate soorten
verdwijnen, doordat zij zich minder goed kunnen aanpassen
aan de veranderde omstandigheden en de concurrentiestrijd
verliezen van de andere, soms nieuw verschijnende soorten.
Leze laatste groep neemt na de verstoring sterk in aantal
toe (b.v. kroosvorming). De variatie en de diversiteit
binnen het systeem nemen af/ 3ij een zware belasting van
het water treedt een duidelijke afneming van het aantal
soorten op. Enkele soorten beginnen zich plaagvormig te
ontwikkelen (o.a. algenbloei)(VAlî ISRSEL, 1961 ).
Drijvende bladeren en de begroeiing in de omgeving bepalen
hoeveel licht het water bereikt of onder welke hoek het in
valt. Is de oppervlakte van een sloot bedekt met eendekroos
dan is het water daaronder koud en dood. Op die plaatsen
in het water, waar weinig licht doordringt en wel zuurstof
wordt verbruikt (ademhaling, rotting) zal het zuurstofge
halte zeer laag zijn, vooral als er weinig zuurstof wordt
aangevoerd (bodemslik). Hier treden vaak stankverschijnse
len op.
Verontreiniging (of verrijking met voedingsstoffen-

= eutro

fiëring) treedt dikwijls op bij bemesting van landbouwgronden,
waarbij direct of via de bodem meststoffen in het water te
rechtkomen.
Een andere bedreiging voor het slootmilieu wordt gevormd
door het lage winterpeil, dat de moderne landbouw eist.
Door dit lage winterpeil, gevolgd door een hoger peil in het
voorjaar en de zomer, wordt een in onze streken armatuur
waterbeweging ingevoerd, die ingrijpende consequenties heeft
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voor de levensgemeenschappen. Het snel op winterpeil bren
gen "betekent tegenwoordig vaak bijna droogmalen en kost aan
veel vissen e.a. waterorganismen het leven. Van het (te)
lage winterpeil worden bovendien vissen en amfibieën het
slachtoffer als 's-winters ook.de bodem bevriest. De in eco
logisch opzicht al ongunstige verandering van de waterhuis
houding wordt ongunstiger doordat 's-winters neerslagwater
wordt ingelaten (R.I.N., 1979)-

Door intensivering van het (agrarische) grondgebruik is de
rijkdom aan planten- en diersoorten binnen het cultuur
landschap sterk afgenomen.
Ook het beheer van de sloten kan een bedreiging vormen voor
het slootmilieu. Doordat vroeger de schoning met handkracht
traag verliep kon de verscheidenheid van flora en fauna ge
makkelijk gehandhaafd blijven^ Nu wordt door de meeste water
schappen de schoning grootschalig, grondig en snel uitge
voerd. Bovendien worden de sloten een paar maal per jaar
schoongemaakt. Hierdoor dreigt een deel van de diversiteit
verloren te gaan. Wanneer er geen schoning van de sloten
plaatsvindt zal er op korte termijn een verrijking van flora
en fauna kunnen plaatsvinden. Op langere termijn kan de
sloot zodanig dichtgroeien met planten, dat er alleen nog
maar waterpest groeit of dat er van een gesloten kroosdek,
een deken van "flab" of zelfs van verlanding sprake is. De
watergang loopt biologisch gezien vaak in waarde terug en
verliest spoedig zijn funktie (ZONDERWIJK, 1976).
De ervaring heeft geleerd dat hoe groter de variatie in
het landschap en alle elementen daarin, hoe groter ook het
aantal soorten dat wordt aangetroffen (VAN WELSENER & TES
BORG, 1976). Daar waar verschillen in milieu's aanwezig zijn,
zijn ook grenzen aanwezig. Grenzen vormen het raakgebied waar
onderling uiteenlopende toestanden elkaar ontmoeten. Op
plaatsen met veel ruimtelijke afwisseling zullen de grenzen
talrijk zijn. In slootmilieu is sprake van een gradiëntsitu
atie. De, in dit milieu, optredende verscheidenheid is van
fundamenteel belang voor de levende natuur (V. WESTHOF e.a.,
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1970). Le soortenrijkdom neemt toe in gebieden waar rust
heerst, en de natuur zich harmonieus kan ontwikkelen. Rust
betekent in dit verband niet "hekje er omheen en afblijven",
integendeel, voor het behoud c.q. herstel van de betekenis
van de watergangen is een doelgericht beheersplan noodzake
lijk (YM WELSENER à TER BORG, 1976).

/
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2.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is na te gaan of er een relatie
bestaat tussen de verschillende methoden van onderhoud van
watergangen en de aanwezige macrofauna en vegetatie.
Indien er een relatie "bestaat, zal "bekeken worden welk
beheer het meest gewenst is gezien vanuit het oogpunt van
natuurbehoud.
Het onderzoek is toegespitst op watergangen die in beheer
zijn van de waterschappen Oldambt en Reiderzijlvest.

/
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3.

De "beschrijving van het onderzoeksterrein
Het onderzoeksterrein is beperkt tot de waterschappen
Oldambt en Reiderzijlvest (zie bijlage 1). Slechts drie ve
getatieopnamen zijn in het Zuidelijk V/esterkwartier gemaakt.
Het waterschap Oldambt ligt in het Groningse kleigebied.
Zo'n 25OO jaar geleden begon daar,de geschiedenis van het
landschap (MORZER BRUIJNS & BENTHEIM, 1979)« De doorgaans
bij vloed droogblijvende eilandjes moesten ter beveiliging
tegen het water worden opgehoogd.
Landwinning in dit wierdengebied (of terpengebied) gebeur
de eeuwenlang door verbreding van een woonstede met klei,
mest en afval. Echte landaanwinning begon pas in de 11
eeuw met de aanleg van dijken. Zo groeiden de eilandjes aan
een tot grote vruchtbare kl^ivlakten, die nu'gebruikt wor
den voor weiland (midden Groningen) en bouwland (Groningse
Hoogeland).
6
Echter toen in de 13 eeuw het dijkonderhoud werd verwaar
loosd en er stormvloeden plaatsvonden, vond er een door
braak van de zee plaats. Pas bij hogere, in de ijstijd gevorm
de gronden werd de binnendringende zee een halt toegeroe
pen. In het westen was dit de zandopduiking waarop Nooren Zuidbroek liggen, in het midden het zogenaamde schier
eiland van Winschoten en in het oosten de zandgrond van
Bellingwolde (MOHZEH BRUIJUS & 3ENTHEM, 1979).
In het Oldambt is de laatse tientallen jaren veel landbouw
gebied opnieuw ingericht. Er zijn veel nieuwe watergangen
gegraven om een hogere opbrengst in de landbouw mogelijk
te maken. Pas nieuw gegraven watergangen zijn in het onder
zoek buiten beschouwing gelaten.
Het waterschap Reiderzijlvest is in 19^9 ontstaan doordat
de waterschappen van Westerwolde, Pekel Aaen Reiderland
gefuseerd zijn. Het waterschap bestrijkt het gebied in
zuid-oost Groningen.
De natuur heeft een grote invloed gehad op de vorming van

-S'

eut gebied (MORZER BHÜIJNS à BENTHEIM, 1979).
Door de schurende werking van de ijsmassa's die in de Saaie
ijstijd noordelijk Nederland bedekten, werd o.a. het recht
lijnige verloop van de Hondsrug versterkt. In de dalen vond
veenvorming plaats. Midden in het hoogveen manifesteerde
zich een grote noord-zuid lopende zandopduiking; het hui
dige Westerwolde. Het Eeiderland bestaat uit kleigrond.
Twee beken, de Drentse Aa en de Mussel Aa ontwikkelden in
deze zone een beekdalsysteem.
In de middeleeuwen begon aok de mens invloed uit te oefenen
op het landschap. De manier waarop de turfgraverij plaats
vond en de wijze waarop de afgegraven grond is ontgonnen heb
ben geleid tot de huidige "Veenkoloniën". Aangezien slechts
ontwaterd veen vergraafbaar was, werd een kunstmatig ont
wateringssysteem ontworpen,/dat aansloot op het natuurlijke
reliëf van de zandondergrond en de bestaande natuurlijke af
watering via de veenstroompjes; de Pekel Aa, de OudeAa en het
Abrams diepje. Omdat de ondergrond van het veen enigszins
naar het noorden afhelde, werd juist 'in het noorden begon
nen met het graven van ontwateringskanalen in zuidelijke rich
ting. In principe haaks daarop en onderling evenwijdig groef
men wijken. De nederzettingen ontstonden langs de kanalen
(MORZER BRüTJiTS & BENTHEM, 1979).
In 1958 startte men met het 1e ontwateringsplan in de Mussel Aa.
Langzamerhand werd het gehele gebied van een ontwaterings
systeem voorzien. De watergangen gelegen in Westerwolde
hebben een natuurlijke afloop. In het Reiderland en de Pekel Aa
vindt de afwatering plaats m.b.v. gemalen. Het te veel aan
water wordt via de Westerwoldse Aa en de Pekel Aa afgevoerd
naar de Dollard. Bij droge zomers wordt water vanuit het Zuidlaardermeer bij Ter Apel ingelaten.
In het gehele gebied is de laatste jaren veel landbouwgrond
opnieuw ingericht. De ruilverkavelingen van Slangeborg, de
Vlagtwedder essen, Onstwedde en Blijham-Bellingwolde zijn
reeds afgesloten. De ruilverkaveling Beerta is nog in uitvoe
ring. De nieuwe inrichting is aangepast aan de loop van de
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watergangen.
In 1977 werd door de beide kamers van de volksvertegen
woordiging de Herinrichtingswet voor Oost-Groningen

en

de Gronings-Drentse Veenkoloniën aanvaard. Deze wet heeft
als doelstelling de landbouw, het woon-, werk- en leef
klimaat en de economische en maatschappelijke ontwikke
lingen van de veenkoloniën, in samenhang met het Oldambt
en Westervolde te bevorderen.

/

/
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4.

Het beheer van open watergangen

4.1 Taak van de waterschappen
Historisch gezien en ook qua oppervlakte is de landbouw
de voornaamste belanghebbende bij het beheer van de water
lopen. Gemalen en stuwen moeten ervoor zorgen dat in de
watergangen een bepaald slootpeil gehandhaafd blijft. Een
"vaste" grondwaterstand is vooral belangrijk voor de landbouw,
omdat de opbrengst van de gewassen mede afhankelijk is van
de grondwaterstand. Ook voor natuurgebieden is het vast
houden van een bepaald peil van wezenlijk belang.
Tot de belangrijkste taken van de waterschappen behoren:
- de zorg voor de waterkering;
- de zorg voor de waterbeheersing;
- de zorg voor vaar- en landwegen;
- de zorg voor een goede kwaliteit van het water.
De zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater is in
Nederland, met uitzondering van de provincies Groningen,
Friesland en Utrecht, toevertrouwd aan de waterschappen.
In enkele provincies zijn daarvoor speciale waterschappen
in het leven geroepen, de zgn. zuiveringsschappen.
Het overtollige water moet in de winter worden afgevoerd.
Door toename van de oppervlakte cultuurgrond en intensive
ring van het bodemgebruik werd de waterbehoefte steeds groter
Tegenwoordig wordt een volledige beheersing van de water
stand nagestreefd.
Het op peil houden gebeurt door een ingewikkeld stelsel van
waterlopen, stuwen, gemalen, inlaatwerken en andere water
staatswerken. Om het peilbeheer zo goed mogelijk te kunnen ver
zorgen is het nodig dat het water door kan stromen. Het on
derhoud van sloten is daarom noodzakelijk. Zonder onderhoud
kan een sloot dichtslibben doordat afgevallen bladeren en
afgestorven waterplanten op de bodem bezinken. Bij geen of
onvolledig onderhoud van het systeem zullen grotere stro-

aingsweerstanden op gaan treden waardoor de peilen te
hoog worden.
Het schoonhouden van de belangrijke watergangen wordt mees
al door de waterschappen zelf verzorgd.
De kleine watergangen moeten door de eigenaren en gebrui
kers van het naastgelegen land worden schoongehouden. Af
hankelijk van de gekozen

cnderhoudsmethode zullen meer of

minder voorzieningen aan het waterlopenstelsel moeten wor
den getroffen, zoals een vrij onderhoudspad, dammen met
duikers e.d.

/

/

-

13 -

4.2 Onderhoudsmethoden
Onderhoud van waterlopen betekent biologisch gezien het
verwijderen van een overmaat aan organisch materiaal dat
zich jaarlijks ontwikkelt en zich in de loop van de tijd in
het water of op de bodem ophoopt. Voor het onderhoud kan uit
drie methoden gekozen worden.
In de praktijk komt het erop neer, dat vaak combinaties wor
den gebruikt.
a. mechanisch onderhoud;
b. chemisch onderhoud;
c. biologisch onderhoud.
ad a. Mechanische methoden
De mechanische methode is hfet meest bekend en wordt ook het
meest toegepast. Nog geen twintig jaar geleden werd alle slootonderhoud met de hand uitgevoerd. Het werk werd onder andere
gedaan met een zeis, een hark en en schakelmes. Het verwij
deren van de planten gebeurde geleidelijk zodat plant en dier
vanuit het niet geschoonde deel gemakkelijk weer konden zor
gen voor een herbevolking van het geschoonde deel. Le ster
ke stijging van arbeidskosten maakte het noodzakelijk naar
mindere kostbare beheersmaatregelen uit te zien.
Sen van deze beheersmaatregelen is het machinale onderhoud
geworden. Voor het onderhoud met machines is zowel door de
industrie als door de waterschappen zelf een grote verschei
denheid aan machines en werktuigen ontwikkeld. Het onderhoud
kan in drie onderdelen worden

gesplitst.

l-.het beheersen en in stand houden van een goede begroeiing
op de taluds;
2.het beheersen van de waterplanten in het natte profiel;
3.het verwijderen van slib en het weer op het profiel brengen.
1. taludmaaien
Bij de keuze van machines heeft men de beschikking over:
maaibalk, cirkelmaaier, klepelmaaier en korfmaaier. Deze laat
ste is in principe een graafmachine met een maaikorf. Hij
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kan in niet te brede sloten (zonder onderhoudspad), van een
kant werkend beide taluds maaien en waterplanten plus wat
slib verwijderen. In veel gevallen wordt het gemaaide materi
aal verwijderd m.b.v. een hark of verlenghark, die aazi de trek
ker is gemonteerd. Afhankelijk van de breedte van het maaipad worden trekkers met gemonteerde maaiwerktuigen of zelfrijdende taludmaaiers gebruikt. De frequentie van het maaien
loopt nogal uiteen. Er zijn gevallen waarin het talud vier of
vijfmaal per jaar wordt gemaaid.
2. waterplantenbestrijding
Men kan waterplanten bestrijden door maaien, schoffelen, eg
gen en frezen. Het maaien gebeurt vaak met een maaibalk, al
of niet met verlengmes. Bit is afhankelijk van de lengte van
het talud. In één of twee gangen wordt dan zowel het droge
/

/

als het natte talud gemaaid'. Het nadeel is dat de hergroei
bijzonder snel gaat. Maaien, schoffelen en frezen kunnen met
een daarvoor geschikte boot worden uitgevoerd. De waterdiepte
moet dan minstens 0.50 m en de breedte op het water minstens
1.50 m zijn. Deze onderhoudsmethode wordt gekenmerkt door een
hoge verstoringsfrequentie, waardoor vooral de bodem ernstig
wordt verstoord (frequentie 4 à 5 keer per jaar).
3. slibverwijderen en profileren
Sr zijn machines die alleen slib verwijderen, en machines die
tevens de sloot weer op peil brengen. De frequentie van het uitbaggeren is 1 maal in -de 10 à 20 jaar. Met baggerslepen
en graafmachines worden de watergangen weer op profiel ge
bracht.
ad b. Chemische methoden
Onder chemische bestrijding van waterplanten verstaat men het
vernietigen van ongewenste begroeiingen zowel in het water
als langs oevers m.b.v. plantenbestrijdingsmiddelen. Chemische
bestrijdingsmiddelen hebben vaak ongewenste neveneffekten,
die grote gevolgen hebben op het milieu. Vooral het kosten
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besparende aspekt werkte een toename van het gebruik van
chemische middelen in de hand. Het is in dit geval gevaar
lijk om de onderhoudsuitgaven te baseren op zuiver econo
mische gronden. Het moment waarop deze middelen kunnen wor
den toegepast is mede aangepast aan een zo gering mogelijke
schadelijke nevenwerking op het verdere leven in de sloot.
Een overzicht van de in Nederland in en nabij water toege
laten chemische onkruidbestrijdingsmiddelen en hun toepassing
is aanwezig in bijlage 1 . De middelen mogen niet voor 1 juni
worden gebruikt wegens acute giftigheid vooral voor jonge
organismen. Voor slootkanten en taluds geldt dat de enkele
groeistoffen, die in principe mogen worden toegepast, het
concurrentie-evenwicht tussen kruiden en grassen verbre
ken, waardoor het onderhoudsprobleem (welige grasgroei) eer
der toe- dan afneemt. Vanwege de momenteel reeds bekende
neveneffekten maar ook vanwege de nog onbekende chronische
effekten (cumulatie en synergisme) van herbiciden zal het
beter zijn het gebruik van chemische middelen te beperken.
ad c. Biologische methoden
In Nederland zijn een aantal biologische methoden in onder
zoek.
- Beperking van lichtintreding.
Ondergedoken waterplanten worden in hun groei geremd wanneer
het zonlicht door drijvende bladeren wordt onderschept. Aan
gezien deze drijvende soorten in de meeste gevallen weinig
hinder voor de doorstroming veroorzaken wordt momenteel on
derzocht of deze methode op praktijkschaal kan worden toege
past. Gedacht wordt aan Gele plomp (Nuphar lutea), Watergen
tiaan (Nymphoides peltata), Vitte waterlelie (Nymphaea alba)
en drijvende fonteinkruidsoorten (Potamogeton spec.). Bij een
andere methode laat men de waterloop overgroeien -met op de
taluds geplante bomen en struiken. Onder het gesloten blader
dak wordt de begroeiing in de waterloop door lichtgebrek na
genoeg geheel onderdrukt.
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- Concurrentie met laagblijvende waterplanten.
Proeven zijn uitgevoerd met laagblijvende naaldwaterbies
(Eleocharis acicularis) die door concurrentie de groei van
voor de doorstroming hinderlijke soorten zou moeten remmen.
- Graskarpers.
De graskarper is een herbivore vis die in staat is slootflora te bestrijden. Onderzoek heeft uitgewezen dat de gras
karper in principe bruikbaar is in watergangen en vijvers,
die op enige wijze te isoleren zijn van ander oppervlakte wa
ter. Zowel submerse als dravende en emergente soorten worden
gegeten.
Nieuwe methoden.
De meest toegepaste systemen zijn:
- geheel mechanisch onderhond;
- chemisch/mechanisch onderhoud.
Van beide methoden is het chemisch/mechanisch systeem het
minst arbeidsintensief en in het algemeen het goedkoopst.
De weerstanden hiertegen nemen toe. Het lijkt daarom ook nut
tig uit te blijven zien naar alternatieven voor de bestaande.
Door medewerkers van het Instituut voor Bewaring en Terwerking
van Landbouwproducten is een nieuwe methodiek ontwikkeld.
Het principe berust op het door een warmtebehandeling laten
afsterven van de bovengrondse blad- en stengeldelen. Met een
aangepaste machine wordt.deze methode in daarvoor in aanmer
king komende gebieden beproefd (HAK en LETTISCHER, 1973)«

Het onderzoek
Algemeen
De samenstelling c.q. soortenrijkdom van de levensgemeen
schappen in en langs watergangen is afhankelijk van:
- de methode van onderhoud;
- de chemische samenstelling van het slootwater;
- de grondsoort;
- de afmetingen van de sloot;
- de oevervorm;
- het grondgebruik naast de watergang;
- de ouderdom van de watergang;
- de stroomsnelheid van het water.
De volgende componenten van/de in en langs watergangen aan
wezige levensgemeenschappen zijn onderzocht:
- macrofyten: hiertoe behoren de hogere, planten en varens;
- macrofauna: hiertoe behoren alle met het blote oog waar
neembare waterdieren.
De hogere waterplanten leven een of meerdere jaren. Als milieu
indicatoren geven zij daardoor een beeld van de toestand over
enkele jaren. Slootmilieus zijn geschikt om beoordeeld te wor
den met macrofyten en macrofauna (VAK GYSEK en CLAASSEK, 1978)
Macrofauna-organismen hebben over het algemeen een levens
cyclus van enkele maanden tot enkele jaren. Zij geven niet
alleen een beeld van de toestand van het water op het mo
ment van bemonstering, maar van een langere, hieraan voorafgaan
de periode (YAK GYSEK en CLAASSEK, 1973). Vandaar dat de
keuze in dit onderzoek op deze 2 groepen en het fysischchemisch onderzoek is gevallen.
Ka een kleine verkenning van watergangen in het onderzoeks
gebied, werd de gehele maand juni gebruikt voor het maken
van vegetatieopnamen en macrofaunaonderzo.ek. Gezien de beschik
bare tijd was het in het kader van dit onderzoek niet mogelijk
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een groter gebied te nemen dan is beschrevën.
Door de waterschappen werden zeer bereidwillig gegevens ver-_
strekt over onderhoudsmethoden van de door hun beheerde
watergangen. Naast verschillende onderhoudsmethoden bleek
er ook verschil te zitten in de intensiteit en frequentie
van het onderhoud. Sr werden groepen watergangen uitgezocht
die op een verschillende manier worden beheerd. Dit geldt
zowel voor het water als voor het talud.
Van de in hoofdstuk 2 genoemde onderhoudsmethoden werd in
het onderzoek onderscheid gemaakt tussen de volgende metho
den:
- taludmaaier met hark;
- taludmaaier zonder hark;
- maaikorf;
- maaiboot;

/

- chemisch;
- graskarper;
- weinig of geen onderhoud.
Vanzelfsprekend komen ook combinaties voor.
Van een siocft waarin graskarpers zijn uitgezet, wordt het
talud met de maaibalk onderhouden. Chemische middelen worden,
vaak alleen gebruikt voor water- en oeverplanten. Ook hier
wordt het talud gemaaid.
Nagegaan werd wat de invloed is van een vorm van beheer op
het flora- en faunabestand. Daartoe werden een aantal ve
getatieopnamen gemaakt van watergangen. Op dezelfde plaatsen
waar vegetatieopnamen werden gemaakt, werden monsters geno
men voor het macrofaunaonderzoek. Niet op alle plaatsen waar
de vegetatie werd onderzocht, werden deze monsters genomen.
Voor het macrofaunaonderzoek zijn die watergangen uitgekozen,
die gebruikt zijn voor het macrofytenonderzoek, en die onder
ling niet met elkaar in verbinding staan. Het determineren
van veel organismen is namelijk een zeer tijdrovende bezigheid.
Voor de verdeling van de opnamepunten in de verschillende
categoriën van onderhoud wordt verwezen naar de vegetatie

opname tabel en de presentietabel van macroi"auna (bijlage
2 en 3).
Voor het fysisch-cheniisch onderzoek werden watermonsters
genomen, zoveel mogelijk verspreid over het gebied. 3r
werd een volledig oppervlaktewateronderzoek uitgevoerd. De
analyse van de monsters is gedaan door de afdeling Labora
torium van de Provinciale Waterstaat Groningen. Voor de
uitvoering en de resultaten van dit onderzoek wordt verwezen
naar hoofdstuk 5«4*

/
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5.2

Macrofyten

5.2.1 Werkwijze
3r werd gebruik gemaakt van een gedetailleerde kaart van
de waterschappen, waarop alle watergangen met onderhoudspad
duidelijk zijn aangegeven. Plaatsen waar de maaikorf gebruikt
wordt (watergangen zonder onderhoudspad) werden ons op de
kaart aangewezen door het waterschap. Bij elke watergang
waar een opname werd gemaakt, moest eerst een geschikte
plaats gevonden worden voor het proefvlak. Een belangrijke
eis die aan het proefvlak gesteld wordt is, dat de vegetatie
in het gehele proefvlak homogeen moet zijn. Het proefvlak
moet zo groot genomen worden, dat het (bijna) alle planten
soorten herbergt die in de desbetreffende vegetatie voor
komen. In de meeste gevallen kwam dit neer op een lengte van
10 tot 20 meter. Als breedte werd dan de afstand genomen
van de insteek van het talud tot/met de halve waterbreedte.
Zowel van het talud, de oeverzone als van de waterplantenvegetatie werd een opname gemaakt. Het gaat dus steeds om
3 proefvlakken. De vorm van het proefvlak is steeds recht
hoekig, omdat de te onderzoeken vegetatie voldoende uit
gestrekt is. Om het proefvlak te begrenzen, werden de hoek
punten gemarkeerd. Nadat het proefvlak uitgezet was, wer
den zowel voor het macrofyten- als het macrofaunaonderzoek
enkele algemene gegevens genoteerd, die belangrijk kunnen zijn
bij de verdere verwerking, zoals: breedte, diepte, droogleg
ging, grondsoort, invloeden van de mens etc. Bijlage 4 geeft
een voorbeeld van zo'n formulier. Ha deze algemene gegevens
werd de aard en de gelaagdheid van de vegetatie geschat. De
gelaagdheid informeert over de vegetatiestructuur in het verti
cale vlak. Er werd genoteerd uit welke lagen de vegetatie
is opgebouwd. De volgende lagen worden onderscheiden:
boomlaag, struiklaag, kruidlaag en moslaag. Bij watervegeta
ties werden drie lagen onderscheiden, te weten: boven water,
drijflaag en ondergedoken waterplanten. Tenslotte werd de
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hoogte en de bedekking van de afzonderlijke .lagen nagegaan.
Wanneer de vegetatie van "boven loodrecht wordt bekeken, dan
is de bedekking gelijk aan de projectie van dat gedeelte dat
door de plantedelen s.an ons oog onttrokken wordt. De bedek
king werd in procenten aangegeven. Vervolgens werden alle
binnen het proefvlak groeiende soorten genoteerd op een spe
ciale soortenlijst (bijlage 5)« Alle planten werden direct op
naam gebracht. Indien dit niet mogelijk was, werd die plant
verzameld en later thuis gedetermineerd. Verder werd van
iedere soort het aantal exemplaren en/of de bedekking ge
schat. Hiervoor werd een speciale methode gebruikt. Er wordt
namelijk met één symbool zowel het aantal als de bedekking
van de individuen van één soort aangeduid. Deze werkwijze wordt
de gecombineerde schatting genoemd. De symbolen van deze
gecombineerde schatting volgens Braun-Blanauet en hun bete
kenis zijn:
E = zeer weinig (1-2) individuen in het proefvlak, spora
disch aanwezig in het gehele onderzochte vegetatie-type.
+ = weinig (b.v. tot 20) individuen i'n het proefvlak, be- .
dekking kleiner dan 5 % van het oppervlak.
1 = individuen talrijk (b.v. 20-100), bedekking kleiner dan
5

%.

2 = aantal individuen willekeurig, bedekking 5-25 %•>
of: individuen zeer talrijk (b.v. meer dan 100), bedek
king kleiner dan 5 %»
3 = aantal individuen willekeurig, bedekking 25-50 %.
4 = aantal individuen willekeurig, bedekking 50-75 %•
5 = aantal individuen willekeurig, bedekking 75-100 %.
(DEN HELD en DEN HELD, 1976)
Voor de betrouwbaarheid is gestreefd naar een zo groot mo
gelijk aantal vegetatieopnamen. In totaal werden 81 opnamen
gemaakt. De plaatsen waar het veldwerk is uitgevoerd staan
in bijlage 1 .
De opname nummers 65 »66 ,-71 t/m 75 en 77 zijn niet op.bijlage 1
aangegeven. Deze zijn elders in de provincie gemaakt.
Opname nr. 65 nabij Thesinge; nr. 66 tussen Termunten en Delfzijl;
nrs. 71 t/m 73-betreffen watergangen in het Zuid Westerkwartier
en de nrs 74, 75 en 77 zijn gemaakt in watergangen nabij Windeweer.
Dezelfde nummers gelden ook voor het macrofaunaonderzoek.
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5.2.2 Ververking van gegevens
Be plantensoorten zijn ingedeeld in verschillende groepen.
Basis voor deze indeling zijn de in Nederland voorkomende
plantengemeenschappen (min of meer homogene vegetatie in
een min of meer homogeen milieu), zodat plantensoorten
welke onder min of meer dezelfde milieu omstandigheden
groeien bij dezelfde groep zijn ingedeeld. Niet alleen de
voor een bepaalde plantengemeenschap kenmerkende soorten
zijn bij dezelfde groep ingedeeld, doch tevens soorten welke
er regelmatig in voorkomen (de zogenaamde begeleidende
soorten).
Op deze wijze zijn langs de onderzochte watergangen de volgende
groepen te onderscheiden (gegevens ontleend aan: , WESTHOïT en
DEN ESLD, 1975? BEN HELD, 1979; ABNOLDS, 1975)»
Groep 1.
Plantensoorten uit vegetaties behorend, tot de klasse der
vochtige graslanden (Molinio-Arrhenatheretea). Dit zijn gras
landvegetaties en ruigtkruidengemeenschappen in stand ge
houden door regelmatig maaien

en/of beweiden. Ze komen

voor op vochtige tot natte bodems, die matig tot zeer voed
selrijk en matig zuur tot basisch zijn en op uiteenlopende
grondsoorten; al dan niet bemest.
Al naar gelang de voedselrijkdom van de bodem, wijze van be
heer, vochtigheidsgraad van de bodem etc. kunnen de gras
landvegetaties zich in een verschillende richting ontwikke
len..
- Op drassige, kleiige of venige bodem kunnen bij 1' à 2 keer
maaien per jaar hooilandvegetaties ontstaan behorend tot
het Dotter-Verbond (Calthion-palustris) mits slechts licht
of niet bemest.
- Langs sloten, beken, rivieren e.d. op matig voedselrijke
tot voedselrijke humeuze, vochtige bodems; vooral op plaatsen
waar organisch materiaal is gedeponeerd kunnen zich bij een
goed beheer (lx per jaar maaien, soms afbranden, niet of
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weinig bemesting) ruigtkruidenvegetaties ontwikkelen uit het
Moerasspirea-Verbond. (Filipendulion).•
- Vegetaties behorend tot het Biezeknoppen-PijpestrootjeVerbond (Junco-Molinion) komen overwegend voor op zwak zure,
tamelijk voedselarme veen- of venige zandgronden x^elke niet
worden bemest en slechts 1x per jaar worden gemaaid (de
zogenaamde blauwgraslanden).
- Op min of meer vochtige, voedselrijke leem-, klei-, en za
velgronden ontstaan bij regelmatig maaien en/of beweiden ve
getaties behorend tot het Glanshaver-Verbond (Arrhenatherion
elatipris).
Bovengenoemde graslandvegetaties kunnen zich tegenwoordig
als gevolg van de intensieve agrarische bedrijfsvoering nau
welijks meer handhaven binned het cultuurlandschap. Vaak
kunnen nog slechts fragmenten van deze vegetaties worden aan
getroffen in wegbermen, sloottaluds e.à. De meer kwetsbare
vegetatietypen (Biezeknoppen-Pijpestrootje-Verbond, DotterVerbond) zijn echter vrijwel geheel uit het cultuurlandschap
verdwenen.
Groep 1a: Omv.at de meer algemene, minder kwetsbare soorten
uit de klasse der vochtige graslanden of soorten
welke regelmatig in graslanden behorend tot deze
klasse aanwezig zijn.
Groep 1b; Bestaat uit plantensoorten welke kenmerkend zijn
voor vegetaties behorend tot het Dotter-Verbond
(Calthion-palustris).
Groep 1c: Omvat plantensoorten uit ruigtkruidengemeenschappen uit het Moerasspirea-Verbond (Pilipendulion).
Groep 1 d: Zijn soorten van blauwgraslanden.
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Groep 1e: Bestaat uit plantensoorten welke-kenmerkend zijn
voor vegetaties uit het Glanshaver-Yerbond (Arrhenatherion elatioris).
Groep 2 : Plantensoorten uit de klasse der zandige, droge
graslanden (Koelerio-Corynephoretea).
Graslandvegetaties op droge, zeer voedselarme tot
matig voedselrijke zandgronden.
Groep 3 î Kenmerkende plantensoorten voor vochtige heiden
(Bricion tetralicix).
Groep 4 : Soorten welke kenmerkend zijn voor droge heiden,
borstelgraslanden (Hardo-Callunetea) en "bossen.

/
Groep 5

Plantensoorten van gemeenschappen uit de Bijvoet
klasse (Artemisietea-vulgaris ). Gemeenschappen van
hoog opschietende, overjarige kruiden in stikstofrijke- en humusrijka, meestal min of meer vochtige
milieus (planten van humeuze, voedselrijke ruigten).

Groep 6 : Akkeronkruiden.
Plantensoorten uit onkruidengemeenschappen van ak
kers, tuinen etc.,op diverse grondsoorten.
Groep 7 5 Soorten uit gemeenschappen behorend tot de Weeg
bree klasse (Plantaginetea majoris).
Storingsgemeenschappen, waarvan het onbestendig
en wisselvallig karakter het meest kenmerkend is,
terwijl deze onbestendigheid anderzijds niet zover
gaat, dat de vegetatie periodiek geheel of groten
deels wordt vernietigd.
Groep 7a : Storingsplanten van overwegend droge
milieus.
Groep 7b : Storingsplanten van overwegend natte
milieus.
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Groep 8 : Plantensoorten uit gemeenschappen behorend tot het
Tandzaad-Verbond (Bidention). Plantengemeenschap
pen welke voorkomen op sterk nitrofiele, vooral
amoniakrijke standplaatsen in ondiepe v/ateren met
wisselende waterstand (bemeste sloten, droogvallen
de greppels etc.)*

Groep 9 * Pionierplanten

van open, matig voedselarme tot

voedselarme vochtige grond (soorten uit gemeenschap
pen behorend tot de Dwergbiezen klasse (isoetoHanojuncetea)).

Groep 10: Soorten uit vegetaties van voedselrijke waterkanten
en moerassen (gemeenschappen uit de Rietklasse
(Phragmitetea)). "Vegetaties bestaande uit planten/

soorten die veelal het gehele jaar met de voet in
het water staan, doch boven water bloeien. Sons
korte tijd droogvallend.

Groep 11: Plantensoorten van matig voedselarme, kalkarme, zure
laagveenmoerassen behorend tot de klasse der klei
ne Zeggen (Parvocaricetea).

Groep 12: Plantensoorten van vegetaties behorend tot de Fon
teinkruiden klasse (Potametea).
Watervegetaties in meso- tot eutroof, zoete tot
oligohaliene wateren.

Groep 13: Plantensoorten uit de Eendekroosklasse (Lemnetea).

Groep 14: Planten van zoete, matig tot zeer voedselarme wa
teren en de periodiek droogvallende oevers daarvan;
soorten uit gemeenschappen behorend tot de Oeverkruidklasse (Littorelletea).
Groep 15: Overige soorten.
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Het volgende overzicht geeft in alfabetische volgorde all
gevonden plantensoorten weer. Achter de wetenschappelijke
naam is steeds de auteursnaam vermeld.

/
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Alfabetische lijst van gevonden plantensoorten.
Achillea millefolium L.
Achillea ptarmica L.
Acorus calamus L.
Aegopodium podagraria L.
Agrostis stolonifera L.
Agrostis tenuis Sibth.
Aira praecox L.
Ajuga reptans L.
Alisma plantago-aquatica L.
Alopecurus geniculatus L.
Alopecurus pratensis L.
Angelica sylvestris L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Arrhenathearum elatius (L.) P.B. ex
J. et Presl
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Bellis perennis L.
Bidens tripartitus L.
Blechnum spicant (L.) Roth
'
Bromus mollis L.
Butomus umbellatus L.
Calamagrostis canescens (Web.) Roth
Calamogrostis epigejos (L.) Roth
Callitriche spec. L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Calystegia sepium (L.) R. 3r.
Campanula rotundifolia L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Gardamine pratensis L.
Garex acuta L.
Carex acutiformis Ehrh.
Carex curta Good.
Carex disticha Euds.
Carex hirta L.
Carex nigra (L.) Reichard
Carex otrubae Podp.
Carex ovalis Good.
Carex pseudocyperus L.
Carex riparia Curt.
Carex rostrata Stokes
Centaurea pratensis Thuill.
Cerastium arvense L.
Cerastium holosteoides Fr.
Ceratophyllum demersum L.
Chamaenerion angustifolium (L.)
Scop.
Chenopodium album L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium palustre (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.

—

-

-

-

-

-

-

—
—

-

-

-

Gewoon duizendblad
Wilde bertram
Kalmoes
Zevenblad
Fioringras
Gewoon struisgras
Paashaver
Kruipend zenegroen
Grote waterweegbree
Geknikte vossestaart
Grote vossestaart
Gewone engelwortel
Reukgras
Fluitekruid
Zandraket
Prans raaigras
Wijfjesvaren
Madeliefje
Driedelig tandzaad
Dubbelloof
Zachte dravik
Zwanebloem
Hennegras
Duinriet
Sterrekroos
..
Struikheide
Haagwinde
Grasklokje
Herderstasje
Pinksterbloem
Scherpe zegge
Moeraszegge
Zompzegge
Tweerijige zegge
Ruige zegge
Gewone zegge
Valse voszegge
Hazezegge
Cyperzegge
Oeverzegge
Snavelzegge
Gewoon knoopkruid
Akkerhoornbloem
Gewone hoornbloem
Gedoomd hoornblad
Wilgeroosje
Melganzevoet
Akkerdistel
Kale jonker
Speerdistel

- 28 -

Corynephorus canesceus (L.) P.B.
Crépis capillaris (L.) Vallr.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia cespitosa (L.) P.S.
Eleocharis acicularis (L.) R. et
Sch.
Sleocharis palustris (L.) R. et Sch
Elodea nuttallii (Planch.) St. John
Elytrigia repens (L.) Desv.
Epilobium hirsutum L.
Epilobium obscurum Schreb.
Epilobium palustre L.
Epilobium parviflorum Schreb.
Epilobium tetragonum L.
Equisetum arvense L.
Equisetum fluviatile L.
Equisetum palustre L.
Erica tetralix L.
Pestuea arundinacea Schreb.
Pestuca ovina L.
/
Pestuca pratensis Huds.
Pestuca rubra L.
Pilipendula ulmaria (L.) Maxim.
Galeopsis speciosa Mill.
Galeopsis tetrahit L.
Galium aparine L.
Galium hercynicum Weig.
valium palustre ij.
Geranium pusiilum L.
Glechoma hederacea L.
Glyceria fluitans (L.) R.Br.
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.
Hieracium aurantiacum L.
Hieracium laevigatum Willd.
Hieracium pilosella L.
Hippuris vulgaris L.
Holcus lanatus L.
Holcus mollis L.
Eottonia palustris L.
Hydrocharis morsus-ranae L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Hypericum perforatum L.
Hypericum tetrapterum Pr.
Hypochaeris radicata L.
Iris pseudacorus L.
Jasione montana L.
Juncus articulatus L.
Juncus bufonius L.
Juncus effusus L.
Juncus squarrosus L.
Juncus subuliflorus Drej.
Lamium album L.
Lapsana communis L.

Buntgras
Klein streepzaad
Kamgras
Kropaar
Ruwe smele
Naaldwaterbies
Smalle waterpest
Kweek
Harig wilgeroosje
Donkergroene basterdwederik
Moerasbasterdwederik
Kleinbloemige basterdwederik
Heermoes
Holpijp
Lidrus
Gewone dopheide
Rietzwenkgras
Schapegras
Beemdlangbloem
Rood zwenkgras
Moerasspirea
Dauwnetel
Gewone hennepnetel
Kleefkruid
Liggend walstro
Moeraswalstro
Kleine ooievaarsbek
Hondsdraf
Mannagras
Liesgras
Oranje havikskruid
Stijf havikskruid
Muizeoor
Lidsteng
Echte witbol
Gladde witbol
Waterviolier
Kikkerbeet
Waternavel
St.-Janskruid
Gevleugeld hertshooi
Gewoon biggekruid
Gele lis
Zandblauwtje
Zomprus
Greppelrus
Pitrus
Trekrus
Biezeknoppen
Witte dovenetel
Akkerkool
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Lathyrus pratensis L.
Lemna gibba L.
Lemna minor L.
Lemna trisulca L.
Leontodon autumnalis L.
Linaria vulgaris Mill.
Linum catharticum L.
Lolium perenne L.
Lotus corniculatus L.
Lotus uliginosus Schkuhr
Lupinus polyphyllus Lindl.
Luronium natans (L.) Haf.
Luzula campestris (L.) DC.
Luzula multiflora (Retz.) Lej.
Lychnis flos-cuculi L.
Lycopus europaeus L.
Lysimachia nummularia L.
Lysimachia thyrsiflora L.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum salicaria L.
Matricaria matricarioides (Less.)
Porter
!
Matricaria recutita L.
Medicago lupulina L.
Melandrium album (Mill.) Garche
Mentha aquatica L.
Myosotis arvensis (L.) Hill
Myosotis caespitosa K.P. Schultz
Myosotis scorpioides L.
Myriophyllum spicatum L.
Nuphar lutea (L.) Sm.
Nymphaea alba L.
Nymphoïdes peltata (Gmel.) O.Kuntze
Papaver rhoeas L.
Phalaris arundinacea L.
Phleum pratense L.
Phragmites australis (Cav.) Trin.
ex Steud.
Pimpinelia saxifraga L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Poa annua L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Polygonum amphibium,landvorm L.
Polygonum amphibium,watervorm L.
Polygonum aviculare L.
Polygonum convolvulus L.
Polygonum hydropiper L.
Polygonum persicaria L.
Potamogeton crispus L.
Potamogeton natans L.
Potamogeton pectinatus L.
Potamogeton perfoliatus L.
Potamogeton pusillu's L.
Potamogeton trichoides Cham, et
Schld.

Veldlathyrus
Bultkroos
Klein kroos
Puntkroos
Herfstleeuwetand
Vlasbekje
Geelhartje
Engels raaigras
Gewone rolklaver
Moerasrolklaver
Vaste lupine
Drijvende waterweegbree
Gewone veldbies
Echte koekoeksbloem
Wolfspoot
Penningkruid
Moeraswederik
Gewone wederik
Gewone kattestaart
Schijfkamille
Echte kamille
Hopklaver
Avondkoekoeksbloem
Watermunt
Middelst vergeet-mij-nie
Zompvergeet-mij-nietje
Moerasvergeet-mij-nietje
Aarvederkruid
Gele plomp
Waterlelie
Watergentiaan
Gewone klaproos
Rietgras
Timotheegras
Riet
Kleine bevernel
Smalle weegbree
Grote'weegbree
Straatgras Veldbeemdgras
Ruw beemdgras
Veenwortel
Veenwortel
Varkensgras
Zwaluwtong
Waterpeper
Perzikkruid
Gekroesd fonteinkruid
Drijvend fonteinkruid
Schedefonteinkruid
Doorgroeid fonteinkruid
Tenger fonteinkruid
Haarfonteinkruid
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Potentilla anglica Laich
Potentilla anserina L.
Potentilla erecta (L.) Scop.
Quercus robur L.
Ranunculus acris L.
Ranunculus aquatilis-aquatilis
Ranunculus aquatilis-peltatus
Ranunculus flammula L.
Ranunculus lingua L.
Ranunculus repens L.
Ranunculus sceleratus L.
Rorippa amphibia (L.) Besser
Rosa rubiginosa L.
Rubus spec. L.
Rumex acetosa L.
Rumex acetosella L.
Rumex hydrolapathum Kuds
Rumex obtusifolius L
Rumex sanguineus L.
Sagina procumbens L.
Sagittaria sagittifolia L.
•
Scirpus maritimus L.
Scleranthus annuus L.
Scutellaria galericulata L.
Sedum telephium L.
Senecio sylvaticus L.
Senecio vulgaris L.
Silene vulgaris (Moench) Garche
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Solanum dulcamara L.
Sonchus asper (L.) Hill.
Sparganium emersum Rehm. .
Sparganium erectum L.
Spergula arvensis L.
Spirodela polyrhiza (L.)
Schleiden
Stachys palustris L.
Stellaria alsine Grimm
1
Stellaria graminea L.
Stellaria media (L.) Yill.
Stellaria palustris Retz.
Succisa pratensis Moench
Symphytum officinale L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum Wigg.
Thalictrum flavum. L.
Trifolium dubium Sibth.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Tussilago farfara L.
Typha latifolia L.

-

Kruipganzerik
Zilverschoon
Tormentil
Zomereik
Scherpe boterbloem
Fijne waterranonkel
Gewone waterranonkel
Egelboterbloem
Grote boterbloem
Kruipende boterbloem
Blaartrekkende boterbloem
Gele waterkers
Egelantier
Braam
Yeldzuring
Schapezuring
Waterzuring
Ridderzuring
Bloedzuxihg
Liggende vetmuur
Pijlkruid
Zeebies
Eenjarige hardbloem
Blauw glidkruid
Hemelsleutel
Boskruiskruid
Klein kruiskruid
Blaassilene
Gewone raket
Bitterzoet
Brosse melkdistel
Kleine egelskop
Grote egelskop
Gewone spurrie
Yeelwortelig kroos

- Moerasandoorn
- Moerasmuur
- Grasmuur
- Yogelmuur
- Zeegroene muur
- 31auwe knoop
- (Gewone) smeerwortel
- Boerenwormkruid
- Paardebloem
- Poelrui.t
- Kleine klaver
- Rode klaver
- Witte klaver
- Klein hoefblad
- Grote lisdodde
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Urtica dioica L.
Utricularia vulgaris L.
Valeriana officinalis L.
Veronica arvensis L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica officinalis L.
Veronica scutellata L.
Veronica serpyllifolia L.
Vicia cracca L.
Vicia hirsuta (L.) S.P. Gray
Vicia sativa L.
Vicia sepium L.
Vicia tetrasperma (L.) Schreb.
*

Grote brandnetel
Gewoon blaasjeskruid
Schte valeriaan
Veld-ereprijs
Gewone ereprijs
Mannetjes-ereprijs
Schild-ereprijs
Tym-ereprijs
Vogelwikke
Ringelwikke
Heggewikke
Vierzadige wikke
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5.2.3 Resultaten
In de opnametabel (zie bijlage 2) worden drie categorieën
onderscheiden: het talud, de oeverstrook en de waterplanten
vegetatie. In de bovenste ry van de tabel staan voor iedere
categorie de opnamenummers, gegroepeerd naar beheersmethode.
Voor de drie categorieën staat per opname per soort de bedek
king en aantal individuen genoteerd. ïïit de verzameling van
punten die zo werd verkregen kunnen plantensoorten herkend
worden die bij een bepaalde methode van onderhoud vaker voor
komen, of juist minder vaak gaan voorkomen. De indeling van
planten in groepen, zoals in hoofdstuk 5«2.2 is besproken,
is zoveel mogelijk gehandhaafd gebleven. Hier en daar zijn enke
le soorten binnen de groep verschoven, om het totaal beeld
iets te accentueren. Duidelijk komt in de tabel naar voren,
in welke vegetatiezone zich de soorten bevinden. De groepen
I tot en met 7a zijn de landplanten. De groepen 7"b tot en met
II bestaan uit planten van de oeverstrook, terwijl de groepen
12, 13 en 14 duidelijke waterplanten zijn. De overige soorten
staan in groep;;15«
In het totaal overzicht werd geen duidelijk beeld verkregen
van de invloed die de beheersmethoden op het macrofytenbestand
zouden kunnen hebben. Daarom moet hier volstaan worden met
een korte bespreking van de verschillende groepen.
Vanneer de tabel van boven naar beneden wordt nagelopen valt
het volgende op.

-

In de groep van de meer algemene, minder kwetsbare soorten
uit de klasse der vochtige graslanden is een gelijke verdeling
van de soorten over de verschillende beheersmethoden waar
te nemen. Het ontbreken van soorten als Anthoxanthum odoratum,
Cardomine pratensis, Agrostis stolonifera, Stellaria graminea,
Trifolium pratense, Angelica sylvestris en Sromus mollis
in de graskarpermethode is moeilijk te verklaren. 3ij deze
methode wordt het talud namelijk onderhouden m.b.v. de maaibalk (taludmaaier). Een mogelijke verklaring kan de maaifrequentie zijn. Doch nauwkeurige gegevens hierover ontbreken.
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De soorten Anthoxanthum odoratum, Cardamine pratensis en
Agrostis stolonifera zijn ook in de oeverstrook gevonden.
Bit kan o.a. een gevolg zijn van de veelal hoge waterstanden "
in watergangen tijdens de regenrijke periode waarin de vegeta
tieopnamen zijn gemaakt.
In de groepen 1b en 1c komen bij de maaikorfmethode planten
soorten voor die ontbreken in de andere opnamen of slechts
in geringe mate voorkomen. Het gaat om planten als: Lychnis
flos-cuculi, Carex disticha, Lythrum salicaria en Hypericum
tetrapterum.
Planten uit groep 1d komen in een te gering aantal opnamen
voor om de beheersgroepen te vergelijken. Juncus subuliflorus
en Potentilla anglica zijn echter geen soorten die zeldzaam
zijn, en dus om die reden is hun geringe voorkomen niet te
verklaren.

^

De plantensoorten van het Glanshaver-Verbond (Arrhenatherion
elatioris) zijn gelijkmatig verdeeld over de verschillende
beheersmethoden. In de graskarpermethode ontbreken enkele
algemene soorten zoals: Ranunculus aoris, Trifolium dubium,
Vicia cracca, Bellis perennis, Lathyrus pratensis en Alopecurus pratensis. Hoewel deze planten op leem-, klei-, en
zavelgronden voor kunnen komen, werden, ondanks het feit dat
we in deze opnamen met kleigronden te maken hebben, deze
planten niet aangetroffen. Deze planten hebben geen relatie
met de graskarper, maar met de methode waarop het talud
wordt onderhouden.
Plantensoorten uit de kla'sse der zandige droge graslanden
ontbreken nagenoeg bij de maaibootmethode. De maaiboot is slechts
functioneel voor het water en de onderste 50 cm van het talud.
Het verdwijnen van deze plantensoorten als gevolg van het on
derhoud met de maaiboot is dus niet denkbaar. De grondsoort
voldoet aan de eisen van deze planten, een zandige grond.
Verder vallen een aantal soorten op, die voorkomen op de ta
luds die gemaaid worden met de maaibalk. Het materiaal wordt
op het maaipad geharkt, waar het vervolgens wordt verklepeld.
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Waarschijnlijk is de maaifrequentie van deze .-watergangen niet
zo hoog. Terplaatse werden na half juni nog ongemaaide ta
luds aangetroffen, terwijl andere taluds begin juni al waren
gemaaid. In de opnamen van watergangen waarin geen of weinig
onderhoud wordt gepleegd komen minder soorten voor dan "bij
de andere methodes. Eenzelfde beeld, maar minder duidelijk,
valt waar te nemen bij het chemisch onderhoud.
Tan de groep planten die kenmerkend zijn voor vochtige heiden
zijn alleen Erica tetralix en Juncus squarrosus gevonden,,
respectievelijk 2 en 1 keer, in de maaibaikmethode. Hun voor
komen is te gering om belangrijke conclusies te trekken. De
ze groep is verder in het kader van dit onderzoek niet inter
essant.
In enkele opnamen van de maaibaikmethode komen de soorten van
droge heiden, borstelgraslanden en bossen voor. Behalve Athyrium filix-femina zijn alle soorten in deze groep vertegenwoor
digd, terwijl bij de andere beheersmethoden veel soorten ontbre
ken.
Groep 5, met soorten uit gemeenschappen behorend tot de Bijvoet
klasse (Artemisetea vulgaris), komt aardig verspreid voor
over de verschillende beheersmethoden. Deze hoog opschietende
overjarige kruiden komen iets vaker voor als de watergang
(sloottalud) slechts 1 keer per jaar (in de herfst,
als de gewassen geoogst zijn) met de maaikorf wordt geschoond.
Het gaat cm soorten zoals: Aegopodium podagraria, Galystegia
sepium, Lamium album, Lapsana communis, Galium aparine en
Epilobium hirsutum.
De groep van de akkeronkruiden geeft een mager verspreid beeld
over alle beheersmethoden. Soorten die slechts enkel voorkwa
men in het ene geval ontbreken weer bij andere methoden.
Eenzelfde, doch iets voller beeld, geeft de groep storingsplanten, behorend tot de Weegbreeklasse (Plantaginetea majoris), van de overwegend droge milieus. Er is voor wat
betreft deze'groep weinig verschil tussen de beheersmethoden
onderling te zien. De groep storingsplanten van de overwegend
natte milieus geeft een interessant

beeld voor de oeverstrook
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Bij de chemische methode ontbreken vrijwel al'le planten in
deze natte strook. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door de
behandeling van de sloten met herbiciden.

Opname nummer 7 is hierin een uitzondering. Mogelijk omds,t
deze watergang slechts incidenteel met chemische middelen
wordt behandeld. Hij is in het totaal overzicht echter \vel
opgenomen'in de categorie chemisch. Bij de maaikorfmethode
komen alle plantensoorten voor. In de helft van de opnamen
uit deze groep komen de planten zelfs vrij veel voor.
Wanneer geen of weinig onderhoud aan een sloot wordt uit
gevoerd komen alleen Juncus effusus en Galium palustre re
gelmatig voor. Bij de methoden met de maaiboot en de maaibalk
met hark komen de soorten ook veel op het talud voor, naast
het regelmatig voorkomen in de oeverzone. Dit duidt op een
storende werking van deze méthoden.
Ranunculus sceleratus en Bidens tripartitus vormen een groep
die ook hoofdzakelijk in de oeverstrook voorkomen. De eer
ste soort ontbreekt in .de chemische methode en in de graskar
permethode. Slechts 1 maal kwam hij voor wanneer geen onder
houd werd uitgevoerd. Bidens tripartitus werd slechts 1 keer
aangetroffen, in deze laatst genoemde aethode.

Eet voorkomen van Juncus bufonius, Veronica serpyllifolia
en Linum catharticum kan niet gerelateerd worden aan het ge
bruik van een speciale onderhoudsmethode. Slechts enkele
exemplaren zijn gevonden.
De soorten uit vegetaties^ van voedselrijke waterkanten en
moerassen komen vooral voor bij de methode met de maaikorf
en in het geval waarin weinig of geen onderhoud wordt uit
gevoerd. Dit zijn de welig begroeide sloten die slechts zeer
weinig verstoord worden. Phalaris arundinacea kwam in een
aantal gevallen ook op het droge talud voor, terwijl ook exem
plaren van andere soorten van deze groep in het water voor
kwamen. Op opname nummer 7 na, zijn bijna alle planten in de
oever- en waterzône verdwenen.
Bij de maaibootnrethode ontbreken soorten als Alisma plantago
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aquatica, Equisetum fluviatile, Rorippa amphibia, Iris pseudacorus en Myosotis scorpioid.es. Dit zijn soorten die bij
frequent gebruik van de maaiboot niet meer in de oeverzone
voorkomen. Wel kwamen enkele van deze soorten uit groep 10
op het talud voor.
Groep 11 geeft een zeer grote verspreiding van het voorkomen
van de plantensoorten over alle methoden.
Bij de waterplanten uit de Fonteinkruidenklasse (Potametea)
is geen duidelijk verband te leggen met de beheersmethoden.
Enkele soorten die weinig voorkwamen werden gevonden in de
watergangen die met de maaikorf of de maaibalk worden onder
houden. Eet gaat hier om Nymphoïdes peltata, Potamogeton
pectinatus, Luronium natans, Ranunculus aquatilis Subsp. peltatns
en Potamogeton perfoliatus.
Polygonum amphibium werd ook in de oeverzone aangetroffen.
Vooral in de wat smallere sloten met een diepte van 20 cm
of minder. Lemna minor uit de Eendekroosklasse (Lemnetea)
kwam bijna overal voor. De methode waarin weinig of geen on
derhoud plaatsvindt en de maaikorfmethode onderscheiden zich
van de rest van de methoden door het voorkomen van Spirodela
polyrhiza, Lemna trisulca en Lemna gibba.
Yan Eleocharis acicularis uit groep 14 werden in het gehele
onderzoek slechts 1 keer enkele exemplaren aangetroffen.
De maaiboot en graskarper methode onderscheiden zich van de
rest door het ontbreken van planten uit de groep van overige
soorten.
Tabel 1 geeft het gemiddeld aantal soorten per opname per beheersmethode. Dit is gedaan voor zovel het totaal aantal soorten
als voor de water- en oeverplanten, omdat deze waarschijnlijk beïn
vloed kunnen worden door een bepaalde beheersmethode.
Duidelijk is te zien dat bij de chemische methode de soorten
rijkdom het kleinst is. Gezien de hoeveelheid waterplanten bij
de gxaskarpermethode, is het de vraag of deze graskarpers nog
wel leven. Yermoedelijk hebben de vissen de strenge winters
niet overleefd. Naast het
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iets geringer aantal waterplanten-"bij de maaikorfmethode,
werden steeds rykbegroeide taluds aangetroffen.
Factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten van het
onderzoek zijn:
- Een te klein aantal vegetatieopnanien. Dit geldt vooral
voor de .graskarper- en maaibootmethode.
- De tijd van het jaar waarin het veldwerk is uitgevoerd was
niet erg gunstig. Teel waterplanten komen pas in juli/augustus goed .tot ontwikkeling. Dit geldt ook voor enkele landplanten.
- Terder is er nog veel onduidelijkheid over de maaifrequentie
van de watergangen. Uit eigen waarnemingen kon in enkele geval
len geconcludeerd worden dat een watergang minder vaak wordt
gemaaid dan 5 keer per jaar. Tast cijfermateriaal was. hier
over niet "beschikbaar. Hoev4ak een talud wordt gemaaid
hangt van verschillende factoren af.
In hoofdstuk 6 zal op verschillende punten worden terugge
komen.
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5-3

Macrofauna

5.3.1 Werkwijze
Bemonstering van de macrofauna.
De keuze van de monsterplaatsen was, zoals eerder vermeld,
afhankelijk van de vegetatie-opnamen. Voor de bemonstering
van de macrofauna werd gebruik gemaakt van een schepnet
van 0.5 x O.25 m, een diepte van 0.5 m en een maaswijdte
van O.5 min. Het schepnet werd loodrecht op de bodem van
het water gezet en schoksgewijs tegen de eventueel aanwezige
stroom op bewogen. De onderkant werd, indien mogelijk enige
centimeters onder het bodemoppervlak gehouden. Alle mon
sters, met uitzondering van monster 0, werden op dezelfde
wijze verkregen. Het net werçt tweemaal door het water bewo
gen; eenmaal door de water- en oevervegetatie en eenmaal
1 m uit de waterkant. Beide keren bedroeg de monsterlengte
5 m. Per monster werden zoveel mogelijk alle micromilieus
meegenomen zodat het monster representatief geacht mag worden
voor het bemonsterde water.
Be inhoud van het net werd in het veld in een witte (fotoontwikkel)bak gedaan en uitgezocht. Met uitzondering van
bloedzuigers, slakken, vissen, kikker- en salamanderlarven,;
werden alle dieren gefixeerd in alcohol (96 %). De bloedzui
gers en slakken werden in water bewaard.,, om beschadiging
te voorkomen, en zo snel mogelijk gedetermineerd. De vissen,
kikker- en salamanderlarven, werden verder niet gedetermineerd.
Ze werden niet meegenomen.
Determinatie
Van de macrofauna werd zoveel mogelijk tot op de soort gede
termineerd. Dit omdat de soortenrijkdom van een sloot van be
lang is voor het onderzoek. Echter in een aantal gevallen
woog de tijd, die voor de determinatie nodig was niet op te
gen de extra informatie. Bovendien schoot de kennis te
' kort.
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In de volgende lijst staan de onderzochte diergroepen en
hun determinatienivo.
determinatienivo

Taxon
wantsen

Heteroptera

soort

kevers

Coleoptera

familie/soort

haftenlarven

Ephemeroptera

soort

libellenlarven

Odonata

geslacht/soort

kokerjuffers

Trichoptera

familie

tweevleugeligen

Diptera

orde

bloedzuigers

ïïirudinea

familie

waterpissebedden Isopoda

soort

watervlooien

Amphipoda

familie

waterspinnen

Arachnida

orde

dansmuggen

Chironomid^e

orde

slykvliegen

Kegalop tera

orde

slakken

Gastropoda

soort

tweekleppigen

Lamellibranchiata

genera/soort

vissen

Pisces

orde

tweeslachtigen

Amphibia

soort/familie

Van iedere soort of andere taxonomische eenheid werden ook
de aantallen genoteerd.
Alle punten zijn door dezelfde persoon bemonsterd teneinde <
monstermethode zo constant mogelijk te houden (VAII DES. SYK,
1976).

.2 Verwerking van gegevens
Het volgende overzicht geeft in alfabetische volgorde alle
gevonden diersoorten weer. Achter de wetenschappelijke naam
is de auteursnaam vermeld. 7oor zover bekend is ook de
nederlandse naam vermeld.
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Aeshnia isocleses Müll
Anacaena Limbata F.
Anodonta anatina L.
Anodonta cygnea zellensis Gmelin
Argyronet aauatica L.
Asellus aquaticus L.
Baetidae spec.
Berosus signaticollis Gharp
Berosus spec. Leach
Brachytron pratense Müll
Bythinia tentaculata L.
Callicorixa praeusta Fieb.
Caenis horaria Linné
Caenis robusta Eaton
Centroptilum pennulatum Eaton
Cercyon spec
Chironomidae spec.
Gloeon dipterum Linné
Coelambus spec. Thomson
Goe1ambus/Hygro tus/Grap todytil/
Porhydrus
/
Coenagrionidae spec.
Cordulis aenea L.
Corixidaelarven
Cymatia coleoptrata F.
Cymbiodyta marginella F.
Cyphonidae spec.
Lytiscinae spec. L.
Dytiscus marginalis L.
Enochrus testaceus F.
Gammaridae spec.
Gerridae spec.
Glossiphonia complanata L.
Glossiphonia spec. Johnson
Graptodytes pictus F.
Haliplus flavicollis
Haliplus fluviatilis Aubé
Ealiplus fulvus F.
Haliplus furcatus c.f. Seidl.
Haliplus lineatocollis Mrsh.
Haliplus obliauus F.
Haliplus spec.
Helophorus aquaticua L.
Helophorus arveraicus Muls
Helophorus brevipalpis Bed.
Helophorus grandis Illig.
Herpobdella spec. Blainville
Herpobdella testacea Savigny
Hesperocorixa Linnei Fieb.
Hesperocorixa sahlbergi Fieb.
Hydaticus spec. Leach
Hydrachnellae spec.
Hydrochus elongatus Schall.
Hydrophilus caraboxdes L.
Hydroporus angustatus Strm.

Yijvermossel
Zwanemossel
Waterspin
Gewone waterspin

- Diepslakje

Geelgerande waterkevers
Gewone geelgerande waterkever
Schaatsenrijders
Brede bloedzuiger

- Vatertreders

- Piasduikers
- Vatermyt
- Kleine spinnende watertor
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Hydroporus palustris L.
Hydroporus spec. Clairville
Hydrous piceus L.
Hygrotus versicolor Schall.
Hyphydrus ovatus L.
Ischiiura/Coenagrion/Cercion/
Enallagma
Ilybius fuliginorus P.
Ilybius spec. Sr.
Ilyocoris cimicoîdes L.
Laccobius bipunctatus P.
Laccobius minutus L.
Laccophilus hyalinus Deg.
Laccophilus minutus L.
Laccophilus spec. Leach.
Lestes spec.
Lestes viridis Vanderl.
Lymnaea palustris Müll
Lymnaea peregra forma ovata Müll
Lymnaea stagnalis L.
Megaloptera spec.
Myxas glutinosa Müll
Naucoridaelarven
/
Nematocera spec.
Nepa rubra rubra L.
Oxygastra curtisi Dale.
Oxygastra spec.
Phryganeïdae spec.
Fhysa fontinalis L.
Pisces
Pisidium spec.
Planorbis carinatus Müll
Planorbis corneus L.
Flanorbis planorbis L.
Planorbis vortex L.
Potaaonectes depressus P.
Rana spec.
Hhantus exsoletus Porst.
Ehantus spec. Dej.
Sigara distincta Pieb.
*
Sigara fallen! Pieb.
Sigara lateralis Leach
Sigara longipalis Shlb.
Sigara limitata Pieb.
Sigara nigrolineata Pieb.
Sigara semistriata Pieb.
Sigara stagnalis Leach.
Sigara striata Linné
Sphaerium Lacustre Müll
Sphaerium spec.
Sympecma spec.
Sympetrun spec.
Trianodes spec.
Triturus vulgaris L.
TJnio pictoruia L.
Valvata piscinalis" Müll

Grote spinnende watertor
Roestkleurige waterroofkevertje

Bodemzwemmers
Platte waterwants

Moeraspoelslak
Ovale poelslak
Gewone poelslak
Slijkvliegen

Vaterschor"oioen

Bronslakje
vissen
Gekielde schijfhorenslak
Gewone posthorenslak
Schijfhorenslak
Kikkervisjes
Slijktorren

Kleine watersalamander
Schildersmossel
Tijverpluimdrager
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De overeenkomst in macrofauna van de verschillende sloten
werd nagegaan m.b.v. de overeenkomstigheidsindex van
S/rensen (LIHA, 1977).
De gebruikte formule is:
pp
s = rfV

- 100 %

S = similarity (= mate van samenhang)
A = totaal aantal soorten uit monster A
3 = totaal aantal soorten uit monster B
C = aantal overeenkomstige soorten uit
de monsters A en B.
Daarnaast werd voor iedere soort nagegaan hoeveel keer deze
voorkwam "by een bepaalde schoningswijze. Per schoningswijze
is het gemiddeld aantal dieren per soort berekend. Dit ge/

tal is weergegeven in een zgn. presentietabel (zie bijlage 3)'
Hiervoor werd de volgende formule gebruikt:
X = -rj-

il

* 100

X = presentiegstal
I = aantal individuen per soort per
schoningswijze
H = aantal monsterpunten per schoningswijze.
Aan de hand van dit presentiegetal werden de verschillende
diersoorten gerangschikt. Hierdoor ontstaan groepen van
diersoorten, die bij een bepaalde schoningswijze wel en bij een
andere niet voorkomen.
Om een indruk te krijgen van de soortenrijkdom werd per beheersmethode het gemiddeld aantal soorten uitgezet in een
grafiek (tabel 4 , pag. 56 ).
Tevens vond een biologische waterbeoordeling plaats. De be
oordeling van de mate van verontreiniging wordt weergegeven
in vijf klassen:
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1 . zeer sterke verontreiniging
2. sterke verontreiniging
3« matige verontreiniging
4. lichte verontreiniging
5« nauwelijks tot geen verontreiniging.
De wijze waarop deze indeling tot stand is gekomen verschilt
per landschapszone (7AIÎ GIJSE17 & CLAASSEN, 1978).
Per landschapszone is een lijst opgesteld met indicatorsoor
ten, ingedeeld in 5 groepen (zie tabel 5 , pag. -57 ). Iedere
groep moet als indicatie voor een bepaalde mate van veront
reiniging worden beschouwd. Le grenzen tussen de groepen zijn
niet absoluut. Er is eerder sprake van een glijdende schaal.
Enige terughoudendheid t.a.v. de indicatoren is op zijn plaat
Verder onderzoek is hier beslist noodzakelijk.

/
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5.3'3 Resultaten
Resultaten met de methode S/rensen.
Tabel 2 (pag45 ) laat de similarity indices volgens S/rensen
zien, die monsters uit de verschillende sloten t.o.v. el
kaar hebben. Aangezien deze tabel moeilik te lezen is, zijn
de punten uitgezet in een grafiek, (fig 1a,b,c,d,e)
Hierbij is gewerkt

met

symbolen, die een bepaalde beheers-

methode vertegenwoordigen. De verklaring van deze symbolen
staat in tabel 2
Zo laat figuur 1a,b, de similarity zien, die de verschillend
geschoonde monsterpunten hebben t.o.v. enerzijds resp. mon
sterpunt 5 (s.choning m.b.v. taludmaaier zonder hark), monster
punt 45 (chemische schoningsmethode) en anderzijds t.o.v. de
/

monsterpunten 3 en 16 (schoning m.b.v. taludmaaier + hark).
Vanneer een bepaalde schoningswijze een duidelijk effect heeft
op de macrofauna zal dit in de grafiek naar voren moeten
komen doordat alle op deze manier geschoonde monsterpunten
een hogs similarity vertonen t.o.v. het op gelijke wijze ge
schoonde monsterpunt, dat op de as is uitgezet. 'Om toeval
uit te sluiten werden de monsterpunten enkele malen uit
gezet tegen verschillende monsterpunten. 2e keuze van de
monsterpunten is willekeurig. In figuur 1a liggen de monster
punten 27,14,32,11 en 25 min of meer bij elkaar. De ligging
van monsterpunt 16 is sterk afwijkend (coördinaten 0,0). 3ij
al deze punten geschiedt de schoning m.b.v. een taludmaaier +
hark. Deze monsterpunten vertonen geen erg hoge similarity
t.o.v. het op gelijke wijze geschoonde monsterpunt 5, dat op
de X-as is uitgezet. Wanneer er een duidelijk verband bestaat
tussen de methode van onderhoud en de macrofauna zijn de
monsterpunten rechts onderin de grafiek te verwachten. Een
duidelijke puntenwolk is daar niet te onderscheiden. De ligging
van de punten kan in de richting van een verband wijzen. Om
het toeval uit te sluiten zijn de monsterpunten nog eens uit
gezet,tegen een ander punt met dezelfde schoningsmethode

FIGUUR 1: MACROFAUNA SIMILARITY VAN VERSCHILLEND GESCHOONOE SLOTEN T.O.V.
TWEE STEEDS WILLEKEURIG GESCHOONDE SLOTEN.

. S t.o.v. MP 3 •
S t.o.v MP 45

A

FIG. 1a
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(figuur 1b).

Ook hier liggen de monsterpunten 14>25,27 en

32 vrij dicht bij elkaar echter de puntenwolk ligt niet dui
delijk rechts onderin. De similarity van de monsterpunten is
vrij laag t.o.v. het monsterpunt 16. Ook deze resultaten
wijzen in de richting van een verband tussen de aanwezige
macrofauna en het gebruik van een taludmaaier met hark.
Tussen de macrofauna en het onderhoud van de watergangen
m.b.v. een taludmaaier zonder hark (fig. 1a + 1c, vertikale
as) is geen verband aantoonbaar. Dit geldt ook voor de on
derhoudsmethoden m.b.v.:
- een maaikorf (fig. 1d, 1e; vertikale as),
- graskarpers (fig. 1f, 1g)>
- chemische middelen (fig. 1b,1f).
De similarity index volgens S/rensen geeft een indicatie voor
een verband tussen de aanwezige macrofauna en de onderhoudsmethoden m.b.v.:
- een taludmaaier met hark (fig 1a, 1b),
- een maaiboot (fig 1e, 1c),
- en in die watergangen waar weinig of geen onderhoud
plaatsvindt (fig ld, Ig).
De ligging van de monsterpunten t.o.v. de assen kan op toe
val berusten. Yoor alle schoningsvijzen geldt daarom dat het
aantal monsters per methode te gering is om een duidelijk
beeld te krijgen.
Vanneer er geen overeenkomstige soorten uit de monsters A
en B aanwezig zijn is er geen verband aantoonbaar tussen deze
beide monsterpunten. Dit zou het geval kunnen zijn bij ver
schillend geschoonde monsterpunten. De similarity is 0
(immers C = 0

S =

nr\

=—

JA. + ÏJ

* 100 = 0).

In de grafieken zijn de punten terug te vinden op één van
beide assen (m.n. fig. 1b en 1d).
Aangezien het onoverzichtelijk is al deze grafieken in een
vergelijking te betrekken is gebruik gemaakt van de presentietabel (zie bijlage 3).
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Resultaten m.b.v. de presentietabel (bijlage. 3)«
Heeds eerder werd opgemerkt dat aan de hand van het preaentiegetal de verschillende diersoorten (taxonomieche een
heden) zijn gerangschikt. De soorten, die het meest voorkonen
zijn boven aan de lijst geplaatst. Slechts 2 "soorten" zijn
bij alle onderhoudsmethoden aanwezig (corixidae-larven en
Asellus aquaticus). Daarnaast is het voorkomen van een aan
tal soorten opvallend nl:
1. Cymbiodyta marginella, Sigara striata en Sigara falleni/
longipalis komen niet voor in de watergangen wa_nneer er
weinig of geen onderhoud plaatsvindt cf wanneer het onder
houd gebeurt m.b.v. een maaiboot.
Bij de andere schoningsmethoden komen deze 3 soorten water
diertjes in vrij grote aantallen voor.
2. Chironomidae spec, komen in de sloten in grote aantallen
voor wanneer het onderhoud geschiedt m.b.v. een taludmaai
er met hark, een maaikorf en sen maaiboot. Bij de andere
methoden van onderhoud komen deze larven niet of nauwe
lijks voor. Dit geldt ook voor de Nematoden.
3. Rana spec, komen in zeer grote aantallen voor wanneer het
onderhoud geschiedt m.b.v. een taludmaaier met hark en
een maaiboot.
4. Pisidium en Sphaerium komen in grote aantallen voor als
het onderhoud geschiedt m.b.v. een taludmaaier zonder
hark, graskarpers of met chemische middelen.
Het al of niet voorkomen van deze soorten kan van. een aan
tal factoren afhangen:
De beide Sigara1 s komen algemeen voor in ïïederland echter ze
mijden brak water. Uit het fysisch chemisch onderzoek (tabel 6,
blz. 60

) valt echter niet af te leiden dat bij de schor.ings-

wijze m.b.v. een maaiboot of bij sloten waar weinig of geen
onderhoud wordt toegepast het Cl~- gehalte lager is dan bij
de andere onderhoudsmethoden.
Sigara falleni komt vooral voor in laagveen- en overgangs
gebieden, terwijl Sigara striata ook nog voorkomt in klei-
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2.00
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bouwland,
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60
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10

Monsterpunten
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6

44
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4
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ï'abel 3

:

Beschrijving van de monsterpunten
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gebieden. Sr is echter geen verband aan te geven tussen

het

voorkomen van de Sigara's en de grondsoort.- Of de beheersmethoden hier een grote invloed hebben is niet met zeker
heid te zeggen. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen.
Ditzelfde geldt ook voor de andere diersoorten.
Opvallend is verder dat een groot aantal soorten alleen
voorkomen bij één bepaalde schoningsmethode.
Haast de methode van onderhoud kunnen hiervoor een aantal
oorzaken voor zijn nl.: - grondsoort
- breedte en diepte van de watergang
- stroomsnelheid van het water
- grondgebruik naast de watergang
- toeval
De vorm van de watergangen is zoveel mogelijk constant
gehouden, evenals de stroomsnelheid en het grondgebruik
naast de watergang.

/

De grondsoort is niet bij alle watergangen hetzelfde (tabel 3,
pag. 53 )•
Bekend is dat in een kleigebied een aantal soorten afwezig
zijn, die elders wel voorkomen (7AH GIJS2N à CLAASSEIT, 1973).
Dit geldt o.a. voor de volgende soorten:
- Lestes spec.

monsterpuni

- Cymatia coleoptrata

6

- Callicarixa praeusta

21

- Oxygastra curtisi

a

- Cordulia aenae

3

- Caenis horaria

2,1

- Cloeon dipterum

23

De laatste 2 soorten komen wel voor in kleigebieden maar
in zeer geringe aantallen. Over de andere soorten, die in
de monsters voorkwamen is (nog) niets bekend. Of de ver
schillende grondsoorten een grote invloed hebben of dit
onderzoek is niet met zekerheid te zeggen.
Tan groter belang sal het toeval zijn.
Het aantal monster per onderhoudsmethode is te gering

om

een duidelijk beeld te krijgen van het wel of niet voorkomen
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van bepaalde diersoorten. Het verkrijgen van verschillen
de groepen van diersoorten zoals in bijlage 3> kan veroor- .
zaakt worden door het verschil in de methode van onder
houd. Hader onderzoek hiernaar is echter wel gewenst.
Resultaten t.a.v. soortenrijkdom.
Om een indruk te krijgen van de soortenrijkdom per beheersmethode werd het gemiddeld aantal soorten uitgezet in een
grafiek (tabel 4, pag.56 ). Hierin is te zien dat bij de che
mische onderhoudsmethode de meeste soorten voorkomen. Bij
deze grafiek moet wel de opmerking worden geplaatst, dat het
aantal monsters per methode gering is. Een monster met een.
groot aantal soorten trekt het gemiddelde aantal snel om
hoog, terwijl een monster me,t een gering aantal soorten het
gemiddelde naar beneden haalt. Het toeval kan hier een gro
te rol spelen. In de discussie zal hier nader op worden
ingegaan.
Resultaten biologische waterbeoordeling
De beoordeling van de mate van verontreiniging wordt weer
gegeven in vijf klassen (zie tabel 5> blz. 57 ).
Voor ieder afzonderlijk monsterpunt werd bekeken, welk aan
deel de indicatorsoorten in de totale fauna hadden. De
monsterpunten 'zijn als volgt ingedeeld (VAN GIJSEN & CLAASSEÎT,
1973):
1. Dominantie van indicatorgroep 1, geen of weinig soorten
uit de overige groepen aanwezig, en dan alleen in lage
aantallen. Dit geldt voor geen enkel monsterpunt.
2. Dominantie van indicatorgroep 2, weinig soorten uit de
overige groepen aanwezig en dan in lage aantallen, of:
soorten uit de indicatorgroepen 1 en 2 dragen voor min
stens de helft bij aan het totale aantal individuen. Dit
geldt voor de monsterpunten 82 en 21.
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3. Overwegend soorten uit indicatorgroep 3 : aanwezig, in
relatief hoge aantallen. Soorten uit de indicatorgroepen 1,2 en 4 kunnen voorkomen, maar in lage aantallen.
Dit geldt voor de monsterpunten: 27, 11, 5, 6, 44, 23,
4, 2, 65, 29, 66, 40, 45, 43, 3, 26 en 0.
4. Soorten uit indicatorgroep 4, meer of evenveel aanwe
zig als soorten uit indicatorgroep 3• Kleine aantallen
uit groep 2 komen voor.
Op grond van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat
in watergangen waar het onderhoud geschiedt m.b.v.:
- een taludmaaier zonder hark;
- graskarpers;
- chemische middelen;
of waar geen of weinig onderhoud plaatsvindt het water ma
tig verontreinigd is. In slpten waar de schoning plaatsvindt
m.b.v. een taludmaaier met hark varieert de kwaliteit van
het water van een sterke verontreiniging tot een matig/
lichte verontreiniging.
In de

met een maaikorf geschoonde sloten varieert de kwa-

liteit van het water van een sterke tot een matige ver
ontreiniging.
3jj watergangen, die geschoond worden met een maaiboot komt
een matige tot lichte verontreiniging voor.
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5.4

Fysisch-Chemisch onderzoek

5.4.1 werkwijze
Voor ait onderzoek werden 15 watermonsters genomen uit 15
willekeurig gekozen watergangen, maar wel zo dat van de
verschillende beheersmethoden in ieder geval 1 monster aan
wezig was. De watermonsters zijn genomen aan het eind van
de veldwerkperiode. Het onderzoek is een momentopname,
want er kunnen zich in de tijd tussen de vegetatieopname c.q.
macrofaunaonderzoek en het tijdstip van de monstername ve
le veranderingen hebten voorgedaan in het water. Onder an
dere veroorzaakt door de grote hoeveelheid regen die in
deze periode is gevallen.
Glazen flessen met een inhoud van 1 liter werden gevuld
met water en afgesloten met een plastic dop. Voor bemon
stering werd de fles op 2 l 3 ^ diepte geheel gevuld.
Instroming

van slakken, kroos en andere grotere deeltjes

moet worden voorkomen. Op dezelfde manier werd ook een
S liter fles gevuld met water, nodig voor de 3.Z.V. be
paling. Voor de Op-bepaling van het water werden aparte
zuurstofflesjes tot de rand gevuld met water.
Terplaatse werden van een kaliunijodide-oplossing en mangaansulfaat-oplossing ieder 2 ml aan het water in het zuur
stofflesje toegevoegd. Met een thermometer werd de tempe
ratuur van het water bepaald. Se rest van de bewerkingen
werd verder uitgevoerd op het laboratorium(voor gegevens
zie tabel 6 , pag. 60 ).
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5.4*2 Verwerking van de gegevens
Om tot een overzicht van de waterkwaliteit te komen is ge
bruik gemaakt van de kwaliteitsindeling, die ook landelijk
wordt gehanteerd bij de inventarisatie van de waterkwali
teit in Nederland t.b.v. het Indicatief Meerjarenprogramma.
Deze beschrijvingsmethode gaat uit van 3 parameters, die in
direct verband staan met de zuurs tofhuishouding. Dit zijn
het C^-gehalte, het B.Z.V.-gehalte en het ammonium (Nïï^+)gehalte. De laatste 2 geven een indruk van de hoeveelheid
materiaal in het water, die gemakkelijk oxydeerbaar is, en
dus het 02~gehalte kan verlagen. Aan elk van de 3 parame
ters wordt een waarde toegekend. Na sommering en deling
volgt hieruit een kvaliteitscijfer voor het betrokken wa
ter. Er kleven grote bezwaren aan deze methode omdat een
aanzienlijk aantal factoren buiten beschouwing worden gela
ten. In de praktijk blijkt het samengestelde kwaliteitsbeeld
echter redelijk overeen te komen niet de indruk, die op grond
van andere onderzoeksgegevens is verkregen.
De waardering goed, redelijk, m?„tig, slecht en zeer slecht
is berekend volgens onderstaand schema (Toer de gegevens
van de monsterpunten zie tabel $, blz. 60 )•

4
5

- 110
90
- 12070
- 130
50
en>131

< 3,1
3,1 - 6,0
9,0

1,1

9,1 - 15,0
>15,0

2,1

6,1

-

<0,5

O

3

91
71
111
51
121
31
<31

IïH^+ mg/L

1

1
2

3ZY mg/L

0
VJl

02 %

Aantal punten

-

2,0

- 5,0
>5,0
tabel 7

Het kwaliteitscijfer dat hieruit volgt is als volgt beoordeeld:
Kwaliteitscijf er
1 - 1 , 5
1,6-2,5
2,6-3,5
3,6 - 4,5
4,6-5,0

,

Klasse

Waardering

1
2
3
4
5

goed
redelijk
matig
slecht
zeer slecht
tabel 8
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5.4«3 Resultaten
M.b.v. "bovenstaande methode werden de volgende resulta
ten verkregen (zie tabel

9

)•

No. mon Zvaliteitsster
cijf er

Klasse

Waardering

8
26
10
40
45
65
11
11
13
14
16
19
24
21
23

1
3
2
3
1
1
2
3
3
4
4
1
2
3
3

goed
matig
4 1 «i
redeliJK:
matig
goed
goed
redelijk
matig
matig
slecht
slecht
goed
redelijk
matig
matig

1.33
3-33
2
2.67
1
1
2.33
2.67
2.67
4
3-67
1
2.33
3
2.67

^

/

n

- — - '

Onderhoudsmethode
weinig of geen
onderhoud
"inaaibalk zonder hark
cnemisone
middelen
graskarpers
nicvcLX o oo "C
nicictX Ds.XiC +

maaikorf
tabel 9

Of er sen verband bestaat tussen de mate van vervuiling
v?n het water en de soortenrijkdom is niet duidelijk,
waarschijnlijk speelt de waterhuishouding hierbij een be
langrijke rol immers door de inlaat van verontreinigd
water in de watergangen zal de kwaliteit snel dalen
(mits fysisch-chemisch bepaald). De eventuele invloed hier
van op de macrofauna zal zich pas veel later manifesteren.
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6.

Discussie
Het doel van het onderzoek was na te gaan of er een relatie bestaat tussen de verschillende methoden van onderhoud van
watergangen en de aanwezige macrofauna en vegetatie.

6.1

Chemisch onderhoud
Op grond van de "bestaande kennis werd verondersteld dat bij
het gebruik van chemische middelen de soortenrijkdom het
geringst zou zijn. Bovendien heeft het gebruik van chemische
middelen grote nadelen:
- Het gedode materiaal blijft achter, waardoor rottingspro
cessen op gang kunnen komen (ZONDERWIJK, 1976).
- Gevoelige soorten kunnen geheel uit de gemeenschap ver
dwijnen omdat de werkzame stof tot in de wortelstokken
wordt vervoerd. Het resultaat kan zich uiten in de vorm
van draadalgen (7AÏÏ ZOK & ZONDEäVIJK, 1973)- Nevenwerkingen bij het gebruik van chemische middelen zijn;
giftigheid van het water, persistentie en accumulatie en
biotoopbaïnvloeding.
- Het. onaangetast laten van andere functies van watergangen
(b.v. hengelsport) is bij het gebruik van chemische mid
delen in het algemeen gesproken vrijwel onmogelijk (YAN ZON,
1975).
Bij de chemische schoning dient men zich er telkens van bewust
te zijn dat men slechts symptomen bestrijdt, waarvan de oor
zaak in de voortschrijdende eutrofiëring van ons oppervlak
tewater is gelegen (VAN ZON, 1973)- Een aantal chemische
middelen zijn toegestaan (zie bijlage 6).
Uit het onderzoek blijkt dat bij het gebruik van chemische mid
delen, veel water en oeverplanten verdwenen zijn. Soorten die
in.andere sloten nog voorkomen, en weinig stagnatie ople
veren bij de afvoer van water, zijn in chemisch behandelde
sloten geheel verdwenen. De betreffende sloten werden ge
kenmerkt door een geelverkleurde vegetatie. ïïit tabel 1,
pag 37

blijkt dat het aantal plantensoorten bij de chemische

methode het ls.agst is. M.b.v. de Similarity-index van
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s/rensen is er geen verband aantoonbaar tus-san het gebruik
van chemische middelen en de macrofauna. Uit tabel 2 blijkt
dat bij de chemische methode de soortenrijkdom juist groot
is. Uit onderzoeken is echter bekend dat een groot aantal
diersoorten afhankelijk is van de aanwezige vegetatie in
en cm het water. Eet was daarom te verwachten dat het aan
tal diersoorten bij het gebruik van chemische middelen ge
ring zou zyn. Dat dit niet het geval is k?n een gevolg
zijn van het geringe aantal monsters per methode.
Een aantal diersoorten komt alleen voor wanneer chemische
middelen worden toegepast (zie bijlage 3). Dit kan voor een
deel het gevolg zijn van de grondsoort. In 5-3-3 is hierop
verder ingegaan. Echter de beheersmethode kan hier ook
van invloed zijn.

/
6.2

Mechanisch onderhoud
Maaikorf
Deze machine verwijdert het plantenmateriaal uit de watergang
De verstoring van de zuurstofhuishouding blijft daardoor be
perkt tot de zuurstofvraag van het ongewervelde slib. Het
bovenste sliblaagje wordt verwijderd. Dit houdt een zekere
verarming in omdat juist dit laagje de biotoop vormt van
vele organismen (EEEESMA,1978).
Onderhoudstechnisch heeft de korfmaaier het voordeel dat het
talud en nat profiel in het algemeen in één werkgang kun
nen v/orden meegenomen. De wortels van de planten blijven, al
thans gedeeltelijk intact. Het onderhoud vindt 1 maal per
jaar

(in de herfst) plaats. Op grond van deze gegevens

valt te vervachten dat het aantal plantensoorten vrij groot
is.
uit het onderzoek blijkt dat bij de maaikorfmethode in slla
3 de zones vrij veel planten voorkomen.
M.b.v. de Similarity-index van S/rensen was geen verband
aantoonbaar tussen het gebruik van de maaikorf en de m?crofauna. De soortenrijkdom was vrij laag omdat om technische
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redenen deze vaak ondiepe watergangen niet geschikt waren
voor monstername voor het macrofaunaonderzoek. Bovendien
is het niet duidelijk of de dieren tijdens het schonen een
grote kans hebben niet gevangen te worden. Uit de presentietabel (bijlage 3) blijkt dat een aantal diersoorten
alleen voorkomen als het onderhoud van de watergangen ge
schiedt m.b.v. een maaikorf (zie ook 5.3-3). Het idee
bestaat dat de beheersmethode hierop van invloed kan zijn.
Maaiboot
M.b.v. een maaiboot wordt de begroeiing vlak boven het bo
demoppervlak afgemaaid. Bovendien kan men met de maaiboot
ook de taluds maaien. Eegelmatig maaien schijnt noodzakelijk
te zijn in verband met een t^ hage mechanische weerstand
van dichte plantennassa1 s (EE1ÏK3MA, 1973).
Op de bodem blijven stoppels over die, wanneer de bodem re
delijk vlak is, vrij kort zijn.
Vooral vanneer oeverbegroeiing wordt gezaaid, komt vrij'veel
plantenmateriaal in de watergang terecht. Dit wordt niet ve
wijderd. Gezien deze gegevens zou men verwachten dat het aan
tal plantensoorten in en om deze watergangen gering is
immers tengevolge van de hoge maaifrequenties die bij het
gebruik van de maa.iboot worden gehanteerd, hebben de oever
planten geen mogelijkheid zich te herstellen. Deze methode
leidt tot een verarming van het oeverplantenbestand (EEITKEÜ'IA, 1973). Bovendien wordt het afgemaaide materiaal niet
verwijderd en komt in de watergang tot afbraak.
Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de waterkwaliteit en
de soortenrijkdom.
Uit het onderzoek blijkt dat het aantal plantensoorten in
de oeverstrook afgenomen is. Er is een verarming van de
soorten waargenomen. Waterplanten komen nog wel voor. Hier
voor is geen duidelijke verklaring te vinden.
De Similarity-index van s/rensen geeft een indicatie voor
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menstelling van de macrofauna.
Het aantal diersoorten is vrij hoog. Dit kan komen door de
aanwezigheid van veel waterplanten, echter ook het toeval
mag niet vergeten worden. Door het geringe aantal mon
stersper methode trekt een monster met een groot aantal
soorten het gemiddelde snel omhoog zodat hierdoor een ver
tekend beeld kan ontstaan.
Uit de presentietabel (bijlage 3) blijkt dat een groot aan
tal diersoorten alleen aanwezig is

in sloten waar het on

derhoud geschiedt m.b.v. de maaiboot. Het is mogelijk dat
de beheersmethode hiervan de oorsaak is.
Maaibalk

/
5ij het gebruik van de maaibalk blijft het afgemaaide materia
op het talud liggen en kan aanleiding geven tot plaatselijke
verstikking en bij veel maaisel in natte weersomstandighe
den tot het wegrotten van de zode. Het laten liggen van het
materiaal geeft een bemestend effect waardoor de grasve
getatie weliger wordt en de soortenrijkdom afneemt. Het af
voeren van het materiaal geeft geleidelijk meer variatie
in kruiden aangezien het bemestend effect dan afwezig is
en de grassoorten geen kans zien zich snel uit te breidenDe concurrentie is dan geringer. Op grond van deze gege
vens zou men oij'"het gebruik van de maaibalk een soortenarme
vegetatie verwachten op het talud, in de oeverstrook en in
het water.
In enkele opnamen van de methode met de maaibalk zonder
hark werd een kleine verarming aan soorten waargenomen.
M.b.v. de Similarity-index van s/rensen is geen verband
aantoonbaar tussen het onderhoud met een taludmaaier zon
der hark en de samenstelling van de macrofauna. De soor
tenrijkdom is vrij hoog. Leze methode kunnen alle huidige
organismen in een sloot in principe overleven ("AIT ZOU,
1973)» hetgeen een verklaring kan zijn voor de grote soor-
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tenrijkdom.
Ook bij deze methode komen een aantal diersoorten voor,
die bij de andere onderhoudsmethoden afwezig zijn (zie bij
lage 3)« Het is mogelijk dat de gebruikte beheersmethode
hiervoor verantwoordelijk is.
Wanneer het onderhoud gebeurt m.b.v. een taludmaaier met
hark zal de hierboven beschreven verarming van plantensoor
ten veel minder optreden. Verwacht werd dan ook dat het aan
tal plantensoorten bij het gebruik van een taludmaaier met
hark groter is dan zonder hark. Uit het onderzoek blijkt dit
niet zo duidelijk. Waarschijnlijk is het aantal opnamen te
gering om een verband aan te kunnen geven.
De Similarity-index van S/rensen geeft een indicatie voor
een verband tussen het gebruik van de maaibalk met hark
en de samenstelling van de /iiacrofaune,.
De soortenrijkdom is vrij laag. Dit kan het gevolg zijn van
het geringe aantal waterplanten. Ook bij deze methode komen
een aantal diersoorten voor, die elders afwezig zijn.
De oorzaak kan liggen in de gebruikte beheersmethode.
6.3

Biologisch onderhoud
Graskarper
De graskarper is een planteneter. Zowel submerse als drij
vende en emergente soorten worden gegeten. Echter hij heeft
een afkeer van gele plomp (ïïuphar l'utea), waterranonkel
(Batrachium spec.) en blaasjeskruid (ïïtricularia vulgaris).
Uit proefgegevens is gebleken dat na verloop van tijd het
aantal en de biomassa van de dierlijke organismen iets daalt
(t.o.v. ongestoorde controle situatie). Ook de diversiteit
neemt iets af (BENKTfrlA, 1978).
Op grond van deze gegevens werd vervacht dat het aantal
planten in de watergang gering zou zijn en dat de hoeveel
heid en de soorten waterdieren relatief klein zou zijn.
Uit het onderzoek blijkt dat in deze watergangen nog grote
hoeveelheden waterplanten voorkomen, zowel wat massa als
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hst aantal soorten "betreft. Dit kan komen doordat het
twijfelachtig is of de graskarpers nog leven op de plaatsen
waar de opnaaien zijn verricht. Het vermoeden bestaat dat
de dieren de strenge winters niet hebben overleefd. Bij
de gevonden resultaten moeten daarom vraagtekens werden
geplaatst.
Met de Similarity-index van S/rensen is geen verband aan
toonbaar tussen de samenstelling van de macrofauna en het
gebruik van graskarpers.
De soortenrijkdom is vrij klein. Het vermoeden bestaat dat
het onderhoud de laatste paar keren mechanisch is gebeurd
Ook bij deze methode komen een aantal diersoorten voor, die
elders niet aanwezig zijn. De oorzaak hiervoor kan liggen
in het beheer van de watergangen.

/
Naast de door de waterschappen gebruikte onderhoudsmethode
m.b.v. graskarpers vindt er onderzoek plaats naar andere
methoden nl:
- Verdringing van hinderlijke waterplanten m.b.v. Isagblijvend en dichte zodenvormer.de biesje, Sleocharis acicularis.
- Beschaduwingseffeet van bomen en struikgewas op slootvegetaties (ZONDESVIJX, 1976).
- Beschaduwing van sloten m.b.v. vegetaties met drijvende
bladeren (PIïCO, 1979).
- Inperking van waterplantengroei door o.a. pathogene pa
rasieten, insekten en slakken (PSHQïïIIÎ, 1979).
- Gebruik van polyfage organismen zoals zeekoe, schild
pad, vogels en herbivore vissen (o.a. graskarpers)
(PEHQÜIN, 1979).
- De watergangen groter en breder maken dan noodzakelijk
De aanwezige begroeiing zou dan een plotselinge aanvoer
van grote hoeveelheden water minder remmen. Het grote
voordeel van deze methode is dat de schoningsfreauentie
veel lager is (b.v. 1* in de 5 jaar)(PESQüHT, 1979)-
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Weinig of geen onderhoud
Bij deze "methode van onderhoud" werden veel soorten ver
wacht aangezien het milieu nauwelijks aangetast wordt.
Echter op den duur is de kans groot dat er verlanding
optreedt (ZONDERWIJK, 1976).
Uit het onderzoek blijkt dat langs deze sloten veel planten
soorten voorkomen, die elders niet werden aangetroffen
(b.v. Stachys palustris, Succisa pratensis, Lotus corniculatus etc.).
De Similarity-index geeft een indicatie voor een verband
tussen de samenstelling van de macrofauna en de methode
van onderhoud.
De soortenrijkdom is niet zo heel groot. Dit kan veroorzaakt
worden door de grote hoeveelheid waterplanten in de sloten.
Dit bemoeilijkte de monstername enorm. Bovendien is de kans
aanwezig dat een aantal dieren over het hoofd
Bij deze methode komt

i® gezien.

eveneens een aantbl diersoorten voor,

die elders niet worden aangetroffen. 'Dit kan komen door de
aanwezigheid van bepaalde planten. Het beheer kan hier den
ook van belang zijn.
T.a.v. het onderzoek kan worden opgemerkt dat bij een aan
tal vegetatietypen het aspect in de loop van het seizoen
verandert, en alleen de maand juni werd gebruikt voor het
maken va.n vegetatieopnamen.
Het kan dus zijn dat een aantal soorten worden gemist.
Ditzelfde geldt ook voor het macrofauna-onderzoek.
Bovendien is het aantal monsters per beheersmethode erg
gering waardoor het beeld dat verkregen wordt niet juist
hoeft te zijn.
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6.5

Relatie tussen het macrofauna- en macrofytënbestand

Uit tabel 10,blz-.

71

blijkt dat er nauwelijks een verband

bestaat tussen het aantal dieren dat voorkomt in de water
gangen en de -anwezige water- en oevervegetatie.
Toch profiteert het dierlijk leven in hoge mate van de aan
wezigheid van planten (ZONDERWIJK, 1976). Ondergedoken wa
terplanten spelen een zeer grote rol als afzetpla?ts voor
de eieren van alle zoetwatervissen uit het stilstaande wa
ter en voor salamanders. Ook de wantsen en enkele kevers
(Gyrinidae) leggen hun eieren op of in groen plantenmateriaal. Nematoden, slakken, bloedzuigers en de waterspin heb
ben een plantenbestand nodig als tijdelijk dan wel blijvend
substraat.
Ce bladeren van drijvende waterplanten zijn van belang voor
veel platvormen, kikkers(als zitplaats), insekten en vo
gels (als drinkplaats).
Emergente planten vormen voor veel everteoraten de over
gang van water naar lucht en vice versr (b.v. mijten,
libellen en haften) (7AIT ZOU à ZONDERWIJK, 1976).
De waterplanten hebben als groep uiteraard een belangrijke
betekenis als zuurstofleveranciers en primaire producen
ten, zonder welke het leven van veel waterdieren onmogelijk
zou zijn (7AN ZON à ZONDZRV/UX, 1976).
Onder de evertebraten zijn slakken, rupsen en enkele kever
(larven) planteneters, terwijl sommige muggen- en haftenlar
ven mineren. Sommige dieren zijn min of meer specifiek (b.v.
de pikzwarte watertor is aangewezen op de waterviolier)
(7Â2J ZON à ZONDERWIJK, 1976).
Het feit dat er in het onderzoek geen relatie is gevonden
tussen de macrofauna- en het macrofytenbestand kan o.a.
verklaard worden m.b.v. de mansternametechniek. 3ij sloten
waar een welige

. watervegetatie aanwezig was, bleek de

monstername zeer moeilijk. Bovendien kan men beter een beperkt
aanta.l watergangen zeer intensief meerdere malen bemonsteren
dan meerdere watergangen slechts één keer.
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fysisch chemisch onderzoek

Be kwaliteit van het water is zowel fysisch-chemisch als
biologisch beoordeeld. De verschillende waarderingen wor
den hier nog eens naast elkaar gezet.

So. mon
ster
3
26
10
40
45
65
I
11
13
14
16
19
24
21
28
A

mate van verontreinig ins:
beoordeling fysisch- beoordeling biologisch
chemisch onderzoek
onderzoek
goed
ms.zig
matig
Eelt 1
redelijk
matig
matig
goed
ma-tig
goed
matig
redelijk
matig
matig
matig
slecht
slecht
'
goed
redelijk
slecht
matig
matig ,t
matig

Hieruit blijkt dat de beide beoordelingen onderling nogal
verschillen. Wat betreft de biologische waterbecordeling
aio et worden opgemerkt dat de gevonden indicatorsoorten,
vermeld in het 1.3 .?.-rapport (7All GYS317 SN CLAAS33U, 1973)
nog met de nodige voorzichtigheid gehanteerd moeten worden.
Kwaliteitsbeoordeling van het water m.b.v. fysisch-chemisch
onderzoek geeft een momentopname weer. Be resultaten laten
de kwaliteit van het water zien op dat moment. Be resul
taten kunnen snel veranderen doordat b.v. water met een
slechtere c.q. betere kwaliteit wordt ingelaten. Dit pro
bleem speelt een belangrijke rol bij de bemonsterde water
gangen.
Bovendien zijn de monsters niet tegelijkertijd genomen. Be
weersomstandigheden verschilden enorm nl. droog, wr-rm
weer tijdens de bemonstering van de macrofauna en veel re
gen tijdens de bemonstering voor het fysisch-chemisch on
derzoek.
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De macrofauna geeft in tegenstelling tot net fysisch-che
misch ondersoek een indruk van de waterkwaliteit over
langere tijd. Het nadeel is echter dat er nog te weinig
indicatorsoorten bekend zijn voor stilstaand water,
ïlader onderzoek is hier zeker gewenst.

/

/
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7.Conclusie en aanbevelingen
1 . Le schoningswijze die gebruikt wordt is van enkele fac
toren afhankelijk:
- demogelijkheden voor het gebruik van bepaalde adenines;
- weersomstandigheden;
- beschikbaar personeel;
- kosten;
- grootte van het gebied.
2. Sr bleek nauwelijks een verband te bestaan tussen het aan
tal soorten dieren dat voorkont en de diverse soorten wa
ter- en oeverplanten.
Sr zijn aanwijzingen dat de verschillende beheersaethoden
invloed kunnen hebben op het macrof7ten- en macrofaunabestand. Voortzetting vsn het onderzoek lijkt daarom ook
zinvol en noodzakelijk.
3. Uit het oogpunt van natuurbehoud is het gebruik van che
mische middelen ongewenst. Le invlped van chemische mid
delen kwam duidelijk naar voren. Indien toch chemische
middelen worden gebruikt, dienen de nodige regels in acht
te worden genomen (o.v. niet spuiten in de voortplantingsperiode van de vis).

4. Sr is een tendens dat men minder chemische middelen gaat
gebruiken, gezien het grote aantal nadelen die hieraan
verbonden zijn. Men is zelfs bezig met het ontwikkelen van
een nieuwe machine, di-é deze chemische middelen aoet'gsan
vervangen. Deze zomer nog zal de nieuwe machine door
Reiderzijlvest in gebruik worden genomen.
5. Zeer frequent schonen van sloten en taluds heeft een na
delige invloed op de soorten samenstelling en het aan
tal soorten. Lang niet alle waterplanten belemmeren de
afvoer van. het water (b.v. Gele plomp, waterlelie en
watergentiaan). Bovendien zijn er soorten die afsterven
voordat de grote herfstregens beginnen.
6. Le mechanische methode is een redelijk snelle, effec
tieve en relatief goedkope onderhoudsmethode.
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Het verdient hierbij aanbeveling, na te gaan of de maaikorf niet in meer gevallen gebruikt kan worden. Het is
weliswaar niet zo'n snelle methode, msar men hoeft maar
één keer de watergangen te onderhouden. En wel in de
herfst wanneer het meeste water moet worden afgevoerd.
Het nadeel van de meeste mechanische methoden is immers,
dat de maaifrequentie te hoog is.
7« Indien de maaibalk gebruikt wordt, gaat de voorkeur uit

naar één, hoogstens tweemaal per jaar maaien, om daar
na het maaisel af te voeren.
Hegels voor het mechanisch schonen:
1. Sr mogen geen al te grote gebieden tegelijk worden ge
schoond.
2. De werkzaamheden dienen elk jaar in dezelfde volgorde
over een bepaalde periode te worden uitgevoerd. Dit
vergroot de kans op diversiteit.
Sovendien lijken heel wat schouwdata aan herziening toe te
zijn. Heel wat begroeiingen hebben inderdaad een nadelig
verstoppend effekt bij het watertransport, maar lang niet
alle planten kunnen over één kam worden geschoren (ZON
DERWIJK). Het wegnemen van stijve waterranonkel, die al
voor de herfstregens afsterft, lijkt zinvol. Een vroegtij
dige bekorting van haar leven geeft b.v. herfststerrekroos mogelijkheden tot groei.
Van groot belrng is dat net onderhoud van watergangen in
het broedseizoen (tot half juni) van vogels zoveel moge
lijk wordt beperkt.
8. Het is aan te bevelen, om een doelgericht onderzoek in
te stellen voor het ontwikkelen van alternatieve schoningswijzen.
9. Bij een volgend onderzoek is het beter om bij het macrofaunaonderzoek drie keer per jaar (voorjaar, zomer en na
jaar) een aantal watergangen intensief te bemonsteren, dan
één keer monsters te nemen in veel watergangen. Dit zal
enkele jaren moeten worden voortgezet. Voor het macro• fyten onderzoek geldt, dat voor de verschillende vege-
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ligt in de periode mei-oktober. Keerdere opnamen op een
plaats in verschillende aa-.nden zullen dus genaakt moe
ten v/orden.
Het zou wenselijk zijn dat het beheer niet alleen een zaak
is van landbouwkundigen en cultuurtechnici, maar dat
ook biologen, visserij- en lands chapsdeskundigen hierbij
betrokken worden.
Het verdient aanbeveling na te gaan of er meer mogelijkhe
den van beheer zijn m.b.v. biologische methoden. Het kan
best zijn dat met deze methoden van onderhoud niet
alleen de landbouwkundige waarde van de sloten gehand
haafd blijft maar dat de watergangen eveneens een belang
rijke rol spelen bij natuurbehoud, recreatie en drinkwa
tervoorziening.

J

Bovendien zouden de kosten van het onderhoud hierdoor
wel eens lager kunnen v/orden.
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