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Sloottype (hypothese, op basis van abiotiek)
Verwachtte indicatieve soorten 

waterplanten (wetenschappelijke naam)
Nederlandse naam

Chara hispida Stekelharig kransblad
Myriophyllum verticilatum Kransvederkruid
Potamogeton acutifolius Spits fonteinkruid

Eleogiton fluitans Vlottende bies
Sparganium natans Kleinste egelskop
Utricularia australis Loos blaasjeskruid

Chara vulgaris Gewoon kransblad
Elodea canadensis Brede waterpest
Hottonia palustris Watervoilier

Potamogeton compressus Plat fonteinkruid
Potamogeton obtusifolius Stomp fonteinkruid

Ranunculus aquatilis Fijne waterranonkel
Stratiotes aloides Krabbenscheer

Ceratophyllum demersum Grof hoornblad
Elodea nuttallii Smalle waterpest

Hydrocharis morsus-ranae Kikkerbeet
Myriophyllum spicatum Aarvederkruid

(Blauw-) algenbloei (Blauw-) algenbloei
Azolla filiculoides Grote kroosvaren

FLAB (floating algae bed) FLAB (drijflaag met (draad-)alg)
Lemna gibba Bultkroos
Lemna minor Kleinkroos

Lemna trisulca Puntkroos
Potamogeton pectinatus Schedefonteinkruid

Spirodela polyrhiza Veelwortelig kroos

Ceratophyllum submersum Fijn hoornblad
Najas marina Groot nimfkruid

Potamogeton pectinatus Schedefonteinkruid
Ranunculus baudotii Zilte waterranonkel

Zannichellia palustris subsp. pedicellata Gesteelde zannichellia

(Schone) laagveensloten met lage tot matige nutriëntbelasting en over het algemeen 
goede zuurstofhuishouding maar met fluctuerend zuurstofgehalte.

(Matig schone) laagveensloten met matige tot hoge met nutriëntbelasting en 
doorgaans hoge waterplantenbiomassa en daardoor wisselende zuurstofwaarden.

(Niet schone) laagveensloten met een hoge tot zeer hoge nutriëntbelasting, hoge 
bedekking en/of biomassa van planten met drijfblad of algen en slechte 
zuurstofhuishouding.

Brakke laagveensloten met doorgaans matige tot zeer hoge nutriëntbelasting en vaak 
hoge natuurlijke toxines zoals sulfide, ammoniak en vaak slechte 
zuurstofhuishouding en sterk wisselend zoutgehalte.

(Schone) laagveensloten met lage nutriëntbelasting en goede zuurstofhuishouding.

Typologie laagveensloten



Fijne waterranonkel

Rossig fonteinkruid

Waterplanten in kwelsloten

Waterviolier



Biodiverse
waterplantenvegetaties 
in kwelsloten



Biodiverse
waterplantenvegetaties 
in kwelsloten







Belang weidegang voor 
slootoevers



Kwel leidt tot een 
mozaïekpatroon in de 
waterplantenvegetatie



Nederland: omgekeerd peilregime
Winter: laag waterpeil waarbij gebiedseigen 

water wordt weggepompt
Zomer: hoog waterpeil waarbij gebiedsvreemd 

water ingepompt

Terug naar een natuurlijk peilregime

Winter: vasthouden van gebiedseigen water
Zomer: natuurlijke peilverlaging toestaan en

alleen bij te sterke droogval (afhankelijk
situatie) aanvoer van gebiedsvreemd
water







Verzuring van de 
oever door de 
aanwezigheid van 
katteklei





Krabbescheer 
vegetaties

http://www.vogeldagboek.nl/html/Afbeeldingen2/Krabbenscheer/Krabbenscheer.html


Zwarte stern 

Krabbenscheermot

Groene 
glazenmaker 

Gerande oeverspin
Hoge 
biodiversiteit in 
krabbescheer-
vegetaties!

http://sneuper.web-log.nl/photos/uncategorized/2008/05/08/img_2057bewcr.jpg
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Jaarlijke cyclus van 
krabbescheer

Krabbescheer is zeer gevoelig 
voor de ophoping van 
ammonium (NH4

+)



Bruinkleuring 
krabbescheer door hoge 
ammoniumconcentraties



Bij hoge nutriëntenconcentraties 
ontwikkeling van kroos en 
(blauw)algen



Voor een goede waterkwaliteit is het belangrijk 
dat er doorstroming is en geen stagnatie

Stagnatie van water:
• Toename fosfaatconcentraties door 

reductieprocessen



Effecten stagnant water:

1. Zuurstofloosheid in de 
zomer

2. Toename bedekking 
kroos

3. Toename 
fosfaatconcentratie in 
het water

4. Toename 
ijzerconcentratie in 
het water (door 
reductieprocessen)
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Nitraatuitspoeling 
kan leiden tot een 
toename van de 
sulfaatconcentraties 
in het (grond)water

NO3
- = nitraat

SO4
2- = sulfaat

FeSx = pyriet



Veldonderzoek naar 
de effecten van 
sulfaatrijk water
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eutrofiëring
door sulfaat



Onder fosfaatrijke omstandigheden gaan kroos, azolla
(kroosvaren) en blauwalgen domineren

Azolla kan via een symbiose met een bacterie (Anabaena azollae) stikstof uit 
de lucht fixeren. Blauwalgen kunnen dit ook.

Anabaena azollae



CONCLUSIES

• Voor behoud van biodiversiteit in boerensloten is het 
belangrijk om sloten te behouden en goed te beheren.

• Voor behoud van de biodiversiteit van zowel de sloot als de 
slootoever, is het belangrijk om de kwel in stand te houden 
door geen drains aan te leggen.

• Geen weidegang en het injecteren van drijfmest na elke oogst 
is zeer schadelijk voor de diversiteit in de veenweiden aan 
zowel planten, insecten als weidevogels.



CONCLUSIES

• Een omgekeerd peilregime, dus laag water in de winter, is 
slecht voor zowel de slootwaterkwaliteit, de biodiversiteit aan 
planten en dieren inclusief weidevogels.

• Voor behoud biodiversiteit in zowel de sloten als in de 
veenweiden is het van belang te streven naar 
evenwichtsbemesting.

• Voor versterking van de biodiversiteit in de sloot en slootoever 
is het belangrijk om een verschralingsbeheer toe te passen: 
niet dicht bij de sloot bemesten en de bagger niet op de oever 
leggen.
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