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Als onderdeel van de inventarisatie van natuurwaarden in het Binnenveld is een quickscan uitgevoerd
van de waterkwaliteit in een kwelplas en een sloot in de Hel. (zie figuur 1). Voor beoordeling van de
waterkwaliteit werden watermonsters bestudeerd en geklassificeerd aan de hand van biotische en abiotische criteria.

Biotische criteria

Sieralgen (Desmidiaceeën) worden beschouwd als goede biologische indicatoren voor waterkwaliteit (Coesel en Meesters, 2007)., in mindere mate geldt dat voor blauwalgen, goudalgen, groenalgen,
oogflagellaten en trilhaardiertjes (Ciliaten). Vertegenwoordigers van deze ééncelligen kwamen in alle
watermonsters van de Hel voor. Voor zover mogelijk werden de organismen tot op de soort gedetermineerd. Middels litteratuurgegevens over de geïdentificeerde organismen werd vervolgens een schatting gemaakt van de waterkwaliteit.
De watermonsters bevatten ook veel kleine meercellige organismen zoals, raderdiertjes, kleine kreeftachtigen, zoals watervlooien, roeipootkreeftjes, mosselkreeftjes en andere elementen van de meiofauna.
De meercelligen zijn niet op naam gebracht.

Abiotische criteria

Als “abiotische criteria” voor waterkwaliteit werden genomen: de zuurgraad (pH), de electrische geleiding (gemeten in µS/cm), de temperatuur in graden Celsius, de hoeveelheid opgeloste zuurstof in
het water (DO, dissolved oxygen) en een maat voor de totale concentratie van elementen met een electrische lading (SAL, vergelijkbaar met de electrische geleiding).
De resultaten van de bepalingen aan de hand van biotische en abiotische criteria waren goed met elkaar
in overeenstemming. De kwaliteit van het water variëerde tijdens het seizoen, maar over het geheel
genomen bleek dat het aquatische milieu in de plas en de sloot van de Hel meso- tot eutroof is.

Reden van onderzoek

De reden om de waterkwaliteit in de plas en sloot van de Hel te onderzoeken was om na te gaan in hoeverre waterkwaliteit, aquatische microflora en fauna gerelateerd zijn met plaatselijke omstandigheden.
Eerder werden inventarisaties uitgevoerd in de westelijke kwelsloot van de Bennekomse Meent en in
een kwelsloot in de Veenkampen. Kwelwater in de Hel is afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug en
komt zonder passage door een landbouwgebied in de Hel. Kwelwater in de Meent en de Veenkampen
is afkomstig van de Veluwe en passeert bewoond gebied en landbouwgronden. De Grift vormt de scheiding tussen de Utrechtse en de Gelderse kwelstromen naar natuurgebieden van het Binnenveld.
Het huidige verslag betreft een inventarisatie in de Hel over een periode van slechts één seizoen. Op dit
moment zijn er te weinig data om een enigszins betrouwbare vergelijking te maken met de inventarisaties in Meent en Veenkampen. Wij hopen in het seizoen 2012 de inventarisatie te herhalen, daarna wordt
nagegaan of er voldoende gegevens zijn voor vergelijking tussen aquatische microflora en fauna van de
Utrechtse zijde en de Gelderse zijde van de Grift.
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Methoden

Methode sampling van waterorganismen

Op data, vermeld in tabel 1, werden watermonsters verzameld in plasic flessen van 1.5 liter inhoud. De
flessen werden goed afgesloten, niet aan zonlicht blootgesteld en zo snel mogelijk naar huis vervoerd.
Direct na thuiskomst (ongeveer 60 min na sampling) werden watermonsters door een grove zeef en
vervolgens door 2 nylonfilters geleid. De maaswijdte van het eerste nylonfilter was 40 µm en de maaswijdte van het tweede nylonfilter 15 µm. Er werd op toegezien dat de filters niet droog kwamen te staan
tijdens de filter procedure.
Samples (monsters) werden genomen van de doorloop van de grove zeef, en de twee nylonfilters. Ook
uit de doorloop van het 15 µm nylon filter werden samples genomen. (Handboek Hydrobiologie, hoofdstuk 8 Sieralgen. Stowa 2010. II).

Procedure microscopie:

Drie druppels van een sample werden opgebracht op een objectglas, gecoat met behangsellijn (5% in
water) en daarna afgedekt met een 60 mm dekglas. Het preparaat werd bestudeerd met interferferentie
microscopie bij een vergroting van 10, 25 en 40 x objectief. Organismen werden gefilmd en gefotografeerd voor latere determinatie.
Per sample werden een aantal preparaten bestudeerd. Pas als in drie opeenvolgende preparaten geen
“nieuwe” (nog niet eerder in het sample waargenomen) organismen meer werden gedetecteerd werd
besloten dat het sample voldoende was bestudeerd.
Een aantal organismen konden worden gedetermineerd tot op de soort, soms was determinatie slechts
mogelijk tot op het geslacht of tot op de familie, orde of klasse (Patterson, 1992; Lee et al., 2000).

Micro-organismen

De samples werden onderzocht op het voorkomen van blauwalgen, goudalgen, groenalgen, oogflagellaten, sieralgen en trilhaardiertjes. Een aantal vertegenwoordigers van deze groepen kunnen worden
gebruikt als indicator-organismen voor waterkwaliteit.

Kwantiteiten

Een kwantitatieve analyse van micro-organismen was niet in het bereik van de huidige studie.

Bepalingen van waterkwaliteit

Op elk van de data, vermeld in tabel 1, werd aan de oever van de plas en uit de sloot 1 liter water verzameld en opgeslagen in een goed afsluitbare plastic fles.
De parameters van het water werden direct na thuiskomst (ongeveer 60 min na sampling) bepaald met
de HANNA HI9828 multimeter (zie tabel 1).
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Figuur 1. Kaart van de Hel met daarin aangegeven de locaties waar watermonsters zijn genomen. Monsterplaats
“Plas” betreft een ondiepe plas in een zwaar beschaduwd gebied aan de oost kant van de Hel. dichtbij de Grebbeweg. Monsterplaats “Sloot” ligt aan de zuidkand van de Ketelweg, midden in het natuurgebied.

Monsterlocaties
De monsterlocaties “Plas” en “Sloot” zijn aangegeven in figuur 1.
De plas is ondiep, omringd door hoge bomen met dicht gebladerte. Op de bodem van de plas ligt een
dik pakket met bladafval. De monsterlocatie kan beschouwd worden als een vrij donkere, beschaduwde
plek met ondiep water dat aan de oppervlakte zuurstofrijk is met bij de bodem verterend bladafval. Er
zal dus een gradiënt zijn van aerobe omstandigheden aan het oppervlak naar wellicht anaerobe omstandigheden in de zone met verterende bladeren.
Ook de sloot ligt op een beschaduwde plek. De hoeveelheid bladafval op de bodem is gering.
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Figuur 2. Overzicht de hoeveelheden neerslag en zonneschijn in het seizoen 2011. Gevens zijn afkomstig van de
website “KNMI klimaatdata en -advies” (http://www.knmi.nl/klimatologie/mow/pdf/jow_2011.pdf)

Invloed van het weer

In figuur 2 is te zien dat het voorjaar van 2011 extreem droog was met meer dan gemiddelde hoeveelheid zonneschijn. De zomer was natter dan normaal met iets minder dan de gemiddelde hoeveelheid
zonnenschijn. In de loop van het voorjaar viel de sloot droog, en de plas nam in omvang af. en werd
ondieper. In de zomer liep de sloot weer vol en de plas kreeg weer zijn normale omvang. Het ligt voor
de hand om te veronderstellen dat de grote variatie in neerslag effect heeft op de waterkwaliteit en ook
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op de organismen die zich in sloot en plas kunnen handhaven.
Tabel 1 geeft aan dat variaties in pH en electrische geleding vrij groot zijn.

Resultaten en discussie
Abiotische parameters

Tabel 1 geeft een overzicht van gemeten waarden in plas en sloot voor zuurgraad (pH), electrische
geleiding (µS/cm), temperatuur (Temp) , SAL (totale ionen concentratie) en de hoeveelheid opgeloste
zuurstof ((DO%).
Tabel 1. Data van monstername en abiotische parameters.
datum

plaats

pH

Temp

µS/cm

Sal

DO%

28-maart-11

Hellen-plas

7.5

18.2

332

0.16

53

25-Apr-11

Hellen-plas

7.1

22.4

128

0.06

14

25-Apr-11

Hellen-sloot

7.1

22.4

318

0.15

17

15 mei 2011

Hellen-plas

6.6

19.8

114

0.05

_

15 mei 2011

Hellen sloot

-

-

-

-

_

23 mei 2011

Hellen-plas

6.7

20.5

114

0.05

30

23 mei 2011

Hellen sloot

6.4

20.2

127

0.06

40

12 juni 2011

hellen-plas

7.3

19.4

120

0.06

40

12 juni 2011

hellen-sloot

7.2

19.2

167

0.08

88

20juli2011

Hellen-plas

6.6

20.7

182

0.09

100

20juli2011

Hellen sloot

6.6

20.6

303

0.14

86

15-Aug-11

Hel-plas

6.4

20.3

199

0.09

55

15-Aug-11

Hel-sloot

6.5

19.9

134

0.06

20

14-Sep-11

Hellen-plas

6.6

18.7

193

0.09

65

14-Sep-11

Hellen sloot

6.5

18.4

116

0.05

26

De hoge pH en de hoge waarde voor electrische geleiding (µS/cm ) in maart worden bereikt kort na
een koude periode periode met veel sneeuw. Mogelijk is afstromend smeltwater van de oevers de
oorzaak van de extreme waarden. In april en mei is er nauwelijks neerslag, de pH en de electrische
geleiding van het water wordt dan dus niet of nauwelijks beinvloed door neerslag en wordt waarschijnlijk volledig door de kwel bepaald. De waarden voor electrische geleiding in de periode april tot
juni komen overeen met gegevens van Jalink (2010) over kwelwater in de Hel..
De waarden voor pH zijn om onduidelijke reden aan de lage kant.

Biotische parameters

De los bijgevoegde excel-file “Data Hel-protozoa” geeft een overzicht van de aangetroffen Ciliaten (trilhaardiertjes), Chlorophyta (groenalgen), Heliozoa (zonnendiertjes), Cyanophyta (blauwalgen), Desmidiaceae
(sieralgen), Chrysophyta (goudalgen) en Euglenophyta (ooogflagellaten).
Voor een aantal organismen is de “saprobie-index” aangegeven. De index geeft aan in welk watertype
een organisme goede overlevingskansen heeft. De gebruikte indeling is volgens Liebmann (1962) en
Streble en Krauter (2002):
4 = polysaproob, zuurstofarme (anaerobe) omgeving, veel bacterie-groei, verontreinigd water
		
(komt voor in de laag met verterend bladafval);
3 = zwak mesoproob, rijk aan bacteriën daardoor niet zuurstofrijk maar de omstandigheden
		
zijn niet anaeroob (komt voor in de bovenste laag met bladafval);
2 = mesoproob, zuurstofrijke omgeving (aeroob), typisch voor betrekkelijk schoon water dat
in 		
de herfst als gevolg van bladafval in kwaliteit snel verslechterd.
1 = oligosaproob, schoon water, geen of nauwelijks verontreiniging, lage waarden voor electri
		
sche geleiding en SAL.
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Tabel 2 geeft per groep van organismen, het totaal aantal aangetroffen soorten/geslachten en het aantal
soorten/geslachten waarvan de saprobie-index bekend is. N.B.: Voor de meeste organismen is geen
saprobie-index bekend.
Tabel 2. Aangetroffen soorten/geslachten en saprobie-index
groep
Ciliaten
Chlorophyta
Heliozoa
Cyanophyta
Desmidiaceae
Chrysophyta
Euglenophyta

aantal soorten/
geslachten

Saprobie 1

Saprobie 2

Saprobie 3

Saprobie 4

76
4

5

11

9

3

-

9

-

-

-

-

2

-

-

-

4

-

2

6

1

1

2
24

-

-

4

-

-

-

-

1

Organismen met saprobie-index 1 komen voor in het vroege voorjaar. Aan het einde van de zomer zijn
er, met uitzondering van Vorticella similis, geen organismen meer met een saprobie-index 1.
In de sloot zijn geen organismen aangetroffen met saprobie-index 1.
Organismen met een saprobie-index 2, 3 of 4 komen gedurende het hele seizoen voor.
Tot de meest betrouwbare biotische indicatoren voor waterkwaliteit behoren de Desmidiaceae en een
enkele vertegenwoordiger van de Chrysophyta, namelijk Mallomonas spec.
De aangetroffen Desmidiaceae (Closterium parvulum en C. praelongum) komen voor in zwak zuur tot zwak
alkalisch, mesotroof water (Coesel en Meesters, 2007) en Mallomonas is gebonden aan schoon, oligotroof
water. Deze organismen zijn slechts in het voorjaar aangetroffen. Waarschijnlijk verschuift de waterkwaliteit gedurende het seizoen van oligo-mesotroof in het voorjaar naar meso-eutroof aan het einde
van de zomer. Over oorzaken van deze (mogelijke!) verschuiving kan slechts gespeculeerd worden,
wellicht spelen factoren als temperatuur en de hoeveelheid neerslag een rol. Aan het einde van de zomer en in herfst zal de bladafval de waterkwaliteit ongunstig beinvloeden.

Organismen per groep
Ciliata (trilhaardiertjes)

De meeste aangetroffen ciliaten zijn algemeen voorkomend. Tot de zeldzamere soorten behoren Tropidotractus acuminatus en Plagiopyla nasuta.
Opvallende afwezigen zijn vertegenwoordigers van sessiele ciliaten (vastzittend op substraat) zoals
Vaginicola en Thuricola. Van andere bacterie-etende, sessiele cilaten zoals vertegenwoordigers van de
Vorticellidae werden geringe aantallen gevonden. De verwachting was dat deze sessiele “filter feeders” in grote hoeveelheden aanwezig zouden zijn, vooral in de tweede helft van de zomer. Immers, op
de verterende bladeren zal dan sterke bacterie-groei optreden. De verwachting is niet uitgekomen.
Detritus-eters, zoals Coleps hirtus, kwamen in grote aantallen voor. Het zelfde geldt voor vertegenwoordigers van de Stichtrichida, zoals Oxytricha.
Interessant was de aanwezigheid van Didinium, een ciliaat die predeert op Paramecium. Didinium is in
staat om in korte tijd de volledige populatie van Paramecium uit te moorden. In de plas lukte dat niet
helemaal want Paramecium kwam bijna het gehele seizoen voor.
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Chlorophyta (groenalgen)

Groenalgen kwamen zowel in plas als in sloot nauwelijks voor. Wellicht komt dat omdat de monsterplaatsen donker en schaduwrijk zijn.

Cyanophyta (blauwalgen)

Blauwalgen waren vooral in de tweede helft van de zomer veel aanwezig. Algen bloei is ondanks de
vrij hoge temperaturen niet voorgekomen. Bloei van Aphanizomenon flos-aquae treedt op bij relatief
hoge temperaturen en in situaties waarbij de verhouding nitraat/fosfaat de kritische waarde van
omstreeks 16/1 overschrijdt (Teubner et al., 1999). Kennelijk blijft gedurende het seizoen de fosfaat
hoeveelheid in het water van de Hel vrij beperkt.

Desmidiaceae (sieralgen)

Sieralgen waren slechts in het voorjaar aanwezig en dan nog maar in zeer geringe aantallen. In andere
veenplassen en sloten (bijvoorbeeld in de westelijke sloot van de Bennekomse Meent en in de Veenkampen) werden gedurende het gehele seizoen sieralgen aangetroffen. Voor het geringe aantal sieralgen in de Hel is op dit moment geen verklaring.

Chrysophyta (goudalgen)

Goudalgen werden vooral in het voorjaar gezien. Goudalgen en blauwalgen wisselden elkaar dus
min of meer af. Een verrassing was de vondst van Mallomonassoorten. Deze goudalgen zijn prachtig
om te zien, helaas zie je ze maar weinig. Mallomonas caudata is gebonden aan zeer schoon, oligotroof
water, ook de spectaculaire Synura uvella ( in grote getale aanwezig in het voorjaar) kan beschouwd
worden als een indicator voor schoon water.

Euglenophyta (oogflagellaten)

De meeste oogflagellaten komen voor in eutroof milieu. Van enkele vertegenwoordigers is een saprobie-index van 2-3 bekend: Euglena spirogyra, Phacus pleuronectus, Phacus pyrum en Phacus tortus. Deze
oogflagellaten zijn waargenomen in het voorjaar en daarmee wordt de indruk versterkt dat organismen van het oligo-mesotrofe milieu vooral in de eerste helft van het seizoen aanwezig zijn.

Andere ééncelligen

De watermonsters van plas en sloot bevatten veel Diatomeae, en enkele vertegenwoordigers van de
Rhizopoda, zoals schaalamoeben en zonnediertjes. Deze organismen zijn niet gedetermineerd.

Overige organismen

In de watermonsters van plas en sloot werden regelmatig meercellige organismen aangetroffen.
Zo werden gezien: buikharigen (Gastrotricha), raderdiertjes (Rotatoria) en mosselkreeftjes (Ostracoda).
Deze organismen zijn niet gedetermineerd.

In de bijlage zijn afbeeldingen van een aantal vertegenwoordigers van bovengenoemde groepen opgenomen (alle afbeeldingen zijn afkomstig uit films die gebruikt werden voor determinaties).
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Bijlage
Ciliata
Ciliaten leven van bacteriën, algen en andere ciliaten. In de dondere, zwaar beschaduwde plas en sloot
in de hellen waren de omstandigheden voor algen groei niet gunstig.
Het ondiepe water met veel bladafval op de bodem is gunstig voor bacterie-groei, en zorgt voor omzetting van organisch materiaal in water, CO2 en minerale bestanddelen.
Deze omstandigheid is gunstig voor ontwikkeling van een diverse ciliaten-populatie: bacterie-eters, en
eters van halfvergaan organisch metariaal komen aan hun trekken. Op de veenbodem ligt een vrij dikke
laag met bladafval, daar zullen anaerobe, zuurstofarme omstandigheden overheersen. Daar leven dan
de ciliaten die in omstandigheid “saprobie-index 4” gedijen.
Determinatie tot op soort is niet altijd mogelijk omdat moeilijk uitvoerbare procedures, zoals zilverkleuring veelal nodig, maar niet beschikbaar zijn.
In totaal werden 76 verschillende organismen onderscheiden, waarvan 5 gebonden zijn aan zeer schoon,
olitroof milieu; 9 aan schoon oligotroof tot mesotroof milieu en 9 kunnen leven in hypertroof, verontreinigd milieu. De meeste ciliaten hebben een voorkeur voor mesotrofe omstandigheden.

Loxophyllum meleagris
pijltjes wijzen naar karakteristieke concentraties van
trichocysten (plas 24 april)
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Caenomorpha medusula (plas 24 april)

Plagiopyla nasuta (plas 24 april)

Euplotes patella (plas 20 juli)
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Chrysophyta (goudalgen)
Opvallende algen met een geschubde buitenkant (plaatjes
van silica, oxide van silicium). Meestal zijn er twee goudkleurige chloroplasten.
De vertegenwoordigers die hier zijn afgebeeld zijn indicatoren voor schoon, oligotroof water.

Mallomonas caudata (plas 28 maart)

Mallomonas insignis (plas28 maart)

Synura uvella, dwars en in lengte (plas 8 maart-28 juni )
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Desmidiaceae (sieralgen)
De algen zijn opgebouwd uit 2 symmetrische helften. De kern ligt in het midden.
De sieralgenpopulatie kan gebruikt worden als biotische indicator voor waterkwaliteit.
De algen die hier afgebeeld staan zijn vertegenwoordigers van algemene soorten, ze leven in mesotroof, zwak zuur tot zwak alkalisch water (Coesel en Meesters, 2007).

.

			
			

Closterium praelongum (plas 28 mrt-23 mei) .
Afmeting: 450-650 µm lang en 15-22 µm breed.

Closterium parvulum (plas 15-23 mei)
Afmeting: 90-130 µm lang en
10-15 µm breed
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Cyanophyta (blauwalgen)
Blauwalgen kwamen vooral voor in de tweede helft van het seizoen. Er is geen bloei van blauwalgen
geconstateerd.

Aphanizomenon flos-aquae
(sloot 15 augustus)

Microcystis aeruginosa
(plas 14september)

Oscillatoria limosa
(plas 15mei)
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Chlorophyta (groenalgen)
In sloot en plas zijn enkele algemeen voorkomende groenalgen aangetroffen. De aantallen waren gering, wellicht wegens de sterke beschaduwing van de de monsterplaatsen.

		
		

Coelastrum microporum
(plas 12juni)

		
		

Pediastrum duplex
(plas 20juli)

		
		

Scenedesmus longispina
(plas 12juni)
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Euglenophyta (oogflagellaten)
De meeste oogflagellaten leven in eutroof milieu,dat geldt in het bijzonder voor de soorten van het
genus Trachelomonas, en in mindere mate voor soorten van de genera Phacus en Euglena.
Een aantal Phacus-soorten die in oligo-mesotroof milieu leven werden in de Hel aangetroffen (zie
tabel in de Excel file Data Hel-protozoa). De meeste oogflagellaten, inclusief soorten van het genus
Trachelomonas, werden gezien in de watermonsters van maart.. In de zomer kwamen oogflagellaten
sporadisch voor, aan het einde van het seizoen namen de aantallen weer toe. Dit doet vermoeden dat
de oogflagellaten in de Hel een voorkeur hebben voor een milieu dat tendeert naar eutroof met enigszins lage temperaturen.

Euglena deses (plas 2 4april)

Euglena oxyuris (plas 28 maart)

Euglena spirogyra (plas 28 maart)
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Euglena acus (plas 28 maart)

Euglena viridis (plas 28 maart)

Lepocinclis acicularis (plas 28
maart)
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Trachelomonas hispida (plas 28 maart)

Trachelomonas speciosa (plas 28 maart)

Phacus longicauda (plas 24 april)

Phacus pleuronectus (plas 24 april)

Phacus pyrum (plas 24 april)

Trachelomonas volvocina (plas 28 maart)
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Diatomeae (kiezelalgen)
Kiezelalgen werden in alle watermonsters aangetroffen, vooral in de sloot waren deze algen talrijk.
Helaas ontbreekt de kennis om determinaties goed uit te voeren.

Gomphonema spec
(plas 15 augustus)

Cymbella spec
(plas 14 september)

Pinnularia spec
(plas 28 maart)
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Overige micro- en meiofauna
Rhizopoda (amoeben)

Schaalamoeben:
Links: met uitgestulpt cellichaam (plas 24 april 2011);
rechts: met ingetrokken cellichaam (plas 20 juli 2011).
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Actinopoda (zonnediertjes)

Actinophrys spec (plas 14 september 2011)
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Gastrotricha (buikharigen)
Haltidytes spec (plas 15 aug 2011)

Rotatoria (raderdiertjes)

Philodina spec (plas 12 juni 2011)

Keratella spec (plas 27 juni 2011)
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Ostracoda (mosselkreeftjes)

Heterocypris spec (plas 28 maart 2011)

Nauplius larve van een onbekende
Copepode
(plas 24 april 2011)
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