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Samenvatting 
 
Ongeveer één derde van het landoppervlak van de aarde is in gebruik voor de 
landbouw. Ondanks het ruimtebeslag kunnen deze landbouwgebieden in 
potentie wel een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Echter, in de 
afgelopen decennia heeft een sterke intensivering van de landbouw geleid tot 
een wereldwijde afname van de biodiversiteit, waarbij vooral aquatische 
systemen onder druk kwamen te staan. 
 Het laaggelegen agrarische landschap in de provincie Noord-Holland 
(Nederland) herbergt een omvangrijk vlechtwerk van sloten en kanalen, in klei- 
en zandgronden, en in overgebleven veengebieden. Ook deze gebieden vormen 
in potentie een belangrijk resevoir van biodiversiteit van met name aquatische 
organismen. Echter, als onderdeel van het lopende beheer worden de sloten in 
Noord-Holland regelmatig verstoord door de inlaat van gebiedsvreemd en 
mineraalrijk water, afspoeling van nutriënten, verwijdering van de waterplanten 
en uitbaggeren. Al deze verstoringen zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor 
een sterke daling van de diversiteit van ongewervelde zoetwaterdieren en 
waterplanten in de afgelopen decennia. Om een verdere afname van de 
biodiversiteit te voorkomen, en om kansrijke herstelmaatregelen te kunnen 
nemen, is het noodzakelijk om de belangrijkste stuurfactoren van deze 
achteruitgang te achterhalen. Daarom heb ik in dit proefschrift de volgende 
onderzoeksvragen geformuleerd: 

 Wat zijn de belangrijkste milieufactoren die de samenstelling van 
gemeenschappen van ongewervelde zoetwaterdieren in de sloten in 
Noord-Holland bepalen? 

 Wat zijn de mechanismen die ten grondslag liggen aan de reactie van 
ongewervelde waterdieren op deze milieufactoren? 

 Hoe kan het beheer van deze gebieden worden aangepast om de 
ecologische toestand te verbeteren? 

 
Eén van de belangrijke veranderingen in de agrarische veengebieden in Noord-
Holland is de toename in troebelheid van het water doordat het veen afbreekt 
en de daarbij gevormde slibdeeltjes zich ophopen in de sloten. In hoofdstuk 2 
van dit proefschrift hebben we onderzocht hoe de veenafbraak uiteindelijk kan 
leiden tot een afname in de diversiteit van bodembewonende ongewervelde 
zoetwaterdieren. Hiertoe hebben we lange-termijn gegevens over de 
verspreiding van dieren en planten (verzameld door het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier in de periode 1985-2007) geanalyseerd, 
veldexperimenten uitgevoerd met plastic waterplanten (als kunstmatig 
substraat) en zelf extra bemonsteringen uitgevoerd in verschillende habitats in 
de sloten. Uit deze studie is gebleken dat in de afgelopen decennia de 
waterkwaliteit in de veensloten welliswaar (in geringe mate) is verbeterd, maar 
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dat tegelijkertijd de diversiteit van zowel ondergedoken waterplanten als van de 
ongewervelde dieren sterk is afgenomen. Uit het experiment met de plastic 
planten bleek dat juist de waterplanten een belangrijk habitat vormen voor de 
dieren, die zich in grote dichtheden vestigenden, terwijl in de slibrijke 
waterbodems zonder planten nauwelijks dieren voorkwamen. Op basis van 
deze studie kunnen we concluderen dat de afbraak van veen en de ophoping 
van slib heeft geleid tot een afname van geschikte habitats (waterplanten) en 
een toename van ongeschikt oppervlak (slib) en daarmee dus indirect de 
oorzaak vormt van de waargenomen sterke afname van het aantal 
bodembewonende waterdieren. 
 Hoewel de meeste ondergedoken waterplanten in de veensloten zijn 
verdwenen, hebben zich langs de oevers van de voedselrijke sloten nog wel 
emergente (uit het water omhoog groeiende) waterplanten zoals riet en lisodde 
kunnen handhaven. Deze oeverplanten vormen ook een potentieel belangrijke 
leefgebied voor waterdieren, echter in de meeste sloten worden deze planten 
jaarlijks weggemaaid. Om te onderzoeken wat het effect is van deze 
beheersmaatregelen hebben we in hoofdstuk 3 onderzocht hoe de aan- of 
afwezigheid van emergente waterplanten (in sloten met verschillende 
waterkwaliteit) van invloed is op het voorkomen van vooral aquatische 
insecten. Om te achterhalen wat de mechanismen zijn achter de effecten 
hebben we tevens gekeken naar de karakteristieke eigenschappen van de 
insecten (life-history strategieën) die de omgang van de specifieke soorten met 
hun omgeving karakteriseren. De resultaten van deze studie lieten in de eerste 
plaats zien dat in de sloten in voedselrijke veengebieden vooral insecten soorten 
voorkomen die goed aangepast zijn aan extreme milieuomstandigheden. 
Daarnaast resulteert de aanwezigheid van de emergente waterplanten in een 
toename van het aantal insecten soorten die gekenmerkt worden door hun 
vermogen tot snelle verspreiding. We kunnen hieruit concluderen dat de 
waterkwaliteit bepaalt welke soorten er binnen een bepaald gebied voorkomen, 
en dat de aanwezigheid van de emergente waterplanten in de individuele sloten 
binnen zo’n gebied bepaalt welke soorten met hun karakteristieke 
eigenschappen uiteindelijk wel of niet aanwezig zijn. Een dergelijk proces is ook 
wel bekend als ‘environmental filtering’.  
 Naast de invloed van de aan- of afwezigheid van waterplanten is 
uiteraard ook de waterkwaliteit van grote invloed op de soortensamenstelling 
van de beesten in een sloot. Door de inlaat van gebiedsvreemd water om het 
waterpeil te reguleren kan de waterkwaliteit sterk veranderen in de tijd. Doordat 
echter veel van de parameters (indirect) aan elkaar gekoppeld zijn is het vaak 
lastig om te achterhalen wat nu precies de stuurfactoren zijn die de 
soortsamenstelling van leefgemeenschappen in een sloot bepalen. In hoofdstuk 
4 hebben we onderzocht of we aan de hand van de microbiële samenstelling 
van de waterbodem meer inzicht kunnen verkrijgen in deze stuurfactoren. 
Hiertoe hebben we in 25 verschillende veensloten de waterkwaliteitsparameters 
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bepaald, een inventarisatie gemaakt van de waterplanten, gekeken naar zowel de 
soortssamenstelling van de insecten als een analyse gemaakt van de 
samenstelling van de microbiële gemeenschap (door het analyseren van 
fosfolipide vetzuren, PLFA). Deze PLFA’s zeggen iets over de aanwezigheid 
van algen, cyanobacteriën, sulfaat-reducerende bacteriën (gram positieve), 
anaërobe bacteriën en gram-negatieve bacteriën in de waterbodem. Uit de 
combinatie van deze waarnemingen is gebleken dat er een relatie bestaat tussen 
de microbiële samenstelling in de waterbodem en het voorkomen van  
insectensoorten, zoals waterjuffers, kokerjuffers en dansmuggen, en dat deze 
relatie zowel wordt bepaald door verschillen in waterplanten als door 
verschillen in waterkwaliteit (bicarbonaat, sulfaat en nutrienten). Van deze 
waterkwaliteitsparameters is bekend dat ze gedomineerd worden door de inlaat 
van mineraalrijk boezemwater, en daarom kunnen we concluderen dat de inlaat 
van gebiedsvreemd water een indirect negatief effect heeft op de biodiversiteit 
van aquatische insecten in de veensloten. 
 Omdat de inlaat van gebiedsvreemd water alleen gebeurt wanneer het 
waterpeil in een gebied te laag dreigt te worden, leidt deze inlaat niet alleen tot 
een verandering in de waterkwaliteit, maar ook tot variaties in de samenstelling 
van het water over de tijd. In hoofdstuk 5 hebben we gekeken hoe deze 
schommelingen van invloed zijn op de soortsamenstelling van ongewervelde 
zoetwaterdieren in verschillende typen sloten in agrarische gebieden in Noord-
Holland. We hebben  
 waterkwaliteitsgegevens van 84 sloten (zand , veen en klei gebieden) 
onderzocht en gekeken of we correlaties konden vinden tussen abiotische 
randvoorwaarden (variabiliteit en de gemiddelde waarden van de 
waterkwaliteitsparameters) en de diversiteit van de invertebrate fauna. Hierbij 
hebben we wederom niet alleen gekeken naar de taxonomische samenstelling, 
maar ook naar de eerder genoemde life-history strategieën van de dieren en hun 
vermogen zich over het gehele gebied te verspreiden. Uit deze studie is 
gebleken dat  deze schommelingen (van met name nutrienten en de macro-
ionen) inderdaad net zo belangrijk zijn voor het voorkomen van diersoorten 
zijn als de gemiddelde concentraties van dezelfde stoffen. Dat was voorheen 
alleen bekend uit onderzoek aan rivieren, die inherent grote variabiliteit kennen. 
De hoofdstukken 4 en 5 laten dus allebei zien hoe bepalend  de inlaat van 
gebiedsvreemd water is voor de diversiteit van de fauna. 
 In dit proefschrift geef ik een overzicht van een groot aantal interacties 
tussen biologische en abiotische componenten van de sloot-ecosystemen in 
agrarische gebieden in Noord-Holland. Zowel bodemsamenstelling, aan- of 
afwezigheid van waterplanten en de waterkwaliteit zijn direct en indirect van 
invloed op het voorkomen van de ongewervelde zoetwaterdieren. Een 
toenemende intensivering van het agrarisch landgebruik leidt tot een toenemde 
druk op de aquatische ecosystemen door de toevoer van nutriënten, ophoping 
van slib en een grotere watervraag. In de provincie Noord-Holland leidt deze 
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vraag naar water tot meer inlaat van gebiedsvreemd water met de schadelijke 
effecten zoals die in dit proefschrift zijn beschreven. Bovendien wordt door het 
wegmaaien van de waterplanten (waarvan een belangrijk deel door de 
eutrofiering en slibophoping al zijn verdwenen) een onevenredig grote schade 
toegebracht aan de resterende gemeenschappen van waterdieren. Op dit 
moment worden veel maatregelen genomen, zoals het aanleggen van 
natuurvriendelijke oevers, die er toe moeten leiden dat de biodiversiteit in de 
sloten toeneemt. Er is echter nog weinig wetenschappelijk bewijs dat deze 
maatregelen ondersteunt. Het verdient aanbeveling dat bij dergelijke 
maatregelen gericht op het creeren van nieuwe leefgebieden voor de 
waterdieren, ook gelet wordt op de lokale waterkwaliteit (isoleren van de inlaat 
van gebiedsvreemd water) en op de ecologische verbindingszones van deze 
nieuwe habitats (i.v.m. kolonisatie). Gelukkig, zijn er in Noord-Holland met zijn 
grote aantal sloten en kanalen goede mogelijkheden om geschikte leefgebied 
met een grote diversiteit aan organismen te handhaven; de keuze is aan de 
bestuurders en beheerders om dit effectief te laten zijn. 
 


