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In deAmsterdamse Waterleidingduinen komen verschillende watertypen voor.Allewateren zijn de
afgelopen tienjaar om uiteenlopende redenen uitgebreid hvdrobiologtsch onderzocht. De resultaten
hiervan zijn uitgebreidgerapporteerd. Deze rapporten resulteerden ineen livdrobiologische karakterisering vandeverschillendewatertypen inhetduingebied. Opbasisvandezeresultaten kangecoududeerd worden dat dewateren m hetduingebied een duidelijk hogere ecologische waarde hebben
dan dewatereu in hetomliggendegebied. Juhetduingebied worden veelzeldzame, oligorrojeen
duinspecifieke soorten aangetroffen.

wieren.Omdat hetbovenstaande water hetzelfde isalsindetoevoersloten, komtde
samenstelling vanfytoplankton endiatomeeën ergovereen.In het fytoplankton
worden hogere percentages sieralgen gevonden danindetoevoetsloten.Bijdediatomeeën
bestaat vaakeendominantie vandesoorten
AchnanthesmmutissimaenGomphonema
angustum.Overhetalgemeen zijn depercentagesecologisch waardevolle soorten hoog.
Opmerkelijk wasin 1999devondst vanNitzschiajibulajissa; deze 'schoon-water' diatomee
werd niet eerder inNederland gevonden enis
slechts bekend uitAlpine meertjes.
Bijdemacrofauna komen veel soorten
voordieingeheelNoord-Holland zeldzaam
zijn. Inditwater wordenooksoorten gevonden diealleen indeduinen vanNoord-Holland voorkomen (primaireduinsoorten),zoals
Psectrocladiusbarbimamis,MacropelopiaenCorrxa
panzeri.Hetslakje Potamopyrgisanttpodarumis
het meest talrijk aanwezig indegeulen. Voorts
worden hier ookregelmatig soorten gevonden
dienutriëntenarm water indiceren.Desoortensamenstelling vanalledrie de parameters
wijst opeenmilieu meteenlage belastingaan
organische enanorganische componenten en
isdaarmee redelijk uniek.

Winkanalen
Derapportages (zieliteratuurlijst) leidden
tot betere inzichten inde hydrobiologische
situatie inAmsterdamse Waterleidingduinen.
Aandewatersystemen kunnen verschillende
hydrobiologische kenmerken worden gegeven.
Een overzicht:

Toevoersloot
Het voorgezuiverde rivierwater wordt binnen hetduingebied getransporteerd in kanaaltjes met(deels)eenbetonnen bodem.Het
water indeze toevoersloten heeft eenextreem
laagfosfaatgehalte (onder demeetgtens)en
eenzeer laaggehalte aanzware metalen.De
onderwaterbodems worden regelmatig
gemaaid, waardoor weinigbegroeiing wordt
aangetroffen.
Bijdealgen (fytoplankton) nemen sieralgen eenbelangrijke rolin,samen metverschillendegenera Cryptojyta enChlorojyta; |j-algen
spelen eenondergeschikte rol.Bijde epifyti-

schediatomeeën worden veelexemplarenvan
AdmanthesmiuutissimaenGomphonema
angiutumaangetroffen; hetaantal bijzondere
en zeldzame soorten ishoog.Bijde macrofauna worden hogepercentages ecologisch waardevollesoorten gevonden.Vooral soorten die
een biotoop metlage nutriëntengehalten indiceren(Arrenuruspreforatus, Limnephiluslunarus),
komen inditwatersysteem voor.Uitdeze
resultaten blijkt dathetvoorgezuiverde rivierwaterdatdooideduinen wordt getransporteerd eengoedekwaliteit heeft.

Infiltratiegebied met geulen
Vanuitdetoevoersloten wordt het water
verdeeld overdeinfiltratiegeulen m het infiltratiegebied. Dit zijn ondiepe bekkensmet
zandbodems, waarin het voorgezuiverde
rivierwater indebodem infiltreert. Deonderwaterbodems worden niet gemaaid, waardoor
de natuur zichgoed kanontwikkelen.Ditvertaalt zich onder meer ingrote velden krans-

Nitzscliiafbulafissa,Lantje-Bertalot(1980),lengteïioLim,vergrotingongeveer1500maal.
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Na bodempassage verlaat hetwatet viade
uitstroombakken hetinfiltratiegebied, waarna
het viadewinkanalen naareen verzamelbekken (Oranjekom) gaat.Deonderwatervegetatie
van deze kanalen wordt regelmatig gemaaid.
Bijdealgenzijn dedominante soorten
tolerant voor water meteenmatig tot redelijke
belastingmetanorganische stoffen (overwegend bèta-mesosaptoob).Naast p-algenen
Cryptqjyta worden vaakScenedesmussoortenen
Ankyraspec.aangetroffen. Bijdeepifytische diatomeeën worden veelkanalen gedomineerd
doorAchnanthesmimitissnna,echter vaak samen
met soorten dietegen eenwathogere belasting
kunnen, zoalsCocconeispediculusen verschillendeFragilaria-soorten.Hetaantal bijzondere en
zeldzame soorten ligt watlager danbijde
infiltratiegeulen, maar zijn altijd noggoed
vertegenwoordigd. Bijdemacrofauna worden
wél hogepercentages bijzondere soorten
gevonden.
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Eeninfiltrât

InéénkanaalwordtdeinNoord-Holland
zeerzeldzamesoortlacabiusstriatulusgevonden(isinNoord-Holland slechtséénkeereerdergesignaleerddoordeprovinciein hetzelfde
kanaal).Ookhierwordenveelmacrofaunasoorrenopgemerktdiekenmerkend voorde
duinenzijn.Bijenkelewinkanalenwordteen
meerjarig monitoringsonderzoek naarfyto-en
zoöplankton uitgevoerd,deelsterbewaking
vanhetruwewatervoordedrmkwarerbereiding,deelsomdeeffecten vandeaanwezigheid
vangraskarpersnategaan.Graskarpers
wordentoegepastomdewaterplanten inde
kanalenopeenminderradicalemanierte
beheersen.Uirderesultatenvanditonderzoek
blijkt datdehydrobiologischesituatiegevarieerdisgeweesr;eenaantaljarenkwameen
blauwalgenbloei(AphanizomenonjlosaquaeJIos
aquae)voor,incombinatiemethogeaantallen
ciliateninhetzoöplankton.In1999isdesituatieweerverbeterd;slechtsweinigblauwalgen
enmeerwatervlooien inhetplankton.Deoorzakenvandezeproblemenzijn niethelemaal
duidelijk, maarhetisonwaarschijnlijk datde
aanwezigheid vandegraskarpersditveroorzaakre,daarookinwaterpercelen diegeen
graskarpers bevatten ofermeemverbinding
staan,hetzelfde beeldwerdwaargenomen(zie
hieronder).HoewelhetblauwwierAphanizotncnonjlosaquaejlosaquaenietvooreenslechte
waterkwaliteit staat,iseenbloei,ookrichting
duinbezoekers,geengunstigesituatie.Daarnaastbestaathetgevaarvoormogelijke toxineproductiedoordezealgen.Buitendeze,geluk-

kigafnemende,bloeienkanmenechterstellen
datdezekanaleneenhogeecologischewaarde
hebben.
Voorraadkanalen
Indevoorraadkanalen wordtwateropgeslagendatnietdirectvoordrinkwaterproductienoodzakelijk is.Dezekanalenzijn relatief
diep(zesmeter).Debodemswordenniet
gemaaid.Daardoorissprakevaneenzeergevarieerdewaterplantenvegetatie. Dealgensamenstellinglijktopdievandewinkanalen.
Ookhierwordenafentoe blauwwierbloeien
waargenomen.Uitdeepifytischediatomeeènsamenstellingblijktdatinsommigevoorraadkanalenmeeranorganischestoffen voorkomen:onderandereCocconeisplacentulaen
Gomplionemaparvulumwijzenhierop.Bijanderevoorraadkanalen iseensoorrensamenstellingaangetroffen diemeerlijktopdievande
geuleneneendaarbijbehorend nutriëntarmer
milieu.Bijdemacrofauna zijndepercentages
bijzondere soortenoverhetalgemeenmatig
(minderdantienprocent).Voortswordtvaak
dominanrievandesoortenTanytarsusofCladotanytarsusgevonden.Hierwordenweinigzeldzamesoortengevonden.Bijdezekanalenisook
uitgebreider hydrobiologischonderzoekverrichtaanfytoplankton. Hetbetreft hieronderzoektermonitoringvanhetfytoplankton om
eeneventuelealgenbloeitevoorkomen en/ofte
sturen.MernameinhetZwarteveldkanaalis
regelmatiginhetvoorjaar eenbloeivancenrralediatomeeënwaartenemen.Voortsisin

1995en 1998sprakegeweestvandeeerder
genoemdeblauwalgenbloeien ineenaantal
kanalen.Deoorzakenhiervanliggenwaarschijnlijk indenaleveringvanfosfaar uitde
bodemincombinatievanrustcellenvande
bewustealgengroepenopdebodem.Ditzal
echternognaderonderzochtmoetenworden.
Devoorraadkanalen hebbenoverhetalgemeen
eenwatlagereecologischewaardedandevoorgaandewatertypen.
Grondwaterkanalen
Dezekanalenwordengevoedmetgrondenregenwater.Debodemvegetatiewordr
regelmatiggemaaid.Ditleverteendivers
waterplanten beeld.Bijdediatomeeënzijnde
meertoleranteresoortendominant,qua
samenstellingnietechtinteressantmetweinigbijzondere enzeldzamesoorten.De
macrofauna wordtnietgekenmerktdoorhoge
oflagepercentagesbijzondere soorten.Door
variatievandeinvloedvankwelwatervarieert
hetpercentageecologischwaardevollesoorten.
Bijsommigekanalenwordenhogeaantallen
kwehndicerendesoortengevonden(Limnesia
koenikei,Arrenurussecuriformis)Bijveelkwelinvloedliggenookdepercentagesecologisch
waardevollesoorten hoger.Inéénvandeze
kanalenzijnookgraskarpersaanwezig.Daaromlooptookhiereenmeerjarig monitoringsonderzoekaanhetplankton.Daaruitblijkt dat
naverloopvantijd eenverarminginhet fytoenzoöplanktonenwaterplanten optreedtin
combinariemetmeertroebeling.Bijhetzoö-
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hogertrofie/saprobie.Overdeinteractiestussendeverschillendeorganismengroepen ende
chemiebestaathierendaarnogonduidelijkheid.Naderonderzoek indekomendejarenzal
mogelijk leidentotmeerinzicht.*
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planktonwordtvaakeensterkedominantie
vanéénorganismeaangetroffen (Synchaera);
ditduidtopeenergéénzijdig beschikbare
voedselbron.Dezesituatiewerd waarschijnlijk
veroorzaaktdoordevolgendecombinatievan
factoren:eentegrotehoeveelheidvis,waaronderveelbodemwoelersengraskarpers,eenlosse,venige,bodeméninlaatvanwatermeteen
wathogereconcentratie fosfaat.
Dezefactoren veroorzaken eenhoge
troebeling,waardoorweinigbegroeiingkan
overlevenende fytoplanktonsamenstelling
verarmt.Hetverwijderen vande(bodemwoelende)visenhetverminderen vandegraskarperconcentratie incombinatiemethet
stopzetten vandeinlaatvan fosfaatrijker
water,resulteerden uiteindelijk ineenbetere
situatieinditkanaal(betereplantengroeien
eengevarieerder planktonbeeld).
Kwelplassen
Natuurlijke kwelplassen
Kwelplassenzijnduinpannen,gevuldmet
kwel-enregenwater.Dezeplassenzijnover
hetalgemeenlangsnatuurlijke wegontstaan
dooruitstuiven vanzand.Doordegrotemate
vanisolatieontstaanerapartesoortensamenstellingen.Afhankelijk vandeleeftijd iseen
kwelplasmeer(oud)ofminder(jong)eutroof
Vooralbijjongekwelplassen wordenvaak
interessantesoortenaangetroffen, zoalssilicofiele soorten(pioniers).Vorigjaarwerdenm
eenkwelplastweesilicofielesoortenaangetroffen: dekeversoortenAgabitsnebulosusen
Potamonectescanaltculatus.
Ookwordensoortenaangetroffen diewisselendewaterstanden indiceren,hetgeeneen
anderkenmerkvankwelplassenis.Inenkele
kwelplassenzijnvoortszeldzamesoorten
opgemerkt:Phalocrocercareplicata(vliegelarve)
enRhantussaturalis(waterkever).Bijdealgen
zijnminderduidelijke indicatiesgevonden;de
samenstellinglijkthiermeeropeenmengsel
vansoortenvandegeulenendewinkanalen.
BijdediatomeeënwerdAmphipleurapellucida
aangetroffen. Dezewerdverdernergensmde
duinengevonden.Enkeleouderekwelplassen
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warenzeervervuildmet(an-)organischmateriaalenlekenquasamenstellingmeerop
slotenuitdebinnenduinrand.
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Dezesemi-natuurlijkekwelplassen zijn
ontstaandoorhogewaterstanden vandegeulenrondomdezeplassen.Debodemsworden
nietgemaaid.Desamenstellingvandediatomeeëninditpunt lijkt inhetvoorjaar veelop
dievandegeulen,maarmeteenhoogpercentageEpithemiaadnata.Inhetnajaar lijktde
soorrcnsamenstellingmeeropdievandewinkanalen.Demacrofauna indezekwelplassen
lijkt ergopdemacrofauna vandegeulen.
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Sloten in de binnenduinrand
Inde'poldersloten'wordenbijalleparametersmeersoortengevondendieeenvoedselrijkereomgevingindiceren,bijdealgenonder
anderehogepercentagesblauwwieren(Microcystis,Anabena).Bijdediatomeeënwerdeen
duidelijk anderbeeldwaargenomendanbijde
duinpunten,metsoortenalsNaviculaminima,
NitzschiapaleaceaeenN.amphibia.Depunten
waren,mededoorhetgroterevoedselaanbod,
vrijsoortenrijk. Ookbijzondere soorrenwerdemaangetroffen, maarookdiewarenalle
tolerantervooreenhogerebelastingmetvoedingsstoffen (onderandereNaviculapelliculosa).
Bijdemacrofauna vindtmeninhet voorjaar
vaaknogwelinteressantesoorten(kwelindicerend).Inéénslootwordenzelfshogepercentagesvaneenkwelindicerendesoortdewatermijt Mideaorbiculataaangetroffen. Inhet
najaar blijvenweiniginteressantesoorten
over.Ditheeft waarschijnlijk temakenmetde
kwelsituatie.Inhetvoorjaar wasmogelijk
sprakevankweluitdeduinen,dieinhet
najaar vervangenisdoorwateruiteennabij
gelegeneutrofe vaart.
Overhetalgemeenkangezegdwordendat
veelwatersystemen inhetduingebiedorganismenbevattendieeennutriëntenatmsysteem
indicerenendaardoorredelijkzeldzaamzijn
voorNederland.Rondomhet duingebied
wordenveelsystemenwaargenomen meteen

rapportGWA.

