Minder maaien, meer
biodiversiteit
Meer biodiversiteit: daarvoor hebben begroeide slootkanten veel te bieden. Waar
insecten thuis zijn, komen ook meer bollenvogels als veldleeuwerik en patrijs.
Een slootkant met hogere planten die niet te vaak gemaaid worden, vermindert
bovendien drift van gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot. Mike Dijkstra
van het Hoogheemraadschap van Rijnland vertelt over de mogelijkheden.
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Bij een sloot breder dan 6 meter mag aan elke
oever 20% van de breedte begroeid zijn tot een
maximum van 6 meter.
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BOLLENKWEKER JOHAN VERSCHOOR:

‘Slootkant hoeft geen
gazon te zĳn’

M

ike Dĳkstra is proces- en projectleider bĳ het
Hoogheemraadschap van Rĳnland. Hĳ werkt
onder andere aan het project ‘Levende Sloten’,
om de waterkwaliteit, ecologie en biodiversiteit
in en langs sloten in de polders te verbeteren. Dat past bĳ
een kerntaak van Rĳnland: schoon en gezond water.

KWEKERS DENKEN DAT HET HOOGHEEMRAADSCHAP
WIL DAT DE OEVERS KORT GEMAAID WORDEN.
HOE ZIT DAT?
“Hoe de oever beplant is, daar zĳn geen regels voor. Het
hoogheemraadschap stelt voornamelĳk eisen aan het ‘natte
profiel’: de sloot zelf, vanaf de waterspiegel. Rond het vastgestelde peil kan het slootpeil een beetje variëren, hou het
winterpeil aan.
Maar er zĳn wel een paar beperkingen aan oeverbeplanting.
Die mag doorstroming van water niet belemmeren. En de
sloot moet ook kunnen worden onderhouden. Overhangende begroeiing, heggen, omgevallen bomen of takken en
verzakte kanten kunnen het onderhoud en de doorstroming
van water verminderen. Onderhoud van taluds is dus belangrĳk. Daarvoor moet de oever goed bereikbaar zĳn, ook
voor het schonen en baggeren van de sloot.
Jaarlĳks schouwen we alle sloten. Dat gebeurt meestal in
het najaar, maar het kan op elk moment van het jaar, als er
aanleiding voor is. Bollentelers zorgen meestal dat ze voor
1 oktober de sloot op orde hebben, vóór ze gaan planten.”

DUS JE HOEFT EEN OEVER NIET STRAK TE MAAIEN?
“In grote lĳnen mag de landeigenaar op het droge doen wat
hĳ wil, maar dit is wel afhankelĳk van de locatie. Nogmaals:
als de onderhoudsplichtige maar goed bĳ de sloot kan voor
het onderhoud.”

WAT IS EEN IDEALE SLOOTKANT BIJ EEN BOLLENVELD?
“Het is belangrĳk dat het talud stabiel is. Als je te kort
maait, kan er bĳ stortbuien zand wegspoelen. Dat kan ook
als er een kwelstroompje uit de oever komt. Dat komt wel
eens voor. Amerikaanse rivierkreeften ondermĳnen de
oevers als ze er gangen in maken. Huidige inzichten wĳzen
erop dat kreeften graag graven in onbegroeide oevers (zwarte kanten of beschoeid). Goed begroeide oevers zĳn minder
in trek. Maar het hoeft er niet strak geschoren uit te zien.
Een paar keer per jaar maaien is genoeg. Dan houd je een
stevig pakket met diverse oeverplanten met een dichte laag
wortels die de grond goed vasthouden. Niet te vaak maaien
is ook goed voor de biodiversiteit. Wat hoger gras en andere
oeverplanten bieden voedsel en beschutting voor insecten en
bollenvogels. Bĳ onze eigen oevers letten we ook op natuurvriendelĳk beheer.”

Johan Verschoor is bollenkweker en veehouder in Hillegom. Hij
is een van de ondernemers die met ANLV Geestgrond de Bollenstreek aantrekkelijk willen maken voor patrijzen en andere bollenvogels. Hij ziet graag vogels en dieren in het veld en houdt daar
zoveel mogelijk rekening mee. “Een slootkant hoeft niet op een
strak geschoren gazon te lijken. Wat hogere planten bieden meer
voedsel en beschutting voor insecten en vogels. Bovendien zijn ze
minder bewerkelijk in het beheer, met minder vaak maaien. Het
hoeft niet zo netjes, je hebt er minder werk aan en je krijgt met
bollenvogels een sterk merk voor de streek.”

Verschoor doet zo min mogelijk, ook om werk te besparen. “Je
hoeft slootkanten niet zo vaak te maaien. Maai zo laat mogelijk:
pas half of liefst eind mei. En laat op het talud zeker de helft staan.
Niet helemaal kort maaien dus, dit is heel belangrijk voor de biodiversiteit. Dan kunnen dieren bij het rooien van het veld naar de
slootranden vluchten. Daar hebben ze dan voldoende dekking.”
Na de eerste keer beperkt Verschoor het maaien zoveel mogelijk. Hooguit in de zomer nog een keer in augustus. “En eventueel
voordat de sloot geschoond wordt, dan is het zicht op het werk
beter. Het hoogheemraadschap vindt het prima zoals ik werk, als
de oeverbegroeiing maar geen problemen oplevert voor de sloot,
het schonen en baggeren.”
Ook op het land doet Verschoor zo min mogelijk. Na het planten
komt onkruid op kopeinden en trekkersporen slechts laag op,
doordat de grond er hard is. “Ik spuit op kopeinden en trekkersporen daarom maar hooguit één keer in het vroege voorjaar. Bij het
rooien worden de kopeinden gevlakt, of geëgd met de rotorkopeg.”
Een slootkant langs een perceel van Johan Verschoor, begin juli.

EN HOE ZIT HET MET BEGROEIING ÍN DE SLOOT?
“De regels daarvoor zĳn vanaf eind 2018 aangepast. Er is
meer ruimte gekomen voor begroeiing ín de sloot. Dat is
terug te vinden in de ‘Legger Oppervlaktewateren’. Daarin
staat voor elke sloot in Rĳnland aangegeven wat de eisen
zĳn aan diepte, breedte, aan taludhelling, wie er voor het
onderhoud verantwoordelĳk is, en ook of, en in welke mate,
er begroeiing in de sloot is toegestaan.”

Dit artikel is geschreven in het kader van het project Bollentelers Waterwijs. Meer informatie over
ecologisch slootbeheer is te vinden op de website
van het Hoogheemraadschap van Rijnland door te
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zoeken op ‘blauwe diensten’.
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