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Samenvatting
Als onderdeel van de inventarisatie van natuurwaarden in het Binnenveld is onderzoek gedaan naar de
aquatische microflora en fauna van de veenplas in De Hel en een sloot in de Rimboe (Achterbergsche
hooilanden) (fig. 1).
De aquatische microflora en fauna (biotische karakteristieken) werden bestudeerd met microscopische
technieken. Er werd gezocht naar micro-organismen die informatie geven over de kwaliteit van het oppervlaktewater. In dit kader zijn bestudeerd:
Ciliaten (Trilhaardiertjes), Chlorophyta (Groenalgen), Desmidiaceae (Sieralgen), en Euglenophyta (Oogflagellaten).
Verder werd gekeken naar Chrysophyta (goudalgen), Dinophyta (Pantserflagellaten). en naar enkele soorten/geslachten van de meiofauna.
De Hel en De Rimboe waren relatief arm aan Sieralgen en mixotrofe Ciliaten, maar rijk aan heterotrofe
Ciliaten en Euglenophyta.
Daarnaast werden enkele abiotische karakteristieken van het water bepaald: pH, geleidbaarheid, temperatuur, zuurstofconcentratie, fosfaat- , ammonium- en nitraatconcentratie.
Biotische en abiotische parameters wijzen uit dat de waterkwaliteit tendeert naar ernstig eutroof, zowel
in De Hel als in de Rimboe
In alle gevallen overschrijdt de fosfaatconcentratie in het water de KRW norm.
In De Hel en in de Rimboe zijn vooral in de tweede helft van de inventarisatieperiode (juli-september)
de concentraties van ammonium en fosfaat erg hoog.
Hoewel de voornaamste doelstelling van het onderzoek het inventariseren van aquatische micro-organismen betrof, werd ook nagegaan of de toestand en de directe omgevingvan het oppervlakte water effect hebben op de samenstelling van de microflora en fauna. Zowel de veenplas in De Hel als de Rimboe
ontvangen kwelwater afkomstig van de Utrechtse heuvelrug. Echter bij de veenplas in De Hel gaat het
om stilstaand water in een beschaduwde omgeving, terwijl de sloot in de Rimboe in open terrein ligt
met water dat zeer langzaam afstroomt naar een randsloot die via de Sukkelsloot aansluit op de Grift.
Een ander verschil betreft de omgeving van het onderzochte water: de sloot in de Rimboe ligt te midden van bemeste weilanden (groene woestijnen met slechts Engels raaigras); de veenplas in De Hel ligt
niet ver van een voormalige vuilstortplaats. De verschillen tussen de twee oppervlakte waters betreffen
vooral het voorkomen van Sieralgen (indicatoren voor schoon water), de reden van de verschillen zijn
thans nog niet precies aan te geven.
Om de biodiversiteit in de wateren van het Binnenveld te behouden / vergroten is het aan te bevelen
om een mozaïekbeheer toe te passen, dat betekent: jaarlijks een deel van de sloten uitbaggeren en slechts
een deel van de oevervegetaties te schonen.
Dit verslag betreft een inventarisatie van de aquatische microflora en fauna over een periode van april
tot september 2015. Lijsten met de aangetroffen soorten/geslachten zijn aan dit verslag toegevoegd.
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Inleiding

In de nabije toekomst zullen in het Binnenveld beheermaatregelen genomen worden om de kweldruk
te versterken en de stikstofdepositie te verminderen. Als gevolg hiervan kan de samenstelling van de
aquatische microflora en fauna en de waterkwaliteit veranderen. Om mogelijke effecten van de beheermaatregelen te kunnen detecteren, moeten vóór uitvoering van de beheermaatregelen de aquatische
microflora en fauna en de waterkwaliteit zo goed mogelijk worden vastgesteld. Om deze reden zijn er
inventarisaties uitgevoerd in de Rimboe (Achterbergsche hooilanden) en De Hel (fig. 2, 3).
Er is gekeken naar de volgende groepen van organismen: Ciliaten (trilhaardiertjes), Chlorophyta (groenalgen), Desmidiaceae (sieralgen) en Euglenophyta (oogflagellaten). Tot deze groepen behoren organismen
die voor hun voortbestaan min of meer gebonden zijn aan water van een bepaalde kwaliteit. Zo zijn
er organismen die typisch zijn voor oligotroof (schoon, voedselarm), mesotroof of eutroof (voedselrijk)
water. Het voorkomen van die organismen maakt het, binnen zekere grenzen, mogelijk om een uitspraak te doen over waterkwaliteit.
Als aanvulling op de bepaling van waterkwaliteit met de zogenaamde biotische parameters zijn abiotische parameters bepaald, zoals zuurgraad, geleidbaarheid, gehalte aan zuurstof en fosfaat-, ammonium- en nitraatconcentratie. Biotische en abiotische parameters leveren samen betrouwbare informatie
over de kwaliteit van het aquatische milieu op.

Biotische criteria

Sieralgen (Desmidiaceae) worden beschouwd als goede biologische indicatoren voor waterkwaliteit
(Coesel en Meesters, 2007; John et al., 2011), in iets mindere mate geldt dat voor trilhaardiertjes, de Ciliaten, ( Foissner et al., 1995). Er is daarom vooral naar deze organismen gezocht. Daarnaast werd gekeken
naar oogflagellaten, veel vertegenwoordigers van deze groep komen vooral voor in eutroof water.
Voor zover mogelijk werden de organismen tot op de soort gedetermineerd. Op basis van literatuurgegevens over de geïdentificeerde organismen werd vervolgens een schatting gemaakt van de waterkwaliteit (Coesel en Meesters, 2007; Foissner et al., 1995; John et al., 2011).
De watermonsters bevatten ook veel andere micro-organismen, zoals Heliozoa (zonnediertjes), Cyanophyta (blauwalgen), Chrysophyta (goudalgen), en Dinophyta (pantserflagellaten) en kleine meercellige
organismen, zoals, raderdiertjes, kleine kreeftachtigen (watervlooien, roeipootkreeftjes, mosselkreeftjes) en andere elementen van de meiofauna. Deze organismen zijn in de meeste gevallen niet op naam
gebracht.

Abiotische criteria

Als “abiotische criteria” voor waterkwaliteit werden genomen: de zuurgraad (pH), geleidbaarheid (gemeten in µS/cm), de temperatuur (graden Celsius), het zuurstofgehalte, saliniteit (afgekort SAL; een
maat voor de totale concentratie van deeltjes met een elektrische lading) en de fosfaat-, ammonium- en
nitraatconcentratie.

Locatie van monstername

Voor deze inventarisatie is water onderzocht van de kwelplas van De Hel en van een sloot in de Rimboe
(Achterbergsche hooilanden) (fig. 2, 3).
De kwaliteit van het water variëerde tijdens het seizoen, maar over het geheel genomen bleek dat het
aquatische milieu in De Hel en de Rimboe ernstig geëutrofieerd is.
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Bedekking van het wateroppervlak

Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat het voorkomen van aquatische organismen, in het
bijzonder de algen en de mixotrofe organismen, verband houdt met de hoeveelheid invallend daglicht.
In de loop van het seizoen 2015, vooral vanaf juli, nam in de kwelplas van de Hel de hoeveelheid kroos
op het wateroppervlak toe en daarmee werd het water afgedekt. De vegetaties langs de slootkant in de
de Achterbergsche hooilanden groeiden over de slootrand heen en daardoor verminderde ook hier in
de loop van het seizoen de lichtinval. Het was daarom interessant om na te gaan in hoeverre de afname
van het licht de samenstelling van de aquatische microflora en fauna beinvloedde. Het onderzoek wees
uit dat vermindering van de lichtinval de biodiversiteit in het water nadelig beinvloedde.

Herkomst van het grond- of kwelwater in De Hel en de Achterbergse hooilanden.

Een interessant aspect van het onderzoek naar het aquatisch milieu in het Binnenveld is de herkomst
van het water. Behalve door regenwater, wordt de plas in De Hel voornamelijk gevuld met kwelwater
van de Utrechtse heuvelrug; hetzelfde geldt voor de sloten in de Achterbergsche hooilanden.
Kwelwater van de Utrechtse Heuvelrug komt direct, zonder passage door een landbouwgebied, in de
Hel, het water in sloten in de Achterbergse hooilanden passeert agrarisch gebied .
De relatief hoge concentraties fosfaat en ammonium in de Rimboe zijn waarschijnlijk gevolg van agrarische activiteit in de directe omgeving. Een mogelijke verklaring voor de hoge ammonium concentratie
in de veenplas in De Hel is dikke laag rottend bladafval op de bodem van de plas.
De relatief hoge concentraties van fosfaat, én plaatselijk ook van ammonium en nitraat drukken een
sterk stempel op het aquatische milieu.

Uitkomst van de inventarisatie

In grote lijnen komen de uitkomsten van de inventarisaties overeen met die in vorige jaren (zie verslagen op www.protozoa.nl.)
Het onderzoek naar het voorkomen van Trilhaardiertjes, Sieralgen, Groenalgen en Oogflagellaten levert
een beeld op dat overeenkomt met de fysisch-chemische bepalingen van waterkwaliteit.
Vergeleken met de KRW-normen (KaderRichtlijnWater, Alterra rapport 2222 (2011), wordt in alle gebieden de norm voor fosfaat overschreden, in De Hel wordt bovendien de norm voor ammonium sterk
overschreden.
Afdekking van het wateroppervlak door drijvende waterplanten, zoals kroos beinvloedt de samenstelling van de aquatische microflora en fauna. Hetzelfde geldt voor de beschaduwing van wateroppervlakken door hoge oevervegetaties. In alle gevallen leidt vermindering van lichtinval in het water tot
een afname van de biodiversiteit wat betreft de micro-organismen. Uiteraard heeft dit effect op grotere
organismen. Raderdiertjes, Gastrotrichen, larven van insecten en uiteindelijk ook van vissen.
Al deze organismen zijn vaak direct of indirect afhankelijk zijn van de aanwezigheid van micro-organismen.
Voor behoud van de aquatische biodiversiteit is het aan te bevelen om bij het beheer van sloten, slootoevers en de directe omgeving van de sloten een mozaïekbeheer toe te passen, zoals dat nu al vaak
gebeurt op het land van natuurterreinen.
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Methoden
Methode sampling van waterorganismen

Op de tijdstippen, vermeld in tabel 1, werden watermonsters verzameld in plastic 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 monstername) 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 filterprocedure.
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 behangsellijm (5% in
water) en daarna afgedekt met een 60 mm dekglas. Het preparaat werd bestudeerd met interferentie
microscopie bij een vergroting van 10, 25 en 40 x objectieven. Organismen werden gefilmd en gefotografeerd voor latere determinatie.
Per monster werden een aantal preparaten bestudeerd. Pas als in drie opeenvolgende preparaten geen
“nieuwe” (nog niet eerder in het monster waargenomen) organismen meer werden gedetecteerd, werd
besloten dat het monster voldoende was bestudeerd.
Een aantal organismen kon 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 Ciliata (trilhaardiertjes), Chlorophyta (groenalgen), Desmidiaceae (sieralgen) en Euglenophyta (oogflagellaten). Een aantal vertegenwoordigers van deze
groepen kunnen dienen als indicator-organismen voor waterkwaliteit.
Verder is gekeken naar het voorkomen van Heliozoa (zonnediertjes), Cyanophyta (blauwalgen), Chrysophyta (goudalgen), en Dinophyta (pantserflagellaten), en incidenteel naar diverse vertegenwoordigers
van de meiofauna.

Kwantiteiten

Een kwantitatieve analyse van micro-organismen was met de gebruikte methoden niet mogelijk.

Bepalingen van abiotische parameters

Op data, vermeld in de tabel 1, werden ter plekke met de HANNA HI9828 multimeter de pH, temperatuur, de zuurstofconcentratie, electrische geleiding en de ‘overall’ zoutconcentratie bepaald. Met
de SAM-1 Sensorex, gekoppeld aan een Mini-IPAD werden pH en electrische geleiding gemeten. De
gemeten waarden met de SAM-1 en de HANNA HI9828 kwamen goed met alkaar overeen. Voor de
chemische bepalingen werd aan de oever 1 liter water verzameld en opgeslagen in een goed afsluitbare
plastic fles. Direct na thuiskomst (ongeveer 60 min na monstername) werden fosfaat-, ammonium- en
nitraatconcentraties concentraties bepaald met eenvoudige colorimetrische methoden (VISICOLORSchool (Macherey-Nagel, Düren, Germany).

Monsterlocatie

De monsterlocaties zijn aangegeven in figuren 2 en 3.
De kwelplas is ondiep en stilstaand water omringd door hoge bomen met dicht gebladerte. Op de bodem van de plas ligt een dik pakket met verterend bladafval, er zijn betrekkelijk weinig waterplanten.
Aan het oppervlak is het water zuurstofrijk, maar op de bodem met verterend blad zullen bijna anaërobe omstandigheden heersen. Er is dus een gradiënt van aerobe omstandigheden aan het oppervlak
naar anaerobe omstandigheden in de zone met verterende bladeren.
De sloot in de Achterbergsche hooilanden is smal (ongeveer 1 m) en ondiep (20 tot 50 cm), er is geringe
stroming. Er is een dichte begroeiing met waterplanten (vooral Brede waterpest, Grof hoornblad. In de
zomer schiet de oevervegetatie hoog op en daardoor is de sloot enigszins beschaduwd.
De kwelplas in de Hel ligt op veraarde bovengrond op diep veen; de sloten in De Rimboe liggen op
zanddek op veen op zand (fig.3). Alle monsterlocaties liggen in natuurgebied óf in gebied dat in ontwikkeling is als natuurgebied.
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Resultaten
Monsterlocaties

In de figuren 2 en 3 zijn plaatsen aangegeven waar watermonsters zijn verzameld.
Beschrijvingen van de monsterplaatsen op 4 tijdstippen in de inventarisatieperiode zijn te vinden in de
legenda bij de figuren 10-16 (Rimboe); figuren 4-9 (De Hel)..
De Rimboe en De Hel liggen aan de Utrechtse zijde van het Binnenveld.
Het oppervlakte-water is voor een deel opkomend grondwater (kwel) en voor een deel regenwater.
In tabel 1 staan de data waarop de monsters verzameld zijn.

Invloed van het weer

In de eerste helft van de inventarisatieperiode was het droog, koel en zonnig weer, in de tweede helft
was het warm en nat.
April 2015: 		
Zeer zonnig, droog en aan de koude kant;
Mei 2015: 		
Vrij koel, vrij droog en vrij zonnig
Juni 2015: 		
Normale temperatuur, gemiddeld over het land droog en zonnig
Juli 2015: 		
Vrij warm, vrij nat en vrij zonnig
Augustus 2015:
Warm, zeer nat en aan de zonnige kant
September 2015:
Koel, normale hoeveelheid neerslag en aantal uren zon
(https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/gegevens/mow)

Abiotische parameters

De fysisch/chemische bepalingen (tabellen 2a en 2b) wijzen het volgende uit:
-Op beide monsterlocaties werd ongeveer dezelfde pH-waarde gemeten. De pH-waarden komen ongeveer overeen met de verwachte waarden voor kwelwater.
-De electrische geleiding (µS/cm) is ongeveer volgens de verwachting voor kwelwater in het Binnenveld. Ter vergelijking:
- regenwater 40 - 60 µS/cm;
- kwel, zacht grondwater 220 µS/cm (Kemmers et al., 2005; Alterra rapport 1034)
- gegevens over de waterkwaliteit van de nabij gelegen Grift (Waterhuishoudkundiginrichtings plan
Binnenveld Bijlage 2, 2006. Waterschap Vallei & Eem);
- gegevens van oppervlaktewater uit de plas in de Veenendaalse Hel (Jalink, 2009):
Datum

1995 - 2005

Plaats

pH

µS/cm

DO%(zuurstofverzadiging)

Grift

7.3 - 7.9

426 - 690

48 - 86

2008
Hel-plas
6.8
207
Op beide locaties was de fosfaatconcentratie hoog. Op basis van de gemeten waarden is het water in
de Hel en in de Rimboe sterk vervuild vooral in de periode juli-september.
Ammonium is een stof die vrijkomt bij de afbraak van stikstofhoudende organische verbindingen.
Hoge ammoniumconcentraties wijzen op organische verontreiniging. Op basis van de ammoniumconcentratie is het water in de Rimboe en vooral in de Hel ernstig verontreinigd. In de Hel is de ammoniumverontreiniging mogelijk veroorzaakt door afbraakprocessen in de dikke laag van bladafval
op de bodem van de plas.
Nitraatvervuiling heeft vaak als oorzaak het inspoelen van dierlijke mest of kunstmest. In de sloot aan
de zuidelijke grens van de Rimboe, de Sukkelsloot, is de nitraatverontreiniging ernstig. De verontreiniging beinvloedt mogelijk de waterkwaliteit in een groot deel van de Rimboe.
fosfaatconcentratie :

Ammonium:

in De Hel en de Rimboe te hoog (>KRW norm, STOWA 2007)
in De Hel en de Rimboe te hoog (>KRW norm)

-De zuurstofconcentratie is in de Hel relatief laag, waarschijnlijk doordat drijvende waterplanten
(vooral kroos) het wateroppervlak afdekken. Op de locatie in de Rimboe wisselt de zuurstofconcentratie met de weersgesteldheid: bij zonnig weer is de concentratie relatief hoog, bij bewolkt weer
relatief laag.
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In de tweede helft van de inventarisatieperiode (juli-september 2015) verslechtert de waterkwaliteit.
De electrische geleiding neemt toe, de zuurstofconcentratie vermindert en de fosfaatconcentratie neemt
aanzienlijk toe. In De Hel is er bovendien een toename in de ammoniumconcentratie. Het aquatische
milieu wordt gedurende de inventarisatie dus steeds eutrofer.

Biotische parameters

Tabellen 3,4 en 5 tonen het aantal geïdentificeerde soorten per locatie. Sieralgen komen relatief veel
voor in de Rimboe, ze worden zelden waargenomen in De Hel. Het aantal soorten Oogflagellaten is in
De Hel hoger dan in de Rimboe. Voor de overige micro-organismen geldt dat het aantal waargenomen
soorten in De Hel en in de Rimboe ongeveer gelijk is.
De aantallen geïdentificeerde soorten per locatie en per saprobieïndex is, percentueel gezien, voor alle
onderzochte groepen micro-organismen ongeveer gelijk (tabel 4.)
De verslechtering van de waterkwaliteit in de tweede helft van de inventarisatieperiode, wordt enigszins weerspiegeld in de grootte van de waargenomen groepen van micro-organismen. In De Hel is het
aantal waargenomen soorten Ciliaten in de periode juli-september aanzienlijk lager dan in de periode
april-juni; het zelfde geldt voor de Groenalgen. In de Rimboe worden slechts geringe verandering
waargenomen in aantallen soorten (Tabel 5.)
De veranderingen in de samenstelling van de populatie micro-organismen heeft waarschijnlijk weinig
te maken met de verandering in het weer (temperatuur, uren zon, regen etc), maar meer met de afdekking van het wateropervlak door drijvende waterplanten en de beschaduwing van de locatie. In De
Hel neemt in de tweede helft van de inventarisatieperiode de groei van kroos sterk toe, de begroeiing
en de bomen partijen rond de plas in De Hel maken dat lichtinval in de plas afneemt. Deze factoren,
en de mogelijk daarmee samenhangende verslechtering van de waterkwaliteit zorgen voor een aanzienlijke afname van de biodiversiteit in de plas van De Hel.
In de Rimboe blijft gedurende de gehele inventarisatie periode de biodiversiteit ongeveer op het
zelfde niveau.

Vergelijking met 2014

Ten opzichte van 2014 zijn de verschillen in fysisch /chemisch eigenschappen van het water niet opzienbarend. Alleen de geleidbaarheid van het water (µS/cm) is in 2015 met 20 tot 40% toegenomen.
Wat betreft de micro-organismen valt op dat zowel in De Hel als in de Rimboe er een teruggang is in het
aantal waargenomen soorten Sieralgen, dit kan duiden op een verslechtering van het aquatisch milieu.
Echter, uitspraken over verslechtering of verbetering van milieuomstandigheden vereisen waarnemingen over een groot aantal jaren. Daarom zullen de observaties in De Hel en in de Rimboe de komende
jaren worden herhaald.

Omgeving van de natuurgebieden.

De natuurgebieden in het Binnenveld liggen ingeklemd in intensief gebruikte agrarische terreinen.
Te hoge stikstof depositie en verontreinigd grondwater vormen enrstige bedreigingen voor het milieu
in grote delen van Nederland maar vooral in gebieden als de Gelderse Vallei zijn de problemen groot.
Enerzijds omdat er in de Vallei gebieden zijn met uitzonderlijke natuurwaarden, anderzijds is de Vallei
van oudsher een agrarisch gebied waar allerlei aanpassingen zijn gedaan om opbrensten te verhogen.
Enkele gevolgen daarvan zijn: een te lage grondwaterstand en een hoge fodfaatverontreiniging van de
bodem. Deze factoren samen met een te hoge stikstofdepositie (ongeveer 50% uit lokale agrarische bron,
zie Document PAS-analyse; Herstelstrategieën voor Natura 2000 gebied Binnenveld, RHKDHV,2013)
maken een drastische aanpak van de milieuproblematiek noodzakelijk. Niet alleen de natuurgebieden
zullen profiteren van herstelstrategie, ook de landbouw zal op termijn profiteren.
Tot slot, natuurgebieden zijn een waarde opzich, maar hebben ook een belangrijke recreatieve waarde.
Rond het Binnenveld wonen ongeveer 200.000 mensen, een belangrijk deel daarvan geniet van de natuur in het Binnenveld en dat moet ook in de toekomst kunnen!. Er zijn dus meerdere redenen om de
milieuomstandiheden voor gebieden in en rond De Hel en de Rimboe te optimaliseren
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Figuur 1. De Rimboe: Links het inventarisatiegebied, rechts ‘de groene woestijn’ van Engels raaigras;
IMG_2850.
Het inventarisatiegebied is aan alle zijden omgeven door weidegebied en / of hooiland. Aan de zuidelijke kant van het inventarisatiegebied loopt de sterk vervuilde Sukkelsloot, de verbinding tussen het
landbouwgebied van Achterberg en de Grift (Valleikanaal).
De ontwikkeling van het inventarisatiegebied tot natuurgebied is kansrijk maar wordt thans beperkt
door de intensief bewerkte agrarische terreinen in dedirecte omgeving.
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Figuur 2. Monsterplaats respectievelijk in de Hel en in de Rimboe (Achterbergse hooilanden), (rode
punten). De locatie in De Hel ligt op veraarde bovengrond op diep veen; de locatie in de Rimboe ligt op zanddek
op veen op zand (zie fuuur 3).
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Figuur. 3. Bodemkaart van het Binnenveld.
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Tabel 1. Data van bemonstering.
De Rimboe:

De Hel

24 mei 2015

15 mei 2015

9 april 2015

20 april 2015

29 juni 2015

22 juni 2015

17 juli 2015

9 juli 2015

20 augustus 2015

10 augustus 2015

14 september 2015

3 september 2015

Tabel 2a. Fysisch/chemische bepalingen / Waterkwaliteit in De Hel.
datum

Temp pH

µS/cm

SAL

DO

20-apr-15

14

145

0.07

69

15-mei-15

22-jun-15

09-jul-15

10-aug-15

15

16

16

22.5

7.1

7

6.8

7.1

7.1

308

225

360

03-sep-15

15.5

apr-juni

15.0

7.0

206.0

juli-sept

18.0

7.1

265.0

Gemiddeld 16.5

7

165

7.0

210

235.5

0.08

0.12

0.11

0.20

0.09

90

32

60

47

a m m f o s f nitraat
mg/l
mg/l
mg/l

0.3

2.5

4

5

2.5

0.1

2.3

2.5

3

5

60

> 3mg/l

0.1

63.7

> 2.3

1.6

0.1

55.7

> 3.5

4.3

0.1

60

> 2.9

5

3

0.4

0.1

0.05

0.1

0.1

0.1

0.14

0.2
0.1

Tabel 2b. Fysisch/chemische bepalingen / Waterkwaliteit in De Rimboe.
datum

Temp

pH

µS/cm

SAL

DO

09-apr-15

17

7.3

221

0.11

90

a m m f o s f nitraat
mg/l
mg/l
mg/l
0

0.6

0

24-mei-15

18

7.1

204

0.1

65

0.15

0.3

0.1

17-jul-15

22

7.3

398

0.18

75

0.1

2.7

0.1

29-jun-15

20-aug-15
14-sep-15

20
20
16

Gemiddeld 18.8

7.3
7
7

7.2

323
340
260
291

0.15
0.16
0.11
0.1

86
65
65

74.3

0.1

0.02
0.1
0.1

0.25
2
2

1.3

apr-juni

18.3

7.2

249.3

0.1

80.3

0.1

0.4

juli-sept

19.3

7.1

332.7

0.2

68.3

0.1

2.2

10

0.05
0.1
0.1

0.1
0.1
0.1
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Tabel 3. Aantal geïdentificeerde soorten per locatie.
De Hel

Rimboe

7

9

65

Ciliaten
Groenalgen

5

Heliozoa

2

3

Blauwalgen
Sieralgen

2

4

12

5

4

2

Pantserflagellaten
Goudalgen

2

28

Oogflagellaten

65

17

Tabel 4. Aantal geïdentificeerde soorten per locatie en per saprobieïndex (de getalen verschillen van die in tabel 3
omdatnietvan alle organismen de saprobieindex bekend is).

Saprobie
Ciliaten
De Hel
Rimboe

1-2

2-3

3

4

5 (8%)

35 (56 %)

13 (21 (%)

9 (15 %)

4 (9 %)

27 (59 %)

Sieralgen

4 (100 %)

De Hel
Rimboe
Oogflagellaten
De Hel
Rimboe

3 (14 %)
2 (11 %)

8 (17 %)

7 (88 %)

1 (12%)

10 (48 %)

6 (29%)

10 (53 %)

6 (32 %)

7 (15%)

totaal
62

46

4

8

2 (10%)
1 (5%)

21
19

Tabel 5. Aantal micro-organismen in voorjaar / najaar (de getallen verschillen van die in tabel 3 omdat
niet alle organismen tot op de soort geïdentificeerd zijn).
Periode
Rimboe
Ciliaten
Sieralgen
Oogflagellaten
Groenalgen
De Hel
Ciliaten
Sieralgen
Oogflagellaten
Groenalgen

april-juni

juli-september

54

53

13

14

74

54

21

19

9

8

4

5

8

3

3

2

11
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Figuur 4. De Hel, april 2015. Waterloppervlak is open.
Lichte en open begroeiing rond de plas, bijna vrije lichtinval.
Waterpeil: 88; pH: 7.1; µScm: 145; Ammonium mg/0.3; Fosfaat mg/l: 0.1;
SAM_6270.

Figuur 5. De Hel, mei 2015. Waterloppervlak is open.
Lichte en open begroeiing rond de plas, geringe lichtinval.
Waterpeil: 87; pH: 7; µScm: 165; Ammonium mg/2.5; Fosfaat mg/l: 2.3; SAM_6378 .
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Figuur 6. De Hel, juni 2015. Waterloppervlak is open.
Dichte begroeiing rond de plas laat weinig zonlicht toe.
Waterpeil: 80; pH: 6.8; µScm: 308; Ammonium mg/l: 4; Fosfaat mg/l: 2.5;
(SAM_6560).

Figuur 7. De Hel, juli 2015. Waterloppervlak: geringe bedekking met kroos (10%).
Dichte begroeiing rond de plas laat weinig zonlicht toe.
Waterpeil: 76; pH: 7.1; µScm: 225; Ammonium mg/l: 5; Fosfaat mg/l: 3;
(SAM_6614).
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Figuur 8. De Hel, augustus 2015. Waterloppervlak is volledig bedekt met kroos.
Dichte begroeiing rond de plas laat weinig zonlicht toe.
Waterpeil: 75; pH: 7.1; µScm: 360; Ammonium mg/l: 2.5; Fosfaat mg/l: 5; (SAM_6678).

Figuur 9. De Hel, september 2015. Waterloppervlak is volledig bedekt met kroos.
Dichte begroeiing rond de plas laat weinig zonlicht toe.
Waterpeil: 90; pH: 7; µScm: 210; Ammonium mg/l: >3; Fosfaat mg/l: 5; (moviestill).
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Figuur 10. De Rimboe, april 2015. Monsterplaats, weinig drijvende waterplanten (10%); geen hoge
begroeiing langs de oevers.
pH: 7.3; µScm: 221; Ammonium mg/l < 0.1; Fosfaat mg/l: 0.6; (IMG_2465).

Figuur 11. De Rimboe, mei 2015. Monsterplaats, veel drijvende waterplanten (90%); opkomende begroeiing langs de oevers.
pH: 7.1; µScm: 204; Ammonium mg/l 0.15; Fosfaat mg/l: 0.3; (SAM_6433).
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Figuur 12. De Rimboe, mei 2015. Sloot dichtbij de monsterplaats.
pH: 7.1; µScm: 204; Ammonium mg/l 0.15; Fosfaat mg/l: 0.3; (SAM_6436).

Figuur 13. De Rimboe, juni 2015. Monsterplaats, veel drijvende waterplanten (80%); opkomende begroeiing langs de oevers.
pH: 7.13; µScm: 323; Ammonium mg/l 0.1; Fosfaat mg/l: 0.25; (DSC04398).
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Figuur 14. De Rimboe, juli 2015. Monsterplaats, veel drijvende waterplanten (80%); opkomende begroeiing langs de oevers.
pH: 7.3; µScm: 398; Ammonium mg/l 0.1; Fosfaat mg/l: 2.7; IMG_3184

Figuur 15. De Rimboe, augustus 2015. Monsterplaats, veel drijvende waterplanten (90%); hoge begroeiing langs de oevers.
pH: 7; µScm: 340; Ammonium mg/l 0.02; Fosfaat mg/l: 2; IMG_3338
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Figuur 16. De Rimboe september 2015. Monsterplaats, veel drijvende waterplanten (90%); hoge begroeiing langs de oevers.
pH: 7; µS/cm: 260; Ammonium mg/l 0.1; Fosfaat mg/l: 2 ; 2015 SAM_6737
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Figuur 17. Ciliaten van De Hel /Rimboe.
A, Frontonia acuminata; B, Euplotes affinis; C, Holophrya ovum; D, Pleuronema crassum.
E, Loxophyllum helus.
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Figuur 18. Algen van De Hel / Rimboe.
A, Closterium moniliferum (Desmidiaceae, Sieralgen); B, Euglena spirogyra en C, Phacus longicauda
(Euglenophyta, Oogflagellaten); D, Mallomonas insignis (Chrysophyta, Goudalgen);
E, Scenedesmus linearis (Chlorophyceae, Groenalgen; F, Trachelomonas caudata en G, Trachelomonas
bacilifera (Oogflagellaten)
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Figuur 19. Aquarel (wvr), Ciliaten van De Hel en de Rimboe, zoals waargenomen met interferentiecontrast en ‘false colors’). Van boven naar beneden: Chilodonella, Mesodinium, Lacrymaria olor, Urocentrum Plagiopyla, Paramecium, Lembadion, Coleps, Litonotus. Daartussen enkele Euglana-soorten,
een zonnediertje en een Scenedesmus.
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