Veldbezoeken "de gezonde boerensloot"
De ANV Landschap Noorderpark heeft 18 en 24 augustus 2015 demonstraties
'natuurvriendelijk sloot schonen' verzorgd. Daarbij waren vertegenwoordigers aanwezig van
Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het idee van de demonstratie ontstond in een
overleg tussen ANV en de terreinbeherende organisaties (Natuurmonumenten, Utrechts
Landschap en Staatsbosbeheer) over de vernieuwing van het agrarisch natuurbeheer. Met
de waterschappen starten we zoals bekend binnenkort de pilot 'Levendige boerensloot'.
Bethunepolder
De eerste demonstratie werd gehouden in de
Bethunepolder, waar Willem v.d. Linden
grondgebruiker is. Een gebied met prima
kansen voor mooie natuur, onder andere omdat
de kweldruk enorm hoog is. In het veld werden
door een medewerker van de firma Bouwman
verschillende methoden van sloot schonen
gedemonstreerd.
Sandwijck
Een week later hebben we met een aantal deelnemers een bezoek gebracht aan het
landgoed Sandwijck. Daar past de Werkgroep Sandwijck al 17 jaar natuurvriendelijk
slootbeheer toe. De effecten op planten en dieren zijn verrassend.
De sloten zijn aangelegd volgens een vast profiel. Er wordt eenmaal per jaar geschoond: de
sloot zelf wordt met de slootmachine met maaikorf uitgemaaid en het slootvuil wordt meteen
afgevoerd.

Het schonen vindt altijd plaats via de glooiende oever. Aan deze zijde is ook een strook
waar niet gemest of begraasd wordt. Daar ontwikkelt zich een bloemrijke graslandvegetatie,
die eenmaal per jaar gemaaid wordt met een maai-zuig-combinatie (ecomaaier). Het maaisel
wordt afgevoerd.

De veldbezoeken leidden tot een levendige discussie. Niet alleen over de ecologische
effecten, maar ook over het omgaan met regelgeving (van waterschappen) bij gefaseerd
sloot schonen. Iedereen was enthousiast over de demonstratie en concludeerde dat de ANV
een belangrijke rol kan hebben bij de aanpak van natuurvriendelijk sloot- en oeverbeheer in
het Noorderpark. De pilot 'Levendige boerensloot' kan daarvoor veel inspiratie opleveren.

Onderstaand een link naar een beeldend filmpje over verschillende boerensloten, gemaakt
door de ecoloog van Waternet (Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van het
Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek en de Gemeente Amsterdam)
https://www.youtube.com/watch?v=Byg6xbJNIek

