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Samenvatting
Wat is (s)Ken uw sloot?
In 2016 is Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) een samenwerking aangegaan met vier
agrarische collectieven in haar beheersgebied. Het waterschap streeft naar ecologisch gezond
water. Omdat groot deel van de wateren in het beheergebied van AGV bestaat uit agrarische
sloten, die niet in hun eigen beheer zijn, worden sinds 2016 beheerpakketten ofwel blauwe
diensten aangeboden waarvan de verwachting is dat ze bijdragen aan ecologisch gezonde sloten
met een goede en diverse onderwater begroeiing.
Agrarische bedrijven kunnen zich via het agrarisch collectief aanmelden voor beheerpakketten en
krijgen hiervoor een vergoeding. Tot de meest gebruikte blauwe diensten horen bijvoorbeeld
baggeren met baggerpomp, bemestingsvrije bufferzone, ecologisch slootschonen, botanische
waardevolle weiderand en natuurvriendelijke oever.
Van de blauwe diensten verwacht AGV een positief effect op de waterkwaliteit. Daarom is in 2017
“(s)Ken uw sloot” in het leven geroepen, waarbij de deelnemers (en iedereen die mee wil doen!) in
juli of augustus een klein onderzoek naar enkele van hun sloten doen. Voor leden van de
agrarische collectieven staat hier een vergoeding tegenover. Gewapend met een speciale hark en
telefoon beantwoorden zij een aantal vragen over of er planten in het water groeien, of er
rivierkreeften of grote vissen voorkomen en ze noteren de diepte, de helderheid van het water en
de dikte van de baggerlaag. De echte fanatiekelingen noteren ook de aangetroffen water- en
oeverplanten.
Wie gingen u voor?
Iedereen mag meedoen met (s)Ken uw sloot, ongeacht hoeveel planten er in de sloot groeien en
ongeacht of u meedoet aan een blauwe dienst. AGV is blij met iedere deelnemer. En deelnemers
vinden het veelal leuk en leerzaam om mee te doen. Hoe meer gegevens we met zijn allen
verzamelen, des te meer inzicht we krijgen in de ecologische waterkwaliteit van onze sloten in een
(voor AGV) relatief onbekend gebied. Hieronder staat opgesomd hoeveel deelnemers en
meetpunten in de afgelopen jaren en in totaal zijn bekijken. In de overzichtskaart eronder ziet u de
ligging van de sloten. Zoals u ziet gingen flink wat deelnemers u voor!
Tabel Aantal deelnemers, meetpunten en aantal meetpunten per jaar

2017

2018

2019

Totaal 2017-2019

Aantal deelnemers

22

39

45

Ca. 75*

Aantal sloten

153

274

262

690

*Kan niet exact bepaald worden, omdat de opgegeven namen niet ieder jaar hetzelfde zijn en sommige deelnemers
geen naam hebben ingevuld.
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Wat zijn de belangrijkste inzichten tot nu toe?
Waterplanten
Waterplanten vormen een belangrijke basis voor het onderwaterleven. Ze leveren zuurstof, geven
beschutting aan waterdieren en zijn een voedingsbron. Op de waterplanten leven kleine
waterdiertjes, die op hun beurt weer voedsel zijn voor vissen, kikkers en salamanders. Maar
waterplanten in kleine sloten zijn ook een belangrijke broedkamer en opgroeiplek voor jonge vis,
zoals snoek. De bedekking van ondergedoken planten in de gemonitorde sloten is gemiddeld rond
de 20%, waarbij natuurlijk veel variatie is tussen de verschillende sloten. Dit geeft een indicatie
van een redelijk onderwaterleven maar in de optimale situatie is de begroeiing onder water nog
wat rijker. In de figuur hieronder is de kwaliteit van de waterplantenbedekking weergegeven in
tinten groen. Hoe donkerder het bolletje, hoe beter de waterplantenbedekking ontwikkeld was op
die locatie.

https://tauw.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ba12330b9833433fa2f55457d63
05569) Opnames Sken je Sloot 2018. Donkergroen is goed ontwikkelde waterplantenbedekking.
De bedekking van de verschillende soorten waterplanten verschilt sterk met de grondsoort (zie
onderstaande grafiek). Op kleibodem is de bedekking van vrijwel alle vegetatielagen hoger dan op
een veenbodem. Veenbodem is vaak wat slapper, waardoor waterplanten moeilijker wortelen en
tot ontwikkeling komen. Opvallend is dat de bedekking van emerse (= boven het water
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uitstekende) vegetatie laag is in veensloten, terwijl het vaak flauwere onderwatertalud dat deze
sloten hebben hiervoor juist geschikt is omdat planten daar sneller boven water uitsteken.

De meest aangetroffen oeversoorten zijn gele lis, watermunt en moeras-vergeet-me-nietje. De
meest aangetroffen ondergedoken waterplanten zijn waterpest, grof hoornblad en sterrenkroos.
De meest aangetroffen drijfbladplanten zijn veenwortel, kikkerbeet en gele plomp. Het lijkt erop
dat de deelnemers steeds meer verschillende soorten gaan herkennen.
Rivierkreeften en grote vissen
In 2019 is bij de monitoring aangegeven of er resten van of levende rivierkreeften zijn
waargenomen. De voorlopige resultaten geven een eerste indicatie van de invloed van
rivierkreeften op de waterplanten: het lijkt erop dat met name de bedekking van ondergedoken en
boven het water uitstekende planten lager is als er resten van kreeften zijn aangetroffen.
In 2018 en 2019 is aangegeven of er grote (>30 cm) vissen zijn waargenomen in de sloot. Grote
vissen kunnen leiden tot vertroebeling door opwervelende bodemdeeltjes. Sommige vissen
woelen in de bodem op zoek naar voedsel of eten van de waterplanten. In de gemonitorde sloten
komen regelmatig grote vissen voor. In de eerste resultaten is de bedekking van ondergedoken
waterplanten bijna twee keer zo laag als er grote vissen zijn waargenomen.
Waar doen we het voor?
In deze tekst wordt regelmatig de term “ecologisch gezond water” genoemd. Maar wat houdt dit
in? Simpel gezegd als er voldoende gevarieerd leefgebied aanwezig is voor veel soorten flora en
fauna. De basis voor ecologisch gezond water is de aanwezigheid van waterplanten, waarop
allerlei andere beestjes kunnen leven. De belangrijkste knoppen om aan te draaien voor het
krijgen van waterplanten is de helderheid van water in combinatie met de diepte, voldoende licht
moet de bodem kunnen bereiken, en de baggerdikte. Links hieronder een foto van een sloot met
weinig variatie en rechts zoals we het graag zien en ook gevonden wordt in Sken je Sloot: een
sloot met helder water, mooie ondergedoken waterplanten en ook boven het water uitstekende
soorten.
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1 Inleiding
Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) is in 2016 in samenwerking met eerst drie en later vier
agrarische collectieven in zijn beheergebied gestart met agrarisch waterbeheer, waarin blauwe
diensten (beheerpakketten) worden aangeboden via gebiedsaanvragen. Deze agrarische
collectieven zijn Rijn Vecht en Venen (RVV), Collectief Utrecht Oost (CUO), Noord-Holland Zuid
(NHZ) en Hollandse Venen (HV). Het waterschap streeft naar een gezonde ecologische toestand
in alle sloten en dat begint met het voorkomen van ondergedoken vegetatie. De nadruk van het
project ligt daarom op het monitoren van de bedekkingspercentages van de verschillende
vegetatielagen.
In 2017 is een methode opgezet waarmee agrariërs jaarlijks de sloten langs hun percelen op een
eenvoudige manier kunnen monitoren. Op deze manier vergroot de betrokkenheid van
deelnemende agrariërs bij hun slootkwaliteit en op termijn wordt de effectiviteit van
beheerpakketten in beeld gebracht. Daarnaast verzamelt het waterschap op deze manier relatief
veel informatie over een gebied waar normaliter minder intensief monitoring plaatsvindt.
De monitoring bestaat uit het beantwoorden van een aantal vragen in een applicatie die op de
mobiele telefoon kan worden geïnstalleerd. Daarbij maakt de deelnemer een aantal foto’s, doet hij
of zij een aantal metingen met behulp van een meethark (secchi-hark), schat de bedekkingen van
de aanwezige waterplanten en voert optioneel de aanwezige soorten van waterplanten in. Dit
rapport presenteert de resultaten van 2019 en vergelijkt tevens de gegevens van 2017, 2018 en
2019 met elkaar.
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In voorliggend rapport vindt een feitelijke vergelijking plaats van een aantal resultaten tussen de
drie monitoringsjaren. Het doel hiervan is om te kijken hoe een aantal parameters zich over de
jaren heen ontwikkelen. Voor het wetenschappelijk aantonen van verbanden tussen beheer en
waterkwaliteit zijn nog te weinig data verzameld. Bovendien worden er ook veel sloten zonder
beheerpakket gemonitord.

2 Methode
2.1

Werkwijze

De monitoring gebeurde aan de hand van een app (Survey123) die op de telefoon van
deelnemende agrariërs geïnstalleerd was. Deze app bestaat uit een vragenlijst van ieder jaar
(grotendeels) dezelfde vragen. Daarnaast kregen deelnemers een secchi-hark (hark met
peilschaal en witte tanden) en een plantenzoekkaart tot hun beschikking. De secchi-hark is
gebruikt om onder andere de waterdiepte, slibdikte en het doorzicht te meten. Als alle vragen
waren ingevuld en foto’s gemaakt, kon de deelnemer de resultaten verzenden, waarna deze in
een centrale database werden opgeslagen. Er zijn alleen in 2017 ook enkele vragenlijsten
analoog ingeleverd.
De monitoring is in de maanden juli en augustus uitgevoerd. De deelnemer voerde de monitoring
uit langs meestal meerdere sloten verspreid over zijn/haar agrarische percelen. Om een zo goed
mogelijk beeld te krijgen van de situatie over de jaren heen was het advies om jaarlijks op
dezelfde punten te monitoren. Het advies was tevens om alle trajecten op dezelfde dag te
monitoren, maar dit was niet verplicht. De werkwijze van de monitoring is uitgelegd in een aantal
filmpjes die hier te raadplegen zijn:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMN7DP40mfZNh_ZQp9tsqbJMCU3KTd1YQ.

2.2

Vragenlijst

In Analoog monitoringsformulier ‘Blauwe Diensten’ 2019 staat de vragenlijst die gebruikt is in 2019
met daarbij een uitleg van de vragen. In de afgelopen jaren hebben een aantal wijzigingen in de
vragenlijst plaatsgevonden:
2019: toevoeging van welk collectief de deelnemer lid is
2019: toevoeging foto van bovenaf
-

2019: toevoeging vragen over rivierkreeften en -resten toegevoegd
2019: ten opzichte van 2017 en 2018 zijn het doorzicht, de diepte en het talud alleen in
het midden van het traject bekeken en niet meer op 3 plekken. De baggerdikte bleek wel
flink te kunnen verschillen en is ook in 2019 op 3 plekken gemeten.

Het waterschap streeft naar een gezonde ecologische toestand in alle sloten en dat begint met het
voorkomen van ondergedoken vegetatie. De nadruk van het project ligt daarom op het monitoren
van de bedekkingspercentages van de verschillende vegetatielagen.
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Optioneel bestond de keuze om de aanwezige soorten aan te geven in het vragenformulier. De
deelnemers konden, van de soorten die zij herkenden, aangeven of deze in de oever, het water,
of oever én water stonden. Deze manier van het maken van soortenopnames geeft een indicatie
van de aanwezige soorten, maar daarmee is sterk verweven dat soorten die makkelijk te
herkennen zijn vaker voorkomen, doordat deze vaker ingevuld worden.
Bij een professionele soortopname is dat niet het geval; de opnemer bepaalt dat van ieder plantje
dat hij ziet tot welke soort deze behoort. Dit is dan ook een professional, dus dit niveau wordt niet
van de deelnemers van de agrarische monitoring verwacht.

2.3

Uitleg vegetatielagen

In Figuur 2-1 staat een schematische toelichting van de vegetatielagen en in Figuur 2-2 een aantal
voorbeelden.
Met emers wordt het deel van de planten dat boven de waterlijn uitsteekt bedoelt. Met drijvend
worden de echte drijfbladplanten bedoeld, dat zijn planten die in de waterbodem wortelen, maar
waarvan de bladeren op het water drijven. Kroos bestaat uit hele kleine, los drijvende blaadjes.
Flab is de afkorting voor Floating algae beds (drijvende algenmatten). Deze ontstaan in het
vroege voorjaar op de waterbodem of op waterplanten, maar gaan na verloop van tijd drijven. Met
ondergedoken (ook wel submerse) vegetatie wordt het deel van de vegetatie dat onderwater
staat bedoeld.

Emers

Drijvend (kroos en flab
in aparte categorie)

Ondergedoken/ submers

Figuur 2-1 Schematische weergave vegetatielagen. Bron: Handboek Hydrobiologie, Stowa, 2010
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Figuur 2-2 Linksboven: sloot met emerse vegetatie. Rechtsboven: sloot met flab. Linksonder: sloot met kroos.
Rechtsonder: sloot met drijvende vegetatie.

3 Resultaten 2019
Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de resultaten uit 2019. Aangezien in de volgende
hoofdstukken veel aandacht is besteed aan dezelfde onderwerpen, maar dan in vergelijking met
andere jaren, is hier niet alle tekst onderbouwd met figuren. Er wordt verwezen naar het hoofdstuk
waarin de figuren te zien zijn, om dubbelingen te voorkomen.

3.1

Aantal deelnemers en sloten

In 2019 zijn in totaal 262 sloten onderzocht door 45 bedrijven/deelnemers. Van deze deelnemers
deden 17 deelnemers ook in 2017 en/of 2018 mee. Maar liefst 26 deelnemers deden voor het
eerst mee. Van de deelnemers zijn 26 lid van agrarisch collectief Rijn Vecht en Venen (RVV). Zij
monitorden in totaal 149 sloten. Tien deelnemers van Noord-Holland Zuid (NHZ) monitorden in
totaal 68 sloten. Zes deelnemers van Collectief Utrecht Oost (CUO) monitorden in totaal 28 sloten
en drie deelnemers van Hollandse Venen (HV) monitorden in totaal 17 sloten.

3.2

Beheerpakketten

In Tabel 3.1 staat aangegeven per beheerpakket in hoeveel sloten deze wordt toegepast. Op één
sloot zijn soms meerdere beheerpakketten van toepassing, vandaar dat het aantal
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beheerpakketten in totaal groter is dan het aantal gemonitorde sloten (262). In de eerste jaren
konden alleen boeren deelnemen die in ieder geval een beheerpakket afnamen. Die eis is in 2019
losgelaten. In het grootste deel van de sloten in geen enkel beheerpakket van toepassing (104).
Daarna zijn Baggeren met de baggerpomp (99 sloten) en een Bemestingsvrije bufferzone (72)
veel van toepassing op de agrarisch landen langs de gemonitorde sloten. Minder, maar nog
steeds frequent, voorkomend zijn Ecologisch slootschonen (61 sloten), Natuurvriendelijke oever
(51 sloten) en Botanisch waardevolle weiderand (40 sloten). Randklasse A, Rietzoom, Inundatie
en andere beheerpakketten komen in enkele sloten voor. Ecologisch slootschonen voor
krabbenscheer-vegetaties is op geen enkele sloot van toepassing.
Tabel 3.1 Overzicht aantal sloten per beheerpakket in 2019. Op één sloot kunnen meerdere beheerpakketten van
toepassing zijn.
Beheerpakket

Aantal sloten

Baggeren met baggerpomp

99

Bemestingsvrije bufferzone

72

Botanisch waardevolle weiderand

40

Ecologisch slootschonen

61

Ecologisch slootschonen voor krabbenscheervegetaties

0

Randklasse A

2

Natuurvriendelijke oever

51

Rietzoom

2

Inundatie 15 feb.- 15 mei

1

Ander beheerpakket

3

Geen beheerpakket

104

Van de 262 gemonitorde sloten lagen 183 op veengrond, 50 op kleigrond en 29 op zandgrond. In
Tabel 3.2 staat de gemiddelde waterdiepte, baggerdikte en doorzicht per grondsoort. De
baggerdikte is veel kleiner in sloten op zandgrond, vergeleken met sloten op veengrond of
kleigrond. Dat komt doordat in zandsloten vaak minder organisch materiaal aanwezig is dat
afgebroken wordt tot bagger.
Het doorzicht is veel lager in kleisloten. Door roering in het water kunnen de kleine kleideeltjes al
snel een vertroebelende wolk veroorzaken die lang in het water blijft hangen. Oorzaken zijn
bijvoorbeeld roering door wind, een koe die net gedronken heeft of waterdieren die de bodem
verstoren (vis of rivierkeeften). Ook tijdens de meting kan de Secchi-hark voor onbedoelde
vertroebeling leiden.
Tabel 3.2 Aantal sloten, waterdiepte, baggerdikte en doorzicht op de verschillende bodemsoorten. Achter de waarde
staat de hoogste en laagste waarde genoteerd (min-max).
Grondsoort

Veen

Aantal sloten

183

Gem. waterdiepte

Gem. baggerdikte

Gem. doorzicht

(m) en min-max

(m) en min-max

(m) en min-max

0,40 (0,1 – 0,75)

0,18 (0 – 0,7)

0,34 (0 – 0,75)
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Grondsoort

Aantal sloten

Gem. waterdiepte

Gem. baggerdikte

Gem. doorzicht

(m) en min-max

(m) en min-max

(m) en min-max

Klei

50

0,39 (0,1 – 0,8)

0,13 (0 – 0,33)

0,29 (0 – 0,6)

Zand

29

0,43 (0,24 – 0,8)

0,06 (0 – 0,33)

0,38 (0,1 – 0,8)

3.3

Vegetatiebedekking

In iedere sloot is de bedekking van emerse (boven het water uitstekende) planten, ondergedoken
planten, drijfbladplanten, kroos en flab bepaald. In Figuur 3-1 is de gemiddelde bedekking van alle
vegetatielagen per grondsoort weergegeven.

Bedekkingspercentage (%)

Bedekking per vegetatielaag per grondsoort in 2019
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Emers

Drijvend
Klei

Flab
Veen

Kroos

Ondergedoken

Zand

Figuur 3-1 Gemiddelde bedekking vegetatielagen per bodemtype. Met emers worden de boven het water
uitstekende planten bedoeld. Flab is de afkorting van floating algae beds (drijvende algenmatten).

In de figuur is te zien dat met name op veengrond de bedekkingen van emerse, drijvende en
ondergedoken vegetatie veel lager zijn dan op zand- of kleigrond. Een mogelijke verklaring
hiervoor is dat deze vegetatie moeilijk wortelt in de slappe veengrond. Ook zakken de zwaardere
zaden, zoals die van gele plomp, diep weg in de veengrond, waardoor deze moeilijk ontkiemen.
Voor de bedekking kroos en flab zijn geen bijzonderheden te zien op veengrond.
De bedekking van emerse, drijvende en ondergedoken vegetatie is op kleigrond gemiddeld het
hoogst en op zandgrond iets lager. Opvallend is de lage gemiddelde bedekking van kroos op
zandgrond en juist de relatief hoge bedekking van flab. Flab (Floating Algae Beds) De
gemonitorde sloten op zandgrond zijn meestal helder. Hierdoor kunnen op de bodem of op
aanwezige (restanten van) waterplanten in het vroege jaar al snel veel algen groeien. Naarmate
de algenmatten dikker worden gaan deze drijven op het wateroppervlakte. Daardoor is er minder
‘ruimte’ voor kroos.
Met name de sloten binnen het gebied van CUO scoren boven het gemiddelde, met een lagere
bedekking van kroos. In het gebied van CUO is maar één sloot aangetroffen met een
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kroosbedekking van 70% en is in de rest van de sloten kroos vrijwel afwezig. De bedekking van
ondergedoken planten is in het gebied van CUO bijna twee keer zo hoog als in de andere
gebieden.
In het gebied van RVV is in 95 sloten de bedekking met ondergedoken waterplanten minder dan
15%. 24 sloten in dit gebied zijn voor minstens de helft dichtgegroeid met emerse planten.
Iets meer dan éénderde van de sloten in het gebied van NHZ gebied is “leeg”. In iets meer dan de
helft van de sloten zijn ondergedoken planten met een lage bedekking (10% of minder)
aangetroffen.
In het gebied van HV is er een hogere gemiddelde bedekking van kroos en flab ten opzichte van
andere gebieden. De helft van de sloten is “leeg” en in deze sloten is ook nauwelijks kroos en flab
aangetroffen. De andere helft van de sloten heeft een bedekking van ondergedoken planten van
5-20%.
EKR-score
De EKR-score is een score die berekend wordt met de in de Kader Richtlijn Water (KRW)
vastgestelde methodiek. Op deze manier moet het waterschap van grotere wateren
(waterlichamen dus niet van deze sloten) de ecologische kwaliteit van het water rapporteren aan
de EU. Het is bij de berekening van belang tot welk watertype een sloot behoort. Er zijn namelijk
belangrijke verschillen tussen sloten op zand of klei en sloten op veengrond. Sloten op zand en
klei worden watertype M1a genoemd. Sloten op veengrond worden watertype M8 genoemd.
De belangrijkste verschillen zijn dat sloten van M1a vaak steilere oevers hebben, waardoor de
oevervegetatie doorgaans wat minder goed ecologisch ontwikkeld is, behalve bij
natuurvriendelijke oevers of in natuurgebieden. De echte watervegetatie is daarentegen
gemiddeld beter ontwikkeld onder andere door de minder dikke baggerlaag. Sloten van watertype
M8 zijn meestal breder dan de M1a sloten en zijn minder verzonken in het landschap. De oever is
flauwer en moerassig. Het verschil tussen maaiveld en waterpeil is relatief klein. Dit komt door de
slappe structuur van het veen. De afbraak van het organische veen zorgt tevens voor een vaak
dikke baggerlaag. Door stoffen uit het veen kleurt het water meestal bruinig en is het doorzicht van
nature wat minder. In veensloten kunnen typische plantensoorten voorkomen zoals
krabbenscheer.
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Figuur 3-2 Voorbeeld sloot emerse planten en flab

Het waterschap vindt bedekking van submerse vegetatie erg belangrijk en stuurt daarop met
maatregelen. Één van de onderdelen van de EKR-score is de EKR Abundantie. Deze score geeft
aan of er voldoende afwisseling tussen de verschillende vegetatielagen in de sloot is
(ondergedoken planten, drijfbladplanten, emerse planten en kroos+flab). De bedekking van
planten kan te laag of te hoog zijn. Een sloot die bijvoorbeeld volledig is dichtgegroeid met
waterpest (ondergedoken planten) heeft minder ecologische waarde dan een sloot met zowel
waterpest als drijfbladplanten. Diversiteit is dus belangrijk. Hieronder staan de EKR-scores
beschreven en de kwalitatieve beoordeling die er in Sken je sloot aan gekoppeld is:
• 0.6 - 1.0: hoge score, veel afwisselende vegetatietypes en in goede bedekking
• 0,4 – 0,6: redelijke score
•
•
•

0,2 – 0,4: matige score
0 – 0.2: lage score, bijna geen planten aanwezig
waarbij 0 = helemaal geen vegetatie aanwezig

In Figuur 3-3 zijn de gemiddelde EKR scores weergegeven per vegetatielaag voor de watertypen
M1a en M8 in 2019. Over het algemeen scoren de M1a watertypes hoger dan de M8 watertypes.
Er is vooral een groot verschil bij submerse (ondergedoken) en drijvende vegetatie. In M1a
watertypes scoort de submers vaak redelijk (0,48) en bij M8 laag (0,14). Voor drijvende vegetatie
scoort M1a gemiddeld matig (0,28) en M8 laag (0,06).

Het is opvallend dat de ekr kroos + flab redelijk (0,48) scoort voor beide watertypes. Dit indiceert
dat de kroos- en flabbedekking in veel sloten laag is, waardoor er licht en ruimte is voor
ondergedoken en drijvende planten om tot ontwikkeling kunnen komen.
In M8-sloten kwam in 14 gevallen een té hoge bedekking van ondergedoken planten voor en in 41
sloten een té hoge bedekking van emerse planten, waardoor de score lager was.
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In M1a sloten kwam in 17 sloten een té hoge bedekking van emerse planten voor.

redelijk

matig

laag

Figuur 3-3 Gemiddelde EKR score per vegetatielaag voor M1a en M8 sloten in 2019. In de figuur zijn de categorieën
aangegeven.

In Tabel 3.3 zijn de hoogst scorende sloten weergegeven voor de totale EKR Abundantie in 2019.
Er staan drie sloten op de tweede plaats. Alle sloten hebben watertype M1a. De hoogste EKR
Abundantie score is 0,93. Vervolgens is 0,73 de hoogste score, en daarna 0,67. In Figuur 3-4
staan foto’s van twee van deze sloten. Opvallend is dat de sloot op de rechterfoto pal naast een
maisperceel ligt, terwijl dat vaak sterk bemeste percelen zijn.
Tabel 3.3 De hoogst scorende sloten voor EKR Abundantie in 2019. Van twee wateren zijn mooie foto’s
beschikbaar, deze zijn onder de tabel geplaatst.
Referentie sloot

EKR score

Watertype

Foto

93ed973a-c24f-4ec3-9eb8-

0,93

M1a

0,73

M1a

A

0,73

M1a

B

0,73

M1a

0,67

M1a

4070a826a743
39c131d2-2d10-44c8aec0-224686abaf1a
382b5b83-e071-45d0b76e-4e98a7bd0a73
95870054-a3f1-44ff-b4046a69b05ada27
ec319c04-303f-429e-aae014de3865cfef
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Figuur 3-4 Foto's van sloten met een hoge EKR-score uit bovenstaande tabel, links sloot A en rechts sloot B.

3.4

Plantensoorten

In 2019 is in 73 sloten een inventarisatie van de aanwezige soorten uitgevoerd. In totaal zijn er 69
verschillende soorten aangetroffen. De deelnemer kon per soort aangeven of deze in het water, in
de oever of zowel in de oever als in het water voorkwam. In de oever zijn 45 verschillende soorten
aangetroffen, in het water 43 verschillende soorten en er zijn 27 soorten aangetroffen in zowel het
water als in de oever.
In Figuur 3-5 staat een overzicht van de soorten die in 10 of meer sloten zijn aangetroffen. Onder
de figuur is de top 3 van soorten weergegeven per groeizone weergegeven.
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Figuur 3-5 Overzicht soorten die in meer dan 10 sloten zijn aangetroffen in 2019. In totaal zijn in 73 sloten de
aanwezige soorten genoteerd.

Top 3 totaal (Figuur 3.7):
1. Gele lis (45 sloten)
2. Watermunt (38 sloten)
3. Moerasvergeet-me-nietje (37
sloten)

Top 3 oever:
1. Moeras-vergeet-me-nietje (32
sloten)
2. Watermunt (31 sloten)
3. Egelboterbloem (29 sloten)

Top 3 water:
1. Veenwortel (15 sloten)
2. Kleine egelskop (14 sloten)
3. Pijlkruid (10 sloten)

Top 3 water én oever:
1. Gele lis (20 sloten)
2. Grote lisdodde (9 sloten)
3. Waterzuring (9 sloten)

De soorten in de figuur hierboven zijn allemaal soorten van de oever of die boven water uitsteken.
De reden daarvoor is dat deze makkelijker te herkennen zijn. In Tabel 3.4 is per vegetatielaag
weergegeven welke soort het vaakst voorkwam en in hoeveel sloten deze is gevonden. Waterpest
was de meest voorkomende ondergedoken plant, veenwortel de meest voorkomende
drijfbladplant, pijlkruid de meest voorkomende emerse plant en klein kroos de meest
voorkomende kroossoort.
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Tabel 3.4 Vaakst aangetroffen soort per vegetatielaag. (bron foto’s Google)
Vegetatielaag

Soort

Aantal sloten

Ondergedoken planten

Waterpest

7

Drijfbladplanten

Veenwortel

15

Emerse planten

Pijlkruid

10

Kroos

Klein kroos

7

Foto soort

4 Algemene resultaten
4.1

Aantal deelnemers en aantal gemonitorde sloten

Aantal deelnemers en meetpunten
In Tabel 4.1 is het aantal deelnemers, aantal meetpunten en het gemiddeld aantal meetpunten per
deelnemer weergegeven. In 2018 is het aantal deelnemers en het aantal meetpunten flink
toegenomen ten opzichte van 2017. In 2019 was het aantal meetpunten ongeveer gelijk aan 2018,
maar nam het aantal deelnemers toe. Het gemiddeld aantal meetpunten per deelnemer is in de
drie jaren ongeveer gelijk gebleven.
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Tabel 4.1 Aantal deelnemers, meetpunten en gemiddeld aantal meetpunten per jaar

2017

2018

2019

Totaal 2017-2019

Aantal deelnemers

22

39

43

Ca. 75*

Aantal meetpunten

153

274

262

690

7

7

6

9,2

Gemiddeld aantal meetpunten
per deelnemer

*Kan niet exact bepaald worden, omdat de opgegeven namen niet ieder jaar hetzelfde zijn en sommige deelnemers
geen naam hebben ingevuld.

In Tabel 4.1 is het aantal deelnemers per jaar opgenomen en het aantal deelnemers dat ook in
eerdere jaren meedeed. Het aantal deelnemers was het hoogst in 2019. 10 deelnemers deden in
alle jaren mee. 16 van de deelnemers uit 2018 besloot om ook in 2019 weer mee te doen. De
continuiteit is dus beperkt maar de kracht van citizen science zit vooral in de hoeveelheid
meetpunten. Dat dat niet steeds dezelfde opnemer op precies dezelfde plek is, is minder
belangrijk.
Aantal deelnemers en meetpunten per agrarisch collectief
In de tabel hieronder zijn de deelnemers over de verschillende collectieven te zien. Jaarlijks is het
merendeel van de deelnemers afkomstig van RVV (Rijn Vecht en Venen). Daarna heeft NHZ
(Noord Holland Zuid) het grootste aantal deelnemers. De CUO (Collectief Utrecht Oost) had het
kleinste aandeel aan deelnemers en in 2018 deden geen deelnemers van dit collectief mee. HV
(Hollandse Venen) heeft een wisselend aandeel. Hierbij moet opgemerkt worden dat het aantal
boeren dat aangesloten is bij een collectief ook sterk varieert tussen de collectieven.
Tabel 4.2 Het aantal deelnemers per collectief in 2017, 2018 en 2019. CUO = Collectief Utrecht Oost, HV =
Hollandse Venen, NHZ = Noord-Holland Zuid en RVV = Rijn Vecht en Venen.
Agrarisch collectief

2017

2018

2019

CUO

1

0

6

HV

5

4

3

NHZ

5

15

10

RVV

9

17

26

totaal

20

36

45

4.2

Beheerpakketten

In Tabel 4.3 is weergegeven welke categorie bij welk beheerpakket hoort. In Figuur 4-1 is te zien
op hoeveel sloten welk beheerpakket van toepassing was. Op één sloot kunnen meerdere
beheerpakketten van toepassing zijn.
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In alle jaren was baggeren met baggerpomp van toepassing op het grootste aantal sloten. Ook de
bemestingsvrije bufferzone, botanisch waardevolle weiderand en ecologisch slootschonen worden
op een groot deel van de sloten toegepast. Ecologisch slootschonen voor krabbenscheervegetaties is geen enkele keer ingezet in 2017 t/m 2019. De beheerpakketten rietzoom en
inundatie worden het minst vaak gebruikt.
Tabel 4.3 Beheerpakketten en categorie
Beheerpakket

Categorie

Baggeren met baggerpomp

I

Bemestingsvrije bufferzone

II

Botanisch waardevolle weiderand

III

Ecologisch sloot schonen

IVa

Ecologisch slootschonen voor

IVb

krabbenscheervegetaties
Randklasse A

V

Natuurvriendelijke oever

VI

Rietzoom

VII

Inundatie 15 feb.- 15 mei

VIII

Ander beheerpakket

IX

Geen beheerpakket

X

Beheerpakketten per jaar
120

aantal sloten

100
80
60
40
20
0
2017
2018
2019

I
67
105
99

II
32
41
72

III
62
51
40

IVa
37
27
61

IVb
0
0
0

V
7
5
2

VI
1
19
51

VII
0
0
2

VIII
0
13
1

IX
0
9
3

X
0
82
104

Figuur 4-1 Aantal sloten met beheerpakketten (in categorieën) per jaar. In de labels: categorie zoals in Tabel 4.3.
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5 Kenmerken sloten
5.1

Grondsoort

De grondsoort van de sloten bestaat jaarlijks op circa 70% van de meetpunten uit veen. Het
aandeel van sloten op klei is zo’n 20%. Het aandeel van sloten op zandgrond neemt sinds 2017
licht toe, van 3,5% in 2017 tot 10% in 2019.

5.2

Slootdiepte per grondsoort

In Figuur 5-1 is de gemiddelde waterdiepte weergegeven per grondsoort en per jaar. De
gemiddelde waterdiepte blijkt bij de grondsoorten iets te variëren gedurende de drie jaren, al zijn
de verschillen klein. In 2017 hebben de sloten op een veenbodem de grootste waterdiepte,
namelijk 0,47 m. In 2018 hebben de sloten op een kleibodem de grootste waterdiepte, namelijk
0,41 m. In 2019 hebben de sloten op een zandbodem de grootste waterdiepte, namelijk 0,43 m. In
de veen en zandsloten lijkt het effect van de droger zomers van 2018 en 2019 merkbaar in de
geringere waterdiepte.

Figuur 5-1 Gemiddelde waterdiepte per grondsoort per jaar.

5.3

Baggerdikte per grondsoort

In Figuur 5-2 is de gemiddelde baggerdikte per grondsoort per jaar weergegeven. Hierin is te zien
dat veensloten de grootste baggerdikte hebben, met in 2018 een piek tot meer dan 0,35 m. Vooral
op veenbodems wordt regelmatig gebaggerd, omdat de baggeraanwas groot is. Ieder jaar was
zo’n 35% van de veensloten in het jaar voorafgaande aan de monitoring gebaggerd (meestal met
de baggerpomp). Tóch bestaat in 2018 een piek van baggerdikte. Een mogelijke oorzaak zou de
droogte kunnen zijn in deze uitzonderlijk warme en droge zomer. Lage waterstanden en droogval
van veen leiden namelijk tot een versnelde veenafbraak en dus een versnelde baggeraanwas.
Waarom deze piek in het eveneens droge jaar 2019 niet is waargenomen is onbekend.
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Sloten op een zandbodem hebben de kleinste baggerdikte, met in 2019 de laagste dikte van 0,06
m. Bij sloten op een zandbodem is de baggerdikte afgenomen in de afgelopen drie jaar. Voor
sloten op een klei- of veenbodem varieert de baggerdikte in de jaren. Beide bodems hebben een
piek in 2018 van 0,21 m (klei) en 0,37 m (veen).

Gemiddelde baggerdikte per grondsoort per jaar
0,4
0,35

baggerdikte (m)

0,3
0,25
2017
0,2

2018

0,15

2019

0,1
0,05
0
Klei

Veen

Zand

Figuur 5-2 Gemiddelde baggerdikte per grondsoort en per jaar

5.4

Doorzicht

Figuur 5-3 Gemiddeld doorzicht per grondsoort en per jaar

In Figuur 5-3 is het doorzicht weergegeven. Hierin is de waterdiepte niet meegenomen. Het
doorzicht kan dan wel hoog zijn, als het water heel diep is, bereikt nog niet genoeg licht de
waterbodem voor groei van waterplanten. In de sloten kan het ook andersom zijn: in een sloot van
bijvoorbeeld 20 cm diep met bodemzicht is het doorzicht 20 cm, terwijl het geen belemmering
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vormt voor waterplanten. Om hiervoor te corrigeren is de verhouding van doorzicht : waterdiepte
bepaald. Als deze verhouding 0,6 of hoger is, wordt het doorzicht niet als belemmerende factor
voor waterplanten gezien. Gemiddeld genomen is in álle jaren en op álle grondsoorten de
verhouding groter dan 0,7 (zie Figuur 5-4).
In Tabel 5.1 is het percentage sloten waarin deze verhouding lager dan 0,6 is. Over het algemeen
is dit zo’n 20% van de sloten, maar dit aantal ligt iets hoger op kleisloten. Kleideeltjes zijn heel fijn,
waardoor ze gemakkelijk opwervelen bij roering van het water (bijvoorbeeld een langs
zwemmende vis of opwerveling door de hark).

Figuur 5-4 Verhouding doorzicht/diepte per grondsoort en per jaar.

Tabel 5.1 Percentage sloten met een verhouding van doorzicht/diepte van 0,6 of lager.
Grondsoort

2017

2018

2019

Klei

14%

30%

32%

Veen

20%

19%

20%

Zand

20%

29%

10%

6 Kenmerken vegetatie
6.1

Bedekkingen

Bedekkingspercentages per vegetatielaag
Het belangrijkste onderdeel van de monitoring was het bepalen van de bedekkingspercentages
van ondergedoken, emerse en drijfbladplanten en kroos en flab. In Figuur 6-2 is het
bedekkingspercentage per vegetatielaag weergegeven. Het bedekkingspercentage is voor
emerse planten en flab is hoger in 2019 dan in voorgaande jaren. Voor kroos is het
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bedekkingspercentage juist veel lager. De afname van kroos is een gewenste ontwikkeling,
aangezien kroos de lichtinval voor andere planten kan belemmeren. De toename van flab is
daarentegen wat minder gewenst, omdat dit drijft op het water en juist weer licht wegvangt.

De gemiddelde bedekking de vegetatielagen laat wat kleine verschillen zien over de jaren. In 2019
is de gemiddelde kroosbedekking bijna twee keer zo klein als in andere jaren. In 2018 zijn relatief
veel sloten in de twee maanden voorafgaande aan de monitoring geschoond (21), terwijl dat in
2017 5 sloten waren en in 2019 3 sloten. De ondergedoken planten hebben meestal een
bedekking van rond de 20%. Optimaal zou zijn als de bedekking 65-70% is. Dat was in 2017 in 4
sloten het geval, in 2018 in 11 sloten en in 2019 in 13 sloten.

Figuur 6-1 Gemiddelde bedekkingspercentage per vegetatielaag per jaar.

Bedekkingspercentages per grondsoort
In Figuur 6-2 is de gemiddelde bedekking per grondsoort weergegeven. De verschillen tussen de
jaren waren klein, daarom is in deze grafiek de data van alle jaren (2017 t/m 2019) gebruikt.
In de figuur is te zien dat met name op veengrond de bedekkingen van emerse vegetatie fors
lager is dan op zand- en kleigrond. De verwachting was dat de bedekking op veengrond juist
hoger zou zijn, door de flauwe oevers in combinatie met ondiepe sloten.
De bedekking van drijvende en ondergedoken vegetatie is fors lager op veengrond ten opzichte
van kleigrond, maar verschilt niet zoveel van de bedekking op zandgrond. Een mogelijke
verklaring hiervoor is dat deze vegetatie moeilijk wortelt in de slappe veengrond. Ook zakken de
zwaardere zaden, zoals die van gele plomp, diep weg in de veengrond, waardoor deze moeilijk
ontkiemen. Voor de bedekking kroos en flab zijn geen bijzonderheden te zien op veengrond.
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De bedekking van emerse, drijvende en ondergedoken vegetatie is op kleigrond gemiddeld het
hoogst. Sloten op kleigrond bevatten veel voedingsstoffen voor planten, hebben een stevige
bodem en vaak minder slib, waardoor vegetatie hier goed tot ontwikkeling kan komen.
Opvallend is de lage gemiddelde bedekking van kroos op zandgrond. Zandgronden zijn over het
algemeen wat armer aan voedingsstoffen, waardoor kroos minder snel hele dichte drijflagen
vormt.

Figuur 6-2 Gemiddelde bedekking per grondsoort van alle jaren (2017 t/m 2019).

Aantal lege sloten
In Figuur 6-3 is het aantal lege sloten en het aantal sloten met alleen een dikke laag kroos
weergegeven als percentage van het totaal aantal geïnventariseerde aantal sloten. Hierbij is een
sloot als ‘leeg’ beschouwd als de som van de bedekkingspercentages van drijfbladplanten, kroos,
submerse en emerse planten 2% of minder was en als kroossloot wanneer enkel kroos in een
bedekking van 75% of meer aanwezig was. Het grootste percentage lege sloten is vastgesteld in
2019 namelijk ruim 15 %, dat zijn 40 sloten. In 2017 is het percentage het kleinst, namelijk 7% (10
sloten). Het percentage in 2018 is ongeveer 8% (21 sloten). Het percentage lege sloten is in de
afgelopen drie jaar toegenomen, hetgeen niet toe te schrijven is aan het aantal sloten zonder
beheerpakket.
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Figuur 6-3 Het aantal lege sloten en het aantal sloten met alleen kroos (75% bedekking of meer) als percentage van
het totaal geïnventariseerde aantal sloten per jaar.

Figuur 6-4 Voorbeeld lege sloot

Bedekkingspercentages en slibdikte en waterdiepte
De bedekking van ondergedoken vegetatie lijkt niet zozeer afhankelijk van de slibdikte. Dat komt
overeen met de waarneming dat de meest aangetroffen soorten waterpest en grof hoornblad zijn,
soorten die in sloten met een dikkere baggerlaag niet altijd wortelen in de bodem, maar soms
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zweven in de waterkolom. De gemiddelde bedekking van drijvende vegetatie lijkt wat hoger bij een
slibdikte van 0,4 meter of meer, maar dit is niet consistent in alle jaren het geval.
Ook voor waterdiepte geldt dat er geen duidelijk lijn te zien is in de toe- of afname in bedekking
van ondergedoken of drijvende vegetatie bij een toenemende waterdiepte. Voor waterplanten is
met name van belang dat licht de waterbodem kan bereiken. In troebel water kan daarom een wat
ondiepere sloot (30-60 centimeter) alsnog een gevarieerde begroeiing hebben.

6.2

EKR-scores Abundantie

De EKR-score is een score die berekend wordt met de in de Kader Richtlijn Water (KRW)
vastgestelde methodiek. Op deze manier moet het waterschap van een aantal waterlichamen (niet
van onze sloten) naar de EU de ecologische kwaliteit van het water rapporteren. Het is bij de
berekening van belang tot welk watertype een sloot behoort. Er zijn namelijk belangrijke
verschillen tussen sloten op zand of klei en sloten op veengrond. Sloten op zand en klei worden
watertype M1a genoemd. Sloten op veengrond worden watertype M8 genoemd.
De belangrijkste verschillen zijn dat sloten van M1a vaak steilere oevers hebben, waardoor de
oevers doorgaans wat minder goed ecologisch ontwikkeld zijn, behalve bij natuurvriendelijke
oevers of in natuurgebieden. De abundantie betreft de echte waterfase en die is door het
doorgaans betere doorzicht vaak goed is ontwikkeld. Sloten van watertype M8 zijn meestal breder
dan de M1a sloten en zijn minder verzonken in het landschap. De oever is flauwer en moerassig.
Het verschil tussen maaiveld en waterpeil is relatief klein. Dit komt door de slappe structuur van
het veen. De afbraak van het organische veen zorgt tevens voor een vaak dikke baggerlaag. Door
stoffen uit het veen kleurt het water meestal bruinig en is het doorzicht wat minder. Op
veenbodems kunnen wel typische plantensoorten voorkomen zoals krabbescheer, maar die zijn in
dit onderzoek niet gevonden.
Één van de onderdelen van de EKR-score is de EKR Abundantie. Deze score geeft aan of er
voldoende afwisseling tussen de verschillende vegetatielagen in de sloot bestaat (ondergedoken
planten, drijfbladplanten, emerse planten en kroos+flab). De bedekking van planten kan te laag of
te hoog zijn. Een sloot die bijvoorbeeld volledig is dichtgegroeid met waterpest (ondergedoken
planten) heeft minder ecologische waarde dan een sloot met zowel waterpest als drijfbladplanten.
Diversiteit doet er dus toe. Hieronder staan de EKR-scores beschreven:
•
•
•

0.6 - 1.0: hoge score, veel afwisseling in de vegetatietypes, goede bedekkingen
0,4 – 0,6: redelijke score
0,2 – 0,4: matige score

•
•

0 – 0.2: lage score, bijna geen planten aanwezig
waarbij 0: helemaal geen vegetatie aanwezig

6.2.1
Gemiddelde EKR Abundantie
In Figuur 6-5 is de gemiddelde EKR abundantie per watertype weergegeven, voor de watertypen
M1a en M8, in 2017 t/m 2019. De horizontale strepen geven de categorieën aan. De EKR van
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M1a watertypes is sinds 2017 ieder jaar iets hoger geworden. Als dit ook de komende jaren door
zou zetten zal de gemiddelde score volgend jaar in de categorie ‘redelijk’ vallen.
Watertype M8 geeft in alle drie de jaren een lagere gemiddelde EKR dan watertype M1a, en
schommelt tegen de bovengrens van de categorie van ‘laag’. In de volgende paragraaf wordt
duidelijk waarom de gemiddelde EKR van dit watertype wat lager uitvalt.

matig

laag

Figuur 6-5 De gemiddelde score Abundantie per watertype.

6.2.2
EKR Abundantie per vegetatielaag
De EKR-score zoals in de vorige paragraaf gepresenteerd is, wordt bepaald door bedekkingen
van de vegetatielagen emers, ondergedoken, drijfbladplanten en kroos+flab om te zetten in een
score van 0 – 1 en het gemiddelde te berekenen. Een sloot scoort de maximale score (1.0) bij een
bedekking ondergedoken planten van 65-70%, een bedekking drijfbladplanten van 60-75%, een
bedekking emerse planten van 20-25% en een kroos+flab bedekking van 0%. In onderstaande
tabellen staat bij de bedekking vermeld of deze optimaal, goed, te laag, te hoog, zeer laag of
afwezig is.
Tabel 6.1 De beoordelingen op basis van de bedekkingspercentages en daarbij horende EKR scores per watertype,
per vegetatielaag.

Submers

Optimaal

Goed

Te laag

Te hoog

Zeer laag

Afwezig

M1a
M8

EKR=1.0
65%
70%

EKR=>0.6
30-90%
35-75%

EKR<=0.4
5-30%
10-35%

EKR<=0.4
>90%
>75%

EKR<0.2
<5%
<10%

EKR=0
0
0
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Drijvend

Optimaal

Goed

Te laag

Te hoog

Zeer
laag

Afwezig

M1a
M8

EKR=1.0
75%
60%

EKR=>0.6
30-90%
40-80%

EKR<=0.4
5-30%
10-40%

EKR<=0.4
>90%
>80%

EKR<0.2
<5%
<10%

EKR=0
0
0

Emers

Optimaal

Goed

Te laag

Te hoog

Zeer laag

Afwezig

M1a
M8

EKR=1.0
20%
25%

EKR=>0.6
5-25%
10-35%

EKR<=0.4
1-5%
2-10%

EKR<=0.4
>25%
>35%

EKR<0.2
<1%
<2%

EKR=0
0
0

Flab en
kroos
M1a
M8

Optimaal

Goed

Te hoog

EKR=1.0
0%
0%

EKR>=0.6
<15%
<15%

EKR<0.6
>15%
>15%

M1-types
De gemiddelde EKR-scores variëren door de jaren heen voor vegetatielagen ondergedoken,
kroos+flab en emers. Over het algemeen lijkt de drijfbladvegetatie de beperkende factor doordat
er te weinig drijfbladplanten groeien. Het waterschap vindt het vooral belangrijk dat er submerse
planten groeien. Drijfbladvegetatie is minder goed te beïnvloeden met maatregelen.
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Figuur 6-6 De gemiddelde EKR scores per vegetatielaag voor sloten met watertype M1a

M8-types
In Figuur 6-7

Figuur 6-7 Gemiddelde EKR scores per vegetatielaag voor sloten met watertype M8

zijn de gemiddelde EKR scores weergegeven per vegetatielaag voor sloten met watertype M8.
Over het algemeen blijven de scores voor ondergedoken planten en drijvende planten wat achter
ten opzichte van kroos+flab en emers. De ondergedoken planten zijn in veel sloten afwezig of
komen voor met een lage bedekking. In de afgelopen drie jaar kwam het in 35 sloten voor dat het
bedekkingspercentage te hoog was voor een goede EKR score, waarvan 8 in 2017, 13 in 2018 en
14 in 2019.
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Ook drijfbladplanten zijn in veel sloten afwezig, of aanwezig in een te lage bedekking. Er zijn 7
sloten vastgesteld die een te hoog bedekkingspercentage hadden, waarvan 3 in 2017, 3 in 2018
en 1 in 2019.

Figuur 6-7 Gemiddelde EKR scores per vegetatielaag voor sloten met watertype M8

6.3

Aangetroffen soorten

Het aantal opnames inclusief soortenopnames was in 58 in 2017, 89 in 2018 en 73 in 2019.
6.3.1
Meest aangetroffen soorten
In Tabel 6.2 zijn de meest voorkomende soorten en hun aantallen opgenomen. De gele lis komt
het vaakst voor, namelijk in 154 metingen, gevolgd door moeras-vergeet-mij-nietje en watermunt
(beide 126x). Foto’s van deze soorten staan in Figuur 6-8.
Deze tabel geeft een wat vertekenend beeld. Vrijwel alle soorten in onderstaande tabel zijn vrij
algemene oeversoorten. In de gegevens is te zien dat niet alle deelnemers ondergedoken
plantensoorten herkennen. Er is regelmatig wél ondergedoken vegetatie als meer dan 10 procent
bedekking genoteerd, maar toch zijn er geen ondergedoken soorten ingevuld. Daardoor lijkt het
alsof ondergedoken soorten weinig aanwezig zijn, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is.
Deelnemers herkennen oeversoorten waarschijnlijk makkelijker. In de top 10 staan namelijk
voornamelijk soorten met opvallende kenmerken, zoals de grote gele bloemen van de gele lis, de
kleine blauwe bloemetjes van het moeras-vergeet-me-nietje, de geurige bladeren van watermunt
en de mooie bloemen op steel van zwanenbloem. Het zijn soorten die je in grote getale verwacht
langs oevers die niet te intensief beheerd worden en grenzen aan (toch wat voedselrijkere)
agrarische landen. Doordat oeverplanten wortelen in de vaste bodem, zeggen ze meer over de
bodemkwaliteit dan over de waterkwaliteit.
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Tabel 6.2 De meest voorkomende soorten en hun aantal (top 10)
Soort

Aantal sloten 2017-2019

Gele lis

154

Moerasvergeet-mij-nietje

126

Watermunt

126

Zwanenbloem

116

Moeraswalstro

100

Liesgras

94

Grote egelskop

92

Pitrus

87

Egelboterbloem

80

Waterzuring

64

Figuur 6-8 Foto's van gele lis (links) moeras-vergeet-me-nietje (midden) en watermunt (rechts) (bron foto’s Google).

In Tabel 6.3 staat de top 3 meest voorkomende ondergedoken waterplanten en het aantal sloten
waarin deze soorten voorkomen. De ondergedoken waterplant die het vaakst voorkwam is
waterpest, gevolgd door grof hoornblad en sterrenkroos. Met name in 2017 en 2018 kwamen deze
soorten veel voor. In 2019 werden veel meer verschillende soorten aangetroffen, waaronder veel
fonteinkruiden (doorgroeid fonteinkruid, paarbladig fonteinkruid, gekroesd fonteinkruid,
schedefonteinkruid en glanzig fonteinkruid).
Waterpest en grof hoornblad zijn soorten die vaak weelderig groeien. Alle ondergedoken
waterplanten brengen zuurstof in het water. Velden van waterpest en grof hoornblad, die vaak in
hoge bedekkingen voorkomen, zijn een bron van leven. Allerlei waterdieren leggen hun eieren op
de planten of knabbelen de algen van de blaadjes. De waterdieren zijn op hun beurt een
voedselbron voor de grotere vissen, amfibieën (kikkers) en vogels zoals de blauwe reiger.
Tabel 6.3 Top 3 vaakst aangetroffen soorten ondergedoken waterplanten en aantal sloten (bron foto’s:
floravannederland.nl)

Soort ondergedoken plant

2017

2018

2019

Foto
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Waterpest

17

16

7

Grof hoornblad

6

6

2

Sterrenkroos

5

4

2

In Tabel 6.4 staat de top 3 meest voorkomende drijfbladplanten en het aantal sloten waarin deze
soorten voorkomt. Veenwortel wordt vaak waargenomen, gevolgd door kikkerbeet en gele plomp.
In 2018 waren voornamelijk veenwortel en kikkerbeet aanwezig, in 2017 en 2019 was de
aanwezige vegetatie meer divers, met in een enkele sloot wat bijzonderdere soorten als
waterdrieblad en krabbenscheer.
Tabel 6.4 Top 3 vaakst aangetroffen soorten drijfbladplanten en aantal sloten (bron foto’s: floravannederland.nl)

Soort drijfbladplant

2017

2018

2019

Veenwortel

4

20

28

Kikkerbeet

11

25

10

Gele plomp

5

8

7

Foto
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6.3.2
Maximum aantal soorten per sloot
Het grootste aantal verschillende soorten dat werd aangetroffen was 30 in een M1a-sloot in 2019.
In Figuur 6-9 staan enkele foto’s van deze watergang. In deze sloot werden diverse fonteinkruiden
waargenomen (gekroesd fonteinkruid, paarbladig fonteinkruid), vederkruid en wat algemenere
oeverplanten.

Figuur 6-9 Foto's van de sloot met het grootste aantal verschillende soorten.

6.3.3
Soortendiversiteit
Voor de biodiversiteit gaat het om alle soorten in oever en sloot. In Figuur 6-10 is het gemiddelde,
maximale en minimale biodiversiteitscijfer weergegeven per jaar. Dit biodiversiteitscijfer is
berekend door het aantal soorten op een meetpunt te vergelijken met het grootste aantal soorten
dat is aangetroffen op één meetpunt (30 soorten). Hiervoor is de volgende formule gebruikt:
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
∗ 100%
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑟𝑟 =
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Gemiddeld is het biodiversiteitscijfer een 3 en dat is jaarlijks vrijwel gelijk. Het maximale
biodiversiteitscijfer is daarentegen sterk toegenomen over de jaren, van een 5,3 in 2017 tot een 10
in 2019. Dit betekent dat de deelnemers over de jaren heen steeds meer verschillende soorten
zijn gaan herkennen.
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Figuur 6-10 Het gemiddelde, maximale en minimale biodiversiteitscijfer per jaar.

7 Vissen en rivierkreeften
7.1

Vissen

In 2018 en 2019 is genoteerd of er grote vissen (>30 cm) in het traject gezien zijn. Grote vissen
kunnen voor veel troebeling van het water zorgen, doordat ze in onze ondiepe sloten vlak over de
bodem zwemmen. Daarnaast is van sommige grote vissen bekend dat ze vegetatie eten en/of
door de bodem woelen op zoek naar eten (bijvoorbeeld brasem en karpers).
In beide jaren zijn in de meeste sloten geen grote vissen waargenomen. In 2018 zijn in 68 sloten
wel grote vissen waargenomen en in 2019 iets meer, namelijk in 72 sloten.
De vertroebeling door grote vissen is niet terug te zien in de doorzichtgegevens van afgelopen
jaren. Uit de data blijkt echter wél dat de aanwezigheid van grote vissen gepaard gaat met een
lagere bedekking van ondergedoken planten. In Figuur 7-1 is het gemiddelde
bedekkingspercentage van ondergedoken planten weergegeven per jaar in sloten waarin wel en
geen grote (>30cm) vissen zijn waargenomen. Het gemiddelde bedekkingspercentage is lager in
sloten waar grote vissen in aanwezig waren. Het verschil in bedekkingspercentage is voor 2018
2,3% en voor 2019 10,4%.
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Figuur 7-1 Het gemiddelde bedekkingspercentage ondergedoken planten per jaar in sloten met en zonder grote
vissen

7.2

Rivierkreeften

In de afgelopen jaren geven rivierkreeften steeds meer overlast in Nederland. Zo graven ze
holletjes in oevers, knippen waterplanten kapot en vertroebelen het water. Deze rivierkreeften zijn
veelal Amerikaanse rivierkreeften die door menselijk handelen (bijv. aquaria die in de sloten
geleegd zijn) in het Nederlandse water terecht gekomen zijn en weten zich hier erg goed voort te
planten en te verspreiden. Van
origine komen deze
rivierkreeften hier niet voor en
onze fauna is daardoor
helemaal niet gewend aan deze
kreeften. De Amerikaanse
rivierkreeft heeft nog weinig
natuurlijke vijanden in
Nederland en daardoor groeit
de populatie haast ongeremd.
Een rivierkreeft kan duizenden
eieren leggen, dus de
verspreiding kan snel gaan. De
laatste jaren zien we wat vaker
dat de rivierkreeft gegeten wordt
door bijvoorbeeld reigers.
Figuur 7-2 Amerikaanse rivierkreeft (bron foto Google)
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Sinds 2019 is de vraag gesteld of deelnemers resten van of levende exemplaren van
rivierkreeften hebben aangetroffen. In 90 sloten, dus meer dan een derde zijn resten van kreeften
aangetroffen. In 42 sloten zijn levende kreeften aangetroffen. Dat is veel als bedacht wordt dat
niet actief naar kreeften wordt geschept.
In Figuur 7-3 staat de gemiddelde bedekking van ondergedoken, emerse en drijfbladplanten in
aan- en afwezigheid van rivierkreeftresten. De gemiddelde bedekking van ondergedoken planten
is 6% hoger in sloten waar geen resten zijn aangetroffen dan in sloten waar wél resten zijn
aangetroffen. De gemiddelde bedekking van emerse planten is bijna twee keer zo hoog in sloten
waar geen resten zijn aangetroffen dan in sloten waar wél resten zijn aangetroffen. De
gemiddelde bedekking van drijfbladplanten is iets hoger in sloten waar geen resten zijn
aangetroffen dan in sloten waar wél resten zijn aangetroffen.
Op het eerste gezicht lijken sloten waarin rivierkreeftresten zijn aangetroffen dus een lagere
bedekking van ondergedoken en emerse planten te hebben. Als we inzoomen op de sloten waarin
levende exemplaren (Figuur 7-4) zijn aangetroffen is het beeld echter verschillend. Hierin lijkt niet
zoveel verschil te zijn voor de bedekking van ondergedoken planten. Voor emerse planten blijft
wel hetzelfde beeld bestaan. De bedekking emerse planten in afwezigheid van levende
exemplaren is twee keer zo hoog dan de bedekking in aanwezigheid van rivierkreeften. Ook de
bedekking van drijfbladplanten is bijna twee keer zo hoog in afwezigheid van rivierkreeften dan in
aanwezigheid van rivierkreeften. Er zijn echter nog meer metingen nodig om hierin duidelijke
conclusies te trekken.
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Figuur 7-3 Bedekking vegetatielagen bij afwezigheid en aanwezigheid rivierkreeftresten

Figuur 7-4 Bedekking vegetatielagen bij afwezigheid en aanwezigheid levende rivierkreeften

Zijn Amerikaanse rivierkreeften de oorzaak van lege sloten?
In een aantal polders bestaat het vermoeden dat de rivierkreeft ervoor zorgt dat de sloten
helemaal leeg zijn, zonder waterplanten. In totaal zijn in 2019 vierenveertig sloten aangetroffen
met een totaalbedekking van 2% of minder van planten (uitgezonderd flab en kroos).
In twaalf van de 44 schaars begroeide sloten zijn resten van de rivierkreeft gevonden en in vijf
lege sloten zijn levende rivierkreeften waargenomen. Dat zijn in beide gevallen minder hoge
percentages dan over alle sloten. Indien een sloot leeg is geraakt door de aanwezigheid van
rivierkreeften, vormt dit mogelijk minder geschikt leefgebied voor de kreeft. In een lege sloot is een
rivierkreeft voor vijanden makkelijk te zien en er is minder voedsel aanwezig. Resten van kreeften
zullen in dit geval wél te zien zijn, maar levende exemplaren zijn mogelijk weggetrokken.
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8 Belangrijkste inzichten
-

Er zit weinig continuïteit in de sloten die gemonitord worden. Door de inzet van citizen
science als motor voor de monitoring worden elk jaar weer andere sloten bekeken.
In 2018 en 2019 zijn ook heel veel sloten zonder beheerpakket opgenomen.

-

De bedekking van ondergedoken planten in de gemonitorde sloten is gemiddeld rond de
20%. Daar zit nog geen lijn in, maar geeft een indicatie van een redelijk onderwaterleven.
Optimaal volgens de EKR zou de bedekking 65-70% zijn wat dus wel veel meer is.

-

Er waren veel (40) lege sloten in 2019. Veel meer dan in voorgaande jaren (resp. 10 en
21). De EKR Abundantie scoort in zo’n 45% van de sloten op klei- en zandgronden in de
hoogste en één-na hoogste categorie: namelijk ‘hoog’ en ‘redelijk’.

-

Sloten op veengrond vallen veel in de EKR-categorie ‘matig’, dat komt vooral doordat
ondergedoken en drijfbladplanten vaak maar in lage bedekkingen voorkomen. Het
lichtklimaat is hiervan niet de oorzaak. Wel kan de relatief dikke baggerlaag ervoor

-

-

zorgen dat deze planten moeilijker tot ontwikkeling komen.
De meest aangetroffen soorten zijn gele lis, watermunt en moeras-vergeet-me-nietje.De
meest aangetroffen ondergedoken waterplanten zijn waterpest, grof hoornblad en
sterrenkroos.
De meest aangetroffen drijfbladplanten zijn veenwortel, kikkerbeet en gele plomp.
Het aantal soorten per opname? of in totaal? neemt toe over de jaren. Dit indiceert vooral
dat de deelnemers steeds meer verschillende soorten gaan herkennen.
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De gegevens die u invoert op dit formulier zullen alleen gebruikt worden voor het project 'Monitoring Blauwe Diensten' van Waternet. Voor een
goede data-analyse is het noodzakelijk enkele persoonlijke gegevens op te nemen, zoals naam, coördinaten en landgebruik.
Gaat u hiermee akkoord: JA / NEE (omcirkel het juiste antwoord).
•

Vul bij onderstaande vragen het juiste antwoord in, of omcirkel het juiste antwoord wanneer keuzemogelijkheden zijn gegeven.

•

Indien er bij een antwoord een sterretje (*) staat wanneer u dit antwoord kiest, ga dan door naar de vraag met het eenzelfde aantal sterretjes.
Wanneer u dit antwoord niet kiest, kunt u de vraag met eenzelfde aantal sterretjes overslaan.

Algemene vragen:
Naam
(voor- en achternaam)
Emailadres
Agrarisch
collectief

Van welk agrarisch collectief bent u lid?

Datum

(dd/mm/jjjj)

RVV

HV

CUO

NHZ

geen

Tijdstip
Locatie

Richting
sloot

zoek de XY-coördinaten op de plek van het
markeringspaaltje via een mobiel of thuis via de
computer. Dit kan via de website:
http://www.nak.nl/public/upload/documenten/xymaps.html
Noteer de richting van de sloot aan de hand van de 4
windrichtingen

X

Y

Noord-zuid

Noordoostzuidwest

Oost-west
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u?

Noord

Oost

Foto links

Maak een foto van de sloot, links van de markeringspaal.
Noteer hier de naam van de foto.

Naam foto:

Foto rechts

Maak een foto van de sloot, rechts van de
markeringspaal. Noteer hier de naam van de foto.

Naam foto:

Foto bovenaf

Maak een foto van het bovenaanzicht van de sloot, ter
hoogte van de markeringspaal. Noteer hier de naam van
de foto.

Naam foto:

Vragen over de omgeving:
Grondsoort
Wat is de grondsoort net
boven de waterlijn?
Land
Wat is het landgebruik van
gebruik
het aangrenzende perceel?
*

Beschoeiing

Veen

Klei

Grasland met weidegang*

1.Is er draad of gaas om
vee op de oever tegen te
houden?
2. Is er een
drinkvoorziening (drinkbak)
voor vee aanwezig?
3. Is de oever vertrapt door
vee?

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Een beetje

Is er beschoeiing aan de
zijde van de opname?

Geen beschoeiing
aanwezig

Zuid

West

Zand
Grasland zonder weidegang

V
ee
l

Maïs

Heel veel

Volledig begroeid
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Ja

nee

dienst

zogenaamde blauwe dienst

Beheerpakket

Wat is het type
beheerpakket in het
traject? Kruis de
beheerpakket(ten) van uw
blauwe dienstin uw
gekozen opname aan.

Beheer

Hoe lang voert u al
vergelijkbaar beheer (bv
SNL) uit voorafgaand aan
het beheerpakket?
wanneer was de laatste
schonen van het traject?
(mm/jjjj)
Wanneer was er voor het
laatst baggeronderhoud in
het traject (hoeveel jaar
geleden)?
Zijn er in het traject grote
(> 30cm) vissen aanwezig?

1
jaar

2
jaar

3
jaar

4
jaar

5 jaar of
meer

onbekend

1

2

3

4

5 of

Onbekend

ja

nee

Rivierkreeftresten

Liggen er kreeftenresten
rond het water?

ja

nee

Levende
rivierkreefte
n

Ziet u levende
rivierkreeften in of om het
water?

ja

nee

Sloot
schonen
Baggeronderhoud

Vissen

Natuurvriendelijk oever
Rietzoom
Baggeren met baggerpomp
Ecologisch slootschonen
Ecologisch slootschonen voor krabbescheervegetaties
Bemestingsvrije bufferzone
Rand klasse A
Botanisch waardevolle weiderand
Inundatie 15 februari – 15 mei
Anders

Nooit

meer

Invullen bij markeringspaal in het midden van het traject:
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Breedte sloot R001-1274775MXB-V02
Gemiddelde breedte
Kenmerk
Kleur water

sloot (op 0,5 m
nauwkeurig
Wat is de kleur van het
water?

m

Helder/
lichtgroen/
lichtbruin
Geen
opvallende
geur
Ja

Geur water

Heeft het water een
specifieke geur?

Doorzicht

Is er doorzicht tot op de
waterbodem

***

Doorzicht op 10 cm
nauwkeurig

cm

Diepte op
armlengte

Diepte op armlengte
vanaf de waterlijn (op 5
cm nauwkeurig
Op 10 cm nauwkeurig

cm

Dikte
baggerlaag
Talud

Hoe is het talud onder de
watergrens

Donkergroen/
donkerbruin

Grijs/
zwart

Opvallende geur

Stank

Nee***

cm
Steiler dan 1:1

Invullen 50 meter links van markeringspaal:
Dikte
Op 10 cm nauwkeurig
baggerlaag

cm

Invullen 50 meter rechts van markeringspaal:
Dikte
Op 10 cm nauwkeurig
baggerlaag

cm

Flauwer dan 1:1

Horizontaal

Bedekking door planten op het traject:
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OndergedokenR001-1274775MXB-V02
vegetatie
Kenmerk

Bedekking ondergedoken vegetatie

%

Drijfblad vegetatie

Bedekking drijfblad vegetatie

%

Boven water uitstekende planten

Bedekking boven water uitstekende planten

%

Kroos

Bedekking kroos

%

Flab

Bedekking flab

%

Welke plantensoorten herkent u in het traject? (optioneel). Wanneer er een plant voorkomt, kunt u “ja” invullen in het antwoordveld. Voor deze
vraag kunt u gebruik maken van de zoekkaart en de planten die staan beschreven in de handleiding.
plantensoort

niet aanwezig

alleen in het water

alleen op de oever

in het water en de oever

Beekpunge
Bitterzoet
Blaartrekkende boterbloem
Blaasjeskruid
Blauw glidkruid
Bultkroos (= kroos)
Doorgroeid fonteinkruid
Dotterbloem
Draadwier
Drijvend Fonteinkruid
Echte koekoeksbloem
Echte valeriaan
Egelboterbloem
Fioringras
Gekroesd Fonteinkruid
Gele Lis
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Gele maskerbloem
Kenmerk
R001-1274775MXB-V02
Gele Plomp
Gele Waterkers
Gewoon Blaasjeskruid
Glanzig Fonteinkruid
Grote Egelskop
Grof hoornblad
Groot Kroosvaren
Grote Lisdodde
Harig wilgenroosje
Heermoes ( = Paardestaart)
Holpijp ( = Paardestaart)
Kalmoes
Kattenstaart
Kikkerbeet
Klein Kroos (= Kroos)
Kleine Egelskop
Kleine Lisdodde
Krabbescheer
Kranswieren
Lidsteng
Liesgras
Mannagras
Mattenbies
Moerasandoorn
Moerasrolklaver
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Moerasspirea
Kenmerk

R001-1274775MXB-V02

Moeraswalstro
Paarbladig fonteinkruid
Penningkruid
Pijlkruid
Pitrus
Pitrus
Puntkroos
Reuzenbalsemien
Riet
Rietgras
Schede fonteinkruid
Smeerwortel
Sterrenkroos
Torkruid
Vederkruid
Veelwortelig Kroos (= Kroos)
Veenwortel
Vergeet-me-nietje (moeras)
Waterbies
Waterbies (gewone)
Waterdrieblad
Watereppe (kleine)
Watergentiaan
Watermunt
Watermuur
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Waternavel
Kenmerk

R001-1274775MXB-V02

Waterpeper
Waterpest
Waterranonkel
Waterranonkel (= Fijne waterranonkel)
Watervaren
Waterviolier
Waterwegbree
Waterzuring
Waterzuring
Witte Waterkers
Witte Waterlelie
Wolfspoot
Wortelloos Kroos = Kroos
Zegge
Zomprus
Zwanenbloem
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