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ANLb2016 

Boeren, waterschappers en TBO’s staan aan de lat voor 
landelijke en provinciale doelsoorten in het agrarisch 
gebied via de collectieven 

 
Geen inspanningsverplichting meer, maar een  
RESULTAAT verplichting... Ook voor beek- en 
poldervissen, amfibieën, dagvlinders, libellen etc. 
 
Kennisnetwerk O+BN  
(Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit) 
Sinds 25 juni 2015 DT Cultuurlandschap 

2 



ANLb2016 

3 

www.vakbladnbl.nl 
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Alterra-rapport 2598 www.alterra.wur.nl 
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Verschenen in mei 2016 
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In Nederland 300.000 – 400.000 km sloten in agrarisch 
landschap. Vaak in beheer bij boeren. 
 
Haarvaten van ons watersysteem c.q. fijnmazige 
groenblauwe-dooradering (GBDA) 
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Waarom zou men de kwaliteit van sloten verbeteren? 

 Instandhouding biodiversiteit in agrarische gebieden 
 Bescherming soorten en soortgroepen 
 Vergroten voedsel aanbod voor moerasvogels 

(Purperreiger, Zwarte Stern) 
 Grotere diversiteit flora (oever- en waterplanten) 
 Meer insecten (o.a. Dagvlinders, Libellen & Juffers) 
 Meer zoogdieren (Waterspitsmuis, Noordse woelmuis) 
 Meer amfibieën 
 Meer vissen 
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Aanknopingspunten voor 
kwaliteitsverbetering vanuit beleid 

 Agrarisch sector  
● Groenblauwe-dooradering 
● Agrarisch natuurbeheer → Collectieven 

 Koppeling met doelstellingen van waterschappen 
● Kaderrichtlijnwater (KRW-doelen) 
● Combinatie met waterberging 
● Gedragscode Ff-wet voor waterschappen 
● Natura2000 doelen 

 VBC’s 
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Aanknopingspunten voor 
kwaliteitsverbetering vanuit beleid 
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 Beleid 
● EU Habitatrichtlijn/Natura2000-gebieden 
● NNN (voorheen EHS) 

 
 Fraaier landschap 

 



Waar zwemmen vissen tegenaan? 

1. Dichtgroeien/Onderhoud 
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Waar zwemmen vissen tegenaan? 

2. Dempen 
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Waar zwemmen vissen tegenaan? 

3. Connectiviteit, verbinden 
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Waar zwemmen vissen tegenaan? 

4. Verandering landgebruik, bijvoorbeeld maïs 
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Waar zwemmen vissen tegenaan? 

5. Verrijking, eutrofiering 
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Waar zwemmen vissen tegenaan? 

6. Watergebruik 
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Waar zwemmen vissen tegenaan? 

7. Schoon- en baggerbeheer 
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Wat kunnen wij doen?  
Vissen als paraplu voor de watergebonden fauna 
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STOP!  
Met het uitzetten van exoten! 



STOP!  
Met het uitzetten van exoten! 

Californische rivierkreeft (Pacifastacus leniusculus) 

Rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) 

 Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes limosus) 

Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus acutes) 



Wat kunnen wij doen?  
Vissen als paraplu voor de watergebonden fauna 

Factoren die van belang zijn om polderwateren vanuit 

ecologisch standpunt goed te laten functioneren zijn: 

 

1. Connectiviteit ≈ samenhang c.q. verbinding 

● Aaneengesloten netwerk tussen verschillende watertypen in 
polder(s) 

2. Structuur ≈ inrichting 
● Paai-, opgroei- en overwinteringgebied in de polder(s) 
● Tussen peilvakken onderling of op peilvakniveau  

3. Beheer 

4. Waterkwaliteit 
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Oplossingen... 

 Geïntegreerde aanpak, plan op polder niveau 
● Waar moeten paai- opgroei en 

overwinteringlocaties komen? 
● Natuurvriendelijke oevers (NVO’s) 
● Wel/Niet verbinden van poldersystemen 

(vispassages)  
● Natuurvriendelijk: 

● Inrichten 
● Beheer 
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‘De Wit’ vispassages, Kromme 

Rijngebied 



‘Meyberg’ vispassage  

Groot model Alm & Biesbosch 

Klein model Mheenwetering nabij Elburg 

 

 

Foto’s: Jasper Arntz © 



Natuurvriendelijke oevers in polders 

NVO’s in agrarisch gebied 

24 Divers  

Uniform 



Ongunstige rijrichting  
voor agrariërs 

Gunstige rijrichting  
voor agrariërs 

Slootkruising 

Ondiepe zones geschikt als  
paai- en opgroei gebied 

Verdieping  
(overwinteringplek) 
± 150 cm diep 

± 25 cm vanaf  
maaiveld 

12 tot 20 meter 

Slootkruisingen 



 Eemland   Krimpenerwaard  

 Krimpenerwaard   Vechtvallei  

Voorbeelden van slootkruisingen sloot t-splitsingen  



De zones A, B en C laat men dichtgroeien c.q. verlanden.  
deze zones worden gefaseerd in de tijd afzonderlijk t.o.v. elkaar  
geschoond en gebaggerd met de bak. Dus nooit tegelijkertijd!  

Dood slooteinde? 
10% van de doodlopende sloten voorzien van een 
slootvernauwing in combinatie met verlanding 

 A  

 C  

 B  

Sloot vernauwing. Vanaf de zijkanten verdichtten door o.a.  
gele lis, zwanenbloem of riet. In het midden een nauwe opening  
voor jonge vis. Het geheel vormt een geschikt biotoop voor o.a.  
amfibieën, libellen, juffers en opgroeiende vissen (ook paaihabitat  
voor limnofiele vissoorten als zeelt en rietvoorn).   



 
 
 
 
 

 Voorbeeld ‘doodslooteinde’ Krimpenerwaard  



1 en 2 zijn voornamelijk interessant voor vissen.  
3 voor vissen, amfibieën, libellen en juffers 
4 voor amfibieën. Ook kan dit landbiotoop vormen voor Kleine karekiet 
en libellen (Groene glazenmaker) 

 1  

 2  

 3  

 4  

Overheersende windrichting,  
vuil eens in 4/5 jaar weghalen 

1. Open water 

4. Ruigbiotoop,  
tussen vijf à acht jaar 

3. Eén à vier jaar 
uitgegroeide helofyten 2. Stoppelbiotoop 

(Paai)plaatsen langs open sloten/weteringen 
(variant op NVO) 
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Ondiepe zones langs de sloot zijn geschikt als geschikt als  
paai- en opgroeibiotoop voor vissen en amfibieën 

Plas-dras oevers (variant NVO) 

Wetering/Sloot  Drempel met geul  Plas-dras voor amfibieën en (jonge)vis  

Waterlijn  



Overwinteringputten voor vis 
Niet alleen belangrijk voor de winter, maar ook bij warme zomers  
met lage waterstanden en zuurstof concentraties kunnen vissen hierin verblijven 

 3m  

 2m  Viskuil/put 100 -130 cm  5m  

Smalle kopsloot 
(overhangende vegetaties  
vertrapping door koeien) 

Kopsloot wordt  
met 3m verbreed  

Verbreding biedt mogelijkheid te  
verdiepen tot 70 à 80 cm.  
Met op de hoeken viskuilen tot 130 cm 

Wordt door golfslag de kant teveel afgeslagen dan wordt er “Geldersch bos” opgegooid. Dit vormt tevens  
de basis voor helofyten (oeverplanten) om op te groeien en afkalving wordt zo tegen gegaan. Ook kleine  
fauna als waterspitsmuis en de gewone pad vindt hierin zijn habitat. 

Windrichting, minder bagger aanwas 



 voorbeeld verbreding kopsloot voor overwintering  
poldervissen Krimpenerwaard 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

• Variatie tussen droog en nat mag groter; 
• Pas op voor boomopslag i.v.m.  
   weidevogel doelstellingen en predatie; 
• Zorg ervoor dat vanaf de kant boomopslag  
   kan worden verwijderd (bak). 

Voorbeeld droge inrichting, Vechtvallei 

Voorbeeld overhoekje, Driebruggen 



Duikerbuizen als knelpunt voor vissen 

 
 
 
 
 

Direct of via een duiker (‘dichte’ sloten) in verbinding staan 
met andere watergangen. 
 
‘Dichte’ sloten ⋲ duikerbuizen max. 40 cm Ø 



Open sloten 

 
 
 
 
 

 

 

Duikerbuis  
¾ water ¼ luchtlaag en  
minimale Ø van 70 cm 



Aantallen voor en na het baggeren en 6 weken later 
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Aantal tiendoornige stekelbaarzen en overige vissoorten in 'dichte' en open 
sloten
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Aanleg duikerbuis 

 
 
 
 
 

1. Uiteinden van de duiker gelijk met de oeverlijn van de dam; 
2. Direct na de duiker (kunnen) baggeren (probleem puin). 

GOEDFOUT

Barrière (knelpunt) door overstekende
duikerbuis, moeilijk passeerbaar 
voor vissen.

Geleidende ‘damoever’ constructie. 
Duikerbuis is makkelijk passeerbaar 
voor vissen.
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GOEDFOUT

Barrière (knelpunt) door overstekende
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Conclusie m.b.t. ‘dichte’ en open sloten 

 
 
 
 
 

1. Meer vissoorten en hogere dichtheden in open sloten; 
2. Hoge aantallen vis in de ‘dichte’ sloten wordt veroorzaakt door de aanwezigheid 

van tiendoornige stekelbaars; 
3. Baggeren in open sloten zorgt voor een sterke (dramatische) achteruitgang in 

aantal van de voorkomende vissen; 
4. Met uitzondering van tiendoornige stekelbaars, herstelt de visstand zich in de 

open sloten beter en sneller dan in de ‘dichte’ sloten; 
5. Hogere dichtheden van amfibieën in de ‘dichte’ sloten, dus niet alles open? 
6. Amfibieën hebben een voorkeur voor de ‘dichte’ sloten. 
7. Vissen hebben een voorkeur voor open sloten. 
8. Duikerbuis → meer natuur → geen grondwaardedaling. 
9. Mogelijke bijdrage agrarisch natuurbeheer. 

 



 
 
 100 m 

200 m 

Dam met duikerbuis  
70 cm Ø 

Verlanding/ 
Dichtgroeien 
met water- en 
oeverplanten 

Open water 

Wetering 
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Vnl. vis 

Vnl. amfibieën 
Om de 3 jaar 
baggeren  
en schonen  

Elk jaar met  
de baggerpomp 

‘Dichte’ en open sloten vertaald naar de praktijk 



 
 
 1e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar 2e jaar 

1e jaar 2e jaar 3e jaar 

Of 

Etc. 

Baggeren en schonen gefaseerd in ruimte en tijd… 

  eerst laten dichtgroeien en dan na 3 jaar… 

 Meerdere beheersvarianten (mozaïek beheer) zijn mogelijk. Maatwerk! 



Waterkering 

 
 
 
 
 

Peilvak A, combinatie 
tussen wetering (diep en 
breed) en sloot (smal en 
klein). 

Peilvak B, vnl. wetering, 
weinig gebruik van diep-
breed naar ondiep-smal 
water 

Wetering 
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t 

Dam 



Waterkering 

 
 
 
 
 

Peilvak A 

Peilvak B 

Beide peilvakken 
profiteren nu beter van 
de combinatie tussen 
wetering en sloot 

Wetering 

Sl
oo

t 

Dam 

Vooral toepassen in kleine  
geïsoleerde peilvakken 

Liefst in combinatie met NVO 



Anders beheren, hoe?  

 
 
 
 
 

 Gefaseerd baggeren, in een sloot en/of in hetzelfde 
poldersysteem. 

 Gericht baggeren m.b.t. vluchten: van dicht naar open of 
kunstwerk (dam/brug) toe.  

 Baggeren van zijsloten van dicht naar open en aan één zijde. 
 Sloten met krabbenscheer vegetaties, na september pas 

baggeren. (deel van de planten terug plaatsen). 
 Baggerpomp i.p.v. hydraulische kraan met bak. 
 Tijdelijk wegvangen van vis (beleidsrelevante soorten of 

soorten met geringe dispersie, bijv. rivierdonderpad). 
 Watervegetatie reservoirs – kolonisatie en schuilplaatsen. 
 Vissen en zoetwatermossels terugzetten. 



Nalezen  
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Alterra-rapport 1349                              Alterra-rapport 1945    www.alterra.wur.nl 



Uit de praktijk 
Behoud de bittervoorn spaar de zwanenmossel 
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Alterra-rapport 1787 

Vissen in de waaien van Eemland 
www.alterra.wur.nl 



Uit de praktijk 
Behoud de bittervoorn spaar de zwanenmossel 
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Foto’s: Jan Roodhart © 
 
Ottburg, Roodhart en Jonkers, oktober 2010 in 
Vakblad Natuur Bos Landschap 
www.vnbl.nl  



Voorbeeld van verkeerde rijrichting 



De vleugels zorgen ervoor dat over de gehele slootbreedte  
wordt gebaggerd en de aanwezige fauna niet kan weg duiken  
in de slootkant. Gevolg is dat o.a. vissen, amfibie(larven)  
en macrofauna worden vermalen alvorens ze op het land  
worden gespoten. Dit is schadelijk op POPULATIE NIVEAU! 

Baggerpomp met of zonder vleugels 

Zonder vleugels kan een groot deel van de  
aanwezige slootfauna wegvluchtten in de oever. 
Dit is schadelijk op INDIVIDU NIVEAU.  
De populatie blijft in het betreffende gebied  
gehandhaafd. Voor de agrariër kan dit inhouden dat  
hij/zij vaker met de baggerpomp door de sloot moet. 

 VLEUGEL  



Voorbeeld baggerpomp met vleugels 
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Voorbeeld van goed gefaseerd schonen 

 
 
 
 
 

Doe dit gefaseerd in tijd en ruimte! 



Wat is het verschil tussen inventariseren en monitoren? 
 
Waarom monitoren? 
 
Hoe doe je dat? 

Monitoring 



Benodigdheden voor het veldwerk: 

Waadpak / Lieslaarzen 

 Steeknet 

 Zaklamp 

 Determinatiegids 

 Kaart met transecten 

 Veldformulier / notitieboekje / 

   veldcomputer / app 

 

Inventarisatie 
Voorbeeld 
AMFIBIEËN 
 



 
Herkennen van soorten a.d.h.v. amfibieën 

WWW.RAVON.NL WWW.KNNV.NL 



 
Handleidingen Meetnet amfibieën en vissen ANLb 

WWW.RAVON.NL 



Geschikte inventarisatiemethode per amfibiesoort 
(Groenveld & Smit 2001, RAVON / CBS) 

 

X = voorkeursmethode, Y = aanvullende methode en -- = niet van toepassing 



Inventarisatiemethode per amfibiesoort  
afgezet tegen de tijd van het jaar 
 
 



Voorbeeld van een veldformulier, voorzijde 
VISINVENTARISATIEFORMULIER Volgnummer:

Aantal meter bemonsterd:
ONDERZOEK: Datum:
Waarnemers:
Methode: O generator O Deka O schepnet O anders:
Watertype: O sloot O wetering O beek O anders:
Plaats: Amersfoort-coördinaten:

VISSOORTEN 0 - 2 cm 3 - 5 cm 6 - 10 cm 11 - 20 cm 21 - 30 cm  31-40 cm 41 - 50 cm > 50 cm > 100 cm
Alver
Baars
Bermpje
Bittervoorn
Blankvoorn
Brasem
Driedoorn
Giebel
Gr. Modderkruiper
Kl. Modderkruiper
Kolblei
Kroeskarper
Paling
Pos
Rietvoorn
Rivierdonderpad
Riviergrondel
Roofblei
Snoek
Snoekbaars
Tiendoorn
Vetje
Winde 
Zeelt



Voorbeeld van een veldformulier, achterzijde 
WATERGEGEVENS EGV:
Breedte m Stroming: O geen O rustig O turbulent
Diepte waterkolom cm Kleur: O niet opvallend O anders
Diepte sliblaag cm Geur: O niet opvallend O anders
Ondermaaiveld cm

BODEM 1 = incidenteel, 2 = weinig, 3 = matig, 4 = veel en 5 = dominant 
Klei Zand Grof grind Dikte sliblaag: cm
Veen Fijn grind Puin Anders:

ONDERHOUD WATER
O niet recent O verwaarloosd O natuurlijk
O recent O schonen O baggeren O baggerpomp O anders;…..

ONDERHOUD OEVER
O niet recent O natuurlijk O verwaarloosd
O recent O maaien O beweiden O gefaseerd O optrekken

PROFIEL O natuurlijk O normprofiel O weilandslootprofiel
BESCHOEIING O verwaarloosd O goede staat O plaatselijk O niet
VEGETATIE onder % drijvend % boven % oeverrand %
Dominante soort

Amfibieën
Soort Ei Juveniel (1ste jaars) Sub adult (2de jaars) Adult man Adult vrouw Adult onbepaald

Herpetofauna afkortingen:
Rt = Rana temporaria, Res = Rana esculenta synk lepton, Rl = Rana lessonae, Rr = Rana ridibunda, Rke = Rana k lepton esculenta, Ra = Rana arvalis
Ha = Hyla arborea, Bb = Bufo bufo, Bc = Bufo calamita, Tc = Triturus cristatus, Tv = Triturus vulgaris, Ta = Triturus alpestris, Th = Triturus helveticus en Nn = Natrix natrix

Larve (neoteen) 



Monitoring - BACI 

B(D)ACI – Before (During) and After Control Impact 
assessment 
 
Hierbij wordt velddata verzameld voor en na de 
betreffende ingreep. 
Tevens wordt op referenties plots waar geen ingreep 
plaats vindt (de zogeheten ‘Control sites’) ook velddata 
verzameld.  
Op deze wijze krijgt men inzicht over een mogelijk 
effect(en) van een initiatief op de betreffende 
doelsoort(en).  

59 



Monitoring - BACI 

B(D)ACI – Before (During) and After Control Impact 
assessment 
 
Hierbij wordt velddata verzameld voor en na de 
betreffende ingreep. 
Tevens wordt op referenties plots waar geen ingreep 
plaats vindt (de zogeheten ‘Control sites’) ook velddata 
verzameld.  
Op deze wijze krijgt men inzicht over een mogelijk 
effect(en) van een initiatief op de betreffende 
doelsoort(en).  
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Uniform versus divers 



Dank U 
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Fabrice Ottburg 

Wageningen University & Research 

Team Dier Ecologie 

0317-486115 of 06-51527364 

Fabrice.Ottburg@wur.nl 
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