HYDROBIOLOGISCH ONDERZOEK IN EEN
AANTAL STILSTAANDE WATEREN OP DE VELUWE

Dit onderzoek ís uitgevoerd op de afdeling Hydrobiologie van het Rijksinstituut

voor Natuurbeheer

(R‚I,N,) te Leersum, mede in het kader van het Veluweproject,

o.l.v. drs. P. Leentvaar en drs.

P.J.

Schroevers.

Het onderzoek werd verricht

door mw. drs, E‚ Notenboom-Ram in de periode mei 1973 - mei 1975,

1976
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Bijlage met beschrijvingen en afbeeldingen van niet tot op de soort
gedetermineerde diatomeeën en cladoceren (38 blz,).

5

Inleiding
Voor een onderzoek naar de mogelijke betekenis van diatomeeén (kiezelwieren)
en schildjes van cladoceren (watervlooien) als hulp bij de interpretatie
van veranderingen in de voedselrijkdom van ondiepe wateren in recente tijd,
zouden van een aantal Nederlandse stilstaande wateren watermonsters en monsters
uit de bovenlaag van het sediment genomen gaan worden. Aangezien tezelfdertijd

het Veluweproject begonnen was (in opdracht van het ministerie van CRM) waarin
gegevens gevraagd werden om de biologische draagkracht van de Veluwe te bepalen
(zie startnota Veluweproject, 1972), en de voor het onderzoek geschikte wateren
ook op de Veluwe voorkwamen, zijn daar verschillende stilstaande wateren uitgekozen als studieobject voor het bovengenoemde onderzoek, Een inventarisatie
van het huidige bestand aan diatomeeën en cladoceren kan dienen als voorbereiding op het eerstgenoemde onderzoek en kan tegelijk met andere beschikbare
gegevens gebruikt worden om de bemonsterde wateren op de Veluwe hydrobiologisch
te waarderen. Onder een hydrobiologische waardering wordt hier

verstaan :

"Een oordeel uit te spreken over de oecosystemen die in de onderzochte wateren
worden aangetroffen. Dit oordeel wordt uitgesproken op basis van een aantal
criteria, die informatie kunnen verschaffen over de toestand van de onderzochte

wateren."
it

Doelstellingen

1) Een hydrobiologische waardering geven van een aantal stilstaande wateren op
de Veluwe aan de hand van een inventarisatie van de huidige samenstelling
van soorten diatomeeën en cladoceren, zo mogelijk uitgebreid met andere
gegevens.
2) Onderzoeken of diatomeeën en schildjes van cladoceren in

het oppervlakkig

sediment van ondiepe wateren eventuele veranderingen in de voedselrijkdom
van het water, gedurende de afgelopen 70-100 jaar kunnen aangeven.
Til

Beschrijving van de monsterpunten

a) Algemeen.
Voor dit onderzoek zijn aanvankelijk ca. honderd stilstaande wateren op de
Veluwe geselecteerd en bezocht met hulp van stafkaarten (schaal 1:25.000).
Dit bleek een t.o.v. de resultaten zeer tijdrovende bezigheid zodat hierna
een minimale oppervlakte (n.1. 200-250 an) is aangehouden, Nadat van de
wateren was vastgesteld of ze nog bestonden, zijn er 46 uitgekozen voor
bemonstering (zie kaart I,blz.42). Liggen in een gebied verschillende wate-

ren dicht bij elkaar, dan is daaruit een aantal als vertegenwoordiger gekozen. Ieder water (object) is voor zover mogelijk gedurende één jaar elk
seizoen bemonsterd. Uitzonderingen hierop vormen wateren die moeilijk toegankelijk bleken en/of tijdens de periode van bemonstering tijdelijk bleken

te zijn drooggevallen (zie tabel 0, blz.43 ).

:
b) Bij het onderzoek waren de volgende wateren betrokken
Kaartblad 27 E
Gemeente Hattum
Waa
Geografische ligging : de Waa ligt in de noordwesthoek van Hattum,
de
Ten zuiden van een bocht in de weg, die de verbinding vormt tussen
n
oude weg Apeldoorn-Zwolle en de snelweg Amersfoort-Zwolle; ten noorde
van de oude goederenspoorlijn Apeldoorn-Zwolle.
ls
Milieu: de Waa heeft de vorm van een "boemerang, waarvan de vleuge
in nnw/zzo en oost-westelijke richting georiénteerd zijn. Hij wordt
klein
omgeven door weiland en gazons. Aan de zuidzijde bevindt zich een
verbinbosje. Het water van de Waa staat niet met dat van de IJssel in
ding. Het water is vaak troebel en daardoor wat donker gekleurd,
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca, 3 ha.;, de diepte > 100 cm,
Bodem: de bodem bestaat uit zand met vrij veel grof plantenmateriaal,
doppen van flessen, zilverpapier e.d.
oever stonden riet

Vegetatie: er is geen watervegetatie gezien; aan de
en veel brandnetels.

Monsterplaats: er is gemonsterd aan de noordzijde, in de bocht van
de bovengenoemde weg.
Recreatie: de Waa behoort tot de viswateren van de Algemene Hengelaarsbond. In 1973 mocht er voor het eerst gevist worden,
Kikkersgat

Gemeente Heerde

Kaartblad 27 B

Geografische ligging: het Kikkersgat ligt ca. 4 km ten zuiden van
Wezep langs de weg Wezep-Heerde, in het Zwolsche bos.
Milieu: het Kikkersgat is ovaal van vorm; het wordt geheel omgeven
door heidevegetatie, die omgeven wordt door naaldbos in het noorden
en zuiden en in het westen door loofbos. De kleur van het water is
bruin.

Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca, 2 ha, de diepte is ongeveer
50 cm in het midden.
Bodem: de bodem bestaat uit zand met een laagje bruin slib,
Vegetatie: in het water vindt men moerasrus, en plaatselijk wat veenmos;
meer naar de oever veenpluis, veelstengelige waterbies, witte en bruine
snavelbies, enkele pollen pijpestrootjes, veenbies en gewone zegge.
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de noord- en oostkant,

Recreatie: het Kikkersgat ligt in een wandelgebied; een voetpad loopt

op enige afstand (10-20 m) van het water, maar de toegang tot het ven
is verboden,

Plas op landgoed de Polberg

Gemeente Heerde

Kaartblad 27 B

Geografische ligging: de plas ligt ongeveer 2,5 km ten zzo. van Wapenveld,
500 m ten westen van de oude weg Apeldoorn-Zwolle, en ca. 300 m ten
noorden van de Dreefse weg, in het landgoed de Polberg.

Bale =
ting naar
Milieu: de plas is ongeveer ovaal van vorm, met een uitboch

het noordwesten; in de noordoosthoek ligt een eilandje met enkele
voorberken. De plas wordt omgeven door gemengd bos waarin veel berken
komen; de oever is vrij steil afgestoken. Het water is bruin gekleurd.
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 750 a“ de diepte beloopt

plaatselijk 1 m.
Bodem: de bodem bestaat uit zand, grotendeels bedekt met veenmos.
Vegetatie: in het water bevinden zich enorme bulten van veenmos, aan
de zuidoever moerasrus; vlakbij het eilandje enkele waterleliebladen.
Op de oever zijn gewone zegge en gras aangetroffen.
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de oostzijde.
Recreatie: de plas ligt in een voor het publiek opengesteld

wandel-

gebied; duidelijke sporen van recreatie zijn niet te zien.
Beheersmaatregelen: in de tijd tussen de monsteringen bleek de plas
geschoond te worden: grote hoeveelheden veenmos lagen op de oever uit
te drogen; (‘de waterlelies zijn waarschijnlijk uitgezet).
Pluizenmeer

Gemeente Heerde

Kaartblad 27 B

Geografische ligging: het Pluizenmeer ligt in een stuifzandterrein
tussen de Dellenweg en de Elburgerweg, op 3,5 km ten westen van Heerde.
Milieu: het Pluizenmeer is ovaal van vorm, de lengterichting is oostwest;
in het water liggen enkele eilandjes met pítrus, Het wordt omgeven door
gemengd bos en naaldbos. De oever is steil afgestoken; bij grote regenval staat het water ver buiten de oever, De kleur van het water is donkerbruin,
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca, 40 are, de diepte 50-60 cm,
Bodem: de bodem bestaat uit grijs zand, bedekt met een laag plantemodder.
vegetatie: in het water mannagras en plaatselijk moerasrus; langs de
oever veel pitrus, met hier en daar veenmos en afgeknotte zegge.
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de zuidelijke oeverkant.
Recreatie: het hele gebied is voor het publiek toegankelijk; er wordt
rondom het Pluizenmeer veel gerecreérd en vooral ruiters gebruiken de
plas om er doorheen te waden. Aan de oever is dat duidelijk te zien,
Hooge Heide

Gemeente Heerde

Kaartblad 27 B

Geografische ligging: dit water ligt ongeveer 500 m ten zuidwesten
van het Pluizenmeer in een privé-terrein, de Hooge Heide.

Milieu: het plasje is rechthoekig van vorm met een oost-westelijke
lengterichting. Het ligt beschut in een berkebosje, terwijl de verdere
omgeving uit naaldbos en heide bestaat. De oever is afgestoken; de kleur
van het water is bruin.

aS «

Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca.

3 are, de diepte gaat tot 50 cm.

Bodem: de bodem bestaat uit zand, waarop een bruine venige laag ligt.
Vegetatie: in het water komen pollen pitrus voor, veenmos en hier en
daar moerasrus.

Aan de oever staan pitrus, pijpestrootje en gras.

flonsterpunt: er is gemonsterd aan de zuidkant,
Recreatie: onbekend.
Beheersmaatregelen: in de tijd tussen de eerste monstering en de tweede
bleek een gedeelte van het water uitgebaggerd te zijn; de resten lagen
op de oever uitgespreid,
Leemkuil bij Epe

Gemeente Epe

Kaartblad 27 D

Geografische ligging: de Leemkuil ligt 4,5 km wnw, van Epe, ten oosten
van de weg Elburg-Epe, vlak bij het kruispunt van deze weg met de weg
Epe- Nunspeet,
Milieu: de Leemkuil is eivormig met een uitgetrokken punt naar het
zuiden. Hij ligt beschut in een gemengd bos. De oever loopt steil af;
het water is ongekleurd.
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 10 are, de diepte > 1 m,
Bodem: de bodem bestaat uit zand met een dikke laag plantemodder.
Vegetatie: in het water klein kroos, puntkroos, fonteinkruid en witte
waterlelie: aan de oever pitrus, waternavel, penningkruid, mannagras,
gele lis, waterweegbree kruipend zenegroen en boterbloem,
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de oostkant.
Recreatie: de leemkuil ligt in een voor het publiek opengesteld wandelgebied. Tijdens de monsterperiode zijn geen mensen of sporen van recreatie waargenomen,

Ven op de Tongerense hei

Gemeente Epe

Kaartblad 27 C

Geografische ligging: dit ven ligt 5 km ten zuidwesten van Epe, 2,5 km
ten noorden van Gortel in een heidegebied,
Milieu: het ven

is langgerekt van vorm, de lengterichting is noordoost-

zuidwest. Het ligt in een geaccidenteerde heide met wat denneopslag, net
achter een walletje dat met een erachtergelegen voetpad de grens vormt
met een naaldbos. De kleur van het water is lichtbruin,
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 20 are, de diepte plaatselijk 1 m.
Bodem: de bodem bestaat uit zand met hier en daar een laagje plantemateriaal,
Vegetatie:

in het water plaatselijk mannagras, aan de oever veenmos,

pitrus, pijpestrootje,schapegras, dopheide en struikhiede.
Monsterplaats; er is gemonsterd aan de zuidoostkant.

Recreatie: het gebied waarin het ven ligt is voor het publiek opengesteld; er wordt paardgereden; duidelijke invloed hiervan op het ven ís
niet waargenomen,

Plas bij Schaveren

Gemeente Epe

Kaartblad 27 D

Geografische ligging: dit plasje ligt achter een zomerhuisje 2 km ten
westen van Emst.
Milieu: het plasje is ongeveer ovaal van vorm, met de lengterichting
oost-west. Het ligt in een gemengd bos. De oever is steil afgestoken;
het water is kleurloos,
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 1,5 are, de diepte 30-40 cm,
Bodem: de bodem bestaat uit zand, plaatselijk begroeid met moerasrus en
veenmos.
Vegetatie: in het water moerasrus, veenmos, wat mannagras; langs de oever
pitrus en pijpestrootje.
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de noordwestkant.
Recreatie: hoewel het plasje op privéterrein ligt en niet voor het
publiek is opengesteld, zijn er sporen van recreatieve druk: grote
hoeveelheden takken in het water.

Plas in Ermelo

Gemeente Ermelo

Kaartblad 26 H

Geografische ligging: deze plas ligt in de noordwesthoek van Ermelo,
vlakbij de spoorwegovergang van de spoorlijn Amersfoort-Zwolle en de
plaats waar drie wegen bij elkaar komen.
Milieu: de plas is niervormig en ligt in een naaldbomenbosje, Er is een
zeer flauw aflopende oever, Er bevinden zich enkele kwelplaatsen in de
plas, Het water is kleurloos en vaak troebel,
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 12 are, de diepte maximaal 1 m,
Bodem: de bodem bestaat uit kaal zand, alleen ín het meest noordoostelijke puntje bedekt met bladeren,
Vegetatie: in het water alleen in het noordoostelijke puntje gedoornd

hoornblad (uitgezet); de oever is kaal.
Recreatie: er wordt aan de plas gerecreëerdmet rubberbootjes,

ook worden

er eenden en ganzen gevoerd. Waterplanten en cladoceren blijken te zijn
uitgezet!
Beheersmaatregelen: najaar 1972 is de gehele plas van gemeentewege
schoongekrabd.
10

Plasje op het Leuvenumse veld.

Bij de tweede monstering bleek dít plasje al volledig dichtgegroeid te
zijn. Het is verder niet meer in het onderzoek opgenomen.

a En

11

Ven op het Speulderveld

Kaartblad 26 H

Gemeente Ermelo

Geografische ligging: dit ven is een van de meest zuidelijke vennen
(of leemkuilen) op het Speulderveld, dat ten oosten van de weg Uddel -

Harderwijk, 1 km ten zuiden van Staverden ligt,
Milieu: het ven is praktisch rond van vorm en ligt in een vochtig
heidegebied. Aan de noordoostzijde wordt deze heide begrensd door een
loofbos; van de weg Uddel-Harderwijk is het gescheiden door een rand
van denneboompjes. Het ven zelf ligt open in de heide waarin zeer
vele bijzondere flora-elementen zijn gevonden (zie hiervoor het vege-

tatiekundig verslag). De kleur van het water is bruin.
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 2 are, de diepte plaatselijk
> 1m.

Bodem: de bodem bestaat uit zand met een bruine venige laag erop

(in andere plassen van hetzelfde gebied bevat de bodem veel leem).
Vegetatie: in het water staan pollen pitrus; langs de oever pitrus,
veenmos, veenpluis, ronde en kleine zonnedauw en pijpestrootje …
Monsterplaats: er is gemonsterd in het hele ven.
Recreatie: het terrein ligt geheel open voor het publiek; er wordt
gejaagd hetgeen blijkt uit het grote aantal patroonhulzen., Sinds de
zomer van 1973 is het verboden bloemen te plukken, De meeste recreatie
lijkt plaats te vinden in het noordelijke gedeelte van het terrein,
12

Ven op de Elspeetse hei

Gemeente Ermelo

Kaartblad 27 C

Geografische ligging: het ven ligt ca. 2 km ten noorden van Elspeet
op de Elspeetse heide (militair oefenterrein voor zware tanks e.d.),
ten westen van de weg Nunspeet-Elspeet-Uddel,
Milieu: het ven is ovaal van vorm met een uitbochting naar het oosten.
Het ligt open in een droge struikheidevegetatie met veel bodemkorstmossen. De kleur van het water is lichtbruin.
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 50 are, de diepte wordt > 1 m,
Bodem: de bodem bestaat uit grijs zand waaronder zich een ijzerbandje
bevindt. Op de bodem ligt plaatselijk een laag plantemodder.
Vegetatie:

in het water is geen plantegroei waargenomen;

langs de oever

staan snavelzegge, gewone zegge, veenmos, ronde zonnedauw en pitrus,

Monsterplaats: er is gemonsterd aan de oostzijde.
Recreatie: als er geen militaire oefeningen worden gehouden, is het
gebied vrij toegankelijk voor het publiek. Duidelijke sporen van recreatie zijn echter niet waargenomen
13

Plasje bij het ronde huis

Bij de tweede monstering bleek dit plasje volledig dichtgegroeid te
zijn met waterdrieblad. Het is niet in het onderzoek opgenomen.

14

Ossenkolk

Gemeente Ermelo

Kaartblad 27 C

Geografische ligging: de Ossenkolk ligt ca. 500 m ten nnw van hotel

"De Malle Jan", in het provinciebos ten westen van Vierhouten.
Milieu : de Ossenkolk is ellipsvormig; in het midden bevindt zich een
eilandje met berken. Het geheel ligt in een gemengd bos; de oever is
vrij steil afgestoken. Het water is praktisch ongekleurd,
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 3 ha, de diepte > 1 m,
Bodem: de bodem bestaat uit zand met plaatselijk een dikke laag
plantemodder.
Vegetatie: in het water moerasrus, veenmos, drijvende egelskop, klein
blaasjeskruid en mannagras. Meer naar de oever snavelzegge, veenpluis,
draadzegge, sterzegge, veenbes en ronde zonnedauw.
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de zuidkant.
Recreatie: de Ossenkolk is gemakkelijk bereikbaar; er loopt een wandelpad omheen en er staan zitbanken, Aan de noordoostkant is de oever
duidelijk vertrapt.
15

Andromedaven

Gemeente Ermelo

Kaartblad 27 C

Geografische ligging: het Andromedaven is het noordelijkste ven ten

oosten van de aanvoerweg naar het vakantieterrein "Mosterdveen", dat
2 km ten noordwesten van het dorp Vierhouten ligt,
Milieu: de vorm van dit ven is wat langgerekt, Het ligt aan de rand
van een vochtig heidegebied, wat weer omgeven wordt door naaldbossen,
Plaatselijk steken bulten veenmos boven het water uit terwijl ze tevens
als drijftillen langs de oever voorkomen. De kleur van het water is bruin,
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 15 are, de diepte > 1 m.
Bodem: de bodem bestaat uit zand met daarop een bruine veenlaag.
Vegetatie: in het water veel veenmos, fonteinkruid, waterdrieblad
en veenpluis; aan de oever ronde zonnedauw, lavendelheide en veenbes,
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de noordzijde, de enige kant waar
het open water nog bereikt kon worden.
Recreatie: het Andromedaven is gemakkelijk toegankelijk; aan de oosten zuidoostzijde loopt een voetpad. De invloed van de recreatie (zo dicht
bij een enorm vakantiecentrum) is merkbaar aan de vertrapte oevers en in
het water gegooide takken, planken enz.
16

Mosterdveen (zwembad)

Gemeente Ermelo

Kaartblad 27 C

Geografische ligging: zie 15; deze plas ligt echter op de camping
van het vakantiecentrum, nabij de ingang.
Milieu: het Mosterveen is ongeveer ovaal van vorm, met een steil afgestoken oever, Het ligt in een gemengd bosje, aan de zuidkant begrensd
door een heidevegetatie. Het water is helder en ongekleurd.

a

de diepte > 1 m.
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 35 are,
plaatselijk een laag
Bodem; de bodem bestaat uit zand met daarop
plantemodder.
i waargenomen; op de zuidVegetatie: in het water is geen plantegroe

ever alleen gras,
oostoever komen pitrus en wilgen voor, op de westo
terwijl de noordoever kaal is.
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de oostoever.
n wordt in de zomer
Recreatie: de noordelijke kant van het Mosterdvee
als zwembad gebruikt.
aT

Waschkolk

Gemeente Ermelo

Kaartblad 27 C

noorden van
Geografische ligging: de Waschkolk ligt ca. 4 km ten
de hoek tussen de
Vierhouten en ca. 4 km ten westen van Nunspeet, in
weg Epe-Nunspeet en de snelweg Amersfoort-Zwolle,
ligt in een
Milieu: de Waschkolk is min of meer rond van vorm, Hij
d met vergemengd bos, maar het geheel ligt weer in een heidegebie

kale zandige
schillende vochtige tot natte plekken. De oever ís op één
op een ondoorplaats aan de oostkant na begroeid, De Waschkolk ligt
eurd.
latende oerbank op 50-60 cm diepte. Het water is ongekl
ongeveer 1 m.
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 18 are, de diepte
laag modder.
Bodem: de bodem bestaat uit zand met plaatselijk een dikke
snavelzegge,
Vegetatie: in het water komt mannagras voor; langs de oever
ei, waterdrijvende egelskop, moerasrus, waterbies, pitrus, wateraardb
navel en moerasviooltje.
nt.
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de west- en aan de zuidka
maanden
Recreatie: de Waschkolk is gemakkelijk bereikbaar. In de zomer
. Eind
werd er veel gezwommen door deelnemers aan de N.C.S.V.-kampen
s
1974 is aan de pacht van de N.C.S.V. een einde gekomen, Door ruiter
wordt vrij veel schade aan de oever toegebracht.
18

Ven 1 op landgoed Welna

Gemeente Epe

Kaartblad 27 C

Geografische ligging: landgoed Welna ligt ten zuiden van de weg EpeNunspeet, in het gedeelte van Tongeren naar Oud Soerel. Het ven ligt
ten westen van het fietspad Oud Soerel-Gortel, ca.

1,5 km ten zzo.

van Oud Soerel,
Milieu: het ven is langwerpig van vorm, met flauw aflopende oever.
Het ligt op een geaccidenteerde heide die op een ondoorlatende oerbank
rust, Om het ven staan enkele berken; de kleur van het water is bruin.
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 5 are, de diepte 50-70 cm,
Bodem: de bodem bestaat uit zand bedekt met een laagje plantemodder.
Vegetatie: in het water zijn geen planten waargenomen; langs de oever
staat voornamelijk pitrus.

« 7655

Monsterplaats: er is gemonsterd aan de zuidoostkant.
wandelRecreatie: landgoed Welna is een voor het publiek opengesteld
gebied. Duidelijke sporen van recreatie zijn in de periode van het
monsteren niet waargenomen.
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Gemeente Epe

Ven 2 op landgoed Welna

Kaartblad 27 C

Geografische ligging: zie 18, Dit ven ligt ca. 2 km ten zzo. van
Oud Soerel, langs een pad dat pal oostwaarts loopt vanaf het fietspad
Oud-Soerel-Gortel.
Milieu: het ven is ongeveer rond van vorm en ligt als een ondiepe kuil
in een open geaccidenteerd heideterrein, dat eveneens op een ondoorlatende oerbank rust. De kleur van het water is bruin,
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt 0-2 are, de diepte maximaal 40 cm,
Bodem: de bodem bestaat uit zand, begroeid met moerasrus,
Vegetatie: in het water moerasrus; op de oever struikheide.
Monsterplaats: er is in het hele ven gemonsterd.
Recreatie: zie 18
19a

Gemeente Epe

Ven 3 op landgoed Welna

Kaartblad 27 C

Geografische ligging: zie 18. Dit ven ligt 100-150 m ten noordwesten
van ven 19,
Milieu: het ven is langwerpig van vorm, met de lengterichting oostwest.
Het ligt in hetzelfde heideterrein als 19, net achter een heuvel be-

groeid met naaldbomen. Op enige afstand ligt een wildakker, De heide
wordt begrensd door een zoom van naaldbomen. De kleur van het water is
bruin,
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 4 are, de diepte 40 cm.
Bodem: de bodem bestaat uit zand met plaatselijk wat plantemodder.
Vegetatie: in het water zijn klein kroos en fonteinkruid waargenomen;
langs de oever pitrus, gele lis en op enkele plaatsen veenmos.
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de zuidkant.
Recreatie: zie 18.
Beheersmaatregelen: dit ven werd door de voormalige boswachter (tot mei
1973) beheerd als viswater. Het werd toen jaarlijks uitgebaggerd en er
werd karper in uitgezet. De huidige beheersmaatregelen zijn onbekend.
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Gemeente Barneveld

Watergraafse meertje

Kaartblad 32 F

Geografische ligging: het Watergraafse meertje ligt ca. 6 km ten noordoosten van Voorthuizen,
Apeldoorn,

ca.

500 m.

ten noorden van de oude weg Amersfoort-

ter hoogte van hectometerpaaltje 18,6.

« £2 =

in
- Milieu: het Watergraafse meertje is bijna rond van vorm; het ligt
steen gemengd bos en rust op een ondoorlatende oerbank. Aan de noordwe
lichtzijde is een vrij diepe geul gegraven. De kleur van het water is
bruin,
- Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 30 are, de diepte is 40-60 cm.
.
- Bodem: de bodem bestaat uit zand met hier en daar een detrituslaagje
- Vegetatie: in het water komen moerasrus, veelstengelige waterbies,
veenmos, veenpluis, vlottende bies en gewone waterranonkel voor; op de
oever staan pitrus, veenmos, pijpestrootje en dopheide.
- Monsterplaats: er is gemonsterd aan de zuidwestkant.
- Recreatie: het Watergraafse meertje ligt in een wandelgebied; een wandelroute loopt langs het meertje; de invloed van de recreatie is te merken
aan de vertrapte oever en in het water gegooide takken en planken.
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Ven op het Wekeromse zand

Gemeente Ede

Kaartblad 32 H

- Geografische ligging: dit ven ligt in het westelijke gedeelte van het
Wekeromse zand, ca.

700 m ten oosten van de Valkse Dijk.

- Milieu: het ven is rond tot ovaal van vorm; de eigenlijke oever ligt ver
boven de waterhoogte die tijdens de periode van monsteren is waargenomen.
Het ven staat regelmatig droog; het water is ongekleurd. Het ven wordt
omgeven door een dennenbos.
- Afmetingen: de oppervlakte van het water wisselt zeer sterk; de grootste
oppervlakte tijdens de monsterperiode heeft ca. 15 are bedragen; de
diepte heeft gevarieerd van O- 30cm.
- Bodem: de bodem bestaat uit kaal zand.
- Vegetatie: alleen aan de rand van het water zijn plaatselijk moerasrus,
veenmos en pitrus gezien,
- Monsterplaats: er is gemonsterd in het hele ven.
- Recreatie: het ven ligt in een wandelgebied dat slechts met toegangsbewijzen bezocht kan worden. De invloed van de recreatie is te merken
aan de vele takken en boomstammen die in het water gegooid zijn.
a2

Kreelse plas

Gemeente Ede

Kaartblad 32 H

Geografische ligging: de Kreelse plas ligt ca. 3,5 km ten ono. van Ede
op het Kreelse zand, ten zuiden van de Kreelse weg.
- Milieu: de vorm van de Kreelse plas is nagenoeg rond. Hij ligt in een
voornamelijk uit loofbomen bestaand bos. De oever is steil afgestoken
en heeft kleine geultjes. De Kreelse plas staat in verbinding met een

plas bij de Ginkel (23). Het water is vaak troebel en bruinig van kleur,
- Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca,

50 are, de diepte > 1 m,

- Bodem: de bodem bestaat uit zand met vooral aan de oever een laag plantemodder erop.

-

12

-

Vegetatie: in het open water is gele plomp waargenomen, langs de oever
riet, grote lisdodde, gele lis, liesgras, waterscheerling, grote waterwegbree, pitrus en mannagras.
Monsterplaats: de Kreelse plas wordt door een hengelvereniging gepacht;
hij wordt regelmatig bemest en er wordt vis uitgezet. Het aantal hengelaars dat er vist is groot; de hoeveelheid

flesjes, papier, aasresten

e.d. die achtergelaten wordt ís navenant.
23

Plas bíj de Ginkel

Gemeente Ede

Kaartblad 32 H

Geografische ligging: de plas bij de Ginkel ligt ca. 1 km ten ozo van
de Kreelse plas, en ten westen van de Heibloemse Allee,
Milieu: deze plas is niervormig en ligt in een gemengd bos met veel
rhododendron. Aan de west- en zuidkant wordt hij begrensd door weiland;
met prikkeldraad is de toegang voor het vee tot in de plas verhinderd.
De oever is plaatselijk steil; het water is lichtbruin van kleur en
troebel,
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 50 are, de diepte > 1 m.
Bodem: de bodem bestaat uit zand met daarop vooral aan de oever een
dikke plantemodderlaag.
Vegetatie: in het open water is geen plantengroei, langs de oever zijn
gele lis, brandnetels, riet en munt waargenomen,

Monsterplaats: er is gemonsterd aan de oostzijde,
Recreatie: onbekend.
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Gerritsflesch

Gemeente Barneveld

Kaartblad 33 A

Geografische ligging: deGerritsflesch ligt 4 km ten zuidoosten van

Kootwijk, aan de noordzijde van het militaire oefenterrein "Harskamper
Zand",
Milieu: de Gerritsflesch ligt op een struikheide terein met veel pijpestrootjebulten, en is onregelmatig van vorm, Aan de westzijde ligt op
vrij korte afstand een weiland; aan de zuidwestzijde wordt de Gerrits--

flesch begrensd door bos waarachter het stuifzand begint. Het geheel
rust op een ondoorlatende oerbank. Het water is kleurloos.
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 4 ha; de diepte gaat tot 1,5 m.
Bodem: de bodem bestaat uit zand plaatselijk bedekt met vlokken wier
Vegetatie: in het water zijn moerasrus en veenmos waargenomen. aan de
oever veenmos, veenpluis, snavelzegge, pitrus en pijpestrootje.

(voor

een uitgebreide vegetatiebeschrijving zie Drescher e.a. 1952).
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de west- en zuidzijde,

Recreatie: het gehele terrein is een staatsnatuurreservaat en gesloten
voor het publiek,

sie
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Ven 1 op het Asselse veld

Gemeente Apeldoorn

Kaartblad 33 A

dit ven ligt ca. 2,5 km ten zuidwesten van Hoog
, vlakbij een
soeren, aan de zuidkant van de weg Hoog soeren-Hoog Buurlo

Geografische ligging:

raster in deze weg.
ende oevers.
Milieu: het ven is langwerpig van vorm, met zeer flauw aflop
Het
Het ligt open in een struikheidegebied, en valt gemakkelijk droog.
k, Het water
Asselse veld rust in zijn geheel op een ondoorlatende oerban
van het ven is kleurloos.
de diepte
Afmetingen: de oppervlakte van het ven wisselt van 0-2,5 are,
van 0-50 cm.
Bodem: de bodem bestaat uit zand begroeid met moerasrus.
op de
Vegetatie: in het water komt behalve moerasrus ook veenmos voor,
oever pitrus en pijpestrootje.
.
Monsterplaats: er is in het hele ven gemonsterd
Recreatie: onbekend.
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Ven 2 op het Asselse veld

Gemeente Apeldoorn

Kaartblad 33 A

Geografische ligging: dit ven ligt ten noordwesten van ven 1 op het
Asselse veld, aan de noordkant van de weg Hoog Soeren-Hoog Buurlo.
in
Milieu: het ven is langgerekt van vorm, met een grote inundatiezone
de richting van de bovengenoemde weg. Het ligt eveneens in een struikheidegebied dat omzoomd wordt door dennenbosjes. De oever loopt zeer
flauw af; het water is bruin gekleurd. Ook dit ven valt gemakkelijk droog.
Afmetingen: de maximale oppervlakte bedraagt 50 are, de diepte 0-60 cm.
Bodem: de bodem bestaat uit zand begroeid met moerasrus.
Vegetatie: in het water staan behalve moerasrus, veenmos en plaatselijk
pitrus; op de oever zijn veenmos, veenpluis, pijpestrootje en pitrus
waargenomen.
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de oostzijde,
Recreatie: tijdens de monsteringen is opgemerkt dat vele ruiters met
hun paarden door het ven waadden.
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Ven 3 op het Asselse veld

Gemeente Apeldoorn

Kaartblad 33 A

Geografische ligging: 200-300 m ten noorden van ven 2 op het Asselse veld,
even ten noorden van een breed pad begroeid met veldzuring.

Milieu: het ven is langwerpig van vorm, en ligt open in een struikheideterrein met pijpetrootjesbulten, De oever is steil; het water is kleurloos.
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 75 are, de diepte > 1m.
Bodem: de bodem bestaat uit zand met vooral langs de oever een laag
plantemodder.

ei

Vegetatie: in het open water is geen plantengroei waargenomen; langs de
oever staan veelstengelige waterbies, pitrus, pijpestrootje en glidkruid.
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de zuidkant,
Recreatie: onbekend
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Ruitersgat in het Wieselse bos
Dit plasje was reeds bij de tweede monstering volledig dichtgegroeid en
is daarom niet in het onderzoek opgenomen,
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Bakenberg

Gemeente Apeldoorn

Kaartbald 33 B

Geografische ligging: dit ven ligt ruim 1 km ten zuiden van
Ugchelen, ten oostenvan de weg Ugchelen-Hoenderlo in het Flips-

bos.

|

Milieu: het ven is klein en onregelmatig van vorm, Het ligt in een gemengd bos; rondom het ven staan dennen en berken. De kleur van het water
is bruin,
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt 1-2 are; de diepte varieert sterk

door de aanwezigheid van diepe kuilen (80-100cm).
Bodem: de bodem bestaat uit zand met daarop een dikke laag plantemodder,
Vegetatie: in het water staan pitrus, mannagras, drijvende egelskop en
plaatselijke veenmos; aan de oever staan voornamelijk pitrus en pijpestro.
Monsterplaats: er is gemonsterd in het hele ven,
Recreatie; het terrein is opengesteld voor het publiek; sporen van
recreatieve bezigheden zijn de vele takken en plastic rommel in het water,
alsmede de plaatselijk
30

Ven in Klein Zwitserland

vertrapte oever.
Gemeente Apeldoorn

Kaartblad 33 D

Geografische ligging: het heidegebied Klein Zwitserland ligt ca. 3 km
ten noordwesten van Loenen. Het meest noordelijke ven in dit heideterrein
is bemonsterd,
Milieu: het ven ligt in een geaccidenteerde heide men dennenopslag. Aan
de zuidoostzijde is door de storm van 1973 een groot stuk bos vernield,
Het hout daarvan werd op dit heidegebied opgestapeld met het gevolg dat
de heide aan de zuidkant volkomen kapot is. De vorm van het ven is langwerpig, de oever steil en de kleur van het water bruin.
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca.

2 are, de diepte 50 cm.

Bodem: de bodem bestaat uit zand met daarop een bruine venige laag.
Vegetatie: in het water drijft wat mannagras, langs de oever staan

veen-

pluis, witte snavelbies, veenmos en pijpestrootje.

Monstering: er is gemonsterd in het hele ven.
Recreatie: het terrein is een vrij wandelgebied; duidelijke sporen van
recreatie zijn niet waargenomen.

«
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Kaartblad 33 D
Gemeente Apeldoorn
Varkensven op de Reeénberg
van
en ligt ongeveer 500 m ten oosten
Geografische ligging: het Varkensv

as

het ven in Klein Zwitserland.
; de oever is steil afgestoken.
Milieu: de vorm van het ven is rond
rondom het ven staan berken. De
Het ven ligt in een naaldbos, maar
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kleur van het water is bruin.
ca. 20 are, de diepte ongeveer 80 cm.
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt
op een laag plantemodder.
Bodem: de bodem bestaat uit zand met daar
en veenpluis, op de oever veenmos,
vegetatie: in het water staan pitrus
us, pijpestrootje en dopheide.
witte snavelbies, ronde zonnedauw, pitr
zuidoost- en zuidwestzijde.
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de
bied; om het ven loopt een voetRecreatie: het ven ligt in een wandelge
en zijn de aan de zuidkant vertrapte
pad. Sporen van recreatieve bezighed
van het ven.
oever en de vele takken op de bodem
Kaartblad 33 D
gemeente Apeldoorn
Trapjesberg in het Loenense bos
ca. 3 km ten zuidwesten van
Geografische ligging: dit plasje ligt
Loenen in het Loenense bos.

nteerd terrein met heide en
Milieu: het plasje ligt ín een geaccide
met diepe kuilen, De kleur van
naaldbos, Het is onregelmatig van vorm
het water is bruin.

2 are, de diepte is plaatselijk
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca.
75 cm.

daarop vooral aan de oever een dikke
Bodem: de bodem bestaat uit zand met
laag plantemodder.
staat voornamelijk pitrus.
Vegetatie: in het water en op de oever

rd.
Monsterplaats: er is in het hele ven gemonste

bied; invloed van de recre~
Recreatie: het Loenense bosis een wandelge
en de vele takken in het water.
atie is merkbaar aan de vertrapte oever
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Plas in de Loenermark

Gemeente Apeldoorn

Kaartbald 33 D

4,5 km ten zuidwesten van Loenen,
Geografische ligging: deze plas ligt ca.
de Loenermark,
op de grens van een heide en bosgebied in
boemerang waarvan de vleugels
Milieu: deze plas heeft de vorm van een
Hij
oost-west /noord-zuid georienteerd zijn.

ligt in een geaccidenteerde

loos, de oever steil.
heide met berkenopslag. Het water is kleur
are, de diepte ongeveer 1m.
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 40
dun laagje zand met wat waterBodem £ de bodem is van beton waarop een
plantenresten rust.
Vegetatie:

op de oever staan pitIn het water komt fonteinkruid voor,

en wilg.
rus, paardestaart, grote egelskop, waternavel

with

Monsterplaats: er is gemonsterd aan de noordkant.
Recreatie: de plas ligt in een wandelgebied; soms wordt er met bootjes
gevaren; de oever is plaatselijk vertrapt.
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Plasje aan de Terletse baan
Dit plasje was bij de tweede monstering dichtgegroeid en is daarom niet
verder in het onderzoek opgenomen,
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Hessengat

Gemeente Rozendaal

Kaartblad 33 D

Geografische ligging: het Hessengat ligt bijna 2 km ten zuidoosten van
Terlet, ten noorden van een zandpad dat ten zuiden van Terlet in ono.
richting loopt als grens van bos en heide,
Milieu: de vorm van het Hessengat is ongeveer ovaal; het ligt in de kom
van een geaccidenteerde heide met hier en daar een berkenbosje. De oever
loopt flauw af; de kleur van het water is afwisselend bruinig en kleurloos.
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 2 are, de diepte is 30-40 cm,
plaatselijk 60-70 cm.
Bodem: de bodem bestaat uit zand en leem met een sterke zuigkracht.
Vegetatie: in het water komen moerasrus, mannagras en fonteinkruid voor.
Op de oever staat pitrus.
Monsterplaats: er is gemonsterd in de hele plas.
Recreatie: onbekend,
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Uddelermeer

Gemeente Apeldoorn

Kaartblad 33 A

Geografische ligging: het Uddelermeer ligt 2 km ten zuidwesten van Uddel
en ten zuiden van de weg Uddel-Garderen.
Milieu: het Uddelermeer is bijna rond van vorm; het wordt aan de noordoostzijde omgeven door gemengd bos; aan de noordwest- en westzijde
begrensd door wegen. Het water is troebel en groenig van kleur,
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 5 ha, de diepte > 1 m,
Bodem: de bodem bestaat uit zand met daarop aan de oever een dikke laag
plantemodder.
Vegetatie: in het open water is geen plantengroei waargenomen; langs de
oever staat riet waarin plaatselijk bitterzoet voorkomt.
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de noordwestkant,

Recreatie: de zuidoostkant van het Uddelermeer is als zwembad is gebruik,
ot

Bleekemeer

Gemeente Apeldoorn

Kaartblad 33 A

Geografische ligging: het Bleekemeer ligt ca. 750 m ten noorden van het
Uddelermeer, aan de noordzijde van de weg Uddel-Garderen,

Milieu: het Bleekemeer is langwerpig van vorm. Het is omsloten door een
loofhoutwal, behalve aan de zuidwestzijde, waar een houtskoolfabriek staat,

in £9

Achter de loofhoutwal ligt weiland. De oever is steil; het water is
kleurloos maar troebel, In het meer bevindt zich een eilandje met veel
riet. Op het water zijn regelmatig eenden waargenomen,
Afmetingen: de Oppervlakte bedraagt ca, 4,5 ha, de diepte > 1 m.

Bodem: de bodem bestaat uit zand met op de monsterplaats een laag
plantemodder.
Vegetatie: in het water staat plaatselijk riet, op de oever zijn pitrus,
bramen en elzen waargenomen.
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de oostzijde.
Recreatie: onbekend.
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Meerveldse Biezen

Gemeente Apeldoorn

Kaartbald 33 A

Geografische ligging: dit ven ligt 3 km ten zzo, van Uddel op het
Meerveldse veld,
Milieu: de vorm van het ven is onregelmatig. Het ligt in een geaccidenteerd struikheidegebied met nog een aantal andere vennen en putten in
de buurt. De oever van het ven is steil; er staan enkele lange palen in
het water; de kleur van het water is bruin,
Afmetingen : de oppervlakte bedraagt 25-30 are, de diepte is ca, 50 cm.
Bodem: de bodem bestaat uit zand,
Vegetatie: in het water langs de oever staan veenpluis, veenmos, en pitrus.
Monsterplaats: er is gemonsterd in het meest zuidelijke ven, aan de
zuidoostkant,
Recreatie: het gebied is voor het publiek gesloten.
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Groot Zeilmeer

Gemeente Apeldoorn

Kaartblad 33 A

Geografische ligging: het Groot Zeilmeer ligt ca, 1 km ten noordwesten
van de Meerveldse Biezen, in het meest noordelijke gedeelte van het
Broekeldbos.
Milieu: het Groot Zeilmeer is bijna rond van vorm; het is omgeven door
een walletje met loofhout. Op het walletje staan vier waarnemingsposten
(voor de jacht ?), in vervallen staat. De oever van het ven loopt flauw
af. In het ven is een verlanding met snavelzegge en pitrus, aan de oostzijde ongedaan gemaakt. De kleur van het water is bruin.
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt (het verlandende gedeelte meegerekend)

ca. 40 are, de diepte ongeveer 50 cm, enkele diepere putten uitgezonderd,
Bodem: de bodem bestaat uit zand, plaatselijk begroeid met veenmos.
Vegetatie: in het water staan snavelzegge, veenmos en pitrus, op de
oever kleine zonnedauw.
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de oostzijde,
Recreatie: het gebied is voor het publiek afgesloten.
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Kaartblad 33 C

Gemeente Ede

Kempesf lesch

Geografische ligging: de Kempesflesch ligt 3 km ten noordoosten van de

legerplaats "De Harskamp'', midden in een stuifzandgebied.
Milieu: het ven is langwerpig van vorm; het ligt in een dennenbos, maar
wordt aan de zuidzijde begrensd door gemengd bos. Het geheel rust op een
ondoorlatende oerbank. Het water is kleurloos.
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt 50-60 are, de diepte is gemiddeld
50 cm‚ met uitzondering van enkele diepere putten,
Bodem: de bodem bestaat uit zand met een klein laagje plantemateriaal,
Vegetatie: in het water komen moerasrus, veenmos en veelstengelige waterbies voor; langsde oever staat hier en daar pitrus,
Monsterplaats: er is

gemonsterd aan de zuidoostkant.

Recreatie: het hele terrein is voor het publiek gesloten,
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Smitsplas

Gemeente Ede

Kaartblad 33 C

Geografische ligging: de Smitsplas ligt in het schietterrein van het

"Harskampse zand". 3 km ten oosten van de Harskamp, langs de Ossenweg.
Milieu: de Smítsplas is langwerpig van vorm, de lengterichting is wzwono. Hij ligt in een matig geaccidenteerd struikheidegebied, met wat berkenen dennenopslag. Het ven rust op een ondoorlatende oerbank; de oever loopt
flauw af en het water is lichtbruin gekleurd.
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 40 are, de diepte ongeveer 50 cm,
Bodem: de bodem bestaat uit zand met een laagje plantemodder erop.
Vegetatie: in het water staan pitrus en veenpluis; aan de oever pitrus
en pijpestrootje.
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de zuidoostkant.
Recreatie: als er niet door het Nederlandse leger geschoten wordt, is dit
terrein gedeeltelijk voor het publiek opengesteld. Sporen van recreatieve
bezigheden zijn niet in het ven waargenomen.
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Hoge Veluwe, plas bij de

Gemeente Ede

Kaartblad 33 C

Koperen Kop .

Geografische ligging: dit plasje ligt in het nationale park de "Hoge
Veluwe", ten zuiden van de Houtkampweg,

tegenover de afslag van deze weg

naar het restaurant de Koperen Kop.
Milieu: het plasje is klein en onregelmatig van vorm; het ligt in een
bosje met veel rhododendron en berk, De oever is plaatselijk steil afgestoken; de kleur van het water is bruin.

Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca, 2 are, de diepte ongeveer 75 cm,
Bodem: de bodem bestaat uit zand met daarop een laag plantemodder.

Vegetatie: alleen op de oever staat pitrus.

i AG

Monsterplaats : er is gemonsterd in het hele plasje.
Recreatie: duidelijke sporen van recreatieve bezigheden in het plasje
zijn niet waargenomen,
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Hoge Veluwe, plas bij Hubertus Gemeente Ede

Kaartblad 33 C

Geografische ligging: deze plas ligt in het nationale park de “Hoge
Veluwe", 100m ten zuiden van de grote plas bij het Jachtslot Hubertus.
Milieu: de plas in langwerpig van vorm; hij ligt in een loofhoutbosje
met eiken, berken en rhodendendron. Aan de oostkant bevindt zich een

weiland. Via een plastic buis wordt water uit de plas naar een veedrinkplaats in het weiland geleid. De oever is steil afgestoken; de kleur van
het water is lichtbruin.
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 12 are, de diepte > 1m.
Bodem; de bodem bestaat uit zand met daarop een laag bladeren.

Vegetatie: in het water komt witte waterlelie voor, op de oever wat pitrus,
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de zuidoostkant.
Recreatie: sporen van recreatieve bezigheden zijn niet waargenomen,
44-49

De volgende vennen liggen op de heide in het oostelijke gedeelte van de
"Hoge Veluwe". De namen die op de stafkaart (schaal 1:25.000, 1965) vermeld worden zijn aangehouden. Het gebied rust op een ondoorlatende oerbank.

Vennen "Hoge Veluwe"
a4

Gemeente Ede

Kaartblad 33 C

Deelense Wasch
Geografische ligging: ten westen van de Heiweg, ca. 600 m van het kruispunt van de Heiweg met de Sintelweg.
Milieu: de Deelense Wasch is langwerpig van vorm; aan de oostkant staat
een rijtje hazelaars, aan de westkant ligt een wildakker. De oever ís
steil afgestoken; het water is kleurloos.
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt 70 are, de diepte ongeveer 60 cm,
Bodem: de bodem bestaat uit zand met een dun'laagje plantemateriaal.
Vegetatie: in het water zijn veenmos, mannagras en waterbies opgemerkt,
aan de oever staan pitrus, pijpestrootje, moerasviooltje en tormentil,
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de westzijde.
Recreatie: er wordt soms in het ven gezwommen; duidelijke sporen van
recreatieve bezigheden zijn niet gezien,

45

Ven met punt

Geografische ligging: dit ven ligt vrij zuidelijk in het bovengenoemde
heidegebied, ten zuiden van een oud karrespoor dat van de Heiweg naar de
weg Hoenderlo-Deelen loopt.
Milieu: het ven is onregelmatig van vorm en loopt ín noord-noordwestelijke
richting in een punt uit. De oever is flauw aflopend; het water is kleurloos.
Het ven ligt open in de struikheidevegetatie.

80

Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 50 are, de diepte gaat tot 75 cm,
Bodem: de bodem bestaat uit zand met een dunne laag plantemateriaal.
Vegetatie: in het water komen veenmos, moerasrus en enkele pollen pitrus
voor; op de oever staan pijpestrootje en wat pitrus.
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de oostkant.
Recreatie: er zijn geen sporen van recreatieve bezigheden waargenomen,
46

Ven.

Geografische ligging: dit ven ligt 200 m ten noorden van het bij 45
genoemde karrespoor.
Milieu: het ven is onregelmatig langwerpig van vorm en ligt open in de
heide. De oever is plaatselijk steil; het water is kleurloos.
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 37 are; de diepte is 50 cm.
Bodem: de bodem bestaat uit zand begroeid met moerasrus.
Vegetatie: in het water zijn moerasrus, veenmos, veenpluis en pitrus
waargenomen; op de oever pijpestrootje, met hier en daar wat lavendelheide.
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de noordkant,
Recreatie: zie 45

47

Gietense Fleschen
Geografische ligging: de Gietense Fleschen liggen noordelijk in het heidegebied, en het dichts bij de weg Hoenderlo-Deelen, Het grootste ven is
bemonsterd,
Milieu: aan de noordoostkant van het ven staan dennebomen; aan de zuidkant bevindt zich een aarden wal. De oever loopt flauw af; het water is
kleurloos.
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 70 are, de diepte ongeveer 60 cm,
Bodem: de bodem bestaat uit zand met daarop een bruine venige laag.
Vegetatie: in het water staan veenmos, pollen pijpestrootje en in het
noordwesten veenpluis; op de oever komen pijpestrootje en dopheide voor.
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de westzijde.
Recreatie: zie 45,

48

Berg en Dal
Geografische ligging: Berg en Dal bestaat uit twee vennen die ten zuiden
van de Gietense Fleschen liggen, Het westelijke ven is bemonsterd,
Milieu: de vorm van het ven is praktisch vierkant; het oostelijke ven
is bijna dichtgegroeid met snavelzegge. De oever van het bemonsterde ven
is plaatselijk steil afgestoken; het water is kleurloos,
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 25 are, de diepte 70-80 cm.

< 24s

Bodem: de bodem bestaat uit zand met daarop een bruine venige laag.
Vegetatie:

aan de
in het water zijn veenmos en moerasrus waargenomen;

oever komen snavelzegge, pitrus, pijpestrootje en ronde zonnedauw voor.
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de westzijde.
Recreatie:

49

zie 45.

Ven

op de heide in
Geografische ligging: dit ven is het meest zuidelijke ven

het oostelijke gedeelte van de "Hoge Veluwe".
open in de
Milieu: dit ven is min of meer driehoekig van vorm; het ligt
struikheide. De oever is flauw aflopend; het water is kleurloos.
Afmetingen: de oppervlakte bedraagt ca. 25 are, de diepte 40-50 cm.
Bodem: de bodem bestaat uit zand plaatselijk bedekt met wat plantemateriaal.
en paddestoeltjes
Vegetatie: in het water komen veenmos, moerasrus, veenpluis
voor; op de oever staan witte snavelbies en pijpestrootje.
Monsterplaats: er is gemonsterd aan de zuidoostkant.
Recreatie: zie 45,

392) =

IV

Materiaal en methode

Methoden van verzamelen

A

1) Netmonsters (diatomeeën en cladoceren)
edeelte van het
Voor zover mogelijk werd uit het open gedeelte en het oeverg
een plankobject met ean emmar 35 1 water verzameld. Dit water werd via
je ondertonnet met een maaswijdte van 46 u opgevangen in een verzamelbuis
buisje
aan het net. Hierna werd dit materiaal overgebracht in een glazen
het onmo(20 ml) en gefixeerd met 4 % formaline. Bij kleine objecten was

35 1
gelijk een open-watergedeelte te onderscheiden. In zo'n geval werd
water op verschillende plaatsen verzameld,

2)

Monsters voor de bepalingen van chemische parameters

40
Voor het bepalen van een aantal chemische parameters is één maal voor
zijn uitgeobjecten 3 l water verzameld in plastic flessen. De bepalingen
voerd op het Waterleidinglaboratorium Midden Nederland te Utrecht.
Van alle objecten zijn in het veld de temperatuur bepaald (thermometer

merk Precision), de kleur en de pH (pH-meter op batterijen, merk Metrohm),
er
Tevens is voor de bepaling van het zuurstofgehalte terplaatse ongeve
100 ml water uit het object genomen en gefixeerd met mangaanchloride en
kaliumhydroxide.

3) Sedimentmonsters (diatomeeén en cladoceren)
g
De sedimentmonsters zijn verzameld met behulp van een grondboor met messin

kop (inwendige f 5 cm) en op/afschroefbare segmenten van plexiglas (20 cm
lang). In de messingkop

zit een klep met een rubberen scharnier, Bij het

duwen in het sediment opent deze klep zich, bij het uit het sediment halen
sluit hij zich. Op twee plaatsen per object (n.l. in het litoraal en in
water) zijn met deze boor de bovenste + 10 cm van het sediment verzameld, waarmee een tijdsmarge van zo'n 50-100 jaar bestudeerd kan worden
(Frey, 1960). De sedimentmonsters werden overgebracht in een plastic zak

het

voor verdere behandeling op het laboratorium.
B

Methode van behandeling

1)

Netmonsters

a) diatomeeën.
Van het gefixeerde materiaal is met een pipet een kleine hoeveelheid

afgenomen. Van deze hoeveelheid is een diatomeeénpreparaat gemaakt met
met behulp van waterstofperoxide (30 %) en geconcentreerd zoutzuur
(methode volgens Trommel, R‚I,N, niet gepubliceerd). Dit preparaat werd
onder een microscoop (250x) systematisch afgezocht waarbij de soorten
voor zover mogelijk gedetermineerd werden. (250-1000 x). Bij de preparaten van de eerste bemonstering is dit zeer uitvoerig gebeurd;

in

verband met de beschikbare tijd is bij de andere bemonsteringen de

5

waar zich
volgende methode toegepast. Op die plaats van het preparaat

lengte
relatief de meeste diatomeeën bevonden, werd vier keer een gehele
zijn om
(of breedte) van het preppraat afgezocht. Dit bleek voldoende te
zijn verde diatomeeënrijkdom te kunnen karakteriseren, De determinaties
kregen met behulp van Hustedt 1969, Rabenhorst 1971 en Van der Werff
1957-1974.

b) cladoceren.
Voor het bestuderen van de cladoceren werd al het gefixeerde materiaal

in petrischalen overgebracht en bij een vergroting van 25-40x afgezocht.
De voorkomende soorten werden eruit gelicht, ingebed in glycerine en

gedetermineerd (100-1000 x). Globale aantalsverhoudingen werden als
de
volgt genoteerd: dominerend, veel, matig, weinig en enkele, Bij

determinaties is gebruik gemaakt van de gegevens van o.a. Flösner 1972,
Scourfield 1957 en Wagler z.j.

2) Monsters voor de bepalingen van chemische parameters
De bepalingen van de chemische parameters zijn uitgevoerd volgens de onderzoekmethoden voor afvalwater, opgesteld door het Nederlandse Normalisatie
Instituut. Voor het vaststellen van de aanwezigheid van humuskolloïden ter
bepaling van de dystrofie is de kleur van het water geschat en als volgt
weergegeven (overeenkomend met de kleurtabel van Plehn, in Liebmann 1951,
voor de kleurschatting van het zuurstofgehalte in water):
Kleurloos

0,5

ccm 0,/1.

lichtbruin

0,6-3,9

ccm 0,/1.

bruin

4,0-7,0

ccm 0,/1.

donkerbruin

>

ccm 0,/1.

8,0

Het zuurstofgehalte is bepaald met behulp van de Winklermethode.

3) Sedimentmonsters
a) diatomeeén
Nadat de beide sedimentmonsters (van litoraal en open water) van één
object zorgvuldig met elkaar gemengd waren, is van deze hoeveelheid
20 ml afgenomen. Van dit materiaal zijn diatomeeénpreparaten gemaakt
als bij B la.

b) cladoceren
De rest van de sedimentmonsters is met water gespoeld over een reeks van
bronzen zeven met afnemende maaswijdte (4,8; 2,8; 2,0; 1,0 en 0,5 mm).
Het spoelwater werd opgevangen in een dichte bak en tenslotte via een
zeef met maaswijdte 0,08 mm afgezeefd, Het materiaal dat op deze zeef
achter bleef, werd gefixeerd met & % formaline.
Het materiaal dat op de grovere zeven achterbleef werd op cladocerenschildjes gecontroleerd en daarna weggegooid.

chs

de onderzochte monsterUit het gefixeerde materiaal zij voor elk van

ed in glycerine
punten 200 schildjes (en/of fragmenten) geteld, ingeb
uitwerking van de sedien gedetermineerd. In verband met de tijd is de
ten waarvan verwacht
mentmonsters slechts voor 19 objecten gedaan. Objec
elrijkdom van het
zou kunnen worden dat er een verandering in de voeds
zou kunnen zijn.
water gedurende de afgelopen 50-100 jaar opgetreden
V

Uitwerkingvan de eerste doelstelling

a) Inleiding en methode van ordenen
grond hiervan is in dit
De Veluwe is van origine een voedselarm gebied. Op

gebruikt om een
onderzoek de mate van voedselrijkdom (trofie) als criterium
trofie is een maat voor
indeling van de onderzochte wateren op te stellen. De
).
de energiehuishouding van een oecosysteem (zie blz.29
voerd met behulp van
flen kwalitatieve methode om de trofie te bepalen is uitge
als cladoceren.
het voorkomen van indicatorsoorten van zowel diatomeeén
overgenomen van
De indicatiewaarden der soorten bij de diatomeeén zijn

terwijl die
Van der Werff (1957-1974). Hustedt (1969) en Rabenhorst (1971)
e en De Vos (1932)
bij de cladoceren zijn overgenomen van Redeke (1948), Redek
oorten verwerkt
en Flésner (1972). Van de diatomeeén zijn alleen die indicators
en per monsterpunt
welke in meer dan 50% (arbitraire grens) van de monstering

sloten). Bij de
voorkwamen. (hiermee worden eventuele "toevallige" soorten uitge
zodat een correctie
cladoceren is de kans op "toevallige" soorten veel kleiner,
bij de cladoceren
daarvoor bij deze organismen niet is toegepast. Wel zijn
d bij de inventarizowel losse schaaltjes als volledige organismen meegereken
ndelijke indeling
satie, De verwerking van de indicatorsoorten tot de uitei
is als volgt uitgevoerd:
de onderzochte
Voor de twee groepen organismen is een tweetal reeksen van
Het object
wateren opgesteld, waarbij gebruik gemaakt is van rangnummers.
moede) en/of
met de meeste indicatororganismen voor oligotrofie (voedselar

van de
dystrofie (humuszuurrijkdom) krijgt nummer 1, waarna de volgorde
indicatoren
onderzochte wateren bepaald wordt door het afnemend % of aantal
hetzelfde % of
voor oligotrofie en/of dystrofie, Hebben een aantal wateren
aan de beurt
aantal indicatoren, dan krijgen deze het laagste rangnummer dat
volgende
was. Het water dat echter op deze groep volgt, krijgt het daarop
5 blz. 51)
rangnummer als er normaal doorgenummerd zou zijn (zie tabel

deze reeksen
Ook voor de indicatoren van eutrofie (voedselrijk) zijn twee van
ummer 1, waarna de
gemaakt: het water met de minste indicatoren krijgt rangn

e.
reeks vervolgd wordt met toenemend aantal indicatoren voor eutrofi

oe. ae

onderOp deze wijze ontstaan vier reeksen met een bepaalde volgorde van de
zochte wateren (twee gebaseerd op de voorkomende indicatorsoorten van dia-

tomeeén (in %) en twee van cladoceren (aantal).
Vervolgens zijn de vier rangnummers van één object afzonderlijk bij elkaar
opgeteld. Hierdoor ontstaat een nieuwe rangorde waarin de wateren met de
meeste indicatoren voor oligotrofie en/of dystrofie en de minste indicatoren
voor eutrofie links in de reeks komen te staan en de wateren met de minste
indicatoren voor oligotrofie en/of dystrofie en de meeste indicatoren voor

eutrofie. (zie tabel 5 blz.51).
Aan de hand van staafdiagrammen is van deze tabel een grafiek gemaakt die als
basis diende voor de verdere waardering (zie fig. 1a blz. 52)

b) Methode van waardering aan de hand van biologische maatstaven
De basis voor deze hydrobiologische waardering wordt gelegd door de onderzochte wateren in te delen op grond van hun mate van voedselrijkdom (zie
fig. la blz. 52). Zoals reeds is gezegd, is het Veluwegebied van nature een
voedselarm gebied, zodat aanwijzingen voor oligotrofie bij de waardering
zwaar zullen moeten wegen. Grof weg kunnen de wateren aan de hand van fig.la
(blz. 5) in drie groepen verdeeld worden, waarbinnen de indicatie voor oligotrofie van links naar rechts afneemt, Op grond van deze indeling is een hydrobiologische waardering in drie categorieën mogelijk :
groep 1 waarde groot, groep 2 waarde vrij groot, groep 3 waarde matíg grootgering.
Groep 1 bevat 31 van de 46 wateren. Deze 31 wateren hebben toch nog onderling een aantal kwalitatieve verschillen, zodat een nadere differentiatie
zinvol lijkt. Hiervoor zijn gegevens over de structuur van een oecosysteem

(zie blz.29) van belang, te weten de diversiteit (mate van verscheidenheid)
en de uniciteit (mate van zeldzaamheid). Deze gegevens al of niet in combinatie met enkele chemische gegevens en literatuurgegevens zijn bij de methode
van waarderen van belang geweest.
-

Diversiteit

Deze maat van verscheidenheid is bekeken van diatomeeën en/of cladoceren
aan de hand van de gegevens van dit onderzoek, terwijl de diversiteit van
de hemipteren (waterwantsen) uit de onderzoekgegevens van Van Moorsel

(in voorber.) werden verkregen. In enkele gevallen kon tevens gebruik gemaakt worden van de gegevens betreffende diversiteit van de desmidiaceeën
(Coesel 1974),
Als maat voor de diversiteit zijn de volgende arbitraire aantallen soorten
genomen

van de verschillende groepen organismen :

We

laag

middelmatig

hoog

diatomeeën
cladoceren

0 - 30
De
§

31 - 50
6 - 10

51 en meer
11 en meer

hemipteren

0 - 10

11 - 20

21 en meer

Groot belang wordt hierbij gehecht aan een grote diversiteit als de chemische
parameters nog wijzen op oligotrofie, Daarnaast wordt aan een lage diversiteit
zeer veel waarde gehecht als deze samengaat met een extreem oligotroof

(electrolytarm) en zuur milieu (zie blz, 30).
-

Uniciteit

Bij deze maatstaf is speciaal gelet op het voorkomen van een aantal voor
Nederland zeldzame soorten, vooral als het indicatoren voor oligotrofie
zijn. De gegevens hierover van hemipteren en desmidiaceeén zijn afkomstig

van resp. Van Moorsel (in voorber.) en Coesel (1974).
Als aanvulling op deze biologische gegevens zijn chemische gegevens gebruikt als deze het oligotrofe aspect van de wateren benadrukten,
Hiervoor waren van belang:
zuurgraad pH

pH 3-5

orthofosfaatgehalte
nitrietgehalte
nitraatgehalte
calciumgehalte
kaliumpermanganaatgetal

< 0,1
< 1,0
< 5
< 10
> 75

mg/l
mg/1
mg/l
mg/l
mg/l

(Höóll 1960)
”
"

Een hoog kaliumpermanganaat getal samen met een bruine kleur van het water

is een aanwijzing voor dystrofie (Harnisch 1929),
Tenslotte zijn oudere literatuurgegevens alleen gebruikt als ze nog enige
geldigheid zouden kunnen bezitten (b.v. omdat een water al tijden in een
beschermd gebied ligt en nadelige invloeden niet gesignaleerd zijn.
Op grond van bovengenoemde gegevens (diversiteit, uniciteit, chemische
parameters en literatuur) is een herindeling gemaakt van de wateren die behoren tot groep 1, 2 en 3 van fig. la blz, 52 , Deze herindeling is weergegeven
in fig. 1b blz, 53,en hieruit blijkt dat uiteindelijk niet drie maar vier
groepen wateren te onderscheiden zijn, De hydrobiologische waarde van deze
groepen is nu als volgt: groep 1 zeer groot, groep 2 gfoot, groep 3 vrij
groot en groep 4 matig groot tot gering.

c) Resultaten (voor tabellen en figuren zie blz. 43-55).
De resultaten van het onderzoek zijn voornamelijk weergegeven in tabelvorm.
In tabel O is aangegeven op welke data tussen juni 1973 en juni 1974 de
verschillende wateren zijn bemonsterd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat
vier wateren, nr. 10, 13, 28 en 34 wegens een te kleine wateroppervlakte in
de loop van het onderzoek zijn vervallen, terwijl monsterpunt 19a en 49 aan
de lijst zijn toegevoegd.

Wien

De tabellen 1,2, 3 en 4 geven een overzicht van de inventarisaties wat
betreft de diatomeeën (tabel 1), de cladoceren (tabel 2), de chemische

parameters (tabel 3) en de hemipteren (tabel 4). In deze tabellen is aangegeven welke soorten oligotrofie of eutrofie indiceren, terwijl tevens per
monsterpunt het totaal aantal soorten en het aantal voor Nederland zeldzame
soorten ís aangegeven.
Op grond van de indicatoren voor oligotrofie en eutrofie van diatomeeën en
cladoceren is een rangorde van de wateren samengesteld (zie blz.24).
Het resultaat is weergegeven in tabel 5. Teneinde een beter beeld te krijgen
zijn de monsterpunten vervolgens gerangschikt naar trofiegraad en dit leidde
tot fig. la. In deze figuur, louter gebaseerd op trofie-indicatoren, kunnen
drie groepen monsterpunten onderscheiden worden. Op grond van de overwegingen
vermeld op blz.25 e.v. is een aantal monsterpunten nog nader bekeken:

A

De groep vennen gelegen op de oostelijke heide van de "Hoge Veluwe" en de
Kempesflesch, resp. nr. 45, 46, 47, 48, 49 en 40, Deze vennen hebben een

lage diversiteit aan diatomeeën, cladoceren en hemipteren, welke echter
gepaard gaat met een zeer lage pH (3,3 - 3,8) en een laag gehalte aan
orthofosfaat, nitriet, nitraat en calcium, Tevens bevat ven 40 bijzondere

desmidiaceeén. (Heimans z.j.).
B

Bakenberg (nr. 29) valt op door de hoge diversiteit aan diatomeeën en
cladoceren, terwijl er ook vrij veel zeldzame soorten diatomeeën, cladoceren en hemipteren gevonden zijn. De zeldzame diatomeeën zijn bovendien
alle indicatoren voor oligotroof water. Het water van Bakenberg is verder
dystroof en bevat zeer weinig calcium. (zie blz.26).

C

Het Andromeda-ven (nr. 15) en de Gerritsflesch (nr.24) vallen beide op
door. de hoge diversiteit en de grote uniciteit van het aantal cladoceren,
terwijl het water in beide vennen electrolytarm en zuur is. (zie blz. 26).

D

Van het ven op de Tongerense heide (nr. 7) en de Deelense Wasch (nr.44)
is de hoge diversiteit aan cladoceren van belang, alsmede het feit dat in
beide vennen veel soorten wantsen voorkomen die de voorkeur geven aan
oligotroof water zonder dat er soorten aanwezig zijn die eutroof water verkiezen. De Deelense Wasch heeft daarbij nog een vrij grote uniciteit door
de aanwezigheid van oligotroof water minnende daotomeeënsoorten. Beide
vennen bevatten electrolytarm en zuur water.

E

De Ossenkolk (nr. 14) bevat eveneens electrolytarm en zuur water en wordt
daarbij gekenmerkt door een hoge diversiteit aan cladoceren en hemipteren.
Ook kan er van een vrij grote uniciteit van de soorten cladoceren gesproken worden,

wak
F

De groep wateren die hiertoe behoren: Kikkersgat (nr.2), Speulderveld

(nr. 11), Ven op de Elspeetse hei (nr, 12), Waschkolk (nr. 17) en
Watergraafs meertje (nr. 20) worden alle gekenmerkt door een grote diversiteit aan hemipteren terwijl tevens de uniciteit van deze organismen
vrij groot genoemd kan worden voor nr. 11, 12 en 17. Daarnaast is voor
nr. 11 de hoge diversiteit en uniciteit van desmidiaceeén (Coesel 1974)
en voor nr. 12 de uniciteit van cladoceren nog te vermelden. De objecten
nr. 2, 12, 17 en 20 bevatten tevens electrolytarm en zuur water.
Op grond van bovenstaande gegevens zijn in fig. la enkele verschuivingen in
de volgorde van de monsterpunten aangebracht zodat deze niet meer geheel
overeenkomt met de volgorde die gebaseerd is op diatomeeën en cladoceren
die
oligotroof en eutroof water indiceren (zie fig. la en fig. 1b). Het meest

opvallend is hierbij de verplaatsing van monsterpunt 17 (Waschkolk), vooral
vanwege de diversiteit en uniciteit van de daar aanwezige hemipteren., Het
minder oligotrofe karaketer van dit ven kan mede veroorzaakt zijn door het
feit dat het ven vanaf 1899 tot en met 1974 in de zomermaanden als zwembad
werd gebruikt bij de N.C.S,V.-kampen voor middelbare scholieren, iets
waaraan
met ingang van 1975 een eind is gekomen (mondel. med. boswachter),
De nieuwe indeling heeft tot gevolg dat er vier groepen wateren
onderscheiden
kunnen worden, waarvan de eerste twee een zeer grote en grote
hydrobiologische waarde bezitten, groep drie een vrij grote en groep vier
een matig

tot geringe hydrobiologische waarde vertegenwoordigen (zie tabel
6).
Tenslotte zijn alle bij het onderzoek betrokken wateren, voorzien
van hun
monsterpuntnummer en hun hydrobiologische waarde alfabetisch
weergegeven in
tabel 7,

d) Discussie
De doelstelling van het hier beschreven onderzoek is de
hydrobiologische
waarde te bepalen van een aantal stilstaande wateren op
de Veluwe (uiteindelijk 46 vennen en plassen). Om tot een waardering te
kunnen komen is het
noodzakelijk een zo groot mogelijk inzicht te verkrijgen
in de oecosystemen
van de verschillende wateren. Dit inzicht kan verkregen
worden als alle groepen organismen, de chemische samenstelling en de fysisc
he eigenschappen van
het te onderzoeken water bij het onderzoek worden betrok
ken. In verband met

het grote aantal objecten (46) en de beschikbare tijd bleek
dit een onmoge-

lijke opgave. Bij een waardering die voornamelijk wordt
uitgesproken op grond
van gegevens over het voorkomen van diatomeeën en cladoc
eren moet men zich
realiseren dat slechts een gedeelte van de informatie
die een oecosysteem
kan verschaffen, verwerkt is, Diatomeeën en
cladoceren maken echter deel uit
van een oecosysteem en kunnen als zodanig de
toestand van een oecosysteem

weergeven (Schroevers 1970).

es

Criteria om een oecosysteem te kunnen waarderen moeten gezocht worden in
het wezenskenmerk van de oecosystemen, n.l. het proces van verandering, ook

wel "rijping" of successie genoemd(Schroevers 1970). Naarmate een oecosysteem
zich langer ongestoord kan ontwikkelen, is de rijpheid groter en zal het bij
een grote verstoring langer duren voor een dergelijk oecosysteem zich

‘her-

steld heeft. De onvervangbaarheid is in dit geval groter dan bij een oecosysteem dat zich nog niet zo lang ongestoord heeft kunnen ontwikkelen,
De waardering zal in het eerste geval in het algemeen hoger zijn dan in het
tweede. Inofrmatie over de mate van rijpheid waarin zich een oecosysteem
bevindt wordt ontleend aan :
1

criteria ín verband met de structuur (opbouw) van het oecosysteem
a, diversiteit : mate van verscheidenheid
b, uniciteit

2

: mate van zeldzaamheid

criteria in verband met de energiebalans van het oecosysteem
a, trofie

: mate van voedselrijkdom

b, saprobie

: mate van verstoring in de kringloop van opbouw en afbraak
door extra belasting met organische stoffen

(Schroevers 1970).
Aangezien de Veluwe een voedselarm gebied is (wat voor Nederland al bijzonder
genoemd mag vorden) is in dit onderzoek in eerste instantie de nadruk gelegd
op de trofie, Om dit criterium de bepalen is een kwalitatieve, op indicatorsoorten berustende methode gehanteerd (zie blz,24).
Bezwaren tegen deze methode

kunnen zijn :

= het vaak vrij kleine aantal aanwezige soorten (vooral bij de cladoceren)
per monsterpunt;

- het kleine aantal trofie-indicatoren dat ter beschikking staat;
- het feit dat bij een rangorde a.h.w. een groot verschil wordt gecreéerd
door de plaatsing van de monsterpunten met een gelijk aantal indicatorsoorten op de plaats van het op dat moment laagste rangnummer, en de
plaatsing van het eropvolgende monsterpunt op de plaats van het rangnummer
als er normaal doorgenummerd zou zijn (zie blz,24 en 25).
In hoeverre deze methode een vertekend beeld van de werkelijkheid geeft,
is moeilijk te overzien,
Naast deze kwalitatieve benadering is ook een kwantitatieve benadering mogelijk aan de hand van chemische parameters, In het algemeen worden hiervoor
het fosfaatgehalte en eventueel het nitriet- en nitraatgehalte en de rijkdom
aanelectrolyten (uitgedrukt in het geleidingsvermogen) gebruikt.
In dit onderzoek is een aantal chemische parameters in een veertigtal objecten
bepaald. Een bezwaar hierbij is dat er voor deze bepalingen slechts eenmaal

monsters genomen konden worden. Van het totale fosfaatgehalte is alleen dat
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bevond
hoeveelheid fosfaat dat zich vrij in het water
tie van het gehalte aan
orthofosfaat) vastgesteld. Bij de interpreta

gedeelte van de
(het z.g.

rekenschap van geven dat dit een
fosfaat, nitriet en nitraat moet men zich er
ssen die zich in het water afmomentopname is uit een hoeveelheid van proce
en, fosfaatbinding aan
spelen (b.v. fosfaatbinding door algen en waterplant
e verbindingen e.d.).
de bodem, bacteriéle omzettingen van stikstofhoudend
l van de onderzochte
Vooral in het extreem zure milieu dat een groot aanta
verlopen dan in meer
wateren is, blijken chemische omzettingen anders te

1929, Hutchinson
‘neutrale" milieus (Baas Becking en Nicolai 1934, Harnisch
teerd konden worden en
1957), zodat de gevonden gehalten moeilijk geinterpre
zijn gebruikt.
daarom alleen in samenhang met de biologische gegevens
en te komen is,
Om tot een nadere differentiatie van de onderzochte water

iebalans van het
naast bovengenoemd criterium trofie, in verband met de energ
siteit en uniciteit,
oecosysteem, tevens gebruik gemaakt van de criteria diver
m (zie blz.29).
welke verband houden met de structuur van het oecosystee
t kunnen optreden
Moeilijkheden die bij de interpretatie van de diversitei
zijn de volgende:
relatie met een
1) een hoge diversiteit zal in een ongestoord milieu, in
zige oecosysteem
bepaalde mate van voedselrijkdom, aangeven dat het aanwe
e daarvan een grote
een grote mate van rijpheid bereikt heeft, en uit hoofd
oecosysteem een
mate van onvervangbaarheid heeft, Een reden om aan dit
hoge waardering te geven;
een gestoorde
2) een hoge diversiteit kan echter ook het gevolg zijn van

nog, en
situatie (of mengsituatie), waarbij soorten van vóór de storing
Het hangt
soorten als gevolg van de storing, reeds aanwezig kunnen zijn.
siteit negavan de mate van de storing af, of in zo'n geval de hoge diver
ngen zal de
tief dan wel positief gewaardeerd zal worden. Bij grote stori
llen, bij zeer
waardering voor de hoge diversiteit meestal negatief uitva
er b.v.
kleine storingen kan deze waardering ook positief uitvallen, wanne
den,
door de kleine storing juist enkele bijzondere soorten gaan optre
Het aspect van de uniciteit gaat dan eveneens een rol spelen;
ven dat het
3) een lage diversiteit kan in een ongestoord milieu toch aange
in het geval
aanwezige oecosysteem een grote mate van rijpheid bezit, n.l.
m
dat het oecosysteem bijzonder voedselarm is, en/of het oecosystee aan
er zich
bijzonder extreme grenzen (b.v. zuurgraad) gebonden is, zodat
dan wel een
maar enkele soorten ín kunnen handhaven. Meestal behoren hier
siteit
aantal specifieke soorten toe. Dit is een reden om een lage diver
hoog te waarderen;
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weer van het oecosysteem op het moment van de monstername,
de onderzochte
Hopenlijk zal deze indeling niet tot gevolg hebben dat er met
wateren in de lagere waardecategorieën geen rekening wordt gehouden,

Relatief gezien (binnen het Veluwegebied) mogen deze wateren een matig groot
tot geringe waarde gekregen hebben, op landelijk niveau zal deze waarde anders
en hoger liggen!

e) Conclusie
Een vergelijking van de onderzochte wateren op de Veluwe met soortgelijke

wateren elders in Nederland (voornamelijk Noord-Brabant en Drenthe) leidt
tot de conclusie dat het gebied van de Veluwe een groot aandeel bezit van
Nederlands meest extreem zure, voedselarme en iets voedselrijkere wateren
(Beyerink 1927, Redeke en De Vos 1932, Redeke 1948, Van Dijk e.a. 1960,
Jansen 1973, Huynen 1973, Leentvaar 1958 en niet gepubliceerde gegevens).

£)

Samenvatting
In het kader van het Veluweproject waarin een hydrobiologische waardering
is gevraagd over de stilstaande wateren op de Veluwe, zijn 46 van deze

wateren geïnventariseerd op diatomeeën en cladoceren, Vanwege het oorspronkelijke oligotrofe karakter van het Veluwegebied is speciaal aandacht gegeven
aan die soorten diatomeeën en cladoceren die een indiactiewaarde hebben voor
trofie. Op grond van de aangetroffen indicatorsoorten zijn de 46 wateren in
eerste instantie ingedeeld in drie groepen gerangschikt van oligotroof naar
eutroof. Daarnaast behorenoligotrofe situaties in Nederland tot de zeldzaamheden. Naar aanleiding hiervan hebben aanwijzingen voor oligotrofie bij de
waardering zwaar gewogen. Omdat 31 van de 46 wateren tot de groep met de aanduiding oligotroof behoren, maar deze wateren toch nog onderl ing een aantal
kwalitatieve verschillen hebben, is een nadere differentiatie gemaakt:
met behulp van de gegevens over hemipteren, desmidiaceeën en enkele chemische
parameters zijn de wateren van de oorspronkelijke drie groepen tenslotte ingedeeld in vier groepen. Deze groepen hebben de volgende waardering gekregen :

groep 1

hydrobiologische waarde zeer groot (17 vennen)

groep 2

hydrobiologische waarde groot

groep 3

hydrobiologische waarde vrij groot ( 7 wateren)

groep &

hydrobiologische waarde matig groot-gering (7 wateren)

(15 vennen)

Het blijkt nu dat 32 van de 46 onderzochte stilstaande wateren op de Veluwe
een zeer grote en grote hydrobiologische waarde vertegenwoordigen. Het gebied
van de Veluwe herbergt hiermee een groot aandeel van Nederlands meest voedselarme en iets voedselrijkere wateren.

a 39 «
g) Appendix
Voor het voortbestaan van bovengenoemde hydrobiologischehoogwaardige oligotrofe vennen is de recreatie een van de grote gevaren (dit in verband met

eutrofiëring en/of saprobiëring). Aangezien de recreatiedruk op de Veluwe
nog ieder jaar toeneemt, is het van belang deze wateren tijdig veilig te
stellen, Een aantal vennen ligt thans in min of meer beschermde gebieden,
waarin zij door de uitgebreide contrôle en hun vaak afgelegen ligging vrijwel ongestoord zijn. Tot deze groep behoren de volgende vennen:

Kikkersgat (2), Hooge Heide (5), ven op de Tongerense heide (7), Landgoed
Welna ven 1 (18) en ven 2 (19), Wekeromse zand (21), Gerritsflesch (24),

Asselse veld ven 3 (27), Groot Zeilmeer (39), Kempesflesch (40), Smitsplas
(41) en Hoge Veluwe de vennen 45-49,
Daarnaast dient echter te worden opgemerkt dat verschillende onderzochte
vennen door de huidige toename van de recreatieve druk direkt gevaar lopen
aangezien ze op zeer gemakkelijk te bereiken plaatsen gelegen zijn.
Tot deze groep vennen behoren :
Pluizenmeer (4), plas bij Schaveren (8), ven op het Speulderveld (11),

ven op de Elspeetse hei (12), Ossenkolk (14), Andromedaven (15), Mosterdveen (16), Waschkolk (17), Watergraafse meertje (20), Asselse veld ven 1 (25)
en ven 2 (26), Bakenberg (29), ven in Klein Zwitserland (30), Varkensven (31),

Trapjesberg (32) en de Deelense Wasch (44).
Voor het behoud van deze vennen is het noodzakelijk op korte termijn maatregelen te treffen die de huidige recreatiedruk doen verminderen zodat een
herstel van de aangebrachte schade kan optreden,

wk

VI

Uitwerking van de tweede doelstelling

a) Resultaten (zie tabel 8-12, blz. 56 t/m 62).
In tabel 8 staan de op soort gedetermineerde diatomeeën uit alle net- en
eventuele sedimentmonsters van de onderzochte wateren alfabetisch gerangschikt. Van de niet tot op de soort gedetermineerde diatomeeën zijn alleen
diegene vermeld, die in de net- en sedimentmonsters van de 19 hierop onder-

zochte wateren voorkwamen. De afbeeldingen en beschrijvingen van deze diatomeeën zijn te vinden in een aparte bijlage.
In tabel 9 staan de tot op de soort gedetermineerde cladoceren uit alle neten eventuele sedimentmonsters van de onderzochte wateren alfabetisch gerangschikt, Ook alle niet tot op de soort gedetermineerde cladoceren van alle
onderzochte wateren zijn hier weergegeven. De afbeeldingen en beschrijvingen
van deze cladoceren zijn eveneens vermeld in de aparte bijlage,
In tabel 10 ís de vergelijking weergegeven van de aantallen soorten diatomeeén en cladoceren in de net- en sedimentmonsters van de 19 onderzochte
wateren, Niet tot op de soort gedetermineerde diatomeeën en cladoceren zijn
in deze tabel niet verwerkt,
In tabel 11 is een vergelijking gemaakt tussen de presentie der families/
geslachten van de diatomeeën in de net- en sedidmentmonsters van de 19 onderzochte wateren, Niet tot op de soort gedetermineerde diatomeeën zijn buiten
beschouwing gelaten.
In tabel 12 is deze vergelijking voor de cladoceren gemaakt. De niet tot op

de soort maar wel op geslacht gedetermineerde cladoceren zijn hier () vermeld.

b) Discussie
De doelstelling van dit onderzoek was na te gaan of diatomeeën en schildjes
van cladoceren in het oppervlakkige sediment van ondiepe wateren eventuele
veranderingen in voedselrijkdom van het water gedurende de afgelopen 70-100
jaar kunnen aangeven, In eerste instantie zijn hiervoor de inventarisatie
van de diatomeeën en de cladoceren van de net- en sedimentmonsters uit 19
onderzochte wateren naast elkaar gezet (zie tabel 8 en 9, blz.

56 t/m 59).

Het is hierbij te verwachten dat bij een verschuiving in de voedselrijkdom
het aantal soorten in de sedimentmonsters groter zal zijn dan in de huidige
netmonsters. Immers alle dode diatomeeën en cladoceren zullen tenslotte in
het sediment terecht komen. Het meest opmerkelijke in de tabellen 8 en 9 is
echter dat het aantal soorten in de sedimentmonsters vooral bij de diatomeeën
+ 50 % lager ligt dan in de netmonsters. Door dit grote verschil konden verschuivingen in de soortensamenstelling n.a.v. veranderingen in de voedselrijk-

dom niet vastgesteld worden.

=. ae

De oorzaken voor dit verschil in aantallen soorten tussen de net- en sedimentmonsters kunnen gezocht worden in ;

1) Invloed van mechanische verstoring: onder invloed van wind en watervogels
en de daardoor

veroorzaakte turbulentie in deze ondiepe wateren kunnen

slecht verkiezelde en/of lange smalle diatomeeënsgemakkelijk stuk gaan en
eventueel gemakkelijk in oplossing gaan. Ook dunne schildjes van cladoceren
kunnen hiervan te lijden hebben, Round (1964) geeft dit aan

voor de naald-

vormige diatomeeënsoorten Asterionella formosa, Fragillaria crotonensis,
Nitzschia sp. en Synedra sp. In dit onderzoek van wateren op de Veluwe
zijn slechts weinig naaldvormige soorten diatomeeën gevonden, n.l.
Asterionella formosa, Fragillaria crotonensis, Nitzschia recta, Synedra
acus en Synedra ulna en zij blijken eveneens weinig in de sedimentmonsters
aanwezig te zijn. De gevonden grote verschillen tussen de net- en sedimentmonsters kunnen aan de hand van deze soorten niet

verklaard worden.

De tabellen 8-12 geven aan dat veel meer soorten in dit onderzoek in de
sedimentmonsters ontbreken en tabel 11 dat slechts bij die geslachten die
hun grootste verspreiding hebben in de wat voedselarmere wateren n.l. de
geslachten Eunotia, Frustulia, Punnularia en Tabellaria de meeste overeen-

komsten gevonden zijn tussen net- en sedimentmonsters, Het geslacht Stauroneís dat níet aan voedselarm water gebonden is, vertoont een zelfde
overeenkomst, Of dit wijst op een zekere constantie van de onderzochte
wateren blijft echter de vraag.
Bij de cladoceren doet zich een vergelijkbaar probleem voor. Van enkele
families/geslachten van deze diergroep is het bekend dat de schildjes

(en/of fragmenten ervan) slecht

in het sediment bewaard blijven.

Frey (1967) geeft hiervan een overzicht :
Number of species in each family of Cladocera that have been positively identified
from their remains in fresh
sediments, and the various exoskeletal components that have been helpful in these hen
_—
(Largely from Frey, 1964)
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* Mandibles of the Sididac, Daphniidac, Bosminidae and Chydorid
ae are abundant in sediments but as yet

have not been sorted“out by species.

tigen dit: schildjes
De resultaten van dit onderzoek op de Veluwe beves
); Sida Crystallina
van Daphnia sp. en Ceriodaphnia sp. (fam, Daphniidae

nauwelijks in
(fam, Sididae) en Polyphemus pedicuius (Polyphemidae) zijn
de sedimentmonsters aangetroffen (zie tabel 12, blz. 62).
en
Wordt de vergelijking van de aantallen soorten cladoceren in de netvoerd
sedimentmonsters met weglating van deze geslachten opnieuw uitge

en
(zie tabel 12, blz.62) dan blijven de grote verschillen tussen de netsedimentmonsters wat

betreft de aantallen soorten cladoceren, grotendeels

bestaan.

2) Invloed van het chemisch milieu
n
Hiervan zijn slechts gegevens aver diatomeeën bekend. Diatomeeën blijke
onder bepaalde omstandigheden te kunnen oplossen, Een beschermende laag
eeën
(over de structuur hiervan is men het nog niet eens) die de diatom
bedekt gaat kapot, waarna aantasting van de kiezel begint. Vooral in sterk
alkalisch reducerend’‘milieu is het oplossen van diatomeeën vaak waarge-

nomen (o.a. Jérgensen 1955, Lewin 1961, Merilainen 1971). Over oplossen
van diatomeeén in zuur milieu, omstandigheden waarmee men in dit Veluwe
onderzoek te maken heeft,

is veel minder bekend. Round (1964) vermeldt

een slechte conservering van diatomeeén onder zure omstandigheden en noemt
daarbij de mogelijkheid dat dit samen kan hangen met de oxidatie-reductie
toestand van het sediment. Of deze verschijnselen zich voordoen in de
onderzochte ondiepe wateren op de Veluwe is niet bekend en zou een onderwerp voor een nadere studie kunnen vormen,

3) Invloed van de methodiek
In dit onderzoek zijn met een bodemboor ( @ 5 cm) + 10 cm dikke sedimentmonsters van twee (naar Frey, 1960) verschillende plaatsen (nl. látoraal
en in het open water) per plas verzameld, Het aantal monsters dat in de
hier bestudeerde paledimnologische literatuur voor één object wordt opgegeven varieërt van 1-50, of wordt niet opgegeven. De keuze van de twee
sedimentmonsters per object in dit onderzoek op de Veluwe is gebaseerd
op het artikel van Frey (1960) waarin hij op vergelijkbare wijze per object
twee sedimentmonsters uit het oppervlakkig sediment verzamelt en test of de
gegevens van zijn onderzoek overeenkomen met de gegevens van de netmonsters

uit het jarenlange onderzoek van Birge + 70 jaar geleden, Het resultaat was
positief. Het is echter mogelijk dat deze twee monsters toch geen representatief beeld kunnen geven van de samenstelling aan diatomeeën en cladocere-

schildjes, omdat de verdeling van deze organismen in het sediment niet
homogeen hoeft te zijn.

< Se

Voor pollenkorrels is aangetoond dat processen als het opwervelen van
het oppervlakkige sedimentmateriaal o.i.v. wind, nieuwe aanvoer vanuit
de lucht, in ondiepe plassen van monsterplaats tot monsterplaats verschillen opleveren, terwijl ook de grootte van de verschillende soorten
pollenkorrels tot een niet homogene verdeling in het sediment aanleiding
geeft (Davis 1973). Bovendien is verplaatsing van oppervlakkig sediment
met de daarin aanwezige pollenkorrels en diatomeeén door tubicifiden

(Davis 1974) en chaoboruslarven (Merilainen 1971), aangetoond. In hoeverre
de onder 1,2 en 3 genoemde invloeden van belang zijn geweest voor de uiteindelijke resultaten van dit onderzoek, is niet aan te geven. Voorlopig
zijn uit de gegevens van de net- en sedimentmonsters van dit onderzoek
geen gevolgtrekkingen te maken over het al of niet optreden van veranderingen in de voedselrijkdom van de onderzochte wateren, Wel is duidelijk
geworden dat er nog maar zeer weinig paleolimmlogische gegevens beschikbaar zijn over ondiepe plassen en nog helemaal niets over het soort wateren dat in dit onderzoek is bestudeerd.

c) Samenvatting
In dit onderzoek is bestudeerd of diatomeeén en schildjes van cladoceren in
het oppervlakkige sediment van ondiepe wateren, eventuele veranderingen in
voedselrijkdom van het water gedurende de afgelopen 70-100 jaar, kunnen aangeven, De soorten diatomeeën en cladoceren uit de net- en sedimentmonsters
van 19 ondiepe stilstaande wateren op de Veluwe zijn met elkaar vergeleken.
Een verschuiving in de voedselrijkdom van deze wateren zou met behulp van
indicatorsoorten van diatomeeën en cladoceren voor voedselrijkdom aangetoond
kunnen worden, Er bleek echter een enorm verschil tussen de net- en sedimentmonsters te bestaan, wat betreft het aantal soorten, vooral bij de diatomeeën.
Op grond hiervan konden verschuivingen in de voedselrijkdom van de 19 onderzochte wateren niet aangetoond worden, Een aantal oorzaken (mechanische oorzaken, invloed van het chemisch milieu, invloed van de methodiek) voor het
grote verschil in aantallen soorten diatomeeën en cladoceren tussen de neten sedimentmonsters wordt aangegeven.

VII Tot slot van dit verslag worden nog enkele woorden gewijd aan het voorkomen van
Boreo-montane soorten en soorten die als glaciaalrelicten bekend zijn, in de neten sedimentmonsters van de onderzochte stilstaande wateren op de Veluwe.

Bij dit inventariserend onderzoek op de Veluwe zijn een aantal soorten diatomeeën
en cladoceren gevonden, die in het algemeen beschouwd worden als soorten met
een boreo-montane verspreiding, of als glaciaalrelicten (zie tabel 13, blz, 63).

Harnisch (1929) en Thienemann (1950) vermeldden reeds dat plassen in heiden en
hoogveengebieden in de laagvlakten van Europa dè plaatsen zijn waar deze soorten
zich kunnen handhaven. De vraag of de verspreiding van deze soorten in de laag-

ooae

vlakten van Europa inderdaad afhankelijk is geweest van de ijstijden en het
terugtrekken van het landijs wordt nog steeds bediscussiëerd. Als oorzaak van
de zuidelijke verspreiding van de cladoceer Euryceris glacialis (bestempeld
als glaciaalrelict) wordt b.v. door Kaiser (1959) de verplaatsing van deze
soort d.m.v.

trekvogels genoemd. Het voorkomen van deze soort in die landen,

die juist langs de hoofdroute van de trekvogels liggen (Denemarken, Nederland,
Engeland) spreekt dit niet tegen. Wat de verklaring van de verspreiding van
deze soorten in de laagvlakten ook mag zijn, het Veluwegebied herbergt een
aantal wateren waarin deze boreo-montane soorten en glaciaalrelicten zowel
bij de diatomeeën als bij de cladoceren, in vrij grote aantallen voorkomen.
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Tabel 1
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Tabel 1 (vervely)

Inventarisatie, diversiteit en wniciteit van de soorten dintomeeën im 46 stilstaande wateren opoe Veluwe (1975-1974).
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Tabel 6

Lijst van de stilstaande wateren op de Veluwe, gerangschikt naar
hun hydrobiologische waarde.

zeer groot

2
7
11
12
14
15

Kikkersgat
Ven op de Tongerense heide
Ven op het Speulderveld
Ven op de Elspeetse heide
Ossenkolk
Andromedaven

groot

4
5
8
16

18
19

17 Waschkolk

21

20
24
29
40
44
45

25
26
27

46
47
48
49

vri

Watergraafse meertje
Gerritsflesch
Bakenberg
Kempesf lesch
Hoge Veluwe, Deelense Wasch
Hoge Veluwe, ven met punt
Hoge Veluwe, ven
Hoge Veluwe, Gietense Fleschen
Hoge Veluwe, Berg en Dal
Hoge Veluwe, ven

root

3 Plas op landgoed de Polberg
9 Plas in Ermelo
19aLandgoed Welna, ven 3
35 Hessengat
38 Meerveldse Biezen

42 Hoge Veluwe, plas bij de Koperen
Kop
45 Hoge Veluwe, plas bij Hubertus

30
31
32

Pluizenmeer
Hooge Heide
Plas bij Schaveren
Mosterdveen
Landgoed Welna, ven 1
Landgoed Welna, ven 2
Ven op het Wekeromse zand
Asselse veld, ven 1
Asselse veld, ven 2
Asselse veld, ven 3
Ven in Klein Zwitserland

Varkensven op de Reeënberg
Trapjesberg in het Loenense bos

39 Groot Zeilmeer

41

Smitsplas

matig groot-gering

1 Waa
6 Leemkuil bij Epe
22 Kreelse plas

23 Plas bij de Ginkel
33 Plas in de Loenermark
36 Uddelermeer
31 Bleekemeer

Tabel

7

Alfabetische lijst van de stilstaande wateren op de Veluwe

met

hun monsterpuntnummer en hun hydrobiologische waarde.

naam

nummer

Andromedaven
Asselse veld,,ven 1
"

"

»

ven

2

"

"

‘

ven

3

Bakenberg
Bleekemeer

Elspeetse hei, ven op
Ermelo, plas in
Gerritsflesch
Ginkel, plas bij de
Groot Zeimeer
Hessengat
Hoge Veluwe, Berg en Dal
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Bijlage
Beschrijvingen en afbeeldingen van niet tot op de soort gedetermineerde

diatomeeën en cladoceren.
De beschrijvingen van de diatomeeën zijn gerangschikt naar de volgorde
der monsterpunten, de afbeeldingen alfabetisch.
De beschrijvingen en de afbeeldingen van de cladoceren zijn alfabetisch
gerangschikt.
N in IN, 2N enz. = netmonster van monsterpunt 1, 2 enz.
B in 37B,

enz.

= sedimentmonster van monsterpunt 57 enz.

DIATOMEEËN
1NCymbellacf.ventricosa
Habitus:Valvahalvemaanvormigmethogeconvexedorsalekanten+rechte
ventralekant,dieinhetmiddenietsconvexisgebold,enaande
uiteinden+spitsisgerond.
Structuur:Rapheisrecht,nabijdeventralekant;centmalknopeniets
naardorsaalwijzend,depoolspletennaarventraalwijzend.
Axialeareasmal,in'tmiddenniet/nauwelijksverwijd.
Transapikalestriaegepuncteerd? (nietgoedtezien).Hetaantal
transapikalestriaein10pisteweinigvoorCymbellaventricosa
(dezemoeten12-18enaandeuiteindenmeerdan18in10uzijn).
Afm.:lengte:19u;breedte:14U»aantaltransapik.striaeaanventr.
zijde:11in10u,aandors.zijde:in 'tmidden12-13in10u
aanuiteinden15-16in10ja.
1NNaviculasp.1
Habitus:Valvawatelliptisch,rechthoekig,aandepolenwatscheef.
Structuur:Rapherecht,begrensddooreensmalleaxialeareadiein
hetmiddentransapikaalverwijdis.Detransapik.striaeiets
radiaal,inhetmiddenzeerkort(2aanenezijde1aanandere
zijde).
Afm.:lengte 16m breedte7U;13transapik.striaein10u.
1NNaviculasp.2=Nav.sp.14(6N)
Habitus:Valva lineair,terminaalietstransapikaalversmald.
Structuur:Valvametzeerdichtopelkaarstaandetransapikalestriae
(nietafzonderlijk tetellen)mediaalmettweeduidelijkveruit
elkaarstaandestriaewaardoordeaxialeareamediaaltransapikaal
verbreedis.Rapheaanwezig.
Afmetingen:+12ulang,+4Ubreed.
1NNaviculasp.3
Habitus:Valvaellipsvormigmetietstoegespitsteuiteinden;slecht
verkiezeld.
Structuur:Valvadoorslechteverkiezelingmoeilijk tezien;transapikale
striaemediaalparallel,terminaalietsradiaal. Axialeareanauw,
nietmediaalverbreed.Rapheaanwezig.
Afmetingen:+10ulang;5ubreed; 18-20transapik.striaein10u.
1NNaviculasp.4
Habitus:Valvazeerkleinennauwelijksmetolieimmersiezichtbaar,fijne
structuur,lineairmetafgerondeuiteinden.
Structuur:zeerfijn,transapikale striaenietafzonderlijk tezien,zeer
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âichtopelkaar.Axialeareasmalmediaalverwijd toteenaande
lateralezijdecentralearea,tevensterminaalverwijd.
Geenraphegezien.
Afmetingen:+10ulang,+5Vbreed.
1NNaviculasp.5
Habitus!Valvalineair,lateraal mediaanenterminaaltransapikaaliets
verbreed.
Structuur:transapik.striaeradiaal,axialeareasmal,centraaltransapikaal
verbreeddoorkorteremediolaterale striae.Rapheaanwezig;axialearea
aanuiteindenweerietsverbreed.
Afmetingen:lengte11u;breedte3»5-4v;19transapik.str.in10u.
1NNaviculasp.6
Habitus:Valvarhombischlangwerpigvanvorm,mediaalhetbreedst.
Structuur:Valvametradialestriaediemediaalonregelmatigverkortzijn:
kort,lang,kort.Axialeareasmalmediaal+rondverwijd.Raphe
aanwezig.
Afmetingen:+15ulang;+6ubreed;+20transapik.striaein10u,
mediaalietswijdergesteld.
1NNaviculasp.7
Habitus:Valvaellipsvormigmetietstoegespitsteuiteinden,vagestructuur.
Structuur:Valvamettransapik.striaedie+paralell,terminaal+radiaal
staan.Axialeareazeersmal,centrumnietverwijd;rapheaanwezig.
LijktergopNav.sp.3«
Afmetingen:+10ulang; ± 5 V-breed;+23transapik.striaein10u.
(li,jktookopNaviculaKrasskei(Hustblz.287)maarheefthiervoorte
veelstriaein10u ) .
1Ncf.Achnanteslinearis
Habitus:Valvalineair,terminaalietssmallerwordend.
Structuur:Valvamet+radialetransapik.striae,mediaalzeersterkverkortwaardoordevrijsmalleaxialeareatransapikaalverwijdistot
bijnalateraal.Rapheaanwezig.GeenValvagevondenzonderraphe.
Afmetingen:+15Vlang;+5V-breed;+ 1 9 striaein10u.
1Ncf.QpephoraIN
Habitus:Valvakegelvormigmetheteropoleapikaalas.
Structuur:Valvamettransapikaleparallelestriae,grof.
Pseudoraphesmal. Aansmalstepooleensepten?
Afmetingen: +21ulang;+5V-breed;+10striaein10u.
(komtnietovereenmetdebeschrijvingvande zoetwatersoort
0.Martyi:dezeheeftmaar8transapikaal striaein10u ) .
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1NNäviculacf.seminulum
Habitus:Valvalineair-elliptisch,mediaalenterminaalverbreed,terminale
polenbreedafgerond.
Structuur:Valvametradialetransapikalestriae,mediaalzeersterkverkort-afwezig.Axialeareasmal,centraalrhombischverwijd.
Afmetingen:+16ulang;+4Vbreed;+22transapik.striaein10u.
WijktvanbeschrijvingvanN.seminulumafdoorgroteraantal
striaein10u;engroterecentralearea.
1Ncf.Achnantessp.1N
Habitus:Valvalineairelliptischmetbreedafgeronde polen.
Structuur:Valvametradialetransapikalestriaediemediaalverkortzijn.
Axialeareasmal,centralearearhombischverbreed.Rapheaanwezig.
Geenvalvaezonderraphegezien.
Afmetingen:11ulang;+5libreed;20transapik.striaein10u.
1Ncf.Cymbellasp.
Habitus:Valvaasymmetrisch,metconvexedorsalerandenminderconvexe
ventralezijde,uiteindenafgerondenwatuitgerekt.Geenduidelijke
Cymbelloïdevorm.
Structuur:Valvametvrijgreffe +radialetransapik.striae,mediaal
verkort.Axialeareavrijsmal,mediaallangwerpigverbreed.
Afmetingen:+18ulang;+6ubreed;14transapik.striaein10u.
1NCyclotellasp.1»Cvclotellakützinginiana
2NCyclotellacf.Menighiniana
Habitus:Ronde+vlakkevalva.
Structuur:Valvametduidelijkeradialestriae+l/3lengtevandestraal.
Geenschaduwlijnen;vanbuitennaarbinnenwordendestriaesmaller.
Hetcentrumvandevalvaisgrofmetpuntenbezet.
Afmetingen:0 + 1 1 u,+9striaein10u.
LijktopC.menighiniana,dochdezeheeftnietzo'nduidelijk>,
gestructureerdcentrum.
2NPinnulariacf.globicepsvar.Krookei
Habitus:Valvasmallineairmediaalenvooral terminaaltransapikaal
verbreed.
Structuur:Valvametradiale transapikale striaemediaalverkort;
rapheaanwezig;axialeareasmal;centralearearondtotlangwerpigverbreed.
Afmetingen:+18ulang;+5ubreed;+ 18striaein10u.
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2NNaviculasp.8
Habitus:Zeerkleinesoortmetdunneverkiezeldevalva ±ellipsvormig.
Structuur:Valvametvagestructuur:transapikale striaenietafzondeiijk
tezien,zeerdichtopelkaar;alleendebegrenzingvandecentr.
areaisduidelijkmet2uitelkaarstaandeverkortestriae.
Raphezeervaag.Axialeareavrijsmal,centraleareaverbreedtot
lateraal,diabolovormig.
Afmetingen:+9Hlang, + 4 P-breed.
2NSynedracf.tabulatavar,fasciculata
Habitus:Lineair-lancetvormigevalvametvrijspitseuiteinden.
Structuur:Valvamettransapikalestriaedie+wandstandigzijn,centraal
nietonderbroken. Pseudorapheeenvrijsmallelancetvormigeruimte.
Afmetingen:+23ulang;+7pbreed;16—17striaein10u.
VerschilmetbeschrijvingvanS.tabulatavar.fasciculata:
Dezeheeft9-14 transapik.striaein10u.
3NNaviculasp.9
Habitus:Kleinevorm;valvabreedelliptischmetstompeuiteinden;
weinigverkiezeld.
Structuur:Valvametdichtopelkaarstaanderadialetransapik.striae,
mediaalverkort;rapheaanwezig;axialeareazeersmal,centrale
arealateraalverbreed+diabolovormig (moeilijktezien).
Afmetingen:+13 V-lang,+6ubreed.+24striaein10u,centraal+10
in10|i.
3NNaviculasp.10
Habitus:Zeerkleinevormwaarvandekenmerkenslechttezienzijn.
Structuur:Valvaelliptisch,lineairvanvorm;transapik.striae
+parallel;geenraphegezien;axiale areazeersmal,centraal
ietsvergrootmet2stippen? (ofartefacten?).
Afmetingen:+10ulang;+4 V-breed;+26?transapik.striaein10u.
3NNaviculasp.11
Habitus:Zeerslechtverkiezeldevalva,lineair-elliptischvanvorm
met+stompepolen.
Structuur:Valvametvrijdichtopelkaarstaandetransapik.striae,
ervaakgebrokenuitziendofscheefstaand+radiaal;mediaal
+gelijkmatigverkort.Slechtsgedeeltenvanderaphewaargenomen;
axialeareazeersmal;centralearea+ruitvormig.
Afmetingen:+22ulang,+8ubreed; 18-20transapik.striaein10u.
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3NSynedrasp3N
WaarschijnlijkSynedrarumpens
Habitus:Valvavrijsmal+lancetvormiglineairvanvorm,vlakvoor
depolenietsingedeukt,polenafgerond.
Structuur:Valvametduidelijketransapik.striae,inhetmidden(mediaal)
afwezig;Pseudoraphesmal,centraleareaaanwezig.
Afmetingen:+37 V-lang,+3uhreed;+ 1 9 striaein10u.
4NNitzschiacf.filiformis=N.filiformis.
4NNaviculacf.Schönfeldii
Habitus:Kleineelliptisch.lancetvormigevormmetvrijspitsepolen.
Structuur:Valvametradialetransapik.striae,mediaalietsverkort;
rapheaanwezig,smalleaxialearea,centralearea+rond.
Afmetingen:15p.lang;6-7ubreed; 14-15transapik.striaein10u.
NaviculaSchönfeldiiheeftstompepoleneninhetmiddenafwisselend
kortereenlangeretransapik.striae.
4NNaviculasp.12
Habitus:Kleinevorm;valva+lineair^mediaalenterminaal transapikaal
verbreed.
Structuur:Valvametradialetransapik.striae,eenzijdiglateraalafwisselendkorterenlanger(aanéénzijdemoeilijktezien).
Rapheaanwezig.Axialeareazeersmal, aande polenietsverbreed.
Centraaltcirkelvormigverwijd.
Afmetingen:11ulang;5V-breed;+22striaein10u.
4NNaviculasp.13
Habitus:Duidelijkevorm;Valvalineair-elliptisch-lancetvormig.
Mediaalhetbreedst;polenvlakenstomp.
Structuur:Valvametduidelijkeparallelle,aandepolen+_radiale
transapik.striae;raphemeteenzijdigafgebogenpoolspleten.
Axialeareasmal,centralearea+ruitvormig.
Afmetingen:+22ulang;7 V-breed;+15striaein10u.
(LijktopPinnularia).
6NFragillariasp.1=Fragillariabrevistriata
Habitus:Lineair-lancetvormige valvametvrijspitsepolen.
Structuur:Valvametrandstandige transapik.striae (kort);pseudoraphe
lancetvormig.
Afmetingen: 19ulang;+5ubreed;15striaein10u.
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6Ncf.Caloneis
Habitus:Valvalineairmetbreedafgerondepolen.
Structuur:Zeerfijnestructuur,geenafzonderlijketransapik.striae
tezien;rapheaanwezigaxialeareazeersmal,incentrumnietverbreed.Eenzijdiglateraalzijnmediaalenkeletransapik.striaete
zien.
Afmetingen: ± 35 V-lang;9Hbreed.
6Ncf.Fragillaria=cf.Fragillariasp.49N(ziedaar)
Habitus:Vormelliptisch-lancetvormigmetvrijspitsepolen.
Structuur:Valvamettransapik.striaedievandeenezijdenaarde
anderezijdelopen.Geenaxialeareagezien.Transapik.striae
+radiaal.
Afmetingen:+13ulang;+5ubreed;+ 1 6 striaein10u.
6NSynedrasp.1
Habitus:Langesmallesoort.Valvazeergeleidelijknaardepolentoe
smallerworden,lineair.
Structuur:Valvahettransapik.striaedieinhetcentrum geen centr.
areaopenlaten.Transapik.striaeparallel,pseudoraphesmal,
onduidelijk.
Afmetingen:+74 p.lang;+2à3V-breed;+18-19striaein10u.
Opm:LijktquabeschrijvingopS.tenera,dochheeftietsteweinig
striaein10u (S.teneraheeft20-24striaein10 u ) .
6NNaviculasp.14=Naviculasp.2(1N)
Habitus:Zeerkleinevorm.Valvalineairmetbreedafgerondepolen.
Structuur:Zeerfijnestructuur;Valvametalleencentraal (mediaal)
enkeleduidelijketransapik.striae;verdernietlosvanelkaar
tezien.Rapheaanwezig;axialeareazeersmal,mediaal transapikaal
verbreed totbijnalateraal.
Afmetingen:+8)ilang; +3ubreed.
6NNaviculasp.15
Habitus:Kleinevorm*Valvalineair,mediaalenterminaal wattransapikaal
verbreed.Polenbreedafgerond.
Structuur:Valvametzeerfijnestructuurzodatdetransapik.striae
nietafzonderlijk tezienzijn;alleenmediaalzijndestriaedie
decentraleareabegrenzenenerinstaan

duidelijk;axialearea

zeersmal;rapheaanwezig;centraleareatotlateraalverbreed.
Afmetingen:+13,5ulang;+3»5ubreed.

6NAchnantessp,1
Habitus:Valvalineair-elliptischmetbreedafgerondepolen;kleinevorm.
Structuur:Valvametduidelijke transapik.striaeparallel-radiaalgerangschikt;pseudoraphevrijsmalmediaalniet (nauwelijks)verbreed.
Afmetingen:+11ulang;+4ubreed;16-17transapik.striaein10u.
6Ncf.Achnantea sp.6N
Habitus:Valvalineairmetietsspitsafgerondepolen.
Structuur:Valvametduidelijke transapik.striae,parallel.
Pseudoraphesmal,mediaalnietverbreed; transapik.striaemediaal
nietonderbroken.
Afmetingen:+16jilang; ± AV-breed;+19striaein10u.
6flNitzschiasp.1
Habitus:Valvalineair,rostraat+capitaai;afgerond.
Structuur:Zeerfijnenauwelijks zichtbaretransapikalestriae.
Carinaeduidelijkzichtbaar.
Afmetingen:+29ulang;2,5-3ubreed.Carinae 10-11in10u.
8Ncf.Fragillariabrevistriata
Habitus:Valvaellipsvormigmet+toegespitstepolen.
Structuur:Valvamettransapikalestriaedierandstandigzijneneengrote
lancetvormigepseudorapheoverlaten.Destriae+parallel,aande
polen+radiaal.
Afmetingen:lengte+16u;breedte+6]i;+16striaein10u.
VoorPragillariabravistriatazijndestriaetelang.
8NNaviculasp.16=Nav.cf.halophila=Nav.sp.22.(ziedaar)
Habitus:Kleinevorm,Valvalineairrostraat,capitaatafgerond.
Structuur:Fijnestructuur,valvametparallelle striae.Axialeareazeer
smal,mediaalnietverbreed,aandepolenietsuitlopend.Rapheaanwezig.Mediaalietsgeknikteaxialearea.
Afmetingen:+17 Vlang; ± 5 Vbreed;+22striaein10u.
9Ncf.Achnantessp.9N
Habitus:Valvaellips-lancetvormigmediaalenvoordepolenwattransapikaal ingedeukt.Polenvlakafgerond.
Structuur:Stevigestructuur;Valvametrechtnaarhetmiddenlopende
transapik.striae,aandepolenafgebogen;pseudoraphe tegende
laterale zijde?Transapik.striaeduidelijkgepuncteerd.
Afmetingen:+29Vlang;+8ubreed;+ 1 3 striaein10u.
LijktopA.coarctata,maardezeheefteenduidelijkenaarlateraal
verschovenpseudoraphe.

9NNaviculasp.17
Habitus:Kleinevormmetlineair-ellipsvormigevalva.
Structuur:Zeerfijn-.Valvamettransapik.striae,radiaal.
Axialeareazeersmal,centraleareatotlateraalverbreed,
diabolovormig.Rapheaanwezig.Hetaantalstriaein10uniet
tetellen.
Afmetingen:+12-13u lang» +4 y breed.
9NNitzschiacf.fonticola
Habitus:Kleinevorm,valvalancetvormigmetspitsepolen.
Structuur: Carinae+duidelijk,
transapikalestriaeniettezien(lichtmicroscopisch).
Afmetingen:+17plang;+4Ubreed,14-15carinaein10u.
WijktvanN.fonticolaafomdatdetransapik.striaenietduidelijk
zijn.
11NEunotiacf.arcus
Habitus:Valvametvlakkerechteventralezijdeennauwelijksconvexe
dorsalezijde;dorsaleencentralezijdelopengedeeltelijkparallel.
Voordepolenisdedorsalezijdeingedeukt;polenscheefvlakiets
afgerond,aandedorsalekantwatcapitaat.
Structuur:Duidelijke structuur:raphebijdepolennaardorsaal.
Afmetingen: +35V1lang;+7V-breed;+10transapik.striaein10u.
VerschiltvanEunotiaarcus doorteweinigtransapik.striaein10u.
12NNaviculasp.18
Habitus:Valva+lancetvormigmetvlakafgerondepolen.Vlakvoordepolen
transapikaal ingesnoerd.
Structuur:Transapik.striaeradiaal.Rapheaanwezig;axialeareanaar
hetmiddentoewijderwordend(—>+lancetvormig).
Afmetingen:19V-lang;+6ubreed;+ 1 2 transapik.striaein10u.
12NNaviculacf.Kotschyi(ofmutica)(N.Kotschyiinüberrieseltenmoosen
undquellen)
KomtovereenmetdebeschrijvinginHustedt, maarhierinwordtbeschreven
datdevormenmoeilijkvanN.muticateonderscheidenzijn.
15NCymbellasp.1
Habitus:Valvalanggerekthalvemaanvormig,metvlakke,rechteventrale
zijde;gelijkmatiggebogenconvexedorsalezijde;polengelijkmatigafgerond.
Structuur:Valvametvrijlangetransapik.striaeaandedorsalezijde
en wandstandige(zeerkorte)transapik.striaeaandeventralezijde.
Raphetakkeninmiddennaardorsaalafgebogen;bijdepolennaarventraalafgebogen;axialearealineair,vrijsmal.

Afmetingen:+25p.lang;+5U"breed;+"'11transapik.striaein10u(dors)
+ 12in10v (ventr).
16NNaviculasp.19=Nav.sp.26(39*0
Habitua:Valvalineair,inhetmiddenietstransapik.verbreed;voorde
polenietstransapikaal ingesnoerd;polenbreedafgerond.
Structuur:Valvamet+radialetransapik.striaediemediaalverkortzijn.
Raphetakkenmediaaleenzijdigafgebogen.Axialeareazeersmal,centralearea+ellipsvormig.Doorscheveligginglijkthijwattransapikaal
heteropool.
Afmetingen:+15V1lang»± 5V-breed;+18striaein10u.
16NAchnantessp.2
Habitus:Valvalineair-lancetvormig,aandepolenietstransapikaalingedeukt;polengelijkmatigafgerond.
Structuur:Valvametradialetransapik.striae,mediaalonderbroken.
Raphetakkenietseenzijdigafgebogenincentralearea;poolspleten
eenzijdigafgebogen.Axialeareazeersmal;centraleareadiabolovormig
totaandelateralezijdenverbreed.
Afmetingen:22-23ulang;+5ubreed;24-25transapik.striaein10u.
Opmerking:Geenraphelozeschaalgezien.
18NAchnantessp.3
Habitus:Valva+ellips-lancetvormigmet+vrijspitsepolen.
Structuur:Valvamet+radialetransapik.striae.Pseudoraphesmal.
Afmetingen:+24 y-lang;6-7 Vbreed;+ 1 7 striaein10u.
Opmerking:LijktopSynedracf.tabulataf.fasciculata.
18NFragillariasp.2
Habitus:Valvalancetvormigmet+capitatepolen.
Structuur:Valvamet+parallelle striae;pseudoraphevrijbreed.
Afmetingen:+20ulang;5-6ubreed; 13-14transapik.striaein10u.
19NEunotiacf.meisteri
Habitus:Valvametietsconcaveventralezijdeenduidelijkconvexe
dorsalezijde,voordepolenduidelijkingedeukt;depolen
capitaat.
Structuur:Valvametduidelijke transapik.striae,vanraphebijnaniets
tezien.
Afmetingen:+16ulang,3-4V1breed;+ 1 5 striaein10u.
Opmerking:VoorEunotiameisteriteweinigtransapik.striaein10u
(moetener+20zijn);eveneensdestriaeteweinigradiaal?
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19aNNitzschiacf.sublinearis
Habitus:Valvalineair,terminaaluitlopendinvrijspitse+capitatepolen.
Structuur:Valvawaarvandetransapik.striaelichtmicroscopischniet
afzonderlijktezienzijn.Carinaezeerkortmaarduidelijk.
Afmetingen:+34ulang;3-4Ubreed;13-14carinaein10u.
Opmerking:VoorN.sublinearisishijietstekort (moetmin.40uzijn)
enhetaantaltransapik.striaeisniettecontroleren.
19aNPinnulariasp.1
Habitus:Valva+lancetvormigmetvrijbreedafgerondepolen,valvamediaal
ietstransapikaalverbreed.
Structuur:Valvametradialetransapik.striae,mediaalverkort;axiale
areazeersmal,centralearea+ruitvormig-rond.Rapheaanwezig.
Afmetingen:+22ulang;5Jibreed;18-20transapik.striaein10u.
20NAchnantessp.4
Habitus:Valvaovaalvanvormmetietsspitsepolen.
Structuur:Valvametduidelijketransapik.striae,mediaalaanbeide
zijden Istriasterkverkort;axialeareazeersmal;centrale
area+rechthoekigverbreed;transapik.striae+radiaal.
Afmetingen:15-16ulang;+5pbreed;+11 striaein10u.
Opmerking:geenhoefijzervormigevlek,nochraphelozevalvagezien.
20HEunotiacf.fallaxvargracillima
Habitus:Valvalineair;ventralezijdepraktischrecht,dorsalezijde
+parallelaandeventralezijde,voordepoleningedeukt.Polenaan
deventralezijdescheefafgevlakt naardorsaal,dorsaalvrijspits
afgerond.
Structuur:Valvametgelijkmatiggesteldetransapik.striae.
Afmetingen:33-34P-lang;4 V-breed;+ 12transapik.striaein10u.
Opmerking:E.Pallaxvar.gracillimaheeftminderteruggebogenpolen.
21NEunotiapectinalisvarminor/fallax/veneris
Habitus:Groepvaneunotiasoortenmeteenvaakafsymmetrischebouw
diekenmerkenhebbenvanE.pectinalis,var.minor,somsookvan
E.veneris,ookwelvanE.fallax.Dorsaleenventralezijde+parallel,
somspolenietsnaardorsaalgebogen,ookwelnaarventraalaflopend.
Structuur:transapik.striae+parallel.
Afmetingen:+20ulang;+3pbreed;+18striaein10u.
Opmerking:Dezebeschrijvingkomthetmeestovereenmetdebeschrijving
vanHustedt (1950)vanEunotiarhomboideaHust.
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22NNitzschiasp.5
Habitus:Valvalineairmet toegespitstepolen.
Structuur:Valvamet duidelijke carinaediemediaal ietswijdergesteld
zijndannaardepolentoe.Transapikale striaeniet tezien.
Afmetingen:22-23 V-lang;2-3ubreed; carinae+10in10umediaal;
+ 14in10uelders.
22NAchnantes sp.5
Habitus:Valvaellipsvormig,klein.
Structuur:Valvametwandstandige transapik.striae,pseudoraphe toteen
lancetvormigeruimteverbreed.Transapik.striaeaanéénzijdemediaal
afwezig.
Afmetingen:+11-12 y lang;+4 V-breed;+18trasnapik.striaein10u.
Opmerking:Geenvalvametraphegezien;geenhoefijzervormigevlekgezien.
22NGomphonemasp.1
Habitus:Valvaregelmatig,breedknotsvormigzonderinsnoeringen.
Structuur:Valvametduidelijkwatradialetransapikale striaewaarvan
éénmediolateraalisverkort aanbeidezijden;stigmanaareenzijde
verschoven.Axialeareavrijsmal;centraleareawatrechthoekig
transapikaalverbreed.
Afmetingen:27-28ulang;7-8 y breed;+10transapik.striaein10u.
22NPinnulariacf.mesolepta
Habitus:Valvalineairmetinsnoeringvoordepolenenmediaal.
Polen+capitaat.
Structuur:Valvamettramsapikaleradialestriaedienaarmediaalgelijkmatigkorterwordenenterminaal convergent staan.Axialeareavan
depolen->mediaalsteedswijderwordend.Transapik.striaemediaal
onderbroken; centraleareatotlateraalverbreed.
Afmetingen:33-34Hlang;+9 V-breed; 13-14striaein10u.
23NNaviculasp.20
Habitus:Valvaellips-lancetvormigmetvlakafgeknottepolen.
Structuur:Valvamet+radiale transapik.striae,demediale ietsverkort;
stigmaaanwezig.Axialeareazeersmal,centraleareawatrechthoekig,vrijklein.
Afmetingen:+25ulang;_+11ubreed;+ 1 2 transapik.striaein10u.
25NPinnulariacf.molaris
Habitus:Valvalineair-ietslancetvormigmetafgerondepolen.
Structuur:Valvametmedialeradialetransapik.striae,aandepolen
+ convergente striae,mediaalgelijkmatigkorterwordend -lateraal
ontbrekend.Axialeareadaardoornaarmediaalsteedswijderwordend.
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Centraleareatotdezijdentransapikaalverbreed.Rapheenkelvoudig.
Afmetingen:32-35 y lang;+6ubreed;16-17transapik.striaein10u.
Opmerking:VerschilmetP.molaris:testerkradialetransapik.striae
eneentewijdeaxialearea?
23NSurrirellacf.biseriataf.amphyoxis
Habitus:Valvaellips-lancetvormigmetisopoleapikaalas;poleniets
spitsafgerond.Valvametduidelijkelineaundulata;alaebreed.
Structuur:Valvametfijnetransapikalestriae;costae+radiaaleen
lancetvormigeruimtevrijlatend.
Afmetingen:36 y lang;+20ubreed.
25NNaviculacf.Grimmei
Habitus:Valvabreedlineair,terminaalwigvormigversmald,metknotsvormigepolen.
Structuur:Valvametfijngepuncteerdeietsradialetransapikalestriae.
Raphemediaanenrecht,geenomgebogencentraleporiën-.Axialearea
zeersmal;centralearea+ellipsvormig.
Afmetingen:40 y.lang»+12ubreed;+20transapik.striaein10 y.
Opmerking:VoorNav.Grimmeitelangentebreed.Waarschijnlijktot
geslachtNeidimbehorend (Neidiumdubium?).
23NNaviculacf.halophila
Habitus:Valvalancetvormigmetwat"uitgetrokken" capitatepolen;
marginalezijdenwatconvex.
Structuur:Zeerfijnestructuur,valvamet+parallelle transapik.striae.
Axialeareazeersmal,mediaalnauwelijksietsverbreed;rapherecht;
geenlengtestriaegezien.
Afmetingen:+32)i]aig;+8 y.breed;+20transapik.striaein10 y..
Opmerking:Nav.halophilaheeft 17-19transapik.striaein10u;lengte
striaeaanwezig,enmindercapitatepolen.
24NNitzschiacf.palea
Habitus:Valvalineair,terminaal+ingesnoerd,polair+ capitaat.
Structuur:carinaeonregelmatiggeplaatst,transapik.striaelichtmicroscopischnietafzonderlijk tezien.
Afmetingen:45V-lang;4 y breed;+13carinaein10u.
27NEutrotiacf.sudetica
Habitus:Valvametvrijwelrechteventralezijdeengelijkmatigconvexe
dorsalezijde,voordepolenietsingedeukt.Polentamelijkspits.
Structuur:Valvametkrachtigetransapik.striaeaandepoleniets
dichteropelkaardanmediaal.
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Afmetingen:+23ulang;+6ubreed; 13transapik.striaein10u.
Opmerking:VoorE.sudeticaisdezeietstesmal (1u), enheefthij
ietsteveeltransapik.striaein10u.
29NAnomoneiscf.exilis
Habitus:Valvasmal,lancetvormigmetvrijspitsepolen.
Structuur:Valvametnietafzonderlijkteonderscheidentransapikale
enapikalestriae;axialeareazeersmal;centraleareaklein
+vierkant;rapherecht.
Afmetingen:25ulang;4-5 V-breed.
Opmerking:A.exilisheeftoptimuminalkalischreagerendwater.
29Ncf.Synedrasp.29N=cf.Fragillariasp.48N=cf.Pragillariasp.49N
Habitus:Valvalineairmet+capitatepolen.
Structuur:Valvamettransapik.striaediegeenpseudoraphevrijlaten.
Afmetingen:+23V1lang;4-5Jibreed;+18striaein10u.
Opmerking:geenpseudoraphegezien!
30NHaviculacf.viridula
Habitus:Valvalineair-lancetvormigmetietscapitatepolen.
Structuur:Valvametduidelijketransapik.striae,vrijgrofgestreept,
+radiaal;aandepolen+convergent,mediaalietswijdergesteld
danaandepolen.Axialeareazeersmal,centralearea+rond.
Afmetingen:+57]ilang;+11ubreed;+9transapik.striaein10u.
Opmerking:N.Viridulaheeft 10transapik.striaein10)i,endecentrale
arealijktgroter.
51Ncf.Achnantessp.51N
Habitus:Valvalineair,mediaaltransapikaalverbreed;polenbreeden
platafgerond,kleinevorm.
Structuur:Valvametrandstandigetransapik.striae+radiaalpseudoraphe
vrijsmal,mediaalietsverbreed.
Afmetingen:+13ulang;3-4 V-breed; 18-19transapik.striaein10u.
Opmerking:Geenvalvametraphegezien.
33NAchnantessp.6
Habitus:Kleinevorm;valva lineairelliptischvanvormmetbreedafgeronde.
polen,lateralezijdenparallel.
Structuur:Fijnestructuur;valvamet+parallelle transapik.striae.
Rapherecht,axialeareazeersmal;centralearea+rond,klein.
Afmetingen:14u ^•an8i 4»5V1breed;+23striaein10"u.
Opmerking:HijlijktopA.linearisvar.pusilla;bijdezezijnde
transapik.striaeechter+radiaal,verdergeenraphelozevalva
gezien.
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35NAchnantessp.7
Habitus:Valvalineair,voordepoleniets ingedeukt;polenbreedafgerond.
Structuur:fijnestructuur;transapikalestriaelateneenvrijruime
pseudoraphevrij.
Afmetingen:10ulang;4 V-breed;18transapik.striaein10u.
55NPinnulariasp.2
Habitus:Valvalineairelliptischvanvormmetvrijspitsepolen.
Structuur:Valvametduidelijkeradialestriae,aandepolenconvergent,
mediaalafwezig.Axialeareavrijruim;centraleareatotlateraal
verbreed.
Afmetingen:+20p.lang;4-5 y breed;+14striaein10u.
3.3Ncf.Achnantesap.33N
Habitus:Valvalineair-lancetvormig,voordepoleningedeukt,polen
+vlakafgerond.
Structuur:Valvamet+radialetranspik.striae;rapherecht;axiale
areasmal;striaemediaalietswijdergesteldwaardooreen
+rechthoekigecentraleareaontstaat.
Afmetingen:18plang;3-4 V-breed;+ 16transapik.striaein10 \i.
33NEunotiacf.arousa.b
Habitus:dorsalezijdelichtgelijkmatigconvexgebogen,ventralezijde
+concaaf;beidezijdenparallelverlopend.Polenaanuiteinden
scheefafgeknot;voordepolenisdedorsalerandingedeukt;
dorsalekantpoolwatcapitaat.
Afmetingen:+24 V-lang;3-4pbreed;19transapik.striaein10ji.
Opmerking:E.arcusheeft 10-14transapik.striaein10v» eneen
minimalelengtevan25Ji.
35NPinnulariacf.interrupta
Habitus:Valvagroot,lineair,voordepolensterkingesnoerd->polen
+capitaat.
Structuur:Valvametduidelijkeradiale transapik.striae,terminaalsterk
convergerendestriae,medianestriaeietsverkort;axialeareasmal
lineair,centralearea+rhombisch;raphemeteenzijdigomgebogen
poolspletenenietseenzijdigomgebogencentraleporiën.
Afmetingen:+46ulang;+14ubreed;13-14transapik.striaein10u.
Opmerking:KloptquabeschrijvingmetP.interrupta,zouechtereenzeer
bredevormzijn.
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35NNaviculasp.22=Naviculasp.16(8N)=Naviculacf.halophila
55Ncf«Pinnulariasp.55N
Habitus:Valvalineairelliptisch-lancetvormigmettoegespitstepolen.
Structuur:Valvametparallelle transapik.striaediemediaalonderbroken
zijn.Axialeareavrijsmal,centraleareatranspikaallangwerpig
rechthoekig;raphemeteenzijdigafgebogencentraleporiën.
Afmetingen:26nlang;5ubreed;+22striaein10u.
56NNaviculasp.25
Habitus:Valvaellipsvormig,marginalezijdewatconvex,voordepolen
ingesnoerd.Polenietscapitaat.
Structuur:structuurzeermoeilijklichtmicroscopischtezien.
Transapik.striae+radiaalinhetmidden.Axialeareazeersmal,
mediaalietsverbreed.
Afmetingen:+14 V-lang;5V-breed;+23transapik.striaein10u.
56NCocconeJ3cf.disculusvar,euglypta
Habitus:Raphevalvaheeftelliptischevormdie+puntigisafgerond;
Structuur:Transapik.striaeaandepolenconvergent,mediaalwat
radiaal doorlopend totdezijden,Rapherecht,axialeareazeer
smal,centraleareazeerklein+rond.Raphelozevalva:groffe
structuurmaarmoeilijkeafzonderlijke transapik.striae teonderscheiden:zewordendoor4indelengtelopendehyalineruimten
gescheiden.
Afmetingen:+21striaein10u (raphezijde)21ulang;+11ubreed.
Opmerking:RaphevalvakomtovereenmetRaphevalvaCocconeisdisculus.
RaphelozevalvakomtovereenmetCocconeisplacentulavar.euglypta.
57NNaviculasp.24
Habitus:Valva+lancetvormig,terminaalingesnoerd,en+capitaat.
Structuur:Valvametradialetransapik.striae,mediaalonderbroken
waardooreen+diabolovormige centraleareaontstaat;axialearea
zeersmal;rapherecht,geenafgebogenpoolspleten.
Afmetingen:+24ulang;5-6ubreed;+24transapik.striaein10u.
37NNaviculasp.25
Habitus:Valvavrijbreedelliptischlancetvormig,terminaalwatingesnoerd;polenbreedrostraatenpolairbreedafgerond.
Structuur:Valvamet+radiale transapikale striae,terminaal+parallel
mediaalonderbroken.Axialeareazeersmal,centralearea+diabolovormigtotaandezijdenverbreed.Striaeaandepolenietsdichter
opelkaardanmediaal.
Afmetingen:22-23ulang;5-6ubreed;+22transapik.striain10u.
Opmerking: (zouookAchnanteskunnen zijn).
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37NSynedracf.minuscula
Habitus:Valvalineair,mediaalietsverwijd,naardepolentoelangzaam
smallerwordend.Polenafgerond.
Structuur:Valvametfijnetransapikalestriaedieeenvrijwijde
pseudoraphevrijlaten.Mediaalzijndestriaenietonderbroken.
Afmetingen:40ulang;3-4ubreed;+18transapik.striaein10u.
Opmerking:S.minusculaiswatkorterensmaller.Hetzouook
S.tabulatakunnenzijn.S.tabulataheeftzeerkortetransapik.
striaeenmeestalcapitatepolen!
37BGomphonemasp.37B
Habitus:Eivormigevalvametstompekoppoolenspitstoelopendevoetpool.
Structuur:transapik.striae+parallel,alleenaandepoleniets
radiaal,zelijkengestreept,enaandepolenietsdichterop
elkaarstaand.Axialeareazeernauw,centraleareanauwelijks
aanwezig;niettezienofereenstigmaaanwezigis.
Afmetingen:+20ulangen+6ubreed;+14striaein10u.
Opmerking:DezeGomphonemalijktopG.tergestinummaarmist?stigma
enheeft 14inplaatsvanmax.12striaein10u;ookwelwatop
G.olivaceummaarhiervoorzijndestriaeteweinigradiaal.
38NDiatomacf.anceps
Habitus:Valvanietgeheelcompleet;valvalineairmet+parallellezijden.
Structuur:Valvametduidelijke transapikalecostaeennauwelijkszichtbarestriae.
Afmetingen:meerdan60ulang,3»5V-breed;6transapik.costaein10u.
Opmerking:Diatomaancepsisminimaal4 V-breed.
38NEunotiacf.valida
KomtmetE.validaovereenopdebreedtena.E.validais3i5-7>5 V-breed;
hetgevondenexemplaar:+10 yibreed.
38NGomphonemacf.sphaeropherum
Habitus:Valvalancetvormigvoordekoppool sterk ingesnoerd«->koppool
capitaat,voordevoetpoolsmallerwordend,uitlopend ineenvrij
spitsevoetpool.
Structuur:Valvametmediaal+parallelle transapik.striae,aandepolen
watconvex.Axialeareasmal,niettezienofereencentralearea
bestaat,enofereenstigmaaanwezigis.
Afmetingen:_+27ulang;+6ubreed; 18transapik.striaein10u.
Opmerking:G.sphaeropherum isminimaal 30ulang;7V-^ree(ie n heeft
11-16striaein10u.
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39NNaviculasp.26(zieookNaviculasp.19(l6N))
Habitus:Valvalineair-ellipsvormig;zijdenmediaalietsconvex,terminaal
breedplatafgerond.Voordepolenietstransapikaalingedeukt.
Structuur:Valvamet+parallelletransapik.striaeaandepoleniets
convergent,medialestriaewatverkort,raphemeteenzijdigafgebogenmedialeporiën.Axialeareasmal,centralearea+rond.
Afmetingen:21ulang;5-6ubreed;14-15trasnapik.striaein10u.
42NNaviculasp.27
Habitus:Valva+lancetvormig,mediaaltransapikaalverbreed,terminaal
smallerwordend,polenafgerond.
Structuur:Valvametradialetransapik.striae,terminaalconvergent,
mediaalonderbroken. Raphemetietseenzijdigafgebogencentrale
poriën.Axialeareasmal,centralearea+diabolovormig.
Afmetingen:+20ulang;4-5ubreed;+24striaein10u.
43NPinnulariacf.microstauron
Habitus:Valvalineair,terminaal ietsingesnoerd,polairbreedafgerondafgeplat.
Structuur:Valvametmediaal+parallelle,terminaal+convergentetransapik.
striae.Axialeareavrijsmal,centraalnauwelijksverwijd;centrale
poriënietseenzijdigafgebogen.
Afmetingen:+26ulang(ookkleiner);6-7ubreed;+13transapik.striae
in10 y..
Opmerking:LijktopP.microstauron,maardezeheeftradialemedeiale
transapik.striae.Deafmetingenvandegevondenexemplarenzijn
vaakkleinerdandeminimaleafmetingenvanP.microstauron.
43NNaviculasp.28
Habitus:Valvaelliptisch-lancetvormig,terminaalversmaldenpolair
+rostraatenafgerond.
Structuur:Valvametduidelijkradialetransapik.striae,mediaalverkort.
Axialeareasmal,centralearea+rond.
Afmetingen:+24ulang;10-11ubreed;+16transapik.striaein10u.
43NNaviculasp.29
Habitus:Valvaelliptisch lancetvormig;terminaalwatsmallerwordend,
polairbreed,platafgerond.
Structuur:Valvametzeerfijnestructuur (geenafzonderl.transapik.striae
tezien);rapherecht,axialeareazeersmal,centralearearechthoekig-diabolovormig totaandezijdenverbreed.
Afmetingen:+12ulang;5V-breed.
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44NPinnulariasp.5
Habitus:Valvalineair,terminaalietssmallerwordend,polenbreed
afgerond.
Structuur:Valvametduidelijkradialecostae,raphenietcomplex?;
axialeareavrijwijd,mediaalextraverwijd,terminalecostae
convergent.
Afmetingen:+62nlang;12-15ubreed,+12costaein10u.
Opmerking:VoorP.viridus teveelcostaein10u.
44NEunotiasp.1
Habitus:Grotevorm;ventralezijde+recht,dorsalezijdegelijkmatig
ietsconvexafgerond.Polenietsspits.
Structuur:Valvamettransapik.striaedieaandepolendichteropelkaar
staan.Polairespletenvanderaphe+naardorsaalgericht.
Afmetingen:+59ulang;6-7ubreed;+ 1 2 striaein10u.
44NEunotiasp.2
Habitus:Valvamet+concaveventralezijdeen+convexedorsalezijde
dieterminaalietsisingesnoerd;Polairietscapitaat.
Dorsaleenventralezijdeverlopen+parallel.
Structuur:Valvamettransapik.striaeop+gelijkeafstanden;polaire
spletenvanderapheietsnaardorsaalenweerteruggebogen.
Afmetingen:46ulang;6ubreed;12-13transpik.striaein10u.
44NEunotiacf.diodon
Habitus:Valvamet+concaveventralezijdeenconvexemediaalietsingezonkendorsalezijde;terminaalietsspitsafgerondepolen.
Structuur:Valvametopregelmatigeafstandstaandetranspik.striae.
Afmetingen:+30 Vlang;5ubreed;

15transpik.striaein10u.

Opmerking:Eunotiadiodonheeft 12-14transpik.striaein10u.
47NNaviculasp.30
Habitus:Valvaellpitischlancetvormigmetspitsepolen.
Structuur:Valvamet+_radialetranspik.striae,mediaalietsverkort,
terminaal+convergent;rapherecht,centraleporiënietseenzijdigafgebogen.Axialeareasmal,centraal+rondvergroot.
Afmetingen:16-19 Vlang;+6ubreed;+16striaein10u.
48NNaviculasp.51
Habitus:Valvalineair,terminaalvrijbreedafgerong,kleinevorm.
Structuur:Fijnestructuur,transpik.striaeparalleltotietsradiaal;
mediaalregelmatigverkort.Raphelineair,axialeareasmal,mediaal
ellipsvormigverbreed.
Afmetingen:14ulang;3V-breed;+24striaein10u.
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48NEunotiacf.denticula
Habitus:Valva+lineair,ventralezijdeietsconcaaf,dorsalezijde
ietsconvex,parallelaandeventr.zijde,vlakvoordepoleningedeukt;polenaanventr.zijdeafgerond,aandedorsalezijde
iets"opgelicht".
Structuur:Valvametkleinestekeltjes (moeilijktezien)aandedorsale
zijde,verdermetgelijkmatigdichtopelkaarstaandetranspik.striae.
Afmetingen:23-24 V-lang» 3-4 V-breed;+24transpik-,striaein10u;
5stekeltjesin10u.
Opmerking:Bijde30ort7-9stekeltjesin10u.

-20-

CLADOCEREN
Alonacf,intermedia UddelermeerJ>63.
DebeschrijvingvanAlonaintermediaSarsklopt,opdeventralerandvan
hetrugschildna.Dezehoortholennaarvorenwatuitspringend tezijn.
Bijditexemplaarniettezienvanwegedescheuren;de7proximalebanden
ophetpostdbomenmoetengezaagdzijn,bijditexemplaarnietwaargenomen.
Alonacf.karelica TongerenseheiTN
Hiervankloptdebeschrijving.Deeindklauw

ismisschienvatklein.

Bijditexemplaarisergeenschaalstructuurwaargenomen.
Alonasp.5B HoogeHeide5B
Eengrootrugschilddataandeachterzijdeoverdehelehoogteisopen
geweest-^Alona.Verderweinigaantezien.Hierendaarwatstructuur
met+6hoekigeveldjes.Geendoomtjesofoverblijfselenaandeachterrandwaargenomen.
Alonasp.8B. Geenverderegegevensvan.
Alonasp.17B Waschkplk.EenduidelijkAlonarugschild:Achterrandover
gehelehoogteopen.C'audo-ventralehoekrond;geendoornenrijtjelangs
achterrand;achterrand ietsgewelfd;ventralezijde+recht,vanborstels
voorzien.Inhetschildverdergeenstructuur.
Alonasp.217B Waschkolk17B
Alonarugschildmetduidelijkgestreepte structuur.Achterrand ietsgewelfd;caudoventralehoekafgerond;doornenrijtjeaanbinnenzijdeachterrand?Ventralezijde+recht.
Alonasp.18N Welna;18N
Waarschijnlijk isheteenafwijkendevormvaneenbekendesoort.
Dedorsalerandvanrugschildisvrijhooggewelfd;deachterrandis
+rechtmetaandebinnenzijdeeendoornenrijtjedattotindecaudoventralehoekdoorloopt.Dezehoekisafgerond.Ventralezijdemet
geveerdesetae.Postabdomennaarvorentoesmallerwordend;Distaalmet
4grote3tekeld,proximaalnog2stekeld;aanzijkantbundelsmetborstels.
Eindklauw bewapendmetfijneborstels,distaalmetgroffe.Anusgroeve
ietshol,nietmetborstelsbezet.
Alonasp.25B PlasbijdeGinkel23B.
RugschildvanAlonametduidelijkgestreeptestruotuur.Caudo-ventralehoek
nietgoedtezien.Ventralezijde+recht,metborstelsbezet.
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Alona3p.29B Bakenberg29B.
RugschildAlonametinmiddeneenvagegestreeptestructuur,verderwat
gestippeld;ventralerandrecht,caudo-ventralehoekscheefafgerondmet
borstelsbezet.Aanbinnenkantachterrandeendoornenrijtje.
Alonasp.32B. Geenverderegegevensvanbekend.
Alonasp.157B Bleekemeer37B
Grootrugschildzonderstructuur.Welduidelijkedoornenrijbinnenzijde
achterrand.Caudo-ventralehoekafgerond.Dorsalezijde+recht;
ventralezijde_+convex,metborstelsbezet (Alonaquadrangularis?).
Alonasp.257B Bleekemeer37B
Eenzeergrootschild,quavormhetmeesteopeenAlonagelijkend.
•Structuurhierendaarduidelijkgestreept.Doorincompleetheidweinig
aantezien.
Alonasp.38B MeerveldseBiezen38B
RugschildAlonamet+rechtedorsalezijde,ietsgewelfdeachterrand.
Aandebinnenzijdevandeachterrandeendoornenrijtjedatvandecaudoventralehoektotop3/4v andehoogteloopt.Caudo-ventralehoekafgerond.Ventralezijdeietsconcaaf,metborstelsbezet.Verdergeen
structuur.
Alonasp.39B GrootZeilmeer39B
Rugschildwaarvandegrootstehoogte+inmiddenligt.Structuurvrij
duidelijkgestreept.Dorsalezijdekorterdanventralezijde.Beide vrijwelrecht.Achterrand ietsgewelfd,caudo-ventralehoekafgerond;doornenrijtje(moeilijktezien)aanbinnenzijdeachterrand.Devoorrandverlooptwatventro-caudaal.
Bosminasp.17B Waschkolk17B
KopschildBosminateherkennenaanslurfvormigrostrum.Verdergeen
herkenningspuntenomuittemakentotwelkegroepvandeBosminidae
ditkopschildbehoort.
Bosminasp.45B. Geenverderegegeyensvanbekend.
Camptocercussp.27N Bleekemeer37N
Rugschildlangwerpigovaalvanvorm.Aandevoorzijdeietshogerdanaan
deachterzijde.Achterrandwatgewelfd;caudoventralehoekafgerondmet
3grotetandenenwat(3?)kleinere.Ventralezijdemetborstelsbezet.
Rostro-ventralehoekvrijscherp,devoorrandverlooptrostro-caudaal.
Indeschaalgeenstructuurwaargenomen,watvooreenCamptocercusongebruikelijk is.(hetkomtechterweleensvoor).
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Ceriodaphniasp.52B Trapjesberg32B
Deminofmeerrondevormmetéénuitstekendepuntiskarakteristiekvoor
Ceriodaphnia.Ookde+6hoekigeveldjesdiedestructuurvanditrugschildvormenhorenerbij.Zonderpostabdomen (ofkopschild)nietverder
tedetermineren.
Ceriodaphniasp.42B Geenverderegegevensvanbekend.
Chydorussp.29B Bakenberg29B
EenrugsohildvaneenChydoridevanwegedeborstelkam aandebinnenzijde
vandeventraleschaalrand.Destructuurwordtgevormddoor+6hoekige
veldjes;Doorz'nincompleetheidniettebepalenofhetvanC.sphaericus
ofeenanderis.
•ChydoruBap.32BTrapjesberg32B
Kopschildvanchydorideteherkennenaanstructuurenpunt.Dekopschildopeningen (gaatjes)niettezien.(WaarschijnlijkCh.sphaericus).
Daphniapulex/obtusa Trapjesberg32N
DezeDaphniaheeftkenmerkenvanD.pulexènD.obtusa.
VanD.pulex:Rugschild+structuur;eenharenkamaandebinnenzijdevande
ventraalrandontbreekt (hoortbijD.obtusa).Hetrostrumistestompvoor
D.pulex,maarlijktsterkopdatvanD.obtusa.Hetpostabdomenheeft
teweinigstekelsvoorD.pulexenmistdegroffe"Rückenfortsätze".
OokdeeindklauwlijktmeeropdievanD.obtusadanopdievanD.pulex.
Daphnia3D.25B PlasbijdeGinkel23B.
EphippiumvanDaphnia.Ephippium +3hoekig,sterkgechitinisserd;de
voorrandmaaktmetdedorsalerand+eenhoekvan90.Delengteasvan
deeieren

dorsalerand.Geenstekel (caudaal)gezien.

cf.Eurycercussp.17B Waschkolk17B
EenstukpostabdomenvanEurycercus?Detandenenstructuurdoeneraan
denken.
cf.Streblocercussp.29B Bakenberg29B
Dubbelrugschild,watrondachtigvanvorm.Structuuriswatonregelmatig
met6hoekigeveldjes.Hoogstedeelisschildjevóórhetmidden.
DeventralezijdeismetlangeborstelsbezetDorsalerandenachterrand+inelkaarovergaand.Voorrandeveneensmetborstelsbezet.
DitschildjelijkthetmeestopdatvanStreblocerusserricandatus.
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