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Samenvatting
In het Natura 2000 gebied Binnenveld is een inventarisatie uitgevoerd van de aquatische microflora en
fauna. In het water van de kwelplas van de Hel en in de westelijke sloot van de Bennekomse Meent is
gekeken naar Ciliaten (trilhaardiertjes), Chlorophyta (groenalgen), Heliozoa (zonnediertjes), Cyanophyta
(blauwalgen), Desmidiaceae (sieralgen), Chrysophyta (goudalgen), Euglenophyta (oogflagellaten) en Dinophyta (pantserflagellaten). Op basis van de aanwezigheid van deze ééncelligen werd een schatting
gemaakt van de waterkwaliteit. Behalve deze biotische parameters zijn de volgende abiotische parameters van het water bepaald: zuurgraad (pH), geleidbaarheid (µS/cm), temperatuur, saliniteit, en
zuurstofgehalte (DO%, percentage opgelost zuurstof).
Het water in de kwelplas van de Hel en in de sloot van de Bennekomse Meent is op grond van biotische
en abiotische parameters te kwalificeren als mesotroof met voor de kwelplas een tendens naar mesoeutroof in de tweede helft van de zomer.
In de zomer 2012 raakte het wateroppervlak in de kwelplas van de Hel bedekt met kroos. Vervolgens
werd een afname gezien van lichtafhankelijke autotrofe en mixotrofe organismen en een toename van
Ciliaten die zich thuis voelen in een mileu met weinig zuurstof en sterke organische belasting. De
afdekking van het wateroppervlak met kroos had dus een opvallende verschuiving in de soortensamenstelling van micro-organismen tot gevolg, die erop wees dat in de tweede helft van de zomer het
water in de kwelplas van de Hel verontreinigd raakt.
Om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaken hiervan is het noodzakelijk om op verschillende
tijdstippen in het jaar nauwkeurige chemische analyse van het water in de kwelplas uit te voeren.
De zomer van 2011 was uitzonderlijk nat. Wellicht als gevolg van de overvloedige regenval daalde de
pH en de geleidbaarheid van het water.
Om verstoringen van de waterkwaliteit, door overmatige regenval, depositie van stikstof en verontreinig door aflopend oppervlaktewater met meststoffen zoveel mogelijk te voorkomen is het noodzakelijk
om de toestroom van grondwater te versterken. Het is dus van belang om zo snel mogelijk beheermaatregelen te nemen die resulteren in versterking van kwelstromen naar de natuurgebieden van het
Binnenveld.
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Aquatische microflora en fauna
in Natura 2000 Binnenveld
2011, 2012
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 is een
inventarisatie uitgevoerd in twee reservaten van het Natura 2000 gebied Binnenveld: de Bennekomse
Meent en de Hel. Er is gekeken naar de volgende groepen van organismen: Ciliaten (trilhaardiertjes),
Chlorophyta (groenalgen), Heliozoa (zonnediertjes), Cyanophyta (blauwalgen), Desmidiaceae (sieralgen),
Chrysophyta (goudalgen), Euglenophyta (oogflagellaten) en Dinophyta (pantserflagellaten). Tot deze
groepen behoren organismen die voor hun voortbestaan min of meer gebonden aan 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 zoutconcentratie. Biotische en abiotische parameters
leveren samen betrouwbare informatie over de kwaliteit van het aquatische milieu.

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 blauwalgen, goudalgen, oogflagellaten, pantserflagellaten en andere ééncelligen. Vertegenwoordigers van deze ééncelligen leveren aanvullende informatie over waterkwaliteit.
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 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), geleidbaarheid (gemeten in µS/cm), de temperatuur in graden Celsius, het zuurstofgehalte en saliniteit (afgekort SAL; een
maat voor de totale concentratie van deeltjes met een elektrische lading).
Voor deze inventarisatie is water onderzocht van de kwelplas van De Hel en van de westelijke sloot in
de Bennekomse Meent. De resultaten van de bepalingen van biotische en abiotische factoren stemden
in grote trekken overeen. De kwaliteit van het water variëerde tijdens het seizoen, maar over het geheel
genomen bleek dat het aquatische milieu in de Bennekomse Meent en De Hel mesotroof is. In de tweede
helft van het seizoen verslechterde de waterkwaliteit in de Hel tot meso-eutroof.
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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 2012, vooral vanaf juni, nam in de kwelplas van de Hel de hoeveelheid kroos
op het wateroppervlak toe en daarmee werd het water afgedekt. De vegetatie langs de slootkant in de
Meent groeide enigszins over de sloot 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.

Herkomst van het grond- of kwelwater in De Hel en de Bennekomse Meent.
Een interessant aspect van het onderzoek naar het aquatisch milieu in de Hel en de Bennekomse Meent
is de herkomst van het water. De plas in de Hel wordt voornamelijk gevuld met kwelwater van de
Utrechtse heuvelrug en de sloot van de Bennekomse Meent grotendeels met kwelwater van de Veluwe.
Kwelwater van de Utrechtse Heuvelrug komt direct zonder passage door een landbouwgebied in de
Hel. Het Veluwse kwelwater in de Meent passeert bewoond gebied en landbouwgronden voordat het
in de Meent naar de oppervlakte komt. De plaatselijke omstandigheden in het aquatische milieu van het
Natura 2000 gebied Binnenveld kunnen danook aanzienlijk verschillen en het is de vraag in hoeverre de
verschillen weerspiegeld worden in de samenstelling van de aquatische flora en fauna.

Methoden
Methode sampling van waterorganismen

Op de tijdstippen, vermeld in tabel 1 (pag.3) en tabel 6 (pag.13), 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 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), Heliozoa (zonnediertjes), Cyanophyta (blauwalgen), Desmidiaceae (sieralgen), Chrysophyta (goudalgen), Euglenophyta (oogflagellaten) en Dinophyta (pantserflagellaten). Een aantal vertegenwoordigers
van deze groepen kunnen dienen als indicator-organismen voor waterkwaliteit.

Kwantiteiten

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

Op elk van de data, vermeld in de tabellen 1 en 6, werd aan de oever 1 liter water verzameld en opgeslagen in een goed afsluitbare plastic fles.
De abiotische parameters van het water werden direct na thuiskomst (ongeveer 60 min na monstername) bepaald met de HANNA HI9828 multimeter (zie tabel 1 en 6).

Monsterlocatie

De monsterlocaties zijn aangegeven in figuur 1.
De kwelplas is ondiep en 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 anaerobe 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 Bennekomse Meent is smal (ongeveer 1 m) en ondiep (40 tot 60 cm). Er is een dichte
begroeiing met waterplaten (vooral brede waterpest en grof hoornblad). In de zomer schiet de oevervegetatie hoog op en daardoor is de sloot enigszins beschaduwd.
Figuur 1. Kaart van Natura 2000 Binnenveld met daarin aangegeven de locaties waar watermonsters zijn genomen. Bron: DLG, 22 november 2012, gemodificeerd.
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Invloed van het weer, 2011

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
zonneschijn. In de loop van het voorjaar viel de sloot in de Meent bijna droog, in juni werd weer een
“normaal” waterpeil bereikt. In de loop van het voorjaar nam de kwelplas in omvang af en werd ondieper. In de zomer kreeg de kwelplas weer zijn normale omvang.
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)
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Invloed van het weer, 2012
In figuur 3 is te zien dat het voorjaar van 2012 eerst nat en daarna wat droger was (neerslag 138 mm,
tegen langjarig gemiddelde= 172 mm) met meer dan gemiddelde temperatuur (10.4 oC, langjarig gemiddelde = 9.5 oC. De zomer was nat neerslag 286 mm,, tegen langjarig gemiddelde = 225 mm met ongeveer
gemiddelde temperaturen (16.9 oC tegen langjarig gemiddelde 17 0C). In de loop van het seizoen nam
de kwelplas in omvang af en hij werd ondieper. Het peil in de sloot in de Meent was in het voorjaar erg
laag. Later in het seizoen werd het waterpeil in sloot van de Meent eerst iets hoger en daarna weer lager.
Figuur 3. Overzicht de hoeveelheden neerslag en zonneschijn in het seizoen 2012. Gegevens zijn afkomstig van de
website “KNMI klimaatdata en -advies” (http://www.knmi.nl/klimatologie/mow/pdf/jow_2011.pdf)
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Resultaten en discussie Kwelplas de Hel
De abiotische karakteristieken voor de waterkwaliteit in de kwelplas van de Hel 2011 en 2012 verschillen. Tabel 1 geeft een overzicht van gemeten waarden in de kwelplas voor zuurgraad (pH), geleidbaarheid (µS/cm), temperatuur (Temp) , SAL (totale ionen concentratie) en de hoeveelheid opgeloste
zuurstof ((DO%).
• de zuurgraad is in 2012 iets hoger dan in 2011;
• de geleidbaarheid is vooral in het voorjaar 2012 veel hoger dan in 2011;
• het omgekeerde geldt voor het percentage opgeloste zuurstof
•
•
•

De meest opvallende verschillen tussen 2011 en 2012 betreffen:
de bedekking van het wateroppervlak met kroos;
en het waterpeil (laag, in de tweede helft van het seizoen 2012, normaal in 2011).

Vanaf juni 2012 neemt de bedekking van het wateroppervlak met kroos sterk toe. In september is het
gehele wateroppervlak bedekt met kroos (fig 5). De bedekking met kroos begint kort na de plotselinge
stijging van de geleidbaarheid in het water in de tweede helft van mei 2012. Met de bedekking van het
wateroppervlak neemt de hoeveelheid opgeloste zuurstof in het water sterk af.
In het voorjaar is het waterpeil in 2012 iets hoger dan in 2011, maar later in het seizoen, vanaf juli, is het
peil in 2012 aanzienlijk lager van in 2011. Vanaf juli 2012 is er neerslag tekort (zie figuur 2), in de zelfde
periode in 2011 was er een meer dan gemiddelde hoeveelheid neerslag. Dit zou voor een deel verklaren
dat het waterpeil in de tweede helft van het seizoen 2012 lager is dan in 2011. De meer dan gemiddelde
neerslag in de periode juli-september 2011 zou ook een verklaring kunnen zijn voor de lagere pH van
het water in de kwelplas, regenwater is immers zuur, de pH varieert van 4.5 tot 5.5.
De seizoensveranderingen in de kwelplas beinvloeden uiteraard de samenstelling van de aquatische
microflora en fauna (tabel 3).
Op grond van de abiotische parameters is het water in de Hel is in 2011 mesotroof, in 2012 is het mesoeutroof met een bijna neutrale zuurgraad (tabel1).
Tabel 1. Abiotische parameters, de Hel
datum

pH 2011 2012

Temp 2011 2012

µS/cm 2011 2012

Sal 2011 2012

DO% 2011 2012

april 2012

7. 1 7.3

22.4 18.5

128 229

0.06 0.11

14 96

mei 2012

6.6 7.2

19.8 22.8

114 320

0.05 0.15

30 90

juni 2012

7.3 7.1

19.4 18.7

120 267

0.06 0.13

40 45

juli 2012

6.6 7.1

20.7 18.1

182 243

0.09 0.12

100 30

aug 2012

6.4 7.0

20.3 22.1

199 213

0.09 0.11

55 34

sept 2012

6.6. 7.1

18.7 18.1

193 211

0.09 0.10

65 38

Biotische parameters

De bijgevoegde excel-file geeft een overzicht van de aangetroffen Ciliata (trilhaardiertjes), Chlorophyta
(groenalgen), Heliozoa (zonnediertjes), Cyanophyta (blauwalgen), Desmidiaceae (sieralgen), Chrysophyta
(goudalgen), Dinophyta (pantserflagellaten) en Euglenophyta (oogflagellaten). Voor een aantal organismen is de “saprobie-index” (SI) aangegeven. De index geeft aan in welk watertype een organisme goede
overlevingskansen heeft. De gebruikte indeling is volgens Liebmann (1962), Streble en Krauter (2002);
Coesel en Meesters, 2007 , Foissner et al., 1995 en John et al., 2011:
4 = polysaproob, zuurstofarme (anaerobe) omgeving, veel bacterie-groei, verontreinigd water (komt
voor in de laag met verterend bladafval);
3 = zwak mesosaproob, rijk aan bacteriën daardoor niet zuurstofrijk maar de omstandigheden zijn
niet anaeroob (komt voor in de bovenste laag met bladafval);
2 = mesosaproob, 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 geleidbaarheid
en SAL.
(in dit verslag: 4 -3 = eutroof; 2-3 = mesotroof; 1-2=oligotroof)
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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 (SI) bekend is. N.B.: Voor de meeste organismen is geen
saprobie-index bekend.
Tabel 2. Aantal aangetroffen soorten/geslachten in De Hel, per hele seizoen. Het getal tussen haakjes geeft het
aantal organismen aan met een saprobie-index van 1 tot en met 2-3.
Organisme

Ciliata (trilhaardiertjes)

Hel 2011

Hel 2012

4 (-)

4 (-)

75 (16)

Chlorophyta (groenalgen)

73 (20)

Cyanophyta (blauwalgen)

4 (2)

6 (2)

Dinophyta (pantserflagellaten)

- (-)

2 (-)

Chrysophyta (goudalgen)

6 (3)

Euglenophyta (oogflagellaten)

5 (3)

24 (12)

Desmidiaceae (sieralgen)

20 (8)

8 (6)

2 (2)

Organismen met saprobie-index 1 komen voor in het vroege voorjaar. Aan het einde van de zomer zijn
er, met uitzondering van de Ciliaten Vorticella similis en Dileptus anser, geen organismen meer met een
saprobie-index 1.
Organismen met een saprobie-index 2, 3 of 4 komen gedurende het hele seizoen voor.
Tabel 3. Aantal lichtafhankelijke organismen in de kwelplas in 2012 aangetroffen in de periode april-juni en julisept 2012.
Organisme

Mixotrofe Ciliaten ( *, fig. 4)
Desmidiaceae
Chlorophyta
Dinophyta

Chrysophyta

april-juni

juli-sept

8

4

7
4
2
4

2
-

1

*) Mixotrofe ciliaten consumeren onder andere algen (vooral soorten van het geslacht Chlorella). In de voedselvacuolen blijven
de algen photosynthetiseren en de energierijke producten van dit proces komen ten goede aan de ciliaat. De mixotrofe Ciliaten
blijven uiteraard voor hun energievoorziening ook afhankelijk van het consumeren van bacteriën en andere micro-organismen.
Fig. 4 geeft een voorbeeld van een mixotrofe Ciliaat.

Tabel 3 geeft een overzicht van voorkomende lichtafhankelijke organismen, dat zijn de organismen die
voor hun energievoorziening geheel of deels afhankelijk zijn van fotosynthese.
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 Stichotrichida, zoals Oxytricha.
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tabel 4. Aantal soorten / geslachten per voorjaar en per zomer/najaar, in de Hel
*) aantal gedetermineerde soorten. SI = saprobie index van gedetermineerde soorten.
de Hel 2011

april - juni

juli - sept

totaal aantal soorten*

Ciliaten

55

50

62

Desmidiaceae

2

0

2

Euglenaceae

23

7

24

Heterotrofe ciliaten

nd

nd

SI<=2.5

26

16

SI> 2.5

18

16

SI<=2.5

nd

nd

SI> 2.5

nd

nd

SI<=2.5

12

5

SI> 2.5

4

0

aantal soorten/geslachten:

Ciliaten

Desmidiaceae

Euglenaceae

							
de Hel 2012

april - juni

juli - sept

totaal aantal soorten*

62

48

64

aantal soorten/geslachten:
Ciliaten
Desmidiaceae

8

4

8

Euglenaceae

20

12

20

Heterotrofe ciliaten

8

2

SI<=2.5

29

19

SI> 2.5

17

13

SI<=2.5

5

3

SI> 2.5

0

0

SI<=2.5

8

7

SI> 2.5

2

2

Ciliaten

Desmidiaceae

Euglenaceae
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Figuur. 4. Mixotrofe Ciliaat. Mixotrofe vertegenwoordiger van het geslacht Stichtricha.
De groene korrels zijn voedselvacuolen met
groenalgen, voornamelijk van het geslacht
Chlorella.

tabel 5. De Hel; Gemideelde, en standaard afwijking van SI, voor alle gedetermineerde soorten samengenomen.
gem = gemiddelde; stdev = standaard afwijking; n= aantal.
Saprobie-index (SI) gem en SDEV
Hel 2011

Hel 2012

gem

2.81

2.81

stdev

0.81

0.80

n

54

55

gem

2.50

2.40

Ciliaten

Desmidiaceae

stdev

0.20

n

2

8

gem

2.25

2.14

stdev

0.56

0.57

n

16

11

Euglenaceae

				
Figuur 5. Wateroppervlak van de kwelplas in Hel in 2011 en 2012.. In september 2011 is er nauwelijks bedekking
met kroos, in september 2012 is nagenoeg het ganse wateroppervlak met kroos bedekt.
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Figuur 6. Typische beelden van voorjaars-monsters. Links: Goudalgen (1); Coleps (2); Chlorella (3) en Frontonia
(4). Rechts: een ophoping van Frontonia’s.

Uit tabel 2 blijkt dat het aantal waargenomen soorten/geslachten in 2011 niet erg verschilt van dat in
2011. Ook de soortensamenstelling per groep was in 2012 ongeveer hetzelfde als in 2011. Opvallend
was het voorkomen van enkele Pantserflagellaten in het voorjaar van 2012. In 2011 zijn geen Pantserflagellaten in de kwelplas aangetroffen.
Evenals in 2011 werden in het voorjaar grote hoeveelheden goudalgen en vertegenwoordigers van de
geslachten Coleps en Frontonia (Ciliata) aangetroffen (zie figuur 6).
De bedekking van het wateroppervlak met kroos heeft grote invloed op de samenstelling van de
aquatische microflora en fauna. Tabel 3 toont de afname van lichtafhankelijke micro-organismen in de
tweede helft van het seizoen 2012. De afname in aantallen is aanzienlijker dan uit de tabel blijkt . Na
juli waren de aantallen Desmidiaceae en mixotrofe Cilaiten in de watermonsters erg gering.
(De volgende mixotrofe Ciliaten werden aangetroffen:
Euplotes daidaleos; Frontonia vernalis; Holophrya ovum*; Paramecium bursaria; Pelagotthrix plancticola; Trachelophyllum apiculatum*; Stichotricha secunda en Urotricha furcata*.
*) de gemerkte soorten komen meestal voor als heterotrofe organismen.)

Volgend op de afname van de lichtafhankelijke autotrofe en mixotrofe organismen was in 2012 een
toename te zien van Ciliaten die zich thuis voelen in een mileu met geringe zuurstof en sterke organische belasting. Tot die Cilaten behoren onder andere: Caenomorpha spec,; Metopus spec.; Discomorphella spec.; Tropidotractus spec.; en de heterotrofe vorm van Urotricha furcata.
De afdekking van het wateroppervlak met kroos had dus een opvallende verschuiving in de soortensamenstelling van de micro-organismen tot gevolg.
Over de oorzaak van de groei van kroos kan slechts gespeculeerd worden. Mogelijk is er (organisch ?)
afval in de plas gedumpt.
Tabel 4 toont dat verschillen in aantallen soorten/geslachten in 2011 niet erg verschilt van die in 2012.
Opvallend is de vermindering van aantallen soorten/geslachten in de tweede helft van het seizoen.
Dit is merkwaardig want in het algemeen neemt het aantal soorten Ciliaten in de tweede helft van
het seizoen juist toe (zie de Bennekomse Meent) De vermindering is in 2012 sterker dan 2011. Tabel 5
geeft gemiddelden van de waarden van de saprobie-indexen van de waargenomen soorten (dus niet
de aantallen individuen maar alleen het aantal soorten!). Er zijn geen verschillen tussen 2011 en 2012.

De biotische parameters wijzen op een verslechtering van waterkwaliteit in de
tweede helft van het seizoen (2011 en 2012); de abiotische parameters zijn hier niet
volledig mee in overeenstemming.
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In de bijlagen worden vertegenwoordigers van de verschillende groepen micro-organismen getoond.
Bijlage II geeft beelden van de plas en van het waterpeil. In de bijlage zijn ook beelden opgenomen
van de Blauwe Hel bij de Ketelweg. De toevoegde Exell-file geeft een overzicht van de aangetroffen
micro-organismen.
De afbeeldingen van micro-organismen zijn afkomstig uit films die gebruikt werden voor determinaties.
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Resultaten en discussie
Westelijke sloot Bennekomse Meent
De abiotische karakteristieken voor de waterkwaliteit in de Bennekomse Meentl 2011 en 2012 verschillen aanzienlijk, vooral in de tweede helft van het seizoen..
Tabel 6 geeft een overzicht van gemeten waarden voor zuurgraad (pH), geleidbaarheid
(µS/cm), temperatuur (Temp) , SAL (totale ionen concentratie) en de hoeveelheid opgeloste zuurstof
((DO%).
• de zuurgraad is in 2012 iets hoger dan in 2011;
• de geleidbaarheid is vooral in de zomer 2012 veel hoger dan in 2011;
• het omgekeerde geldt voor het percentage opgeloste zuurstof
Vanaf juli 2012 is er neerslag tekort (zie fig. 2), in de zelfde periode in 2011 was er een meer dan gemiddelde hoeveelheid neerslag. Dit zou voor een deel verklaren dat de pH van het water in de Meent in
de zomer van 2011 een lagere pH heeft dan in 2012, regenwater is immers zuur, de pH van regenwater
varieert van 4.5 tot 5.5. Overmatige hoeveelheid regenwater zou ook de oorzaak kunnen zijn van de
lage waarden voor µS/cm in de zomer van 2011 (regenwater heeft een waarde van 30 tot 60 µS/cm;
http://www.metresys.nl/pdf/ga/geleidbaarheid_algemene_informatie.pdf).
Op grond van de abiotische parameters wordt het water in Meent geklassificeerd als mesotroof in zowel
2011 en 2012 .
Tabel 6. Data abiotische parameters Bennekomse Meent
Datum

pH 2011 2012

Temp 2011 2012

µS/cm 2011 2012

Sal 2011 2012

DO% 2011 2012

maart/april

7.3 7.3

22.7 18.0

361 209

0.17 0.10

62 80

mei

6.9 7.1

22.2 19.2

182 343

0.09 0.17

60 67

juni

7.1 6.8

22.1 18.2

183 234

0.09 0.11

60 55

juli

6.8 6.8

22.1 22.1

186 316

0.09 0.16

50 30

aug

6.4 6.8

20.1 22.0

127 197

0.06 0.10

65 45

sept

6.4 7.1

20.2 17.3

122 295

0.06 0.14

50 30

Ter vergelijking gegevens over de waterkwaliteit van de nabij gelegen Grift ( Waterhuishoudkundig
inrichtingsplan Binnenveld Bijlage 2, 2006. Waterschap Vallei & Eem); van grondwater uit een centraal gelegen locatie in het blauwgrasland van de Meent (locatie 360) en van oppervlakte water uit de
plas in de Veenendaalse Hel (Jalink, 2009).
Datum

Plaats

pH

µS/cm

DO%

1995 - 2005

Grift

7.3 - 7.9

426 - 690

48 - 86

2008

Meent
(locatie 360)

6.3

440

-

2008

Hel-plas

6.8

207

-

Biotische parameters

De bijgevoegde excel-file geeft een overzicht van de aangetroffen Ciliaten (trilhaardiertjes), Chlorophyta
(groenalgen), Heliozoa (zonnediertjes), Cyanophyta (blauwalgen), Desmidiaceae (sieralgen), Chrysophyta
(goudalgen), Euglenophyta (oogflagellaten) en Dinophyta (pantserflagellaten).
Voor een aantal organismen is de “saprobie-index” (SI) aangegeven. De index geeft aan in welk watertype een organisme goede overlevingskansen heeft. De gebruikte indeling is volgens Liebmann (1962),
Streble en Krauter (2002); Coesel en Meesters, 2007 , Foissner et al., 1995 en John et al., 2011:
4 = polysaproob, zuurstofarme (anaerobe) omgeving, veel bacterie-groei, verontreinigd water (komt
voor in de laag met verterend bladafval);
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3 = zwak mesosaproob, rijk aan bacteriën daardoor niet zuurstofrijk maar de omstandigheden zijn niet anaeroob (komt voor in de bovenste laag met bladafval);
2 = mesosaproob, 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 geleidbaarheid en saliniteit (SAL).
Tabel 7 geeft per groep van organismen, het totaal aantal aangetroffen soorten/geslachten en het aantal soorten/geslachten waarvan de saprobie-index (SI) bekend is.
N.B.: Voor de meeste organismen is geen saprobie-index bekend.
Tabel 7. Aantal aangetroffen soorten/geslachten in de Meent, per hele seizoen. Het getal tussen haakjes geeft het aantal organismen aan met een saprobie-index van 1 tot en met 2-3.
Organisme

Ciliata (trilhaardiertjes)

Chlorophyta (groenalgen)

Cyanophyta (blauwalgen)

Meent 2011

Meent 2012

3 (-)

14 (3)

57 (13)
3 (-)

Chrysophyta (goudalgen)

5 (2)

Euglenophyta (oogflagellaten)

14 (5)

Dinophyta (pantserflagellaten)
Desmidiaceae (sieralgen)

2 (-)

17 (12)

80 (26)
4 (1)
7 (3)
4 (-)

24 (10)

22 (9)

Het aantal soorten/geslachten was in 2012 hoger dan in 2011, dat geldt voor alle groepen van organismen. Ook het aantal soorten/geslachten met een saprobie-index van
1 - 2-3 is in 2012 hoger dan in 2011.
De meeste aangetroffen ciliaten zijn algemeen voorkomend. Tot de zeldzamere soorten behoren Tropidotractus acuminatus, Phialina pupula, Pelagothrix plancticola, Blepharisma steini 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 grote aantallen gevonden.
Detritus-eters, zoals Coleps hirtus, kwamen vooral in de zomer in grote aantallen voor.
Het zelfde geldt voor vertegenwoordigers van de Stichotrichida, zoals Oxytricha.
Tabel 8 laat zien dat in de loop van het seizoen het aantal soorten/geslachten Ciliaten
toe neemt. Dat is ook te verwachten omdat in de loop van het seizoen de concentratie
van ciliaten-voer, met name van algen en bacteriën toeneemt.
Tabel 9 geeft de gemiddelde waarde van de Saprobie-index (SI) , berekend voor alle
soorten Ciliaten, Desmidiaceae en Oogflagellaten. Er blijkt zich een lichte stijging van
de SI voor te doen voor Ciliaten en Desmidiaceae, maar niet voor Oogflagellaten.
Over het geheel genomen lijken zowel de abiotische als de biotische parameters te
wijzen op mesotroof water, 2011 en 2012 verschillen in dit opzicht niet erg veel.
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Tabel 8. Aantal soorten / geslachten gedetermineerd per voorjaar en per zomer/najaar, Bennekomse Meent *) aantal gedetermineerde soorten. SI = saprobie index van
gedetermineerde soorten
Meent 2011
april - juni

juli - sept

totaal aantal soorten*

Ciliaten

29

48

45

Desmidiaceae

11

9

16

Euglenaceae

11

8

9

Heterotrofe
ciliaten

nd

nd

SI<=2.5

14

26

SI> 2.5

6

7

SI<=2.5

9

8

SI> 2.5

2

0

SI<=2.5

6

2

SI> 2.5

0

1

april - juni

juli - sept

totaal aantal soorten*

Ciliaten

37

67

55

Desmidiaceae

15

16

19

Euglenaceae

16

21

21

Heterotrofe
ciliaten

2

2

SI<=2.5

13

23

SI> 2.5

7

19

SI<=2.5

7

6

SI> 2.5

1

1

SI<=2.5

8

8

SI> 2.5

1

2

aantal soorten:

Ciliaten

Desmidiaceae

Euglenaceae

					
Meent 2012
aantal soorten:

Ciliaten

Desmidiaceae

Euglenaceae
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Tabel 9. Bennekomse Meent; Gemideelde, en standaard afwijking van SI, voor alle gedetermineerde soorten
samengenomen. gem = gemiddelde; stdev = standaard afwijking; n= aantal.
Meent 2011-2012
Saprobie-index (SI) gem en SDEV
Meent 2011

Meent 2012

gem

2.51

2.78

stdev

0.65

0.78

39

46

gem

2.28

2.40

stdev

0.43

0.37

16

10

gem

2.13

2.13

stdev

0.48

0.54

8

12

Ciliaten

n
Desmidiaceae

n
Euglenaceae

n

Figuur 7. Slootkant in de Meent, voorjaar 2012.
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Vergelijking: Kwelplas in de Hel en de
Westelijke sloot Bennekomse Meent
Abiotische parameters:
Het meest opvallend was de verandering van pH en geleidbaarheid (µS/cm) in de tweede helft van
2011. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de overvloedige regenval in de zomer 2011. Regenwater is
zuurder (pH 4.5-5.5) en heeft een lagere waarde voor µS/cm (30-60) dan het kwelwater. Kennelijk heeft
in de zomer van 2011 de toevoer van regenwater de toevoer van kwelwater overtroffen. Versterking
van de kweldruk in de Hel en de Bennekomse Meent zal mogelijk de negatieve effecten van overmatige
regenval in de toekomst te niet kunnen doen.
In zowel de Hel als de Meent neemt in de zomer de zuurstofgehalte in het water af. De afname werd
in 2011 en in 2012 geconstateerd. De oorzaak is waarschijnlijk de verminderde lichtinval, door beschaduwing door planten en bomen en in het geval van de Hel 2012, de bedekking van het wateroppervlak
met kroos.
Effect van de Grift op de waterkwaliteit in de Hel en de Meent is niet bepaald. De Grift heeft waarschijnlijk een indirect effect omdat het lage waterpeil negatief werkt op de kweldruk in de reservaten.
Griftwater heeft een lagere pH en een aanzienlijk hogere waarde voor µS/cm dan het kwelwater (Jalink,
2009). Zolang er geen overstroming van de Grift optreedt met bijkomende schadelijke depositie van slib
uit de Grift, zijn er geen directe effecten van de Grift te verwachten op de waterkwaliteit in de Hel en
de Meent.

Biotische parameters:
Het opvallendste verschil tussen de Hel en de Meent was de hoeveelheid soorten en individuen van
Sieralgen en Groenalgen: in de de Hel waren de hoeveelheden buitengewoon gering, in de Meent
waren de hoeveelheden aanzienlijk hoger. Ook in het voorjaar, als de beschaduwing (en daardoor de
geringere lichtinval) nog nauwelijks een rol speelt, zijn er maar weinig Sieralgen en Groenalgen in de
Hel te vinden.
Van de Goudalgen komen Mallomonas soorten in betrekkelijk grote aantallen voor in de Hel, in de
Meent werd Mallomonas slechts enkele keren waargenomen. Van de Pantserflagellaten was vooral Ceratium cornutum vaak te zien in de Meent, in de Hel is deze soort niet waargenomen.
Zowel in de Meent als in de Hel werden grote hoeveelheden Ciliaten aangetroffen. De populaties verschillen enigszins: Urocentrum turbo is niet gezien de Meent, in de Hel zijn soms grote hoeveelheden
aanwezig. Urocentrum kan zich goed handhaven in zuurstofarm en voedselrijk water met veel detritus
en in zones met een sterke mineraliseringsactiviteit dus in omstandigheden die op de bodem van de
kwelplas heersen met rottend bladafval (Foissner et al., 1994). Ook Colpidium en Coleps (aanwezig in
de Hel) kunnen zich in vergelijkbare omstandigheden goed handhaven. De sloot van de Meent is rijk
aan waterplanten en heeft slechts een geringe laag detritus op de bodem, de omstandigheden zijn dus
niet erg geschikt voor Urocentrum.

Verloop tijdens het seizoen			

In de loop van het seizoen neemt het aantal soorten/geslachten van Ciliaten in de Meent toe. Dit is een
algemeen voorkomend verschijnsel. Cilaten voeden zich vooral met bacteriën en algen en deze nemen
in de loop van het seizoen in aantal toe. In de Hel is juist een afname van de hoeveelheid soorten/geslachten van Ciliaten te zien. Dit is opvallend want bacteriën zullen op de bodem van de kwelplas van
de Hel ruimschoots aanwezig zijn. De beschikbaarheid van algen neemt weliswaar ‘s-zomers af in de
Hel, maar dit kan toch niet de afname van het aantal soorten/geslachten verklaren.
Wellicht speelt verontreiniging van kwelwater in de Hel een rol, ook de sterke groei van kroos in de
tweede helft van het seizoen, zou met verontreiniging kunnen samenhangen.
De seizoensveranderingen in het kwelwater van de Hel zijn uitzonderlijk en er zijn dus goede reden om
de oorzaken van deze veranderingen te achterhalen door bijvoorbeeld het water van de kwelplas in de
Hel nauwkeurig chemisch te analyseren op verschillende tijdstippen in het seizoen.
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Figuur 8. Grasland aan de zuidkant van de Bennekomse Meent.

Omgeving van De Hel en de Bennekomse Meent
De Hel en de Meent liggen in een agrarisch gebied met een aanzienlijke stikstofdepositie. In hoeverre
dit van invloed is op de waterkwaliteit is niet geheel duidelijk. Uiteraard zal bemesting van maïs-akkers en graslanden verontreiniging van oppervlakte water te weeg brengen. Afspoelend oppervlakte
water komt in sloten terecht, en dat zal zeker niet bijdragen aan een goede waterkwaliteit. Vermindering van stikstofdepositie en vermindering van bemesting van omringende gebieden lijkt dus
geboden. Toch lijkt versterking van de kweldruk, dus versterking van de toestroom van grondwater,
de belangrijkste maatregel om de kwaliteit van water in de kwelplas van de Hel en van de sloot in de
Meent te verbeteren. Het is te hopen dat komende veranderingen in het beheer van het Binnenveld
vooral zullen resulteren in versterking van de toestroom van grondwater.
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Bijlage I.  De Hel, aquatische microflora en fauna, 2012
Ciliata (Trilhaardiertjes)
Ciliaten leven van bacteriën, algen en andere Ciliaten. In de kwelplas waren algen schaars. Op de bodem van de ondiepe plas ligt een dik pakket met bladafval, dit is een gunstig milieu voor bacterie-groei.
Deze omstandigheid is gunstig voor ontwikkeling van een diverse Ciliaten-populatie: bacterieeters, en
eters van halfvergaan organisch metariaal komen aan hun trekken. In de laag met bladafval overheersen zuurstofarme omstandigheden. Daar gedijen de Ciliaten met een “saprobie-index 4” .

De Hel 2012
Heterotrofe Ciliaten:
A= Uroleptus piscis;
B= Trachelophyllum
apiculatum;
C= Dileptus anser;
D= Loxophyllum
meleagris;
E= Litonotus fasciola;
F= Holosticha spec.
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De Hel 2012
Heterotrofe Ciliaten:
A= Euplotes patella (zijaanzicht);

D= Euplotes patella (bovenaanzicht);

B= Coleps hirtus;

E= Frontonia leucas;

C= Stylonichia mytilis;

F= Urotricha furcata.
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De Hel 2012
Heterotrofe Ciliaten:
A= Saprodinium dendatum; 		

D= Discomorphella pectinata;

B= Urocentrum turbo;			

E= Vasicola spec;

C= Lembadion bullinum;

F= Tropidoatractus acuminatus.
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De Hel 2012
Mixotrofe Ciliaten:
A= Euplotes daidaleos (bovennaanzicht); 		

D= Holophrya ovum;

B= Euplotes daidaleos (zijnaanzicht):			

E= Stichotricha secunda.

C= Frontonia vernalis;
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De Hel 2012
Mixotrofe Ciliaten:
A= Loxodes rostrum:

C= Vorticella chlorostigma;

B= Pleuronema coronatum;		

D= Pelagothrix plancticola.
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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 Hel 2012
A= Synura uvella:
B= Synura uvella (overzicht met o.a. Frontonia leucas);
C= Mallomonas caudata;
D= Mallomonas caudata.
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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).
De Hel 2012
A= Closterium moniliferum;
B= Closterium leileinii;
C= Cosmarium laeve;
D= Closterium praelongum.

.

		

26

de Hel 2012

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 Hel 2012
A= Euglena acus;

B= Euglena pisciformis;

D= Euglena oxyuris;		

E= Euglena viridis.

C= Euglena velata;
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De Hel 2012
A= Phacus longicauda;			

B= Phacus platalea;

C= Phacus pyrum;

D= Trachelomonas  euchlora;

E- Trachelomonas histrix;		

F= Trachelomonas caudata.
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Actinopoda (Zonnediertjes)
			

De Hel 2012
A= Actinosphaerium spec;
B= Actinocystis spec;
C= Actinophrys spec;
D= Actinophrys spec;
E= Actinophrys spec.
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Overige micro- en meiofauna

De Hel 2012
A= Microcystis spec. Rood door phycoerythrine); Blauwalg;
					
B= Gymnodinium aeruginosum; Pantserflagellaat
C=  Difflugia spec. ; Schaalamoebe;
D= Gloeocystis spec.; Groenalg.
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De Hel 2012
A= Chaetonotus spec.  Gastrotrocha.
B= Philodinia spec.; Rotator;
C= Platyas spec.; Rotator.
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Bijlage II.  Bennekomse Meent, aquatische microflora en fauna, 2012
Voor beschrijving van de organismen, zie tekst bij De Hel.

Bennekomse Meent 2012
A= Stichotricha spec B= Uroleptus piscis

C= Blepharisma steini

D= Stentor coeruleus

F= Oxytricha spec
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E=Urostyla spec

Bennekomse Meent 2012

Bennekomse Meent 2012
A= Closterium submoniliferum

B= Closterium dianae C= Closterium leibleinii

D= Closterium parvulum

E= Closterium incurvum

F= Cosmarium impressulum

G= Cosmarium laeve

H= Pleurotaenium spec			

I= Gonatozygon monotaenium
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Bennekomse Meent 2012
A= Anabaena flos-aquae

B=  Gonyostomum semen

C= Dinobryon divergens

D=  Anthophysa spec

E= Mallomonas acaroides
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Bennekomse Meent 2012
A= Pandorina spec			

B= Pandorina morum

C= Ankistrodesmus fusiformis

D= Pediastrum tetras

E= Gloeocystis spec
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Bennekomse Meent 2012
A= Euglena acus

B= Euglena viridis

C= Phacus pyrum

D= Phacus suecicus		

E= Phacus pleuronectus

F= Phacus longicauda

G= Trachelomonas caudata
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Bennekomse Meent 2012
A= Ceratium cornutum

B= Gymnodinium aeruginosum

C= Monosiga spec

D, E= Difflugia spec
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Bennekomse Meent 2012
Meiofauna:  A=  Chaetonotus spec
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C, D=  insectenlarven

Bennekomse Meent en De Hel 2012
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