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VOORWOORD
Deze studie is het resultaat van een stage bij Staatsbosbeheer Utrecht
(nu'igedeeltelijk Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer) in het kader
vein mijn opleiding aan de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School
te Velp. Ik wil dan ook mijn twee stage+begeleiders; R.
Rense en
G,
van Dijk hartelijk danken. Vooral de laatste heeft een belang+
rijke bijdrage geleverd via opbouwende kritiek op de concept-teksten.
Verder hebben zeer veel mensen meegeholpen aan de totstandkoming van dit
rapport door middel van het verstrekken van informatie (mondeling of
in de vorm van rapporten etc.). Ik denk dan in het bijzonder aan
R. Veeningen en E. Best van het Limnologisch Instituut, De heer Higler
en de heer Van der Linden van het R.I.N., J. Proost van de Landbouw
hogeschool, de heer De Boer, visserijkundig ambtenaar, de heer Van Dijk
van het waterschap "De Waterlanden", J. Wind van Staatsbosbeheer, de
heer Alta van Natuurmonumenten, iemand van de technische dienst van het
waterschap "De Proosdij landen" (ik ben zijn naam vergeten), de heer
Groenedijk van Hengelsportvereniging "Wilnis", de heer Veenhof van
Hengelsportvereniging "Renswoude", de heer Groeneveld uit Nieuwkoop,
de heer Feith van de Directie der Visserijen uit Den Haag, de heer Van
Rossum van de N.V.V.S., de heer Kuysten van de Landinrichtingsdienst,
de heer Veen en de heer Claringbo4«t van de Provinciale Waterstaat, de
heer Van Selm, de heer Mur, boer Mur en zonen, boer De Lange en zoon en
tuinder Kok uit Demmerik.
Ik vrees dat de lijst nog niet geheel volledig is en hoop dat de betref
fende personen mij dat niet kwalijk nemen. In elk geval wil ik in het
bijzonder nog de volgende personen noemen die een belangrijke bijdrage
hebben geleverd door het verstrekken van meetapparatuur of het uitvoeren
van metingen. Dit zijn E. Verdonk van de Provinciale Waterstaat, het
chemisch lab van de Provinciale Waterstaat, de Directie der Visserijen
Operationele groep met in het bijzonder Jaap Reijngoud, die zelfs
anderhalve dag met mij samen metingen heeft uitgevoerd.
Als laatste, maar zeer zeker niet onbelangrijkste, wil ik Joyce Prins
bedanken voor het weergaloze typewerk.

INLEIDING

Tijdens de uitvoering van de ruilverkaveling "0'ükoop—Kort.rijk" is beslo
ten tot het opnemen van het re&ervaàtsgebied "Demnerik" (ca. 188 ha)
en hierop aansluitend het beheersgebied "Donkereind" (ca. 37 ha). Deze
gebieden zijn gelegen juist ten zuiden van de Vinkeveense plassen. De
genoemde gebieden zijn uitgezonderd van een waterpeildaling die in het
kader van de ruilverkaveling wordt uitgevoerd.
Het huidige open polderlandschap in het gebied is ontstaan door laagveenontginning in de middeleeuwen (900 tot 1400, Stiboka, 1969). Het
oorspronkelijk ontginningspatroon is nog steeds aanwezig.
Na beëindiging van de ruilverkaveling zal ongeveer 70 ha van de 188
in bezit komen bij Staatsbosbeheer. Het ligt in de bedoeling dat hier
na door aankoop getracht wordt het gehele reservaat in eigendom te
krijgen bij Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer zal in de toekomst ook be
last worden met het beheer van de staatseigendommen. De beheersdoelstel
lingen die in dit gebied nagestreefd zullen worden blijken uit het be
heersplan "Demmerik, Donkereind en de Gagels" van de C.B.L. (juni '83).
Ik noem hier de zogenaamde afgeleide doelstellingen die in uitgebreide
vorm de inhoud van de hoofddoelstelling weergeven.
1.

2.

Het behoud van de landschappelijke en cultuurhistorische waarde
volle situatie en het behoud van de openheid en van de karakteris
tieke landschapselementen in hun oorspronkelijke patroon en
samenhang.
Het behoud en ontwikkeling van de voor dit poldermilieu karakte
ristieke levensgemeenschappen, in hoofdzaak te onderscheiden in
begroeiingen van tamelijk voedselarme vochtige graslanden (nu
nog langs sloten voorkomend), oeverbegroeiïngen, broedpopulaties
en weidevogels, eendesoorten, zwarte stern en visdief, pleiste
rende vogelpopulaties en de levensgemeenschappen (begroeiingen,
vissen en andere dieren) van sloten.

Uit deze beheersdoelstellingen blijkt duidelijk dat de sloten in het
gebied een belangrijke rol spelen. Tot de in de eerste beheersdoelstel
ling genoemde karakteristieke landschapselementen behoren ook vooral de
sloten. Tevens hebben de sloten natuurlijk ook een watervoerende
functie.
De meeste van deze sloten zijn minstens 20 jaar niet meer uitgebaggerd.
Door verlanding en baggerophoping resteert nu op sommige plaatsen nog
slechts een waterdiepte van 20 tot 30 cm. Zo dreigen de sloten hun
functies te verliezen. Eet is dus gewenst dat door het wegwerken van
de baggerachterstand of met andere woorden het uitbaggeren van deze
sloten deze functies weer hersteld worden.
De activiteit baggeren is echter een Verstoring van de bestaande levens
gemeenschappen. Er dient dus met beleid te worden gebaggerd om te vóldoen aan de eerdergenoemde beheersdoelstellingen (vooral 2).
Er moet dus rekening worden gehouden met de eisen die vissen, planten,
vegetatie, vogels etc. stellen aan factoren als diepte, talud, rust
in een bepaalde tijd, minimale herstelperiode etc.

Met inachtneming van de randvoorwaarden die hieruit voortvloeien en
andere min of meer vaste voorwaarden als de aanwezige waterhuishou
ding, bestaande baggertechnieken en dergelijke moet een concreet werk
plan opgesteld worden. Gemakshalve wordt dit plan voortaan een bagger
plan genoemd.
Samenvattend is het doel van dit onderzoek dus het maken van een
(concreet) plan voor het uitbaggeren van de sloten gelegen in het toe
komstig reservaatsgebied "Demmerik" en beheersgebied "Donkereind" op
zodanige wijze dat duurzame instandhouding en mogelijk ontwikkeling
van natuurwetenschappelijke, landschappelijke en cultuurhistorische
waarden gewaarborgd is.
Voor de gevolgde werkwijze van dit onderzoek en de rapportindeling
zij verwezen naar hoofdstuk 1 (Opzet onderzoek).
(Ik raad de lezer aan voorat het stukje over de rapportindeling goed
door te nemen. Men krijgt dan een beter -inzicht in welke hoofdstukken
voor u relevante informatie staat. Het rapport is namelijk vrij omvang
rijk geworden.)

-1HOOFDSTUK 1 - OPZET ONDERZOEK

1.1.

PROBLEEMSTELLING

Er nog nog weinig ervaring en bekendheid met baggeren als beheersmaat
regel in natuurgebieden. Over baggeren als cultuurtechnische maatregel
ter herstel van de watervoerende functie vein watergangen is iets meer
bekend. Uit het feit dat er onder andere door de Landinrichtingsdienst
en sommige waterschappen kort geleden baggerproeven zijn gedaan blijkt
echter dat ook in deze kringen nog weinig inzicht in deze vorm van
slootonderhoud aanwezig is.
Toch is frequent baggeren een noodzaak gebleken om water ook werkelijk
water te laten blijven. Boet men niets of beperkt men zich tot het gebruikeZijke sZootonderhoud (vegetatie verwijderen) dan verandert het
water op den duur in Zand. Hiermee verZiest de sZoot niet alleen zijn
watervoerende functie, maar ook zijn rol als ZandsehappeZijk eZement
en als verblijf- en foerageerpZaats voor talrijke organismen.
In het onderzoeksgebied van deze studie is er soms sprake van een ver
gevorderde verlanding. Op sommige plaatsen groeien oeverplanten als
kleine lisdodde (Typha angustifolia) van oever tot oever. De hele
sloot is dan eigenlijk één oever of beter gezegd moeras.
Wil men vanuit natuurbeheersoverwegingen in een gebied de natuurweten
schappelijk vaak waardevolle watermilieus handhaven dan zal men perio
diek in moeten grijpen om de verlanding tegen te gaan. Dit kan door
baggeren. Baggeren betekent echter wel een verstoring van de op dat
ogenblik aanwezige levengemeenschap. Deze verstoring kan zo groot zijn
dat er een onstabiele situatie ontstaat. Gebeurt dit, dan wordt het
doel van het baggeren, instandhouding van een waardevol watermilieu,
juist niet bereikt. Het baggeren kan door middel van baggerverspreiding
op het land ook hier grote verstoringen veroorzaken. In het onderzoeks
gebied is het gevaar van mogelijke langdurige verstoring nadrukkelijk
aanwezig vanwege de vergevorderde verlanding.
Een beZangrijk doeZ van deze studie is dan ook te zoeken naar een bag-+
germethode die zo min mogeZijk verstorend werkt. Eet streven is hier
bij naar een vooraZ vanuit hydvobioZogie gezien waardevoZ sZootmiZieu.
Dit houdt in een goede waterkwaliteit en een gevarieerd bestand aan
1evensvormen.

UITGANGSPUNTEN EN INFORMATIEBRONNEN

Naar de effecten van het baggeren op het milieu is nog weinig ecologisch
onderzoek gedaan. Toch bestaan er wel aanknopingspunten voor het maken
van dit baggerplan. Er is te werk gegaan vanuit de hierna voZgende aan
knopingspunten.

-21.

Het slootbeheer van vroeger
In de eerste helft van deze eeuw was de landbouw in deze streek
nog kleinschalig en werd het meeste werk met de hand gedaan. Bij
dit beheer was de natuurlijke rijkdom vaak bijzonder groot
(Broek et al. 1980; Westhoff, Bakker en Van Leeuwen, 1971). Door
gesprekken met in het gebied geboren en gelegen (oudere) boeren
en inwoners is nagegaan hoe men toen te werk ging bij het uitbag
geren van de sloten. De eigenschappen die dit beheer kenmerkten kun
nen belangrijke aanwijzingen zijn voor "milieuvriendelilj" bagge
ren.

2.

Eisen van de voorkomende flora en fauna aan de omgeving
De verschillende levensvormen die in het gebied voorkomen stellen
bepaalde eisen aan het milieu. Vissen verlangen bijvoorbeeld open
water. In met planten dichtgegroeid water kan een vis niet leven.
Andere levensvormen zoals bijvoorbeeld planten stellen weer andere
eisen. Binnen een groep als planten zijn echter ook grote verschil
len. Waterplanten als fonteinkruid groeien vooral in weinig verlande
wateren of delen daarvan terwijl oeverplanten als riet vooral in
delen te vinden zijn waar de verlanding al in een later stadium is.
Door baggeren is het abiotische milieu te beïnvloeden via baggerdiepte, aangebrachte profiel, bagger- en vegeatieverwijdering.
Men kan dus proberen zo te baggeren dat een geschikt abiotisch
milieu ontstaat voor de levensvormen die vanuit de beheersdoel
stelling gewenst zijn.
Informatie hierover is ontleend aan literatuur op het gebied van
vis- en visstandsbeheer, groeiplaatsen van planten en plantegemeenschappen, amfibieënonderzoek, natuurbeheer in het algemeen
etc. Tevens zijn gesprekken gevoerd met vakmensen, zoals de visserijkundig ambtenaar voor de provincie Utrecht en hydrobiologen.

^•

Praktijkervaring
Er zijn al vele baggerwerken verspreid door Nederland uitgevoerd
in opdracht van verschillende instellingen. Vaak is de opgedane
praktijkervaring echter slechts aanwezig bij de betrokken perso
nen, zodat zij niet van nut is voor baggerwerken elders. In som
mige gevallen zijn de ervaringen ook op papier gezet. Naast
laatstgenoemde informatie is via gesprekken ook zoveel mogelijk tot
nu toe "verborgen" informatie opgezocht.
Denk bij de benaderde instellingen bijvoorbeeld aan waterschappen,
hengelsportverenigingen, Natuurmonumenten en de Landinrichtingsdienst.

4.

Hydrobiologische_onderzoeken
Er zijn veel rapporten en verslagen van onderzoeken verschenen die
zijdelings veel met baggeren te maken hebben. Er is onder andere
gebruik gemaakt van onderzoeken op het gebied van:
biologische waterbeoordeling (relatie organismen-waterkwaliteit);
interactie tussen slib en water (relatie slib-waterkwaliteit);

-3zuurstofhuishouding in sloten;
slootonderhoud (relatie schoningsmethode-biologische rijkdom);
ontwikkelingen van planten en dieren gedurende het jaar.
Genoemde onderzoeken waren afkomstig van instellingen als het
R.I.N., Limnologisch Instituut, Landbouwhogeschool, Universiteiten,
Provinciale Waterstaten, Directie van Visserijen etc.

Andere gebruikte informatie die nu nog niet genoemd is, zijn inventari
saties van de vogelstand, visfauna, vegetatie, macrofauna in het gebied.
Tevens een amfibieënonderzoek voor de provincie Utrecht.
Verder zijn er door de auteur ook metingen verricht in het gebied van
de volgende gegevens: slootbreedte, waterdiepte, baggerdikte, slibkwaliteit.

1.3.

RAPPORTINDELING

In hoofdstuk 2 wordt eerst ter kennismaking een korte beschrijving van
het gebied gegeven qua ligging, grootte, geologie en bodem. Hierna
wordt het (sloot) beheer van vroeger en nu besproken en de toestand
van de sloten op dit moment qua breedte, diepte, baggerdikte etc.
Vervolgens worden de belangrijkste waarden van het gebied aangegeven
onderverdeeld in cultuurhistorie, landschap, levensgemeenschappen en
andere aspecten. Er wordt uitvoerig ingegaan op de functies van het
gebied voor vissen, vogels, planten, amfibieën, zoogdieren en lagere
dieren. Dan volgen stukken over de waterhuishouding en eigendoms
toestand en de veranderingen hierin als gevolg van de in uitvoering
zijnde ruilverkaveling.
In hoofdstuk 3 worden van de in het gëfoied voorkomende waarden, die in
hoofdstuk 2 genoemd zijn, de eisen besproken die zij aan het milieu
stellen. Deze eisen worden zoveel mogelijk vertaald naar voorwaarden
waaraan het baggeren zou moéten voldoen.
In hoofdstuk 4 wordt aangegeven wat de effecten van baggeren kunnen
zijn voor in de sloot levende levensvormen maar ook voor op het land
levende organismen. Waar dit mogelijk is worden praktijkervaringen
aangegeven die te maken hebben met genoemde effecten. Dit ter onder
steuning of bestrijding van beweringen van mij of uit literatuur.
Hoofdstuk S bevat een bespreking van verschillende baggermethodes, die
al éen of meer keer in de praktijk zijn beproefd. Er wordt ingegaan
op gebruikte machines, kosten, resultaten, voorwaarden voor eventuele
toepass^ngs mogelijkheden voor baggerberging etc. Verder bevat dit
hoofdstuk nog algemene aanwijzingen voor baggeren. Het betreft dan
voornamelijk aanwijzingen voor het meten van gegevens, die nodig zijn
voor de voorbereiding zoals de hoeveelheid bagger, waterdiepte, diepte
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In hoofdstuk 6 wordt dan speciaal voor hetoonderzoeksgebied bekeken
welke mogelijkheden er zijn. Vanwege praktische zaken als draagkracht,
ontsluiting blijven er ten eerste maar een beperkt aantal (enkele)
potentiële baggermethodes (uit hoofdstuk 5). Aan de hand van conclu
sies uit hoofdstuk 3 (eisen vanuit flora en fauna) en hoofdstuk 4
(effecten op levensgemeenschappen) wordt daarna beredeneerd hoe de
potentiële baggertechnieken het beste ingezet kunnen worden. Het gaat
dan om periode, frequentie, baggerdiepte, baggerberging, uiteindelijke
kosten etc.
Hoofdstuk 7 bestaat uit het uiteindelijke plan waarin de geadviseerde
activiteiten kort beschreven worden qua tijd van uitvoering, frequentie,
plaats, kosten etc.
In het laatste hoofdstuk (8) worden aanbevelingen gegeven voor nader
onderzoek. Voor het goed uitvoeren van dit baggerplan, maar ook voor
andere toekomstige baggerwerken, kan het nodig zijn nog nadere onder
zoekingen te doen.

-5HOOFDSTUK 2 - BESCHRIJVING VAN HET GEBIED, UITGANGSSITUATIE

2.1.

LIGGING EN GROOTTE

Het gebied is gelegen in het zogenaamde "Groene Hart" van de randstad
tussen Amsterdam en Utrecht. Voor de precieze l%gcp,ng zio verwezen
ETS/SU
butag. 1. Het onderzoeksgebied vormt het noordweste
lijk deel van de polder Groot wilnis-vmkeveen. :De
wordt gevormd door de lintbebouwing van Demmerik (gem 'ankeveen).
Deze lintbebouwing ligt aan weerszijden van een weg met aan^
kanten een wetering. In het noorden grenst het gebied aan de Geuzen
sloot die op zijn beurt vrijwel tegen de vinkeveense plassen 1 g^.
In het westen wordt de noordgrens gevormd door enige percelen, voor
namelijk in gebruik als tuinbouw. De zuidgrens van het reservaat is
de Ter Aase.Zuwe, een openbare weg. Het beheersgebied beslaat °nS^eer
6 percelen ten zuiden van de Ter Aase Zuwe. De oostelijke grens loopt
dwars door de oorspronkelijke Demmerikse polder en wordt gevormd doo
dammen in de poldersloten met ten westen hiervan een deels nieuw te
graven hoogpeilleiding. Deze laatste faciliteiten zijn nodig voor een
waterpeilscheiding. De oorspronkelijke polder wordt dus qua waterpei
in tweeën gedeeld.
Het reservaatsgebied "Demmerik" wordt in tweeën gedeeld ^°orde goede
renspoorlijn (zie bijlage 2). De oppervlakte van het deel ten noorden
van de spoorlijn is 60 ha. Het zuidelijk deel beslaat IM ha. De
totale grootte van het reservaat is dus 188 ha. Ook na beeindig ng
de ruilverkaveling zal hiervan slechts een deel in bezit zijn i]
Staatsbosbeheer (zie 2.8.). Het beheersgebied "Donkeremd is 37 ha
qroot. Het is afhankelijk van de vrijwillige medewerking van de eig
naars aldaar of hier ook de (natuur) beheersdoelstellingen gerea iseerd kunnen worden.
2.2.

GEOLOGIE EN BODEM

In het Pleistoceen werd over heel Nederland het zogenaamde dekzand
afgezet. In ons gebied is dit ook in de ondergrond te vinden. De boven
grens van dit dekzand loopt in een zeer geleidelijke helling af naar
het westen. Op dit dekzand is in deze omgeving in het holoceen veen
vorming opgetreden. Aanvankelijk ontstond onder invloed van de zee brak
riet- en zeggeveen. Later verzoette het milieu door regressie van de
zee en toenemende invloed van rivieren, zoals hier de Vecht. De Vecht
zette zand en klei af en voerde voedselrijk water aan die een welige
vegetatie van bos en ruigte veroorzaakte. Hierdoor ontstond eutroof
bosveen in een strook langs de Vecht. Verder van de rivier werd de
voedselaanvoer steeds geringer en ontstond voedselarmer veen. Volgens
de bodemkaart (Stiboka, 1970) zou het gebied vrijwel geheel uit bosveen
en/of eutroof broekveen bestaan op een strook in het westen tegen het
dorp aan:na.
In deze strook is zeggeveen, rietzeggeveen en/of mesotroof broekveen
te vinden. Tijdens metingen vond ik zelf altijd roodbruin veen met erg
veel houtresten en in een smalle strook langs het dorp veen met wat
minder houtresten en ruwe plantevezels.

Het profiel moet oorspronkelijk bestaan hebben uit + 10 m eutroof
(bos of broek) veen op pleistoceen zand. Vooral door activiteiten
van de mens zijn er echter veranderingen opgetreden. Het veengebied
werd ontgonnen door ontwatering via talloze gegraven waterlopen.
Hierdoor begon de inklink van het veen. De zakking is in dit gebied
sinds de ontginning al opgelopen tot ongeveer 2 m (Stiboka, 1970). Dit
proces gaat nog steeds door. Verder is in het onderzoeksgebied een
toemaakdek aanwezig. Dit is een door de grondgebruiker opgebracht
mengsel van stalmest en bagger. De bagger was afkomstig uit de naast
de percelen gelegen sloten. Voor meer informatie over de toemaakwinning
zie 2.4. Het dek is hier volgens de bodemkaart een kleiig veendek met
een dikte van 15-50 cm. Als gevolg van de baggerwinning zijn de sloten
in het gebied zeer breed geworden (tot 20 m).
Om nog even terug te komen op het inklinkingsproces wat nog steeds
doorgaat. Deze klink is het grootst op de droogste delen. Vooral in
het midden van brede percelen is de zakking daarom het grootst. Hier
door zijn er vele "holle" percelen. Het maaiveld kan bij de slootkanten
soms wel 10-20 cm hoger liggen dan in het midden van het perceel.
2.3.

CULTUURHISTORIE EN VISUELE ASPECTEN VAN HET LANDSCHAP

De mens heeft in het gebied altijd zeer nadrukkelijk zijn aanwezigheid
laten gelden. Wanneer de ontginning van dit gebied heeft plaatsgevonden
is niet precies bekend. De meeste ontginningen in deze omgeving moeten
in de middeleeuwen tussen 900 en 1400 hebben plaatsgevonden (Stiboka,
1969). Het onderzoeksgebied maakt deel uit van een grotere veenontginning. Deze ontginning vond plaats vanuit de ringvormige bebouwing, ge
vormd door de dorpen Mijdrecht, Wilnis, Demmerik en Vinkeveen. Lood
recht op deze bebouwingsring werden sloten gegraven, zowel naar binnen
toe (polder Mijdrecht in) als naar buiten. Zo ontstond een naar buiten
uitwaaierend patroon van kàvels. Dit staat bekend als een ronde verve
ning en de bijbehorende verkaveling heet een ster- of gerende verkaveling
(Werkgroep Vechtlandschap SBB, 1977). Het betreffende gebied
staat ook bekend als de "Ronde Venen". Omstreeks de 15e eeuw is men
begonnen met turfwinning in het centrum van de "Ronde Venen", de
huidige polder Groot Mijdrecht. Pas na 1850 is men ook in het gebied
gaan vervenen wat nu de Vinkeveense Plassen zijn.
Door deze (natte) verveningen ontstonden grote plassen. Sommige daar
van zijn later droogemalen, zodat droogmakerijen ontstonden. De polder
Groot Mijdrecht is in 1872 reeds drooggelegd. Wilnis-Veldzijde werd
omstreeks 1928 drooggelegd. Deze droogmakerijen vallen direct op door
de zichtbaar lagere ligging in het landschap. Het hoogteverschil bij
voorbeeld tussen Groot Mijdrecht en Demmerik bedraagt ongeveer 4 m. Ver
der onderscheidt zo'n droogmakerij zich door een volkomen afwijkende
verkaveling, meestal een blokverkaveling. Ook hebben droogmakerijen
grote invloed op de waterhuishouding vanwege het opgepompte vaak zuur
stofloze en ijzerrijke kwelwater.
In het onderzoeksgebied is echter nog steeds de oorspronkelijke verka
veling, die deel uitmaakte van de "Ronde Venen", aanwezig. Er kunnen
natuurlijk wel kleine veranderingen opgetreden zijn, maar het verkavelings- en bewoningspatroon is in ieder geval sinds + 1625 vrijwel niet
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de perceelsbreedte vrij brede sloten op de b^gger"^"i^J^sloten
toemaak die hier jarenlang heeft plaats«gevonden Deze brede slot
ziin in de provincie Utrecht slechts in enkele andere P°^ers ook
nog te vinden.De knik in de kavels, de grote kaveldiepte (tot 3 km
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lyi^vple waarde ontlenen aan allerlei aspecten

vanuit ziin eigen beleving en interesse. De een let m
P
IcUviteiten van vroeger of nu die in het
Teil',
De ander let meer op natuurlijke elementen van het landschap. Zeker
is Zs dat hoe diverser het landschap, hoe meer Bensen er een hoge
belevingswaarde aan hechten. Er zijn dan Iraners veel aspecten zichtbaar in het landschap.
Met behulp van onderzoeken met proefpersonen is nagegaan welke land
schappen veelal hoog gewaardeerd worden of welkef^l^pen^
landschap moet hebben om hoog gewaardeerd te worden. In het tij
schrift"Recreatie" van december 1984 staat een soort samenvatting van
resultaten van genoemde onderzoeken. Enkele belangrijke conclusres
^^'het landschap moet gevarieerd zijn, liefst met grenzen en contras
ten tussen licht en donker, water en land etc.;
^
het moet natuurlijk zijn met een gevarieerde flora en fauna en
niet kunstmatig aandoen (sterk, recht, eenvormig);
traditionele landschappen waarin het menselijk handelen verg
is met zijn omgeving worden zeer hoog gewaardeerd;
uitzichten en luchten worden positief ervaren, vooral ais er
geen storende elementen als flats, hoogspanningsmasten e.d. op
de achtergrond aanwezig zijn;
er moet een zekere mate van ordelijkheid zijn.
in het algemeen kan gezegd worden dat men vrijheid zoekt
rust, nieuwe indrukken), maar tegelijk ook een zekere mate van veilig
heid (mensen of menselijk handelen zichtbaar, herkenningspunten
hoogtes, kerkspitsen).
De waarde van het landschap wordt dus gevormd door de combinatie van
alle in het gebied aanwezige elementen. Demmervk zal op grond van
bovenstaande conclusies over het algemeen hoog gewaardeerd worden. Di
blijkt ook wel uit de vele toeristen die hier 's zomers m de omgev ng
v^ de Plassen recreëren (vissen, varen, fietsen etc.) Het open land
schap met zijn rijkdom aan brede sloten en percelen, elkaar m orde
lijkheid afwisselend met toch een bepaalde speelsheid (knik in d
kavels), zonder visuele storingen als hoog^ann^ng^f^ne^;^3n
de oude typische lintbebouwing van Demmerik en de kerk v
waarde
op de achtergrond geven het gebied een bijzonder landschappelijke waarde.
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binnen de provincie Utrecht, Er zijn maar weinig andere polders met
brede sloten die bovendien nog mooi zijn om te zien (weinig kroos,
veel waterlelie). Behoud van een gebied als dit is daarom van groot
belang.
2.4.

SLOOTBEHEER VAN VROEGER EN NU

Uit gesprekken met andere inwoners van Demmerik (twee boeren en een
gemeenteraadslid) is afgeleid hoe het slootonderhoud vroeger in z'n
erk ging. De verhalen van de drie personen (afzonderlijk geïnterviewd)
stemden preciés overeen.
De stoten werden altijd op diepte gehouden door de boeren om twee re
denen. In de eerste plaats om de polder bevaarbaar te houden, omdat
vrijwel alle transport over water verliep. Watertransport geeft het
voordeel grote hoeveelheden te kunnen vervoeren, zonder last te hebben
van onvoldoende draagkracht van de grond. In de tweede plaats baggerde
men voor de zogenaamde toemaakbemesting.
Ieder jaar werd door elke boer in de meeste gevallen één sloot, maar
soms meer, afhankelijk vande grootte van het grondbezit en de weers
gesteldheid, sloten uitgebaggerd. Dit gebeurde in de periode half
oktober tot en met begin december met een baggerbeugel vanaf een praam.
De baggerbeugel, een soort net, werd in de praam leeggestort. Eerst
werd een soort depót gemaakt, de zogenaamde vaalt (spreek uit vaôt).
Dit gebeurde door eerst vast veen (darie) van onder de bagger te halen.
Hiervan werd een kleine kade gemaakt direct langs de waterlijn. Dit
om te voorkomen dat de bagger terug in de sloot zou lopen. De bagger
werd dan met een speciale schep met opstaande randen vanuit de praam
achter deze wal gegooid. De baggerberging geschiedde dus eigenlijk op
het talud tussen de waterlijn (veenkade) en de insteek van de sloot
kant. Zo verkreeg men depóts met een dikte van ongeveer 60 à 70 cm dik,
over een breedte van 2 tot 3 meter. De lengte van de depóts was afhanke
lijk van de hoeveelheid vrijkomende bagger, maar was meestal 10 à 20 m.
Afhankelijk van de hoeveelheid bagger werd op enige afstand (50-100 m)
weer een volgende "vaalt" gemaakt. Na enige rijping (+ 1 week indrogen)
werd met de boot ook nog stalmest op de vaalt gebracht, het zogenaamde
"stalmest opvaren". Volgens de Stiboka bevatte deze stalmest ook vaak
vrij veel zand wat als strooisel in de stal was gebruikt. Geen van de
geïnterviewde personen kon dit bevestigen. Dit zou je via bodemonder
zoek na kunnen gaan. De klei uit het kleiige veendek (Stiboka, 1970)
zou hier ook met het water aangevoerd kunnen zijn. Gedurende de winter
werd het mengsel van stalmest en bagger enige malen met de hand omge
zet. Vooral vorst is erg belangrijk voor een goede rijping. In het
voorjaar, zo rond maart/april, werd het gerijpte mengsel met kruiwagens
op het land gereden en later me de skep verspreid.
Men probeerde altijd zo weinig mogelijk vast veen op het land te brengen.
De veenkade werd dus zo klein mogelijk gehouden en bij het baggeren
haalde men alleen de pure bagger weg. Teveel darie op het land is
slecht, wisten de boeren uit ervaring. Dit geeft verzuring.
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veengrond een zekere stevige bovenlaag gaf. Naast de bemest ende wer
king kwam de toemaak dus ook de draagkracht van de gronden ten goede,
Een belangrijk voordeel van de toenmalige werkwijze is dat de natte
bagger slechts op een kleine oppervlakte geconcentreerd werd geborgenVerstikking van de vegetatie trad dus alleen op in een smalle strook
langs het water, die landbouwkundig toch al weinig waardevol was.
De kenmerken van dit beheer zijn als volgt:
constantheid in plaats en tijd:
Iedere sloot werd met een vrij constante frequentie gebaggerd
doordat elke boer elk jaar een vast aantal sloten baggerde (meestal
één) en er een vast omloopsysteem op na hield. De baggerdiepte
was per sloot ook vrij constant. Er waren speciale diepe
vaarsloten en onbelangrijkere ondiepe sloten. Daar de functie in
de tijd doorgaans weinig veranderde was ook de diepte van een
sloot vrij constant;
ruimtelijke variatie:
De onderhoudsfrequentie verschilde wel per sloot. De ene boer met
veel grond had meer sloten te baggeren en dus een langere omloop
tijd. Voor een boer met weinig grond gold het t egenovergestelde.
Daarbij komt dat er diepe en ondiepe sloten waren zoals eerder ge
zegd. Dit is nu nog te zien aande variatie in diepte waarop het
vaste veen wordt aangetroffen (zie bij.lage 3&);
verspreide activiteiten:
Iedere boer deed per jaar slechts enkele sloten (meestal'één).
Per jaar werden dus vrij gespreid in het gebied een aantal sloten
gebaggerd omdat het gebied in bezit was bij meerdere boeren;
langzaam en kleinschalig:
Met de baggerbeugel kon niet de gehele sloot grondig worden ge
baggerd en graven in het vaste veen was erg moeilijk. De boeren
wensten ook geen "darie" (vast veen) in hun bagger, want dat ver
oorzaakte een slechte kwaliteit toemaakbemesting. Ook nu eisen de
boeren bij baggerwerken in het kader van de ruilverkaveling nog
weinig of geen darie in de opgebrachte bagger. Met de hand werkte
men ook vrij langzaam zodat vissen, amfibieën etc. tijd genoeg
hadden om te vluchten.
Vanaf de tijd dat de aanvraag voor een ruilverkaveling is goedgekeurd
(juni 1965) is er niet vee.l meer gebaggerd. Er zijn derhalve enkele
slóten die zeker 20 jaar niet meer gebaggerd zijn- De boeren waren
namelijk niet zeker of ze hun grond na de ruilverkavelingen nog zouden
behouden. Ze vonden het daarom zinloos om zich te gaan uitsloven op in
de toekomst wellicht andermans grond. Er zijn echter ook sloten of delen
van sloten die in de tussentijd nog een keer gebaggerd zijn. Dit is
ook gebleken uit metingen van de baggerdikte (2.5). Verder is en wordt
nog wel jaarlijks door bijna elke boer slootschoning uitgevoerd. Dit
Cjebeurt met trekker met arm en open korf of soms dichte bak. De reik
wijdte van dit materiaal is echter lang niet voldoende in de meeste ge
vallen vanwege de brede sloten. Het bij de schoning vrijkomende materiaal
wordt altijd op de slootkant gedeponeerd tussen insteek en water (talud).
de kantjes worden ook regelmatig afgestoken (eigen waarneming).

-10Tegenwoorâig behoort het onderhoud van de hoofdwatergangen tot de taak
van het waterschap "de Proosdijlanden", Naast het jaarlijkse slootonderhoud met behulp van maai- en veegboot, pleegt het waterschap ook
regelmatig groot onderhoud in de vorm van baggeren.
Het baggerwerk wordt uitbesteed aan een aannemer uit de streek. Er
wordt gebaggerd met een hydraulische kraan met dieplepelbak (zie 5.4).
Met een kraan met verlengde giek kunnen sloten van maximaal + 13 meter
breed nog van één kant bewerkt worden. Er wordt gebaggerd tot een
diepte van 1 m à 1.20 m. Uit ervaring is gebleken dat de plantegroei
dan niet meer zo sterk is, dat belemmering voor de watervoerendheid
optreedt. Gewoonlijk wordt het werk in de periode november-december
gedaan. Dit omdat er dan weinig andere werkzaamheden te doen zijn en
omdat er dan veel juist afgestorven plantemateriaal verwijderd wordt.
Voor de boeren die de bagger op hun land moeten gedogen is deze periode
ook het gunstigst. Een belangrijk gegeven is dat er om de 7 à 8 jaar,
wo^dt gebaggerd. De slootdiepte is dan doorgaans nog ongeveer 50 tot
60 cm. Dit betekent dus dat er in 7 à 8 jaar zo'n 50 tot 60 cm bagger
gevormd wordt. Dit geldt voor weteringen in de directe omgeving, zoals
bijvoorbeeld de Veldwetering (zie bijlage 2). Uitgaande van het feit
dat in Demmerik vaaüs. al 20 jaar niet meer is gebaggerd, zou er dus
minstens één meter bagger moeten liggen. Dit is meestal niet zoveel
(zie 2.5). Misschien is de slootschoning door de boeren met trekker +
korf doelmatiger als die van het waterschap (maai- en veegboot). Het
kan ook zijn dat de bagger bij grote hoeveelheden door samendrukking
niet meer veel dikker wordt.
Tenslotte is het zeker niet uitgesloten dat de gegevens niet helemaal
kloppen. De sloten zijn misschien toch in de laatste 20 jaar nog wel
eens gebaggerd of de getallen van het waterschap kloppen niet.
De boeren baggerden om de 3 tot 6 jaar en het waterschap om de ? à
8 jaar. In die buurt zat de toekomstige frequentie in ieder gevat dus
ook moeten tiggen.

2.5..

SLOOTBESCHRIJVING

In februari 1985
1.
breedte van
2.
waterdiepte
op één punt
3.
baggerdikte

zijn vanaf het ijs de volgende gegevens verzameld:
de sloot (het wateroppervlak) met meetlint;
(bovenkant baggerlaag), in het midden en meestal ook
meer naar de oever, met steekbuis (zie 6.9.);
(tot bovenkant "vaste" veen), met steekbuis.

Verder zijn er in twee sloten slibmonsters genomen, waarvan het drogefosfaat—, stikstof- en ijzergehalte is bepaald. Deze monsters zijn
na de ijsperiode genomen. Verder zijn incidenteel nog gegevens genoteerd
over: gesteldheid van de oever, samenstelling van de bagger, samenstel
ling van het veen, waargenomen planten etc.
Het is een momentopname. Veranderingen kunnen snel optreden door een
ander waterpeil (andere breedte), slootonderhoud of langzaam door ver
dergaande verlanding.
stof—,
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Er zijn qua breedte twee typen sloten: zeer brede van gemiddeld 14 m
(12-20 m) en brede van gemiddeld 7 m (5-10 m). De sloten zijn het
breedst bij de knik in de sloten. Voor de bewerking vanaf de kant moet
bij de breedte van de sloot in het gebied tussen het spoor en de Ter
Aase Zutie nog zeker 2 m opgeteld worden. De slootkanten zijn hier name
lijk erg drassig direct langs het water (zie onderstaand figuur).
Figuur 1 : Oevergesteldheid
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In het gebied boven de spoorlijn en onder de Ter Aase Zuwe (beheers
gebied) kan bewerking nog wel op + 1 meter vanaf de waterlijn plaats
vinden. De slootkanten zijn hier over het algemeen hoger en steviger.
Wat betreft diepte en baggerdikte valt op dat de diepte van het vaste
veen in één sloot vrij constant is. Waar deze diepte niet constant is
is de breedte van de sloot ook meestal sterk veranderd. De diepte van
het vaste veen kan dus als richtlijn voor de baggeraar gegeven worden
voor zover dit tijdens het baggeren niet te "voelen" is.
De baggerdikte blijkt zeer sterk te wisselen, niet alleen in de lengte
richting, maar ook in de breedterichting van de sloot. Soms is de bagger
dikte in het midden het grootst en soms aan de kanten. Dit terwijl de
diepte van het vaste veen wel constant is in lengte- én breedterich
ting. Oorzaken van deze onlogische uitkomsten kunnen zijn:
recent slootonderhoud met een beperkte reikwijdte, zodat in het
midden en de overkant veel bagger blijft zitten;
bagger loopt niet uit door zijn dikte. Uit metingen (slibmonsters)
is echter gebleken dat de bagger hier zeker niet dik is (zie
bijlage 4A , drogestofgehaltes);
door de overwegende zuidwestenwind kan baggerophoping voorname
lijk geconcentreerd zijn aan de zuidoever door de onderstroom
(LID, 1984). Zie hiernavolgend figuur.
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Door soms meer naar de zuidoever en soms meer haar de noordoever te
meten naast een meting in het midden wordt de ene keer meek bagger
gevonden in het midden en de andere keer meer bagger aan de kant.
Controle van deze veronderstelling heeft plaatsgevonden door het meten
van twee dwarsprofielen (zie bijlage 3C). Het ene dwarsprofiel vertoont
inderdaad veel gelijkenis met bovenstaand figuur. Het andere juist
niet. Hier had echter misschien net slootschoning plaatsgevonden
(kantjes waren afgestoken aan de noordoever).
Het aantal metingen is eigenlijk onvoldoende voor een redelijke bereke
ning van de hoeveelheid bagger (zie 6.9.). Bij baggerwerken in het ka
der van de ruilverkaveling "Oukoop-Kortrijk" heeft men echter met nog
minder metingen volstaan en ging men uit van 2-4
natte bagger per
meter oever (mededeling Kuysten, Landinrichtingsdienst). De metingen
geven wel genoeg aanwijzingen voor uitvoering (diepte vast veen) en
inzicht in welke sloten nodig zijn en welke niet of minder.
De gegevens over de slibkwaliteit staan in bijlage 4A . Het valt
op dat het ijzergehalte van de bagger erg veel hoger is als dat van
het veen. Door de wegzijging zou je hier juist weinig ijzer verwachten
en in het veen meer als in de bagger. Wellicht is het ijzer met het
water aangevoerd. Dit zou heel goed afkomstig kunnen zijn van de
droogmakerij Wilnis-Veldzijde (zie 2.9.) via de Ringvaart. De grafiek
op bijlage 4C laat zien dat er een zeker verband bestaat tussen het
ijzergehalte en het fosfaatgehalte. Waarschijnlijk wordt het fosfaat
hier gebonden door ijzer en slaan deze completen neer in de baggerlaag
(zie 4.2.). Een andere belangrijke conclusie is dat de bemestende wer
king van de bagger ongeveer overeenkomst met die van rundveedrij finest
(Molenaar, 1980). Dit is zeker het geval qua fosfaatgehalte.
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FLORA

2.6.1.

Fytoplankton

Deze lagere planten als algen en blauwwieren zijn van enorm belang voor
de hele levensgemeenschap in de sloot (zie ook 3.6.3.). Ze zijn namelijk
de voornaamste zuurstofleveranciers in het water. Deze functie vervullen
ze goed bij een natuurlijke voedselrijkdom. Vindt er een extra belas
ting van het water plaats met voedingsstoffen (verontreiniging) dan
ontwikkelen ze zich massaal. Het zuurstofgehalte wisselt dan zeer
sterk gedurende een etmaal. Dit verschijnsel heet algenbloei. Dit is
funest voor de meeste organismen omdat er dan (tijdelijk) zuurstofloos
water kan ontstaan waar nocr slechts rottingsprocessen plaatsvinden.
Hieruit blijkt het belang van een goede waterkwaliteit en een gezonde
hydrobiologisohe situatie. Verontreiniging dient zoveel mogelijk be
perkt te blijven. In de dorpswetering treeds 's zomers vaak algenbloei
op. Dit duidt dus op verontreiniging. Bij de waterstaatkundige inrich
ting en bij eventuele baggerwerkzaamheden dient rekening te worden ge
houden met verontreiniging vanuit het dorp.
2.6.2.

Hogere planten algemeen

Voor de informatie op dit gebied is gebruik gemaakt van de milieukartering van de Provinciale Waterstaat van Utrecht (1979) en een globale
inventarisatie van slootvegetaties in Demmerik door het Rijks Instituut
voor Natuurbeheer (1982). De auteur heeft slechts incidenteel toevoe
gingen kunnen leveren omdat de stageperiode buiten het vegetatieseizoen
was. De echte slootvegetaties van planten, als kranswier, waterpest,
krabbescheer e.d., kunnen inmiddels grote veranderingen hebben onder
gaan. Zelfs zonder ingrepen van slootonderhoud verlopen deze verande
ringen vaak vrij snel (Hoogers en Van de Weij, 1968).
Groeiplaatsen van soorten die op de slootkant (talud en insteek)
groeien zijn mogelijk vaak wel jarenlang constant, afhankelijk van de
mate van vertrapping en slootonderhoud. In ieder geval geven de ge
bruikte gegevens wel een goed beeld van de situatie, zoals die 5 à
6 jaar geleden was. Volgens mensen van het Staatsbosbeheer springt deze
polder er qua sloot- en slootkantbeeld in positief opzicht uit in
vergelijking tot andere polders in Utrecht (o.a. Van Dijk, natuurweten
schappelijk medewerker Consulentschap N.M.F.). Waar in grote delen
van de provincie Utrecht het slootbeeld beheerst wordt door kroos(Lemna sp.) en kroosvarenvelden (Azolla filiculoïdes) ontbreekt dit
beeld in Demmerik op stroken langs de Dorps- en Veldwetering na.
Verder valt deze polder ook direct op door de over de hele polder veel
vuldig voorkomende witte waterlelie (Nymphaea alba). In de milieukartering van de Provinciale Waterstaat komt deze polder niet zo duidelijk
naar voren. Uit deze kartering blijkt echter niets of weinig van aantal
len, zodat over het al of niet voorkomen van bijvoorbeeld kroosdekken
niets op te maken valt.
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Grasland- en slootkantvegetatie

Met graslandvegetatie wordt de vegetatie randden op de percelen bedoeld.
De slootkantvegetatie is de vegetatie in een strook tussen de waterlijn
en één à twee meter buiten de insteek van het talud. De graslandvege
tatie wordt, zoals bijna overal in Utrecht en Nederland, gevormd door
vegetatietypen, waarin althans gemiddeld, dat wil zeggen in provinciaal
verband (handleiding Milieukartering Provinciale Waterstaat) slechts
enkele grassoorten als Veldbeemdgras (Poa pratensis), Engels raai
(Lolium perenne), Ruw beemdgras (Poa trivialis) en Timothee (Phleum
pratense) overheersen. De oorzaak van deze eenvormigheid is de inten
sivering van het grondgebruik door bemesting, ontwatering etc. In
Demmerik is het grasland nog ergrriat vanwege de hoge slootpeilen. Ook
na de ruilverkaveling zal dit gebied niet in peil verlaagd zijn. Door
de natte grond kan de intensivering hier niet onbeperkt doorgaan. We
vinden in Demmerik dan ook Cynosurus-grasland (indeling Milieukartering
P.W.S.). De eerdergenoemde grassoorten overheersen hier in het algemeen
nog wel, maar er is toch sprake van een belangrijke bijmenging met
soorten als Reukgras (Anthoxantum odoratum), Kamgras (Cynosurus
cristatus), Herfstleeuwetand (Leontodon autumnalis), Brunei (Prunella
vulgaris ), Ridderzuring (Rumex obtusifolius) etc. Dit is een uitstekende
uitgangssituatie voor een eventueel verschralingsbeheer in het toe
komstige reservaat. (Voor huidig beheer zie bijlage 13)
De stootkanten, aan de randen van de percelen zijn hier een laatste
groeiplaats voor soorten die vroeger bij extensief beheer ook talrijk
in het grasland voorkwamen. Dit geldt vrijwel voor heel Nederland met
uitzondering van enkele extensief beheerde natuurterreinen. De slootkant
vegetatie bevat vooral veel soorten van het cbtterverbond (Calthion
palustris) en verder enkele soorten van het biezeknoppen-^-pijpestrootjeVerbond of blauwgrasland (Junco-Molinion). De slootkantvegetaties zijn
hier op sommige plaatsen zeer soortenrijk. Ook vrij zeldzame soorten
groeien nog op talrijke plaatsen. Dit blijkt uit het feit dat er 27
soorten voorkomen die in provinciaal opzicht waardevol zijn (volgens
Milieuwkartering P.W.S.). Voor de volledige lijst van in provinciaal op
zicht waardevolle soorten die in Demmerik gevonden zijn, zij verwezen
naar bijlage 5 (ook voor oever- en slootvegetatie). Enkele in pro
vinciaal opzicht waardevolle soorten die veelal het slootkantbeeld in
combinatie bepalen zijn: Moerasrolklaver (Lotus uliginosus), Brunei
(Prunella vulgaris), Gewone zegge (Carex nigra), Tweerijlge zegge (Carex
disticha), Dotterbloem (Caltha palustris), Echte koekoeksbloem (Lychnis
flos-cuculi), Egelboterbloem (Ranunculus flammula), Penningkruid
Lysimachia nummularia) en Moeraszoutgras (Triglochin palustris). Deze
combinatie van soorten gelijkt erg veel op het dotterverbond. Vermei^
denswaard is verder dat er op vele slootkanten in het gebied veel Veenmos (Sphagnum sp.) en Waternavel (Hydrocotyle vulgaris) groeit. Dit kan
duiden op een zwakzure voedselarme situatie (Den Held, 1979; PWS, 1984 ).
De grote soortenrijkdom en het voorkomen van vrij zeldzame planten als
Blauwe zegge (Carex panicea), Padderus (Juncus subnodulosus), Veldrus
(Juncus acutiflorus) en Veelbloemige veldbies (Luzula multiflora) maken
de slootkanten in deze polder bijzonder waardevol. Het is te verwachten
dat bij een eventueel verschralingsbeheer de percelen zelf vanuit deze
slootkanten weer begroeid raken met genoemde waardevolle soorten. Het is
dus belangrijk de slootkanten bij eventuele werkzaamheden zoveel mogelijk
te sparen.
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Oever- en slootvegetatie

Met de oever wordt het ondiepste deel van de sloot nabij de slootkant
bedoeld (dus onde» de waterlijn). De echte slootvegetatie is de vege
tatie in de diepere nog weinig verlande delen van de sloot. De oever
vegetatie bestaat meestal overwegend uit emergente planten. Dit zijn
planten die onder water wortelen en waarvan de vegetatieve delen boven
water steken. Sommige oevers nabij het dovp staan vol met Liesgras
(Glyceria maxima). Bit duidt op hypertrofie (De Lange en
Van Zon, 1978
). In de rest van de polder overheersen Riet (Phragmites
communis), Grote egelskop (Sparganium erectum), Kleine watereppe (Sium
erectum), Grote lisdodde (Typha latifolia) en vooral Kalmoes (Acorus
calamus) en Kleine lisdodde (Typha angustifolia). Ook de Grote
watereppe groeit op vele plaatsen in de polder. Le oevervegetatie is in
Demmerik veelal zeer goed ontwikkeld en vaak zeer breed Op sommige
plaatsen is de sloot over de gehele breedte ermee bedekt. In de polder
komen ook veel drijvende emergenten voor. Ik denk aan Krabbescheer
(Stratiotes aloïdes) en Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae). Vooral
de laatste is zeer talrijk aanwezig. Verder zijn er ook pollen drij
vende emergenten, de zogenaamde drijftillen, aanwezig. Vooral de
Waterscheerling (Cicuta virosa) is veelvuldig op deze drijftillen te
vinden en is bovendien zeer talrijk aanwezig in de polder. Dit is in
provinciaal opzicht bijzonder waardevol (P.W.S. Utrecht). Al deze
kenmerken van de oevervegetatie duiden op een vergevorderd stadium
van verlanding.
De slootvegetatie is in Demmerik vaak niet zo goed ontuikkeld. Globaal
gezien zijn er twee soorten slootvegetatie, namelijk Witte waterlelie
, Gele plomp sloten en Flabsloten (draadalg). Er zijn natuurlijk wel
uitzonderingen. Er zijn bijvoorbeeld ook sloten of delen van sloten
waar submerse (ondergedoken) waterplanten groeien. Gedoomd hoornblad
(Ceratophyllum demersum) komt in vrij veel sloten voor met name op vrij
korte afstand van het dorp (eigen waarneming). Verder zijn nog de vol
gende vermeldenswaardige submerse waterplanten op verschillende plaat
sen in het midden van de polder gevonden: Kranswieren (Chara sp. en/of
nltella sp.), Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum), Schedefontein
kruid (Potamogeton pectinatus), Brede waterpest (Eloâea canadensis),
Ongedoornd hoornblad (Ceratophyllum submersum) en Stijve waterranonkel
(Ranunculus circinatus). Sterrekroos (Callitriche sp.) en Puntkroos
(Lemna trisulca) behoren eigenlijk tot de submerse waterplanten. Deze
twee soorten werden op enige afstand van het dorp ook regelmatig waar
genomen. De volgende kroossoorten ontbreken in de gehele polder niet:
Klein kroos (Lemna minor), Buitkroos (Lemna gibba) en Veelwortelig
kroos (Spirodela polyrhiza). Dit geldt ook voor de Grote kroosvaren
(Azolla filiculoides). Kroosdekken zijn echter op enkele uitzonderingen
na alleen in een strook langs het dorp (+ 800 m) en langs de veldwetering (minder breed) te vinden. Kroosdekken zijn een indicator
voor hypertrofie (De Lange en De Ruyter, 1978; De Wit et al. 1984,
Den Held, 1979). Op grond van dit gegeven en het voorkomen Van erg
veel Liesgras (Glyceria maxima), ook vervuilingsindicator (zie terug)
en de in 2..6. genoemde macrofauna-inventarisatie (Repko et al, 1977) kan
geconcludeerd worden dat er een ornpangrifike verontreiniging vanuit het
dorp plaatsvindt. In het midden van de polder ontbreken vervuilingsindi
catoren. Ook hier zijn weinig echt waardevolle soorten te vinden
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zonder (mondelinge mededeling Van Dijk, S.B.B.). De Waterlelie/Gele
plomp-sloten die hier te vinden zijn, zijn afgezien van Waterlelie
(Nymphaea alba) en Gele plomp (Nuphar lutea) meestal vrij kaal. De
bedekking van deze 2 soorten is niet zo groot (max. 25r*30%). De flabsloten kunnen gedurende de zomer helemaal dichtgroeien met Draadwieren
(flabvorming). Er zijn ook sloten waar flabvorming niet optreedt en waar
dan vaak naast draadwieren allerlei andere submerse planten te vinden
zijn. Het is helaas nergens gelukt informatie té vinden over de betekenis
van flabvorming.

Een laatste aspect van de vegetatie in dit gebied vormen de bosjes.
Deze bestaan voornamelijk uit Zwarte els (Alnus glutinosa), Gewone es
(Fraxinus excelsior) en Schietwilg (Salix alba). Uit botanisch oogpunt
is dit wel waardevol omdat deze soorten hier van nature thuishoren
(landelijke milieukartering, Kalkhoven et al, 1976). De grootste waarde
van deze bosjes is de functie als broed-, schuil- en overnachtingsplaats
voor verschillende vogels en zoogdieren (zie 3.3 en 3.5).
2.7.

FAUNA

2.7.1.

Lagere organismen

De bekendste kleinere dieren, zoals zoetwatermossels, vliegen, muggen,
kevers, slakken, vlinders, libellen etc. behoren tot de zogenaamde
macrofauna. Dit zijn alle nog met het blote oog waarneembare ongewervel
de dieren. De zojuist genoemde soorten vormen nog maar een klein deel
van de macrofauna. Ook platwormen, borstelwormen, wantsen, kokerjuffers
en nog vele andere families behoren tot de macrofauna.
maorofauna
is een belangrijke -indicator gebleken voor de kwaliteit van het milieu
en dan met name de waterkwaliteit (Beltman, 1983; De Lange en De Ruiter,
1978).
Door verschillende personen van het R.I.N. zijn inventarisaties gedaan
naar de macrofauna in de Demmerikse polder (Repko, 1977; De Vries,
1982; Ten Have, 1981). De twee laatstgenoemden hebben alleen onderzoek
gedaan in het middendeel van de polder en vonden een gevarieerd macrofaunabestand, die qua soortensamenstelling een schoon milieu indiceerde.
Het onderzoek van Repko is het meest interessant. Hij heeft gemeten
door de hele polder. De resultaten waren dat de maovofauna nabij de
bebouding Van Demmerik (Dorpswetering) en de Veldwetering vrij arm tot
zeev arm was en als "slecht" werden gekwalificeerd. In het midden van
de polder vond ook hij een soortenrijke macrofauna en werden meet
punten daar als "goed" gekwalificeerd. Om het beeld wat te ver
duidelijken volgt hier een voorbeeld van 2 metingen:
Dorpswetering:
15 soorten, waarvan de meeste in zeer kleine aantallen;
+ 1.000 m van de Dorpswetering in de tweede sloot benoorden de
Ter Aase Zuwe:
, 54 soorten, waarvan sommige in grotere aantallen.
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De waarde van een soortenrijke macrofauna is erg groot. Veel hogere
dieren (vissen en vogels, amfibieën) teven uitsluitend van macrofaunasoorten. Hoe meer voedsel en hoe gevarieerder dat voedsel, hoe meer
hogere dieren zich in het gebied kunnen handhaven. Vanzelfsprekend
is een goed macrofaunabestand ook op zichzelf al waardevol.

2.7.2.

Vissen

Dankzij visinventarisaties van het Staatsbosbeheer (Van Ommen, 1977)
en van het Rijks Instituut voor Natuurbeheer (G. Dirkse, 1983) is vrij
veel bekend over de visfauna van Demmerik en omgeving. De waarde van
het gebied voor de visfauna is bijzonder groot. De waarde is globaal
te splitsen in twee delen, namelijk:
de gebiedseigen blijvende visstand;
functie als paaigebied en kraamkamer voor vissen van de Vinkeveense Plassen.
De blijvende visstand is in de Demmerikse polder vrij onvolledig.
: Slechts van enkele soorten komen individuen voor verspreid over alle
leeftijdsklassen (G. Dirkse, 1985). Dit is het geval bij blankvoorn,
zeelt en in mindere mate bij ruisvoorn. Van de overige soorten werden
vrijwel alleen jonge exemplaren (1-3 jaar) aangetroffen. De oudere
(paairijpe) vissen waren alleen gedurende de paaitijd massaal aanwezig.
Auteur vond echter in de winter van 1985 ook enkele tientallen grote
(30-50 cm) dode brasems en tevens enkele grote dode snoeken en baarzen.
Wellicht is van deze soorten toch ook een blijvende populatie aanwezig
in de polder. De genoemde onderzoeken vonden ook alleen van april tot
en met september plaats. In ieder geval zal de blijvende populatie
dan niet erg groot zijn. Van de kleinere soorten, vetje, bittervoorn,
pos en kleine modderkruiper, zijn hierover geen gegevens bekend. Het
is echter zeer waarschijnlijk dat deze soorten in alle leeftijden
het gehele jaar in de polder verblijven. Voor een overzicht van de
meest voorkomende vissoorten zij verwezen naar bijlage 14.
Het voorkomen van kroeskarper, pos, een goede ruisvoornstand en zeelt
is waardevol omdat deze soorten landelijk gezien achteruit zijn gegaan
en wat minder algemeen zijn. Zonder meer zeldzaam is het voorkomen van
vetje, bittervoorn en kleine modderkruiper (mondelinge mededeling
{De Boer, visserijkundig ambtenaar). Vooral het in combinatie voorkomen
van deze drie soorten is zeer bijzonder.
Het ontbreken van de vissen uit de oudere leeftijdsklassen is waar
schijnlijk een gevolg van de vergevorderde verlanding. De geringe diepte,
dikke baggerlagen e.d. maken overwintering voor vissen erg moeilijk
(zie 3.4.).
De belangrijkste actuele waarde van het gebied voor vissen wordt ge
vormd door de functie als paaimllieu en opgroeigebied voor visbroed
en jonge vissen (kraamkamer). In de met de Demmerikse polder in open
verbinding staande Vinkeveense plassen is de visstand voor zo'n diepe
en grote plas vrij goed te noemen. Schattingen van de Visserij-inspectie
gaan uit van 300-350 kg/ha water (mond. mededeling De Boer, visserijkundig ambtenaar). Hiervan bestaat het overgrote deel uit brasem.
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andere vissen. Uit onderzoek vàn de Visserij Inspectie
is tevens gebleken dat paaigelegenheid in de plassen zelf niet of
nauwelijks voorhanden is. Het water is overal zeer diep (10-30 m). Op
één meter uit de oever is het water vaak al enkele meters diep. Voor
paaigelegenheid
een groot deel van deze enorme hoeveelheid vis
(300-350 kg/ha x + 1.000 ha = +_ 300.000 kg) dus aangewezen op de
omgeving. De toegang tot die omgeving is echter grotendeels afgesloten
(zie bijlage 1). De vissen kunnen niet naar de Botshol (afgesloten
natuurgebied), niet naar het oosten (snelweg A2) en niet naar het
westen (droogmakerij). Ze zijn dus aangewezen op de zuidelijk van de
plassen gelegen polders De direct onder de plassen gelegen Demmerikse
polder is gelukkig bijzonder geschikt als paaimilieu vanwege de brede
ondiepe plantenrijke oeverzones. Dit is dan ook goed te merken. In de
paaitijd zijn in de polder enorme hoeveelheden paaiende vis aawezig.
Zou men de hier grootgebrachte jonge vis door uitzetten van pootvis
moeten vervangen, dan was men erg veel geld kwijt.
De vergevorderde Verlanding brengt ook de belangrijke funotie van het
gebied voor vissen in gevaar. in de eerste plaats belemmert de geringe
diepte een vlotte trek van de vissen in en uit het gebied. In de tweede
plaats is in verlande sloten de zuurstofhuishouding vaak ongeschikt
voor zowel de oude (paaiende) vis als het visbroed (zie 3.4).
Boor veranderingen in het kader van de ruilverkaveling "Oukoop-Kortrijk"
zal een groot deel van de potentiële "paaipolders" onbereikbaar worden.
DE meeste polderpeilen worden verlaagd en de Veldwetering wordt afge
sloten (zie bijlage S). Het reservaats- en beheersgebied zullen hoogpeil blijven en worden dus nog belangrijker aln pàaigebied voor vissen
uit de Vinkeveense plassen. Het is dus zaak hiermee bij de waterstaat
kundige inrichting en bij het baggeren rekening te houden.
2.7.3.

Vogels

In de jaren 1976 t/m 1984 zijn er vogeltellingen gedaan in het gebied.
Er werd echter geteld over de hele Demmerikse polder en dus niet alleen
in het toekomstige reservaatsgebied. Van verschillende broedvogelsoorten
zijn ook de broedplaatsen op kaartjes aangegeven. Er kan dan toch iets
worden gezegd over de afzonderlijke waarde van het toekomstige reservaat.
De waarde van het gebied voor vogels bestaat in principe uit:
1.
functie als broedgebied (voornamelijk weidevogels);
2.
functie als pleisterplaats en overwinteringsgebied.
De belangrijkste broedvogels voor het gebied in de jaren 1976-1984
staan in de navolgende tabel. Wisselingen van waarnemers en bezoekers
data zijn zeker van invloed geweest op de resultaten. De praktijk heeft
uitgewezen dat de aantallen meestal te laag zijn. De getallen zijn
dus minimale aantallen.
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Tabel 1 + broedvogels
Er zijn ook nog andere broedvogels in de polder aanwezig, die echter
niet geteld zijn. Dit zijn meerkoet, waterhoen, knobbelzwaan, nijlgans,
veldleeuwerik, graspieper. Met uitzondering van de nijlgans zijn deze
soorten vrij talrijk tot zeer talrijk (meerkoet bijvoorbeeld). In de
bosjes broeden ook nog soorten die niet geteld zijn. Dit zijn zwarte
kraai, boomvalk, ransuil (mond. mededeling Mur en Van Selm, milieu
groep "Groene venen").
Nederland is in West-Europa zeer belangrijk als weidevogelgebied.
Goede weidevogelgebieden zijn dacœom zeer waardevol. Grutto, kievit
en scholekster broeden in redelijke aantallen in deze polder. De
grote waarde van deze polder is echter dat er naast deze soorten ook
nog zeer bijzondere soorten als kemphaan, watersnip, visdief, krooneend en zwarte stern voorkomen. De visdief is niet met zekerheid vast
gesteld. Deze soort foerageert wel het hele broedseizoen in de polder
en men vermoedt daarom dat deze hier of in de directe omgeving broedt.
Vermeldenswaard is ook het voorkomen van bijzondere soorten als
zomertaling, tureluur en slobeend.
De kemphaan en de watersnip zijn de laatste jaren niet meer met zeker^heid broedend vastgesteld. Deze soorten zijn ook wel erg moeilijk te
tellen. Ze worden nog wel regelmatig in het broedseizoen gezien.
In 1984 heeft een boer uit Demmerik (De Lange) nog 4 baltsende kemp
hanen gezien op een oude baltsplaats (zie bijlage 3B ).
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matig kemphanen (tot 20 stuks) in het broedseizoen.
Beosloten spelen voor veel van de genoemde soorten een belangrijke vol
als foerageerplaats (zwarte stern, watersnip, krooneend, zomertalinq,
slobeend, visdief) en/of als broedplaats (zwarte stern). Het voorkomen
van de zwarte stern is van grote waarde. Deze soort is landelijk sterk
achteruitgegaan in de laatste jaren. Vooral omdat deze soort sterk ge
bonden is aan het slootmilieu moet hiermee bij het slootonderhoud
rekening worden gehouden.
Wat betreft de verdeling van de broedvogels over de polder valt het
op dat veel soorten niet of minder broeden in een brede (300-800 m)
strook langs het dorp. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kievit,
grutto, tureluur en watersnip. Het oostelijke niet-reservaatsdeel is
dan ook het meest vogelrijk. Het is de vraag in hoeverre dit zal ver
anderen na de ruilverkaveling. Peilverlaging en intensivering als gevolg
van de inmiddels gerealiseerde boerderijbouw in het oosten zullen ver
moedelijk een verschuiving van de broedvogels naar het westen geven.
Extensivering van het beheer in het reservaat kan hier ook aan mee
helpen.
De laatste jaren broedt de grauwe gans in kleine aantallen (10-20 stuks)
in de Vinkeveense plassen. De jongen groeien meestal op in de Demmerikse
polder (mondelinge mededeling Mur, milieugroep "Groene Venen"). De
grauwe gans is in Nederland een zeer zeldzame broedvogel.
Het gebied heeft tevens een waarde als pleisterplaats en/of overwinteringsgebied. Dit geldt voor de meeste soorten die hier ook broeden. Vlak
voor en na het broedseizoen kunnen de aantallen van deze soorten soms
hoog oplopen door vogels die het gebied tijdelijk als foerageerplaats
gebruiken. Veel weidevogels maken bijvoorbeeld gebruik van de tijdelijke
plas—dras situatie, in het voorjaar (eigen waarneming). Ook tijdens
het broedseizoen heeft het gebied een functie als rust- en voedselgebied voor elders broedende vogels als blauwe reiger, aalscholver en
purperreiger. Een groep purperreigers, een soort die de laatste jaren
sterk achteruit gaat in Nederland.
slaapt bovendien soms
in het Bosje van Mur (+ 20 ex.).
Als overwinteringsgebied wordt de Demmerikse polder gebruikt door
smient (tot meer dan 2.000 ex.), wilde eend en meerkoet (soms meer
dan 5.000 ex.). De laatstgenoemde wordt door de boeren als een plaag
beschouwd. Ook wilde ganzen maken gedurende de winterperiode regelma
tig gebruik van de polder als foerageergebied. Het gaat vooral om
grauwe ganzen met erbij nog kolganzen, rietganzen en kleine rietganzen.
De aantallen kunnen oplopen tot enige honderden (waterwildtellingen
S.B.B., eigen waarnemingen). De smienten en de ganzen grazen ook dicht
tegen het dorp (op + 200 m afstand).
2.7.4.

Amfibieën en reptielen

Naar de voorkomende amfibieën is helaas nog nooit gericht onderzoek ge
daan. Via gesprekken met inwoners van Óemmerik (boeren en de heren
Van Selm en Mur van de milieugroep "Groene Venen") is in ieder geval een
beeld verkregen welke soorten aanwezig zijn. Over aantallen kan
slechts een globale indicatie gegeven worden.
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In de zomer worden enkele soorten algemeen waargenomen. Ook het grote
aantal foeragerende reigers (2.9) kan hier een indicatie voor zijn.
De volgende soorten zijn in de polder vrijwel overal en algemeen aan
wezig:
bruine kikker (Rana temporaria);
groene kikker (Rana esculenta-complex);
gewone pad (Bufo bufo);
kleine watersalamander (Triturus vulgaris).
Tevens werd door jongens uit het dorp tot enkele jaren terug nog regel
matig een ringslang (Natrix natrix) gevangen. Een amfibieën- en reptielenonderzoek van de Provinciale Waterstaat vermeldt dat de ringslang
bij Demmerik nog na 1983 aanwezig was. Deze soort wordt gezien als een
indicator voor een goede amfibieënstand en een niet te intensief grond
gebruik (Van der Hoef, 1978). Het voorkomen van een zeldzame soort
als de ringslang^ en het tegelijk Voorkomen van de vier eerdergenoemde
soorten maken dit gebied erg waardevol voor amfibieën, Daarnaast speelt
deze groep dieren weer een belangrijke rol in de hele levensgemeenschap.
De amfibieën vormen het hoofdvoedsel van veel grotere dieren als
blauwe reiger, purperreiger en van de zeldzame ringslang.
2.7.5.

Zoogdieren

Wat bij het eerste bezoek aan de polder meteen opviel aan voorkomende
zoogdieren was de zeer goede hazenstand. Over de kleine zoogdieren als
muizen en ratten zijn er weinig gegevens verzameld. Bijzondere soorten
als hermelijn, wezel en bunzing worden regelmatig gezien. De hermelijn
en de bunzing zijn waarschijnlijk slechts in klein aantal aanwezig
maar de wezel is vaak in zeer grote aantallen aanwezig. Alleen in
natte jaren kan de stand wat teruglopen. Het biotoop is in principe
ook zeer geschikt voor deze roofdieren vanwege de boerenerven, aan
wezigheid van voedsel (muizen, vogels e.d.) en de bosjes. De bosjes
dienen als schuil- en nestelgelegenheid.
Deze bosjes zijn ook erg belangrijk voor een zeer zeldzaam zoogdier,
waarvan men al sinds jaren vermoedt dat die hier aanwezig is; de visotter. In ieder geval voor de winter van 1985 heeft er waarschijnlijk
nog een koppel otters in de polder gehuisvest (Van Selm, jachtop
ziener en Mur, milieugroep "Groene Venen). Dit baseert men op gevonden
vraatresten, een kapotte fuik met een aangevreten grote brasem, dooiplekken in de sneeuw in het Bosje van Mur (ademwarmte) en reacties
van meegenomen honden. Het kan zijn dat de otters zich verplaatsen
over een groter gebied naar de Vinkeveense plassen en andere bosjes
in de polder. Vraatresten door de polder wijzen hierop.
Wederom blijkt de grote natuurwetenschappelijke waarde van dit gebied.
Een zo rijke roofdierenstand duidt erop dat er veel en gevarieerd
voedsel in de vorm van muizen, vogels, vis, amfibieën etc. moet zijn.
Het voorkomen van de visotter is op zichzelf al bijzonder waardevol.
Door met baggeren een grotere blijvende visstand mogelijk te maken
zou men de visotter kunnen dienen. De bosjes zijn ook zeer belangrijk
en moeten zeker gehandhaafd blijven.
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EIGENDOMSSITUATIE

In bijlage 6 is de eigendomssituatie van 25 november 1982 weergegeven.
De totale oppervlakte van het eigendom van Staatsbosbeheer bedroeg
toen 40,4 ha. Het is te zien dat het Staatsbosbeheer toen ook eigendom
men had (en nu nog heeft) aan de oostkant van de dammen, dat wil zeggen
in het agrarische deel van de polder. Als de toedeling van de gronden
in het kader van de ruilverkaveling definitief vastgelegd wordt ver
andert de eigendomssituatie. De situatie wordt dan waarschijnlijk zoals
afgebeeld in bijlage 7.
Volgens deze voorlopige toedeling krijgt Staatsbosbeheer dan 71,5 ha
in eigendom. Dit is erg belangrijk voor het uitvoeren van een bagger
plan. Bij baggeren vanaf de kant is men namelijk afhankelijk van de
interne ontsluiting van het gebied. Zoals te zien is op bijlage 7
kan men slechts op één punt vanuit Demmerik de toekomstige eigendommen
van Staatsbosbeheer bereiken. Een ander ontsluitingspunt ligt aan de
Ter Aase Zuwe. Baggeren vanaf de kant moet via deze ontsluitingswegen
gebeuren.
Een ander belangrijk punt wat hier naar voren komt is dat ook na de
ruilverkaveling slechts een deel van het reservaat eigendom van Staats
bosbeheer wordt. Wil men in het gebied baggeren, dan heeft men dus
maar een beperkte keus. In veel gevallen kan ook slechts een "halve"
sloot gebaggerd worden. Wil men om goedkoop en efficiënt te baggeren
ook sloten of delen daarvan bewerken die (nog) niet in eigendom zijn
dan zou men dus tot overeenkomst met de overige eigenaren moeten
komen. Dit alles omdat er toch naar wordt gestreefd dat het Staatsbos
beheer op den duur het gehele reservaat in eigendom krijgt.
2.9,

WATERHUISHOUDING

Het standpunt van het Staatsbosbeheer is dat er in het toekomstige
reservaat gestreefd moet worden naar een so goed mogelijke hydrobiologische waterkwaliteit.. De waterkwaliteit is van grote invloed op
de levensgemeenschap van het slootmilieu. Het is dus belangrijk de
waterstaatkundige inrichting van het toekomstige reservaat zo te
regelen dat naar verwachting een zo goed mogelijke hydrobiologisahe
situatie ontstaat. Om hier een goed inzicht in te krijgen zal eerst
de waterhuishouding van de Demmerikse polder van voor de ruilverkave
ling worden besproken.
Uit gesprekken met andere inwoners is een (wellicht gekleurd) beeld
gevormd van de ontwikkelingen in de waterkwaliteit sinds het begin
van deze eeuw. Omstreeks 1920 was er nog geen waterleiding. Het sloot
water werd gebruikt als drinkwater, voor het koken, wassen etc. Dit
geeft een indicatie van de goede waterkwaliteit van toen. Na droog
legging van de polder Wilnis-Veldzijde begon de waterkwaliteit lang
zaam te verslechteren. Zuurstofloos en ijzerrijk kwelwater werd via
gemaal Padmos in de Ringvaart gepompt en kon via de Dorpswetering de
polder bereiken. Voor het volgen van deze paragraaf is bijlage 9A
erg belangrijk. Vooral als gemaal De Ruiter ging uitmalen op het
Amsterdam-Rijnkanaal werd veel water uit de Ringvaart (van WilnisVeldzijde) de Demmerikse polder ingetrokken.
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van overwegend bouwland tot vrij intensieve veeteelt overging, ver
slechterde de waterkwaliteit nog veel meer. De oorzaak hiervan waren
de uitgespoelde mestoverschotten (kunstmest, gier) vanuit WilnisVeldzijde. De veeteelt van Demmerik zelf was echter ook geïntensiveerd
en de vervuiling van de Dorpswetering door de ongerioleerde boerderijen
zal wellicht ook een belangrijke rol gespeeld hebben. In verhouding
tot de boerderijen is de verontreiniging van de ongerioleerde woon
huizen van Demmerik waarschijnlijk gering.
Voor de ruilverkaveling vormde de polder Groot Wilnis-Vinkeveen (zie
bijlage 1), waar de Demmerikse polder een deel van is, samen met de
Vinkeveense plassen een hydrologische eenheid.. De streefpeilen voor de
plassen waren in de winter xager om de draagkracht van de grond zo
goed mogelijk te houden en in de zomer hoger om verdroging en sterke
klink te voorkomen. Deze streefpeilen bedroegen (en nu nog) in de
zomer 1.95 m - N.A.P. en in de winter 2.10 m - N.A.P. In de praktijk
is het peil gedurende het hele jaar vrij constant en ligt op 2.13 m
- N.A.P. (Mensink, 1981). Om een goed beeld van de waterhuishouding
te geven volgt hier een globale waterbalans.
Aanvoer
Neerslag, dit is verreweg de grootste post.
Inlaat, in het droge seizoen (april-september) mag water worden
ingelaten (verordening waterschap "De Proosdijlanden) ten behoeve
van de polders (Groot Wilnis-Vinkeveen, Oukoop). Dit water is
van oorsprong afkomstig uit 2 hoofdbronnen: enerzijds uit het
Amsterdam-Rijnkanaal via de Grote Heicop, Geer- en Veldwetering,
anderzijds van de Kromme Mijdrecht via de Veldwetering, Geer- en
de Veldwetering (dit geldt voor de Demmerikse polder). Het is
verwarrend maar er zijn twee veldweteringen in het gebied. De
wetering aan de oostkant van de Demmerikse polder heet ook
Achterwetering en zal voortaan zo genoemd worden. Verder kan nog
water vanuit de Ringvaart de Demmerikse polder in. Dit bevat dus
erg zout en zuurstofloos kwelwater, afkomstig van Wilnis-Veldzijde.
Kleine onbelangrijke posten zoals schutverliezen van in- en
uitlaatgemalen.
Afvoer
Verdamping, kan hier aanzienlijk zijn, vanwege het relatief grote
oppervlak open water en de doorgaans hoge grondwaterstanden.
Wegzijging, naar de westelijk gelegen droogmakerij Groot Mijdrecht.
In deze droogmakerij wordt een waterpeil van 6.60 m - N.A.P. ge
handhaafd. Er is dus een peilverschil tussen Demmerik en deze
polder van + 4.50 m. Daarbij komt nog dat de weerstand in Mijdrecht
ook kleiner is door afgraving van het veenpakket. De wegzijging
in Demmerik is geraamd op 1-2 mm/etmaal door de voormalige
Inspectie Natuurbehoud van het Staatsbosbeheer. De Provinciale
Waterstaat noemt 1,6 mm/etmaal (Mensink, 1981) en het Rijks
Instituut voor Natuurbeheer een paar mm/etmaal (Van der Linden,
1983). Vermoedelijk zal de wegzijging dus ongeveer 2 mm/etmaal
bedragen. Deze post is dus zeer aanzienlijk daar de wegzijging
meestal het hele jaar doorgaat.
Uitlaat, via gemaal de Ruiter vanuit de Geuzensloot en/of Veld
wetering en/of Vinkeveense plassen naar het Amsterdam-Rijnkanaal.
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(RIN, 1980; Repko, 1977). De reden hiervoor is waarschijnlijk de
eerdergenoemde vervuiling van de Dorpswetering door de ongerioleerde
bebouwing en de Ringvaart. Er wordt ook wel eens als reden de ver
schillende afkomst van het water genoemd. De Achterwetering zou meer
relatief beter water van het Amsterdam-Rijnkanaal ontvangen en de
Dorpswetering meer van de Kromme Mijdrecht. E.G.V.-metingen tonen die
echter niet aan (Mensink, 1981; Veeningen, 1985).
In het kader van de ruilverkaveling zijn al een aantal veranderingen
uitgevoerd en er zullen er nog meer volgen. De oorspronkelijke
Demmerikse polder is hydrologisch in tweeën gedeeld door het afdammen
van alle sloten in het midden van de polder omstreeks 1980. De sloten
lopen nu dus alle dood tegen de dammen, zowel vanaf de Dorpswetering
als vanaf de Achterwetering. Het oostelijke agrarische deel zal bin
nenkort in peil worden verlaagd (15-30 cm, afhankelijk van zomerof winterpeil). Een deel van het gebied blijft hoogpeil (zie bijlage 8)
voor het toekomstige reservaat en vooral ter voorkoming van schade
aan het toekomstige reservaat en vooral ter voorkoming van schade aan
de bebouwing van Demmerik en Donkereind. De in peil te verlagen gebie
den worden (1983 tot ?) eerst uitgebaggerd. De Achterwetering zal in
de toekomst (1985 waarschijnlijk) op de grens van hoog- en laagpeilgebied (zie bijlage 9B ) worden afgesloten. Deze wetering wordt dus
doodlopend en is vanaf de plassen dan niet meer te bereiken. De inlaatpunten voor de polders gaan ook veranderen. De Achteirwetering zal dan
rëLatief meer water van het Amsterdam-Rijnkanaal ontvangen en waar
schijnlijk dus in kwaliteit verbeteren Dit effect kan nog versterkt
worden doordat de Achterwetering nu geen verontreinigd water meer van
de Ringvaart en Dorpswetering kan ontvangen door de dammen. *
Over de verdere waterstaatkundige inrichting van het reservaat is nog
geen overeenstemming bereikt. De beste hydrobiologische situatie be
reikt men door zoveel gebruik te maken van de schoonste wateraanvoerpost, de neerslag. Dit neerslagwater moet ook zoveel mogelijk vastgehou
den worden. De neerslag is hier echter niet groot genoeg om de verlie
zen door wegzijging en verdamping te compenseren. De schoonste inlaatmogelijkheid is vanuit het oostelijke agrarische deel (Achterwetering)
om eerder in de tekst genoemde redenen.
Inlaat of indringing vanuit de Dorpswetering moet zoveel mogelijk be
perkt worden. De Dorpswetering in kwaliteit verbeteren is een moeilijk
te realiseren oplossing om de volgende redenen.
Rioleren van Demmerik zal de komende jaren waarschijnlijk nog niet ge
beuren (mededeling Dingemanse, P.W.S.). Dit zal ook erg duur worden. Dan
is er nog een vervuilingsbron van de Dorpswetering, namelijk de Ring
vaart met water van slechte kwaliteit afkomstig van Wilnis-Veldzijde.
Dus ds vewuilingsbronnen kunnen vrijwel niet aangepakt worden.
Afscherming van hetreservaat is dan noodzakelijk. De volgende inrich
tingsmogelijkheden zijn wel goed mogelijk, (zie bijlage 10 A, B, C en D)

*

De doodlopende situatie in de Achterwetering zal waarschijnlijk ook
aan de waterkwaliteitsverbetering bijdragen.
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afsluiting van alle sloten in het westen tegen het dorp om ver
vuiling vanuit de Dorpswetering uit te sluiten;
waterinlaat vanuit het oosten (Achterwetering) door middel van
een gemaal. Een hoogpeilleiding aan de westkant van de peilscheiding om bemaling van alle sloten mogelijk te maken;
visintrek (paaitrek) via de eerdergenoemde hoogpeilleiding.
Deze inrichting is aangegeven op bijlage 10A. De hoogpeilleiding moet
om de spoorlijn heen omdat een grote duiker onder de spoorlijn te duur
is. De twee spoorsloten worden dus deel van de hoogpeilleiding en zijn
(nu al) van de Dorpswetering gescheiden door een kwaliteitsscherm (zie
bijlage 10B ). Een plaatselijke inwoner heeft echter een opening moeten
graven omdat er teveel druk achter kwam te staan en het scherm (houten
damwand) dreigde om te gaan (eigen waarneming en navraag). Als kwali
teitsscheiding functioneert dit dus niet. De geschiktheid van de spoor
sloten + kwaliteitsscherm als visintrekweg is trouwens ook zeer discu
tabel: de noordelijke spoorsloot is zeer ondiep (plaatselijk 5 cm) en
smal. De doorgang bij het scherm is ook zeer smal (max. 2 m) en op het
moment volledig geblokkeerd door oevervegetatie (eigen waarneming).
Bij keuze van deze inrichting moet deze doorgang verbeterd worden door
uitdiepen, eventueel verbreden en verbetering van het scherm. Juist
het gebied beneden de spoorlijn vormde de traditionele paaigebieden
(mededeling inwoners van Demmerik, De Lange, Mur).
Inrichting 2
alle sloten open aan de westzijde;
waterinlaat vanuit het oosten (Achterwetering) door middel van
een gemaal. Met wederom hoogpeilleiding voor bemaling van alle
sloten.
De bedoeling is dat met het gemaal een tegendruk wordt opgewekt die in-dringing van verontreinigd water vanuit de Dorpswetering tegengaat.
Het water vanuit het oosten is echter ook niet echt schoon en op deze
manier duw je het schone regenwater ook weg. Verder is de dimensie van
de geplande hoogpeilleiding zodanig dat deze een veel grotere weerstand
zal hebben dan de meeste sloten. Het "tegendruk-water" zal dan waar
schijnlijk via de eerste brede sloot verdwijnen naar de Dorpswetering.
Deze inrichtingsmogelijkheid heeft als enig
voordeel dat visintrek
beter kan plaatsvinden mits de Dorpswetering uitgebaggerd wordt.
Inrichting Z
bijna alle sloten afsluiten in het westen;
enkele brede siboten open houden; zo noordelijk mogelijk gelegen
inlaat vanuit het oosten met gemaal en hoogpeilleiding.
Deze methode biedt vele voordelen. Indringing van vervuiling kan slechts
via enkele open sloten. Door de lange aanvoerweg kunnen toch schone
situaties ontstaan (zelfreinigend vermogen). De met het gemaal op te
wekken tegendruk werkt beter, daar deze slechts door enkele brede sloten
weg kan. De hierdoor opgewekte stroming is een belangrijke sturende
factor voor trekkende paairijpe vissen (mededeling Van Ommen, S.B.B.;
Dumont, 1982). Visintrek is dus bijvoorbeeld beter mogelijk als bij
inrichting 1. Ook hier is dan weer voorwaarde dat de Dorpswetering uit
gebaggerd wordt.
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volgende redenen:
-

visintrek vanuit het noorden (de Plassen)
betere verdeling van het door het gemaal ingepompte water over
alle sloten
toevoer van vuil water uit de Ringvaart op de Dorpswetering via
de brug bij de Fokkersloot (bij Mur). Men kan overwegen deze brug
af te sluiten.

Uit metingen (zie bijlage 3) is echter gebleken dat tussen de spoor
lijn en de Fokkersloot (sloot 18) slechts één sloot is die van natu
re (huidige diepte vast veen) geschikt is om open te houden als visintrekweg. Dit is sloot 13 (wat een geluk). Sloot 16 is wel mooi breed,
maar erg ondiep. Deze zou men uit kunnen diepen tot b.v. 1 à 1,5 m
(in het midden), zodat ook deze als "open visintreksloot" zou kunnen
dienen.
Bij inrichting 1 en 3 hoort het afsluiten van sloten. Dit kan door mid
del van dammen of damwanden, maar ook door het laten verlanden van de
sloten alhier. Een andere mogelijkheid die voor een betere afsluiting
zorgt, zijn dammen van bagger. Deze kunnen eenvoudig gerealiseerd wor
den tijdens het baggeren (door hydraulische kranen). Deze dammen zijn
in de praktijk redelijk waterkerend gebleken. (LID, 1984).
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3.1.

ALGEMEEN

In het vorige stuk zijn onder andere de waarden van het gebied bespro
ken. Er werd vaak ook gewezen op het feit dat deze waarden hun waarde
dreigen te verliezen door het beheer van de afgelopen jaren. Willen de
waarden van het gebied behouden blijven of hersteld worden, dan is er
een bepaald beheer nodig. In dit rapport gaat het dan om een bepaalde
manier van baggeren.
Uitgesplitst in dezelfde groepen als in hoofdstuk 2 worden de eisen die
zij stellen aan hun milieu behandeld en vertaald naar bepaalde randvoor
waarden waaraan het baggeren moet voldoen.
3.2.

EISEN VANUIT CULTUURHISTORIE EN LANDSCHAP

De cultuurhistorische en landschappelijke waarden geven weinig aanwij
zingen voor een baggerplan. Het belangrijkste is dat het karakter van
het landschap, waarin de cultuurhistorie duidelijk naar voren komt,
niet wordt aangetast.
Dit karakter wordt naast de openheid van de polder, in combinatie met
enkele karakteristieke bosjes en/of boomrijen, voornamelijk bepaald
door de sloten. Wijziging van het slotenpatroon, zoals het graven of
dempen van sloten, dient dan ook zo min mogelijk te geschieden. Het kan
echter vanuit oogpunt van behoud van een zo gevarieerd mogelijke levens
gemeenschap toch noodzakelijk zijn kleine veranderingen aan te brengen.
Hierbij denk ik dan aan het aanleggen van dammen, bruggen, het graven
van de hoogpeilleiding (zie 2.9. ).
De levensgemeenschap in het gebied bepaalt namelijk ook in hoge mate
de landschappelijke maar ook cultuurhistorische waarde. De sloten zelf,
die zoals gezegd voor een groot deel het karakter van het gebied bepa
len, moeten hun oorspronkelijk aanzien behouden of terugkrijgen. Het
streven is de ouderwetse sloot met een mooie oevervegetatie en een veel
heid aan planten en beestjes (onder andere in het oog lopende als
waterlelie) terug te krijgen. Het beheer van vroeger, zoals besproken
in 2.4. vormt dan ook een uitgangspunt voor dit plan.
3.3.

EISEN VANUIT DE VOGELSTAND

3.3.1.

Algemeen

In hoofdstuk 2 is aangegeven wat de ornithologische waarde van dit ge
bied is. Hieruit bleek dat Demmerik vooral waardevol is door zijn ge
varieerde broedvogelbevolking bestaande uit weidevogels, waaronder
kritische soorten als tureluur, watersnip, kemphaan en aan slootmilieu
gebonden soorten als slobeend, krooneend, zwarte stern etc.
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landen door het opbrengen van bagger. Eerst zal worden besproken hoe
het voor vogels ideale slootprofiel eruit ziet. Dan wordt nagegaan hoe
men voor vogels zo min mogelijk verstorend te werk kunt gaan.
3.3.2.

Eisen aan vormgeving en onderhoud

De sloten zelf fungeren als foerageergebied voor verschillende soorten
vogels. Van de weidevogels gebruiken vooral watersnip en tureluur vaak
de slootkanten als foerageerplaats (RIN, 1983). De slootranden worden
ook vaak gebruikt door andere soorten en met name veel door jonge weide
vogels. De jongen gebruiken de sloten ook als vluchtplaats bij werk
zaamheden op het land. Weidevogels prefereren ingetrapte slootkanten met
een flauw talud van +1:4 (RIN, 1983). Een beperkte mate van verwaar
lozing van het slootonderhoud is ook gunstig (RIN, 1983). Verder fungeert
de sloot ook als foerageer- en/of nestelgebied voor soorten als zwarte
stern, fuut, reiger etc. Er moet dus voldoende voedsel in de vorm van
insecten, vissen, amfibieën aanwezig zijn.
In dit licht bezien komen de eisen van vogels dus overeen met de eisen
van hun voedsel, vis, planten, macrofauna. Uiteindelijk komen de meeste
eisen dan weer neer op een sloot met een gevarieerde vegetatie. De
emergente planten bidden broedgelegenheid, insecten (zwarte stern,
visdief) en zaden (eenden, rallen). De drijfbladplanten bieden broedge
legenheid (zwarte stern). De submerse planten dienen als voedsel. Verder
zorgt de gehele vegetatie (vooral submerse planten) indirect voor voedsel
vanwege hun grote invloed op macrofauna en vissen.
Voor de bereikbaarheid van het voedsel is het nodig dat er ondiepe delen
(oevers) zijn voor vogels met een beperkte reikwijdte, zoals eenden,
weidevogels en in mindere mate reigers. Voor de viseters is het noodza
kelijk dat er diepere min of meer plantenvrije delen zijn (in het midden
van de sloot bijvoorbeeld), waar duikend vis vangen mogelijk is.
Later zal blijken dat de eisen van de vogels aan de inrichting van
de sloot goed overeenkomen met de eisen van de visfauna. De verschil
len komen voornamelijk voort uit de eisen die vogels stellen aan het
milieu in verband met de voortplanting. Voor broedgelegenheid zijn
vele aan het slootmilieu gebonden vogels vooral aangewezen op oever
vegetaties. Uit waarnemingen over broedplaatsen van de zwarte stern
in Demmerik is (Heemskerk, 1984) gebleken dat voor drijvend slootvuil
(wortelstokken, drijvende rietpollen tot zelfs plastic) veel gebruikt
wordt als nestnlaats. Gebruik van krabbescheer werd nooit waargenomen.

3.3.3.

Eisen aan periode der werkzaamheden

De aankomst en doortrek van weidevogels begint al vroeg in het jaar.
Meestal vanaf maart. In het begin maken de vogels veel gebruik van zoge
naamde pias-dras weilanden (RIN, 1983). Juist in Demmerik zijn deze
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bied broedende vogels loopt tot ongeveer juli (eenden, grauwe ganzen
vaak laat). Hierna volgt een qua vogels vrij ruètige periode. Vanaf
november komen de overwinterende vogels (smienten, ganzen). De ideale
periode is vanuit de vogels dus in het najaar van september tot november/
december.

Eisen aan de bagqerberqinq

De eventuele bemestende werking van de bagger is voor weidevogels en
ganzen niet ongunstig. Voedselrijkdom is binnen bepaalde grenzen voor
vogels gunstig (RIN, 1983). Vers opgebrachte bagger bevat zelfs enorme
hoeveelheden voedsel in de vorm van macrofauna voor met name weide
vogels. Bij een dikke baggerlaag ontstaan echter problemen. Na uitdro
ging is er in de bagger weinig meer te vinden. De weidevogels zijn dan
afgesloten van hun voedsel, het bodemleven. De grasmat dient dus voor
het broedseizoen weer hersteld te zijn. Dit kan op een aantal manieren
(zie hoofdstuk 4):
bagger afvoeren (in depót zetten);
slechts dunne laag opbrengen;
—
eerst laten drogen in een strook langs de oever en dan pas ver
spreiden.
Een andere mogelijkheid is slechts een beperkt deel te baggeren. De op
gebrachte bagger beslaat dan slechts enkele percelen en de rest van het
gebied is nog beschikbaar. Dit gefaseerd te werk gaan is trouwens van
belang voor alle organismen (hoofdstuk 5).
3.4.

EISEN VANUIT VISFAUNA

3.4.1.

Algemeen

Uit hoofdstuk 2 is gebleken dat dit gebied een zeer belangrijke func
tie heeft als paaigebied voor vis uit de omgeving (Vinkeveense plassen).
Over de standspopulatie bestond echter enige onduidelijkheid. Een goede
eigen visstand in de polder zou echter zeer waardevol zijn. Hiermee
wordt de levensgemeenschap nog vollediger. Vis is onder andere van
waarde als voedsel voor visetende vogels (reigers, fuut) en zoogdieren
(otter). Ook door zelf te consumeren kan vis een belangrijke rol spelen.
Voor het voortbestaan van een bepaalde visstand moet het milieu aan een
aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste moet de vis überhaupt in het
water kunnen verblijven en er ook in leven kunnen blijven. Dit noemt
men de verblijf'functie van het milieu (het water). Ten tweede moet het
milieu de vis voldoende mogelijkheden bieden om te groeien. Dit is de
groeifunctie van het milieu.
Als de vis een bepaalde grootte en dus volwassenheid heeft bereikt
door groei moet hij zich kunnen voortplanten. Dit is de voortplccntings+
functie, die nodig is om natuurlijke (en onnatuurlijke) sterfte te com
penseren.
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per functie niet zoveel. Er zijn echter wel enkele voor een bepaalde
functie specifieke eisen.
Eerst zullen de algemene milieu-eisen behandeld worden. Vervolgens
zullen per functie nog de meer functie-specifieke eisen worden be
sproken.
Zuurstof
Dé levensvoorwaarde voor vissen is dat het water ten alle tijde genoeg
zuurstof moet bevatten. Niet elke vissoort heeft eenzelfde minimum
zuurstofconcentratie nodig. Een soort als de baars heeft vrij veel
zuurstof nodig, maar kan bij 7-10 mg O2/I nog goed leven. Soorten >als
brasem, karper, kroeskarper en zeelt kunnen zelfs bij 0,7 mg O2/I nog
overleven. Er is echter voor geen enkele soort ooit teveel zuurstof in
het water. Het water kan overigens ook maar een bepaald maximum aan
zuurstof bevatten, afhankelijk van de temperatuur. Bij deze waarde
spreekt men van volledige zuurstofverzadiging (100%). Eronder is het
water onverzadigd en erboven oververzadigd. Dit laatste kan optreden
door een hoge zuurstofproduktie door groene planten. De zuurstof kan
dan niet snel genoeg ontsnappen.
Bij hoge zuurstofconcentraties gedijen alle soorten goed en is er dus
de meeste kans op een soortenrijke en evenwichtige visstand. Ook voor
de hele levensgemeenschap is dit het beste. Het zuurstofgehalte in het
water wordt voornamelijk bepaald door de zuurstofproduktie van de in het
water aanwezige groene planten (NWS, 1981) en het zuurstofverbruik
door afbraak van organisch materiaal Diffusie van zuurstof uit de lucht
naar het water is relatief gering (Bouquet, 1974). Voor meer informatie
over de zuurstofhuishouding zij verwezen naar 4.3.
Er moeten dus
voldoende groene planten zijn voor de zuurstofproduktie. Teveel water
planten is echter ook niet goed. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
bij algenbloei of flabdekens (draadalgen). Dit wordt meest veroorzaakt
door hypertrofie. In zo'n situatie schommelt het zuurstofgehalte sterk
gedurende het etmaal. Overdag oververzadigd tot soms 180% en aan het
eind van de nacht vaak niet meer dan 30% van de verzadigingswaarde
(Veeningen, 1982). Er is echter vrijwel altijd sprake van een netto
zuurstofproduktie. De planten produceren meer zuurstof dan ze ('s nachts)
consumeren. Ook bij afsterven is de zuurstofbehoefte voor de afbraak
niet groter dan de zuurstofproduktie. Dit komt omdat het dode materiaal
niet vollédig wordt afgebroken, maar er ophoping plaatsvindt (baggervorming). Het voordeel van een kleinere biomassa (minder waterplanten)
in schoon water is echter dat de schommeling van het zuurstofgehalte
veel minder groot is en dat er een minder snelle baggerophoping plaats
vindt. Door de langzamere baggerophoping is de verbranding (met zuur
stof) ook vollediger wat op zijn beurt de baggerophoping weer vertraagd.
Uit onderzoek is gebleken dat bij sterk schommelende zuurstofgehaltes
de groei van de vis vrijwel nihil is (mededeling De Boer, visserijkundig
ambtenaar). Als gevolg hiervan verzwakt de vis en gaat ze ook eerder
(onvolgroeid) paaien. De weerstand van de vispopulatie gaat zo steeds
verder achteruit en de kans op ziekten en dergelijke wordt steeds groter.
Emergente oeverplanten als riet, kalmoes, liesgras etc. zijn ook niet
zo waardevol voor vissen. De geproduceerde zuurstof wordt vrijwel alle
maal afgegeven aan de lucht. Dit geldt evenzo voor drijfbladplanten
als kroos, waterlelie en in mindere mate voor gele plomp. De laatste
bezit namelijk ook ondergedoken bladeren.
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bleken uit onderzoek van Veeningen (1982) in het oosten van de
• Elemmerikse polder. Sloten met veel drijfbladplanten bleken steevast een
lager 02-gehalte te hebben dan sloten met andere vegetatie. Het zuur
stofgehalte was in deze sloten echter wel constanter. Het is ook bekend
dat water onder een kroosdek vaak weinig O2 bevat, zeker bij gesloten
dek. Submerse waterplanten als waterpest, fonteinkruiden, vederkruid
zijn als O^-pvoducenten wel van belang omdat alle geproduceerde zuur
stof aan h^t water wordt afgegeven (NWS, 1981).
De belangrijkste zuurstofproducenten zijn evenwel toch de fytopla.nk.ton+
organismen (NWS, 1981; Bouquet, 1974; Raat, 1980). Een teveel hiervan
is echter nadelig. Algenbloei wordt veroorzaakt door hypertrofie van
het water. Een goede waterkwaliteit is dus ook een belangrijke voorwaarde
voor een goede zuurstofhuishouding. vissen zijn koudbloedige dieren en
zijn daarom bij lage temperaturen weinig actief. Sommige soorten
(zeelt, karper) houden bijna een soort winterslaap. Deze zogenaamde
winterperiode waarin de vis weinig actief is, loopt in Nederland van
+ december t/m maart. De vissen kunnen dan toch niet met veel minder
zuurstof volstaan. Ook in de winter moet het water minimaal 3-5 mg 02/l
bevatten. Onder bepaalde omstandigheden kan het zuurstofgehalte echter
zeer snel dalen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bedekking van het
water met ondoorzichtig ijs (met sneeuw erop) (Raat, 1980). Nog actieve
planten (fytoplankton) kunnen dan geen zuurstof, meer produceren.
De beste overleveingskansen biedt vrij diep water (groot volume) wat met een
hoog zuurstofgehalte de winter ingaat en waar zich weinig zuurstofverbruikende processen afspelen. (Raat, 1980). Uit onderzoek is gebleken
(Raat, 1980) dat het zuurstofverbruik door de vissen zelf relatief
miniem is. Vrijwel al het zuurstofverbruik komt direct of indirect
(via afbraakorganismen als macrofauna) op rekening van afbraak van orga+
nisah materiaal• Voorhanden zijnde gegevens wijzen erop dat er een
positief verband bestaat tussen de jaarlijks totale primaire produktie
(aanmaak van organisch materiaal) van een water en het zuurstofverbruik
van het sediment. Deze primaire produktie is het grootste in voedsel
rijke (hypertrofe) wateren. In Demmerik is zo'n hoge primaire produktie
aanwezig door de onnatuurlijke extra toevoer van voedingsstoffen vanuit
de ongerioleerde bebouwing. De dikke baggerlagen bij de bebouwing wij
zen hierop. De in deze winter (januari-maart 1985) geconstateerde om
vangrijke vissterfte in Denmerik is dus waarschijnlijk veroorzaakt
door zuurstofgebrek vanwege de doorgaans dikke baggerlaag. Verder is ook
het volume van deze sloten klein door de geringe diepte (weer vanwege
de baggerlaag), zodat de totale hoeveelheid zuurstof ook kleiner is.
Bij zuurstofgebrek kunnen in een baggerlaag ook door reductieprocessen
voor vissen giftige gassen als ammoniak (NH3) en waterstofdisulfide
(H2S) ontstaan (Raat, 1980; NWS, 1981).
Samenvattend kan gezegd worden dat een hoog en constant zuurstofgehalte
zeer belangrijk is voor vis• Om dit te bereiken is een gevarieerd
waterplantenbestand noodzakelijk. Vooral een voldoende aanwezigheid van
submerse planten en fytoplankton is voor een goede zuurstofgehalte van
het water noodzakelijk. Een teveel aan planten is echter ook nadelig.
Een rijke plantermassa
(algenbloei) kan worden voorkomen door on
natuurlijke toevoer van voedingsstoffen tegen te gaan. Vorming van een
baggerlaag zal dan ook minder snel gaan. Als er al een baggerlaag is
dient deze verwijderd te worden vanwege het grote zuurstofverbruik wat
vooral gedurende de winter funest kan worden.
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Zuurgraad

Bij een te hoge maar vooral bij een te lage pH kunnen vissen in moei
lijkheden komen. Ook sterk schommelende pH-uaarden zijn nadelig voor
de vis. Deze pH-gevoeligheid verschilt per soort. Gemiddeld genomen
kunnen alle soorten goed leven en groeien bij een pH tussen 6 en 8,5.
Bij pH-waarden, lager dan 4,5 à 5 of hoger dan 9 à 11 (afhankelijk
van de soort) treedt zogenaamde zuurgraadvergiftiging op.
De pH-waarden van het water volgen ongeveer de zuurstofgehaltes van
het water (Veeningen, 1982). Dit komt omdat de zuurstofgehaltes voor
namelijk het gevolg zijn van fotosynthese en verbranding. Ook het
koolzuurgas is hier direct van afhankelijk en hiermee het bicarbonaatgehalte (hardheid) van het water en dus de pH. Daarom zijn onder
andere sterk oligotrofe wateren (hoogveenmoerassen en dergelijk) van
nature een ongunstig milieu voor vis. Door de geringe plantemassa
(voedselarm) is er een lage fotosynthese-acitiviteit en dus een laag
CO2 verbruik. Er blijft dus relatief veel koolzuurgas in het water die
door bicarbonaatvorming (HCO3, H2CO3) een verzuring tot gevolg heeft.
In Derrmerik hebben we juist te maken met eutroof water. De grote hoe
veelheid planten veroor-aken hier een groot koolzuurverbruik en dus
hoge pH-waarden tot ca. 10. In eutroof water kan echter aan het eind
van de nacht die pH zijn gedaald tot 7,5 door de verbranding aedurende
de nacht, waarbij veel CO2 vrijkomt (Veeningen, 1982). In sterk eutroof
(hypertiioof) water heerst dus over het algemeen een gemiddeld hoge
en sterk schommelende pH. Dit wordt veroorzaakt door massale planten
groei, zoals algenbloei, flabvorming, waterpestwoekering etc. Deze
situatie is voor vissen nadelig (vergelijking eerdergenoemde eisen
aan pH). Ook hier is dus het parool: wegnemen van extra vervuilings
bronnen die plantenwoekering kunnen veroorzaken.

3.4.3.

Zoutgehalte en verontreiniging

Volgens de gebruikelijke indeling (RIN, 1984) is het water in Demmerik
oligohalien. Dit is licht brak water met een chloride-gehalte tussen
- 0,1 en 1 gr/1. De meeste zoetwatervissen kunnen ook in oligohalien
water nog goed leven (Bouquet, 1974). Behalve keukenzout bevat water
doorgaans nog andere opgeloste zouten als nitraten, sulfaten, fosfaten,
mineralen (K, Ca, etc.). Van nature heeft ieder water zijn eigen
voedselrijkdom afhankelijk van bodem, vorm van wateraanvoer (kwel,
neerslag etc.). Bij extra belasting van een water met nutriënten, in
organisch of anorganische vorm afkomstig van de mens, spreken we van
verontreiniging.
Organische verontreiniging veroorzaakt een grote vraag naar zuurstof
benodigd voor de afbraak van het organische materiaal. Dit materiaal
kan bijvoorbeeld zijn: mest (gier, drijfmest, stalmest), melk, huis
houdelijk afvalwater etc. Bij de afbraak komen weer anorganische zouten
vrij (secundaire anorganische verontreiniging).
Anorganische verontreiniging, hetzij direct afkomstig van lozingen
(onder andere van R.Z.I.'s of van ingelaten Rijnwater) of indirect door
organische verontreiniging geven een overmaat aan plantevoedingsstoffen.
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Dit veroorzaakt weer een snelle baggerophoping. Er volgt een ketting
reactie van allerlei voor milieu en vissen nadelige processen. De
troebelingvan het water bijvoorbeeld, ontstaan door organische ver
ontreiniging, algenbloei, kroosdek etc., verhindert de fotosynthese
van veel planten en dus de zuurstofproduktie. In de meeste gevallen
ontstaat water met sterk schommelende zuurstofgehaltes of zelfs
zuurstofloos water. Dit alles is zeer nadelig voor vissen, maar ook
voor veel andere organismen als waterplanten, macrofauna etc. De beste
remedie is ook hier alweer het zo min mogelijk extra belasten van
water met voedingsstoffen. Hiermee wordt de bron van het kwaad wegge
nomen. Telkens weer voedingsstoffen verwijderen door bijvoorbeeld
baggeren is slechts een tijldelijke oplossing. De ophoping gaat onver
minderd door en je moet telkens de opgebouwde levensgemeenschap weer
afbreken. Het kost trouwens ook telkens handenvol geld.
3.4.3.

Diepte

Op zichzelf is de diepte van een water voor een vis niet van belang.
Daar de diepte echter in sterke mate de temperatuur en lichtdoordringing
bepalen is deze wel degelijk van zeer groot belang voor de vis,
Ondiep water fluctueert erg in temperatuur. in het voorjaar wordt het
sneller warm en in het najaar wordt het sneller koud. Ook gedurende
een etmaal wisselt ondiep water meer in temperatuur. Diep water is veel
constanter in temperatuur. Door veel vissoorten (ónder andere brasem,
blanKvoorn) wordt diep water gébruikt als overwinteringsplaats. Bij
veel soorten is ook een trek aanwezig naar overwinteringsplaatsen. Deze
zogenaamde overwinteringstrek vindt plaats rond de maanden oktobernovember (Dumont, 1982; mond. mededeling De Boer). Voor een goede
standspopulatie in een bepaald gebied is het dus noodzakelijk dat er
voldoende diepe plaatsen aanwezig zijn. Dit kan in de vorm van
"kommen" in een overwegend ondiep gebied of in de vorm van een diepere
geul in het midden van de waterlopen. De ideale diepte ligt voor sloten3
weteringen en dergelijk van 5 - 20 m breed op lh tot 2 m (mededeling
De Boer). Een te grote diepte geeft namelijk ook problemen. Er ontstaat
dan een temperatuurstratificatie in de zomer. Dit is het ontstaan van
3 lagen waartussen geen uitwisseling plaatsvindt, zelfs niet bij sterke
werveling. De bovenste laag is warm en zuurstofrijk (epilimnion), dan
volgt een overgangslaag, waarin de temperatuur naar onderen toe snel
afneemt (spronglaag). Onder deze beide lagen bevindt zich het
hypolimnion met een constante lage temperatuur. Hier is geen zuurstof
produktie (geen licht) of zuurstoftoevoer (afgesloten) door gelaagd
heid. Het zuurstofverbruik gaat wel door als gevolg van afbraak van
opgehoopt materiaal. Het hypolimnion bevat daarom meestal zeer weinig
of geen zuurstof. Hiermee dient echter alleen rekening te worden
gehouden bij het baggeren van zeer diepe wateren (>3-4 meter) als
wielen, zandputten etc.
Naast diepte bepaalt de 'troebeling van het water hoeveel licht er tot
op de bodem doordringt en of er überhaupt licht tot op de bodem door
dringt. Een goed lichtklimaat is erg belangrijk voor een goede zuurstof
huishouding in verband met groene planten. Wat betreft troebeling kan
gezegd worden dat deze het liefst zo klein mogelijk moet zijn. Orga
nische verontreiniging en algenbloei mogen dus niet voorkomen. Ook een
dikke baggerlaag is in dit verband nadelig vanwege de grote kansop
troebeling door opwerveling (wind, stroming). De kans hierop
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paalde hoeveelheid ondiep water zijn, waar nlanten kunnen groeien. Dit
is van belang voor de voortplanting en de voedselvoorziening
Planten kunnen groeien tot dié diepte waar nog net licht doordringt,
de zogenaamde lichtgrens (zie 3.6.3.). Deze diepte is voor een bepaald
water te berekenen (zie 3.6.3.). Daarnaast hebben vissen ook een zekere
hoeveelheid dieper water nodig. Dit in verband met eerdergenoemde over
wintering, maar ook omdat hier de groei optimaal is. Dieper water heeft
namelijk niet alleen vrij constante temperatuur, maar ook een constanter
zuurstofgehalte. Het zuurstofgehalte wisselt het sterkst tussen de
remmende werking van diffusie en menging. De vis verliest hier minder
energie aan het zich aanpassen aan wisselende condities en groeit
beter. Dit diepere water mag echter niet zo diep zijn dat temperatuurstratificatie optreedt. Dan bestaat de kans op zuurstofgebrek door
onvoldoende menging. De diepte moet liggen tussen de lichtgrens en
maximaal 2 à 3 m.
3.4.S.

Voedsel

In de vorige sub-paragrafen zijn de algemene eisen, die een vis stelt
om überhaupt in het water te kunnen verblijven, behandeld. Voor een
goede groei van de vis is het natuurlijk erg belangrijk dat er vol-doende en gevarieerd voedsel voorhanden is.
Jonge vis eet zoöplankton. Bij een bepaalde leeftijd (1 tot 3 jaar,
afhankelijk van de soort) schakelt de vis langzaam over op ander voed
sel (Bouquet, 1974). Globaal zijn er dan twee groepen vast te stellen,
namelijk roofvissen en de rest. Voor de verschillende soorten binnen
één groep komt het gebruiktevoedsel globaal wel overeen. Roofvissen
eten allerlei kleinere vis (ook van de eigen soort), amfibieën, kleine
zoogdieren etc. De grootte van de prooi is afhankelijk van de grootte
van de roofvis (Bouquet, 1974). De overige vissen eten voornamelijk
macrofauna. Sommige soorten eten echter ook nog zoöplankton (karper)
of waterplanten (blankvoorn, rietvoorn). Hogere waterplanten worden
vrijwel niet gegeten., hoogstens enkele submerse soorten als waterpest
e.d. Het belangrijkste plantevoedsel wordt gevormd door het aangroeisel
(aufwuohs) op waterplanten en door andere algen (draadalgen e.d.).
Tooh is. het waterplantenbestand indirect zeer belangrijk voor de voed
selvoorziening . Hét stapelvoedsel van vissen, de maorofaunat is namelijk
sterk gebonden aan de vegetatie . De vegetatie oefent invloed uit op
de macrofauna via:
het bieden van schuilplaatsen tegen predatie (van onder andere
vissen);
voedselaanbod in de vorm van vegetatie zelf;
indirect voedselaanbod vanwege het aangroeisel (epifytische
organismen of perifyton), wat een belangrijke voedselbron is
van macrofauna (De Vries, 1982; Moss, 1980);
zuurstofrégiem.
Verder zijn ook ontzettend veel soorten macrofauna aangewezen op de
opgehoopte dode planteresten. Dit zijn de zogenaamde detritus-eters.
Voor de vissen is het zeer belangrijk dat er een gevarieerd voedsel
aanbod is. Bij schaarste van het één is er dan altijd nog wel genoeg
van het ander. Verder zijn er per soort toch wel enige verschillen
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visstand mogelijk maakt. De brasem verkrijgt zijn voedsel voornamelnok
door macrofauna uit het bodemslib te filteren. De blankvoorn zoekt
zijn voedsel net boven de bodem op en tussen waterplanten. De rietvoorn
zoekt zijn voedsel nog weer hoger en eet zelfs ook veel insecten van
het wateroppervlak. Ieder visje eet dus toch wel ongeveer zoals hi]
gebekt is. De brasem heeft een echte stofzuigerbek, terwijl de riet
voorn een met de opening naar boven gerichte bek heeft. De blankvoorn
zit er net tussenin. Ook hier geldt weer, hoe soortenrijker, hoe
stabieler en waardevoller. Hoe krijgt men nu een gevarieerde macrofaunct en daarmee een gevarieerde visstand? Dit is onder andere afhanke
lijk van de vegetatie, want deze bepaalt zoals al gezegd m belangrijke
mate de macrofauna-samenstelling (De Vries, 1982; Ten Have, 1981). De
belangrijkste conclusies uit onderzoeken in de Demmerikse polder op
macrofaunagebied waren:
1.
buiten de vegetatieperiode (herfst, winter en voorjaar) verschilt
de macrofauna niet erg tussen sloten met in de zomer verschil
lende vegetatiestructuur;
2.
sloten met flab (draadalgen) zijn rijker aan soorten (macrofauna)
dan sloten met waterlelie (Nymphaea alba);
3.
sloten met een gevarieerde vegetatie (flab + andere of waterlelie
+ andere ) zijn soortenrijker dan sloten met alleen flab of alleen
witte waterlelie.
De meest soortenrijke sloot was een sloot met draadalgen en gedoomd
hoornblad (Ceratophyllum demersum). Sloten met een overwegend flabbegroeiing (dekens) waren ook erg soortenrijk. Deze sloten zijn
echter voor grotere vissen ondoordringbaar. Uit visserijonderzoek in
Demmerik (Dirkse, 1983) is gebleken dat vooral in flabsloten de oudere
vissen ontbraken. In waterlelie-sloten was de populatie-opbouw normaler.
De Vries noemt het ontbreken van predatoren (vis) ook als oorzaak
voor de grote soortenrijkdom van flabsloten. Deze situatie is dus
echter niet aan te bevelen ook al vanuit het gezegde: "Het oog wil ook
wat", of met andere woorden de esthetische waarde.
Sloten met draadalgen en waterpest en gedoomd hoornblad waren het
soortenrijkst. Dit zijn alle submerse waterplanten„ Emergente plaiiten
hebben ook betekenis door het op de onderwaterdelen van de planten
voorkomende perifyton en doordat ze zorgen voor detritusophoping
waar detrituseters van afhankelijk zijn. Verder is er nog een aspect
van deze waterplanten waarvan de waardewoor vissen moeilijk in te
schatten is. Op en tussen de vaak dichte vegetatie, die deze planten
vormen, zijn veel soorten insecten als libellen, vliegen, muggen etc.
te vinden, wiens larven juist een belangrijk deel van de macrofauna
vormen. Ook vormen ingewaaide insecten een belangrijk voedsel voor
sommige vissoorten als bijvoorbeeld ruisvoorn ^(Bouquet, 1974). Een ^
gevarieerd bestand aan submerse waterplanten is als voedselvoorzienmgs
gebied voor vissen echter van het grootste belang.
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Voortplanting

Voor de continuïteit van een bepaalde vissoort in een gebied is het
noodzakelijk dat de voortplanting zonder al te veel moeilijkheden kan
verlopen. De meeste vissoorten zetten hun eitjes af (paaien) in het
voorjaar of de vroege zomer. De paaitrek begint voor sommige soorten
als de snoek al in begin maart (mededeling De Boer, visserijkundig
ambtenaar). De piek van het paaien ligt rond mei-juni, daarna vindt
weer een geleidelijke wegtrek plaats. Voor de voortplanting is water
nodig wat al vroeg in het jaar de benodigde hoge temperaturen heeft.
In onderstaande tabel staan voor enige soorten de optimale paaitemperaturen.

zoetwatervissen

zeevissen

forel

4 à 10°C

makreel

12°C

snoek

+ 10°C

koolvis

6-8°C

vlagzalm

_+ 12°C

schelvis

5-7°C

kabeljauw

4-6°C

haring

± 5°C

baars

12°C

kopvoorn

12 à 15°C

blankvoorn

15 à l6°C

brasem

17°C

karper

l8°C

zeelt

20 à 22°C

(Steenvoorden, 1970; Muus, 1966)

Tabel 2: Optimale paaitemperatuur (Dumont, 1982).
Ondiep water is in het voorgaar het snelst opgeward..Hierbij komt dat',
in ondiep water (oeverzone') doorgaans ook ei-afzetsubstraat, voedsel
en bescherming aanwezig is in de vorm.van wdierplanten. Vooral submerse
waterplanten vormen een veelgebruikt substraat voor de ei-afzet door
vissen (Bouquet, 1974; mededeling De Boer). Als opgroeigebied voor het
jonge broed is een plantenrijke oeverzône ook geweldig belangrijk.
De planten bieden de jonge visjes beschutting tegen predatoren. Emer
gente planten geven ook een bepaalde beschutting tegen windwerking.
Verder is tussen en op de planten het voedsel van de vis te vinden
(zoöplankton, perifyton, macrofauna), zoals reeds eerder gezegd.
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groeiende jonge vis. De sterk schommelende zuurstofgehaltes en pH
veroorzaken een slechte groei door energieverlies aan het zich voort
durend moeten aanpassen. Weer moet vanuit dit oogpunt extra nutriënten
toevoer door de mens zoveel mogelijk worden gestopt. Het inmiddels
in de baggerlaag opgehoopte extra "voedsel" dient dus ook te worden
verwijderd. Er moet echter zo gebaggerd worden dat in grote delen de
vegetatie gespaard blijft en dat de vegetatie in de gebaggerde ge
deeltes zich snel herstelt. Zonder planten is de paai namelijk hele
maal niet mogelijk.
Verder is voor de voortplanting ook een goede bereikbaarheid van heb
paaimilveu nodig. Er moet dus een makkelijke, vrij diepeJ begaanbare
toevoendeg zijn met een goede waterkwaliteit.
Bij de huidige inrichting van het reservaat gaat men er vanuit dat de
paairijpe vissen via de geplande hoogpeilleiding het gebied intrekken.
Ze moeten dan om de spoorlijn heen en langs een kwaliteitsscherm (zie
2.9.). De geschiktheid van deze weg voor visintrek is op het moment
onzeker om drie redenen:
1.
de lange omweg;
2.
de zeer geringe diepte van de spoorsloten (plaatselijk 5 cm);
3.
de zeer geringe breedte, vooral bij het kwaliteitsscherm waardoor
de doorgang snel geblokkeerd wordt door vegetatie.
Verbetering van deze visintrekweg is dus dringend gewenst.. Vooral ook
omdat juist het gebied tussen de spoorlijn en de Ter Aase Zuwe van
oudsher het belangrijkste paaigebied vormde (De Lange, Van Selm, Mur,
Mur, inwoners van Demmerik).
3.4.7.

Dimensionerina van de sloot

Uit de voorgaande stukjes zijn een aantal voorwaarden naar voren geko
men, waaraan een voor vissen ideale sloot moet voldoen. Ten eerste moet
de waterkwaliteit goed zijn en moet verontreiniging, in welke vorm dan
ook, zoveel mogelijk worden beperkt. Een dikke baggerlaag, waarin de
extra toegevoerde nutriënten opgeslagen liggen en via opname door
planten weer de levensgemeenschappen beïnvloeden, is ook nadelig voor
vissen. De sloot moet eer ondiepe oeverzone hebben mp+ oovl
.
j
p-antenbestand. Vooral de aanwezigheid van een voldoende en soortlnrijk
submerse waterplantenbestand is belangrijk. Een teveel aan waterplanten
is ook ongewenst; algenbloei, flabdekenvorming etc. dienen te worden
voorkomen. Als regel handhaaft de NWS dat de beide oPVf>r>?fir,*n *,„• +
meer dan 25 i 30% van het oppervlak in beslag mogen Smen!°SSe"oÄerza„e
loopt vanaf de kant van de sloot (wateroppervlak) tot een diepte tot
waar nog licht toetreedt (lichtgrens).
Naast deze ondiepe oeverzone moet er ook dieper water aanwezig zijn
voor een goede groei en overwintering. Deze diepe zóne begint bij de
lichtgrens en gaat tot een maximale diepte van 14—3 m. Deze maximale
diepte kan aangepast worden aan breedte van de watergang en troebeling
van het water. Bij troebel water ligt de lichtgrens hoog en moet de
grootste diepte dan ook kleiner zijn.
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volgende figuur.
Figuur 3: Ideaal slootprofiel voor vissen.

2 hf

M

Bij zeer brede sloten is het ook mogelijk een maximale diepte van
1 tot 2 m te creëren, zonder een geut in het midden te hoeven maken.
Dan is een flauw talud van de waterlijn tot de ideale diepte (1,50
- 2 m) ook goed mogelijk. In smalle sloten is het van belang Ue dichtst
bij toevoerwegen (breder, dieper water) gelegen delen van de stoot
relatief diep te houden (50-100 cm voor visintrek) en de rest wat
ondieper (paaimilieu).
Een zeer belangrijke conclusie is dat de slootvegetatie zeer belangrijk
is voor vissen in verband met zuurstofproduktie, voedsel, dekking,
paaigelegenheid, pH etc. Het is dus van uitermate groot belang dat
bij het beheer van de sloot hiermee rekening wordt gehouden. De eisen
van de visfauna komen dus globaal overeen met de eisen van een ge
varieerd soortenrijk plantenbestand. Deze worden later besproken (3.6.).

3.4.8.

Eisen aan periode der werkzaamheden

In hoofdstuk 2 is al besproken dat de polder voor de vissen vooral van
belang is als paaigebied en kraamkamer. De periode waarin de paai en
de opgroei van de jonge vis plaatsvindt} loopt van ongeveer maart april tot juni. Hierna vindt een geleidelijke wegtrek plaats uit het
gebied. Later in het jaar is er voor sommige soorten ook een over
winteringstrek naar dieper water (Feith, 1982; mededeling De Boer;
Dumont, 1982). Of deze in dit gebied plaatsvindt is niet met waarne
mingen aangetoond. Er is echter geen onderzoek naar gedaan. Het is
echter wel zeer waarschijnlijk dat deze overwinteringstrek: hier
plaatsvindt omdat de polder zelf tamelijk ongeschikt is als overwinteringsgebied vanwege de geringe diepte en dikke baggerlagen. Deze trek
vindt doorgaans plaats rond de maand oktober,
Het beste seizoen om te baggeren is volgens De Boer oktober t/m januari.
In deze periode vinden geen belangrijke activiteiten plaats door vis.
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dat de vissen nog actief genoeg zijn om te vluchten voor de werkzaam
heden. Dit kan alleen als er ook vluchtmogelijkheden zijn.' Er moet
dus rekening worden gehouden met doodlopende sloten etc.

3.4.9 .

Eisen aan de plaats der werkzaamheden

Volgens inwoners van Demmerik paaien de meeste vissen in de (relatief)
smalle (+ 7 m) en plantenrijke sloten van het gebied tussen de spoor
lijn en de Ter Aase Zuwe. Het hangt echter af van de waterhuishoudkundige inrichting van het reservaat of dit gebied nog redelijk toe
gankelijk zal blijven voor "trekkende" vissen (zie 2.9. en 3.4.7.).
Blijft het toegankelijk (bijvoorbeeld inrichting 3 uit 2.9.) dan zullen
de open brede sloten flink diep (1 tot 2 m) moeten zijn voor visintrek.
De smallere sloten mogen wel ondieper blijven (paaimilieu) met een
smalle diepe (1 m bijvoorbeeld) geul in het midden (zie 3.4.8.).
Bij isoleren van het reservaat door kwaliteitsschermen in het westen
zou men kunnen proberen alle sloten benoorden de spoorlijn zo ideaal
mogelijk als paaimilieu voor vissen in te richten, tenzij men voorrang
verleent aan andere waarden van het gebied.
Men kan het probleem ook oplossen door uitdiepen en eventueel verbreden
van de spoorsloten en het verbeteren van de doorgang bij het kwaliteitsscherm. Vooral het laatste zal erg moeilijk zijn, omdat deze doorgang
onder een brug is en derhalve niet veel verbreed kan worden. Dan wordt
het namelijk meer een afsluiting van de Dorpswetering.

3.5.

EISEN VANUIT OVERIGE DIERGROEPEN

Voor wat betreft de lagere organismen is in paragraaf 3.4.6. van dit hoofd
stuk al het een en ander gezegd. Hieruit bleek dat deze diertjes vooral
gebaat zijn bij een gevarieerde vegetatie en een goede waterkwaliteit.
Een gevarieerde vegetatie verlangt echter ook een goede waterkwaliteit.
Over verdere specifieke eisen van deze dieren is weinig bekend. Met
deze groep wordt in dit plan dan ook rekening gehouden via eisen van
de vegetatie (zie 3.6.) en verder door de effecten van het baggeren op
deze dieren na te gaan (zie hoofdstuk 4).
De zoogdieren in het gebied geven weinig uitgangspunten voor het bagger
plan. Evenals de vogels zou het opbrengen van dikke baggerlagen deze
dieren in problemen kunnen brengen. De bosjes zijn voor een aantal
soorten zoogdieren erg belangrijk. Bagger storten in deze bosjes is
daarom uit den boze.
Met de amfibieën dient big, het baggeren wel goed rekening te worden
gehouden. Deze dieren zijn in grote mate afhankelijk van het slootmilieu. In grote lijnen komen de eisen van deze dieren weer overeen
met die van een gevarieerde vegetatie. Amfibieën hebben de vegetatie
nodig voor:
ei-afzet;
dekking;
voedsel.
De vegetatie zorgt namelijk voor voedsel in de vom van macrofauna en
insecten. Door Van de Hoef is onderzoek gedaan naar welke sloten de
meest amfibieën bevatten. De meeste soorten verlangen vrij ondiep_
(max. 1.50 m) en smalle (< 3 m) sloten met hoge slootkanten (30-90 cm
boven waterspiegel) maar dan wel met een flauw taludz:
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De grooéàte aantallen en soortenrijkdom werden aangetroffen in sloten
met absoluut gezien weinig vegetatie. Vooral een overvloedige aanwe
zigheid van emergente planten is nadelig. In sloten met relatief veel
drijfbladplanten en submerse planten komen meer amfibieën voor.
Volgens het RIN zijn ruigtes ook belangrijk en mogen de sloten niet te
ondiep zijn. Veel soorten overwinteren namelijk door middel van een
winterslaap in de modderlaag. In ondiepe sloten kan die modderlaag ook
bevriezen. Er is echter nog weinig bekend over de eisen van amfibieën.
Demmerik lijkt met zijn brede vegetatierijke sloten ongeschikt en toch
is er een goede amfibieënstand. Het voorkomen van de ringslang duidt
hierop.
Samenvattend zou je de amfibieën misschien het meest dienen met een
brede ondiepe overzône. Een overdaad aan planten kun je tegengaan door
bestrijden van extra voedseltoevoer en/of het regelmatig schonen. Regel
matig schonen werkt echter ook weer verstorend. Beter is dus de water
kwaliteit verbeteren (bron hypertrofie wegnemen).
Voor de ringslang is ten eerste een goede amfibieënstand nodig (voedsel)
Hij verlangt echter ook ruigtes, bosjes etc. Aanwezigheid van bladhopen, mesthopen (baggerhopen?) is zeer gewenst in verband met< over
wintering en het leggen van eieren.
Het RIN (pudoc 1983) noemt als beste periode voor werkzaamheden in de
sloot half september + eind oktober. De meeste jonge dieren hebben dan
de gedaanteverwisseling al gehad en verder zijn de dieren dan nog niet
in winterslaap en dus in staat verstoring te ontvluchten.
De eisen van amfibieën vertonen vrij veel overeenkomst met die van de
visfauna. Beide verlangen een niet te weelderige vegetatie van vooral
submerse en drijfbladplanten en moeten vluchtmogelijkheden hebben etc.

3.6.

EISEN VANUIT DE VEGETATIE

3.6.1.

Algemeen

Deze paragraaf is zeer belangrijk voor het tot stand komen van het
baggerplan. In het voorgaande deel van dit hoofdstuk is er telkens op
gewezen hoe belangrijk de vegetatiesamenstelling en structuur is voor
de overige organismen van de totale levensgemeenschap. Daarbij komt dat
van planten relatief veel gegevens bekend zijn over groeiplaatseisen.
Eerst zal worden nagegaan welke vegetatie hier gewenst is vanuit de
eisen van de overige organismen maar ook vanuit de waarde van de vege
tatie zelf. Vanzelfsprekend moet die vegetatie wel mogelijk zijn. Deze
potentiële vegetatie wordt daarom nagegaan door de voorkomende plantegemeenschappen af te leiden uit de huidige vegetatie (2.6.). Ook is
gekeken naar de vegetatie in min of meer vergelijkbare nog ongestoorde
gebieden (Botshol, Loenderveense plassen).
Van de ideale gewenste vegetatie is in de literatuur gezocht naar de
eisen die de hierin voorkomende soorten stellen aan het milieu. Hierbij
valt te denken aan eisen betreffende de dimensionering van de sloot en
slootkant, waterkwaliteit, baggerdikte etc.
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3.6.2.

Gewenste vegetatie

Botanisch gezien is de meest waardevolle situatie er één waarbij de
plantegemeenschappen die karakteristiek zijn (waren) voor dit gebied
optimaal ontwikkeld zijn. Zeldzame soorten worden daarbij hoog gewaar
deerd. In dit gebied gaat het dan om half-natuurlijke Vegetaties Van
vochtige graslandens oever- en slootmilieu. Deze half-natuurlijke
vegetaties bestonden bij de gratie van de constantheid en kleinschalig
heid van de menselijke ingrepen van enige tijd geleden (vorige eeuw).
De overige organismen van de levensgemeenschap in het gebied stellen
ook eisen aan vegetatiesamenstelling en -structuur. In de voorgaande
subparagrafen is dit telkens gebleken. Opmerkelijk is dat de eisen van
de verschillende groepen, met name visse, amfibieën en watervogels,
aan de vegetatie in hoge mate overeenkomen. Samengevat geldt voor
alle groepen dat er in ieder geval een goed ontwikkeld3 gevarieerd
hogere plant erib estand moet zijn. Vooral de submerse waterplanten en
drijfbladplanten zijn zeer belangrijk voor de meeste organismen.
Een teveel aan planten is ook voor alle organismen nadelig, met uit
zondering van de planten zelf en lagere organismen die dan geen last
hebben van predatie. De sloten worden dan voor veel organismen onbe
reikbaar. Voor vissen dient de bedekking van de water- en oevervegetatie
niet meer te zijn dan 30% van het wateroppervlak (NWS, 1981).
Amfibieën en vogels prefereren ook een geringe bedekking door planten
(Van de Hoef, 1978).
Woekering van lagere planten (algenbloei, flabdekens) als gevolg van
hypertrofie is zeer nadelig voor zuurstofhuishouding, submerse planten
etc.
Dominantie van slechts enkele soorten moet voorkomen worden (zeker over
het hele gebied bekeken). Het streven is dus naar een sloot met een
evenwichtige verdeling vanemergente3 submerse en drijfbladplanten met
een geringe bedekking.
Wat betreft de slootkantvegetatie is het gewenst dat de huidige functie
als laatste groeiplaats voor de vroeger hier karakteristieke
plantengemeenschappen behouden blijft. Ook de huidige graslandvegetatie
moet zoveel mogelijk behouden blijven. Deze vormt een goed uitgangspunt
voor eventuele verschraling, wat bij herinzaai verloren zou gaan.

3.6.3.

Lagere planten

Deze organismen spelen een zeer belangrijke rol in de levensgemeenschap
van de sloot. Zij zijn verreweg de belangrijkste producenten van zuurstof
en due zogenaamde primaire produktie (De Lange en De Ruyter, 1978;
NWS, 1981).
De belangrijkste groeiplaatsfactoren voor planten zijn: temperatuur,
licht en nutriënten (Best, 1982).
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namelijk zeer veel soorten fytoplankton en iedere soort heeft een be
paalde optimumtemperatuur, waarbij de ontwikkeling maximaal is. Voor
de meeste soorten ligt dat optimum bij zomerse temperaturen. Er zijn
echter ook typische wintersoorten. Bij elke temperatuur vindt dus nog
voldoende zuurstofproduktie plaats voor de levensgemeenschap.
Ook voor lichtintensiteit heeft iedere soort een optimum. In het alge
meen is er bij een grote hoeveelheid licht ook een grote zuurstof- en
primaire produktie. Dit is dus een in de zomer. Sommige soorten hebben
juist bij weinig licht de maximale ontwikkeling (bijvoorbeeld onder
ijs of in troebel water). Bij totale afwezigheid van licht vindt echter
geen fotosynthese en dus geen zuurstofproduktie meer plaats. Het is
dus zaak te zorgen voor helder water en voor een zodanige diepte dat de
waterkolom onder de lichtgrens (zie verder) niet te groot is. Anders
komt de zuurstoftoevoer onder de lichtgrens in het gedrang.
Meestal zal de aanwezige hoeveelheid nutriënten de beperkende factor
zijn. Ieder type water heeft zijn eigen natuurlijke voedselrijkdom
afhankelijk van bodem, waterbron etc. Door toedoen van de mens kan
echter de voedselrijkdom sterk toenemen (verontreiniging). Vooral in
de zomer (hoge temperatuur en veel licht) kan dan een massale ontwik
keling van fytoplankton optreden (algenbloei). De nutriëntenhoeveelheid
is dan namelijk niet meer beperkend. Tegelijk moet hierbij gezegd
worden dat het fytoplankton door zo'n bloei tevens zijn eigen ontwikke
lingsmogelijkheden beperkt. Door de enorme nutriëntenopname wordt het
water schoner. Zo kunnen ook gradiënten ontstaan in waterkwaliteit.
Samenvattend is er voor een evenwichtige fytoplanktonbestand een goede
waterkwaliteit nodig (voedselrijkdom). Verder mag de sloot niet veel
dieper zijn dan de lichtgrens. Deze lichtgrens kan bepaald worden door
het doorzicht van het betreffende water te meten, uitgedrukt in
extinctiecoëfficiënt. Door gebruik te maken van een standaardgrafiek
(zie bijlage 11 ) is de diepte af te leiden tot waar nog een bepaald
percentage licht doordringt. Hogere (submerse) waterplanten groeien
nog op een diepte waar 2% van de ingestraalde hoeveelheid licht (aan
het wateroppervlak) over is (mededeling Best, Limnologisch Instituut).
Helaas zijn er van Demmerik geen doorzichtmetingen beschikbaar. Als
voorbeeld volgt hier een gebruik van de grafiek bij enige geschatte
waarden van de extinctiecoëfficiënt.
0,8
redelijke waarde voor een poldersloot
(mededeling
1,1
vrij hoge waarde voor troebel vervuild water
Best)
De diepte tot waar nog 2% van de ingestraalde hoeveelheid licht door
dringt (DJJ) is te vinden door de betreffende schuine n/m lijn
(1,1 en 0,8) te volgen tot de verticale lijn van 2% wordt gesneden.
Trek vanaf dit punt een horizontale lijn naar rechts en lees de diepte
af.
bij 2%: doorzicht
0,8
1,1

diepte
5
m
3,5 m

lichtgrens (0%)

doorzicht
0,8
1,1

diepte
11,5 m
8,5 m
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het oostelijk deel van de Demmerikse polder (Veenlngen, 1982) gaven
echter extinctiecoêfficiënten van 1,8 en 3,0. Bij deze waarden zou de
sloot maximaal ± 2 m diep mogen worden. Voor een goede uitvoer van het
baggerplan zou men nog enkele doorzichtmetingen kunnen doen.
Submerse hogere waterplanten

Deze planten komen na de lagere planten in de successiereeks. Deze
successie zou uiteindelijk leiden tot de vorming van land uit water.
De kranswieren (Characae) worden ook bij de submerse hogere water
planten behandeld.
De submerse planten zijn dus vaak als pioniervegetatie in nog onverlande delen te vinden. Ze zijn dus vaak te vinden bmiten de oeverstrook
in de diepere delen. Dit is ook gebleken uit onderzoek (De Boer en
Krüse, 1975; Kortbeek en De Vries, 1980). Submerse planten waren meer
en soortenrijker aanwezig in diepere sloten en delen van de sloten
buiten de oeverstrook. Deze planten hebben meer licht nodig in verge
lijking tot de lagere planten. Hun voorkomen is dus sterk afhankelijk
van het doorzicht van het water. Afhankelijk van het doorzicht van het
water is er een bepaalde dieptezône waar ze voorkomen. Ligt deze zóne
hoog boven de bodem, dan is de groeiplaats ongeschikt. De meeste soor
ten gebruiken de bodem namelijk als vasthechtingssubstraat en af en toe
ook als bron voor voedingsstoffen. Er zijn uitzonderingen, zoals gedoorrd hoornblad (Ceratophyllum demersum) die niet inde bodem wortelt,
maar er wel op overwintert en dus toch ook aan een lichte plaats bij de
bodem is gebonden. Onderzoek van Best over de veranderingen van de vege
tatie in de Loenderveense plassen (1949, 1961 en 1980) gaven enkele op
merkelijke uitkomsten. In de verontreinigde delen was vooral de sub
merse vegetatie ontzettend achteruitgegaan in hoeveelheid en soorten
aantal. In de ergste gevallen ontbraken submerse planten zelfs vrijwel
geheel. Goed ontwikkelde submerse vegetaties waren nog slechts te vinden
in de niet of weinig aan verontreiniging blootgestelde delen. Er werd
geen relatie geconstateerd tussen P-concentratie van de waterfase en
de achteruitgang. Het water verschilde wel sterk in doorzicht en turbiliteit (werveling). In water met de grootste afname in doorzicht en
toename in turbiliteit was de achteruitgang van submersen het grootst.
De verontreiniging is dus vaak niet te meten in de waterfase door op
name van de nutriënten in fytoplankton etc. Volgens Best kunnen sub
mersen nog groeien op een diepte waar nog 2% van de ingestraalde hoe
veelheid licht (aan het wateroppervlak) doordringt. Over een bovengrens
is weinig bekend. Deze wordt voornamelijk bepaald door verdringing door
andere planten. In ondieper water gaan emergente planten meer domineren.
De submerse planten stellen dus eisen aan de waterkwaliteit in verband
met doorzicht en aan de waterbeweging. Ook opwerveling van slibdeeltjes
e.d. kan het doorzicht beperken. Verderkan dominantie van andere planten
met name drijfbladplanten maar ook emergenten, de submerse vegetatie ver
dringen. Deze verdringing is een natuurlijk proces behorend bij de verlanding. Drijfbladplanten en daarna emergenten volgen de submerse
planten op in de successie. Regelmatig onderhoud ter instandhouding
van het "pionierstadium" is dus nodig.
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dunne sapropelium-lagen (< 20 cm). Dit waren vrijwel allemaal submerse
planten met uitzondering van enige grasachtige planten als naaldwater
bies (Eleocharis acicularis) en zomprus (Juncus articulatus). Van de
drie soorten met een uitgesproken voorkeur voor dikke sapropeliumlagen (> 20 cm) was er één echte emergente plant (kalmoes, Aconus
calamus) en één drij'fbladplant (wortelloos kroos, Wolffia arrhiza).
Ook De Boer en Krüse (1975) vonden als planten met voorkeur voor weinig
sapropelium slechts submerse planten met uitzondering van enige drijfbladplanten die in de successie de submersen opvolgen als gele plomp,
etc. Emergente soorten als kalmoes, riet, gele lis etc. vertoonden
juist een voorkeur voor sloten met veel sapropelium.
Soortgelijk onderzoek door Aukema et al gaf hetzelfde beeld. Binnen
de waterplanten vertonen drijfbladplanten als waterlelie en gele plomp
een voorkeur voor een dikke baggerlaag en submersen niet.
Wat betreft water en oeverplanten vertoonden de emergenten voorkeur
voor ondiepe sloten met weinig tot veel sapropelium. Sloten met 40 cm
bagger werden hier echter nog als weinig sapropelium aangemerkt,
terwijl dit eigenlijk al veel is. De Lange bijvoorbeeld noemde > 20 cm
al dik.
In het algemeen bevoordelen geringe diepte en een dikkere sapropeliumlaag, ofwel een toenemende verlanding, de emergente planten ten opzichte
van de submersen. Ook drijfbladplanten als kroossoorten, waterlelie,
maar ook draadalgen kunnen bij een grote bedekking een bedreiging vormen
voor submerse planten. Dit is ook gebleken uit proeven voor submerse
waterplantenbestrijding door middel van inplanten met lelie en gele
plomp. Bij een oppervlakbedekking van > 25% is er een merkbaar effect
op de submerse planten (mededeling Proost, L.H.).
Ook deze drijfbladplanten komen meer voor bij dikke sapropeliumlagen
(zie terug). Ook door voedselrijkdom van het water kan echter zo'n
hoge bedekking ontstaan.
Samengevat zijn de eisen van de submerse vegetatie als volgt:
goede waterkwaliteit in verband met doorzicht;
instandhouding van pioniermilieu door regelmatig onderhoud waarbij
bagger verwijderd wordt en verdringing door andere planten wordt
tegengegaan.
Nauwkeuriger gegevens over de ideale diepte van de sloot zijn afhanke
lijk van het doorzicht. Het liefst moet de 2% grens diepte (zie 3.6.3.)
niet overschreden worden.
Door regelmatig onderhoud kan dan het pionierstadium en dus de submersen
in stand gehouden worden. Dit is in Demmerik bijvoorbeeld het geval in
de noordelijke spoorsloot. Deze is zeer ondiep (5-35 cm) maar toch be
staat de slootvegetatie voornamelijk uit submerse planten (eigen waar
nemingen). De baggerdikte is hier echter ook gering (5r-20 cm).
De submerse waterplanten kunnen in het algemeen ook goed tegen slootschoning (Brock et al, 1980). Volgens Beltman (1983) bevordert schoning
met de maaikorf (mits elk jaar in dezelfde periode) de groei van drijfbladplanten en planten met wortelstokken (onder andere emergenten).
Schoning met de slootbak bevordert submerse soorten en draadalgen.
Dit klopt met het voorgaande. Bij schoning met de slootbak wordt name
lijk ook een groot deel van de opgehoopte bagger verwijderd. De maaikorft haalt alleen het ruwe plantemateriaal en een dun laagje bagger weg.
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-46Om drijfbladplanten te behouden moet er dus voor gezorgd worden dat
niet tot op het vaste veen wordt gebaggerd. Dit is bijvoorbeeld
mogelijk in de diepere sloten. Men kan dan een maximum diepte aan
geven voor de baggeraar in plaats van de opdracht baggeren tot op het
veen (hoofdstuk 5 en 4.3.1.). Deze maximum diepte moet zo zijn dat er
nog een redelijke hoeveelheid bagger achterblijft (bijvoorbeeld 20 cm).
In deze diepe sloten krijg je dan waarschijnlijk een gemengde vegeta
tie van submersen en drijfbladplanten. Naast het baggeren is het van
belang dat deze sloten met de maaikorf (1 x per jaar) worden onder
houden. Dit bevoordeelt drijfbladplanten. Bovendien kan het baggeren,
wat een veel grotere verstoring betekent, dan langer achterwege blij
ven. De planten hebben dan langer de kans zich te herstellen.
De in dit gebied voorkomende "drijvende" emergenten, zoals krabbescheer
(Stratiotes aloides) en waterscheerling (Cicuta virosa) zijn ook waar
devol om te behouden (zie 2.6.). De eisen van deze soorten komen on
geveer overeen met die van de drijfbladplanten (De Boer en Krüse,
1975). Ook deze soorten zijn in meer verlande sloten te vinden (PWS, 1984)
Uit de milieukartering van de Provinciale Waterstaat (1979) blijkt
dat deze planten ook vooral in rustige overhoekjes en dwarsslootjes
te vinden zijn. Achterstallig schonen van zulke plaatsen kan nuttig
zijn voor het behoud van deze soorten.

3.6.6.

Emergente planten

Deze planten vormen de volgende groep in de verlandingsreeks. Uit onder
zoeken blijken deze planten ook altijd het dichtst bij het land te
groeien namelijk in de oeverstrook (De Boer en Krüse; De Vries et al).
Deze planten zijn sterk gebonden aan de bodem als vasthechtingssübstraat en leveranciers van voedingsstoffen. Ze zijn dan ook het
meeste te vinden in ondiepe sloten met een dikke sapropeliumlaag
(De Boer et al, 1975). Deze planten vormen erg veel biomassa en dus
bij afsterven veel dood organisch materiaal wat voor detritusophoping
zorgt. Hierdoor zorgen ze zelf voor uitbreiding van hun groeiplaats.
Op een gegeven moment maken ze het zichzelf echter onmogelijk doordat
ze door de verlanding worden verdrongen door landsoorten. In veengebie
den als Demmerik hebben deze planten een belangrijke functie als
oeverbescherming (Chardon, 1984; mededeling Kuysten, LID). De wortels
houden de bagger en het veen bij elkaar en voorkomen uitzakken van de
oevers. Het gevaar voor afkalving is in Demmerik nog dubbel zo groot
door de grote breedte van de sloten. Bij baggeren neemt dit gevaar
alleen nog maar toe. Diep water is namelijk veel turbulenter of beter
kan veel turbulenter zijn bij bijvoorbeeld veel wind.
Vanuit oogpunt van oeverbescherming is het sparen van de oevervegetatie
dus gewenst. De in peil te verlagen gebieden in de ruilverkaveling
Oukoop-Kortrijk zijn ook gebaggerd (1983 tot heden) met behoud van oever
vegetatie (mededeling Kuysten, LID). Dit is praktisch goed mogelijk ge
bleken. In Demmerik is dit ook gewenst omdat de sloten hier al zeer
breed zijn en de oevers ontzettend gevoelig zijn voor afkalving.
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Het overheersen van emergente planten> zoals nu in grote âelen van de
poldersloten het geval is, is ook ongewenst. Plaatselijk kan dit een
verrijking betekenen, maar in de huidige situatie verliest de sloot zo
z'n waarde voor amfibieën, vissen, visetende vogels, macrofauna etc.
De oeverstrook baggeren is vanwege gevaar voor oeverafslag niet aan te
bevelen. Wel kan de oevervegetatie in de hand gehouden worden door
regelmatige slootschoning. Bij voorkeur eenmaal per jaar met behulp
van de maaikorf omdat dit het minst verstorend werkt op emergente
planten (Kortbeek en De Vries, 1980; Beltman, 1983).

3.6.7.

Hogere waterplanten algemeen

Factoren die zeer belangrijk zijn voor waterplanten en die nog niet ge
noemd zijn, zijn zuurgraad3 hardheid (carbonaat, bicarbonaat), zoutge
halte j stroming. Het huidige waterplantenbestand bestaat, behalve
indifferente soorten, vrijwel zonder uitzondering uit planten met een
voorkeur voor:
hoge pH (licht basisch);

-

matig hard tot hard water;
licht brak water (oligohalien);
stilstaand water.
(Bronnen: De Lange en De Ruyter, 1978; NWS, 1981; De Boer en Krüse, 1975).
Waterkwaliteitsmetingen van het RIN (1977, 1980) onderschrijven dit.
De genoemde factoren mogen vlak voor3 'tijdens of net na het baggeren
niet teveel veranderen. De vegetatie moet zich dan dubbel aanpassen.
Herstel zal dan waarschijnlijk veel moeilijker gaan. Het zoutgehalte
zou eigenlijk wel omlaag mogen (mededeling Higler, RIN). Veel soorten
die hier voorkomen hebben hun optimum in zoet water, maar kunnen (zwak)
oligohalien water ook nog verdragen. Bedoeld worden onder meer de vol
gende soorten: sterrekroos (Callitriche sp.), watergentiaan (Nymphoïdes
peltata), krabbescheer (Stratiotes aloldes), kalmoes (Acorus calamus),
verschillende zegges (Carex sp.), witte waterlelie (Nymphaea alba),
grote watereppe (Sium latifolium), egelskop (Sparganium sp.), dotter
bloem (Caltha palustris). Voor soorten van oligohaliene milieus is
het water net weer wat aan de zoete kant. Met gemdlddelde chloorgehaltes
van + 180 mg/1, en een gemiddelde EGV van + 1.000 yS (RIN, 1977 en 1980)
is hetwater net zwak oligohalien (100-1.000 mg Chloor/1, RIN, 1984).
Echte zoutminnende soorten ontbreken dan ook in de polder.
Eet zou dus zelfs aan te bevelen zijn te proberen het zoutgehalte terug
te brengen tot bijvoorbeeld onder de 100 mg/l.
Voor de nu voorkomende soorten komt het milieu dan dichter in de buurt
van het optimum. Het huidige hoge zoutgehalte van het water is trouwens
ook niet natuurlijk. Het wordt voornamelijk veroorzaakt door toevoer
van zout water uit de Ringvaart (Wilnis-Veldzijde, Kromme Mijdrecht,
Amsterdam-Rijnkanaal, zie 2.9).
Met dit punt kan rekening worden gehouden bij de waterstaatkundige
inrichting van het gebied (zie 2.9.).
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de mate Van Verstoring (Veeningen, 1985; Kortbeek en De Vries, 1980;
Beltman, 1983). Voor de vegetatie is schoning in de maanden oktober december het gunstigst. In bijlage 12 is dit ook goed te zien. Hier is
de activiteit van gedoorn hoornblad (Ceratophyllum demersum) gedurende
het jaar te zien. Hieruit blijkt dat de groei (elongation) na juli
al niet meer plaatsvindt en dat de planten na half november helemaal
niet meer actief zijn. Dan volgt een rustperiode en pas in begin april
begint eerst de lengtegroei (uit reserves) en later pas de fotosynthese.
Ruim voor deze tijd moet het water alweer tot rust gekomen zijn. De
slibbezinking gaat in Demmerik (mededeling boeren) zeer snel; hooguit
één à twee dagen. De stabilisatie van de zuurstofhuishouding duurt in
de winter ook niet zo lang (enkele dagen, Veeningen, 1985). Vanuit
oogpunt van vegetatie kan men daarom wel tot bijvoorbeeld maart door
gaan. Dit is echter om allerlei andere redenen (vissen, amfibieën3
baggerrijping) niet aan te bevelen.

3.7.

EISEN VANUIT WATERKWALITEIT

In dit hoofdstuk is telkens gebleken dat een goede waterkwaliteit uiter
mate belangrijk is. De schoonste suppletiebron voor waterverliezen door
verdamping3 wegzijging etc. is regenwater. In kwelgebieden is de water
kwaliteit moeilijker te beïnvloeden omdat de kwel doorgaans bijdraagt
tot zout, zuurstofarm, ijzerrijk water.
Hoewel er in Nederland een neerslagoverschot is treden er in de prak
tijk toch vaak tekorten op. Dit komt omdat er meestal een vrij constant
polderpeil wordt aangehouden zodat wateroverschotten snel worden afge
voerd. Bij (tijdelijke) watertekorten is men dan genoodzaakt (vreemd)
water in te laten. IWil men zo weinig mogelijk vreemd water inlaten dan
moet men een zekere peilschommeling tolereren. Tevens moet het schone
regenwater dan vastgehouden kunnen worden. Hydrologische isolatie is
dan gewenst. Als de diepte van de sloten vrij groot is (> 1 m) en
ook zo gehouden wordt (regelmatig baggeren) is deze peilschommeling
relatief gezien minder groot. Er blijft dan altijd nog een redelijk
watervolume over. Het valt aan te nemen dat het effect hiervan op het
slootmilieu dan minder groot is. Er zou echter nader onderzocht moeten
worden of peilschommeling vanuit landbouwkundig en natuurbeheersoogpunt
acceptabel is in Demmerik, maar ook elders.
Ook bij een vrij constant peil is ebhter de invloed van vreemd water
misschien te verkleinen. Wanneer door baggeren het totale watervolume
(waterberging) wordt vergroot, vormt het ingelaten water een kleiner
deel van het totaal. Het effect van eventuele verontreiniging is dan
door verdunning waarschijnlijk minder groot. De benodigde hoeveelheid
ingelaten water blijft namelijk ongeveer gelijk, doordat de sloten
(uitgebaggerd of niet) wel even breed blijven.
In het onderzoeksgebied is er sprake van verontreiniging vanuit het
westen (Dorpswetering). Er zijn nog discussies gaande over de hydro
logische inrichting. Dit is al besproken in 2.9. en 3.4.7.
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4.1.

HET SYSTEEM "SLOOT"

De sloot wordt gevormd door een waterlichaam met een bepaalde vorm,
afhankelijk van de bodem al of niet bedekt met een baggerlaag. In de
sloot bevinden zich verder allerlei levende organismen hetzij "zwevend"
in het water (vissen, fytoplankton), hetzij in of op de bodem (macro
fauna, waterplanten).
Binnen dit systeem worden via allerlei relaties water, zuurstof en
nutriënten verplaatst. In onderstaand figuur is een schema van dit
systeem te vinden.
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Tabel 3: Ecosysteem.

> WEGZIJGING

Polder
Groot Hljdredifc

•) in sloten in dt polder Demmerik

bron: Ten Have, 1981

Direct valt op hoe ingewikkeld het is en dit is nog maar een model. In
de volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op de kringloop van
nutriënten en zuurstof.
4.2.

NUTRIENTENHUISHOUDING

Aanvoer van nutriënten
Met het inlaatwater, afkomstig van het Amsterdam-Rijnkanaal en
de Kromme Mijdrecht en kwelwater van Wilnis^Veldzijde.
Uit het dorp Demmerik (ongerioleerde bebouwing).
Uit de bemesting, landelijk gezien een belangrijke bron maar in
Demmerik vermoedelijk minder door de grote breedte van de sloten
(verdunningseffect, mededeling Veeningen, Limnologisch Instituut).
Via neerslag en droge depositie (het meeste komt op het land).
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Opgelost in wegzijgend water.
Met uitgelaten water.
Met de bagger (uitbaggeren).
Er vindt echter ook opslag plaats van nutriënten of circulatie binnen
het slootsysteem. De nutriënten kunnen neerslaan (precipitatie) als
anorganische verbindingen of gebonden aan kleimineralen, kolloidale
ijzercomplexen, organisch materiaal (Bijl, 1974). Zo vormt zich direct
een laag op de bodem met nutriënten. Ook indirect groeit deze laag.
De nutriënten worden dan opgenomen door organismen. Bij afsterven
komen de nutriënten dan in organische vorm op de bodem terecht. Op de
bodem vormt zich dus een waterige laag met nutriënten in organische
en/of anorganische vorm; bagger3 sediments bodemslib of specie
Ook bodemmateriaal afkomstig van oeverafslag hoopt zich in deze laag
op.
De afbraak (mineralisatie) van het zich ophopende materiaal vraagt
om zuurstof en heeft zo invloed op de waterkwaliteit. Dit komt verder
op aan de orde. De baggerlaag kan ook op andere wijze de waterkwaliteit
beïnvloeden. De opgeslagen nutriënten kunnen weer accn het water afge
geven worden in minerale vorm (release). Bijvoorbeeld het fosfaat dat
aan kolloidale ijzercomplexen is gebodnen is potentieel mobiel. Bij
lage zuurstofgehaltes worden de ijzerionen gereduceerd, waardoor de
complexen uiteenvallen en de nutriënten vrijkomen. Er is ook direct
mobiel fosfaat, opgelost in het waterige deel van de bagger. Binding
aan kleimineralen is vaak irreversibel, zodat geen "release" optreedt.
In Demmerik is een onderzoek gedaan naar de fosfaat- en stikstofhuis
houding in twee poldersloten (jaarverslag 1983). De belangrijkste
resultaten staan in onderstaande tabel.
Table i. Total N and total P budgets for two ditch enclosures. Amountsare given in grammes per enclosure(50 m2).
5 April-5 July
N
P
Input due to pumping and precipitation
Taken up by vegetation
Disappeared from water phase
Disappeared minus taken up
Maximum loss by seepage

5 April- 21 September

N

P

25°(24°)

19(20)

160(102)

13 (7)

270(330)
i10(228)

15(23)

(94)

u (; n )
7(:>4)
g(; 14)
2 (0)

84(108)

7 (6)

156(182)

130(130)
58(116)
165(210)
I07

2(16)
10(21)

Values refer to enclosure A (vegetation consisting of American rivèr-weed and filamentous algae), and values
between parantheses to enclosure B (vegetation consisting of water-lilies and filamentous algae!.

Tabel 4: Nutriëntenverplaatsing in Demmerik.
Hieruit blijkt dat release nauwelijks plaatsvindt. Waarschijnlijk worden
de nutriënten hier sterk gebonden. Dit zou wel eens kunnen samenhangen
met het hoge ijzergehalte van het slib (zie 2.5.). Dit is waarschijn
lijk de oorzaak dat de hydrobiologische situatie hier toch vrij goed is
ondanks verontreiniging vanuit de Dorpswetering.
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zijging. Een groot deel wordt echter ook opgeslagen. Vandaar de snelle
baggerophoping.

Hoe sneller de baggerophoping, hoe hoger het zuurs tofverbrui- k
(Raat, 1980). Beperking van de extra nutriëntentoevoer door verontretniging zou daarom zeer nuttig zijn.
4.3.

ZUURSTOFHUISHOUDING

Aanvoer en produktie
Diffusie vanuit de lucht in het water.
Geproduceerd door groene planten.
Opgelost in ingelaten water.
Afvoer en verbruik
Opgelost in uitgelaten water.
Verbruik door levende organismen.
Verbruik door afbraak organisch materiaal.
Oxydatie van gereduceerde verbindingen.
De baggerlaag speelt dus een grote rol in de zuurstofhuishouding. De
baggerlaag is een grote verbruiker van zuurstof door afbraak van orga
nisch materiaal en oxydatie van gereduceerde verbindingen. Er vindt
op twee manieren afbraak plaats, aëroob met behulp van zuurstof en
anaëroob. Slechts in een zeer dun toplaagje van de bagger (±0^5 om)
vindt aerobe afbraak plaats {Bijl, 1974). Hierbij speelt het "bodemleven" een belangrijke rol, direct door afbraak en indirect door om
woelen van de baggerlaag. Zo kan de zuurstof beter zijn oxyderend werk
doen.
Onder deze aerobe laag bevindt zich een gereduceerde laag. Hier vindt
anaerobe afbraak plaats, het zogenaamde "rotten". Dit proces veroor
zaakt de stank van de bagger, afkomstig van gereduceerde verbindingen
als ammoniak, waterstofdisulfide en moerasgas.
Hoe dieper naar onderen hoe meer het materiaal gemineraliseerd is.
De zuurstofbehoefte wordt dan ook naar onderen toe minder (Bijl, 1974).
Dit proces heet stabilisatie. Dit heeft tot gevolg dat boven een be

paalde baggerdikte het zuurstofverbruik niet verder toeneemt. Deze d%kte
is ongeveer 2 tot 5 om (Veeningen, 1985; Bijl, 1974).
Toch is een dikke baggerlaag ongunstig. Er blijft een kleiner water
volume over en dus minder potentieel beschikbare zuurstof. Buffering
bij plotseling hoog zuurstofverbruik ('s nachts bij grote hoeveelheid
planten bijvoorbeeld of onder ijsbedekking) is dan niet mogelijk
(Raat, 1980).

-52HOOFDSTUK 5 - EFFECTEN VAN BAGGEREN

5.1.

VERWIJDEREN ORGANISMEN

Bij het baggeren halen we met behulp van werktuigen de baggerlaag geheel
of gedeeltelijk weg. Hiermee verwijderen we onder andere de aerobe laag,
die biologisch zeer actief is, met alle organismen die voor de afbraak
processen onmisbaar zijn. Ook planten, macrofauna en dergelijke worden
grotendeels verwijderd.
Eerstel begint echter direct door herkolonisatie vanuit de omgeving mits
het milieu, zoals sedimentstructuur, waterkwaliteit, ongeveer hetzelfde
is gebleven (De Koe et al, 1980). Bepaalde soorten herstellen zich snel
ler dan andere. Dit hangt ondermeer af van de mobiliteit. Lagere orga
nismen als micro- en macrofauna, algen en mobiéle organismen als vissen
zullen snel terugkeren. Bij de hogere waterplanten is de mobiliteit
vaak nist zo groot. Niet of weinig aan de bodem gebonden planten herstel
len vrij snel. Dit zijn vooral draadalgen en in iets mindere mate
submersen (zie 3.6.). Vooral draadalgen "kunnen door het ontbreken van
concurrentie zich na het baggeren massaal ontwikkelen (zie verder). in
verband met de herkolonisatie moet er dus gefaseerd en verspreid gebag
gerd worden. Weinig mobiel soorten3 als wortelende waterplanten3 hebben
de meeste kans op rekolonisatie als de afstand tussen de gespaarde
gedeeltes en de gebaggerde gedeeltes zo klein mogelijk is. in dit ver
band zou het aan te bevelen zijn een vrij brede oeverzone, waarin vrij
wel alle wortelende waterplanten te vinden zijn, te sparen. Deze planten
groeien ook meestal in de oeverzone (zie 3.6.5. en 3.6.6.).
Een ander belangrijk punt is dat er zo rmn mogelijk gegraven moet worden
in de vaste ondergrond. Dan zijn bijna alle resten die nog voor herkolo
nisatie konden zorgen opgeruimd (wortels van waterplanten etc.). In
de praktijk is ook gebleken dat herstel van de levensgemeenschap in de
sloot dan zeer lang op zich laat wachten. Ter ondersteuning van bovenge
noemde beweringen volgen hier enkele praktijkervaringen.

1.

Plaats

: ruilverkaveling "Oukoop-Kortrijk", in peil te verla^
gen landbouwgebieden (directe omgeving van Demmerik).
(begeleiding Hengelsportvereniging "Wilnis".

Uitvoering: Met hydraulische kraan + dieplepelbak (zie hoofstuk 6)
Uitdiepen tot 80 à 90 cm (dat is na peilverlaging
dan 50 à 60 cm).
Het vaste veen zat doorgaans dieper.
3 à 4 m oeverstrook aan weerszijden sparen.
Bagger op het land.
Slechts 2 à 3 sloten naast elkaar in één jaar.
Periode

september - december in 1983, 1984 en 1985.

Resultaten: Oevervegetatie intact.
Draadwieren direct in groot aantal terug.
Submersen (waterpest, hoornblad) ook vrij snel.
Drijfbladplanten nu (na 2 jaar) nog niet terug.
Baggerlaag van 3 cm (nat) is al veel (slechte
hergroei grasmat).
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Plaats

: Nieuwkoop (petgatencomplex) voor hengelsportvereniging
(polder Achttienhoven).

Uitvoering: Met cutterzuiger, bagger afvoeren met persleidingen.
Uitdiepen tot 1 à 1,5 m (nooit tot in vaste veen).
Gefaseerd (bijvoorbeeld één petgat tegelijk).
Periode

: september - december, elk jaar vanaf + 1980.

Resultaten: De vegetatie van voornamelijk submersen (onder andere
kranswieren) was de volgende zomer alweer intact.
3.

Plaats

: Nieuwkoop door Natuurmonumenten.

Uitvoering: Met draadkraan + knijperbak vanaf ponton.
Uitdiepen tot soms ver in het vaste veen (1 à 1,5 m).
Bagger afvoeren met boten.
Periode

: ? + 1980.

Resultaten: Vegetatie volledig verwoest.
Massale ontwikkeling draadalgen (flabdekens). Pas
na 3 à 4 jaar weer een gevarieerdere plantengroei
van submerse planten en wat emergenten.
4.

Plaats

: Renswoude door Hengelsportvereniging "Renswoude".

Uitvoering: Eén keer met cutterzuiger (slecht bevallen).
Daarna met maaikorf (haalt niets uit qua baggerverwijdering).
Daarna met hydraulische kraan.
Oevervegetatie bewust ontzien.
Gefaseerd maar vrij korte omloop (3 jaar).
Periode

: herfst - winter, elk jaar vanaf 1982.

Resultaten: Oevervegetatie herstelt zich zelfs sneller dan ver
wacht.
Uitbreiding van submersen (drijvend fonteinkruid).

5.2.

EFFECTEN DOOR TROEBELING

Opgewervelde slibdeeltjes kunnen mechanische blokkering van de kieuwen
van vissen veroorzaken en vissterfte tot gevolg hebben (Van Eyk,
)
Men kan hiermee rekening houden door naar uitgangsmogeli-jkheden toe te
werken (in doodlopende sloot achteraan beginnen). Men jaagt de vissen
dan voor zich uit door het grote kabaal en het vrij langzame werktempo
(mededeling De Boer, visserijkundig ambtenaar). Troebeling kan ook de
voedselopname van op het oog jagende vissen bemoeilijken (De Koe et al,
1980). Er moet dus gefaseerd gebaggerd worden zodat er ongestoorde
toevluchtsoorden blijven.
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liefst niet meer gebaggerd te worden (zie 3.5.). Gefaseerd baggeren is
een tweede mogelijkheid. Allebei is nog beter.
De opwerveling van slib veroorzaakt ook een -plotselinge hoge zuurstofbehoefte door:
vergrote contactoppervlak tussen water (met zuurstof) en slib;
oxydatie van vrijgekomen gereduceerde verbindingen (zie 4.1.).
De troebeling veroorzaakt dus direct een hoge zuurstofbehoefte (Bijl,
1974) >maar ook indirect. Door troebeling verslechtert de lichttoetreding en kan zuurstofproduktie door groene planten afnemen. Zou het zuur
stofgehalte beneden de 2 mg/1 dalen, dan treedt release op van het
potentieel mobiele fosfaat (zie 4.2.). Dit verhoogt de zuurstofbehoefte
nog meer. Dit alles kan men verhinderen door enkele maatregelen:
Baggeren in de winter, het water kan dan meer zuurstof bevatten
door de lagere temperaturen (zie 3.4.2.) en de organismen ver
bruiken dan vrijwel geen zuurstof. Het effect van slootschoning
op de zuurstofhuishouding is dan miniem (Veeningen, 1985).
Stroming van het water voorkomen, in stilstaand water bezinkt het
slib veel sneller en is het effect op de zuurstofhuishouding
derhalve ook minder (Bijl, 1974).
5.3.

EFFECTEN VOOR HET LEVEN OP DE WAL

Er kan directe verstoring optreden door de onrust die de werkzaamheden
met zich meebrengen (vogels).
Als vanaf de kant wordt gewerkt kunnen door stukrijden van het land
(geringe draagtekracht) groeiplaatsen van waardevolle slootkantplanten
beschadigd worden. In Demmerik zal dit meevallen omdat de kranen toch
op enige afstand van het water moeten blijven door de gesteldheid van
de oevers (zie 2.5.).
Een grote bron van verstoring is de opgebrachte bagger. Bij baggerproe
ven in Purmerend (LID, 1984) is gebleken dat bij directe verspreiding
van de natte bagger over het land verstikking van de grasmat vaak het
gevolgis. Slechts bij opgebrachte baggerlagen van 235 cm of minder (nat)
vond gedeeltelijke hergroei plaats. Bij baggerwerken door Natuurmonu
menten ten noorden van de Botshol vond volledig herstel van de grasmat
na 2 jaar plaats bij laagdiktes van 3 cm of minder (mededeling De Vries,
Natuurmonumenten). Bij dikkere lagen ontstaat er een kruidenvegetatie
van snelzaaiende en voedselrijkdom minnende soorten als muur (LID,
1984), zuring3 distels3 paardebloemen etc. Dan is dus herinzaai nodig
(bagger door de oude grasmat werken + bemesten + aanrijden na zaaien).
Dit is in natuurgebieden niet aan te bevelen. Wanneer men slechts
gerijpte bagger over het land verspreidt treden geen problemen op. Het
volume is dan enorm afgenomen en het materiaal zo droog dat geen ge
sloten laag opgebracht wordt. Zo gebeurde het vroeger altijd (zie
2.4.).
Een ander zeer belangrijk effect van de opgebrachte bagger is de be
mestende werking. Deze is in Demmerik zo hoog dat deze de gangbare
bemesting in de landbouw ver te boven gaat.
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(zie ook 2.5.) waaruit dit blijkt.
gemiddelde slootbreedte
gemiddelde baggerdikte
gemiddelde hoeveelheid vrij
komende bagger
soortelijk gewicht
gewicht
gemiddeld drogestofgehalte
gewicht drogestof
gemiddeld P205-gehalte
gemiddeld N-kj-gehalte (organisch
+ NHit+)
gemiddelde bemestende waarde
P2O5
gemiddelde bemestende waarde
N (minimaal)

10 m
0,50 cm
3 m3/m oever (2 m oever aan weers
zijden sparen)
1.100 kg/m3 (mededeling Chemische
Laboratorium, P.W.S.)
3.300 kg/m oever
15%
495 kg/m oever
0,26% van de D.S.
1,54% van de D.S.
1,3 kg P2O5/111 oever
7,6 kg N/m oever

Bij een gemiddelde perceelsbreedte van 30 m (in Demmerik) komt dit neer
op 2.541 kg N/ha en 423 kg ViO^/ha.
De waarde voor stikstof kan nog hoger liggen omdat nitraat en nitriet
bij kjeldahl-stikstof niet gemeten wordt. De bagger zal echter weinig
nitraat bevatten door de gereduceerde toestand. Bij baggerachterstand,
zoals in Demmerik kan de bemestende werking van bagger dus enorm zijn
door de grote hoeveelheid bagger.
Vroeger hadden de boeren hier geen last van omdat regelmatig gebaggerd
werd en omdat het slib wellicht veel minder nutriënten bevatte.
Deze hoge fosfaat- en stikstofgehaltes van de bagger zijn niet normaal
Bij baggerproeven in de Drentse veenkoloniën (LID, 1983) waren de ge
haltes aan fosfaat en stikstof veel lager. Het Pw-getal van de natte
bagger was daar bijvoorbeeld 4 mg P2O5/I. Omgerekend bevat een liter
De bagger in Demmerik
natte bagger in Demmerik gemiddeld 430
is dus zeer voedselrijk, maar dit hoeft in andere gebieden niet zo te
zijn. Het is daarom vrijwel altijd nuttig een slibbemonstering uit te
voeren voor het baggeren.
Opgebrachte bagger kan ook een aanzienlijke verzuring veroorzaken.
Dit was bij baggerproeven in Purmerend (LID, 1984) een probleem. De ver
zuring werd veroorzaakt door pyriet (Fe2S). Bij gebieden waar de bodem
onder invloed van de zee is gevormd (zeeklei, brak en zout veen) moet
hier rekening mee worden gehouden. De opgebrachte bagger heeft ook op
de lange duur een verzurende werking. Er wordt namelijk een soort viltlaag gevormd die verzuring in de hand werkt. Naast twee ontzettend vaak
gebaggerde sloten (zeer diep, mededeling Van Selm en Mur) liggen in
Demmerik twee smalle relatief hoge perceeltjes waar erg veel veenmos
(Sphagnum sp.) te vinden is. Dit kan veroorzaakt zijn door de verzurende
werking van de bagger. Veenmos is een indicator voor zure milieus.
5.4.

EFFECTEN OP DE OEVER, TALUD EN DERGELIJKE

In Demmerik is de zwakte van de oevers duidelijk zichtbaar. Er is vaak
sprake van diep ingetrapte kantjes. Dit is niet overal zo (zie 2.5.).
Het gevaar bestaat misschien dat door baggeren de oeverafslag vergroot
wordt. Dieper water heeft een heftiger golfslag. Verder worden met bag
geren de oevers ondermijnd, zodat ze kunnen inzakken. Dit gevaar speelt
vooral bij (te) diep baggeren of teveel aan de kant baggeren. Oever
vegetatie (emergente planten) vormt een uitstekende bescherming tegen
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langs de oever (2 à 3 m) te sparen bij het baggeren. Dit is bij bag
gerwerken in de ruilverkaveling "Oukoop-Kortrijk" met succes toege
past (mededeling Kuysten, LID; Groenedijk, Hengelsportevereniging
"Wilnis").
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6.1.

DRAADKRAAN + KNIJPERBAK

Deze methode kan op twee manieren. Vanaf de kant met een vindende kraan
op rupsen of bij goede draagkracht eventueel op dubbellucht. Vanaf
het water op een drijvend ponton (meestal een normale platte schuit).
Voor het laatste is een minimale diepte van 50 cm nodig (na baggeren).
De knijperbak is een uit twee delen bestaande bak die door bediening
open en dicht kan worden gedaan en zo "happende" bewegingen maakt.
Bij gebruik van een draadkraan hangt deze bak min of meer vrij in de
lucht. Met een slingerende beweging of door de bak eenvoudig te laten
vallen wordt de bak op de gewenste plaatst gebracht. Deze plaats is ech
ter moeilijk stuurbaar. De diepte tot waar de bak doordringt is ook
niet beïnvloedbaar. De bak valt vaak door de bagger heen en neemt zo
relatief veel ondergrond mee, terwijl de bagger er van boven uitloopt.
Dit alles heeft tot gevolg dat er een bodem ontstaat met grote hoogte
verschillen door de happende werking. Tevens blijft er nog veel bagger
achter. In Nieuwkoop vond de opzichter van Natuurmonumenten (Alta) na
baggeren een waterdiepte van 1.20 tot 2 m (streefdiepte + 1.50 m,
zie 5.1.). Verder werd nog veel bagger aangetroffen. Deze methode is
voor behoud of ontwikkeling van het slootmilieu af te raden.
De bagger kan op de kant gezet worden op afgevoerd worden met boten
(minimale diepte 1 m, zie 5.4.).
De kosten van deze twee methoden zijn vrij laag. Er moet gerekend wor
den op + ƒ 1,50/m3 natte bagger (mededeling Alta, Natuurmonumenten;
Van Dijk, Waterschap de Waterlanden) exclusief BTW (18%) en bijkomende
kosten als onvoorzien, directiekosten en dergelijke, maar inclusief
baggerafvoer met boten.
Inzetbaarheid bij werken vanaf de kant:
in gebieden met voldoende draagkracht voor watergangen van
maximaal 20 m breed (vanaf één kant bewerken).
Inzetbaarheid bij werken vanaf een ponton:
goed bevaarbare gebieden zonder obstakels (dammen, bruggen etc.)
waar baggerberging op het land absoluut ongewenst en aan het
slootmilieu weinig waarde wordt gehecht. Baggerafvoer met boten
is namelijk goed mogelijk en goedkoop.

6.2.

HYDRAULISCHE KRAAN + KNIJPERBAK

De knL jperbak is dezelfde als bij de vorige twee methoden. De bediening
van de bak gaat echter met een hydraulische arm en is dus volkomen
controleerbaar en stuurbaar. Dit resulteert in een veel gelijkmatiger
profiel als bij voorgaande methoden. Ook hier is echter het gevaar
aanwezig dat de bak te diep door wordt gedrukt en meer vaste grond weg
graaft dan bagger. Dit euvel komt trouwens vooral voor bij een veenondergrond. Het verschil tussen het zachte veen en de bagger is niet
te "voelen" door de machinist. Voor het milieu is deze methode dan
ook niet ideaal vanwege de happende werking en het gevaar voor graven
in de vaste ondergrond (zie 5.1.).
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Dit geeft dezelfde voordelen als in de vorige paragraaf besproken.
De reikwijdte varieert van 9 m voor normale typen tot 15 m voor het
grootste type bij werken vanaf de kant. De kosten zijn vergelijkbaar
met die van de vorige twee methoden. Bij baggerproeven in Purmerend
(Landinrichtingsdienst, 1984) kwam de prijs op ƒ 1,59/m^ natte bagger.
Dit was inclusief verplaatsing op schotten (onvoldoende draagkracht).
De mogelijkheden voor baggerberging zijn als in 6.1. (zie ook 6.5.).
Inzetbaarheid vanaf de kant en vanaf het water, zie 6.1., met dien
verstande dat deze methoden beter zign voor het slootmilieu (of beter
minder slecht).
6.3.

HYDRAULISCHE KRAAN + DIEPLEPELBAK

Het gaat hietobij eveneens om een kraan op rupsen met een hydraulische
arm. Nu bestaat de bak echter uit één deel. Door een trekkende of
duwende beweging van de arm schraapt de bak de bodem af. Het is met
deze machine goed mogelijk een bepaald gelijkmatig profiel af te leveren.
Er kunnen met deze methode zeer goede resultaten gehaald worden, zowel
cultuurtechnisch als milieutechnisch gezien. Voor behoud of ontwikkeling

van een waardevol slootmilieu is deze methode in tegenstelling tot de
vorigen wel geschikt (zie 5.1.). De ene machinist bleek echter wel meer
veen mee te baggeren dan de andere (mededeling Kuysten, LID). Het is
daarom belangrijk een beroep te doen op een aannemer uit de streek,
iDeze mensen hebben vaak veel ervaring met de situatie in de streek
(mededeling Kuysten, LID; Van Dijk, waterschap de Waterlanden).
Bij een baggerproef in de Drentse veenkoloniën (Landinrichtingsdienst,
1983) is gebleken dat er na baggeren volgens deze methode nog slechts
gemiddeld 10 cm slib op de bodem aanwezig was. Dit is erg weinig. Het
is met deze kranen niet mogelijk om vanaf een ponton te werken om
praktische redenen.
De reikwijdte varieert, afhankelijk van het type kraan, van 9 tot 15 m.
De kranen met een verlengde giek (13 of 15 m) zijn slechts een klein
bedrag in prijs hoger.
Ter vergelijking:

arm 9 m
arm 13 m

ƒ 75,—/uur
ƒ 77,50/uur

(mededeling waterschap De Proosdijlanden)

Met de kraan van 13 m zijn de goede ervaringen opgeaan bij baggeren
voor de ruilverkaveling "Oukoop-Kortrijk" (zie 5.1.). Het is de vraag
of de kraan met een arm van 15 m ook nog zo precies kan werken. Bij
baggerproeven in de Drentse veenkoloniën (Landinrichtingsdienst, 1983)
was de netto prijs voor bagger en vegetatie, ontgraven en op enige
afstand van de oever in een strook zetten, ƒ 1,04/m^ natte bagger. Hier
bij konden alle sloten nog vanaf één kant bewerkt worden. Is men bij
zeer brede watergangen (> 13 m) genoodzaakt om vanaf twee kanten te wer
ken (tenzij men enige verwaarlozing toestaat) dan zal de prijs op onge
veer hetzelfde neerkomen als bij de vorige paragraaf (+ ƒ 1,60/m ).
Baggerberging kan op het land of afvoeren met vrachtwagens of boten
(zie verder 6.5.).
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in vanaf de kant bewerkbare gebieden (geen bosjes, huizen etc.),
met niet te brede watergangen (13 m vanaf één kant of + 20 m
vanaf twee kanten). Ter instandhouding van een waardevol slootmilieu.

6.4.

ALGEMENE ASPECTEN KRAANMETHODEN

Bij werken met kranen vanaf het water is een minimale diepte van 50 cm
vereist of van minstens 1 à 1,5 m (bij bagger afvoeren met boten).
Verder moet het gebied dan bevaarbaar zijn. Dit betekent geen dammen
of bruggen, doodlopende sloten. Werkt men vanaf de kant met kranen

op rupsen dan gelden een aantal beperkingen.
1.

de reikwijdte is beperkt.
Bewerking van twee kanten is duurder en geeft meer verstoring door
berijding van het land. Door teruglopen van de bagger kan de baggerverwijdering dan ook tegenvallen tenzij men met twee kranen
tegelijk beide kanten bewerkt. Over het algemeen is het aan te
raden vanaf één kant te werken. De maximale bewerkbare breedte
is dan + 13 m (afhankelijk van talud, zie 2.5.). Als men onbe
werkte stukken aan de overzijde, en in de middens van kruisingen
tolereert kunnen ook bredere watergangen nog van één kant bewerkt
worden.

2.

Obstakels aan de waterkant.
Huizen, bomen, bosjes etc. kunnen bewerking vanaf de kant onmo
gelijk maken. Als de andere oever vrij is, is dit geen probleem.

3.

Er moet een voldoende interne ontsluiting zijn.
Ideaal zijn twee ontsluitingswegen aan de uiteinden van het ge
bied dwars op de perceelsrichting. De kraan kan dan één sloot
naar achteren bewerken (vanaf één kant) dan enkele sloten passe
ren via de ontsluitingsweg en dan terugwerken enz. De spreiding
van de gebaggerde sloten is dan beter. Bij één ontsluitingsweg aan
één zijde dwars op de perceelsrichting moet men op één perceel
heen en terug werken. Er zijn dan twee sloten naast elkaar gebag
gerd, tenzij men zonder te baggeren terugrijdt. Dit kost enorm
veel tijd en dus geld.

4.

Voldoende draagkracht.
In de praktijk is gebleken dat zelfs op zeer natte weinig draag
krachtige grond (LID, 1984) op schotten nog uitstekend gewerkt
kan worden. In de ruilverkaveling "Oukoop-Kortrijk" wordt al
enkele jaren "gewoon" op rupsen gewerkt. Dit gaat prima.
Bagger afvoeren door middel van vrachtwagens is echter al gauw
niet mogelijk door een geringe draagkracht. Men is bij de kraan

methoden dan ook vaak aangewezen op baggerberging op het land.
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1.
relatief gezien erg goedkoop;
2.
relatief droge bagger, afhankelijk van de bagger 70 tot 90%
(natte) bagger en 10-30% water;
3.
geen probleem met verstoppingen of obstakels onder water als
kienhout, ruw plantenmateriaal;
4.
ook toepasbaar in moeilijk bevaairbare gebieden;
5.
wat betreft de methode met dieplepelbak milieuvriendelijk.
6.5.

BAGGERBERGING BIJ KRAANMETHODEN

6.5.1.

Afvoeren en in depót zetten

Dit is alleen mogelijk met boten of vrachtwagens. Er is dus of erg
draagkrachtige grond nodig (in de periode september - december) of
bevaarbare sloten (minimale diepte 1 à 1,5 m) zonder hindernissen als
dammen, bruggen en doodlopende sloten.
Afhankelijk van de hoeveelheid bagger, transportafstand, beschikbare
grond kan gekozen worden voor één groot centraal gelegen depot of ver
schillende kleine. Een groot depót, + 1 ha bij een hoogte van + 1 m
bijvoorbeeld, wordt gemaakt door een gesloten grondwal te maken van
ter plaatse ontgraven grond. Kleinere depots kunnen veel eenvoudiger
gemaakt worden. Er kan bijvoorbeeld een kleine kade gemaakt worden
met een ploeg (ploegvoor). Dit werkt nog voor depóts met een dikte van
30 - 50 cm (nat, LID, 1984). Na enige tijd is de bagger sterk ingeklonken
en gerijpt. Vooral vors tinwerking bevordert een goede rijping. Het
valt dus aan te bevelen de bagger reeds voor de eigenlijke winter in
depot te hebben. Voorverspreiding over het land is de bagger in het
volgende voorjaar meestal al voldoende gerijpt. Verspreiden over het
land kan het beste door ontgraven en dan uitrijden met een normale
mestverspreider. De bagger kan dan over meer percelen naar keuze (bij
voorbeeld bij verschraling) verspreid worden. Bij uitschuiven of ver
spreiden met de walfrees kan slechts over beperkte afstand verspreid
worden. Dit is bij werken met enkele depóts niet voldoende.
Wil men de bagger verkopen dan is een langere rijpingstijd nodig
(zeker één jaar). Verkopen kan aan een grondhandel, tuinders etc.
Vooral in Boskoop is goede teeltaarde zeer gewild vanwege het enorme
grondverlies door verkoop van planten met kluit. Bij baggerwerken in
Nieuwkoop (zie 5.1.) ontvingen de opdrachtgevers tot maximaal
ƒ 40,=/m^ afhankelijk van de kwaliteit. Dit is echter de droge ge
rijpte bagger, nog slechts 20% van het oorspronkelijke (natte) volume.
Deze transportkosten e.d. waren bij deze prijs voor de aannemer in de
grondhandel. De kwaliteit van de gerijpte bagger is sterk afhankelijk
van het gehalte aan vaste ondergrond. Bevat het materiaal veel meeontgraven veen dan kan de gerijpte bagger als teeltaarde waardeloos
zijn.
Bij depótverwerking zullen nooit problemen voorkomen met verstikking
van de vegetatie e.d. De bagger wordt afgevoerd of heeft na rijping
nog slechts zo'n gering volume dat verspreiden dan niet nadelig is.
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Op de kant zetten

De kranen kunnen de bagger direct over het •perceel Verspreiden (tot
+ 15 m van de oever). Gevaar voor verstikking van de grasmat door de
natte bagger -is zeer groot. Bij een laag van 2,5 tot 3 cm treed hergroei slechts zeer langzaam op. Bij lagen van 5 tot 10 cm (nat) vindt
helemaal geen hergroei plaats (LID, 1984; mededeling De Vries,
Natuurmonumenten). Bij deze methode is vrijwel altijd herinzaai nodig.
Het door de natte bagger -in beslag genomen oppervlak moet dus zo klein
mogelijk zijn. De bagger kan in een smalle strook langs de oever in
depót gezet worden. Dit kan op het talud (zie 2.4.) door het plaatsen
Van schotten langs de waterlijn. Hiermee vernietig je echter de laatste
groeiplaatsen van waardevolle plantesoorten (zie 2.6.3).
Het kan ook net achter de insteek of op enige afstand in het perceel.
Vooral met de laatste methode spaar je de vaak waardevolle slootkant
vegetatie. Laat men de bagger vrij uitlopen dan wordt de strook toch
nog vrij breed. Afhankelijk van de hoeveelheid 5 tot 10 m. De sloten
van tevoren niet schonen is gunstig omdat de ruwe vegetatie dan uit
lopen van de bagger belet (LID, 1983). Men kan de strook ook smaller
maken door korte tijd (één dag) na het baggeren de strook op te schui
ven (op rupsen bij weinig draagkracht). In de ruilverkaveling "OukoopKortrijk" lukte het op deze manier de breedte van de strook van '
+ 8 m naar 3 à 4 m te brengen. Er kan ook met schotten een smal depot
gemaakt worden langs de oever. Als men ze na enige uren verplaatst naar
het volgende stuk loopt de bagger al veel minder uit (mededeling Alta,
Natuurmonumenten uit praktijkervaring). Dit vraagt echter nog al wat
extra arbeid. Laat men de schotten staan dan is de strook nog smaller.
Het maken van een kade langs de insteek door het vijzelen van de taluds
zou in zand- of kleigebieden kunnen (LID, 1983).
Na rijping kan de bagger dan het volgende voorjaar over het land ver
spreid worden door ontgraven en uitrijden met de mestverspreider (zie
terug) of met de walfrees (LID, 1983). Eventueel kan de bagger nog af
gevoerd worden met vrachtwagens en verkocht als teeltaarde. Dan is
wel voldoende draagkracht nodig.
6.6.

BAGGERMOLEN

Deze methode wordt de laatste jaren vrijwel niet meer gebruikt. Er is
zeer precies mee te werken (Bijl, 1974) qua diepte. De vaste ondergrond
is echter niet te "voelen".
Deze machines werken altijd vanaf het water. Voorwaarde voor toepassing
is dus een goede bevaarbaarheid. Er is helaas weinig informatie over
deze methode verzameld. Uit het feit dat regelmatig baggerende instan
ties als Waterschappen en Hengelsportverenigingen deze methode vrijwel
niet meer gebruiken, valt op te maken dat er waarschijnlijk veel nade
len aan zijn verbonden.
6.7.

CUTTERZUIGER

Bij deze methode wordt de watergang vanaf het water uitgebaggerd door
een bootje met een al of niet zwenkende zuigbuis. Er zijn erg veel
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en behoeven slehhts een vrije doorvaarhoogte van 60 cm. Obstakels als
bruggen vormen dus niet gauw een probleem. De bootjes varen achter het
baggeren aan, dus de diepte is vrijwel altijd voldoende. Er zijn zuigbuizen van verschillende diameter, 16, 20 en 21 cm.
De zuigbuis kan toegerust zijn met cutterkop of zonder. De cutterkop,
draaiende freesmessen, dienen om grof vuil als planten, flessen en
afval te vermalen. In de praktijk is echter gebleken dat zelfs een
cutterkop regelmatige Verstopping niet kan verhinderen. De zuigbuizen
met kleine diameter zijn hier helemaal gevoelig voor. Vooral plastic
en kierihout (in bos-!en broekveen) veroorzaken verstopping (LID, 1983).
Goede resultaten worden gehaald als de watergang eerst geschoond wordt
met de maaikorf. De ruwe plantenmassa kan niet goed worden verwerkt
door de zuiger. In combinatie met schoning met de maaikorf bleef er
in Drente nog gemiddeld 20 cm bagger achter (LID, 1983).
Profiteren gebeurt bij deze methode door een aan het profiel aangepast
schuifbtad. Bij bredere watergangen kan veel bagger achterblijven door
dat dan meer werkgangen nodig zijn (één werkgang 4 à 5 m breed). Bij
een baggerwerk in Renswoude (zie 5.1.) met een cutterzuiger bleek
achteraf dat het profiel vrij ongelijkmatig was en veel richels,
geulen en ondiepten vertoonde en dat er vrij veel bagger was achterge
bleven. Ook bij deze methode is het verschil tussen het zachte veen
en de bagger niet te voelen. Dit kan opgevangen worden door nauwkeurige
dieptemetingen. Dit kost echter veel geld. Toch raden de Nederlandse
Vereniging van Sportvissersfederaties en De Koe et al (1980) deze methode
aan met het oog op het milieu. Er zou minder slibopwerveling plaats
vinden e.d. De praktijk (Renswoude en LID in Drente) heeft dit echter
niet uitgewezen.
Baggerberging kan bij deze methode door direct over over het land ver
spuiten. De kosten komen dan (inclusief slootschoning van tevoren) op
ƒ 2,50 tot ƒ 4,=/m3 natte bagger afhankelijk van de aannemer (LID,
1983 en 1984; mededeling Van Dijk, Waterschap de Waterlanden). De bagger
kan ook in depót gezet worden met behulp van persleidingen. De kosten
komen dan op ƒ 4,50 tot ƒ 8,=/m3 natte bagger afhankelijk van het type
zuiger (grootte) en de aannemer (zelfde bronnen).
Inzetbaarheid:
in vanaf de kant onbewerkbare gebieden waar behoud van het slootmilieu wel gewenst is (beter als kranen vanaf ponton).
Er is trouwens bij een aannemer in Vlaardingen een grote cutterzuiger
met een speciaal zuigsysteem die sc/ztbijna geen opwerveling veroorzaakt
(praktijkervaring Waterschap de Waterlanden). Deze machine zou heel goed
in te zetten zijn in grote plassen of brede petgaten. Vanwege de grote
diepgang en breedte, maar ook door de relatief lage prijs (ƒ 4,50/m3
inclusief in depót zetten).
6.8.

BAGGERBERGING BIJ ZUIGERS

Direct over het land verspuiten (30 à 40 m verJ sterk afhankelijk van
de wind) is vanuit natuurbeheersoogpunt niet aan te raden,.Verstikking
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bagger). Het gevaar is hier nog groter als bij kraanmethoden, omdat
de verspoten specie meestal meer water bevat (50 à 60% natte bagger,
de rest water). Herinzaai is dan al gauw noodzakelijk. Een ander
probleem is dat de dunne specie gaiao terugloopt in de sloot (LID,
1983). Er zijn ook typen zuigers die vrij droge bagger kunnen ver
spuiten (vergelijkbaar met kranen). De problematiek van de trage hergroei blijft echter,(zie 5.3.). In gebieden met moerasvegetatie is met
het telkens (elk jaar bijvoorbeeld) opspuiten van dunne lagen wel een
goed resultaat (uit natuurbeheersoogpunt) te halen (Natuurmonumenten,
Naardermeer).
Een andere mogelijkheid is het in depót zetten van de bagger met be
hulp Van persleidingen. Dit kan alleen met dunne specie (50% natte
bagger, 50% water). Het volume van de specie wordt zo erg groot en ér
is dan ook een vrij groot depót nodig. Echter niet 2 x zo groot, omdat
men veel overtollig water van bovenaf weg kan laten lopen (overflow).
De werkwijze met de depóts en de verkoop etc. is weer hetzelfde als in
6.5.
Een beperking van deze methode is dat de perslengte aan een maximum is
gebonden. Dit maximum is 1.000 - 2.000 m standaard en 4.000 m bij ge
bruik van een tussenstation. Vooral bij het bewerken van sloten kost
het verleggen van de persleidingen erg veel tijd en geld. Vandaar de
enorm hoge kosten (zie terug) in vergelijking tot andere methoden.

6.9.

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR BAGGEREN

Het is vrijwel altijd nuttig om voor het baggeren metingen te doen. Dit
is in de praktijk gebleken. Veel aannemers rekenen per m^ en als ze
het niet doen, krijgt men door de hoeveelheid bagger te meten een rede

lijk inzicht in de te verpachten kosten. Metingen kunnen ook belangrijke
aanwijzingen voor de uitvoering geven. Wil men milieuvriendelijk bagge
ren, dan is het bijvoorbeeld belangrijk te weten op welke diepte de
vaste ondergrond zit. Graven hierin is vanuit dit oogpunt niet aan te be
velen en de vaste ondergrond is meestal niet te "voelen" tijdens het
baggeren (behalve bij hydraulische kraan + dieplepelbak). Dan is het
dus zaak te gaan meten zodat instructies aan de baggeraar gegeven kunnen
worden.

De gegevens die men bijna altijd nodig heeft zijn: bovenkant baggerlaag,
bovenkant moedermateirtaal en breedte van de sloot.
Bij uitdiepen tot een bepaalde vaste diepte (vanuit milieu-oogpunt
niet aan te bevelen) is in principe het meten van de bovenkant moeder
materiaal niet nodig.
De metingen kunnen gedaan worden met een peilstok met schaalverdeling
en een dun metalen plaatje eronder. In de praktijk is gebleken dat een
plaatje van 10 x 10 cm het best voldoet (Waterschap de Waterlanden,
Waterschap de Proosdijlanden, Hengelsportvereniging bij Nieuwkoop). Men
meet eerst de bovenkant baggerlaag door de stok te laten zakken of
hoogstens licht te drukken, door krachtig doordrukken meet men daarna de
bvovnkant van de vaste ondergrond.
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plexiglas buis die doorgestoken wordt tot een vrij grote weerstand.
Dan wordt er een stop op geplaatst en wordt de buis voorzichtig omhoog
getrokken. Men kan dan precies de gelaagdheid zien, zoals die in de
sloot op dat moment is. Door een op de buis aangebrachte maatverdeling
kunnen diktes afgelezen worden. Buizen van 5 cm diameter worden al
langer gebruikt in zand- en kleigebieden. Bij zacht veen bestaat dan
gevaar voor leeglopen door het gewicht van de waterkolom. Voor dit
onderzoek is gebruik gemaakt van een experimentele buis met diameter
3 cm. Deze voldeed prima in het veen.
Een elektronische dieptemeter voorop een motorboot gemonteerd is een
uitstekend apparaat (snel, makkelijk) om de bovenkant van de baggerlaag te meten (Van Dijk, Waterschap de Waterlanden; Alta, Natuurmonu
menten). Tijdens het varen (met constante snelheid) kunnen de gegevens
ook nog automatisch geregistreerd worden. Hij wordt ook vaak gebruikt
ter controle na het baggeren.

De metingen met peilstok of steekbuis kunnen gedaan worden vanuit een
bootje. Het beste kan dan een lijn met maatverdeling (één meter wit,
één meter rood) ovev de watergang gespannen worden. Dit voor meten
van de breedte en als houvast. Een bootje is namelijk zeer onstabiel,
wat het meten kan bemoeilijken of de steekbuis zelfs doen breken.

Beter is het te profiteren van een ijsperiode. Vanaf het ijs is er
zeer snel en makkelijk te werken met hulp van een ijsboor (diameter
+ 13 cm) of anders een zware bijl. De breedte is dan ook erg makke
lijk te bepalen.
De snelste en efficiëntste methode is waarschijnlijk vanaf het ijs. Bij
werken vanuit een bootje is een combinatie van een elektronische diepte
meter (bovenkant bagger) en een peilstok (bovenkant vaste ondergrond) ideaal.
Om meer "feeling" te krijgen met de peilstok kan men in het begin een
aantal malen metingen met de peilstok op dezélfde plaats controleren
met een steekbuis. Met de buis is het profiel immers te zien, maar
een buis breekt gauw en werkt langzamer.

Wat betreft de dichtheid van het meetnet is één peiling per 100 à 200 m
voldoende (Van Dijk, Waterschap de Waterlanden; Watersbhap de Proosdijlanden; LID, 1983). Bij baggerproeven in de Drentse veenkoloniën
(LID, 1983) is één meting per + 1.000 m onvoldoende gebleken. Dit met
name voor een redelijke kostprijsberekening. De peilingen moeten het
liefst over de hele breedte van de sloot gedaan worden (bijvoorbeeld
om de 2 m).
Het kan ook erg belangrijk zijn de slibkwaliteit te onderzoeken. Dit
is vooral van belang om een inzicht te krijgen in de bemestende waarde
(zie 2.5. en 5.3.) van de bagger. Verder ook om een eventuele verzurende
werking van de bagger na te gaan (pH-meting, pyrietgehalte). Verwacht
men dat het slib mogelijk zware metalen kan bevatten in hoge concen
traties dan kan een slibabalyse ook uitsluitsel geven. Zo kan een

slibanalyse belangrijke aanwijzingen geven voor de baggerberging.
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De in de hoofdstukken 3 t/m 6 naar voren gekomen eisen, waaraan het bag
gerplan moet voldoen worden in dit hoofdstuk kort samengevat naast
elkaar gezet.
Cultuurhistorie en landschap
Kavel- en slotenpatroon zoveel mogelijk intact laten
Afwisseling land en open water handhaven

4
4

Vogels

*
*
*
*
4

*
-

Flauw onderwatertalud (+ 1 : 4)
Achterstallig slootonderhoud in beperkte mate, aanwezigheid
drijvend slootvuil voor zwarte stern
Aanwezigheid voedsel (zie eisen vis, macrofauna, amfibieën)
Open water voor visetende vogels (niet te weelderige vegeta
tie)
Periode september t/m november-december(van werkzaamheden)
Gefaseerd baggeren

Vissen

*

*

*
4

*
4
4
4
4
4

Voldoende waterplanten:
fytoplankton voor zuurstofvoorziening en primaire
produktie
gevarieerd submerse plantenbestand voor zuurstof, paaisubstraat en voedselvoorziening (schuilplaats macro
fauna, aufwuchs)
Bedekking waterplanten niet meer dan + 25 - 30% van het
wateroppervlak voor een constante waterkwaliteit (O2, pH,
hardheid)
Ondiepe oeverzônes voor planten en snelle opwarming in het
voorjaar (paai)
Diepe plaatsen en intrekwegen (1-3 m) voor overwintering,
paai-intrek en een constanter verblijfmilieu qua zuurstof
gehalte, pH, turbiditeit
Algemeen goede waterkwaliteit, daarom verontreiniging zoveel
mogelijk afsluiten om algenbloei, flabvorming, slecht door
zicht etc. te voorkomen
Paaitijd maart t/m eind mei-juni (met terugtrek)
Overwinteringstrek oktober-november
Overwinteringsperiode december t/m maart
Periode oktober t/m december (van werkzaamheden)
Vluchtmogelijkheden bij baggeren (doodlopende sloten naar
open kant toe bewerken)

Amfibieën
4
Niet teveel waterplanten

*
4
4
4
4

Vooral submerse en drijfbladplanten worden gewaardeerd
Kortom een nog niet vergevorderd stadium van verlanding
Aanwezigheid macrofauna (komen vanzelf met planten)
Goede waterkwaliteit
Periode september t/m oktober (van werkzaamheden)
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*
Slootkanten schraal houden in verband met waardevolle nog vrij
volledige vegetatie van het dotterverbond
4
Goede waterkwaliteit voor evenwichtig waterplantenbestand
4
Maximale diepte 2 à 3 m in verband met lichtgrens
4
Voor submerse planten instandhouding van het pioniermilieu
door regelmatige slootschoning. Bijvoorbeeld eens in de 3 à 5
jaar baggeren + elk jaar schonen met de maaikorf. Eventueel
een wat
grotere diepte (1 - 3 m afhankelijk van de lichtgrens).
Goed doorzicht voor fotosynthese (door goede waterkwaliteit)
*
Voor drijbladplanten achterstallige slootschoning, dat wil
zeggen bagger laten zitten en lage onderhoudsfrequentie (één
maal in de 5 - 8 jaar). Bij het baggeren op bepaalde afstand
groeiplaatsen sparen (ook in de winter zijn de bladeren nog
goed zichtbaar) bijvoorbeeld om de 50 m. Jaarlijks slootonderhoud met de maaikorf
4
Voor drijvende emergenten (drijftillen) overhoekjes en dwarsslootjes sparen. Door jaarlijks onderhoud met de maaikorf
verdergaande verlanding tegengaan.
3fe
Emergenten sparen als oeverbescherming en beschutting tegen
wind etc. Daarom oeverstrook van 1 tot 3 à 4 m (aan weers
zijden afhankelijk van de breedte) niet baggeren. Door jaar
lijks slootonderhoud met maaikorf verdergaande verlanding
tegengaan.
*
Voor alle planten met uitzondering van fytoplankton en draad
algen niet graven in de vaste ondergrond
4
Zoutgehalte omlaag proberen te brengen (tot onder 100 mg Cl /1)
door toevoer vanuit de Ringvaart via de Dorpswetering zoveel
mogelijk te beperken.
4
Periode oktober t/m december (van werkzaamheden)
Waterkwaliteit
4
Inlaat vanuit Dorpswetering zoveel mogelijk beperken. Het zeer
hoge fosfaatgehalte beïnvloedt hier de waterkwaliteit niet zo
erg door waarschijnlijk binding aan ijzer. Bagger over het land
verspreiden is nu echter niet aan te bevelen.
4
Schoning in de winter waarborgt een snelle restabilisatie
van de zuurstofhuishouding en in het algemeen de waterkwaliteit.
Een snelle bezinking van het slib door het sparen van oever
vegetatie en een geringe stroming is dan wel voorwaarde.
Baggerberging
4
Oppervlakte natte bagger zo klein mogelijk houden. Pas ver
spreiden na rijping. Eerst de bemestende werking nagaan door
middel van een slibanalyse bij voorgenomen verschralingsbeheer.
In Demmerik de bagger geheel of gedeeltelijk (meer dan 90%)
afvoeren.
Methoden
4
In Demmerik met hydraulische kraan + dieplepelbak eventueel
op schotten, omdat deze methode milieuvriendelijk is en geen
last heeft van het vele kienhout en relatief goedkoop is.
Voorwaarde is een goede machinist met ervaring in de streek.
4
Deze methode kan pas toegepast worden na voltooifng van de
geplande ontsluitingsweg aan de oostzijde van het reservaat.
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8.1.

ALGEMEEN

Een hydraulische kraan met dieplepelbak op rupsen of eventueel op schot
ten komt in dit onderzoek als meest geschikte methode naar voren. Deze
methode is milieuvriendelijk te noemen en relatief goedkoop. Een cutter
zuiger werkt ook redelijk milieuvriendelijk, maar is erg duur en zal
waarschijnlijk zeer veel last hebben van kienhout. Bij een proef met een
cutterzuiger in de directe omgeving (ruilverkaveling "Oukoop-Kortrijk",
Wilnis) is deze methode hier ongeschikt gebleken vanwege verstoppingen
door kienhout (mededeling Groenedijk, Hengelsportvereniging "Wilnis").
De meest geschikte periode is de maand oktober. Ruimer genomen is de
peridoe oktober t/m december de aangewezen tijd.
Er kan pas gebaggerd worden na voltooiing van de ontsluitingsweg aan
de oostzijde van het reservaat.
Als richtlijn voor de machinist aangeven:
1.
baggeren tot op het vaste veen, maar niet erin;
2.
diepte vast veen uit metingen (zie verder) als globale indicatie.
Vanaf één perceel, twee naastliggende sloten baggeren (één heen en één
terug)- en dan enkele percelen verder weer beginnen. Of navragen hoeveel
het extra kost om zonder te baggeren terug te rijden. Oeverstrook van
een bepaalde breedte niet baggeren (zie verder) aan weerszijden. Voor
eVke sloot een vaste onderhoudsfrequentie kiezen afhankelijk van de
functie: smalle sloten (en ondiep) als paaigebied met submerse planten
(ook voor amfibieën) -> hoge onderhoudsfrequentie (1 x in de 3 à 5 jaar
baggeren + jaarlijkse slootschoning met maaikorf); brede sloten als
visintrekweg en/of voor drijfbladplanten en emergenten (zwarte stern)
-*• lage onderhoudsfrequentie (1 x in de 5 à 8 jaar baggeren + jaarlijkse
of tweejaarlijkse slootschoning met maaikorf) en bagger laten zitten.
Bij visintrek eventueel een diepe middengeul (+ 1,5 m) maken. Voor
drijfbladplanten af en toe (b.v. om de 50 à 10Ö m) zichtbare groei
plaatsen sparen. Alle sloten elk jaar schonen met de maaikorf met een
trekker op dubbellucht, behalve als er dat jaar gebaggerd wordt.
Overhoekjes (bijvoorbeeld bij bosjes) en dwarsslootjes niet baggeren.
Tijdens het baggeren controleren of het werk naar wens wordt uitgevoerd
(oevers sparen, vast veen ontgraven). Door peilen met de steekbuis na
gaan of er niet teveel bagger is achtergebleven.
Wat betreft baggerberging zie 6.5. Het gebruik van schotten om de breedte
van de strook natte bagger zo gering mogelijk te houden is aan te bevelen.
De gerijpte bagger in de zomer afvoeren met vrachtwagens (dan is de draag
kracht wél voldoende). Informeren in Boskoop wat die ervoor willen hebben
en anders gratis af te laten halen door tuinders (bijvoorbeeld Kok).
Bagger over land verspreiden is af te raden in verband met enorme bemes
tende werking.
Er moet gefaseerd gebaggerd worden, dat wil zeggen niet meer dan ongeveer
h of 1/3 deel van alle sloten per jaar.

-688.2.

MOGELIJKHEDEN PER SLOOT

Op dit moment is nog moeilijk te zeggen waar begonnen moet worden etc.
Dit is afhankelijk van de uiteindelijke waterstaatkundige inrichting,
ontsluiting etc. Daarom volgt hierna (blz. 69, 70 en 71) een overzicht
van alle sloten met eventuele mogelijkheden, kosten etc. Bij alle sloten
is een strook van + 100>|m breedte langs de Dorpswetering nxet meegere
kend. Bij visintrek vanuit de Dorpswetering moeten deze stukken van de
betreffende sloten en de Dorpswetering wel gebaggerd worden.
Technisch niet haalbaar betekent dat er zo weinig bagger ligt (< 20 cm)
dat haast niet te verwijderen valt. Dit blijft bij een normale baggerbeurt meestal nog achter.
Wat betreft bewerkbaarheid van de sloten in verband met de breedte kan
het volgende geconcludeerd worden. De reikwijdte van een kraan is 9, 11,
13 of 15 m + 3 m (te sparen oever bij brede sloten) - 1 tot 2 m (tussen
spo&r en Zuwe 2 m, de rest lm). De netto-reikwijdte is dan 10, 12, 14 of
16 m (afhankelijk van type kraan). Bij gebruik van een 13 m kraan, die in
de praktijk ook milieuvriendelijk werkt, geven dan alleen sloot 14 en 27
problemen. Verder zijn ook sommige sloten, plaatselijk, bij de knik, op
kruisingen of tegen het dorp te breed. Door uitlopen van de resterende
bagger en jaarlijks slootonderhoud zal verregaande verlanding waarschijn
lijk toch niet optreden.

8.3.

KOSTEN

De kosten van ontgraven modder en vegetatie en op enige afstand van de
waterlijn op de kant zetten + één keer overdraaien en na rijping ver
spreiden met de walfrees bedroeg ƒ 12,15/m oeverlengte (LID, 1983). Voor
Demmerik gaan hier de kosten van maaien van de insteek en vijzelen van de
taluds vanaf. De totale kosten kunnen dan geraamd worden op 25920 m x
ƒ 11,87 = ƒ 307.670,= (inclusief alle bijkomende kosten als onvoorzien,
directiekosten enz.).
Een tweede mogelijkheid van kostprijsberekening is via de hoeveelheid
te ontgraven bagger. De kosten van ontgraven en op de kant zetten (op
schotten) bedragen ongeveer ƒ 1,60/m3 natte bagger. Hier komen dan nog
de kosten van het opschuiven van de baggerstaal of het plaatsen van
schotten bij. De kosten hiervan kunnen nog maximaal ƒ 1,50/m3 be
dragen. De totale kosten komen dan op 62240 m3 x ƒ 3,=/m3 = ƒ 186.720*
De kosten kunnen dan geraamd worden op ƒ 200.000,= tot ƒ 300.000,=.
Hierbij komen dan nog de kosten van afvoeren van de bagger met behulp
van een hydraulische kraan en vrachtwagens en/of gedeeltelijk door
gratis weghalen door tuinders. Deze kosten kunnen zelfs negatief uit
vallen bij goede kwaliteit van de gerijpte bagger. Er valt echter nog
niet veel van te zeggen.
Bij gefaseerd baggeren kunnen ook de kosten van het deel berekend wor
den via het aantal kubieke meters of meters oeverlengte van de betref
fende sloten.

* Bij deze methode is dus niet het verspreiden over het land begrepen
zoals bij de vorige.
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-72HOOFDSTUK 9 - AANBEVELINGEN VOOR NADER ONDERZOEK
Voor het uitvoeren van de baggerwerken in Demmerik is nog nodig:
nader meten van diepte vast veen, baggerdikte enz. in de in het
vorige hoofdstuk aangegeven sloten;
doorzichtmetingen voor meer inzicht in de maximale diepte (lichtgrens).
Voor algemeen inzicht, vooral van belang voor de waterstaatkundige in
richting, zou de relatie ijzer - fosfaat van het slib nader onderzocht
moeten worden en waar de enorme hoeveelheden fosfaat vandaan komen
(ongerioleerde bebouwing of Ringvaart vanuit Wilnis-Veldzijde of
allebei).
Voor meer inzicht in milieuvriendelijk baggeren zouden vegetatie
opnames vóór en elk jaar na het baggeren erg veel nuttige gegevens op
kunnen leveren. Dit dan in verschillende sloten, zoals diepe, ondiepe,
sloten waar bewust baggeren is achtergelaten (voor drijfbladplanten) en
andere. Onderzoek op langere termijn naar het effect van verschillende
onderhoudsfrequenties is ook zeer nuttig.
De gevolgen van opgebrachte bagger zou bekeken kunnen worden door toch
(droge) bagger op één perceel te verspreiden. Wellicht vervluchtigt
een groot deel van de voedingsstoffen of spoelt uit. Ook de effecten
van natte bagger op de smalle strook langs de oever zijn belangrijk om
na te gaan. Tevens is het belangrijk om te onderzoeken wat de gevolgen
van baggeren door berijding, morsen etc. op de slootkantflora zijn.
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In de procedure van de ruilverkaveling "Oukoop-Kortrijk" is een deel van de
Demmerikse polder aangewezen als reservaats- en beheersgebied.
Gemakshalve zal dit gebied in het vervolg "het reservaat" genoemd worden.
Het reservaat, een veenweidepolder met relatief zeer brede sloten (vrij uniek
in de provincie), is uitgezonderd van waterpeildaling. Het reservaat ligt in
de hoek tussen de Vinkeveense Plassen en de lintbebouwing van Demmerik (Vinkeveen). De bodem bestaat uit bosveen met daarop een toemaakdek. Dit toemaakdek is in de loop van de jaren gevormd door het telkens opbrengen van een
mengsel van stalmest en bagger, afkomstig uit de poldersloten.
Op dit moment is er sprake van een baggerachterstand en is het wegwerken
daarvan nodig. Dit moet echter zo gebeuren dat het slootmilieu weer hydrobiologisch en ecologisch waardevol wordt of blijft. De vroegere wijze van baggeren
(hoofdstuk 2.4) en kwantiteits- en kwaliteitsmetingen van de bagger (hoofdstuk
2.5) zijn belangrijke uitgangspunten. Het vroegere slootbeheer kenmerkte zich
door constantheid per plaats en tijd en variatie en spreiding in ruimte.
De baggerhoeveelheid bleek in het reservaat per sloot sterk te verschillen;
sommige sloten zijn hard nodig en sommige niet. de bagger bleek verder ontzet
tend veel nutriënten (N en P) te bevatten. Toch heeft dit hier niet zoveel in
vloed op de waterkwaliteit, waarschijnlijk vanwege binding van fosfaat aan ijzer.
De belangrijkste natuurwetenschappelijke waarden van het reservaat worden ge
vormd door de volgende onderdelen:
slootkantvegetatie, bestaande uit veel vrij zeldzame soorten, veelal van het
Dotterverbond. Verder enkele blauwgrasland-soorten;
soortenrijk makrofaunabestand;
funktie als paaigebied voor zeer veel vissen, vnl. afkomstig van de Vinke
veense Plassen;
- voorkomen van enkele zeldzame (kleine) vissoorten;
- vogelstand, bestaande uit weidevogels. Vooral het voorkomen van zwarte stern
en kemphaan is erg waardevol. Verder overwinterende smienten en ganzen;
goede (soortenrijke) amfibieën en reptielenstand met onder andere ringslang;
het mogelijk nu nog voorkomen van de visotter.
Op dit moment wordt het water in de polder vervuild vanuit het dorp Demmerik
(Dorpswetering). Deze vervuiling is afkomstig van de ongerioleerde bebouwing van
Demmerik en/of opgepompt kwelwater van Wilnis-veldzijde (droogmakerij) en/of inlaatbron (Amsterdam-Rijnkanaal en Kromme Mijdrecht). Wegnemen van deze vervui
lingsbronnen is voorlopig niet mogelijk. Ter verbetering van de waterkwaliteit
in de polder is afsluiten van de toegangen tot het dorp dus gewenst. Vanuit het
oosten kan relatief veel beter water worden ingelaten.
De toegankelijkheid voor de paaiende vis moet echter ook gewaarborgd zijn. Zo
zijn er een aantal alternatieven voor de hydrologische inrichting te overwegen
(zie hoofdstuk 2.9).
Verbetering van de waterkwaliteit zal waarschijnlijk ook de snelheid van baggerophoping verminderen en de baggerkwaliteit verbeteren. Dit bespaart waar
schijnlijk in de toekomst een hoop kosten (bagger afvoeren hoeft niet, lagere
onderhoudsfrequentie).
De eisen van vogels, vissen en amfibieën aan het slootmilieu blijken ongeveer
overeen te komen. Er moet een gevarieerd water- en oeverplantenbestand zijn, met
vooral submerse waterplanten. De hoeveelheid vegetatie moet beperkt zijn.
Algenbloei of flabvorming is zeer nadelig.
Een goede waterkwaliteit en tegengaan van verlanding is hiervoor vereist. Er
moet gebaggerd worden in de periode oktober t/m december om de verlanding tegen
te gaan. Het effekt op de zuurstofhuishouding en het slootmilieu in het alge
meen is in deze periode zeer klein.
Voor vissen is een variatie in diepte erg belangrijk. Ondiep water om te paaien,
dieper water voor visintrek en overwintering.
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Voor de slootvegetatie is het van belang een variatie in de onderhoudsfrequentie in te stellen. Er ontstaan dan verschillende stadia van verlanding met de
bijbehorende specifieke flora. Graven in de vaste ondergrond is vaak funest
voor de slootvegetatie. Een strook langs de oever (tot ± 2,5 m breed, afhanke
lijk van de breedte van de sloot) sparen, is voor behoud van oeverplanten (en
dus oever) aan te bevelen. Dit is tevens van belang als "herkolonisatiedepot".
Vrijwel alle planten en dieren zijn gebaat bij gefaseerd baggeren (gespreid
in ruimte). Bagger op het land brengen is pas verantwoord na baggerkwaliteitsmetingen of als het land toch geen of weinig waarde heeft. In het reservaat bij
voorbeeld, is de bemestende waarde van de bagger zo hoog, dat zelfs vanuit land
bouwkundig oogpunt, afvoer gewenst is.
Globaal bekeken zijn er twee baggermethoden die in Nederland veel gebruikt worden:
1. Kraanmethode - 2. Zuigermethode.
Van de Kraanmethode is de hydraulische kraan met dieplepelbak een milieuvriende
lijke en zeer goedkope methode. Een nadeel is dat deze alleen vanaf de kant kun
nen werken. Ze hebben derhalve een beperkte reikwijdte en behoeven enige draag
kracht (hoeft niet veel te zijn). Over het algemeen is deze methode echter zeer
gunstig.
Zuigers zijn vaak erg duur. Bij direct over het land verspuiten, valt de prijs
nog mee. Grasland wordt echter al bij zeer dunne lagen (
2,5 cm) verstikt, zo
dat herinzaai nodig is. Alleen bij akkerbouw vormt dit geen probleem. Bagger af
voeren via persleidingen is erg duur. Vrijwel alle zuigers zijn zeer gevoelig
voor verstopping door plastic, kienhout (bosveen !), ruwe waterplantenmassa etc.
Er blijft vaak ook meer bagger achter dan bij kraanmethoden. Deze methode is re
delijk milieuvriendelijk. Toepassen als vanaf het land werken niet mogelijk is.
Voor het baggeren moet er altijd gemeten worden. Wellicht zit er zo weinig dat
het nieteens technisch verwijderbaar is. Dit meten kan met peilstok, peilbuis,
electronisch dieptemeten of een combinatie. Een ijsbedekking biedt uitstekende
mogelijkheden voor het peilen met peilstok of peilbuis.
Voor het reservaat wordt gefaseerd baggeren in de periode oktober t/m december
(liefst oktober) met de hydraulische kraan met dieplepelbak geadviseerd. Met een
vaste baggerfrequentie voor één sloot, per sloot echter verschillend.
Verder is jaarlijkse slootschoning met de maaikorf nodig. Een goede hydrologische
inrichting (afschermen vervuiling) is voor een structurele verbetering voor de
toekomst wellicht nog het belangrijkste.
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Enkele interne dossiers van S.B.B. Utrecht, betreffende de ruilverkave^ling "oukoop-Kortrijk" (reservaatsvorming, toedeling waterbeheersing etc.).
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Bijlage 1

LIGGING IN DE REGIO ^

Sïlifcsa

Bijlage 3ä: Gelaagdheid en dimensionering van de sloten.
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VINKEVEEN

Bijlage 4B LIGGING MEETPUNTEN
SLIBANALYSE

Bijlage 4C

RELATIE IJZER-FOSFAATGEHALTE

Bijlage

5 - WAARDEVOLLE PLANTEN VAN HET GEBIED

Lijst van in provinciaal opzicht waardevolle soorten.
Bron: Provinciale milieukartering 1979 (P.W.S. Utrecht) en R.I.N.

Submerse waterplanten:
Ceratophyllum submersum
Chara sp.
Elodea canadensis
Lemna trisulca
Myriophyllum spicatum
Nitella sp.

ongedoorn hoornblad
kranswier
brede waterpest
puntkroos
aarvederkruid
kranswier

Drijfbladplanten en drijvende emergenten:
Cicuta virosa
Hydrocharis monsus-ranae
Nymphaea alba
Nymphoïdes peltata
Stratiotes aloides

waterscheerling
kikkerbeet
witte waterlelie
watergentiaan
krabbescheer

Oeverplanten (emergenten):
Acorus calamus
Butomus umbellatus
Sium latifolium

kalmoes
zwanebloem
grote watereppe

Slootkantplanten:
Anthoxanthum odoratum
Calamagrostis canescens
Caltha palustris
Carex disticha
Carex nigra
Carex panicea
Cirsium palustre
Epilobium palustris
Filipendula ulmaria
Hypericum tetrapterum
Juncus acutiflorus
Juncus compressus
Juncus conglomeratus
Juncus subnodulosus
Lotus uliginosus
Luzula multiflora
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia nummularia
Lysimachia thyrsiflora
Prunella vulgaris
Ranunculus flammula

reukgras
hennegras
dotterbloem
tweerij ïge zegge
gewone zegge
blauwe zegge
kale jonker
moeraswederik
moerasspirea
gevleugeld hertshooi
veldrus
platte rus
biezeknoppen
padderus
moerasrolklaver
veelbloemige veldbies
echte koekoeksbloem
penningkruid
moeraswederik
brune1
egelboterbloem

-2Sagina nodosa :
Sphagnum sp.
Stachys palustris
Stellaria palustris
Triglochin palustris
Veronica beccabunga

sierlijke vetmuur
veenmos
moerasandoorn
zeegroene muur
moeraszoutgras
beekpunge
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Bijlage 6: EIGENDOM 2 5-11-1982
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Bijlage 7: VOORLOPIGE TOEDELING
+ ONTSLUITING
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Bijlage 8: PEILVERLAGING
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Bijlage 9A: OPPERVLAKTEWATERAANVOER VOOR DE
RUILVERKAVELING
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Bijlage ioA

HYDROLOGISCHE
INRICHTING 1
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Bijlage 10 B : KWALITEITSSCHEIDING
behorende bij in
richting 1
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Bijlage 10 C

HYDROLOGISCHE
INRICHTING 2
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Bijlage 10 D

HYDROLIGTSCHE
INRICHTING 3

Bijlage li: Relatie doorzicht,
diepte en lichtdoordringing

Uit:

R.G. Wetzel (1975): Limnology. Philadelphia
London, Saunders Company.

Bijlage 12: Ontwikkeling van gedoomd hoornblad
(ceratophyllum demersum) gedurende
het jaar.

LIGHT INTERCEPTION
BY PERIPHYTON

WATER EXTINCTION
COEFFICIENT

100:
(%)•
0

Soooo
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J cm-2)|

0

WATER TEMPERATURE

100|

PHOTOSYNTHETIC
ACTIVITY AT LIGHT
SATURATION

SPECIFIC
LEAF AREA

ELONGATION

100 OF MAIN AXIS
(%(
0
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M

J

J
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T IME ( m o n t h s )
Uit:

E.P.H. Best; J.H.A. Dassen (1985): Primary production, growth and biomass
of Ceratophyllum demersum in Lake Vechten, The Netherlands, Limn. Inst.
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Bijlage

«HUIDIG BEHEER
STAATSBOSBEHEER

.
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Gebruikelijk beheer: ie snede maaien na 15 juni, daarna inscharing met
1,5-2 stuks droog vee, of 2,5-3 pinken per ha van 1 aug. - 15 okt.
Gebruikelijk beheer (zie boven) + bemest in winter '83, '84 en '85 met
ruige mest m.u.v. een strook van 5 m langs de slootkant.
2 mnal per jnar hooien (geen beweiding)

BIJLAGE

14

VISSOORTEN VAN
DEMMERIK
soorten

gebieden

polder

eteri ng

plassen

Brasem (Abramis brama)

*

++

++

++

Blankvoorn (Rutilus rutilus)

*

++

++

++

Baars (Pérca fluviatilis)

*

++

++

++

Ruisvoorn (Scardinius erythrophthalmus)^

++

++

++

Snoek (Esox lucius)

*

++

++

++

Zeelt (Tinea tinea)

*

++

++

+

Paling (Anquilla anquilla)

*

++

++

++

Blei (Blicca bjoerkna)

*

+

+

+

Kroeskarper (Carassius carassius)

*

+

+

+

Karper (Cyprinus carpio)

*

+

+

+

Kleine Modderkruiper (Cobitis taenia)*

++

+

?

Bittervoorn (Rhodeus amarus)

*

+

+

?

Vetje (Leucaspius delineatus)

*

+

+

7

Pos (Gymnocephalus cernua)

*

+

+

+

Alver (Alburnus alburnus)

*

-

+

+

Kwabaal (Lota lota)

*

-

-

+

Rivierdonderpad (Cottus gobio)

*

-

?

+

Snoekbaars (Schizostedion lucioperca)*

-

±

+

Bot (Platychtus flesus)

-

-

+?

Meerval (Silurus glanis)

-

-

+?

Spiering (Osmerus eperlanus)

-

-

+

Grondel (Gobio gobio)

-

-

+

KW

Tabel 1. Overzicht van de visfauna van de Demmerikse Polder en omge
ving. *. eigen waarneming; ++. jaarlijks veel; +. Jaarlijks weinig;
+. jaarlijks zeer weinig; +•?. niet elk jaar; ?. onbekend.

Bron:Dirkse,19 83

