Blauwe diensten

Droge voeten, schoon water

Hoogheemraadschap van Rijnland & blauwe diensten
Met blauwe diensten wil het hoogheemraadschap van Rijnland werken aan een betere
waterkwaliteit en ecologie in sloten en plassen. Het hoogheemraadschap heeft de
ambitie om tot meer samenwerking en betrokkenheid van agrariërs te komen. Blauwe
diensten vormen daar bij uitstek het geschikte middel voor. De insteek van blauwe
diensten is om samen met agrariërs te bepalen welke waterbeheersdiensten efficiënt
maar ook uitvoerbaar zijn. De gebiedscollectieven spelen hierin een cruciale rol.
Rijnland heeft over de uitvoering van blauwe diensten met drie collectieven afspraken
gemaakt. Dit zijn De Groene Klaver, Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Rijn &
Gouwe Wiericke en Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid. Het hoogheemraadschap
financiert 50% van de uitgevoerde blauwe diensten. De overige 50% komt vanuit het
Plattelands Ontwikkeling Programma, 3e periode (POP3).

Help met een blauwe dienst de waterkwaliteit een handje!
Met de waterkwaliteit in sloten en plassen gaat het steeds beter. Toch komen er door
verschillende oorzaken nog steeds teveel stoffen in het water terecht en wordt er bij
het baggeren en slootschonen nog onnodig veel waterleven kapot gemaakt. Schoon
en gezond water is voor iedereen belangrijk. We willen een grotere diversiteit aan
waterplanten, koeien die nog gezonder water drinken en mensen die prettig recreëren
rond het water.
Door het uitvoeren van blauwe diensten levert u als agrariër een belangrijke bijdrage
aan het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie in poldersloten. Met kleine
beheermaatregelen krijgt u als agrariër stevigere kanten en meer waterleven in uw
sloot. Deze waterbeheerdiensten worden vaak blauwe diensten genoemd. Doet u met
ons mee?

Welke blauwe diensten zijn er allemaal?
I. Ecologisch baggeren:
met een baggerpomp wordt
vanuit het midden van de
sloot bagger opgezogen.
Zo worden de in het water
levende diertjes, maar
zeker ook de ondergedoken
waterplanten grotendeels
gespaard. Een baggerspuit
spuit direct de bagger op

Baggerspuiten, de slootkant
wordt ontzien van bagger

het aangrenzende perceel, waarbij de slootkant wordt ontzien van bagger. Zo wordt
voorkomen dat nutriënten terugvloeien naar de sloot. De nutriënten uit de bagger
worden opgenomen door het gras, waardoor er efficiënter bemest kan worden.

Ecologisch schonen slootkant

II. Ecologisch schonen
van slootkanten: bij het
maaien van de water- en
oeverplanten mag het
wortelstelsel niet worden
beschadigd en moet
het maaisel bovenop
de kant worden gelegd.
Het maaisel blijft liggen
of wordt verwerkt. Deze
blauwe dienst beperkt
ook verruiging van de
oever en het terugvloeien
van nutriënten naar
de sloot.
Een goed
resultaat wordt bereikt
als alleen het overtollige
plantmateriaal uit de
sloot wordt gehaald.

III. Onderhouden van bufferstroken op grasland of akkerland: een aan de sloot grenzende strook van minstens 2
m (in geval van grasland) of
3 m (in geval van akkerland)
wordt vrijgehouden van
mest- en gewasbeschermingsmiddelen.
Daardoor
komen er minder van deze
stoffen in het slootwater en
gaat de biodiversiteit erop
vooruit.
Bufferstrook met bloemenrijke akkerrand

Doe uw voordeel met blauwe diensten!
Het uitvoeren van blauwe diensten vraagt om uw inzet. Maar er staat ook wat tegenover.
Zo drinken uw koeien meer fris water uit de sloot. Met het uitvoeren van een blauwe
dienst levert u daarnaast een belangrijke bijdrage aan een duurzaam watersysteem en
een mooi en natuurlijk landschap. Dit geeft mogelijk ook een impuls aan uw imago als
duurzaam en ecologisch/milieuvriendelijk bedrijf. Bovendien kan een blauwe dienst
in veel gevallen eenvoudig in uw bestaande bedrijfsvoering worden ingepast. Voor het
uitvoeren van blauwe diensten krijgt u ook een financiële vergoeding.

Voorwaarden
Aan het uitvoeren van blauwe diensten zijn voorwaarden verbonden. Denk bijvoorbeeld
aan een slootbreedte van 2 meter of de periode waarbinnen het baggeren en ecologisch
slootschonen plaatsvindt. Maar ook met betrekking tot het doen van meldingen van
de afronding van de werkzaamheden.
De voorwaarden kunt u vinden op de website per collectief:
•
www.rijnengouwewiericke.nl
•
www.degroeneklaver.nl
•
www.collectiefnhz.nl

Gebiedscollectieven: uw eerste aanspreekpunt
De gebiedscollectieven vormen uw eerste aanspreekpunt. Bij hen kunt u terecht voor:
Het inwinnen van informatie en advies over blauwe diensten.
Het maken van afspraken over de uitvoering en het evalueren daarvan.
Subsidie en financiële vergoedingen en andere organisatorische zaken.
De gebiedscollectieven zijn organisaties met ervaring die dicht bij u staan.
Meer weten?
Neem dan contact op met een van de gebiedscollectieven in uw omgeving.
Contactgegevens per collectief:
•
De Groene Klaver: secretaris@degroeneklaver.nl
•
Rijn & Gouwe Wiericke: info@rijnengouwewiericke.nl
•
Noord-Holland Zuid: info@collectiefnhz.nl
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