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Inhoud

▪ Monitoring ANLb:

• Beleidsmonitoring

• Beheermonitoring

▪ Afstemming beheer en beleid

▪ (Overige ANLb-activiteiten)

▪ (Slootbeheer: baggeren en schonen)

BEHEER

BELEID
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Monitoring ANLb

▪ Beleidsmonitoring op landelijk niveau

Ontwikkeling en verspreiding van soorten in gebieden met en zonder 

agrarisch natuurbeheer → draagt ANLb bij aan de instandhouding?

Trendanalyse! 

Verantwoordelijkheid Provincies

▪ Beheermonitoring op niveau van maatregelen

Is de maatregel goed uitgevoerd, effectief, is er afstemming nodig? 

Verantwoordelijkheid Collectief
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Beleidsmonitoring ANLb

▪ Opdracht BIJ12 uitvoering RAVON (amfibieën en vissen)

▪ Uitrollen van een duurzaam meetnet (NEM, CBS & PGO’s) 

▪ Start maart 2016

▪ Momenteel 4e meetjaar in afronding

▪ Opzet van een meetnet → uitvoering monitoring door vrijwilligers, 

RAVON en extern ingehuurde ecologen

▪ Samenwerking met collectieven

▪ >800 km-hokken en >2400 meetpunten / meettrajecten

▪ Per jaar 2x tussen in april – oktober 15-30 minuten per traject
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Totstandkoming aanwijzing km-hokken

Aantal ‘eisen’:

▪ Verspreiding doelsoorten

▪ Afgesloten ANLb pakketten 

▪ Passende referentielocaties

Vergelijking ANLb-locaties met referenties

Beleidsmonitoring ANLb – amfibieën/vissen
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Doelsoorten
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Doelsoorten
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Techniek

Monitoren van vissen – hoe doe je dat?
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Techniek
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Techniek

▪ Vissen vastzetten tegen de oever

(wat we bij slootbeheer niet willen!)
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Beleidsmonitoring ANLb – amfibieën/vissen

▪ Website en invoerportaal

▪ Datavalidatie en voortgangsbewaking door RAVON

▪ Data beschikbaar in NDFF (gekoppeld aan onderzoeksprotocol)
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Beleidsmonitoring ANLb – amfibieën/vissen

▪ Registeren (basis) omgevingsvariabelen

• Habitatinschatting → eerste raakvlakken met 

beheermonitoring
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Beleidsmonitoring ANLb – amfibieën/vissen

▪ Ervaringen:

• Positieve ervaringen met samenwerking collectieven

• Veel geïnvesteerd in contacten (presentaties, kennismaking)

• In begin soms terughoudend, nu veel goodwill

• RAVON steeds beter gevonden als kennispartner

• Regelmatig gevraagd voor hulp en advisering

• Trefkansen bepaalde soorten in agrarisch gebied beperkt

• Veel variatie in uitgevoerd beheer

• Geen nauwkeurige registratie beheersmaatregelen
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Beleidsmonitoring ANLb – amfibieën/vissen

▪ Ervaringen:

• Veel wijzigingen in afgesloten pakketten jaarlijks leidt tot 

wijzigingen in meetlocaties

• Ongunstig voor stabiliteit meetnet

• Enorme hoeveelheid data

• Agrarisch gebied van oudsher beperkt onderzocht

• Veel nieuwe locaties voor doelsoorten (kleine modderkruiper, 
bittervoorn, poelkikker, heikikker)
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Beheermonitoring ANLb Natte Dooradering

▪ Verantwoordelijkheid van de collectieven, maar…

• Risico: ieder collectief maakt eigen plan?

• Onderling vergelijkbaar?

▪ Protocol SCAN: 5 onderdelen

• Uitvoeren kwaliteitsschouw

• Registratie aanpalend grondgebruik

• Benutten gegevens beleidsmonitoring

• Aanvullende monitoring

• Beheeronderzoek vanuit landelijk fonds
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Beheermonitoring ANLb Natte Dooradering

▪ Voor 5 Friese collectieven plan van aanpak gemaakt:

• Opzetten beheermonitoringsprotocol: uitvoering 2019

• Aansluiten op beleidsmonitoring

• Data-analyse en verwerking: najaar 2019

• Opstellen van aanbevelingen: eind 2019

ANLb-pakket

Veranderingen in 
biotoop 

(beheermonitoring)

Verandering in 
abundantie en/of 

samenstelling 
doelsoorten 

(beleidsmonitoring)
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Beheermonitoring ANLb Natte Dooradering

▪ Checklist kwaliteitsschouw: uitgebreide versie van SCAN-checklist

Aspect Beoordelingscriterium

Pakketeisen / -voorwaarden

Botanisch waardevolle graslandrand

Gebruik van chemische onkruidbestrijding
· ja

· nee

De rand is gescheurd, gefreesd, 

heringezaaid of wordt als rijpad gebruikt

· ja

· nee

Bemesting binnen een zone van 5 meter 

uit de slootkant

· ja

· nee

Geklepeld
· ja

· nee

Gemaaid binnen 2 meter slootkant
· ja

· nee

Ecologisch slootschonen

Het slootvuil wordt op max 1 m van de 

waterinsteek gedeponeerd

· ja

· nee

Geschoond

· < 50%

· 50% - 80%

· > 80%
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Beheermonitoring ANLb Natte Dooradering

▪ Checklist kwaliteitsschouw
Beheermonitoring / habitatkenmerken

Ligging

De sloot grenst aan (meer dan één keuze mogelijk):

· opgaande begroeiing

· cultuurgrond (grasland / bouwland)

· natuurgrond

· weg / kavelpad

Aaneengeslotenheid

· sloot maakt onderdeel uit van grotere ecologische of 

waterhuishoudkundige structuur

· Sloot is doodlopend 

Breedte sloot ( wateroppervlakte)

· < 1 meter

· 1-3 meter

· > 3 meter

Type oever
· flauw talud (1 : 3 of flauwer)

· steile talud (< 1 : 3)

Type profiel
· U-profiel

· V-profiel

Bescherming tegen aantasting
· sloot / oever is afgerasterd: ja / nee

· veegebruik of sporen van veegebruik: ja / nee

Aantasting
· oever vertoont sterke vertrapping: ja / nee

· oever vertoont lichte vertrapping: ja / nee

breedte van de strook met oevervegetatie
·     …... cm

· afwezig

Aantal plantensoorten in de rand

· < 10

· 10 - 15

· > 15
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Beheermonitoring ANLb Natte Dooradering

▪ Checklist kwaliteitsschouw
Beheermonitoring / habitatkenmerken

Begroeiing oevers

A.   overbegroeiing bestaat uit inheemse en (ruigte)- - kruiden

van onbemeste of licht bemeste gronden

B.   oeverbegroeiing bestaat uit riet/lisdodde (gedomineerd 

>50%)

C.   oeverbegroeiing bestaat uit grassen van bemeste 

graslanden

Bedekking met ondergedoken planten (%) · 0 - 10 - 20 -……- 90 - 100

Bedekking met drijvende planten (%) · 0 - 10 - 20 -……- 90 - 100

Bedekking met kroos of flab (%) · 0 - 10 - 20 -……- 90 - 100

Open water (%) · 0 - 10 - 20 -……- 90 - 100

Doorzicht (gemiddeld)

A. bodem of meer dan 50 cm

B. 25 – 50 cm

C. minder dan 25 cm

Waterdiepte in het midden van de sloot (gemiddeld)

· < 50 cm

· 50 - 100cm

· > 100 cm

Baggerdikte (gemiddeld)

· 0 cm

· 20 - 50 cm

· > 50 cm

Geur van de bagger
A. geen opvallende geur

B. stank

Kwaliteit baggerlaag

A. organisch materiaal

B.  zwarte drek

C.  50 / 50

Weersituatie afgelopen periode A. regenachtig weer             B. droog weer

Foto’s
Maak foto’s van (delen van) het element (talud, locatie 

monitoring)
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Aanbevelingen

▪ Aanbevelingen

• Combineer locaties voor beleid- en beheermonitoring

• Registreer nauwkeurig uitgevoerd beheer

• Materiaalgebruik

• Periode

• Werkwijze

• Snelheid

• Stem wijze van monitoring af tussen collectieven

• Om af te rekenen met onbekende variabelen:

• Voer op kleinere schaal proefopzetsgewijs monitoring uit, onder gestuurde 
omstandigheden

• Daarbij enkel beheersinspanning/-methode laten variëren
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Aanbevelingen

▪ Aanbevelingen

• Neem voldoende tijd voor het voorwerk bij afsluiten pakketten:

• Goed en gedetailleerd kaartmateriaal

• Aanwezigheid doelsoorten voldoende bekend

• Beoordelen potentie van sloten/oevers

• Zorgen voor juiste maatregelen op de juiste plek
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Overige ANLb-activiteiten

▪ Advisering inrichting gebied

• Bijv. inrichting en beheer natuurvriendelijke oevers ten 

behoeve van grote modderkruiper

• Aanleg overwinteringsputten
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Overige ANLb-activiteiten

▪ Aanleg nieuw leefgebied (grote modderkruiper)
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Slootbeheer – baggeren en schonen

▪ Keuze voor gebruikt materieel

• Niet allemaal even ecologisch vriendelijk

• Maar…. Manier van uitvoeren is meestal beslissend

• Fasering in tijd en ruimte

• Niet alles tegelijk
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Slootbeheer – baggeren en schonen

▪ Plantenwortels sparen

▪ Niet te snel door waterkolom bewegen → fauna kan ontsnappen

▪ Afschrapen talud vermijden

Door een kwart van de vegetatie te sparen 

en de maaikorf vóór de oever omhoog te 

halen nemen de vluchtmogelijkheden voor 

vissen toe

Creëren ontsnappingsroute voor vissen

De maaikorf waarmee geschoond wordt, 

fungeert in feite als een groot schepnet als 

deze tegen de kant omhoog wordt gehaald. 

Een ontsnappingsroute voor vissen is heel 

simpel te creëren door altijd vanaf de 

tegenoverliggende oever te beginnen met 

maaien, en vervolgens op de oever vanaf 

waar gemaaid wordt een klein randje 

vegetatie te sparen. De vissen blijven 

hierdoor in het water langs de kant achter 

en worden niet langer opgeschept. 
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Slootbeheer – baggeren en schonen

▪ Ritssluiting beheer

Wanneer geschoond wordt in 

“ritssluiting”-vorm, blijft de 

doorstroom aanwezig. Toch bespaar je 

veel vegetatie, waardoor ruimte 

gecreëerd wordt voor de dieren en 

planten.



27/29

Slootbeheer – baggeren en schonen

▪ Niet zo….
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Slootbeheer – baggeren en schonen

▪ Maar zo!

• 25% van de vegetatie gespaard
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Slootbeheer – baggeren en schonen

▪ Voor een gezonde boerensloot vol leven


