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WIERDE & DIJK

Afgelopen voorjaar is in het hele werk-
gebied een inventarisatie uitgevoerd
naar sloten met overjarig riet. In de
zomer zijn gesprekken gevoerd met de
deelnemers aan het project. Een eerste
aanzet is gemaakt met de monitoring
van broedvogels, zodat een beeld ont-
staat welke vogels in welke aantallen bij
deze sloten voorkomen. De komende

jaren zal op grotere schaal dit onder-
zoek worden voortgezet. 

Overjarig riet in Noord-Groningen
In het westelijk deel van het werkgebied
komt veel overjarig riet in sloten voor,
meer naar het oosten toe neemt het
sterk af. In gebieden met overwegend
veeteelt komt meestal maar weinig
overjarig riet in sloten voor. 
Bij de inventarisatie zijn sloten met over-
jarig riet aangetroffen waarvan de
natuurwaarde niet optimaal is. Dit
betreft bijvoorbeeld sloten waarbij het
overjarig riet alleen in de slootbodem
staat. Met eenvoudige maatregelen kan
de natuurwaarde van deze sloten sterk
vergroot worden, bijvoorbeeld door het
riet ook op de taluds te laten staan en
het onderhoud minder intensief te
maken.

Tussen de regio’s is er veel verschil in
het voorkomen van sloten met overjarig

riet. Mede op basis van de gesprekken
met de deelnemers aan het project, lij-
ken hiervoor de volgende verklaringen
relevant:
• verschil in opvatting over de bedrijfs-

voering;
• perceelsgrootte: grote percelen leve-

ren per bedrijf minder binnensloten
op;

• vorm van de sloot: brede, flauwe
taluds bevorderen het overjarige riet

• ondergrond: eventuele instabiliteit
van taluds wordt door riet tegen
gegaan.

Uit de inventarisatie is gebleken dat in
praktisch het hele werkgebied van
Wierde & Dijk jong riet voorkomt. Op
zich is er dus ruimte voor een flinke uit-
breiding van het project.

De stand van zaken
Aan het project nemen nu 26 bedrijven
deel. Zij hebben in totaal 48 kilometer
aan sloten met overjarig riet. Meestal
zijn het binnensloten (85% van de totale
lengte), de resterende 15% zijn zwets-
loten. De lengte aan sloten met overja-
rig riet in Kaantjes en Raandjes is vanaf
2004 met ruim zes procent toegeno-
men. De breedte van het overjarig riet
(gemeten in het horizontale vlak) ligt
meestal tussen de een en drie meter .

Bij meer dan 40% van de totale sloot-
lengte is het meer dan drie meter
breed. In het voorjaar staat in circa 60-
70% van de rietsloten nog water, in de
zomer loopt dat meestal fors terug.
Verreweg het meeste overjarige riet
staat in sloten met een watervoerend
deel dat minder dan 3 meter breed is.

Onderhoud
Wierde & Dijk schrijft niet voor hoe het
onderhoud aan de rietsloten moet wor-
den uitgevoerd. De deelnemers zijn
daar vrij in. Uit de gesprekken met de
deelnemers blijkt dat het onderhoud
van sloten aanzienlijk varieert. Een kwart
van de deelnemers voert aan de sloten
vrij frequent onderhoud uit. Dat leidt
ertoe dat het overjarige riet niet ‘ouder’
wordt dan 4 jaar. Een wat grotere
groep deelnemers voert wel onderhoud
uit, maar met een lagere frequentie.
Dan bereikt het overjarige riet een ‘leef-
tijd’ van maximaal 6 jaar. Op een tiental
bedrijven wordt het onderhoud met een
nog lagere frequentie uitgevoerd of blijft
het geheel achterwege. Zeker eenvijfde
deel van de binnensloten heeft overjarig
riet van 10 jaar of ouder.

Rietsloten zijn fantastisch. Ze bieden schuil- en nestmogelijkheden aan vogels, insecten, amfibieën en
zoogdieren. Door in meer sloten het riet te laten staan, neemt de natuurwaarde toe. In 2004 startte Wierde
& Dijk met ‘Kaantjes & Raandjes’. De intentie van dit project is om zoveel mogelijk sloten te krijgen met
overjarig riet. 
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In het agrarische gebied zijn een aantal
planten en dieren sterk gebonden aan
de randen van percelen. Daar zijn de
vestigingsmogelijkheden het best, kan
voedsel worden gezocht, is dekking te
vinden bij gevaar en is vaak water aan-
wezig. In Noord-Groningen zijn sloten
met overjarig riet voor een aantal broed-
vogels van essentieel belang. Dat zijn
wat betreft de zangertjes vooral de
Rietgors, Rietzanger, Blauwborst en
Kleine Karekiet. De Rietgors, Rietzanger
en Blauwborst vestigen zich vooral in
sloten met overjarig riet dat tenminste
twee jaar oud is. Dan is de strooisellaag
van het afgestorven riet onderin de sloot
of op het talud voor het nestelen vol-
doende dik en biedt de sloot goede

dekking. Naarmate het overjarige riet
breder is en langer blijft staan nemen de
dichtheden van de meeste soorten  toe.
In de aansluitende zone met planten als
fluitekruid vestigen zich soorten als bos-
rietzanger en grasmus.  In bredere
watergangen met riet en open water vin-
den we watervogels als Kuifeend, Wilde
Eend, Meerkoet en Waterhoen. In heel
brede rietvoorkomens broedt de Bruine
Kiekendief. Andere natuurwaarden van
sloten en watergangen met (oud) riet
betreffen insecten, amfibieën en zoog-
dieren.

Nader onderzoek is nodig
Wierde & Dijk wil de komende jaren de
natuurwaarden van agrarische sloten

met overjarig riet nog beter in beeld
brengen, vooral waar het gaat om de
effecten van het beheer en bepaalde
karakteristieken van de sloten (watervoe-
rend of droog, breedte etc.). Dat levert
informatie op die bruikbaar is voor het
verder vergroten van de natuurwaarden
van de sloten.

Natuurwaarden van sloten met overjarig riet

Door middel van onderzoek wil Wierde
& Dijk de komende jaren meer kennis
verzamelen over de wijze van onder-
houd in relatie tot het creëren tot natuur-
waarden. Hiermee wil Wierde & Dijk –
op termijn – concreter kunnen advise-
ren. Op basis van de huidige kennis
beveelt Wierde & Dijk nu het volgende
aan:

• De natuurwaarden nemen toe met de
breedte van het overjarige riet. Het
verdient daarom aanbeveling het riet
over de volle breedte, dus inclusief
taluds, te laten staan. 

• De natuurwaarden nemen waar-
schijnlijk toe met de leeftijdsklasse
van het overjarige riet. Het lijkt ver-
standig in ieder geval riet van mini-

maal 4 jaar oud in de sloot te heb-
ben.

• Als de omstandigheden dat toelaten
kan het slootonderhoud gedurende
vele jaren achterwege worden gela-
ten en worden volstaan met bijvoor-
beeld alleen het opruimen van
inspoelingen en het vrijmaken van
doorvoeren bij dammen. 

• Komt er op den duur maar weinig
vers riet op en wordt het riet dus ijl en
zijn de stengels dunner, dan is enig
onderhoud waarschijnlijk nodig. 

• Het verwijderen van riet kan het best
gefaseerd plaatsvinden, gespreid
over een paar jaar. De beste manier
is de sloot te compartimenteren en
dan elk jaar een deel van riet te ont-
doen. Indien dat niet mogelijk is, bij-

voorbeeld bij zwetsloten, kan men bij-
voorbeeld het eerste jaar het ene
talud en de helft van de bodem vrij
maken van riet en het andere jaar de
andere kant.

• Voer onderhoudswerkzaamheden
aan taluds en bodem zoveel mogelijk
buiten het broedseizoen uit, dus niet
in de periode 15 maart tot 1 augus-
tus.

• De natuurwaarden van de sloten
nemen nog toe door terughoudend
te zijn met het onderhoud van de
aangrenzende akkerrand.

Aanbevelingen Onderhoud

Bij de foto’s: (van links naar rechts): 

Voorzijde: Oud riet in een sloot – Zwanebloemen
–  Zoetwatersysteem.
Middenpagina’s: Oud nest van de rietvogel –
Jong van de bruine kiekendief – Oud riet in de
ochtendzon – Oud riet in een faunarand –
Meerkoetnest – Wilde eendennest – Rietzanger –
Verwaaide lisdodden.
Achterzijde: Driemaal jong riet in sloten en op
taluds.



Themanummer Kaantjes & Raandjes

Oproep

Doe mee met 
Kaantjes & Raandjes!

Meer rietsloten is goed voor de natuur-
waarden in Noord Groningen. Wierde &
Dijk stimuleert daarom dat meer agra-
riërs het slootschonen (deels) overslaan.
Door mee te doen draagt men flink bij
aan de natuurwaarden en de schoon-
heid van het Groninger land. Het levert
tijd en geld op door besparingen op het
slootonderhoud.

Wierde & Dijk ondersteunt deelnemers
bij het aanvragen van keurontheffing
wanneer dit nodig is. Samen met de
deelnemers zoekt Wierde & Dijk naar
mogelijkheden om de natuurwaarden
van de rietsloten verder te vergroten.

Hierbij is altijd het uitgangspunt dat het
inpasbaar moet zijn in de agrarische
bedrijfsvoering en dat het deze niet mag
schaden. Wierde & Dijk stelt geen eisen
met betrekking tot het onderhoud: de
agrariër blijft hier helemaal vrij in. Voor
deelname aan Kaantjes & Raandjes is
het ook niet noodzakelijk om lid te wor-
den van de vereniging (al stellen we dat
natuurlijk wel op prijs!). 

U wilt meedoen? Meer weten? 
Neem dan contact op met bestuurslid
Fred Bosman, die dit project coördi-
neert. Fred Bosman is bereikbaar via
fred@wierde-en-dijk.nl en telefonisch op
0595-433002 of 0621282350. U kunt
ook contact opnemen met een van de
andere bestuursleden of via info@wier-
de-en-dijk.nl.

Veelgestelde vragen over Kaantjes & Raandjes  

Is het ook mogelijk met zwetsloten, of met schouwplichtige binnensloten mee
te doen? 
Ja, dat kan. Wierde & Dijk heeft daarover overleg gevoerd met het waterschap.
Onder bepaalde voorwaarden verleent het waterschap voor schouwplichtige sloten
en watergangen ontheffing van de keur voor 5 jaar. De voorwaarden zijn dat er nog
sprake moet zijn van een beperkte waterdoorvoer en bij zwetsloten dat beide
onderhoudsplichtigen het eens zijn. Voorts mag de waterafvoer van derden niet
worden geschaad. Ontheffingingen kunnen via Wierde & Dijk worden aangevraagd. 

Blijft met al dat riet de waterafvoerende functie van de sloot wel in stand?
De ervaring van de huidige deelnemers is dat het riet de waterafvoer in heel veel
gevallen nauwelijks of niet belemmert. Riet voorkomt wel de vestiging van vlotgras
(rietgras), dat de afvoer van water daadwerkelijk belemmert. Riet vergroot ook de
stabiliteit van de taluds, zodat er minder last is van inspoelingen.

Als riet op de bodem van de sloot meestal blijft staan en alleen de taluds
jaarlijks worden geklepeld, is het dan ook mogelijk aan het project mee te
doen?
Wierde & Dijk schrijft niet voor hoe slootonderhoud precies moet plaatsvinden.
Iedere bedrijfssituatie is weer anders. Zonodig verstrekt Wierde & Dijk wel advies.

De natuurwaarden nemen wel sterk toe als het overjarige riet breder is, het verdient
dus aanbeveling ook taluds zoveel mogelijk ongemoeid te laten. 

Heeft het zin aan het project deel te nemen met sloten die in de zomer droog
staan?
Jazeker, in sloten die in de zomer droog staan vindt afbraak van oud riet onder vrije
toetreding van zuurstof plaats en dat is gunstig. Het is goed mogelijk dat daardoor
gedurende vele jaren maar heel weinig of geen onderhoud aan de sloot nodig is.

Bij sommige percelen kan door veel riet eventueel onvoldoende droging van
aardappelen door de wind plaatsvinden, hoe dit op te lossen?
Voor dit soort problemen zijn vaak praktische oplossingen mogelijk, bijvoorbeeld
door een stuk van het talud dat jaar dan wel te klepelen of te maaien.

Heeft het zin mee te doen als langs de sloot al een faunarand ligt? 
Ja, dat is beslist het geval. De combinatie van faunarand en sloot met overjarig riet
is voor de natuurwaarden zeer gunstig.



Veldexcursies

Voor de deelnemers aan Kaantjes &
Raandjes gaan we een aantal veldbe-
zoeken organiseren, waarin we speci-
fiek kijken naar het herkennen van de
rietvogels. Ook willen we de ervaringen
met verschillende wijzen van onder-
houd en beheer bespreken. Voor geïn-
teresseerden willen we een of twee
excursies organiseren waarin we kijken
naar de natuurwaarden van rietsloten:
zangvogels, planten en misschien wel
de kiekendief. 

Informatieverstrekking

In 2007 verschijnt een Nieuwsbrief die
dieper ingaat op de natuurwaarden van
rietsloten. In 2006 zijn hiervoor al veel
gegevens verzameld.

Deelnemerswerving

Wierde & Dijk wil meer agrariërs motive-
ren om overjarig riet te laten staan. In
2007 gaan we grootschaliger deelne-
mers werven. 

Onderzoek

De natuurwaarden van rietsloten wor-
den in een meerjarig onderzoek uitge-
breider in beeld gebracht. Het gaat dan
om de relatie tussen de natuurwaarden

en bepaalde kenmerken van de sloten
(breedte overjarig riet, leeftijdsklassen
overjarig riet, de aanwezigheid van
water etc.) en het onderhoud. Dit
onderzoek is van belang voor de advi-
sering van deelnemers aan het project. 

Adviescommissie

Wierde & Dijk overweegt de instelling
van een wetenschappelijke adviescom-
missie die bij deze en andere projecten
ondersteuning kan bieden.

Overleg met het waterschap

Met het Waterschap heeft Wierde &
Dijk afspraken gemaakt over de keur-
ontheffing die nodig is voor zwetsloten.
Op dit moment bespreken we met het 
waterschap of deze regeling nog verder
verbeterd kan worden.. 

Overleg met gemeenten

Gemeenten hebben vele kilometers
sloot in onderhoud. Het is van belang
dat de natuurwaarden van sloten ook
door gemeenten worden onderkend en
dat zij waar mogelijk in het project
direct of indirect participeren.
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Contactpersonen Wierde & Dijk

• Ale Havenga, tel. (0595) 528233 
ale@wierde-en-dijk.nl

• Anita Jongman, tel. (0595) 571466
anita@wierde-en-dijk.nl

• Fred Bosman, tel. (0595) 433002 
fred@wierde-en-dijk.nl

• Ineke Arends, tel. (0595) 572875
ineke@wierde-en-dijk.nl

• Jacobien Louwes, tel. (0595) 401504
jacobien@wierde-en-dijk.nl

Postadres
Postbus 25, 9965 ZG Leens
E:  info@wierde-en-dijk.nl
W: www.wierde-en-dijk.nl

Colofon

Deze special over Kaantjes & Raandjes is
een uitgave van Wierde & Dijk, de vereni-
ging voor agrarisch natuur- en land-
schapsbeheer Noord-Groningen.
Oktober 2006.
Redactie: PR-commissie Wierde & Dijk
Vormgeving: Klaas Maat, Ezinge
Druk: De Marge, Groningen

De foto’s in deze uitgave zijn
geschoten door Jan van ’t Hoff en
Jan Enne Haack, Helaas komt de
schoonheid van deze foto’s en ook
de pracht van de rietsloten op het
Groninger land in deze twee-kleuren-
uitgave niet helemaal tot z’n recht.
Op de website van Wierde & Dijk:
www.wierde-en-dijk.nl zijn de foto’s
in volle glorie te bewonderen!

Kaantjes & Raandjes in 2007


