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1. Aanleiding en doel 
 
In 2010 en 2011 heeft Landschapsbeheer Groningen voor Wierde & Dijk, de vereniging voor 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Groningen een onderzoek uitgevoerd naar het 
voorkomen van enkele levensvormen in sloten. De plannen voor dit onderzoek zijn 
ontwikkeld door Fred Bosman (Wierde en Dijk tot 2010), Jan van ’t Hoff (Wierde en Dijk tot 
2010) en Albert-Erik de Winter (Landschapsbeheer Groningen) en beschreven in het concept 
projectvoorstel “Levensvormen in sloten” (bijlage 1). Dit conceptplan is aangepast aan de 
hand van commentaren en opmerkingen van enkele medewerkers van het Waterschap 
Noorderzijlvest, te weten Melissa van Hoorn, Jannes Schenkel en Kees van der Ven. Het 
onderzoek als geheel maakt deel uit van het meerjarig project “Kaantjes en Raandjes” wat 
tot doel heeft de natuurwaarden van agrarische sloten te vergroten, binnen de 
randvoorwaarde van een goede uitvoering van overige functies (wateraanvoer, -afvoer en  
-berging).  
 
Onderzoeksvragen die in dit rapport worden besproken zijn: 

1. Wat is er aan levensvormen aanwezig in agrarische sloten (de haarvaten van het 
waterstelsel)? Bemonsterd is op vissen, amfibieën, zoetwaterslakken, waterkevers  in 
drie typen sloten; sloten met oud riet, sloten met jong riet en tochtsloten. Daarnaast 
zijn bij een aantal rietsloten gegevens verzameld van nachtvlinders en is één sloot 
onderzocht op de aanwezigheid van kleine terreingebonden zoogdieren. 

2. Zijn er verschillen in aanwezigheid van bedoelde levensvormen in de drie type sloten 
en zouden die eventueel verklaard kunnen worden aan de hand van beheer? 

 
De veldwerkzaamheden voor dit onderzoek zijn uitgevoerd door Fred Bosman, Joke 
Hellenberg, Theo Buijs, Trudy van Wijk en Albert-Erik de Winter. Martijn Bakker heeft de 
determinatie van de zoetwaterslakken ter hand genomen. De kleine waterkevers zijn 
gedetermineerd door Leon Luijten (2010) en Roy van Hezel (2010 en 2011).  
 
De verzamelde biotische en abiotische kenmerken zijn door Jan van ‘t Hoff statistisch 
geanalyseerd met behulp van ANOVA (one way variantie analyse). Uit deze data analyse is 
gebleken dat de steekproef te klein van omvang is om aan de uitkomsten harde conclusies 
te kunnen verbinden (de Winter, 2011). In overleg met Wierde & Dijk is daarom besloten om 
de resultaten van dit tweejarig onderzoek beschrijvend te presenteren. 
 
Dit rapport is geschreven door Albert-Erik de Winter. Leo Stockmann (Landschapsbeheer 
Groningen), Joke Hellenberg, Bert Lanjouw en Catrienus Rouwé  (Wierde & Dijk) hebben 
waardevolle aanvullingen aangeleverd die de kwaliteit en leesbaarheid van dit rapport ten 
goede zijn gekomen. Ivon Benus (Landschapsbeheer Groningen) heeft de GIS kaarten voor 
dit rapport gemaakt. 
 
Tot slot gaat dank uit naar de agrariërs van Wierde & Dijk die in 2010 en 2011 hun 
medewerking hebben verleend aan het veldonderzoek. Dit zijn dhr. J.E. Haack, dhr. J.W. 
Meijer, Mts. Rietema, Mts van der Spek, Mw J.Louwes, Mansholt BV, dhr. E.J. Boerma, dhr. 
J.T. Knook, dhr. F. Keurentjes, Gemeente de Marne, dhr. T. B. Bos, dhr. B. Lange , Mw M. 
vd Spek, dhr. H.Westers, dhr. A.E. Havenga, dhr. T.H.Poelma, dhr T.N. van Hoorn, dhr. 
P.T.Bierema, dhr. H.H.J.Koop, Mts Pier en Jansen,  dhr E.C. Smink, Dhr H.H.Smit, dhr W. 
Schep, Mw H.Kuiper-Hamminga, dhr K.B.Bos, en mw Z. Jager,  
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2. Onderzochte sloten 
 
Voor dit onderzoek zijn in totaal 28 sloten bemonsterd op één punt per sloot. Deze sloten 
bevinden zich in het kleigebied ten noorden van het Reitdiep, de stad Groningen en het 
Eemskanaal (kaart 1, bijlage 2) en zijn gelegen in de omgeving van: 
 

 Kloosterburen/ Hornhuizen (monsterpunten 10 t/m 18) 

 Houwerzijl/ Pieterburen/ Usquert (monsterpunten 20 t/m 29) 

 Marsum, Holwierde en Oudeschip (monsterpunten 30 t/m 38) 
 
De sloten zijn gelegen op minimaal 100 meter en maximaal 13 kilometer afstand van de kust. 
Het substraat van de sloten bestaat uit klei, langs de noordkust is dit klei plaatselijk sterk 
zandig. Het onderzoek is uitgevoerd bij sloten met overjarig riet, sloten met jong riet en 
tochtsloten. Criteria voor de selectie van deze sloten is dat deze ook in de zomerperiode 
watervoerend moeten zijn. Alle locaties waar sloten onderzocht zijn bevinden zich in het 
agrarisch gebied op terreinen van de leden van Wierde & Dijk. Het groot aantal leden/ 
deelnemers in Noordwest Groningen verklaart hier het groot aantal onderzochte sloten/ 
monsterpunten. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van een aantal kenmerken van deze 
sloten.  
 
Kaart 1: Ligging monsterpunten in Noord Groningen 
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Tabel 1; Kenmerken sloten, gemeten op 25 juni 2010 

Monsterpunt Sloottype Waterkolom Substraat Sliblaagdikte Doorzicht 

10 Jong riet 0,20 m Zandig klei 0,20 m 0,01 m 
11 Tochtsloot - Klei - - 
12 Jong riet 0,40 m Klei - 0,10 m 
13 Jong riet 0,20 m Klei - 0,20 m 
14 Oud riet 0,05 m Klei 0,20 m 0,05 m 
15 Oud riet 0,05 m Klei 0,20 m 0 m 
16 Oud riet 0,20 m Klei 0,12 m 0,10 m 
17 Jong riet - Klei - - 
18 Jong riet 0,20 m Klei 0,15 m - 
19 Poel 0,50 m Klei 0,20 m 0,10 m 
20 Jong riet 0,20 m Klei 0,30 m 0,20 m 
21 Oud riet 0,10 m Klei 0 m - 
22 Tochtsloot - Klei - - 
23 Jong riet - Klei - - 
24 Oud riet 0,25m Klei 0,20 m 0,15 m 
25 Jong riet 0,40 m Klei 0,20 m - 
26 Tochtsloot 0,40 m Klei 0,40 m 0,40 m 
27 Jong riet 0,10 m Klei 0,20 m 0,05 m 
28 Jong riet 0,20 m Klei 0,10 m 0,05 m 
29 Oud riet - Klei - - 
30 Jong riet 0,15 m  Klei 0,40 m 0,15 m 
31 Oud riet 0,10 m Klei 0,45 m 0,10 m 
32 Tochtsloot 0,60 m Zandig klei 0,15 m 0,40 m 
33 Jong riet 0,40 m Klei 0,40 m 0,15 m 
34 Jong riet 0,40 m Klei 0,40 m 0,15 m 
35 Tochtsloot 0,60 m Klei 0,20 m 0,15 m 
36 Oud riet 0,30 m Klei 0,20 m 0,10 m 
37 Jong riet 0,35 Klei 0,25 m 0,35 m 
38 Oud riet 0,25 Klei 0,10 m 0,15 m 
- ) geen metingen 
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3. Veldwerk en dataverzameling 
 
In 2010 en 2011 is onderzoek uitgevoerd naar de volgende levensvormen 
 

 Amfibieën 

 Vissen  

 Waterslakken 

 Waterkevers 
 
Aanwezigheid van genoemde soorten is vastgesteld met hulp van amfibiefuiken. Deze fuiken 
hebben op vaste locaties in de sloten gestaan. De coördinaten van deze locaties zijn 
opgenomen in bijlage 3. De fuiken zijn in 2010 per locatie drie maal, met tussenpoos van 
twee dagen, gecontroleerd. In 2011 heeft de controle twee maal, met tussenpoos van 3 
dagen, plaatsgevonden. Na iedere lichting zijn de fuiken 180 graden gedraaid. Data waarop 
deze controles zijn uitgevoerd zijn weergegeven in tabel 2. De amfibiefuiken zijn twee dagen 
voor de eerste controleronde geplaatst. 
 
Tabel 2; Data fuikcontrole 

Monsterpunt 2010 2011 

10 t/m 19 6, 8 en 10 mei 15 en 18 juli 
20 t/m 29 13, 15 en 17 mei 22 juli 25 juli 
30 t/m 38 21,23 en 25 mei 29 juli en 1 augustus 

 
Tijdens de controles zijn amfibieën, vissen en grotere waterkevers in het veld 
gedetermineerd. Kleinere waterkevers en zoetwaterslakken zijn voor determinatie 
meegenomen. Naast de hierboven genoemde soortgroepen zijn bij een aantal sloten 
waarnemingen verzameld van nachtvlinders en kleine terreingebonden zoogdieren. 
 

 
           Amfibiefuik in sloot met jong riet (foto Albert-Erik de Winter)  
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4. Onderzoek sloten (algemeen) 
 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij sloten met oud riet, sloten met jong riet en 
tochtsloten. Belangrijk selectiecriterium voor deelname aan het onderzoek is dat deze sloten 
ook in de zomerperiode watervoerend moeten zijn. Onderstaand volgt een overzicht van een 
aantal biotische en abiotische kenmerken van deze sloten. 
 
Abiotiek sloten 
Op 25 juni 2010 zijn bij de sloten metingen gedaan naar een aantal milieuparameters,  
figuur 2.  

 
                 Figuur 2: Gemiddelde meetwaarden van abiotische parameters per sloottype 

 
  

 
Sliblaagdikte en waterkolom 
Waterkolom in de sloten is gemeten op 25 juni 2010 en varieert van minimaal 0,2 m tot 
maximaal 0,28 m. De gemiddelde sliblaagdikte verschilt maximaal 0,21 m en varieert van 0,2 
m tot maximaal 0,4 m. Beide waarden en doorzicht van het water zijn gemeten met behulp 
van een peilstok. 
 
Zuurstofgehalte (O2) 
Het zuurstofgehalte van water is een belangrijke indicator voor de waterkwaliteit. In 
zuurstofarm water worden organische stoffen namelijk nauwelijks meer afgebroken door de 
aërobe (zuurstof verbruikende) micro-organismen. Bij zuurstofconcentraties lager dan ca. 2 
mg/l kan vissterfte optreden (Zoetemeyer et al. 2007). De gemiddelde zuurstofconcentraties 
in de onderzochte sloten varieerden van 4,1 mg/l (oud riet), 5,3 mg/l (jong riet) en 11,44 mg/l 
(tochtsloot) per sloot. Hierbij moet worden opgemerkt dat vrijwel alle genoteerde 
meetwaarden tijdens de veldopname vrij wisselend waren (med. Fred Bosman).  
 
Zuurgraad (pH) 
Deze gemiddelde waarden zijn in alle onderzochte sloottypen basisch en varieerden tussen 
de 7,5 (oud riet) en 8,29 (tochtsloot). 
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Elektrisch geleidend vermogen (Egv) 
Het elektrisch geleidend vermogen is een indicator om de hoeveelheid opgeloste zouten in 
water te meten. Meetwaarden worden uitgedrukt in mS/m of  μS/cm (Gerstmeier & Romig, 
1998). De gemiddelde Egv-waarden in de onderzochte sloottypen betroffen tijdens metingen 
in 2010, 7,8 mS voor sloten met oud riet, 11,86 mS voor sloten met jong riet en 5,04 Ms voor 
tochtsloten. Een mogelijke verklaring voor deze verschillen in meetwaarden is het feit dat 
relatief veel van de kleine rietsloten gelegen zijn langs de noordkust (invloed licht brak 
kwelwater). Daarnaast zal de hoge doorstroomsnelheid en het grotere volume aan 
oppervlaktewater in deze tochtsloten hier bijdragen aan lagere zoutconcentraties. 
 
Biotische waarden 
 
Algemeen beeld 
Figuur 3 geeft voor de levensvormen waterslakken, waterkevers, vissen en amfibieën een 
overzicht van de waargenomen soorten in 2010 en 2011. Opvallend is dat de verschillen in 
het aantal waargenomen soorten klein zijn. De grootste verschillen zijn aangetroffen bij de 
soortgroep vissen. In 2010 zijn van deze soortgroep vier soorten waargenomen, in 2011 acht 
soorten. Ook het totaal aantal waargenomen vissen ligt in 2010 (419 ex.) veel lager dan in 
2011 (1761 ex.). Dit verschil is overigens niet toe te schrijven aan de vier extra soorten die 
dit jaar gevangen zijn. Snoek (1 ex.), Blankvoorn (4 ex.), Baars (3 ex.) en Paling (1 ex.) zijn 
slechts in zeer geringe aantallen waargenomen. Het gros van alle 1761 waarnemingen heeft 
betrekking op de soorten Tiendoornige stekelbaars en Driedoornige stekelbaars. Verklaring 
voor het grote verschil in aantallen is mogelijk een gevolg van het feit dat onderzoek in 2010 
is uitgevoerd in de periode mei/juni; in 2011 was dit de periode juli/ augustus. Een zelfde 
verklaring geldt voor de soortgroep amfibieën. Doordat het veldwerk in 2010 samenviel met 
de voortplantingperiode van amfibieën zijn in dit jaar veel meer amfibieën (larven) 
waargenomen dan in 2011. 
 
Figuur 3: Aangetroffen soorten per levensvorm 2010/ 2011    

 
 

Figuur 4: Aangetroffen aantallen per levensvorm 2010/ 2011 
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Resultaten per sloottype 
Wanneer de soortgroepen en sloottypen met elkaar worden vergeleken (figuur 5) valt op dat 
het aantal soorten, op kleine detailverschillen na, per sloottype nauwelijks verschilt. Bij 
amfibieën en zoetwaterslakken is het aantal aangetroffen soorten min of meer gelijk. De 
grootste aantalsverschillen zijn aangetroffen bij de soortgroepen vissen en waterkevers 
(maximaal vier exemplaren). Opvallend hierbij is dat waterkevers verreweg het talrijkst zijn in 
sloten met jong riet. In dit sloottype is de diversiteit aan vissen het laagst. 
 
Figuur 5: Aantal soorten per levensvorm per sloottype 

 
 
Wat betreft absolute aantallen (figuur 6) zijn er vooral verschillen zichtbaar bij  de 
soortgroepen vissen en amfibieën. Bij de vissen valt op dat het absoluut aantal 
waargenomen exemplaren in tochtsloten lager is dan in sloten met jong en oud riet. 
Uiteraard zullen de tochtsloten een grotere massa aan vis herbergen dan de kleinere 
rietsloten. De reden waarom tiendoornige stekelbaars en driedoornige stekelbaars in kleinere 
sloten meer zijn waargenomen heeft te maken met het feit dat deze visjes in kleinere sloten 
makkelijker te vangen zijn. Tochtsloten zijn als voortplantingsbiotoop interessant voor 
amfibieën. Dit is zeer waarschijnlijk ook één van de reden dat in dit watertype meer 
amfibieën aangetroffen zijn dan in rietsloten. Mogelijk speelt de zekerheid van permanente 
aanwezigheid van water gedurende het hele jaar hierbij een rol. 

 
Figuur 6: Aantal exemplaren per levensvorm per sloottype 
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5. Resultaten amfibieënonderzoek 
 
In Noord Groningen komen vijf verschillende amfibiesoorten voor, namelijk: gewone pad 
(Bufo bufo), bruine kikker (Rana temporaria), meerkikker (Rana ridibunda), bastaardkikker  
(Rana esculenta synklepton) en kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris) (bron 
www.ravon.nl). Van deze soorten leven gewone pad, bruine kikker en kleine 
watersalamander bepaalde perioden van het jaar in landfase. Meerkikker en bastaardkikker 
zijn daarentegen het gehele jaar in of bij waterpartijen met een rijke begroeiing van 
onderwater- en drijfplantvegetaties aan te treffen. Reden om deze soortgroep in het 
onderzoek te betrekken is de vraagstelling of en in welke mate  rietsloten van belang zijn 
voor de soortgroep amfibieën.  
 
Onderzoeksopzet 
Amfibieën (adult, subadult en larven) zijn in 2010 en 2011 gevangen met hulp van 
amfibiefuiken. In 2010 zijn de fuiken geplaatst in de periode van mei/ juni en 3 maal 
gecontroleerd, in 2011 zijn de fuiken geplaatst in de periode van juli/ augustus en 2 maal 
gecontroleerd. Amfibieën die tijdens dit onderzoek zijn gevangen zijn na determinatie en 
tellen van aantallen weer vrijgelaten. 
 
Resultaten 
Tijdens het onderzoek zijn alle vijf soorten amfibieën aangetroffen die bekend zijn in Noord 
Groningen (tabel 3). Larven beïnvloeden sterk het totaal aantal waarnemingen. Opvallend is 
dat de bruine kikker (Rana temporaria) alleen in tochtsloten is waargenomen. In sloten met 
oud en jong riet zijn weinig amfibiewaarnemingen (adulten en larven) gedaan. Een 
vergelijking tussen beide jaren is moeilijk omdat de amfibiefuiken in 2010 en 2011 op 
verschillende perioden/ maanden van het jaar zijn geplaatst. In totaaloverzichten komt dit 
ondermeer tot uiting doordat in 2011 (het 2e onderzoeksjaar) veel minder 
amfibiewaarnemingen zijn gedaan als gevolg van het feit dat waarnemingen van larven 
grotendeels ontbreken. Omdat bijvoorbeeld soorten als gewone pad en bruine kikker na 
voortplanting grotendeels op het land leven zijn in het tweede onderzoeksjaar vrijwel zeker 
exemplaren van deze soorten gemist.  
 
Tabel 3: Totaal aantal waargenomen amfibieën per soort in 2010 en 2011 

Soort/ aantal monsterpunten 
Oud riet 

(9) 
Jong riet 

(14) 
Tochtsloot 

(5) 

Bastaardkikker (adult) 3 2 0 
Bastaardkikker (larve) 0 0 0 
Meerkikker (adult)                                                                                                                                                                                                                                                                                  1 0 0 
Meerkikker (larve) 2 0 0 
Bruine kikker (adult) 0 0 29 
Bruine kikker (a) 0 0 15 
Kleine watersalamander (adult) 2 5 0 
Kleine watersalamander (larve) 0 0 0 
Gewone pad (adult) 0 3 0 
Gewone pad (larve) 5 2 c.1000 +33 ex 

Aantal soorten 4 3 2 
Aantal waarnemingen 13 12 1077 

a=adult, l = larve 

 
 
 

 
 
 

http://www.ravon.nl/
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       Gewone pad, monsterpunt 29 Noordpolder (foto: A.E. de Winter) 

 

 
        Driedoornige stekelbaars in paaikleed,  monsterpunt 243 Negenboerenpolder (foto: A.E. de Winter) 
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6. Resultaten vissenonderzoek 
 
In de Nederlandse binnenwateren komen circa 75 vissoorten voor. Een klein deel hiervan 
kan worden aangetroffen in het watertype riet- en tochtsloot. Omdat vissen vaak als bijvangst 
in amfibiefuiken zijn aangetroffen is deze soortgroep ook in dit onderzoek meegenomen. Bij 
vooral grotere wateren zijn zonder twijfel (grotere) vissoorten gemist. Vissen kunnen veel 
zeggen over de waterkwaliteit. Snoek en rietvoorn zijn bijvoorbeeld vissoorten die leven in 
wateren met grote zuurstoffluctuaties, kroeskarper en zeelt prefereren wateren met een 
weelderige onderwaterbegroeiing. Tiendoornige stekelbaars is een soort die in de kleinste 
watertjes kan overleven en vaak als eerste nieuw gegraven waterpartijen weet te 
koloniseren. 
 
Onderzoeksopzet 
De viswaarnemingen zijn verzameld met hulp van amfibiefuiken. Gevangen exemplaren zijn 
in het veld gedetermineerd en na notatie van het aantal exemplaren weer vrijgelaten.  
 
Resultaten 
In de onderzochte sloten zijn in totaal 8 verschillende vissoorten waargenomen (tabel 3). 
Tiendoornige stekelbaars is hierbij in alle sloottypen het talrijkst waargenomen. Deels zal dit 
te danken zijn aan het feit dat deze soort gewoon het algemeenst is, anderzijds kan het 
(vooral bij grotere tochtsloten) het gevolg zijn dat dit visje wel in de fuik kan zwemmen  terwijl 
een grotere vissoort dit niet kan. De Driedoornige stekelbaars is in redelijke aantallen in alle 
typen sloten aangetroffen. Dit is een anadrome1 vissoort die in het voorjaar vanuit de 
Waddenzee massaal de Groningse binnenwateren intrekt. Van deze vis zijn op meerdere 
locaties mannetjes in paaikleed gevangen. 

 
Tabel 4: Totaal aantal waargenomen vissen per soort  in 2010 en 2011 

Soort/ aantal monsterpunten 
Jong riet 

(9) 
Jong riet 

(14) 
Tochtsloot 

(5) 

Driedoornig stekelbaars 72 251 35 
Tiendoornige stekelbaars 879 960 206 
Zeelt 2 3 1 
Snoek 0 1 3 
Rietvoorn 0 0 0 
Blankvoorn 0 4 0 
Baars 0 3 0 
Paling 0 1 0 

Aantal soorten 3 7 4 
Aantal waarnemingen 953 1223 245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Een Anadrome vissoort is een soort die vanuit zee de binnenwateren intrekt om te paaien.  
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7. Resultaten waterkeveronderzoek 
 
In Nederland komen ruim 280 soorten verschillende soorten waterkevers voor (Drost et al, 
1992). Veel van deze soorten zijn voor hun leefomgeving afhankelijk van specifieke 
milieuomstandigheden als voedselrijk water, stilstaand water, brak water, modderbodems et 
cetera. 
 
Onderzoeksopzet 
De kevers zijn gevangen met hulp van een amfibiefuik. Grotere waterkevers zijn in het veld 
gedetermineerd, kleinere exemplaren zijn voor determinatie meegenomen. Deze 
determinatie is uitgevoerd door een hydrobiologisch medewerker van het waterschap 
Noorderzijlvest. 
 
Resultaten 
Tijdens dit onderzoek zijn in totaal 18 verschillende soorten waterkevers aangetroffen (tabel 
5). Vooral soorten van de geslachten Agabus en Ilybuis kenden een ruime verspreiding. 
Soorten die veelvuldig zijn aangetroffen zijn: Agabus sturmii, Agabus undulatus, Colymbetus 
fuscus en Hyphydrus ovatus. In sloten met oud riet zijn evenveel soorten aangetroffen als in 
sloten met jong riet, namelijk 13 soorten. In tochtsloten zijn minder soorten (8) aangetroffen 
wat mogelijk te maken heeft met het feit dat in dit watertype minder voedsel (afgestorven 
plantmateriaal) te vinden is. Voorafgaand aan het onderzoek was verwacht dat vooral sloten 
met oud riet een zeer gevarieerde waterkeverfauna zouden bezitten. Dit omdat waterkevers 
planteneters zijn en in deze rietsloten betrokken zijn bij het afbraakprocces van dode 
afgestorven rietvegetatie. In werkelijkheid zijn in sloten met oud riet evenveel soorten 
waterkevers aangetroffen als in sloten met jong riet. Opvallend aan tabel 5 is dat de soort 
Copelatus haemorrhoidalis alleen is aangetroffen in sloten met oud riet. Beide 
Dytiscussoorten waren daarentegen juist ruim vertegenwoordigd in sloten met jong riet. Een 
bijzondere soort die is aangetroffen tijdens dit onderzoek betreft de Brakwaterkever (Agabus 
conspersus) (bijlage 5). In 2010 is deze soort aangetroffen bij monsterpunten 13,21,27,30  
en in 2011 alleen bij monsterpunt 29. Mogelijk kent deze soort in de kustpolders een ruimere 
verspreiding in rietsloten. 

 
Tabel 5: Totaal aantal waterkevers in 2010/ 2011 (soortnamen in Latijn, Nederlandse naam indien aanwezig) 

Soort/ aantal monsterpunten 
 

Oud riet 
(9) 

Jong riet 
(14) 

Tochtsloten 
(5) 

Talrijkheid/ biotoop (Drost et al 1992) 
 

Agabus ater 0 1 0 Algemeen in voedselrijk water 
Agabus bipustulatus – Gewone snelzwemmer 9 4 3 Zeer algemeen in stilstaande wateren 
Agabus conspersus – Brakwaterkever 11 5 0 Vrij zeldzaam in kuststreek, brakke sloten 

Agabus sturmii 30 36 2 
Algemeen in  stilstaande wateren met 
modderbodem 

Agabus undulatus – Gegolfde beekkever 17 20 7 
Zeer, voedselrijke permanente wateren, 
kleigebieden 

Agabus spec. 0 1 0 
 Colymbetus fuscus- Bruine duiker 18 27 2 Zeer algemeen 

Copelatus haemorrhoidalis 17 0 0 
 Dytiscus circumflexus – Gevlekte geelgerande 

waterkever 0 12 3 Algemeen 
Dytiscus marginalis – Gevlekte waterkever 2 10 2 Algemeen 
Haliplus heydeni 2 0 0 

 Hydacticus seminiger – Grote plasduiker 1 0 0 
 

Hydrophilus piceus – Grote spinnende watertor 3 2 0 
Weinig algemeen in polderland en  
rivierklei 

Hyphydrus ovatus  - Eironde watertor 7 24 9 Zeer algemeen in polderstreken 

Ilybuis ater 2 1 2 
Algemeen in voedselrijke wateren met 
modderbodem 

Ilybius quadriguttatus 0 1 0 
 Rhantus suturalis 2 0 0 Zeer algemeen 

Aantal soorten 13 13 8 
 Aantal waarnemingen 121 144 30 
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8. Resultaten waterslakkenonderzoek 
 
In Nederland komen ruim 80 soorten zoetwaterslakken van de klassen Bivalvia 
(tweekleppigen, zoals mossels) en Gastropoda (huisjes- en naaktslakken) voor (bron: 
www.annemoon.nl ). Deze soorten kunnen worden aangetroffen in zoete en brakke 
binnenwateren. Slakken kunnen een goede indicator zijn voor de waterkwaliteit. Voor de 
vorming van hun huisje stellen de meeste soorten eisen aan de waterhardheid en zuurgraad 
(pH) van het water. 
 
Onderzoeksopzet 
De slakken zijn gevangen met hulp van de amfibiefuik en voor determinatie meegenomen. 
 
Resultaten 
In 2010 en 2011 zijn 19 soorten slakken aangetroffen en 1185 exemplaren gevangen in de 
onderzochte sloten. Een overzicht van deze soorten en aantallen is opgenomen in tabel 6. 
Uit het overzicht valt op te maken dat soorten als Posthorenslak, Gewone schijfhorenslak, 
Ovale poelslak en Vijverpluimdrager verreweg het talrijkst zijn. Opvallend is dat in sloten met  
oud en jong riet meer soorten aangetroffen zijn dan in tochtsloten. Geronde schijfhoren en 
Riempje zijn overigens beide soorten die wel zijn aangetroffen in tochtsloten maar niet in 
sloten met jong en oud riet. Soorten als Spiraalschijfhoren, Draaikolkschijfhorenslak en 
Jenkins waterhoren zijn daarentegen weer soorten waarvan alleen waarnemingen zijn 
gedaan in rietsloten. Op basis van ecologische beschrijvingen is in de literatuur geen 
verklaring gevonden voor deze detailverschillen in tochtsloten en sloten met jong en oud riet. 
 
Tabel 6: Totaal aantal waargenomen waterslakken per soort in 2010 en 2011 

Soort/ aantal monsterpunten 
Oud riet 

(9) 
Jong riet 

(14) 
Tochtsloten 

(5) 

Geronde schijfhoorn (Anisus leucostoma) 0 0 4 
Spiraalschijfhoorn (Anisus spirorbis) 8 23 1 
Draaikolkschijfhoornslak (Anisus vortex) 25 0 0 
Riempje (Bathyomphalus contortus) 0 0 1 
Grote diepslak (Bithynia tentaculata) 11 56 26 
Kleine diepslak (Bithynis leachii) 3 4 2 
Leverbotslak (Galba truncaluata) 3 1 0 
Witte schijfhoornslak (Gyraulus albus) 0 1 0 
Puntige blaashoorn (Haitia acuta) 1 4 0 
Gewone poelslak (Lymnaea stagnalis) 9 7 3 
Bronblaashoornslak (Physa fontinalis) 10 15 9 
Posthoornslak (Planorbis corneus) 87 78 107 
Gewone schijfhoornslak (Planorbis planorbis) 110 78 40 
Jenkins waterhoorn (Potamopyrgus antipodarum) 9 1 0 
Oorvormige poelslak (Radix auricularia) 0 1 0 
Ovale poelslak (Radix balthica) 55 124 37 
Moeraspoelslak (Stagnicola palustris) 11 9 23 
Vijverpluimdrager (Valvata piscinalis) 29 134 25 

Aantal soorten 14 15 12 
Aantal waarnemingen 371 536 278 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.annemoon.nl/
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9. Resultaten (beperkt) nachtvlinderonderzoek 
 
Van de orde Lepidoptera (vlinders) behoren de nachtvlinders met meer dan 2000 soorten tot 
de talrijkste groep in Nederland. Veel rupsen van deze soortgroep zijn monofaag of oligofaag 
wat inhoudt dat de rupsen voor verdere ontwikkeling afhankelijk zijn van één of slechts 
enkele plantensoorten of van één plantenfamilie. Polyfage soorten stellen weinig eisen aan 
hun waardplanten en zijn op allerlei planten aan te treffen. Rietluipaard (Phragmataecia 
castaneae), Kleine rietvink (Simyra albovenosa) en Rietvink (Euthrix potatoria) zijn in dit 
verband enkele voorbeelden van soorten die afhankelijk zijn van de waardplant riet. 
 

 
                           Rups van de rietvink (Euthrix potatoria) in rietvegetatie (foto: A.E. de Winter) 

 
Onderzoeksmethode en locaties  
Nachtvlinders kunnen op verschillende manieren worden waargenomen. Het meest 
gebruikelijk is de methode waarbij nachtvlinders met hulp van een lichtbron, ’s avonds en ’s 
nachts, worden gelokt. Dit kan worden gecombineerd met overdag zoeken naar rupsen, 
rustende of dagactieve nachtvlinders. 
In 2010 en 2011 is het gebruik van een lichtbron als lokmiddel, ingezet. Het vangsysteem 
betreft een draagbare vlinderval van de firma Vermandel Entomologie Speciaalzaak.  
 
Nachtvlinderonderzoek heeft in 2010 en 2011 plaatsgevonden bij monsterpunten 10, 13, 14, 
15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27. 28, 29, 30 en een extra rietsloot in de Westpolder (land 
Louwes). Het gaat hier om monsterpunten eenjarig- en overjarig riet (kaart 1 en bijlage 2). 
 
Resultaten 
In totaal zijn tijdens het nachtvlinderonderzoek 46 nachtvlindersoorten en 190 exemplaren 
aangetroffen. Een overzicht van deze soorten is opgenomen in tabel 7. Doordat de 
bemonsteringen zijn uitgevoerd in verschillende jaren en verschillende seizoenen is 
vergelijking tussen de verschillende meetpunten niet mogelijk. Nachtvlindervangsten wekken 
de indruk dat rietsloten een grote diversiteit aan nachtvlinders herbergen. Soorten als Egale 
rietboorder (Arenostola phragmiti), Gestreepte rietuil (Leucania obsoleta), Kleine rietvink 
(Simyra albovenosa) en Stippelrietboorder (Chortodes brevilinea) zijn als waardplant 
afhankelijk van riet. Uiteraard moet hierbij wel de vraag worden gesteld wat de invloed is van 
landbouwgewassen en FAB randen op het voorkomen van nachtvlinders.  
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Aanwezigheid van de Aardappelstengelboorder (Hydraecia micacea) zal bijvoorbeeld eerder 
te verklaren zijn door voorkomen van het gewas aardappelen dan aan de aanwezigheid van 
riet(sloten).  
                           
  Tabel 7: Waargenomen aantallen van nachtvlindersoorten  

Ned.Naam  Lat.Naam Aantal Waardplanten (bron: vlindernet) 
Aardappelstengelboorder Hydraecia micacea 1 Zuring,weegbree, aardappel, Gele lis 
Bleke grasuil Mythimna pallens 6 Grassen waaronder smele en kropaar 

Bonte grasuil Cerapteryx graminis 1 
Bochtige smele, Borstelgras en 
pijpenstrootje 

Breedband huismoeder Noctua fimbriata 5 Brandnetel en zuring 
Eenstip grasuil              Mythimna unipuncta 1 Diverse grassen 
Egale rietboorder Arenostola phragmiti 6 Riet 

Gammauil Autographa gamma 7 
Allerlei kruidachtige planten en 
landbouwgewassen 

Geelbruine vlekuil Amphipoea fucosa 4 Diverse grassen 
Gekraagde grasuil Mythimna ferrago 1 Kropaar, paardenbloem en weegbree 
Gele lis-boorder Celaena leucostigma 10 Gele lis en galigaan 
Gestreepte rietuil Leucania obsoleta 1 Riet 
Gewone grasuil Luperina testacea 4 Diverse grassen, ook granen 
Gewone stofuil Hoplodrina octogenaria 2 O.a. muur, zuring, dovenetel 
Gewone worteluil Agrotis exclamationis 4 Diverse kruidachtige planten 
Graswortelvlinder Apamea monoglypha 1 Kweek, kropaar en Ruwe smele 
Grote beer Arctia caja 1 Brandnetel (water)zuring en wilg 
Haarbos Ochropleura plecta 6 Allerlei kruidachtige planten 
Halmrupsuiltje Mesapamea secalella 1 Kropaar en zwenkgras 
Halmrupsvlinder Megapamea secalis 2 Kropaar, rietzwenkgras en smele 
Huismoeder Noctua pronuba 13 Kruidachtige planten en grassen 
Hyena Cosmia trapezina 1 Loofbomen en struiken 
Kleine beer Phragmatobia fuliginosa 4 o.a. weegbree en kruiskruid 
Kleine huismoeder Noctua interjecta 1 Diverse grassen en kruiden 
Kleine rietvink Simyra albovenosa 15 Riet, wederik en waterzuring 
Kooluil Mamestra brassicae 1 Kruidachtige planten en loofbomen 

Koperuil Diachrysia chrysitis 2 
Brandnetel, dovenetel, wilde marjolein en 
distels 

Levervlek Euplexia lucipara 1 Kruidachtige planten en bomen  
Moeras grasuil Apamea ophiogramma 3 Rietgras en liesgras 

Morpheusstofuil Caradrina morpheus 2 
brandnetel, zuring, ganzenvoet, 
kaardebol, bijvoet, walstro en hop 

Nunvlinder                        Orthosia gothica 1 O.a. Eik, wilg, zuring en brandnetel 
Oranje bruinbandspanner Cidaria fulvata 1 Wilde en gekweekte rozen 

Puta-uil Agrotis puta 2 
Zuring, paardebloem, gewoon 
varkensgras 

Rietgrasuil Apamea unanimis 4 Rietgras en bochtige smele 
Rietvink Euthrix potatoria 1 Kropaar en duinriet 
Rookkleurige worteluil Euxoa nigricans 2 Klaver, weegbree en zuring 
Schaaruil Heda plebeja 1 Klein streepzaad, muizenoorg en luzerne 

Smalvleugel rietboorder Chilodes maritimus 1 
Rups eet zowel dierlijk als plantaardig 
voedsel. O.a. in merg van rietstengel 

Stippelrietboorder Chortodes brevilinea 1 Riet 
Trapeziumuil Xestia ditrapezium 2 Diverse houtige planten en kruiden 
Variabele w-uil Lacanobia suasa 6 O.a. lamsoor, zulte en weegbree 
Vierkantvlekuil Xestia xanthographa 3 Diverse kruidachtige planten 
Wachtervlinder Eupsilia transversa 4 Diverse loofbomen en struiken 
Weidehalmuiltje Mesapamea didyma 5 Kropaar en zwenkgras 

Zandhalmuiltje Mesoligia furuncula 1 
Ruwe smele, ruig schapengras en 
glanshaver 

Zeeuwse grasworteluil Apamea oblonga 1 Kweldergras en roodzwenkgras 
Zwarte c-uil                    Xestia c-nigrum 1 Brandnetel, dovenetel en wilgenroosje 

Aantal soorten 
 

46  
Aantal exemplaren 

 
190  
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10. Resultaten onderzoek kleine terreingebonden zoogdieren 
 
Onderzoek naar kleine terreingebonden zoogdieren maakte in eerste instantie geen deel uit 
van het rietslotenonderzoek. Reden dat bij monsterpunt 15 toch naar deze soortgroep is 
gekeken is de vangst van een (dode) juveniele waterspitsmuis in een amfibiefuik op 15 juli 
2011. Waterspitsmuis is in Noord Groningen een uiterst zeldzame verschijning die als 
kwetsbaar is opgenomen op de rode lijst van zoogdieren en wordt beschermd door de 
Conventie van Bern (Appendix lll) en Flora- en faunawet (tabel 3 soort van deze wet).  
 
                     

 
                     De Waterspitsmuis die op 15 juli 2011 in de amfibiefuik is gevangen (foto: A.E. de Winter) 

 
Opzet onderzoek 
Naar aanleiding van de vangst is bij dit monsterpunt nader onderzoek uitgevoerd naar het 
voorkomen van Waterspitsmuis. Hiervoor zijn in de periode van 5 t/m 8 augustus 30 life traps 
geplaatst langs 300 meter rietsloot (kaart 1). De life traps zijn op 10 meter afstand van elkaar 
geplaatst. Controle van de life traps vond ’s morgens en ’s middags plaats. De kleine 
zoogdieren zijn in de life traps gelokt door hierin vers stro, meelwormen, wortels en zaden 
aan te bieden. Na determinatie zijn de gevangen zoogdieren weer vrijgelaten. 

           

 
                                         Life trap met lokmiddelen (foto Albert-Erik de Winter) 
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  Sloottracé’s waarbij de life traps geplaatst zijn 

 
Resultaten 
Tijdens het onderzoek zijn in totaal twee soorten muizen aangetroffen, namelijk veldmuis en 
gewone bosspitsmuis. Tabel 8 geeft een overzicht van de dagvangsten (bestaande uit 
meerdere controlerondes per dag). Gewone bosspitsmuis was hier verreweg het talrijkst. Het 
aantal vangsten van deze soort varieerde van minimaal 3 tot maximaal 10 exemplaren per 
controleronde. Het aantal veldmuisvangsten varieerde van 1 tot 2 vangsten per 
controleronde. De zwaar beschermde waterspitsmuis is tijdens dit life trap onderzoek niet 
aangetroffen. Het dode exemplaar dat hier op 15 juli werd aangetroffen betreft zeer 
waarschijnlijk een zwervend exemplaar. Aangezien deze kleine zoogdieren een beperkte 
actieradius hebben wordt wel verwacht dat ergens in de directe omgeving van deze rietsloot 
een waterspitsmuispopulatie voorkomt in vermoedelijk suboptimaal biotoop. Dichtheden in 
dergelijke biotopen zijn meestal laag. 
 
Tabel 8: Dagvangsten in life traps 

Soort  5 augustus 
2011 

6 augustus 
2011 

7 augustus 
2011 

8 augustus 
2011 

Veldmuis 1 3 2 4 

Bosspitmuis 7 12 10 15 

 

 
              Vangsten life trap, links Gewone bosspitsmuis, rechts Veldmuis (foto’s A.E. de Winter) 
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11. Conclusies en verdere onderzoeksvragen 
 
In 2010 en 2011 zijn drie slotentypen in Noord Groningen onderzocht op de levensvormen 
amfibieën, vissen, waterkevers en waterslakken. Daarnaast zijn bij een aantal rietsloten 
gegevens verzameld van nachtvlinders en is een sloottracé onderzocht op de aanwezigheid 
van kleine terreingebonden zoogdieren. 
 
Amfibieën, vissen, waterslakken en waterkevers 
Van de meeste soorten amfibieën, vissen, waterslakken en waterkevers bleek de 
verzamelde hoeveelheid data te klein om deze statistisch te kunnen bewerken en aan de 
uitkomsten harde conclusies te kunnen verbinden. Achteraf bezien hadden misschien meer 
monsterpunten geselecteerd moeten worden. Doordat veldonderzoek in 2010 is uitgevoerd 
in de periode mei/ juni en in 2011 in de periode juni/ juli is het verder moeilijk om de 
verzamelde data van beide jaren te met elkaar te vergelijken. Sommige soorten amfibieën 
(gewone pad en bruine kikker)  leven bijvoorbeeld na voortplanting grotendeels in landfase. 
Hierdoor zijn deze soorten in het tweede onderzoeksjaar grotendeels gemist. Een soortgelijk 
beeld geldt voor Tiendoornige stekelbaars waarvan in het eerste onderzoeksjaar veel minder 
exemplaren gevangen zijn dan in het tweede onderzoeksjaar. Mogelijk zou dit een gevolg 
kunnen zijn van het feit dat de tweede bemonstering is uitgevoerd na de 
voortplantingsperiode van de soort.  
Wel is door deze spreiding een bredere tijdsperiode onderzocht namelijk van mei tot 
augustus.   
 
Voorafgaand aan het onderzoek was verwacht dat vooral de sloten met oud riet de grootste 
variatie aan waterkevers en waterslakken zouden herbergen. Dit omdat deze sloten zeer 
extensief worden geschoond wat positief is voor soorten met een traag 
verbreidingsvermogen zoals waterslakken. Daarnaast werd verwacht dat voor het 
afbraakproces van dode rietvegetaties in deze sloten veel plantenetende soorten 
waterkevers in deze watertypen te vinden zouden zijn. Beide soortgroepen zouden op hun 
beurt weer een voedselbron kunnen zijn voor andere organismen zoals bijvoorbeeld 
amfibieën en vissen. In de praktijk bleek deze veronderstelling echter niet juist te zijn. Wat 
betreft waterslakken en waterkevers was het soortspectrum en aangetroffen aantallen in de 
sloten met jong en oud riet min of meer gelijk. Recent onderzoek naar Gewone poelslak 
(Lymnea stagnalis) en Posthoornslak (Planorbarius corneus) (van Kleef, 2012) wees uit dat 
poelslakken in geschoonde sloten gemiddeld meer ei pakketten produceren dan in niet 
geschoonde sloten. Ook groeien poelslakken sneller in geschoonde sloten. Mogelijk geldt dit 
ook voor Posthoornslak. 
Tochtsloten bezaten een lagere diversiteit, ook het aantal aangetroffen exemplaren lag hier 
lager. Deze constatering zou aanleiding kunnen zijn voor een nader onderzoek. Hetzelfde 
beeld geldt voor het absoluut aantal aangetroffen vissen. Door het gering aantal vangsten 
van adulte amfibieën is (m.u.v. Rana temporaria) uit deze gegevens ook geen duidelijk beeld 
op te maken. Aangezien uit dit onderzoek geen duidelijke relatie tussen levensvormen en 
sloottypen is aangetroffen is het niet mogelijk beheeradviezen te geven voor genoemde 
sloottypen en soorten. 
 
Nachtvlinders 
Wel is het grote aantal en soorten nachtvlindervangsten bij rietsloten en de vangsten/ 
waarnemingen van de brakwaterkever (Agabus conspersus) en waterspitsmuis (Neomys 
fodiens) opvallend. Nader onderzoek naar het voorkomen van deze soortgroep en soorten 
kan inzicht geven om te bepalen of aanvullende beheermaatregelen voor deze soorten 
noodzakelijk dan wel gewenst zijn.  
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Onderzoeksvragen die n.a.v. een aantal nachtvlindervangsten kunnen worden gesteld zijn: 

 Welke nachtvlinders maken gebruik van de Noord Groningse rietsloten; 

 Hebben nachtvlinders een voorkeur voor sloten met jong of oud riet; 

 Hebben (riet)sloten in het boerenland een functie voor landelijk, regionaal en lokaal 
bijzondere nachtvlinderpopulaties; 

 Wat zijn de effecten van rond de rietsloten voorkomende landbouwgewassen/ FAB 
randen op de aanwezigheid van nachtvlinders. 

 
Waterspitsmuis en brakwaterkever 
Onderzoeksvragen die voortvloeien uit de waarnemingen van waterspitsmuis en 
brakwaterkever (Agabus consperus) zijn: 

 Wat is de verspreiding/ het voorkomen van deze soorten in Noord Groningen 

 In wat voor habitattypen worden deze soorten hier aangetroffen 

 Welke beheermaatregelen zijn nodig om dit habitat in stand te houden. 
 
Mogelijk kan een deel van dit inventarisatiewerk worden ingevuld met inzet van vrijwilligers. 
Eventueel kan Landschapsbeheer Groningen een rol vervullen in de aansturing van 
vrijwilligers of verder uitwerken van bovenstaande onderzoeksvragen. 
 
Brakwaterelementen 
In algemene zin kan de vraag worden gesteld of het wenselijk en haalbaar is om in de 
kustpolders van het Wierde & Dijkgebied brakwatersloten(- en plassen) te ontwikkelen 
(Chloride > 300 mg CL-/l). Ecologisch gezien zijn deze waterelementen een waardevolle 
aanvulling op de sloten met overjarig riet. De brakwatersloten- en plassen kunnen dan 
fungeren als een binnendijkse, ecologische lijnverbindingen en stapstenen tussen een aantal 
grotere brakwaterreservaten die te vinden zijn langs de Groninger noordkust. Typische 
brakwatersoorten die in dit soort watertypen kunnen worden verwacht zijn o.a.: 
brakwaterpoliep, brakwatervlokreeft, brakwatergarnaal, brakwaterpissebed, brakwaterkever 
en brakwaterplanten als gesteelde waterzannichellia, snavelruppia en zilte waterranonkel.  
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Bijlage 1 
Onderzoeksplan levensvormen sloten 

(notitie Fred Bosman) 



Concept ter bespreking in akkervogelwerkgroep en overleg met waterschap 
Noorderzijlvest 
13 april 2010 
 
Onderzoeksplan overige levensvormen sloten  
 
Inleiding 
Een belangrijk onderdeel van het ILG-project Kaantjes en Raandjes betreft het onderzoek 
onderhoudsmodellen voor schouwsloten met oud riet. In dat onderzoek wordt onder meer 
nagegaan of een meer gefaseerd onderhoud, waarbij oud riet in de sloot blijft staan, inpasbaar is 
in de bedrijfsvoering, hoe onderhoud dan plaats kan vinden en welke natuurwaarden met dit 
onderhoud gebaat zijn en wat het effect is van (oud) riet op de doorstroming/afwatering. 
 
In het eerdere pilotproject Kaantjes en Raandjes is al een aantal jaren onderzoek uitgevoerd 
naar  rietvogels. Dat onderzoek zal in het ILG project worden voortgezet, toegesneden op de 
betekenis van de gekozen onderhoudsmodellen voor broedvogels. Daarnaast zal nu ook, voor 
het eerst, onderzoek worden uitgevoerd naar het voorkomen van andere levensvormen in 
agrarische sloten. 
 
Over dat laatste gaat deze notitie. Op zich is met betrekking tot die andere levensvormen (bv. 
vissen) al het nodige bekend, echter niet of nauwelijks waar het gaat om agrarische sloten. Over 
wat leeft in de haarvaten van het Noord-Groninger waterstelsel is maar weinig bekend.   
 
Een belangrijke reden deze natuurwaarden te onderzoeken is gelegen in het feit dat op de 
langere termijn de betekenis van watervoerende schouwsloten met oud riet waarschijnlijk wat 
groter wordt.  Onderzoek heeft al laten zien dat dergelijke sloten voor rietvogels van grote 
betekenis kunnen zijn, oud riet blijft echter nog maar weinig in schouwsloten staan. Mogelijk dat 
in de toekomst het vrij strakke onderhoudsregime zal wijzigen, respectievelijk gedifferentieerd 
zal worden toegepast.  Bovendien kunnen deze sloten (met oud riet) in het verbeteren van de 
waterkwaliteit eventueel ook een rol spelen (lopend onderzoek: de sloot als helofytenfilter).    
 
Nadere bepaling van te onderzoeken andere levensvormen 

Het is niet doenlijk onderzoek uit te voeren naar alle levensvormen in agrarische sloten. Een 
zekere prioriteitsstelling is nodig. Leidend bij de keuze zijn geweest eigen expertise, adviezen 
van derden, uitvoerbaarheid en relevantie.    
 
De keus is voor 2010 en 2011 gevallen op 
 

1) amfibieën, vissen en libellen (prioritair) 
2) macrofauna (voor deze, beperkt mee te nemen groep, wordt advies gevraagd aan 

Huisman, Noorderzijlvest) 
3)   vegetatie (sloot, taluds) (mee te nemen in veldbezoeken voor 1) en        

voor vogels  (beperken tot: waterplanten en plantensoorten van de tabellen 1, 2 en 3 uit 
de Flora- en   Faunawet, groeiend op de taluds). 

 
Aangehouden zijn twee onderwerpen: 

 
4) zoogdieren in oeverzone/taluds/bovenzone. (eerst aan te houden, literatuur en 
waarnemingenregisters nazien, waarschijnlijk uitvoering in 2011).  
5) insecten Voor insecten wordt advies ingewonnen naar de mogelijkheid een globaal 
inventariserend onderzoek in te stellen, met een daartoe geschikte methode. In dit verband 



is van belang voor met name vogels het meten van de hoeveelheid voedsel (biomassa aan 
insecten) en in dat kader ook de specifieke betekenis van oud riet. Voor vlinders wordt nog 
nader advies ingewonnen, waarschijnlijk is dit milieu minder relevant. 

 
Aanvankelijk lag het accent sterker op het onderzoek aan insecten. Dat is nu wat breder 
geformuleerd. Om twee redenen: experts hebben duidelijk gemaakt dat het bij insecten om zeer 
lastig uit te voeren onderzoek gaat door meet-problemen (keuze van meerdere methodes, 
probleem van de interpretatie van gegevens). Anderzijds is het ook van belang na te gaan welke 
andere levensvormen in de haarvaten van het stelsel voorkomen en een beeld te krijgen van de 
effecten van het slootbeheer daarop. Het gaat uiteindelijk niet om een keuze voor het een of het 
andere, maar voor beide aandachtsgebieden.  Opgemerkt moet worden dat in het kader van 
mogelijk, in 2011 of later uit te voeren onderzoek naar natuurlijke plaagbestrijding door insecten 
(FAB-randen), zich hier dan afstemmingsmogelijkheden kunnen voordoen. 

 
Van de aangehouden onderwerpen komt waarschijnlijk het insectenonderzoek en 
zoogdierenonderzoek dus in 2011 aan bod.  
 
Vissen, amfibieën en libellen 
Over het voorkomen van vissen, amfibieën en libellen in het waterstelsel van Noord Groningen 
is uit onderzoek van het Waterschap Noorderzijlvest al het nodige bekend. Minder het geval is 
dat waar het gaat om agrarische sloten, de haarvaten van het stelsel. Van groot belang is dan 
de kwestie welke omstandigheden (in slootmilieu en slootbeheer) dit voorkomen bevorderen of 
belemmeren. 
 
Het onderzoeksdoel is 1) het vaststellen van de diversiteit aan soorten en 2) aanwezigheid van 
diverse levensstadia en 3) (beperkt) de mate van voorkomen, mede gerelateerd aan 
bovengenoemde omstandigheden. Het zal maar in beperkte mate mogelijk zijn de dichtheid van 
het voorkomen vast te stellen., zoals dat bij rietvogels wel mogelijk was. Deze levensvormen 
kunnen immers (meestal) niet zo gemakkelijk geteld worden. 
 
Het onderzoek vindt plaats in die deelgebieden waarin de meest geschikte sloten met oud riet uit 
het onderhoudsmodellenonderzoek gelegen zijn.  Dat zijn Houwerzijl (2), Kloosterburen 
(Dijksterweg) ca. 4, Pieterburen (1), Noordpolderzijl (1), Stedum (2) en Holwierde (1). 
 
Belangrijke dimensies (cq selectiecriteria bij 1) en 2) ) in het onderzoek zijn: 
 

1)  Het voorkomen van oud riet (sloten uit het onderhoudsmodellenonderzoek )  
uitgezonderd de sloten die niet of nauwelijks als watervoerend zijn te beschouwen. 

2) Het voorkomen van alleen jong riet  
3) De ( eventueel permanente) watervoerendheid van de sloten. Voor vissen leidt droogval 

tot sterfte. Voor amfibieën  is een waterdiepte van tenminste 20 cm ook gewenst (larven-
zuurstofvoorziening).  

4) Ongeroerde bodem. Het is voor vissen en amfibieën van betekenis dat de bodem 
gedurende enige jaren niet geroerd is.  

Bij het onderzoek naar het effect van nieuwe onderhoudsmodellen in de schouwsloten wordt 
uitgegaan van de aangetroffen situatie in de geselecteerde schouwsloten, die in belangrijke 
mate ook de situatie in schouwsloten op het Hogeland representeert. De sloten zijn niet op 
voorhand geselecteerd op mate van watervoerendheid (3)) of mate van ongeroerde bodem (4)).  
Deze aspecten zijn uiteraard wel van invloed op de betekenis voor diverse organismen. Geen 
water, geen vis. Maar in de loop van het zomerseizoen droogvallende sloten kunnen wel van 
betekenis zijn voor bv bruine kikkers. Het is interessant om na te gaan of het beheer na verloop 



van 3 jaar van invloed is op bv amfibieën, als de bodem meerdere jaren ongeroerd is gebleven 
en er een dikkere sliblaag is ontstaan. Doel is tenslotte om te kijken welk effect de 
onderhoudsmodellen hebben op de huidige natuurwaarden en welke verschillen zich voordoen 
tussen de 2 onderhoudsvormen. Niettemin is er wel op gelet dat in ieder geval ook sloten met de 
meest optimale omstandigheden (3)) en (4)) onderdeel uitmaken van de onderzochte groep.  
 
Om een goed beeld te krijgen van het voorkomen van vissen, amfibieën  en libellen wordt in de 
aangegeven deelgebieden een aantal slootmilieus onderzocht, waarbij er op gelet wordt dat de 
gekozen sloten op enigerlei wijze in open verbinding met elkaar staan. 
 
Het gaat dan om:  
 

A) 10 watervoerende sloten met oud riet (selectie uit onderhoudsmodellenonderzoek) 
B) 10 nabij gelegen watervoerende  (schouw)sloten met alleen jong riet 
C) 10 nabij gelegen watergangen van het waterschap (dimensies als sloten, bij voorkeur 

zonder beschoeiing). 
 
Watervoerend houdt in dit verband in dat in de sloot doorgaans water staat, mogelijk met 
uitzondering van een periode in de zomer. 
 
In feite zijn er dus zes deelgebieden waarin het onderzoek wordt uitgevoerd, in elk van die 
gebieden zijn er een of meer (paarsgewijze) groepjes van sloten van de categorie A), B) en C). 
Het is mogelijk dat van de categorie A) uiteindelijk minder dan 10 sloten beschikbaar zijn, dan 
dalen dus (doorgaans) ook de aantallen van B) en C). 
 
Bij de selectie wordt erop gelet dat de verbindingen van die sloten zo open mogelijk zijn, waarbij 
opgemerkt wordt dat op zich het voorkomen van stuwtjes geen onoverkomelijke zaak is voor 
vissen.  
 
In de nabijheid van elk van de genoemde  locaties liggen meetpunten van het waterschap 
Noorderzijlvest. Het gaat daarbij om een- of driejaarlijks verzameld  materiaal, dat als 
referentiemateriaal dienst kan doen.  
 
De sloten B) en watergangen C) worden in het veld geselecteerd, mede op basis van gegevens 
van agrariërs. Met dit voorbereidende werk zijn ca. 2 dagen gemoeid. 
 
Voor de uitvoering van het onderzoek wordt gebruik gemaakt van fuiken, en daarnaast waar 
nodig van andere vangst- en waarnemingsmethoden (net, zicht, horen). Het werken met fuiken 
is voor een aantal soorten zeer tijdsbesparend. Bovendien kunnen die fuiken in de toekomst ook 
gebruikt worden voor slootonderzoek.  
 
Methode: onderzoek m.b.v. een amfibiefuik  
Beoogde soortgroepen:  vissen, amfibieën,  libellenlarven en waterkevers (slakken worden met 
een schepnet gevangen). 
Bij de te inventariseren sloten worden meetpunten uitgezet waarvan de X/Y coördinaten worden  
vastgelegd en de amfibiefuiken gedurende 3-5 dagen worden geplaatst en  dagelijks 
gecontroleerd. Van de vangsten worden vissen en amfibieën in het veld gedetermineerd, waarbij 
wordt beschreven de soort, levensstadium (amfibieën), lengteklasse (vis) en aantal. 
Libellenlarven en slakken (en indien noodzakelijk waterkevers) worden voor determinatie 
meegenomen. De fuiken zullen vanaf eind april worden geplaatst bij de monsterpunten. Tijdens 
plaatsen zullen zicht en geluidswaarnemingen van amfibieën (zoals bijvoorbeeld eiklompen- en 



snoeren, roep en waarnemingen van adulte exemplaren) worden meegenomen evenals 
waarnemingen van plant- en diersoorten die zijn geplaatst op tabel 1, 2, en 3 van de flora en 
faunawet. 
 
De 10 vallen worden worden na 3-5 dagen verplaatst naar de volgende serie sloten (steeds 
paarsgewijs, elke groepje komt tegelijkertijd aan bod).  Na 9-15 dagen eindigt de meting, in 2011 
wordt deze vervolgd. Voor enkele soorten (bv slakjes) wordt  met een net gewerkt,  of met nog 
weer andere waarnemingsmethoden gewerkt.    
 
Benodigde materialen 
10 amfibiefuiken 
Fototoestel en aquariumbak (om de vissen eventueel te fotograferen) 
Formulieren voor visstandbemonstering 
Conserveringsmiddel (onbekend volgt) 
 
Het onderzoek naar andere levensvormen wordt in opdracht van Wierde & Dijk uitgevoerd door 
Landschapsbeheer Groningen (Albert-Erik de Winter). Een aantal werkzaamheden, zoals 
voorbereidend werk mbt een preselectie van proefsloten  en vervolgbezoeken aan geplaatste 
vallen worden uitgevoerd door Wierde & Dijk, in nauw overleg en samenwerking met Albert-Erik 
de Winter. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bijlage 2 
Ligging onderzochte sloten 
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Bijlage 3 

Coördinaten monsterpunten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Deellocatie Type sloot X coördinaten Y coördinaten 

10 jong riet 221713 602131 

11 tochtsloot 221570 601264 

12 jong riet 221583 601891 

13 jong riet 221357 601805 

14 oud riet 221274 601436 

15 oud riet 220982 601374 

16 oud riet 220484 601621 

17 jong riet 220157 601568 

18 jong riet 218550 600959 

19 poel 221570 601264 

20 jong riet 218505 593832 

21 oud riet 218520 594006 

22 tochtsloot 218654 593447 

23 jong riet 223659 602814 

24 oud riet 223757 602429 

25 jong riet 224064 602681 

26 tochtsloot 234931 603639 

27 jong riet 234811 605336 

28 jong riet 235450 604599 

30 jong riet 244305 593692 

29 oud riet 220239 601747 

31 oud riet 243596 593536 

32 tochtsloot 243573 593635 

33 jong riet 253813 595779 

34 jong riet 253813 595779 

35 tochtsloot 254332 595979 

36 oud riet 255104 598466 

37 jong riet 254931 599156 

38 oud riet 252264 604635 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijlage 4 

Vangstresultaten per monsterpunt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VANGSTEN MONSTERPUNTEN 2O10

Soorten/ locaties 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Amifibieeen

Rana temporaria (a) 29

Rana temporaria (l) 8 15

Rana esculenta synklepton (a) 1 1 2

Rana esculenta synklepton (l)

Rana ridibunda (a) 1

Rana ridibunda (l)

Pelophylax klepton esculentus (l)

Pelophylax klepton esculentus (a) 1

Lissotriton vulgaris (a) 2 1 2 2 1 1

Lissotriton vulgaris (l)

Bufo bufo (a)

Bufo bufo (l) 1000 3 30 5

Vissen

Gasterosteus aculeatus 7 5 14 4 53 17 14 12 5 2 5 5 12 3 10 1 11 9

Pungitus pungitus 4 14 6 6 1 6 9 17 11 2 6 11 9 12 20 39 2 14 2 2 87 7 7

Tinca tinca 2 1 2

Esox lucius 3

Waterkevers

Agabus spec.

Agabus bipustulatus 2 1 1 1 2 3 1 1

Agabus consperatus 1

Agabus conspersus 3 2 1 1

Agabus sturmii 4 5 15 1 9 1 2 2 3 20

Agabus undulatus 3 3 1 3 1 10 3 3 1

Colymbetus fuscus 1 5 3 1 4 4 2 2 1 2 2 2 3 3 2 1

Copelatus haemorrhoidalis 2

Dytiscus circumflexus 1 1 1 3 1 1 1 5 1

Dytiscus marginalis 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1

Haliplus heydeni 2

Hydacticus seminiger 1

Hydrophilus piceus 1 2

Hyphydrus ovatus 3 2

Hypohydrus ovalus 3

Illibuis ater 2

Ilybius fuliginosus

Ilybius quadriguttatus

Rhantus saturalis 1

Zoetwaterslakken

Anisus leucostorma 12

Anisus spirorbis

Anisus vortex 8 7 3 1

Bathyomphalus contornus

Bithynia tentaculata 12 19 2 9 1 3 9 2 2 1 1 6

Bithynis leachii 2 1 2

Bathyomphalus contornus 1

Galba truncaluata 3 1

Gyaulus albus

Haitia acuta 1

Lymnaea stagnalis 3 2 2 2

Physa foninalis 3 4 1 3 1 1

Planorbis corneus 5 35 1 5 1 1 4 3 31 7

Planorbis planorbis 3 1 3 1 2 13 27 3 6 10 17

Potamopyrgus antipodarum

Radix auricularia

Radix balthica 7 11 7 1 2 8 2 5 1 11 1 2 1 2

Stagnicola palustris 2 1 1 1 2 2 1 6

Valvata piscinalis 13 58 16 24 6 3 10 6 2 1 8



VANGSTEN MONSTERPUNTEN 2O11

Soorten/ locaties 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Amifibieeen

Rana temporaria (a)

Rana temporaria (l)

Rana esculenta synklepton (a)

Rana esculenta synklepton (l)

Rana ridibunda (a)

Rana ridibunda (l)

Pelophylax klepton esculentus (l)

Pelophylax klepton esculentus (a)

Lissotriton vulgaris (a)

Lissotriton vulgaris (l)

Bufo bufo (a) 1 2 1

Bufo bufo (l) 2

Vissen

Gasterosteus aculeatus 18 42 33 33 30 8 5

Pungitus pungitus 112 118 131 49 61 19 84 6 70 60 20 303 39 3 50 250 120 122 64 2 29 6

Tinca tinca 1

Esox lucius 1

Scardinius erythrophthalmus 1

Rutilus rutilus 4

Perca fluviatilis 3

Anguilla anguilla 1

Waterkevers

Agabus spec. 1

Agabus ater 1

Agabus bipustulatus 1 1 1 2

Agabus consperatus

Agabus conspersus 9

Agabus sturmii 4 1 1 1 1

Agabus undulatus 3 11 1 1

Colymbetus fuscus 3 2 1 3 1

Copelatus haemorrhoidalis 15

Dytiscus circumflexus 1

Dytiscus marginalis 1 1

Haliplus heydeni

Hydacticus seminiger

Hydrophilus piceus 1 1

Hyphydrus ovatus 1 2 1 16 8 4

Hypohydrus ovalus

Ilybuis ater 1 2

Ilybius fuliginosus 1

Ilybius quadriguttatus 1

Rhantus saturalis 1

Zoetwaterslakken

Anisus leucostorma 4

Anisus spirorbis 6 1 1 1 23

Anisus vortex 6

Bathyomphalus contornus

Bithynia tentaculata 1 3 7 1 2 4 1 2 2 3

Bithynis leachii 1 3

Galba truncaluata 1 3

Galba truncaluata

Gyaulus albus 1

Haitia acuta 4

Lymnaea stagnalis 1 1 2 1 1

Physa foninalis 3 1 1 4 2 2 4 1 1 2

Planorbis corneus 1 6 99 27 15 1 2 14 14

Planorbis planorbis 2 12 17 2 1 4 4 4 7 4 12 27 15 6 13 16

Potamopyrgus antipodarum 1 9

Radix auricularia 1

Radix balthica 13 8 18 9 3 4 7 34 5 10 18 3 13 1 1 8 8 16 5 6 7

Stagnicola palustris 3 2 17 4 1

Valvata piscinalis 4 9 2 1 2 12 11



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijlage 5 

Zeldzame brakwaterkever ontdekt in 
noord Groningen 

(17 februari 2011) 
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