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Voorwoord
In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop een
milieu-inventarisatie op het gebied van de hydrobiologie dient plaats te
vinden. Deze methode is,hoewel afgestemd en soms reeds toegepast op het
niveau van provincie, ook bruikbaar voor hydrobiologisch onderzoek in
groter ofkleinerverband. Milieu-inventarisaties worden,inhetkadervan
het door het Rijk naar lagere overheden gedelegeerde milieubeheer, in de
regel door provincies uitgevoerd enhet isbelangrijk dat er zoveelmogelijkuniformiteit inonderzoekmethodebestaatomzodevergelijkbaarheid te
vergemakkelijken.
Hetvolgendekomtaandeorde.
Indealgemeneinleiding (hoofdstuk 2)wordtingegaanopeenaantaloverlegstructuren opprovinciaal niveau enhet doelvan desubgroep Hydrobiologie
vandeInterprovinciale AmbtelijkeWerkgroep Milieu-inventarisatie (IAWM).
Inhoofdstuk 3wordt het geheel eigen karakter van hydrobiologisch onderzoek ten opzichtevan de overige biotische komponentenvan het natuurlijk
milieubelicht.
In hoofdstuk 4 wordt in hoofdlijnen aangegeven waarmee rekening gehouden
dient teworden enhoe tewerkmoetworden gegaanbij devaststelling van
debemonsteringspunten.
Hoofdstuk 5gaatinopdekeuzevanparameters.
Aandeordekomenondermeerdebeperkingen enmogelijkheden endespecifiekeinformatiediezeoverhetaquatischemilieukunnengeven.
In hoofdstuk 6 worden de methoden van onderzoek van de verschillende
aquatische groepenvanorganismenuitgebreid beschreven.Ookwordt ingegaan
opderuimtelijkeverdelingvanorganismenopeenbemonsteringspunt.
Inhoofdstuk 7wordteenlansgebrokenvoordeinstellingvaneenlandelijk
aquatisch meetnet, dat noodzakelijk geacht wordt als ruggegraat voor het
totalehydrobiologische onderzoekvandeprovincies.
Inhoofdstuk8wordenmethoden aangereiktvoorhetopslaan enverwerkenvan
verzamelde gegevens.Hierbijkomen zowel abiotische alsbiotische factoren
aandeorde.
In hoofdstuk 9wordt ingegaan op de vraag hoe de gegevens in het beleid
toegepast kunnen worden. Geadviseerd wordt hydrobiologische gegevens zo
mogelijk in samenhangmet anderebiotische enabiotische gegevens overhet
natuurlijkemilieu teinterpreteren.
In hoofdstuk 10 tenslotte kon het kostenaspect slechts globaal belicht
worden omdat het uiteindelijk benodigde bedrag zal afhangen van de opzet
vanhethydrobiologisch onderzoek.
De lijsten met gecodeerde taxa (zie hoofdstuk 8) zijn slechts bij een
beperkt aantal rapporten als losse bijlagen toegevoegd. Informatie over
toezending isteverkrijgenbij:
AfdelingEcologievandeProvincialeWaterstaatvanUtrecht
Postbus 18100
3508TH Utrecht
Deredactievanditrapportbestonduit:
drs.T.H.L.Claassen (P.W.-Friesland),drs.H.van der Hammen (P.W.-NoordHolland)enir.P.F.M.Verdonschot (P.W.-Overijssel)
Hetliteratuuroverzicht isgeredigeerddoordr.ir.H.H.Tolkamp (Waterschap
ZuiveringschapLimburg).
Zeerveelwerk isverricht door drs.K.Everards,drs.M.van Splunder en
drs.R.Beenen van de Provinciale Waterstaat van Utrecht die onder andere
decoderingvanaquatischeorganismenontwikkeld enuitgevoerdhebben.
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De analyse van fysische en chemische parameters dient teworden
uitgevoerdvolgensdegeldendenormvoorschriften.
Uitwisselingvangegevens tussendeprovincies isgewenst.
De gegevens van de aquatische milieu-inventarisatie zijn te
gebruikenvoorhetbeleid ophet gebied vanhetmilieubeheer,de
ruimtelijkeordening,denatuurbescherming enderecreatie.
Het zal duidelijk zijn datdebruikbaarheid sterk afhankelijk is
vandevraagstellingvaneenonderzoek.
Indienaanpassingenvandemethodennoodzakelijk zijn,ishetuit
oogpunt van standaardisatie gewenst deze na overleg met de
werkgroep intevoeren.Ditimpliceert echterdatdesubwerkgroep
eenpermanentkarakterdienttekrijgen.
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a.

Waterkwaliteitscontrole
zeerfrequent
veelpunten
weinigdiepgaand
interprovinciale samenwerkingvoor:- methoden
opslag en presentatievangegevens.
Onderzoek voorwaterkwaliteitscontrole wordt indit rapportniet
nader uitgewerkt. Er zullen enkele jaren nodig zijn om hiervoor
de meest efficiënte werkwijzen te ontwikkelen. Verwezen kan
wordennaarenkeleCUWVO-aanbevelingsrapporten (CommissieUitvoeringWetVerontreinigingOppervlaktewateren).
Hydrobiologischebeschrijvingprovincie
weinig frequent
weinigpunten
diepgaand
interprovinciale samenwerkingvoor:-

methoden
opslagvangegevens,

c.

Volgenvanontwikkelingen (monitoring)
matig frequent
zeerweinigpunten
diepgaand
interprovinciale samenwerkingvoor:
methoden
opslagvangegevens
verwerkingvangegevens
foutendiscussie.

d.

Specifiekonderzoek
Ditonderzoek,b.v.eutrofiërings-endefosfateringsonderzoek,is
te zeer afhankelijk van plaats- en tijdgebonden problematiek.
Interprovinciale samenwerking kan beperkt blijven tot uitwisselingvaninzichten enervaringen.

In de volgende hoofdstukken zijn de eerste resultaten en voorstellen van de werkgroep neergelegd. Ook zijn er voorstellen gedaan
voor een interprovinciaal netwerk van bemonsteringspunten (IPAM). Er
isreedsveelwerkverzet tenaanzienvanuniformeopnamevangegevens
(organismen-bestanden, codeersysteem van veldkenmerken) en er is
begonnenmetautomatischeverwerkingvanverzameldeinformatie.
Ten aanzien van dewaterkwaliteitscontrole zal pas over enkele jaren
hetmaken van interprovinciale werkafspraken zinvolworden.Eventueel
kandaaroverna 1985eenapartrapportwordenopgesteld.
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4.
4.1.

Keuze van de b e m o n s t e r i n g s p u n t e n
Inleiding
De criteria voor de keuze van bemonsteringspunten voor een
hydrobiologische inventarisatie van een provincie of een deel
ervan zijn met name voor stilstaande wateren nog niet voldoende
wetenschappelijk onderbouwd. Speciaal het aantal bemonsteringspunten in relatie tot de ruimtelijke variatie van aquatische
ecosystemen iszondervooronderzoekmoeilijkvast testellen.
In de praktijk is gebleken dat bij de voorbereidingen voor dit
soort onderzoek altijd een afweging gemaakt moet worden tussen
beleidsmatige enbudgettaire beperkingen en betrouwbaarheid. Dit
betekent dat dekennis enhet inzicht van de onderzoeker(s)van
eenteinventariseren gebiedmedebepalend zijnvoordekeuzevan
het aantal en de geografische spreidingvan debemonsteringspunten.Hoedaarbij tewerkmoetworden gegaan,wordt indithoofdstukbeschreven.

4.2.

Ruimteentijd
De verdeling van aquatische organismen in de ruimte speelt zich
af op twee niveau's:binnen het onderzoekgebied en op debemonsteringsplek zelf.De problematiek die samenhangt met de locale
ruimtelijkeverdeling,wordtbesproken inhoofdstuk 6.
Enkele belangrijke factoren die de ruimtelijke verdeling binnen
een gegeven onderzoekgebied beïnvloeden,zijnvariatie inmorfologie, in fysische factoren als stroming, in begroeiing, in
chlorideconcentratie eninbeheerengebruikvandewateren.
De levenscyclus van veel aquatische organismen vertoont een
seizoensperiodiciteit,waarmee rekening gehoudenmoet worden bij
de keuze van de bemonsteringstijdstippen (zie hoofdstuk 6 ) .
Daarnaastkunnenervanjaartotjaarschommelingen indepopulatiegrootte optreden bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden.
Bij inventariserend onderzoek verdient spreiding der bemonsteringspunten in de ruimte (vergroting van de steekproefbetrouwbaarheid)devoorkeur boven spreiding inde tijd.Bijhetvolgen
vanbepaaldeontwikkelingen (monitoring)geldthetomgekeerde.

4.3.

Methoden
Alvorens tot de keuze van de bemonsteringspunten kan worden
overgegaandientvast testaanwelk gebied onderzochtmoetworden
enhoeveelbemonsteringspunten overditgebied teverdelenzijn.
Beide randvoorwaarden worden hoofdzakelijk door beleidsmatige,
budgettaire en/of praktische overwegingen bepaald.Dit geldtmet
namevoor deomgrenzing vanhet gebied,wanneer alleen sprakeis
vaneeninventarisatie.

IAWM3C/004/1

- 9-

Meestal zal een gebied in de loop van één jaar worden geïnventariseerd. Het resulterende beeld heeft dan eenbeperkte geldigheid,omdat erdoorweersomstandigheden verschillen van jaar tot
jaarkunnen optreden. Indrogejarenkan de toestand anderszijn
dan in natte jaren. Ten einde met deze verschillen rekening te
kunnen houden, is het zinvol om een aantal punten over langere
tijd te bemonsteren. Hierin voorziet het voorgestelde InterprovincialePermanent AquatischeMeetnet (IPAM).
De locatieenverderekenmerkenvaneengekozenbemonsteringspunt
dienen tewordenvastgelegd in:
a. eenuitgebreidebeschrijvingvandeconstantekarakteristieken (eventueel met foto)tenbehoevevan een latererapportering;
b. een veldformulier waarop een aantal voor het tijdstip van
bemonstering geldende waarnemingen worden vermeld, zoals
sapropeliumdikte,0„-gehalte,weersomstandigheden enz.,(zie
bijlagen 2,3en4)7
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Bij inventarisatie van fysische en chemische parametersmoet er
rekening mee gehouden worden, dat de abiotische omstandigheden
zeer snel kunnen veranderen. Nutriënten-concentraties vertonen
vaak sterk seizoensgebonden variaties. Chlorideconcentraties
kunnen na perioden van droogte of regenval aan grote schommelingenonderhevig zijn.Hetzuurstofgehaltevertoont indemeeste
watereneendag-ennachtritme,terwijlinvegetatierijkewateren
ook een horizontale concentratiespreiding kan optreden. In
vrijwel allewateren iseenverticalezuurstofgradiëntaanwezig.
Sommige parameters worden beïnvloed door uittredend grondwater,
eenproces dat ook doorklimatologische omstandigheden beïnvloed
kanworden.
Voor een goed beeld van de fysische en chemische omstandigheden
in een bepaald water is daarom een frequente bemonstering noodzakelijk.
5.2.1.

Fysischeparameters
Een aantal fysische parameters is gemakkelijk in het veld te
meten en is ook opgenomen op het standaardveldformulier (zie
bijlage2, 3 en 4 ) .Van belang zijn vooral volumeparameters
(breedte, diepte, peilfluctuaties), helderheid, zichtdiepte en
kleur. Indien gewenst kunnen deze metingen worden aangevuld met
geur, temperatuur en het electrisch geleidingsvermogen. Met
behulp van deze gegevens kunnen onder meer typologische indelingen worden gemaakt, of ze kunnen gebruikt worden bij de
waterkwaliteitsbeoordeling. Voor gedetailleerde informatie kan
verwezen worden naar het Handboek voor Biologische Waterbeoordeling (DeLange&DeRuiter,1977).
Informatie overhydrologische aspecten zal tevinden zijn inhet
eindverslagvandeIAWM-werkgroepAbiotischeFactoren.

5.2.2.

Chemischeparameters
Voor het chemische waterkwaliteitsonderzoek wordt een aantal op
saprobie en trofie afgestemde analyses verricht,zoals stikstof
enfosforverbindingen,zuurstof enbiochemisch zuurstofverbruik.
Er is een rangorde aan tebrengen in een aantal groepenparameterswat betreft hun relevantievoor inventariserend hydrobiologischonderzoek (involgordevantoenemend belang):
1. Saprobieparameters (BZV, Kjeldahl-stikstof, CZV, zuurstof,
kaliumpermanganaatgetal).Wanneerbijeeninventarisatieook
vervuilde wateren worden betrokken, zijn deze parameters
wellichtzinvol.
2. Trofieparameters (stikstof-, fosforverbindingen, chlorofyl,
zuurstof).Dezezijnvanbelang ingebiedenwaarinpotentie
veel variatie in trofiegraad mogelijk is, zoals op hogere
grondenenovergangsgebieden vanhogerenaarlageregronden.
In brakwatergebieden en in grootschalige intensieve landbouwgebieden die altijd rijk zijn aan nutriënten, geven
trofieparameters relatiefweiniginformatie.
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5.3.1.

Fytoplankton (inclusief tychoplankton)
Onder fytoplankton wordt in dit verband verstaan alle in het
water zwevende,aanhetwateroppervlak hangende of ophetwateroppervlak) drijvende plantaardige micro-organismen. Hiertoe
worden ook gerekend op plankton vastgehechte en aan abiotisch
substraat gebonden plantaardige micro-organismen, die secundair
als "vrij levende" organismen voorkomen (zgn. tychoplankton).
Plankton zweeft of drijft dus vrij in het water en is daarom
geschikt als indicator voor een bepaalde watermassa als geheel.
Het ontwikkelt zich minder goed in turbulent water en wat er
voorkomt heeftvaak eenmengkarakter,waardoormoeilijkheden bij
de interpretatie kunnen ontstaan. In kleine ondiepe wateren
waarin in de regel hogere waterplanten voorkomen, wordt de
ontwikkeling van fytoplankton vaak onderdrukt,hoewel erookwel
voorbeelden zijnvanhet tegendeel.Open,niet teondiepewateren
met stilstaand of zwakstromend water lenen zich het beste voor
fytoplanktononderzoek.
Voor het gebruik van fytoplankton als onderdeel vanwaterkwaliteitsonderzoek kan verwezen worden naar De Lange & De Ruiter
(1977).
Als onderdeel van een hydrobiologische inventarisatie kan fytoplankton informatie geven over het karakter van een bepaald
water,zowelinfysisch-chemisch alsinmorfologisch opzicht.Ook
overgangssituaties tussen hoog- en laaggelegen gebieden en
kleinschaliger gradiënten zijn met fytoplankton goed te karakteriseren.Inkleinewaterenheeftfytoplanktonminderduidelijke
relatiesmetdefysischeenchemischeomstandigheden daninopen,
grotewateren.
Bij het opnemen van fytoplankton in een hydrobiologische inventarisatiemoetmethetvolgenderekening gehoudenworden:
grotevariatieinvormenensoorten;
determinatie isarbeidsintensief;
langeinwerkperiodevoorbeginnendeonderzoekers;
hetwerkenmet nattepreparaten bemoeilijkt de determinatie
(samenklonteringvanorganischmateriaal);
methodische problemen onder andere inverband met derepresentativiteit van een monster in een bepaald water en
aantallenmonstersineengrotergebied;
in kleine wateren met een grote dynamiek (b.v. sloten)kan
een zo snelle verandering van de soortensamenstelling
optreden,dateenruimtelijk gespreid netvanbemonsteringspunten in dit soort wateren te weinig adequate informatie
geeft.
in sommigewateren kunnen bepaalde algengroepen veelinformatieleveren,bijvoorbeeld desmidiaceeëninvennen.
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5.5.

Zooplankton
Het Zooplankton van het oppervlaktewater behoort wat betreft
afmetingenhoofdzakelijk tothetnanno-(5-50um)enmicroplankton
(50-500um). Deze groepen omvatten alle vrijlevende vormen van
Flagellata (zonder chromatoforen), Rhizopoda (eencelligen met
schijnvoetjes), Testacea (schaalamoeben), Heliozoa (zonnediertjes), alle vrijlevende Ciliata (wimperdiertjes) en Hotifera
(raderdiertjes).Degrootstezoöplankterszijnkreeftachtigenals
Cladocera (watervlooien) en Copepoda (roeipootkreeften) waarvan
sommige soorten zelfs groter dan 0,5mm kunnen worden enfeitelijkeerdertotmacro-dantotmicrofauna gerekendmoetenworden.
Door deze grote verschillen in afmetingen worden methodische
beperkingenveroorzaakt,waardoor het zoöplankton in depraktijk
alleen op watervlooien, roeipootkreeften en raderdieren bekeken
wordt.
Zoöplankton staat bij aquatisch inventariserend en waterkwaliteitsonderzoek nietvaak ophet programma,uitgezonderd ciliaten
die bij waterkwaliteitsonderzoek van nut kunnen zijn.Toch zijn
deze organismen een belangrijk onderdeel van het aquatisch
ecosysteem, omdat ze in de voedselketen als consumenten een
verbindende schakel vormen tussen fytoplankton en macrofauna en
bijeenstructuurbeschrijving infeitenietgemistkunnenworden.
Inhet algemeenkomen zoöplanktonsoorten met een geringer aantal
individuen voor dan fytoplanktonsoorten, terwijl ook het aantal
soortenbeduidendminderis.Evenalsfytoplanktonkanzoöplankton
snel reageren op veranderingen in de omgeving. De responsietijd
van een populatie cladoceren (watervlooien) of raderdieren ligt
doorgaansindeordevangroottevanenkeleweken.
Zoöplanktonorganismen kunnen ook informatie geven over eigenschappenvanwateren,vooralwatbetreftmorfometrischeaspecten,
zuurgraad en trofieniveau. Er zijn ook vervuiling indicerende
soorten, voornamelijk uit de groepen der trilhaardiertjes,
watervlooien en raderdieren. Bij het opnemen van zoöplankton in
een hydrobiologisch inventarisatieprogramma moet rekening gehoudenwordenmethetvolgende:
er is in de literatuur weinig ecologische informatie voorhanden;
determinatieproblemen komenvooralvoorbijtrilhaardiertjes
eninminderematebijraderdieren;
mindergeschiktvoor stromendwater;
methodischeproblemen.Sterkernogdanbijfytoplanktonmoet
bij zoöplankton rekening gehoudenwordenmet eenniet-homogene verdeling in het water. Als dit ook nog gepaard gaat
met snelle veranderingen in populatiedichtheden, actieve
horizontale en verticale verplaatsingen en een duidelijke
seizoensperiodiciteit voor veel soorten, dan kan,wil men
inventarisatiegegevens goed interpreteren, niet volstaan
worden met een enkele bemonstering op één bepaaldeplaats.
Afhankelijk vanhet typewater zullenvelemonstersnoodzakelijk zijn. Dit maakt onderzoek aan zoöplankton erg arbeidsintensief.
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5.7.

Macrofyten
Tot de groep der macrofyten behoren alle hogere waterplanten,
watervarens, kranswieren en sommige mossen. Ze geven een beeld
van de toestand van het water,waarbij een relatief lange tijd
voorafgaand aan de bemonstering weerspiegeld wordt. Deze tijd,
één totmeer jaren,is langer dan bij microfyten enmacrofauna.
Doorhunproportiesenmetabolismebeïnvloedenzijdewaterkwaliteitrechtstreeks.Samenmetmicrofytenvormenzijhetmateriële,
energetische en structurele fundament van aquatische levensgemeenschappen.
Er zijn een aantal voordelen verbonden aan het opnemen van
macrofyten in eenhydrobiologisch inventarisatieprogramma. Inde
eersteplaats ishet aantal soortenbeperkt ende taxonomievrij
volledig uitgewerkt. Ten tweede is de inventarisatiemethodiek
eenvoudiger dan voor andere groepen van organismen, omdat ze
gemakkelijk waarneembaar zijn in het veld en mede daardoor de
keuze van representatieve bemonsteringspunten vereenvoudigd
wordt. Ten derde zijn de seizoensfluctuaties vergeleken met
andere groepen waterorganismen kleiner en is successie - indien
gewenst-eenvoudiger tevolgen.
Waterplanten zijn direkt afhankelijk van de minerale samenstelling van het omringende water en de bodem, waardoor ze vooral
informatie geven over de trofiegraad. Inhet algemeen isvan de
ecologie meer bekend dan van andere groepen waterorganismen.
Gezien deplaatsvan dehogerewaterplanten inhet ecosysteem is
hetvanbelangbijdebemonsteringvandeoverigewaterorganismen
eenbeschrijvingvandevegetatie temaken.
Meernog danmacrofauna biedenmacrofyten demogelijkheid omvia
beheers-enbeleidsmaatregelen landschappelijke ennatuurbehoudsaspectenindegatentehouden.
Bijhet opnemen vanmacrofyten ineenhydrobiologisch inventarisatieprogrammamoetmethetvolgenderekeningwordengehouden:
in de dieperewateren (kanalen,meren)komen,behalve langs
deoever,weinigmacrofytenvoor;
in extreme milieus (hoog cloridegehalte, lage pH) komen
weinigofgeenmacrofytenvoor;
doorhetbeperkt aantalsoorten,vaakversterktdoorverdergaande nivellering, zijn de mogelijkheden voor het gebruik
vandeinventarisatiegegevensbeperkt.
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Dieptevanbemonstering
Bij de bemonstering wordt, indien mogelijk,de fles opca.
0,40mdiepte gevuld enonderwater gesloten tervoorkoming
van luchtbellen. Met een (steeds tevernieuwen) stuk kaasdoek kunnen grotere deeltjes (kroos, slakken bijvoorbeeld)
verwijderd worden. Van belang is ook dat er zo weinig
mogelijk bodemmateriaal wordt opgewerveld, zodat in ieder
geval meer dan 0,1 m boven debodem bemonsterd moet worden
(zomogelijkniettussenwaterplanten).
Voor het bemonsteren van zeer ondiep water ishet raadzaam
gebruik temakenvaneenzuigapparaat (ziefiguur1).
Het is nodig de fles 2x voor te spoelen met hetmonsterwater. Voor de bemonstering van diepere waterlagen zijn
diversesystemenontworpen,waarbijofflessen,naopdiepte
gebracht te zijn, van bovenaf zijn te openen en/of te
sluiten, of eenvoudige (hand)pompen het water uit de gewenste laag oppompen. Waarschijnlijk zal in onze ondiepe
wateren de verticale gradiënt in chemische samenstelling
niet zo sterk zijn, dat bemonstering op verschillende
diepten veel extra informatie oplevert. Voor het zuurstofen chloridegehalte kan de gradiënt veel steiler zijn, en
bovendien eenkritische grenspasseren. Electrische apparatuurmet een aan een snoer afzinkbare elektrode isdangoed
bruikbaar.
Inbepaalde gevallen kanhet interessant zijn omhetinterstitiële bodemwater te bemonsteren; dit water isweliswaar
met het bovenstaande water verwant, maar kan toch onder
invloed van de bodem zowel door afgifte als adsorptie van
ionen endoor eenbepaaldematevan isolatie inbelangrijke
mateafwijken.Dit isvanbelangvoordebodemfauna,voorde
wortelendemacrofyten envoordechemievanhetbovenstaande
water.
Inondiepwaterisbemonsteringvan interstitieelwatergeen
probleem (hetlatenuitlekkenvanbodemmonsters).

naar door batterij
aangedreven of handbediend
pompje

opvangreservoir
(b.v. opzuigerlemeyer)

bemonsteringsplek

Fig.1. Methode voor het bemonsteren van ondiepe wateren
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3) pHverandering (vooral tengevolgevanademhaling enassimilatie).Dit kanwordenverkleind doorhetmonster donkeren
koeltebewaren.
4) opnamevanvoedingsstoffendoor fytoplankton
5) afgiftevanorganischeentendeleanorganischeverbindingen
ten gevolgevan autolyse (b.v.doorhet enzym fosfatase)na
afstervenvanorganismen.
6) veranderingen door bacteriële werking (b.v. (de)nitrificatie, mineralisatieenchemosynthese).
Depunten3,4en6wordendoorfixeren tegengegaan,maar5wordt
erdoorversterkt.Alsfixatiemiddelwordt formaline (0,4 ml/l),
chloroform (7mi/l), 4NHSO,(5ml/l)of96%(0,8ml/l), tolueen
of 1,2dichlooretheengebruikt.
De beste voorbewerking is membraanfiltratie (Sartorius MF 50,
Nalgenepompje (Marius)poriënwijdte 0,45 u ) ,zomogelijk inhet
veld (met behulp van pomp en terugslagventiel); een
glasvezelfilter voorkomt het snel "dichtslaan"vanhetmembraanfilter.
Als opslag van 2 dagen of langer onvermijdelijk is, verdient
fixatiemetH^SO,,maardannàdemembraanfiltratie,aanbeveling.
In de meeste gevallen is kwantificering van de fouten, die
ontstaan doorveranderingen inhetmonster tussenhetmomentvan
monsternameendeanalyse,niettegeven,daarditsterkafhankelijk is van variabelen zoals temperatuur, licht, plankton- en
bacteriënbestand, concentraties van de bestanddelen etc. In het
algemeen geldt:zokort,koud endonkermogelijk bewarenvoorde
analyse.
6.3.

Fytoplankton
De mogelijkheden en beperkingen die aan het opnemen van fytoplankton in een aquatisch milieu-inventarisatieprogramma vastzitten,zijnbeschreven inparagraaf5.2.1.
Er is en wordt veel onderzoek verricht aan fytoplankton,
voornamelijk gericht op beoordeling van de waterkwaliteit. De
hierbij gebruikte methoden zijn grotendeels ook toepasbaar voor
inventarisatiedoeleinden. Een belangrijk verschil is de meer
ruimtelijke gerichtheid vaneeninventarisatie,waardooronzekerhedenmetbetrekking totderepresentativiteit optreden.

6.3.1.

MateriaalenMethoden
Fytoplanktonkau,afhankelijkvandevraagstelling ofvandeaard
van het te bemonsteren water, worden verzameld met een net
(netplankton) of met een of andere watermonsternemer, zoals een
emmer,fles,potenz.(bezinkingsplankton).
Meteennet (maaswijdte30um)wordenvooral organismen gevangen
met een afmeting groter dan deze maaswijdte, terwijl met een
watermonsternemer alleineenzekervolumevoorkomende organismen
worden verzameld. In een aantal wateren (bijv. voedselarme
vennen)komt zo'n lage dichtheid aan fytoplankton voor dat vele
liters water nodig zijn om een behoorlijk telbaar monster te
verkrijgen.Inhet laatste gevalverdient een netplanktonmonster
en/ofeenknijp-enschraapmonster devoorkeur.
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Netplanktonwordtverzameld dooreenbepaaldvolumewaterhettiet
te laten passeren. Dit kan geschieden door het net over een
zekerelengtedoorhetwatertetrekken (trekmonster)ofdooreen
zekervolumewater doorhet net te gieten. Inhet laatste geval
ishetraadzaamhetnetineenmetwatergevuldeemmertehangen.
Hierdoor ontstaat tijdenshet filtreren een tegendruk ophetnet
die voorkomt dat organismen door de mazen van het net worden
geperst,ook als deze groter zijn dan demaaswijdte. Het residu
wordt opgevangen in een flesje,waarna een fixatiefwordttoegevoegd.
De hoeveelheid water diewordt gefiltreerd,issterk afhankelijk
vandedichtheidvanhetfytoplankton.Devangtechniek isdezelfdealsdievanhetzoöplankton.
6.3.2.

Tijdstip enfrequentie
Ziepar.6.4.2.

6.3.3.

Verwerking endeterminatie (zieook §6.4.3.)
Fixatie
Aaneen literwaterwordt ca.10ml formaline 36-40% toegevoegd.
Aanhetnetplankton-residu wordt formaline 36-40% toegevoegd (de
hoeveelheid is afhankelijk vanhet volume van het filtraat) tot
eeneindconcentratievan3-4%.
Een ander fixatief is Lugol (10g J + 20g KJ in 250 ml, 1 ml
ijsazijn toevoegen); 10 ml toevoegen aan 1 liter monster. De
houdbaarheid van het materiaal is bij gebruik van dit fixatief
niet groot.Bij bewaring langer dan enigeweken dient formaline
toegevoegd te worden (eindconcentratie 3-4%). Het voordeel van
Lugol is,dat flagellen goed zichtbaar blijven.Eventuelebruinkleuring van sommige organismen verdwijnt door na-fixatie met
formaline40%,waarbij tevenscelstructurenwordenverduidelijkt.
Bezinking
Inhet laboratoriumwordendeflessenovergebracht inhogeglazen
cylindersmeteendiametervanca.10cm.Debezinkingkanookin
de flessen zelf geschieden. Het is raadzaam tijdens de bezinkingsfase de fles of cylinder herhaalde malen te draaien om te
voorkomen datplankton zich aandewand vasthecht.Na ca. 14dagen wordt het supernatant verwijderd met een hevel waaraan een
omgebogen pasteurpipet is bevestigd (zie fig. 2).Indien een te
groot volume achterblijft wordt dit of afgecentrifugeerd (10
minuten bij 1000 omw./min.) of overgebracht in een smallere
cylinder omweer enige tijd tekunnen bezinken. Aan het concentraatworden ten slotte enigedruppels formaline (36-40%)toegevoegd.
Dezelfde procedure kan worden gevolgd voor netplankton. In het
algemeen ishet beginvolume geringer zodat uitgegaan kan worden
van een kleinere bezinkingscylinder. Meestal is dt niet nodig,
omdatdealgenalvoldoendegeconcentreerdzijn.
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Determinatie
Êr"dient gebruik te worden gemaakt van een microscoop met een
olie-immersie-objectief lOOx (n.a. 1,3) en één met een 40x
objectief.Oculairvergroting 10of 12,5x.Fase-contrastinrichting
is onontbeerlijk,vooral voor het herkennen van moeilijk zichtbare slijmstructuren en hyaliene aanhangels. Een lijst van
determinatiewerkenisopgenomen inbijlage9.
Het is gewenst om de resultaten van microscopische analyses
zoveel mogelijk vast te leggen in de vorm van tekeningen. Deze
zijndeverantwoordingvandedeterminatie.
Opslag
Er dient op gelet teworden dat een ingevuld potjesformulierin
het potjewordt gedaan (met potlood of O.I.-inkt)enook dat de
dekseltjesgoedafsluiten!
Hetvolume van debewaarflesjesbedraagt 25ml (afmetingen 27x
50of60mm).
Vervaardigingvanpreparaten
a.Nattepreparaten
Enige druppelsworden, al dan niet verdund, op eenobjectglas gebracht en eventueel gekleurd (JKJ,chloorzinkjodide,
neutraalrood, methyleenblauw, enz.). Voorzichtig wordt een
dekglas opdevloeistof gelegd.Meestal ishet vervaardigde
preparaat nog ongeschikt voor observatie met een olieimmersie-lens.Hiervoor dient eerst nog overtollig water te
verdampen.Indetussentijdkanhetmateriaalwordenbekeken
met een objectief van lagere vergroting. Als het dekglas
niet goed meer kan worden bewogen (dus als er voldoende
vloeistof is verdampt) is het raadzaam de randen af te
lakkenmetbijv.nagellak ofandereindehandelteverkrijgenlaksoorten.Hetpreparaat droogtnietverdermeerin,en
kan enige dagen worden bewaard en worden bekeken met een
olie-immersie-lens.
Voor het maken van permanente vloeistofpreparaten wordt
verwezennaarNygaard (1951, 1957).
b.

Metwaterstofperoxidebehandeldenattepreparaten
Het verdient in sommige gevallen aanbeveling om van een
planktonmonster een diatomeeënpreparaat te vervaardigen.
Vooral als er sterke vlokking optreedt ten gevolge van
draadvormige ijzerbakteriën, draadvormige blauwalgen of
andere algen met slijmscheden,vindt men weinig terug van
telbarevormen.
Doorhetmakenvan eendiatomeeënpreparaat vanhet plankton
isin ieder gevalnog eenbeeld teverkrijgenvandeinhet
planktonaanwezigediatomeeën.
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TellingkoloniesvanDinobryondivergens
Totaal
aantalcellenperkolonie (g)1
aantalgeteldekolonies (N)
Nxg
N

3

6
5
5
1

11
3
9
1

12 15
1
4
6
44
6
1

2
24
3

4
60
8

19 ( * N )
148 ( i N . g )
20 ( £ N )

Gemiddeldekoloniegrootte(G):
G_ iNxg_ 148_7 R
19
*N
6.4

Perifytischediatomeeën
De mogelijkheden en beperkingen die aan bet opnemen van diatomeeënineenaquatischmilieu-inventarisatieprogramma vastzitten,
zijnbeschrevenin§5.4.

6.4.1.

MateriaalenMethoden
Zowelkunstmatige alsnatuurlijke substraten zijn geschikt omte
bemonsteren. Ook het plankton, waarin diatomeeën zich massaal
kunnenontwikkelen,komtinaanmerking (zie§6.3.).
Kunstmatige substraten zijn vooral geschikt voor meer milieuhygiënisch gerichte studies.Hetvoordeel isdat dekolonisatietijd bekend is (3of 4weken zijn geschikte perioden)en datde
uitgangssituatie uniform is.Objectglaasjesdie in een rekjeca.
15 cm onder de waterspiegel worden opgehangen zijn het meest
gebruikelijk. Het rekje kan in wateren met een constant niveau
aan een paal of stokworden bevestigd. Inwateren met een sterk
wisselend peilkaneendrijvendeconstructievanhoutofpolystyreen (piepschuim)wordengebruikt.
Een nadeel van kunstmatige substraten is dat bijna dagelijks
controle nodig is. Vaak verdwijnen glaasjes door scheepvaartverkeer, schoning of vandalisme. Vooral in stromend water hoopt
zichvaakvuil rondhet rekjeop.Dit dient dagelijksverwijderd
te worden. Daarbij komt nog dat de begroeiing van kunstmatige
substraten niet altijd overeenstemt met die van natuurlijke
substraten. Ze zijn daarom minder geschikt voor milieu-inventarisatiedoeleinden.
Een "totaalmonster" ten behoeve van een hydrobiologische inventarisatie kan worden verkregen door bodemmodder, stengels en
bladeren van submerse waterplanten, helofyten, flap, afgevallen
boombladeren,takjesenschraapselvannietmeetenemensubstraten (beschoeiing,stenenenz.)uiteendeelvanhetwater (enkele
vierkante meters) in een plastic potje van 50-100ml te stoppen
en hieraan wat water van de bemonsteringsplaats en 5-10ml
formaline (40%) toe te voegen. In het laboratorium wordt het
meegebrachte materiaal met een scherp mesje in kleine stukjes
(ca. 0,5x0,5 cm) gesneden (van dikke stengels als van riet,
lisdodde, takken en dergelijke de kern weggooien). Na menging
wordt een klein deel van de stukjes en wat water-uit het potje
tot diatomeeënpreparaten verwerkt (zie par. 6.4.3.). In een
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Fig.3.

6.4.2.

TijdstipenFrequentie
Diatomeeënkunnenhetgehelejaardoorwordenbemonsterd.Erzijn
echterwel seizoensverschillen.Hetdiatomeeënplankton ismeestal
maximaal ontwikkeld in het vroege voorjaar (maart, april) en
bereikt indeherfst (oktober)een secundairmaximum.Ook epifyten envooral flap schijnen een maximum tehebben in het vroege
voorjaar. Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de invloed
van seizoensverschillen op de typologische indeling van grotere
gebieden.
Op grondvandebeschikbaregegevensvaltechteraan tenemendat
bij bemonsteringen op verschillende tijdstippen globaal genomen
een overeenkomstige indeling zal ontstaan,hoewel de soortensamenstelling van de typen in de tijd sterk kan verschillen. Dit
geldtalleenonderdevoorwaardedatdehydrologieindeloopvan
het jaar ongeveer hetzelfde patroon vertoont. Voorlopig is het
aan te bevelen om elk gebied twee maal per jaar, ongeveer half
april, als de waterstand het hoogst is en eind september/begin
oktober,bijdelaagstewaterstand,tebemonsteren.

6.4.3.

Verwerking endeterminatie
Voorhetvervaardigen vanpreparaten wordt naar de gebruikelijke
handboeken,inhet bijzonder Battarbee (1979)en §6.3.3.,verwezen. Hier zij nog opgemerkt dat als oxydatiemethode een uur
zachtjeskoken inH„09 30%,zondernabehandelingmetKMnO,,inde
meestegevallenuitstekend voldoet.Alsinsluitmiddelkomtvooral
Hyrax in aanmerking (F.T. 1,71). Wat minder geschikt is Naphrax
(P..I.1,74).HetgebruikvanStyraxmoetvanwegederelatief lage
brekingsindex (1,58)wordenafgeraden.
Voor dedeterminatiewordt eenmicroscoop met eenolie-immersieobjectief lOOx en een numerieke apertuur van ten minste 1,30
gebruikt.Ookdecondensormoeteenhogen.a. (ca-1,4)hebben.
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Complete cellen (met twee klepjes) tellen voor twee,fragmenten
die groter zijn dan eenhalveklep tellenvoor éën.Gordelbanden
van bijvoorbeeld Tabellaria worden niet meegeteld. De telling
geschiedt door de te tellen beeldvelden willekeurig verspreid
overhet preparaat tekiezen.Uitervaring blijkt dat 30-50%van
het aantal soorten in een gebied inhet geheel niet in de tellingen voorkomt.Daarom ishet verstandig om het preparaat voor
of na de telling in zijn geheel te doorlopen met een objectief
van lOx (wanneer de condensor opfase-contrast lOOxblijft staan
geeft dit een zeer verduidelijkende donkerveldbelichting) om
groteresoortenenkleineremetopvallendevormoptesporen.
Zievoordeterminatieliteratuur bijlage9.
6.5.

Zoöplankton
Demogelijkheden enbeperkingendieaanhetopnemenvanzoöplankton in een aquatisch milieu-inventarisatieprogramma vastzitten,
zijnbeschreven in§5.5.

6.5.1.

Materiaalenmethoden
Bij het bemonsteren wordt gebruik gemaakt van een emmer (10 1)
aan een touw en een planktonnet met een maaswijdte van 30 jam.
Aangeraden wordt dit op tehangen in een emmermetwater omhet
naarbuitenpersenvanhetplankton tevoorkomen.
De monstergrootte is afhankelijk van de grootte van het te
bemonsterenwaterendedaarin aanwezigevegetatie.Ineensmalle
sloot, die geheel volgegroeid is met éën vegetatietype, is het
voldoende ca. 10liter water te nemen. In de grotere wateren
worden ca.2emmers gevuld inhet open water op plekken met een
verschillende expositie en 2emmers in verschillende vegetatiezones,intotaalca.40liter.
Telkensnahet afzevenvan eenemmerwaterwordthetverzamelreservoirvanhetnet geledigd ineenplastic fles (250ml), zodat
na de bemonstering 50 à200ml "geconcentreerd" planktonmonster
is verkregen. Aan het monster wordt formaline (36%) toegevoegd
tot een eindconcentratie van 1 :10 (=3,6%). Nadat het plankton
bezonken is,wordt de bovenlaag afgeschonken. Het uiteindelijke
"zeergeconcentreerde"planktonmonster (20à25ml)kaninkleine
plasticpotjeswordenbewaard.

6.5.2.

Tijdstip enfrequentie
Zieparagraaf 6.4.2.
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6.6.1.

MateriaalenMethoden
Invrijwel allewatertypen kanworden gewerktmethet standaardmacrofaunanet (zie figuur 4). Dit netheeft een framevandraadijzermet eenbodembreedte van 30cm en eenhoogtevan 15-20cm,
bevestigd aan eenvaste of aan een demonteerbare eneventueelin
lengteverstelbare steel.Hetnylonnetis50-60cmdiep,meteen
maaswijdtevan0.500mm (NY-500 HD). Rond debevestiging vanhet
net aan het frame is ter bescherming een strook leer, plastic
slang of een rond het net en frame gebogen metalen plaat aangebracht.

.15-20cm.

50-60 cm

30cm.

f i g . 4 : Het standaardmakrofaunanet.

Voor iederwater geldt dat alle aanwezige substraattypen (inclusief de aanwezige vegetatie) in een zodanige verhouding moeten
worden bemonsterd dat het relatieve aandeel der substraattypen
wordt gereflecteerd in het monster. Door een veldverkenning
voorafgaand aan de feitelijke bemonstering tracht men eenoverzicht te krijgen van de te onderscheiden microhabitats. Deze
variatie inmicrohabitatswordtbeoordeeld opgrondvan:
hetvoorkomenvanvariatie insubstraatsamenstelling;
hetvoorkomenvanwater-enoeverplanten;
destructuurvandewatervegetatie;
devorm,afmetingenetc.vanhet teonderzoekenwater;
de expositie ten opzichte van de zon en wind (temporele
beschaduwing/belichting);
de beschaduwing door bomen, gebouwen, schuttingen enz.
(permanentebeschaduwing/belichting).
Afhankelijkvandevariatiewordtbepaaldhoeveelsubmonstersvan
een lengtevan 1à2metermen zalnemen.Allesubmonstersworden
samengevoegd tot een mengmonster. Dit kan reeds in het veld
geschieden, maar ook naderhand. Dit laatste is bewerkelijker.
Gemiddeld wordt een totale lengtevan 5tot 10meterbemonsterd,
afhankelijk vanbovengenoemde factoren.
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diegewateren
Wateren die tediep zijnvoor bemonstering van debodem met een
net dienen te worden bemonsterd vanaf de oever door het net
loodrecht op de oever naar zich toe te halen of door het net
parallel aan de oever door de oevervegetatie te trekken.Tevens
worden eventueel aanwezige stenen e.d. onderzocht op aangehechte
fauna, evenals beschoeiing en betuiing. Diepere delen met een
zachte bodem (met relatief fijnkorrelig bodemmateriaal) kunnen
met behulp van eenbodemhapperwordenbemonsterd.Bijbodemsdie
bedekt zijn met grof materiaal (stenen, takken) of bij harde
ondergrond,sluiteendergelijkehappervaaknietgoed.Erdienen
tenminste 5"happen"teworden genomen om eenbetrouwbaarbeeld
tekrijgen.
zeerkleinewateren
Voorwaterendietesmal,teondiepoftekwetsbaarzijnvooreen
bemonstering met een standaardnet, moeten subtielere methoden
wordengebruikt.
Behalvedoorhetverzamelen vanplukjesvegetatiekanhetbemonsteren ook geschieden met eenmetaalgaaszeef (0.5mmmaaswijdte,
diameterzeef20cm)diezijdelingsdoordebodemwordt geduwdof
een schepje waarmee een bodemmonster wordt genomen, zoals de
mini-macrofaunaschoffel (Tolkamp,1980). In zeer ondiepe situatieskanmenzelfsrechtstreeksmetdehandhetbodemmateriaalin
een container (emmer, witte bak, zeef, net) verzamelen. Het
gebruikvaneenhuishoudzeef isafteradenomdatdezeveelaleen
maaswijdte van ca.2mm bezit met het risico dat dit selectief
werktopdeverzameldeorganismen.
Met betrekking tot het vorenstaande is het onvermijdelijk dat,
ondankseenuniformebeschrijvingvandebemonsteringswijze,toch
groteindividueleverschillen tussenmonstersgenomen inverschillendewatertypen,maarook tussenmonsters genomendoorverschillende personen op eenzelfde punt, zullen blijven bestaan. De
ervaring met het nemen van monsters, maar ook factoren als
fysieke kracht, weersomstandigheden en doordringbaarheid van
vegetatiesvooreennetspelenhierbijeenrol.
Tijdens enookna debemonstering verdienthet aanbeveling omde
bemonsterdeplaatsenigetijd teobserverenvoor oppervlaktefauna
als staafwantsen, schaatsenrijders, schrijvertjes, etc. en
soorten die pas na de bemonstering opvallen, zoals diverse
platwormen die inhet laboratorium tijdenshetuitzoeken vanhet
monsterzoudenkunnenwordengemist.
Tevens kan men adulten/imago's verzamelen ter bevestiging of
controle van de determinaties van larvaal materiaal, met name
Trichoptera (kokerjuffers), Ephemeroptera (haften), Plecoptera
(steenvliegen),Odonata (libellen)enChironomidae (vedermuggen).
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gedood in 30%alcohol.Naderhand dienen zedan tewordenovergebracht in 70à80% alcohol. Hydracarina (watermijten) worden
geconserveerd in Koenike-vloeistof (Davids, 1979). Oligochaeta
(borstelwormen)wordengeconserveerd informaline4%.
De potjes met het macrofaunamateriaal worden voorzien van een
potjesformulier,waarop ten minste de datum,het monsternummer,
de naam en het nummer van het water worden vermeld (zie bijlage7 ) .
In geval van zeer grotemonsters kan na zorgvuldige menging een
aantal kleinere submonsters geheel worden uitgezocht en van het
nietverzameldedeeldeaantallenworden geschat.Hetnietuitte
zoekendeeldientwelgeïnspecteerd tewordenopnieuwesoorten.
In alle gevallen kunnen grote aantallen van een soort worden
geteld of geschat in plaats van alle exemplaren teconserveren.
Hierbij dient wel steeds een voldoend grote hoeveelheid van de
betreffende soort(en) teworden geconserveerd in verband met de
mogelijke aanwezigheid van twee of meer nauw verwante soorten
welkeopdatmoment (nog)niet (kunnen)wordenonderscheiden (dat
wilzeggenzomogelijkminimaal 100exemplaren).
Voordeterminatieliteratuur ziebijlage9.
6.7.

Macrofyten (zieooksubwerkgroep IAWM-floraenvegetatie)
In veel wateren zijn hogere waterplanten een dominerende factor
van aquatische levensgemeenschappen. Vandaar dat er bij de
bemonstering van de overige groepen waterorganismen middels het
veldformulier (zie bijlage2) de nodige aandacht aan gegeven
wordt. In dit hoofdstuk staan de macrofyten centraal als te
inventariseren groep van organismen. Bij flora-inventarisatieprojecten is inmiddels al veel ervaring opgedaan met de onderzoekmethoden.Zieook §5.7.

6.7.1.

Materiaalenmethoden
Als hulpmiddelen bij het inventariseren van de flora/vegetatie
vanwaterenkunnengenoemdworden:
Polaroid zonnebril (tegen hinderlijke spiegeling van het
water).
Charahark (dit zijn twee tuinharkjes ruggelings in elkaar
gestokenmet een lijneraan,dieinhetwater gegooidwordt
ommoeilijkbereikbareplantenuithetwatertehalen).
Hark op vaste stok (werkt hetzelfde als de charahark, is
beterterichten,maarheefteenkleinerbereik).
Verder is nodig een loupe (20x), eventueel een bootje en
plastic zakkenomwaterplantenmeetenementercontrolevan
determinaties.
Keuzevandebemonsteringsplaats
De keuze van de bemonsteringsplaats is afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek en het te onderzoeken gebied. De
bemonsteringsplaatsen worden zoveel mogelijk (evenredig) verspreid over verschillende watertypen (sloten,kanalen, petgaten
enz.)enwaterstaatkundige eenhedengekozen.

IAWM3C/006/20

- 39

Aanduiding
r
o
lf
f
la
a
ld
cd
d

Omschrijving
rare (zeldzaam)
occasional (af en toe)
lokaal frequent
frequent
lokaal abundant
abundant
lokaal dominant
codominant
dominant

Deze abundantieschatting wordt voor de emerse, drijvende en submerse soorten afzonderlijk toegepast.
Aanvullende informatie per soort is mogelijk betreffende de
sociabiliteit en de fenologische toestand. De verschillende
bedekkingspercentages worden geschat en genoteerd.
Sociabiliteit;
1
alleenstaand
2
kleine groepjes,kleine zoden
3
grote groepen
3^
grote groepen,hierbinnen open
4
tapijten
4^
idem, open
5
proefvlak homogeen bedekt
5_ idem, open.
Fenologische toestand;
v =vegetatief (inclusief kiemplanten en juvenielen)
fl= bloeiend enknoppen dragend
fr= fructificerend
"f= afgestorven, dood.
Combinaties van twee of meer fenologische stadia zijn mogelijk
waarbij notatie plaatsvindt involgorde van grootste relevantie.
Vegetatieanalyse (Braun-Blanquet)
Van een bepaald vegetatietype binnen het te onderzoeken water
wordt een homogeen, representatief proefvlak gekozen voor het
maken van een opname volgens demethode Braun-Blanquet of daarvan
afgeleide vormen.Dit proefvlak dient te worden beschreven en de
ligging ervan dient te worden vastgelegd. Verder dient voor de
proefvlakken teworden genoteerd:
Bedekking totaal (%),bedekking van de emerse laag (%),de drijflaag, de submerse laag en de bedekking van flap (%). In tegenstelling tot de algemene beschrijving,waarbij debedekking wordt
geschat voor de hele sloot of plas, wordt bij deze methode
alleen naar het proefvlak gekeken.
Van de aangetroffen soorten per vegetatielaag wordt de abundantie
en het bedekkingspercentage gecombineerd weergegeven volgens de
volgende schaal:
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Terondersteuning encontrolevandedeterminaties ishet aante
bevelen voor macrofauna een referentiecollectie en voor fytoplankton een tekeningenarchief aan te leggen, waarin zoveel
mogelijk soortenzijnvertegenwoordigd.Vanelkesoortdieneneen
(beperkt) aantal exemplaren aanwezig te zijn, zodat een beeld
verkregenkanwordenvandemorfologischevariatie.
Voor de opbouw van een betrouwbare collectie is de hulp van
specialistennoodzakelijk.
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Hetheeftdaarentegenwel zinomdaar eenpunt tekiezenwaarmee
eventuele veranderingen ten gevolgevanbijvoorbeeld kwelverminderingenpeilverlagingkunnenworden geregistreerd.
Voorgesteld wordt om ca. 1/3 der punten in intensief beheerde
agrarische gebieden te leggen en 2/3 in extensieve landbouwgebieden en/of innatuurgebieden,doch eenenanderdientregionaalteworden ingevuld.
7.3

Bemonsteringsfrequentie
Het isdebedoeling dat jaarlijks tenminste inhet voorjaar en
inde (na)zomerwordtbemonsterd indeinterprovinciaalafgesprokenperioden.Dezezijn:
Ie bemonstering tussen 15 april en 15 mei met uitloop tot
30mei
2e bemonstering tussen 15juli en 15 augustusmet uitloop tot
1september.
Getracht zalmoetenwordenominiedergevaldezeperiodenaante
houden om onderlinge vergelijking van de gegevens en uitkomsten
tussen deandereprovinciesmogelijk temaken.Gewenst isomten
minste in de vegetatieloze periode een extra watermonster te
nemen ten behoeve van een chemische analyse. Hierbij kan gestreefd worden inpassing in routinematige waterkwaliteitsonderzoekprogramma's.

7.4

Tebemonsterenparameters
-Chemisch
Hetbemonsteringsprogramma zalhetzelfdemoeten zijn als datvan
het normale inventarisatiewerk. Dit programma ziet er voor elke
provincieandersuit.
Wenselijkisechteromeenzelfdeminimum-programmauit tevoeren,
waarbij elke provincie naar believen de eigen specifieke wensen
kaninvullen.Dezeopzetstrooktvolledigmetderaamwerkgedachte
vandeIAWM.
Hetminimum-programmadientdevolgendeparameters teomvatten:
Chloride, calcium, zuurgraad, electrisch geleidingsvermogen,
ortho-fosfaat, totaal fosfaat, nitriet-, nitraat-, ammonium- en
Kjeldahlstikstof. Daarnaast dient gestreefd te worden ook de
volgende parameters te bepalen: natrium, kalium, magnesium,
sulfaatenbicarbonaat.
Verder ishet aan tebevelen om op de IPAM-punten deconcentraties aan organische en anorganische microverontreinigingen te
bepalen. Het is nog niet duidelijk of daarvoor monsters moeten
worden genomen van de bodem, van het water of van organismen.
Contact zoumoetenworden gezochtmet instellingen die reedseen
meetnetbezitten voor dergelijke typenvanverontreinigingen,of
dievanplanzijnzo'nnetoptezetten.
Gestreefd dient te worden naar een regelmatig vergelijkend
onderzoek door de deelnemende provincies, zodat meer zekerheid
bestaat overdeabsolutewaardenvan de gemeten parameters (zgn.
ringonderzoek).
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Bemonsterenchemisch (invegetatieloze periode)

aantalmandagen
0, ,2

Bemonsterenbiologisch+chemisch
(inmeieninaugustus)

o,,6

Uitzoeken,opbergenenz.dermonsters
(vooralmacrofauna)inmeienaugustus

o,,7

Analyse

2

zoöplankton
fytoplankton

2

macrofauna

2

diatomeeën

2

Verwerking gegevens (gebruiksklaarmaken)

0, ,5
10

Afhankelijkvanhetaantalpunten ishetwerkvolumeperprovincie
dus300-400mandagen/jaarvooreenvolledigprovinciaalhydrobiologischmeetnet inhetkadervanhetIPAM.
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Chemischegegevensverkregennaanalyse
In hijlage 5 is een overzicht gegeven van de bij het onderzoek
gebruikte chemische parameters, de dimensie waarin ze worden
uitgedrukt, de minimum en de maximum-waarden en het aantal
karakters datnodig isvoorhet aangevenvan deabsolutewaarden
(samen 80 karakters). De komma heeft hierbij vaak geen vaste
plaats. Naarmate de gemeten waarde groter wordt neemt de nauwkeurigheid af.Zoheefthet geen zinombijeenwaardevanbijv.
75tweecijfers achter dekomma teplaatsen.Het getal achterde
kommakandanweggelatenworden.
Bijlage5 geeft een overzicht van de plaats van de komma in
relatietotdegemetenwaarden.
Hetrekeninghoudenmetdegewenstenauwkeurigheid inrelatietot
dewaarde van de gemeten grootheid heeft alsvoordeel dathierdoorminderkaraktersnodigzijn.
Gegevensoverorganismen
Het aantal soorten planten en dieren dat permanent of tijdelijk
in het water leeft, bedraagt ten minste 5 à 10.000. Het zou
toereikend zijn om een bestand op te bouwen zodanig dat elke
soort van een nummer wordt voorzien dat bestaat uitvijf of zes
cijfers.Het toekennen van eennummer aan elke soort zou echter
nogal willekeurig gebeuren (bijv. op volgorde van binnenkomst).
Eendergelijkbestand isopgebouwd doorhetHoogheemraadschapvan
Sijnland voor microfyten (Standaardlijst microfyten d.d.
9-11-1978)enbestaatuiteen4cijferigecode.
Als enig systeem wordt aangebracht binnen de nummering is een
codenodigdiebestaatuitmeerdanzescijfers.
Voorbeeldenhiervanzijn:
EIS-Nederland:o.a.GeijskesenHigler,1980
6cijfers
Whitton,HolmesenSinclair,1978
6cijfers
Maitland,1977
8cijfers
Weber,1976
16cijfers.
Slechts het laatste voorbeeld is opgebouwd volgens een strikt
taxonomischehiërarchie,d.w.z.opelkhiërarchisch niveau toten
met de variëteit, subspecies of forma, is een taxon uit het
bestand telichten.
Hetcoderingssysteem dertaxamoetaandevolgendeeisenvoldoen:
1. logisch van opbouw,d.w.z.de nummering dient strikt hiërarchisch tegeschieden;
2. Ermoet voldoende ruimte zijn voor het invoegen van nieuwe
taxa (zgn.opensysteem).
3. Op alle hiërarchische niveaus moeten taxa uit het bestand
gelichtkunnenworden.
Eensysteemdatookanderedanwaterorganismen inhetbestandkan
opnemen verdient de voorkeur,omdat soms het onderscheid tussen
land-enwaterorganismenietduidelijkis.
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Voorbeeld 2
Menvindt een taxonwaarvanmet zekerheid kanworden vastgesteld
dathetbehoort tothetphylumderAnnelida.Inhetbestandwordt
dit taxon opgenomen onder het nummer 160 000 000.Zijn ermeer
nummersvoor éën taxon gekozen,danworden deniet tedeterminerenvormengeplaatst inhet taxonmethetlaagstenummer.
Voorbeeld: eenniet tedetermineren insectwordt geplaatst onder
nummer 181000000 (codenummerInsecta 181-189).
Bijhetbestaanvan synoniemenwordthetnummervan deofficieel
aanvaarde naam aangehouden en krijgen de synoniemen dus dat
zelfdenummer.
Werknummer
Het hierboven beschreven codenummersysteem heeft een practisch
nadeel:voorroutinematigeopnamevandesoortenenhunaantallen
zousteedshet 9-of10-cijferigenummermoetenworden ingevoerd.
Ditkost tijd enveroorzaakt gemakkelijk fouten.Derhalve iseen
hulpnummer (ofwerknummer)toegevoegd aanhet taxonenisduseen
koppeling tot stand gebracht tussen het taxon,het taxonomisch
gestructureerde nummer (9-10 cijfers) en het hulpnummer, dat
voorlopig bestaat uit 4 cijfers. Deze hulpnummering kan geheel
willekeurig zijn en kan voor elke provincie anders zijn (zie
bijlage 8 ) .Eenbijkomend voordeel isdat typisch localeofniet
determineerbare organismen kunnen worden voorzien van zo'n
nummer;hetheeft geenzinomdezevormenondereenspec,naamop
tenemen inhet interprovinciale bestand. Inditbestand convergeren al deze vormen naar het spec. nr. van het betreffende
taxon.
Voorbeeld:

Mallomonascf.acaroideswerknr.: 2973
M^
spec.800032
3815
M.
indeterminabel
M.
spec.

Allevier genoemdevormenvanMallomonas,waarvan ertweevaneen
werknummer zijn voorzien, zijn slechts interessant voor de
regionale hydrobioloog. In het 10-cijferige bestand convergeren
aldezevormennaarMallomonasspec;nr.521130500.
Procedurebijhetinvoerenvannieuwgevondentaxa
Het is noodzakelijk voor het gebruik van een nummeringssysteem
datereen centraleplaats iswaarnieuwe ennogniet genummerde
taxavan eennummerwordenvoorzien.Hetbeschreven systeemvoor
het nummeren van organismen is ontwikkeld door de Provinciale
Waterstaat van Utrecht; deze dienst neemt voorlopig de
verantwoording opzichvoorhettoekennenvancodenummers.
Deprocedurehiervoor isdevolgende:
Een aanvraagformulier voor het geven van een codenummer wordt
volledig ingevuld en 2 keer gecopieerd (zie bijlage 6 ) .Een
exemplaarwordtzelfgehouden,tweewordenopgestuurdnaar:
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In de meeste gevallen wordt zo'n hoedanigheid apart op de tellijsten genoteerd.Deze informatiekanvanbetekenis zijnbijde
interpretatie. Het is daarom belangrijk de hoedanigheid waarmee
een soort zich manifesteert van een code te voorzien en op te
nemen in het bestand. De meest voor de hand liggende oplossing
zou zijn een soortnaam van een extra nummer te voorzien ten
behoeve van deze informatie. Een organisme moet dan echter
voorzien zijnvan een 11-cijferigecodehetgeenhet ontstaanvan
verwarring en het maken van fouten vergroot. Het kost ook meer
tijd om van een soortwaarvan driehoedanigheden voorkomen drie
keer 11 cijfers temoeten noteren.Dit zou kunnen worden ondervangen door het geven van extra werknummers. De complete lijst
wordtdanechterwellanger.Hetisoverzichtelijker,kostminder
tijd en geeft minder kans op (pons)fouten,wanneer de aantalscodering wordt uitgebreid met één cijfer dat informatie geeft
overdiehoedanigheid.Erisdan,bijhet lezenvandetellijsten
meteen af te leiden hoe deverschillende hoedanigheden van deze
soortzichverhouden.
Met één cijfer ishet mogelijk om negen verschillende hoedanighedentecoderen.Teltmendievanplanten-endierenrijkop,dan
wordtdataantalruimschootsoverschreden.Koppeltmenechterhet
plant of dier-zijn aan de hoedanigheid, dan ontstaan er 2x9
mogelijkheden;9voorhetplanten-en9voorhetdierenrijk.
Delijstvanhoedanigheden isopgenomenintabel2.
8.3.

Analysedergegevens
Inhoofdstuk 9vandit rapport isaangegeven voorwelkedoeleindende resultaten vanhet provinciaal hydrobiologisch inventarisatie-onderzoek kunnen worden gebruikt. In deze paragraaf zal
aandacht worden besteed aan demogelijkheden van verwerking van
de grote hoeveelheid informatie ten behoeve van correlatief
onderzoek.
Erkunnenonderanderetweerichtingenwordenonderscheiden:
a. relatie-analyse;
b. verspreidingsanalyse.
Ada
Relatie-analytisch onderzoek houdt zichbezigmet devraag ofer
verband bestaat tussen het optreden vanverschillendeverschijnselen.Belangrijkevragen zijnbijv.:Zijn eraandehandvande
levensgemeenschappen, of aan de hand van een combinatie van
fysisch-chemische parameters te definiëren watertypen teonderscheiden? Zijn bepaalde soortcombinaties gebonden aan bepaalde
fysischeenchemischemilieu-omstandigheden?
Voor het waterkwaliteitsonderzoek bijv. is het van belang te
weten of er soorten in het water voorkomen die een opvallende
voorkeur of afkeer vertonen voor verontreinigd water. Deze
waterkwaliteit (bijv. in chemische zin)kan gedefinieerd zijnin
absolute getallen maar ook in een parameter-range (klasse-indeling). Erworden danklassenvan zekerebreedteonderscheiden en
uit de grote hoeveelheid informatie in het geheugen van een
computer worden wateren geselecteerd die naast een gevraagde
eigenschapookdeàpriorivastgesteldeklassegemeenhebben.
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9.

Gebruikvandegegevens
In overeenstemming met het rapport "Milieukartering bij de
Provincies" en speciaal met de daarin opgenomen "interimnota"
zullendegegevensbruikbaardienen tezijnvooreengrootaantal
doeleinden.Inhoofdzaak zijndetakenvandeprovincieswaarvoor
hydrobiologische informatie nodig is te vinden binnen drie
beleidssectoren: ruimtelijke ordening,milieubeheer en recreatie
ennatuurbescherming.
Enerzijds zal op grond van de verkregen informatie, eventueel
aangevuld met andere milieu-inventarisatiegegevens, aangegeven
moeten worden welke geschiktheid of kwetsbaarheid een bepaald
gebied heeft, anderzijds ishet de bedoeling na te gaan wat de
gevolgenzijnvangepleegde ingrepen (voorspelbaarheid).Opgrond
van degegevensmoet dusonderscheid temaken zijn tussensituaties in de ruimte en in de tijd. In hoeverre dit inderdaad
mogelijk is,hangtvaneengrootaantalfactorenaf.
Zowel de keuze van de bemonsteringspunten als de bemonstering
zelf dragen het karakter van een steekproef. Wordt hierbij de
grote variatie in het te onderzoeken object gevoegd dan is de
interpretatie van deverkregen informatie niet gemakkelijk.Niet
alleen zijn er een groot aantal variabelen van invloed op de
levensgemeenschappen van dewateren; er isbovendien sprake van
een duidelijke seizoensgebondenheid en van de invloed van het
klimaat op kortere en langere termijn. Het is daarom van grote
betekenis bij de interpretatie en advisering alle beschikbare
informatieinsamenhang tebestuderen.Hetafzonderlijk gebruiken
vanb.v.de informatieverkregen vanhet voorgestelde "InterprovinciaalPermanent AquatischMeetnet" (IPAM)moetzoveelmogelijk
wordenvermeden.Anderzijds ishet gewenst deresultaten vanhet
specifieke onderzoek inhetkadervan dewaterkwaliteitscontrole
teplaatsen tegendeachtergrondvanhetoverigehydrobiologische
onderzoek.
Hieronder zijn per beleidsveld enkele voorbeelden gegeven van
onderwerpen,waarbijvanuithydrobiologisch onderzoek eeninbreng
indebeleidsvoorbereiding kanwordenverwacht.
a.

Ruimtelijkeordening
Gevoeligheid voor intensivering in de agrarische
bedrijfsvoering.
Waterhuishouding (Invloed van aan tevoeren oppervlaktewater).
Opstellenvanbeheersrichtlijnen voorrelatienotagebieden.
Aangevenvankwetsbaarheden tenaanzienvanrecreatieve
ontwikkelingen.

b.

Milieubeheer (inclusiefwaterhuishoudkundige aspecten)
Beschrijvingvandehuidigewaterkwaliteit.
Bewakingvandewaterkwaliteit (specifiekonderzoek).
Controle op de effectiviteit van genomen zuiveringstechnischemaatregelen.
Voorspellen van effecten van maatregelen zoalsdefosfatering.

IAWM3C/009/1
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10.

Kosten
Het isbuitengewoonmoeilijk overdekosten inalgemene ziniets
te zeggen. De verschillen per provincie in uitvoeringswijze en
omvangvanhet onderzoek,frequentie en omvangvanbemonstering,
berekeningswijzeenz.zijn groot.Ten einde toch enig inzicht te
geven is gepoogd enkele globale cijfers te geven. Het is zeker
gewenstdeze cijfersnauwkeurig tebeschouwen en te actualiseren
wanneer in een bepaalde provincie beleidsbeslissingen worden
voorbereid.
a.

Ambtelijkeapparaatvoorhydrobiologischprogramma.
IPAM-punten (zie hoofdstuk 7) uiteindelijk ca. 30-40
bemonsteringspunten per provincie. Werkvolume ca.
360-480mandagen.
Roulerend gebiedsbeschrijvend onderzoek. Ca.40bemonsteringspunten, 2 analyses per jaar; uitgebreid programma.Werkvolumeca.480mandagen.
Waterkwaliteitscontrole. Op dit ogenblik zijn de
onderlinge verschillen in tijdsbesteding tussen de
provinciesgroot.
Dithangt ondermeer samenmet de groteverschillen in
watertypen, waterrijkdom en oppervlakte. Bovendien
verkeert het hydrobiologisch onderzoek, specifiek
gericht opwaterkwaliteitscontrole,nog in een ontwikkelingsfase.Binnen enkelejarenzalmeerduidelijkheid
ontstaan over de omvang van dit type onderzoek. Een
voorlopige schattinguitgaandevan 12bemonsteringenop
ca. 30punten komt uit op een bedrag tussen de
ƒ90.000,--enƒ144.000,—.
Specifiek onderzoek.Hierover isinalgemenezinweinig
te zeggen. Per bemonsteringspunt zal het werkvolume
vergelijkbaar zijn met dat voor de IPAM-punten ca. 12
mandagen.
Wanneer 1à 2 academisch geschoolde hydrobiologen beschikbaar zijn,kanverdermetmedewerkersvanmiddelbaar niveau
wordenvolstaan.De totalemankracht perprovincie -inclusief personeel bij zuiveringsschappen - zal uiteindelijk 5
tot8manjaar/jaardienentebedragen.

b.

Bepalingenvanfysisch-chemischeparameters.
Bijzonder veel is afhankelijk van het al of niet aanwezig
zijn van een laboratorium in de eigen organisatie,demate
waarin onderzoek wordt uitbesteed enwelk instituut daarbij
wordtingeschakeld,beschikbare apparatuure.d.Slechtszeer
ruwe cijfers zijn mogelijk. De kosten van één uitgebreide
analyse (inclusief zwaremetalen)bedraagt ca.ƒ500,— tot
ƒ 1000,—;voor eenbeperktere analyse ismen ƒ 250,— tot
ƒ400,— kwijt.
Hetjaarlijksekostenpatroon isdanongeveer:
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Lijstencoderingvaninterprovinciale
inventarisatie-eenheden (IPI's)water
(samengesteld insamenwerkingmetde
subwerkgroep IAWM-floraenvegetatie)
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250 HOOGVEENGEBIED
Veenmos- en heidevegetaties op een pakket hoogveen. Afhankelijk
vanhetstadiumvanaftakelingkandatpakketvariërenvanenkele
decimeters tot enkele meters. Hoogveen is veen dat zich vormt
onafhankelijk van het grondwater en voornamelijk gevoed met
regenwater. Veenputten, uitgestoken in kleinere met hoogveen
gevulde depressies, zoals vennen,worden ook tot 250 gerekend.
Vennenmet langsderandenofinhetwaterhoogveenplantenworden
tot351 gerekend.Veenmos rietlanden tothetRiet- enBiezenland
(263).Heidevegetatiesopeenmineraleondergrondwordengerekend
totdedroge (231)ofvochtigeheiden (232).
Indien opslag van jong plantgewas aanwezig en de bedekking
daarvan ligt tussen de 25 en 75% dan worden die delen gerekend
totdeeenheid opslagbosinhoogveengebied (181).
251.Levendhoogveen
Hoogveenvorming vindt nog actief plaats.Er is dan ook een
vrij duidelijke bulten-slenkenstructuur aanwezig. De vegetatie bestaat voornamelijk uit veenmossoorten met verder
heidesoorten en typische hoogveenplanten. Bosopslag ontbreekt.
Floraenvegetatie:

Bodemengrondwater:

Verbreiding:

veenmosen
zonnedauwsoorteu,
veenbes, eenarig wollegras,lavendelheide.Vegetatieverwant aanhet
Rynchosporion albae (slenken) en
Erico-Sphagnion en Sphagnion fusci
(opdebulten).
hoogveen met een permanente praktisch tot het maaiveld staande
schijngrondwaterspiegel.
Drentsdistrict.

252.Ontwaterdhoogveen
Hethoogveenpakket isnog practisch geheel intactmaar ontwaterd. Vegetatie grotendeels bestaande uit vooral pijpestrootje en/of heidesoorten. Er zijn echter nog vrij veel
hoogveensoorten aanwezig zoals zonnedauw,eenarigwollegrar,
enveenpluis.Relatiefweinigbosopslag enveenmos.
Floraenvegetatie:

Bodemengrondwater:
Verbreiding:

IAMW3C/016/2

pijpestrootje,
dop-, struik-,
kraaiheide, zonnedauw, eenarig
wollegras. Vegetaties verwant aan
het Calluno-Genistion pillosae,
Ericion tetralicis met elementen
van het Erico-sphagnion, Sphagnion
fusci.Rynchosporionalbae.
verdrogendhoogveen.
verspreid in het pleistoceen det-1
vanhetland (onderandereDrenthe,
dePeel).
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253.Afgetakeldhoogveen
Grotendeels afgegraven of sterk ontwaterde hoogveenrestanten. Vegetaties bestaande uit heidesoorten, pijpestrootje
metveelkaalkap-enbrandplanten alswilgenroosje,braamen
schapezuring. Verder is vaak veel bosopslag aanwezig.Ligt
de bedekking van jong houtgewas tussen de 25 en 75% dan
wordendiedelengerekend totbosopslag ophoogveen (181).
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

sterkverdroogdhoogveen.
verspreid in het pleistoceen deel
vanonsland.

254.Veenputten
In uitgestrekte hoogveengebieden of kleine hoogveenlensen
(bijv.methoogveendichtgegroeidevennen)gegravenveenputtenmet veenmosvegetaties en hoogveenplanten. Op dehogere
ruggen tussen de veenputten groeien vaak heidesoorten of
pijpestrootje,dezewordenooktotdezeeenheid gerekend.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:

Verbreiding:

IAMW3C/016/3

Erico Sphagnion, Rhynchosporion
albae,Sphagnionfusci.
hoogveen met een schijngrondwaterspiegel.Omgevingvaakveelsterker
ontwaterd.
Dr,Ke,Ge.

- 3-

260 LAAGVEENGEBIED
Gebiedenwaar zich onder invloed van relatiefvoedselrijk gronden oppervlaktewater veen vormt, dat voornamelijk bestaat uit
resten van moeras- en waterplanten. Deze veenvorming geschiedt
viaverschillende stadiavanverlanding.De aanwezige vegetaties
kunnendanookuiteenlopenvanwaterplantenvegetaties totmoerasbos. Vaakzijndezegebiedenverveendwaardooreenkarakteristiek
patroon van petgaten en legakkers ontstond. Waren de afstanden
tussen de legakkers te groot enkreeg dewind vat ophetwater,
dan sloegen de legakkers somsweg enontstonden erlaagveenplassen (262). Hierin ligtookhetbelangrijkste verschilpunt met de
eenheid meren enmeertjes (313).Deze laatstehebben eennatuurlijke oorsprong; laagveenplassen zijn ontstaan door toedoen van
demens.
Moerasstroken langsmeren enmeertjes (313)breder dan 10meter
worden echterook tothet laagveen gerekend enniet totdemeren
en meertjes (313). Moerasbos valt onder de eenheid bossen en
struwelen (100). Bedraagt debedekking vanjongbosopslag tussen
de25en75%danrekenen totopslagbosopveen (181).Lijnvormige
houtbegroeiingen smaller dan 5meter langs de randen van petgaten,of zeer smalle legakkersmet houtgewas worden echter als
laagveenmoeras (261)gerekend.
De grens tussen de laagveenplassen en petgaten is getrokken bij
100meter.Liggen de legakkersmeer dan 100metervan elkaardan
worden ze tot de laagveenplassen (262)gerekend,bij minder dan
10meter langs laagveenplassen worden als laagveenmoerassen en
petgaten (261) of riet- en biezenland (263) gerekend. Kleine
moerasjes, die niet in het laagveengebied en beekdalen gelegen
zijn (rabatten,inlagen),worden totkleinemoerassenofrabatten
(360)gerekend.
261.Laagveenmoerassen enpetgaten.
Laagveenmoeras:Vegetaties bestaande uit grote en/of kleine
zeggensomsmetveelgrotegrassoorten (liesenrietgras)en
moerasplanten.
Petgaten:Uitgebaggerde stroken veen smaller dan 100meter.
Vegetatie afhankelijk van het stadium van verlanding en
variërend van open water met waterplantenvegetaties tot
rietland met soms alwat bosopslag. Sietvegetaties met een
oppervlakte van 1.000m 2 worden tot het Biet- enbiezenland (263)gerekend.
Floraenvegetatie:

Bodemengrondwater:

Verbreiding:
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vegetaties verwant aan het Phragmition, Magnocaricion, Nymphaeïon,
Charetalia enFilipendulion.
relatief voedselrijke bodems met
een hoge grondwaterstand (vaak het
gehele jaar boven het maaiveld
staand) of voedselrijke oppervlaktewateren.
voornamelijk inhethaf-enfluviatieldistrict,lokaalindebeek-en
rivierdalen eldersinhetland.
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262.Laagveenplasseu
Openwater,brederdan 100meterinhet laagveengebied,ontstaan door het wegslaan van legakkers. Vegetatie, indien
aanwezig,bestaande uit water- en/of moerasplaten. Moerasstroken kleiner dan 1.000m 2 worden ook tot deze eenheid
gerekend.Indienzegroterzijn,rekenen tot261of263.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

vegetatieParvopotamion,Nymphaeion
Filipendulion,Phragmition.
Relatief voedselrijk oppervlaktewater,
voornamelijk inhethafdistrict.

263.Riet-enbiezenland.
Vegetaties bestaande uit grote helofyten (riet, biezen,
grote enkleine lisdodde)met een oppervlakte van meer dan
1.000m 2 enmeestal deeerste stadiavormend van deverlanding. Ze komen behalve in laagveengebieden ook voor langs
meren,rivieren en in geïsoleerdemoerasjes. Soortenrijkere
rietlandenmetveenmosofvarenswordenooktotdezeeenheid
gerekend.
Floraenvegetatie:

Bodemengrondwater:
Verbreiding:

mattenbies, riet, grote en kleine
lisdodde zijn steeds dominant.
VegetatiePhragmition.
voornamelijk inhethaf-enfluviatieldistrict,eldersverspreid.

264.Legakkers.
Stroken niet verveende grond tussen twee petgaten. Deze
stroken grond zijn soms begroeid met moerasvegetaties. Indien deze regelmatig worden gemaaid of beweid dan rekenen
tot de half-natuurlijke graslanden (240). Is de bedekking
van jong bosopslag 25%,dan rekenen tot opslagbos opveen
(181). Opgaand bos wordt gerekend tot bossen en struwelen
(100). Indien intensieve recreatie plaatsvindt,dan rekenen
totstedelijk gebied (500).
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:
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Phragmition, Filipendulion, Magnocaricion.
op laagveen, grondwaterstand variërend.
Voornamelijk inhet westen vanhet
land enlangsdegroterivieren.
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300 NIETLIJNVORMIGEOPENWATEKEN
Zeldenofnooitdroogvallendewaterenwaarbijdelengtemeestalminder
isdan tienmaal debreedte.Andersbehoren zetot lijnvormigewateren
(700). Laagveenplassen en petgaten met open water worden echter tot
laagveengebied getekend (260). Vooral het verschil tussen meren en
meertjes (313)enerzijds,enlaagveenplassen enpetgaten (261)anderszijds, kan problemen opleveren. Meren zijn echter, in tegenstelling
tot laagveenplassen,vannature ontstaan,zijnvaak dieper,enhebben
eenminofmeermineralebodem.Veenputtenmetopenwaterwordengerekend tot 254.Smallemoerasstroken met een dominantie van riet,lisdodde ofmattenbies,kunnen totopenwaterenworden gerekend.Zijnze
breder dan 10meter en is de oppervlakte groter dan 1.000m 2 , dan
wordenzetotriet-enbiezenland (263)gerekend.
310 NIETGEGRAVEN GROTEPLASSEN
Vannatureontstane,somslaterafgesloten,groteopenwatervlakten.
311.Afgesloten zee-armen
Van nature zee-armen, die echter door middel van een dijk
zijnafgeslotenvandezee.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

somszijnnogzouttolerantesoorten
vegetatiesaanwezig.
Zeeland (onder andere Veersemeer),
Groningen en Friesland (Lauwersmeer).

312.IJsselmeer
Zee-inham (voormalige Zuiderzee) die door middel van een
dijkisafgeslotenvandezee.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:
313.Merenenmeertjes
Van nature ontstane open watervlakten met stilstaand water
met een vaak relatief grote diepte en uitgestrektheid. De
oppervlakte kan, door de ongehinderde strijklengte van de
wind,meer of minder een golfbeweging vertonen. Het onderscheid met laagveenplassen (261) is soms moeilijk, de
laatste zijn ontstaan onder invloed van demens. Vannature
ontstane open wateren in de duinen (duinpiassen,duinmeertjes)vallenonderdeeenheid352.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:
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moeras-enwaterplantenvegetaties.
voornamelijk inhet hafdistrict en
grenspleistoceen-holoceen deelvan
Nederland.

- 6-

320.GBOTEAANGELEGDEPLASSEN
Plassen van grote uitgestrektheid en diepte,ontstaan doorontgrondingenofanderegrootschaligemenselijkeingrepen.
321.Zandgaten,grindgaten,kleigaten
Grote, diepe plassen ontstaan ten gevolge van delfstofwinning (zand,grind,klei)of andere grootschalige menselijke
activiteiten. Behalve in een smalle strook langs de oever
hebben deze plassen geen of nauwelijks plantengroei. Voor
kleineondiepekleiputten zie342.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

langs de grote rivieren, verder
verspreid doorhetgeheleland.

322.Infiltratiebekkens
Infiltratiebekkens zijnwaterbekkens aangelegd in de duinen
tenbehoevevandedrinkwatervoorziening.

*

Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

Inhetduingebied.

323.Vloeivelden
Vloeivelden zijn periodiek met afvalwater bevloeidevelden,
die dienen voor bezinking en biologische zuivering van
afvalwater.Vaakomgevendoordijkjes.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:
vooral bij aardappelmeel- en
suikerfabrieken. Ook bij zuiveringsinstallaties.
324.Drinkwaterspaarbekkens.
Drinkwaterspaarbekkens zijn waterbekkens die dienenvoor de
opslagvanwatertenbehoevevandedrinkwatervoorziening.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:
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onderandereindeBiesbosch.
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330.VIJVERS enGRACHTEN
Kunstmatig aangelegde kleine wateren met een esthetische,landschappelijke,recreatieveofoorspronkelijkverdedigendefunctie.
Veelalwordenzeomgevendooreengroenvoorziening enzijnvooral
tevinden inenbij dorpen,steden,buitenplaatsen, landgoederen
enz.Dezegedetailleerde opsplitsingheeftplaatsgevonden tenbehoeve van het hydrobiologisch onderzoek; de beschrijvingen zijn
daaromminderuitgebreid.
331. Vijvers (bijvoorbeeld op landgoederen)
Kleine aangelegde wateren met een kunstmatig karakter.
Vijvers hebben een esthetisch en/of landschappelijke functie. Tot 331worden alleen dievijvers gerekend diegelegen
zijninhetbuitengebied (bijvoorbeeld bijlandgoederen,bij
buitenplaatsen enz.).Voorstads-endorpsvijvers zie336.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

verspreid doorhetgeheleland.

332. Slot-enfortgrachten
Lijnvormige gegraven wateren om een slot of fort,met vaak
steilesomsloodrechtekanten.Demurenbehoren totmurenen
wallekanten (527). Deze grachten hadden oorspronkelijk een
verdedigendefunctie.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

verspreid doorhetgeheleland.

333. Stadsgrachten
Lijnvormige gegravenwateren inof omeenstad of dorp,met
vaak steile soms loodrechte kanten. De muren behoren tot
murenenwallekanten (527).Dezegrachtenhaddenoorspronkelijkee.iverdedigendefunctie.
Floraeivegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

verspreid doorhetgeheleland.

334.Kleine recreatiepiassen,zwemvijvers
Meestal ondiepe specifiek tenbehoevevan de recreatieaangelegdekleineplassenmeteenminofmeerkunstmatigkarakter. Sommige meren en meertjes (313) of zandwingaten enz.
(321)zijn geheel of ten dele ingericht ten behoeve van de
recreatie. Deze zijn echter veel groter, dieper en hebben
primair een andere ontstaanswijze (delfstofwinning) of
functie. De lig- en speelweiden rond deze plassen rekenen
tot522.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:
IAMW3C/016/8

verspreid doorhetgeheleland.
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335.Visvijvers
Kleinekunstmatige wateren,specifiek aangelegd tenbehoeve
van vissers. Hiervoor werden voorzieningen getroffen zoals
hetplaatsenvansteigersenborden,uitzetten envoerenvan
visenz.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

verspreid doorhetgeheleland.

336.Stads-endorpsvijvers
Kleine aangelegde wateren met een kunstmatig karakter.
Meestal in tegenstelling tot de vijvers op bijvoorbeeld
landgoederen enz. (331), hebben ze naast een esthetische
en/of landschappelijke functie een bepaalde functie in de
waterhuishouding van een bepaalde wijk of dorp (bijv.
bufferfunctiebij overvloedige neerslag). Het is toegestaan
dezeeenheid tothetStedelijk gebied (500)terekenen.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

verspreid doorhetgeheleland.

340 KLEINEAANGELEGDEPLASSEN (andersdanvijvers)
Kleine door menselijke activiteiten ontstane plasjes. In tegenstelling totde inventarisatie-eenheden van 330 zijn dezeeenheden van 340 meestal buiten het stedelijk gebied of bebouwde
percelen gelegen.Bij aanleg was er niet primair sprake van een
recreatieve, esthetische, landschappelijke of verdedigende
functie.
341.Drinkputten,dobben
Een poel soms door eenkunstmatige ringwal of dijk omgeven
met zoetofbrakwater,bedoeld alsdrinkplaatsvoorvee.Op
de hogere gronden zijn het vaak slechts enkele m 2 grote
plasjes.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

verspreid doorhetgeheleland,

342.Tichelgaten,kleiputten
Relatiefondiepewinningsplaatsenvanklei,meestalondieper
dan 1meter en over het algemeen met wortelende water- en
moerasplanten.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:
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voornamelijk indeuiterwaardenvan
grote rivieren en langs (voormalige)zeeweringen.
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343.Karrevelden
Kuilen met vaak nog zout of brak water in poelgronden
(klei),ontstaandooruitgravenvanmet zoutwaterdoordrenkt
veentenbehoevevandezoutwinning.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

Zeeland

344.Plasjesinklaverbladen
Plasjes in klaverbladen of anderszins door wegen omsloten
wateren.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

verspreid doorhetgeheleland.

345.Overigekleinegegravenplasjes.
Door menselijke activiteiten ontstane plasjes die niet tot
een van de andere eenheden van 340 te rekenen zijn (bijvoorbeeldjagerspiassen).
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

verspreid doorhetgeheleland.

Veenputten.Zie254
350.KLEINE,NIETGEGRAVEN OPENWATEREN
Vannature ontstanekleineplasjesmet openwater.Vallen zelden
droog. Indien dat wel het geval is,dan ishet merendeel onbegroeid enmodderig.
351.Vennen
Metrelatiefvoedsel-enkalkarmwatergevuldedepressiesin
deaardkorstmeteenrondeoflanggerektevormengelegenop
de pleistocene zandgronden van ons land (oorspronkelijk
vooral in deuitgestrekte heidevelden).Bodembestaandeuit
zandofveen.
Ingeheelofgedeeltelijkmethoogveendichtgegroeidevennen
werd vroeger vaak veen gestoken waardoor er veenputten
ontstonden, deze onderbrengen bij 345. Hiertoe worden ook
pingo-ruïnes gerekend.
Floraenvegetatie:
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afhankelijk van het stadium van
verlanding Ericion tetralicis,
Erico-Sphagnion,Sphagnionfusci.
De vennen met een meer minerale
bodem Littorellion•en Potamion
graminei.
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Bodem engrondwater:

Verbreiding:

bodem bestaande uit zand of veen,
relatief voedselarm stilstaand
water.
in de pleistocene districten van
onsland.

352.Duinpiassen,duinmeertjes.
Niet lijnvormige wateren die van nature ontstaan zijn,
veelal omdat een uitgestoven laagte zich heeft gevuld met
water.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

onderandereLittorellion,Potamion
graminei.
uitsluitend inhetduingebied.

353.Wielen,kolken,welen.
Relatief diepe,kleine,min ofmeer rondewateren,ontstaan
bijdijkdoorbraken endaaromdirectbijeendijk liggend.In
Noord-Holland noemtmen zebraken,inZeeland welen,elders
ookwelwaaien.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

langs bedijkte rivieren en zeedijken.

354.Overigepoelenenplasjes
Vannature ontstaneplasjes dieniet totde andere eenheden
van350terekenenzijn.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

verspreid overhetgeheleland.

360.KLEINEMOESASSEN;RABATTEN
Kleine moerasjes die niet tot het hoogveen- (250) of laagveengebied (260)behoren,kunnen inhetvoorjaar zodanig onderwater
staan dat het een plas lijkt. Ook het natdeel draagt vegetatie
dieiniedergeval 'szomersbovendewaterspiegelkomt.
361.Rabatten
Bij dijkaanleg ontstane moerasjes met een aantal hogere
ruggetjeswaarop vroegervaak populieren werden aangeplant.
Deze zijn later vaak weer gekapt waardoor er eenmoerasje
overbleef.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:
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langsbedijkterivieren.

11362.Inlagen
Tussen twee dijken liggende moerasjes ontstaan bij dijkaanleg. Werd een oude zeedijk namelijk sterk bedreigd dan
werdvaakwatmeerlandinwaartseentweededijkaangelegd.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

Zeeland.

363.Overigekleinemoerasjes
Kleinemoerasjesdieniet totdeandereeenhedenvan 360te
rekenen zijn. Er vindt geen permanente afvoer van water
plaats. Indien dit wel het geval is dan hebben we te doen
metbrongebieden (800).
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

verspreid doorhetgeheleland.

370.WATEBINBOOMHOLTEN,DRINKBAKKEN e.d.
Waterinallerleikleineelementen zoalsboomholten,drinkbakken,
waterputten e.d.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

IAMW3C/016/12

verspreid doorhetgeheleland.
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700 WATEBEN (LIJNVORMIG)
Natuurlijke endoordemensgegraven lijnvormigeelementen.Kenmerkend
is dat ze permanent of tijdelijk water voeren waarbij er sprake kan
zijn van enige of sterke stroming.De stroomsnelheid en niet zelden
zelfsderichting isdoordemensbepaald.
Doorvormenontstaanswijzeisdezeeenheid duidelijk teonderscheiden
van andere open wateren (300 en 260).Kaden en dijken worden ondergebracht bij dijken (630), ook de uiterwaarden worden tot andere
eenheden gerekend, bijv. grasland (410). De grens van deze wateren
ligtdaarwaardehellingvandeoeverophoudt enhetvlakke landbegint. Bij twijfelgevallen wordt de grens daar genomen, waar een
verandering in vegetatie is waar te nemen (bijv. ruigtevegetaties
ophouden).
710 RIVIEREN ENVEENSTR0MEN
711. Groterivieren
Rivieren zijn stromende wateren met een genormaliseerde of
meer natuurlijk loop. Het zijn de Maas en Rijn met hun
zijtakken.
Rivieren voeren water veelal direct naar zee af. De oorsprong ligt in berggebieden. Rivieren zijn in het oosten
niet, in het westen wel bedijkt. Waterplantenvegetaties
ontbreken vrijwel. Oevers, kribben, oeverbeschoeiingen en
droogvallende zandplaten worden ook tot deze eenheid gerekend.Erkomen,doorhet zeer dynamischekarakter,ruderale
enruigtekruiden-,maarookpioniervegetatiesvoor.
Riet- en biezenland aan de oevers, breder dan 10meter,
wordt toteenaparteeenheid gerekend (263).
Floraenvegetatie:

Bodemengrondwater:
Verbreiding:

meest ruderale ruigtekruiden en
pioniervegetaties, soms met bijzondere soorten als grote engelwortel, astersoorten, moeraskruiskruid enwarkruidsoorten.
kleienzand.
Maas,RijnenWaal,IJsselenLek.

712.Veenstromen,kleinerivieren.
Inprincipezijndezerivierenvergelijkbaarmet711,echter
geenoorsprong ineenbergachtig gebied.Hetverschiltussen
kleine rivieren en beken wordt bepaald aan de hand van
enkele criteria, zoals breedte (van beken zelden 20m en
vankleine rivierenmeetal breder dan 15m),meanderpatroon
(grotere lussen bij kleine rivieren) en ligging in het
landschap (kleine rivieren vormen echter een rivierdal).
Kleine laaglandrivieren hebben vrij zelfstandige stroomgebieden. Voorbeelden van veenstromen zijn de Angstel en de
Winkel,van laaglandrivieren de Utrechtse Vecht,deLinge,
hetRietdiep,BeerzeenDommel.

IAMW3C/016/13
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Floraenvegetatie:

voornamelijk grasland- en moerasvegetaties in de oeverzone,inbet
watersomsMagnopotamion.

Bodemengrondwater:
Verbreiding:
713.Ouderivierarmen
Aan één of twee zijden afgesloten voormalige meanders van
een rivier.Zezijnveelal gekenmerkt door drijvendewatervegetaties,moerasvegetaties (verlanding)met rietenandere
belofyten endrassegraslandvegetaties aandeoevers.
Door bet wegvallen van de doorstroming is de bodem bedekt
meteendikkesapropeliumlaag.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

Nymphaeion, Magnopotamion, Pbragmitetalia,Agropyro-Rumicione.d.
metsapropelium
inbetrivierengebied.

720.BEKEN
Beken zijn (ten gevolge van een natuurlijk boogteverscbil)
stromende,lijnvormige waterenmet eenvan oorsprongmin ofmeer
meanderende loop, gevoed door grondwater en/of neerslag. De
breedte en diepte nemen in stroomafwaartse richting toe, de
stroomsnelheid neemt inderegel af.Voor afscheiding met kleine
rivierenwordtverwezennaar712.
De begroeiing in en langs beken bangt in sterkte mate af van
menselijke invloeden. Houtbegroeiing langs de beek, eenmeanderend verloop en een grillige bodem- en taludstructuur zijnkenmerkend voor demeer natuurlijkebeken;dehoutbegroeiingenworden echter tot bossen en struwelen (100) gerekend. Beken met
tegengesteldekenmerken zijngenormaliseerdebeken.
Beken zijn (ter afscheiding van kleinere rivieren) smaller dan
tienmeter.
721.Natuurlijke laaglandbeken
Natuurlijke laaglandbeken zijnbekenwelkenog (minofmeer)
vrijmeanderen,meteenniet (fig.5A)ofslechtskleinschalig genormaliseerd (fig. 5B) profiel dat in veel gevallen
a-symmetrisch van vorm is met een hellende en een overhangendeoever.Destroomsnelheid vanlaaglandbeken isinde
regel lager dan 50cm/sec. Natuurlijke beken worden vaak
begeleid door bossen en houtwallen,maar ook bouw- enweilanden kunnen direct op de oever aansluiten. Het onderhoud
vandebedding geschiedtkleinschalig (verwijderenvanbomen
enzandbanken,maaien ofharken vanwaterplanten,repareren
van ingestorte oevers etc.). De waterhuishouding is niet
ingrijpend gereguleerd met uitzondering van van oudsher
bestaande beheersmaatregelen (bijv. ten behoeve vanwatermolens).
Op oeversvoorkomende houtbegroeiingen worden-totbossenen
struwelen (100)gerekend.

IAMW3C/016/14

maximumniveau t o t
boven het maaiveld, dus
met inundatie

maximumniveau t o t aan
het maaiveld, veelal
geen inundatie meer

maximumniveau t o t
onder het maaiveld,
geen inundatie

laaglandbeek profielen :
A : natuurlijk profiel.
B : ( h a l f ) n a t u u r l i j k profiel «ouderwets gereguleerd".
G : gereguleerd/genormaliseerd profiel.
Fig.5. (uit: Tolkamp. 1 9 8 3
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Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

vaak waterplanten
typischebeekvorm.

aanwezig

in

zeldzaam voorkomend, enkele bovenlopenopdezandgebieden inTwente,
Gelderland,DrentheenLimburg.

722.Genormaliseerde laaglandbeken
Genormaliseerde laaglandbeken zijn die beken die niet meer
meanderen door aanpassing van de loopvan debeek (metname
door bochtafsnijding van het profiel tot standaardnormen.
Soms isde oever beschoeid. Het profiel is symmetrisch van
vorm, dieper en breder dan oorspronkelijk (fig. 5C)enhet
sluitopdeoeveraanophet inspectiepad datdientvoorhet
mechanisch onderhoud van bedding en oevers. De inspectiepadenworden tot infrastructuur (600)gerekend.Door middel
van stuwen (en ook omleidingskanalen) wordt de waterafvoer
endewaterstand gereguleerd.Ingenormaliseerdebeken isde
variatie in bodemstructuren ten gevolge van de lagere
stroomsnelheden geringer dan in natuurlijke beken, terwijl
ermeerwaterplantenplegen tegroeien.
Floraenvegetatie:

Bodemengrondwater:
Verbreiding:

oevervegetatie Nanocyperion, Molinietalia, watervegetatie Magnopotamion,Nymphaeion.
gehele land,vooralophetpleistoceen.

723.Bergbeken
Bergbeken onderscheiden zichvan laaglandbeken door eengemiddeldhogerestroomsnelheid (meerdan50cm/senvaakmeer
dan 100cm/s) ten gevolgevan een groterverval endientengevolge tevens eenhardebodemmet grover substraat (stenen
enkeieninplaatsvanzandengrind).
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

o.a.vlottendewaterranonkel,
alleen inZuid-Limburg.

724.Kortebeken
Tot de beken met een relatief korte loop van de oorsprong
tot deuitmonding behoren debeken enbeekjesdieontspringen als natuurlijke (bronbeken) of gegraven (sprengebeken,
duinbeken) bron en die meestal slechts enkele honderden
meters tot enkele kilometers lang zijn. Ze bevinden zich
vrijwel altijd inhetbrongebied. Zekomenvooralvoorwaar
zich sterkere niveauverschillen in het landschap voordoen,
op stuwwallen en terrasranden langs de grote rivieren.
Kenmerkend voor deze beken zijn de relatief geringe dimensiesendeconstantewatervoering.
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Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

meestal geenvegetatieaanwezig
zandigebodem,geensapropelium
voornamelijkophetpleistoceen.

725.Oudebeekarmen
Oude beekarmen zijn die beekgedeelten welke geheel of gedeeltelijk zijn afgesloten van de tegenwoordige beek of
waterloop (ten gevolge van een kunstgreep of de doorbraak
vaneenmeander),meestalmet stilstaandwater.
Erzijndoorgaansverlandings-enmoerasvegetatiesaanwezig.
Als dewaterstand sterkwisselt endebeekarm sterkbeschaduwd wordt dan zijn ervaak takken enveel organischmateriaalaanwezig;begroeiing ontbreektdanvrijwel.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

moerasvegetaties
met sapropeliumlaag
voornamelijk ophetpleistoceen.

730.AFGESLOTENKREKEN
Afgeslotenkreken zijn restenvan zee-armen die door inpoldering
binnendijks zijn komen te liggen. Veelal is de oorspronkelijk
langgerekte enonregelmatig vormnog teherkennen.Door hetwegvallen van de getijdebeweging is de afzetting van organisch
materiaal toegenomenendediepteafgenomen.
Buitendijkse (dus nog levende) kreken worden ondergebracht bij
getijdegebied (220).
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

langsdekust.

740 KANALEN,WETERINGEN,VEENWIJKEN
Gegraven lijnvormige wateren van redelijk groteomvang (vanminderdantientotenkele tientallenmetersbreed).
Afhankelijk van gebruik en onderhoud zijn water- en oeverbegroeiingmeerofminderontwikkeld.
Onderhoudspaden, dijken, e.d. worden tot infrastructuur (600)
gerekend.Opslag op taluds eneventueel omvangrijke opslag inde
oeverzone totopslagbosjes (180).
741.Kanalen
Kanalen zijn groot (vaak breder dan tien meter). Er vindt
scheepvaart plaats of dit heeft plaatsgevonden. De waterstandwordt geregeld doorinnameofdooruitslaanvanwater;
er is sprake van stilstaand of langzaam stromend water.De
oevers zijn bijna altijd beschoeid of op een andere manier
kunstmatig verstevigd. Kenmerkend is vaak, dat kanalen
willekeurig het oorspronkelijke kavelpatroon van het omringendelandschapkunnendoorsnijden.

IAMW3C/016/17
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Watervegetatie is (uitgezonderd bij afgesloten kanalen)
schaars aanwezig. De oeverbegroeiing is afhankelijk van de
aardenhetonderhoudvandeoever.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

soms behorende tot Phragmitetalia,
Filipendulion,Magnocaricion
geheleland.

742.Weteringen,waterschapslossingen envaarten
Tenbehoevevandewaterregulering ofturfwinning (laagveen)
gegravenwateren,meestal smallerdan 15m.Inpoldersstaan
weteringen vaak loodrecht op het oorspronkelijk kavelpatroon. Sloten kunnen rechtstreeks in de weteringen en
vaarten uitmonden. Er is doorgaans intensief beheer van
oever en talud. Het verschil tussen genormaliseerde beken
(722) en deze eenheid op het pleistoceen is niet altijd
groot; genormaliseerde beken hebben vaak nog een bochtig
verloop terwijl deweteringen recht zijn.Ontstaanswijzeen
huidig gebruik zijn echter maatgevend. De naam van het
betreffende water is niet doorslaggevend voor de indeling.
ZowordthetOranjekanaal (Dr)niet gerekend tot dekanalen
(741)maartotdezeeenheid.
Floraenvegetatie:

Bodemengrondwater;
Verbreiding:

in het water Lemmion, Parvopotamion, Nymphaeion, langs de oevers
Filipendulion enMagnocaricion.
geheleland.

743.Veenwijken
Veenwijken zijn bij de ontginning van hoogveengebieden gegravenwateren.Zijdiendenvoordeontwateringvanhetveen
endeafvoervan turf.Door functieverlies zijn veelwijken
vaak verland of (door waterstandsverlaging) dichtgegroeid
metruigte.Zowelopenalsverlandeendichtgegroeidewijken
worden tot deze eenheid gerekend. Als de wijk duidelijk
vergraven iseningebruik isalswaterschapslossing dantot
weteringen e.d. (742).
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

IAMW3C/016/18

Lemmion, Parvopotamion, Phragmitetalia
moerige zandgronden
de Peel, N.W.-Overijssel, Drenthe
enGroningen.

- 18-

750 SLOTEN,SLOOTKANTENENGREPPELS
Sloten en greppels zijn permanent of tijdelijk watervoerende
lijnvormige elementen. Hun functie is afwatering van bet direct
omringendeland.
De grens tussen sloten of greppels enerzijds en het grasland
anderzijds ligt daarwaarhet terreinvlakwordt.Ligt deslootkantminofmeerophetzelfdeniveau alshetgrasland (vaakzijn
erdan in-of afgetrapte kanten) danwordt de grens daar gelegd
waar een grens tussen verschillende vegetaties waarneembaar is.
Sloottaluds wordenworden dus tot deze eenheid gerekend enniet
tothetgrasland.
Zeerkleine greppeltjes (bijv.drainage-geultjes) kunnen,indien
de vegetatie niet afwijkt van het grasland, tot het grasland
(410)worden gerekend.
Niet tot deze eenheid worden gerekend kleine slootjes en greppeltjes in bossen en de aan bos grenzende oevers van sloten;
deze behoren tot bossen en struwelen (100); greppeltjes in
houtwallen of houtsingels e.d. behoren tot 170; brede sloten
dwars op het slotenpatroon in het weidegebied tot weteringen
(742).
Solitaire bomen of boomrijen in slootkanten behoren in principe
totbomenrijen (178)maarmogen,zolangzegeenspecifiekeondergroei of epifytenbegroeiing hebben, tot de sloten en greppels
worden gerekend.
751.Sloten
Sloten zijn lijnvormige elementen (ze staan zelden droog).
Met name buiten de zandgebieden komen ze frekwent voor en
zijn ze vrijwel steeds watervoerend. Vaak komen er echte
waterplanten invoor (drijvend,zwevend).
Sloten die slechts periodiek water voeren en waarin geen
echte waterplanten voorkomen worden gerekend tot greppels
(755). De grens tussen sloot en slootkant (754) ligt daar
waardewaterspiegelophoudt enwaar geenechtewaterplanten
meervoorkomen.
Bodemgesteldheid,waterkwaliteit envooralhet beheerbepalenwelkevegetatieservoorkomen.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

752.Vervallen
753.Vervallen
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zeer veel typenmogelijk,met name
waterplanten en-moerasvegetaties
zand,klei,veen
gehele land,zeer talrijk in laagveengraslandpolders.
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754.Slootkanten
Tot de slootkanten behoren de taluds van sloten. Het gaat
dus om die gedeelten waar geen water staat en waar geen
waterplanten voorkomen. Ook afgetrapte zones langs sloten
worden totdeslootkanten gerekend,hoewelhier een overlap
kan optreden met slootoevers (zie 975).De grens tussen
slootkant en grasland of akker ligt daar waar het terrein
vlak wordt (zie ook onder 750)of daarwaar een duidelijke
grensindevegetatieiswaartenemen.

l
Slootkant

aiojoikjini

Sioüikant

Wanneer een slootkant direct overgaat in een dijk ofverhoogde wegberm wordt de grens tussen dijk (wegberm) en
slootkant daar gelegd waar een duidelijke grens in de
vegetatie iswaar tenemen.Alsdiegrensniet duidelijk is
wordt de slootkant tot dezelfde hoogte genomen als het
maaiveld van de aanliggende akker of het aanliggende grasland.

klaaiveid

Floraenvegetatie:

Bodemengrondwater:
Verbreiding:
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zeer veel typenmogelijk,met name
moeras- en (halfnatuurlijke) graslandvegetaties
zand,klei,veen
geheleland.
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755.Greppels
Meestal slechts periodiek watervoerende lijnvormige elementen, op sommige plaatsen (zandgronden) staan deze sloten
vaak zelfsvrijwelhetgehelejaardroog.Echtewaterplanten
ontbreken dan ook. Er wordt geen onderscheid gemaakt in
greppelsentaluds (zoalsbijsloten).
De grens tussen greppels en omringende gras- of akkerland
wordt opdezelfdemanierbepaald alsbij sloten (zie750en
754).
Kleine geuitjes (voor drainage) worden alleen tot deze
eenheid gerekend als ze een van het grasland afwijkende
vegetatie hebben. Anders worden tot het grasland (410)gerekend. Greppels inbossenworden niet totdeze eenheid gerekend, maar tot bossen en struwelen (100). Greppels in
houtwallen en singels e.d.behoren tot eenheid 170engreppels i£ wegbermen (bijv. tussen rijbaan en fietspad) tot
wegene.d. (610).
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

geheleland.

756 Waterschapsleidingen
Waterschapsleidingen zijnmeestalrecent gegravenwaterenen
hebbeneenfunctietenbehoevevandesnellewaterafvoervan
eengebied.Zedoorsnijden (integenstelling totweteringen)
vaakhetoorspronkelijkekavelpatroon.Slotenmondenmeestal
met een duiker uit op de waterschapsleiding. De taluds
worden regelmatig gemaaid. Ze hebben een standaardprofiel
metvlakkebodem,taluds1:1enhebbenvaakeeneenvoudige
beschoeiing.Zehebbeneenrechtverloopmetrechtehoeken.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:
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vooral in de wat drogere zand- en
kleigebieden
noordendeslands.
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800 BRONGEBIEDEN ENSPRENGEN
Brongebieden zijn plaatsenwaar grondwater opnatuurlijke ofkunstmatigewijzeovereenklein of groot oppervlak uittreedt.Zekomendaar
voorwaar eenregionalewaterspiegel dagzoomt,ofwaar degrondwaterspiegel aangesneden is. Ze zijn gelegen in bos,heide of grasland.
Door het veelal permanent watervoerend karakter is er sprake van een
aquatisch milieu met aan de randen water- of moerasvegetatie en
mosbegroeiing.Behalvedeoorsprongwordtdedirecteomgevingdiedoor
afstromendwaterofkweldrassig totnat is,gerekend tothetbrongebied ofde spreng.Verloopthetwater reedsduidelijk ineenbeekloop
danisersprakevaneenkortebeek (724).
810 BRONGEBIEDEN
Brongebieden zijn plaaisen waar grondwater op natuurlijke wijze
over een klein of groot oppervlak uittreedt. Brongebieden komen
daarvoorwaardegrondwaterspiegel dagzoomt.Zezijnaanwezigin
gebieden met reliëf waar waterstagnerende lagen (klei,keileem)
voorkomen, welke zorgen voor een geheel of gedeeltelijke zijwaartse verplaatsing van het bodemwater. Ook onder druk van een
grondwaterpakket kan op laaggelegen plaatsen waar de ondoorlatende laag onderbroken is,water uittreden. Behalve de typerende aquatische levensgemeenschappen zijn (randen van)bronnen
gekenmerktdoorspecifiekemosrijkepioniergemeenschappen.
Bronbosmettypischebronbosvegetatiewordtgerekend tot142.
Deindelingvan811totenmet 815issterkhydrologischgericht.
Volstaanwordt met eenkorte fysisch-geografische karakteristiek
metverwijzingnaarfiguur6.
811. Akrokrenen (puntbronnen)
Puntbronnen zijn bronnen waar het water op één punt uittreedt, soms zijn de uitstroomopeningen door een drainagebuisvastgelegd.
Puntbronnen liggen veelal verborgen in andere brontypen.
Soms worden ze niet onderkend omdat ze in een bronvijver
liggenofaanhetbeginvaneensloot.
Floraenvegetatie:

Bodemengrondwater:
Verbreiding:
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Montio-Cardaminetea,
NasturtioGlycerieta.Voorts nog kleine zeggen-, veenmos- en biezeknoppenvegetaties. Kenmerkende soorten
zijn bronkruid, klimopwaterranonkel, goudveil e.d.
zand enveen
Limburg,Veluwe,Utrechtse Heuvelrug, Twente,Drenthe.

LIMNOKRENE

HELOKRENE

=*

stroomrichting grondwater

•—~ stroomrichting oppervlaktewater
•

W

-$m&

ondoorlatende ondergrond
bodem

wu«v,<afc.. maaiveld
Flg.e. Brontypen («ff: Toffcamp, 1 9 8 3 B)
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812.Rheokrenen
Rheokrenen zijn bronnen waar het water aan een vertikaal
vlakuittreedt.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

zieor.der811
zieonder811
alleen inZuid-Limburg.

813.Limnokrenen
Limnokrenen zijnbronnen opdebodemvaneenkleinekom.Het
waterstroomtuitdekomwelkedoorgaanseenkleinediameter
heeft (meestminderdan 1,5m ) .
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:

zieonder811
idem
idem.

814.Helokrenen
Helokrenen zijn bronnen waarbij het water over een groot
oppervlak uittreedt. Er ontstaat daardoor een moerassig
gebied dat nauwelijks toegankelijk is door de zeer slappe
bodem met een dik pakket organisch materiaal. De diverse
erdoor en uit het gebied stromende beekjes hebben een
zandigebodem.
815. Gekluisterdebronnen
Bronnen die door menselijke ingrepen vastgelegd zijn door
putringen, drinkbakken e.d. worden tot deze eenheid gerekend.Kenmerkend is,integenstelling totgewonedrinkputten
metgrondwater (341),datdezeputtenoverstromen.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:
816. Bronvijvers
Soms iseenvijver gegraven op de plaatsvan een bron.Het
water uit de bron dient dan om de vijvers van water te
voorzien.Doordepermanenteverversingvanwaterzijnerin
dezevijversanderelevensgemeenschappen aanwezigdanineen
(doorgaanseutrofe)vijvermetstilstaandwater (331).
Deoeverzonewordteveneenstotdebronvijvergerekend.
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:
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820.SPRENGEN
Sprengen zijn kunstmatige bronnen, welke ontspringen in trechtervormige dalen.Ze zijn in zoverre kunstmatig dat door ingravingineenhellingeenwatervoerende laagwordtaangesneden.Het
water kwelt dat in de zo ontstane geul en wordt door de nieuw
gegraven waterloop afgevoerd. De spreng is het ingegraven deel
onder de grondwaterspiegel dus ook het eerste waterafvoerend
gedeelte.
Waardebodemmet leemwaterdicht isgemaakt endebeekbegeleid
wordtdoorwallenisersprakevankortebeken (724).
Floraenvegetatie:
Bodemengrondwater:
Verbreiding:
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Cardamino-Montion,Glycerio-Sparganion
zand,grofzand,grind,keileem.
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900 OEVERZONE
Insommigegevalleniserbehoefteomdeoeverzoneaparttebeschouwen
(bijv.voor het hydrobiologisch onderzoek). Inhet algemeen wordt de
oeverzone gekarakteriseerd dooreenhelofytenbegroeiing.
Naarboventoewordtdeoeverzoneafgegrensd tenopzichtevande-kant
e.d.bijde gemiddeldehoogwaterlijn ennaarbeneden toe tenopzichte
vanhet (open)water daarwaar dehelofytenbegroeiing overgaat inhet
openwatermetofzonderdrijvendeen/ofondergedokenwaterplanten.
De omschrijvingen van de categoriën waartoe de oeverzone's behoren
zijn al bij de categorie-omschrijving gegeven en worden hier niet
herhaald.Denummeringvandeoeverzoneisaangepast aandehoofdcategoriewaartoehet aangrenzende water behoort (bijv. 750-sloten)met
975 (deeerstetweecijfersvandecategorie slotennade9)oeverzone
vansloten. _
925 Oeverzonevanhoogveenplassen
926 Oeverzonevanlaagveenplassen,petgaten e.d.
931 Oeverzonevannietgegravengroteplassen
932 Oeverzonevangroteaangelegde (gegraven)plassen
933 Oeverzonevanvijversengrachten
934 Oeverzonevankleineaangelegdeplassen
935 Oeverzonevankleinenietgegraven (natuurlijke)plassen
971 Oeverzonevanrivieren,kleinerivierenenveenstromen
972 Oeverzonevanbeken
973 Oeverzonevanoudekreken
974 Oeverzonevankanelen,weteringen e.d.
975 Oeverzonevanslotenengreppels
981 Oeverzonevanbronvijvers
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Bijlage2
Coderingvandeveldgegevensvoor
hydrobiologischonderzoek

IAWM3C/014/1

Hetcijfervoorderubriekgeeftdeplaats/positie opdeponskaart aan.Het
aantal plaatsen/posities dat per rubriek gereserveerd is, is door het
cijfer inderechterkolomaangegeven.
Een spatie (= geen ponsing) betekent: niet naar gekeken, niet gemeten of
nietvantoepassing.
Decode0isgereserveerd voorgeen/niet.
1. Ponskaartnummer
2. Veldmonstemummer
Deeerstepositiewordt gebruiktwanneerhetbemonsteringspunt
eenIPAM-puntbetreft.Decoderinghiervooris:
Groningen (A),Friesland (B),Drenthe (C),Overijssel(D),
Gelderland (E),Utrecht (F),Noord-Holland (G),ZuidHolland (H),_Zeeland (J),Noord-Brabant (K),Limburg (L)
endeIJsselmeerpolders (M).
Deposities3en4duidenhetjaarvanbemonsteringaan.
Positie5deperiode:voorjaar (1),zomer (2),najaar (3)
enwinter(4).

1
4

Depositie6t/m 14tegebruikennaareigenkeuze;
9
b.v.Noord-Holland:
positie6.7.8.9en 10coderingdaadwerkelijkmonsternummer
posities 11t/m 14open
b.v.Utrecht:
positie6,7en8coderingdaadwerkelijk monsternummer
9en 10nummerbemonsteraar
11t/m 14opnamenummervegetatiekartering
15. Maand endag
1april=0401
19. Tijdstip
Dichtstbijzijndeheleuur,zodatmet tweecijferskan
wordenvolstaan.MiddenEuropeseTijd.
21. Stafkaartcoördinaten
Dezewordenbepaald aandehandvande1:25.000top.kaarten.
Nauwkeurigheid: tweedecimalen.Lengtecoördinaateerst.
31. Gemeente
VolgensCBS-nummering
34. Landschapstype
VolgensdeI.P.I. (interprovinciale inventarisatLa)-code.
37. Watertype
Volgensde I.P.I.-code.
40. Breedtevanhetwater
Deafmetingenwordenuitgedrukt indecimeters,waarbijhet
cijferaltijd zoveelmogelijk rechtsmoetstaan.Decode
999isgereserveerd voor99,90menmeer.
43. Maximumdiepte
Metdieptewordthierdehoogtevandewaterkolombedoeld,
desapropelium laagwordthierdusnietbijgerekend.
Uittedrukken indecimeters.
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4
2

10

3
3
3
3

2

45. Diepteplekvanbemonstering
zie43
47. Matevanisolatie
Hiermeewordtbedoeld dematevanisolatiemetbetrekking
totdewaterhuishouding.Codering:open (1),halfgesloten (2),geheelafgesloten (3),periodiekafgeslotenmet
mogelijkheid totaan-en/ofafvoer (4),periodiek afgesloten
metaanvoervanwater (5),periodiek afgeslotenmetafvoer
vanwater (6),anders(9).
48. Stroming
Destroomsnelheidwordtbepaaldmetbehulpvandrijvertjes
dieindestroomdraad vanhetwatergelegdworden.Dealdus
gemetenwaardenworden gecodeerd inklassendieovereenkomen
metdievanhetE.I.S.Degrenswaardevan 150cm/sishieraan
toegevoegd omdesnelstromendebeken teonderscheidenvande
zeersnellestromendiemenbijv.inZuid-Limburgkanaantreffen,
codering:
0•geenstroming
1« 10cm/s.
2» 10-25cm/s.
3=25-50cm/s.
4=50-150cm/s.
5= 150cm/s.
N.B.Indeliteratuurwordtvaak inplaatsvandeaande
oppervlaktegemetenstroomsnelheid de"gemiddeldestroomsnelheid"vermeld.Inhetalgemeen isdegemiddeldestroomsnelheid 0,7xdegemeten stroomsnelheid.
49. Kwelindicatie
codering:geenkwelindicatie (0),ijzerneerslag(1),
bacterievlies (2),bruinetroebeling (4),opalescente
troebeling (8),opwelling(16).
Bijcombinatiegetallenoptellen.Bijv.opwelling+bruine
troebeling= 16+4=20.
51. Bodem
Tweeposities.Deeerstepositieisgereserveerdvoorcoderingvandecontactlaagbodem-water.Detweedepositiekan
mennaareigeninzichtgebruikenvoorcoderingvanbijv.de
onderdezecontactlaag liggendegrondsoort,
bijv.grofplantenmateriaal opzand,code:41
codering:zand (1),klei (2), veen (3),grofplantenmateriaal (4),rottingsslibmetH„S (5), vast substraat(6),
grinden/ofgroterstenen (7),zwartslib,geenH_S(8),
anders(9).
53. Diktesapropeliumlaag
Dediktevandezelaagwordtuitgedrukt incentimeters.
Decode99isgereserveerd voor99cmenmeer.
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55. Oeverprofiel
Bedoeldwordt dehellingshoekonderwater,
codering:
1=zwakglooiend 30graden
2=matig glooiend 30-45graden
3=steilglooiend 45-75graden
4= (bijna)loodrecht 75-90graden
5=holleoever
6=onregelmatig
9=anders
56. Weertype afgelopendagen
Omruimtetesparenzijndebegrippenbewolking enregenval
gecombineerd.Uitzonderlijke omstandigheden vallenonder
9=anders.

57.

onbewolkt
afwisselend
bewolkt
droog
1
2
3
afentoeregen
4
5
veelregen
6
7
Weertype tijdensbemonstering
Omdat tijdensdebemonstering eenhardewindvangrote
invloedkanzijn (stroming,opwellingvanbodemmateriaal,
mengingvanwaterlagen)isindezerubrieknaastbewolkingenregenvalookdewindkrachtopgenomen.

geentotmatigewind
hardewind
onbewolkt
1
2
lichtbewolkt,droog
3
4
zwaarbewolkt,droog
5
6
bewolkt,regen
7
8
anders(9).
58. Reuk/geurvanhetwater
geen/neutraal (0),H S (1),fenol (2), muf (3),RZI(4),
ijzer (5),anders(9;.
59. Kleurvanhetwater
Wordtbepaald ineenwitteemmerofeenglazenfles (witte
achtergrond).
codering:
kleurloos (0),bruin (1),bruin-geel (2),groen(3),
groengeel (4),grijs (5),witachtig (6),purper(7),
anders(9).
60. Helderheid vanhetwaterenintensiteitvandekleur
Hetgaathieromeenschatting inhetveld.Hetdoorzicht
(dezichtdiepte)isbijdegegevensoverdechemischeen
fysischebepalingenondergebracht.
1=helder
2=matig troebel
3=zeertroebel
4=helder,kleurintensiteit:licht
5=matig troebel,kleurintensiteit:licht
6=zeertroebel,kleurintensiteit:licht
7=helder,kleurintensiteit:donker
8=matig troebel,kleurintensiteit:donker
9=zeertroebel,kleurintensiteit:donker.
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61. Beschaduwing
Bedoeldwordtdebeschaduwing doorbomenendergelijke
gedurendededagenindezomer.Meerdaneenruweschatting
kanditdusnietzijn.
Codering:
geenbeschaduwing (0),licht-matigbeschaduwd (1)matigsterkbeschaduwd (2),(bijna)geheelbeschaduwd(3).
62. Permanentje
Alseenwaterminimaaléénmaalpertweejaardroogvalt,
ishetnietpermanent.
1=welpermanent
2=nietpermanent
3=onbekend
4=semi-permanent (valtalleen indrogezomersdroog)
63. Begroeiingstypeaanenopoevers langsbemonsteringstraject
Indezekolomwordeneigenlijkdedoordeoevervegetatie
veroorzaaktemikrohabitatsvaneenbemonsteringsplaats
aangegeven.
01=overhangendekruiden
02=hogekruiden
04= struiken/hakhout
08=hogebomen
16=slechtsonbetekenendevegetatie,kaaloflagekruiden
Bijcombinatievanbovengenoemde typen,codesoptellen.
65. Vegetatiepatroon enbedekkingspercentagevanwaterplanten
Voordeemerse laag,dedrijflaagendesubmerse laagworden
respectievelijkhetvegetatiepatroon enhetbedekkingspercentageaangegeven,
positie65-vegetatiepatroon emers
66-bedekkingspercentage emers
67-vegetatiepatroon drijflaag
68-bedekkingspercentage drijflaag
69-vegetatiepatroon submers
70-bedekkingspercentage submers
Coderingvegetatiepatroon:
0=geenbegroeiing
1=slechts langsoever
2=slechtshierendaar
3=homogeenverspreid,ijl
4=hierendaaraaneen,ijl
5=hierendaaraaneen,dicht
6 =dichtaanéén,metopenplekken
7=dichtaanéén
8=volledig gesloten
9=anders
Coderingvoorhetbedekkingspercentage:

0 - geen
1-tot5%
2=6-25%
3=26-50%
4=51-75%
5=76-100%
IAWM3C/014/5

71. Bedekkingsgraad flap
Codering zieboven(65).
72. Belangrijkste verontreinigingsindicatie
0=geenverontreiniging
1=huishoudelijk afvalwater
2=gier
3=hooistort enanderorganischafval
4=vastafval
5=olie
6=industrielozing
7=overigchemischafval
8=gezuiverd rioolwater
73. Schoning
0=nietonlangsgeschoond
1=onlangsbeidekantengeschoond
2=onlangséénkantgeschoond,beidekantenbemonsterd
3=onlangsbemonsterdekantgeschoond
4=onlangsonbemonsterdekantgeschoond
9=anders
74. Aardvandebemonstering
001=fytoplankton
002=zooplankton
004=makrofauna
008=makrofyten
016=diatomeeën
032= fysisch/chemisch
064=anders
Bijcombinatievanbovengenoemde typen,codesoptellen.
77. Dia-offotonummer
Situatieschets
Opmerkingen
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Bijlage3
Veldformulierenverkorte toelichting
coderingveldgegevens zoalsingebruik
bijdeprovincieNoord-Holland

IAWM3C/015/1

2. Beonsteringsnummer; eerste twee cijfers voor het jaartal, vijf voor
het eigenlijke bemonsteringsnummer, éën cijfer voor debemonsteringsperiode.De tiendepositiewordt gebruikt indienhetbemonsteringspunt
een IPAM-puntis.
VoorNoord-Holland hierdande letterGinvullen.
11. t/m 14open laten
15. datum;maand +dag
19. tijd;heleuren.
21. coördinaten
31. gemeente;volgensI.P.I.-code
34. landschapstype;volgensI.P.I.-code
37. watertype;volgensI.P.I.-code
40. breedte;indecimeters
43. maximumdiepte;indecimeters
45. diepteplekvanbemonstering; indecimeters
47. matevan isolatie; open (1),half.afgesl. (2),geheel afgesl. (3),
periodiek afgesl. aan-/afvoer (4), periodiek afgesl. aanvoer (5),
periodiek afgesl.afvoer (6), anders(9).
48. stroming; (cm/s); geen (0), 10(1),10-25 (2),25-50 (3),50-150(4),
150(5).
49. kwelindicatie; geen (0),ijzer (1),bact.vlies (2),bruine troebeling
(4)opalesc. troebeling (8),opwelling(16).
51. soortbodem; zand (1),klei (2),veen (3), grof plantenmat. (4),
rottingsslib met H 2 S (5),vast substraat (6),grond en/of grotere
stenen (7),zwart slib,geenH2S (8),anders(9).
52. dikte sapropeliumlaag;in centimeters
55. oeverprofiel; (in graden); 30 (1),30-45 (2),45-75 (3),75-90(4),
hol (5),onregelmatig (6),anders(9).
56. weertype afgelopendagen;
onbew.
droog
1
2
somsregen
veel regen
anders (9)
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afw.
4
6

bew.
3
5
7

57. weertype tijdensbemonsteren;

onbewolkt
lichtbewolkt,droog
zwaarbewolkt,droog
bewolkt,regen
anders (9)

totmatig
1
3
5
7

wind
hard
2
4
6
8

58. reuk/geur; geen/neutraal (0),H2S (1),fenol (2),muf (3),KZI(4),
ijzer (5),anders(9).
59. kleur;kleurloos (0),bruin (1),bruin-geel (2),groen (3),groengeel
(4),grijs (5),opalescent (6),purper (7),anders(9).
60. helderheid;helder (1), matig troebel (2),zeertroebel(3).
61. beschaduwing;geen (0),licht-matig (1), matig-sterk (2),geheel(3).
62. permanentje;wel (1),niet (2),onbekend(3).
63. begroeiing oevers;overhangende kruiden (1),hoge kruiden (2),struiken/hakhout (4),bomen (8),kaal (16).Eventueeloptellen.
65. veg.patroon/bedekkingsgraad;
patroon;geen (0),alleen langsdeoever (1),hierendaar (2), homogeenverspreid ijl (3),hierendaar aaneen,ijl (4),h.end. aaneen
dicht (5),dicht aaneen met open plekken (6),dicht aaneen (7),
volledig gesloten (8),anders(9).
bed. graad; geen (0),t/m 5% (1),6-25% (2),26-50% (3),51-75%(4),
76-100%(5).
71. bedekkingsgraad flap;zieboven.
72. verontreiniging; geen (0),huish.afvalwater (1),gier (2),hooistort
enanderorg.afval (3), vastafval (4),olie (5),industr.afval(6),
overigchemisch (7),gezuiverd rioolwater (8),combinatie(9).
73. schoning;niet (0),onlangs beidekanten (1),onlangs éénkant,beide
kanten bemonsterd (2),onlangs bemonsterde kant (3),onlangsonbemonsterdekant(4).

IAWM3C/015/3

VELDFORMULIERHYDROBIOLOGISCH ONDERZOEKPWSNOORD-HOLLAND

2

2. bemonsteringsnummer
11.

11

15. datum (maand endag)

15

19. tijd

19

21. coördinaten

21

31. gemeente

31

34. landschapstype

34

37. watertype

37

40. breedte

40

43. maximumdiepte

43

45. dieptemonsterpunt

45

47. matevanisolatie

47

48. stroming

48

49. kwelindicatie

49

51. soortbodem

51

53. diktesapropeliumlaag (incm.)

53

55. oeverprofiel

55

56. weertypeafgelopendagen

56

57. weertype tijdvanbemonstering

57

58. geurvanhetwater

58

59. kleurvanhetwater

59

60. helderheid

60

61. matevanbeschaduwing

61

62. permanentie

62

63. begroeiingstypeoevers
65. emerselaag,vegetatiepatroon+bedekkingsgraad

63
65

67. drijflaag,

67

69. submerse laag

"

"

72. soortverontreiniging

69
71
72

73. watergeschoond?

73

74. soortmonstername=macrofauna

M

71. bedekkingsgraad flap

N.B.spatie=nietnaargekeken/niet gemeten/n.v.t.
VOOR CODERING ZIETOELICHTING
IAWM3C/012/1
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BIJLACE*»
Veldformulier en verkorte toelichting
codering veldgegevens zoals in gebruik
bij de provincie Utrecht.

1AWM3C/020/1

ProvincialeWaterstaatvanUtrecht
Formulierhydrobiologischonderzoek

2

veldmonsternr.:

9 bemonsteraar(s):

chemischlab.nr.:

2,

luchttemp.:

9

11

opnamenr.vegetatiekart.:

watertemp.:

11

15

datum:

E.G.V.:

15

19

tijd:

21

coörd.: 1

lil
CD
I N I

m

19

p

21

t

top.krt.nr.!
31

gemeente:

31

34

landschapstype:

34
gebruikwater

37 watertype:

37
40

40 breedte:

43

43

maximumdiepte:

45

dieptebemonsteringspunt

45

47

isolatie:open (1);halfafgesl.(2);geheel afges!.(3);periodiek
afgesl.,aan-/afvoer (4);periodiek afgesl.aanv.(5);periodiek
afgesl.,afvoer (6);anders(9).

47

48

stroming (cm/sec):geen (0);10(1);10-25 (2);25-30 (3);50-150 (4);150(5)

48

49

kwelindic:ijzer (i);bact.vlies (z);bruinetroeb.(4);opalesc.troeb(8);
opwelling (16);geenkwel(0).

49

51

bodem:

51

53

diktesapropeliumlaag (incm):

53

55

oeverprofiel ingraden: 30 (1);30-45 (2); 45-75 (3);75-90(4);
hol (5);onregelmatig (6);anders(9).

55

zichtdiepte:

zand (1);klei (2);veen (3);grofplantenmat.(4);rottingsslib
metH2S (5);vast substraat (6)grinden/ofgroterestenen(7);
zwart slib,geenH2S(8);anders(9).

56 weertypeafgelopendagen:

droog
soms regen
veel regen
anders(9)
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I

onbew
1

57 weertypebemonst.tijd:

afw
2
4
6

bew
3
5
7

onbewolkt
li.bew.,dr.
zw.bew.,dr.
bew., regen
anders(9)

wind
totmatig hard
1
2
3
4
5
6
7
8

56
57

m
:

MM
LLLi

rrn
m
m
a
Q

en;
en
cm

e

58

reuk:

neutr. (0);H2S (1);fenol (2);muf (3);RZ!(4);ijzer(5);
anders(9)

59

kleur:

60

helderheid, k l e u r i n t e n s i t e i t :
helderheid
1
helder
2
matig troebel
3
zeer troebel

D

58

kleurloos ( 0 ) ; bruin ( 1 ) ; bruin-geel ( 2 ) ; groen ( 3 ) ; groengeel ( 4 ) ;
g r i j s ( 5 ) ; w i t a c h t i g ( 6 ) ; purper ( 7 ) ; anders ( 9 ) .
k leurintensit e i t
1i cht
donker
4
7
5
8
6
9

59

G

60

>*

'ü

61

schaduw: geen (0);licht-matig (1);matig-sterk (2);±geheel
2 ) ;(3)
± geheel (3)

61

62

permanentie: wel (1);niet (2);onbekend (3)

62

c

63

begroeiingstypeoevers:overh.kruiden (1);hogekruiden(2);
.ruiden ( 2 ) ;
struiken/hakhout (4);bomen (8);kaal/lagekruiden16). 16).

63

ŒJ

veg.patroon

65

bed,perc.

emerselaag
drijflaag
submerselaag
flap

geen begroeiing (0)
0-5* ( 1 ) ; 6-25% (2)
26-50% ( 3 ) ; 51-75% (4)
76-100% (5)

65
67
69
71

!

geen (0);langsoever (1);hierendaar (2);ijl (3);h.e.d.aaneeen ijl(4);
h.e.d.aaneeendicht (5);dichtaaneenmetopenplekken (6);dichtaaneen(7);
vollediggesloten (8);anders(9).
72

verontreiniging:huish.afval (1);gier (2);hooistortenanderorg.afval (3);
vastafval (4);olie (5);industr.(6);overigchemischafval(7);
gezuiverd rioolwater (8);combinatievan1-8 (9);geen (0).

73. schoning:niet (0);onlangs (1);onlangsaan
opwelkewijze?
éénkant (2);onl.bem.kant(3);
onlangsonbem.kant (4);anders(9)
74 monstername
fytoplankton
zoöplankton
macrofauna
macrofyten
bodem
diatomeeën

chemisch
anders
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waarbemonsterd

zieprofiel-en/ofsit.schets

stengels
bodem
blad

beschoeiing stenen
dode planten f l a p
takjes
overige

72

a

73

c

hoeveelheid
001
002
004
008

016

032
064

74

a

77

fotonummer (zieteller camera)
inwater
langsoever
opoever
op de kant

profielschets

77

niet meegenomen
macrofauna.

situatieschets (geef noorden, stroomrichting en schaal of maataan).

IAWM3C/020A

Bijlage5
Codering fysischeenchemischegegevens
(Laboratorium-analyses)

IAWM3C/013/1

Chemischeenfysischeparameters

aantal
posities

Ponskaartnr.

1

Bernonsteringsnummer-ziecoderingv.d.
veldgegevens

6

Watertemperatuur °C

2

0 2 mg/l

2

C.Z.V.mg/l

3

B.Z.V. (C+N)mg/l
20

2

B.Z.V.j(ATÜ)mg/l

2

Kj-Nmg/l

3

NH4-Nmg/l

3

N02-Nmg/l

3

NO-Nmg/l

3

(N02+N03)-Nmg/l

3

o-PO,mg/l

3

t-PO,mg/l

3

Cl mg/lx 10alles<10:coderen als:1

4

pH

3

E.G.V.uS/ém alles^10: coderen
als: 1

4

SO,mg/l

3

Camg/l

3

Mgmg/l

3

Namg/l

3

Kmg/l

3

HC0 3mg/l

3

tot.Femg/l

3

tot.Znmg/l

3

tot.Pbmg/l

3

Chlorophylug/1/ 10ééndecimaal,
N l O geendecimaal

3
80

IAWM3C/013/2

Plaatsvandekommainrelatie totdegemetenwaarde

Metalen: Fe,Zn,Pb.

Pb: < 0 , 1 : ,01 - ,09
0 , l ^ P b < l : 0,1 - 0,9
l<Pb<99

1,0 - 99

<£ 10 : 1,0 - 9,9
^ , 1 0 : 10 - 99

Kj-N,NH-N,N02-N,NON,N03-N+N02~N,o-PO,,p-P04:
(factorvoorhetgemakmetFaangeduid).

F : < 0 , 1 : ,01 - ,09
O . l ^ F ^ l : 0,1 - 0,9
l ^ F < £ m a x . w a a r d e : 1,0 - max. waarde ^ 10 : 1,0 - 9,9
"y. 10 : 10 max. waarde

°2!
0 2 < 1 : ,0

- ,9

1 < 0 < 3 0 : 1 - 30

IAWM3C/013/3

Bijlage6
Opgaveformuliervoor taxadieniet
gecodeerdzijn

IAWM3C/017/1

Verzoektot

hetnummerenvaneentaxon
naamsverandering

*)

*)hetniet-gewenstedoorhalen

toegewezencodenummer:
datum

:

(nieuwe)soortsnaam+auteursnaam
(nieuwe)subspec.-var.-/formanaam+
auteursnaam
familie
orde
indienheteennaamsverandering betreft
oudenaam+auteursnaam
gebruiktdeterminatiewerk datheeft
geleid totdenaamvanhettaxon
naamaanvrager:
Adres:

S.V.P.

2kopiënopsturenaan:
ProvincialeWaterstaatvanUtrecht
t.a.v.K.Everards,afd.E,Cl-21
Galileïlaan 15
3508TH UTRECHT

IAWM3C/017/2

Bijlage7
Voorbeeldpotjesformulier

IAWM3C/018/1

Fictiefvoorbeeld:

Naaminstituut:

ProvincialeWaterstaat

Naamverzamelaar:

J.Waterman

Collectienummer:

101

Bemonsteringspuntnummer:

A13

Datum:

8 november 1980

Gemeente:

Watervloed

Nummer topografischekaart:

23A

Coördinaten:

13813;53201

Taxon:

Mollusca

Voorbeeldgot^esformulier

Inst.
verz.
coll.no.
puntno.
dat.
gem.
top.kaart
coord.
taxon

IAWM3C/018/2

Formaat:ca.7x4cm
Druk:Offset,zwarteinkt
Materiaal:Transparantpapier
Invulling:Oostindische
inktofpotlood

Bijlage8
voorbeeld coderingmacrofauna

IAWM3C/021/1

184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183

270
270
270
270
270
270
280
280
280
280
280
280
280
290
290
300
310
310
310
310
310
310
320
320
330
330
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
349
350
350
100
110
110
120
120
120
120
120
120
120

LeptophlebiaHarcinata
401
LeptophlebiaVespertina
402
ParaleptholebiaSp
500
Paraleptholebia Cincta
501
Paraleptholebia Submarginata
502
ParaleptholebiaWerneri
503
Eph<emerellidaesp
000
Ephemerellaspec.
100
Ephemerellaignita
101
102
Ephemerellakrieghoffi
Ephemerellamajor
103
Ephemerellamesoleuca
104
Ephemerellanotata
105
Pot,amanthideasp
000
Pothamanthusluteus
101
000 Ephemererptera (Haften)
Ephiemeridaesp
000
Ephemerasp
100
Ephemeradanica
101
Ephemeraglaueops
102
Ephemera lineata
103
Ephemeravulgata
104
Polymitarcidaesp
000
Ephoronvirgo
101
Pal:ingentidaesp
000
Palingenia longicauda
101
Caenidae
000
100
Caenissp
101
Caenishoraria
Caenislactea
102
Caenis lactuosa
103
104
Caenismacrura
Caenispseudorivulorum
105
Caenis
rivilorum
106
Caenisrhenicola
107
108
Caenisrobusta
109
Caenismoesta
201
Brachycercusharrisella
Prosopistomidaesp
000
Prosopistoma foliaceum
101
000 Plecoptera (steenvliegen)
Taeniopterygidaesp
000
Taenopteryxnebulosa
301
nemouridaesp
000
Amphinmurasp
100
Amphinmura standfussi
101
Nemoura
sp
200
201
Nemoura avicularis
Nemouracinerea
202
Nemouradubitans
203

IAWM3C/021/2

183
183
183
183
183
183
183
183
183
183

120
120
120
120
120
120
130
130
130
130

205
206
301
400
401
402
000
101
200
201

IAWM3C/021/3

Nemouracambrica
Nemouramarginata
Nemurellapictetti
Protonemurasp
Protonemurameyeri
Protonemuranitida
Leuctridaesp
Euleuctra geniculata
Leuctrasp
Leuctrafusca

BIJLAGE 9

Determinatieliteratuur

Eenbibliografievanpublicatiesvoorde

determinatievanaquatischeorganismen

H.H.Tolkamp (redactie)

April1984

Waterschap ZuiveringschapLimburg,
Postbus314,
6040AH Roermond.

macrofyten

MACROFYTEN
Casper,S.J. enH.D.Krausch,1980.PteridophytaundAnthophyta.1.
Teil: Lycopodiaceae bis Orchidaceae. Süsswasserflora vonMitteleuropa Bd. 23 (A. Pascher). Eds.:H. Ettl, J. Gerloff en H.Heynig:
403p.
Casper,S.J. enH.D.Krausch,1981.PteridophytaundAnthophyta.2.
Teil: Saururaceae bis Asteraceae. Süsswasserflora von Mitteleuropa
Bd. 24 (A. Pascher). Eds.:H. Ettl,J. Gerloff en H. Heynig:404943.
Dixon,H.N., 1970.Student'shandbookofBritishmosses.Wheldonand
WesleyLtd.
FloraNeerlandica,1951-1964.FloravanNederland,deel1,aflevering
1,2,3,4,6.K.N.B.V.Amsterdam (afl.1,2en3uitverkocht).
Haslam,S.M»,1978.RiverPlants.CambridgeUniversityPress:396p.
Haslam,S.M., C.A.SinkerenP.A.Wolseley,1975.BritshWaterPlants.
Field Studies4(2):243-351.
Heukels,H.enS.J.vanOoststroom,1977.FloravanNederland.Wolters-Noordhoff,Groningen:925p.
Hoogers,B.J.enH.vanOeveren,1983.Herkenningvandevoornaamste
water- en oeverplanten in vegetatieve toestand. Pudoc,wageningen:
76p.
Hubbard,C.E.,1968.Grasses.PenguinbooksLtd.,Middelsex.
Jenny,A.C.andT.G.Tutin,1968.BritishSedges.BotanicalSociety
oftheBritishIsles,London.
Kruijne,A.A.,1972.Vegetatieveherkenningdervoornaamstewater-en
oeverplanten.Pudoc,Wageningen:47p.
Landwehr,J., 1978.AtlasvandeNederlandsebladmossen.3eDruk
BibliotheekKNNVnr.15,Hoogwoud:560p.
Landwehr,J., 1980.AtlasNederlandselevermossen.BibliotheekKNNV
nr.27,Hoogwoud:287p. (voorenkeleHepaticae).
Maier,E.X.,1972.Dekranswieren (Charophyta)vanNederland.
Wet.Med.KNNV93:44p.
Margadant,W.D.enH.During,1982.BeknoptefloravanNederlandsebladen levermossen. Bibliotheek KNNV nr. 28,Hoogwoud/Thieme,Zutphen:
517p.
Raam,J.van,1977.VelddeterminatietabelvoordeNederlandsekranswieren,Hilversum,GewestGooienVechtstreek,stencil:10p.
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microfyten

MICROFYTEN
Standaard referentieliteratuurmetbetrekking totmicrofyten
Dresscher,Th.G.N.,1976.Indexvannamenenvindplaatsendiebetrekking
hebbenopinNederlandsewaterenaangetrorfenalgenenenigegroepen
vanmicro-organismen.NorthHolland Publ.Comp.,Amsterdam:808p.
Ettl,H.,1980.GrundrissderalgemeinenAlgologie.GustavFischer
Verlag.Stuttgart:549p.
Fott,B.,1971.Algenkunde.G.FischerVerlag,Stuttgart:581p.
VanLandingham,S.L., 1967-1979.Catalogueofthefossilandrecent
genera and species of diatoms and their synonyms. Part I-VIII.
Cramer,Lehre/Vaduz.
Algemenemicrofyten determinatieliteratuur
Bourrelly,P., 1966-1970.Lesalguesd'eaudouce.TomeI:lesalgues
vertes.BoubéeenCie,Paris:572p.
Bourrelly,P.,1981.Lesalguesd'eaudouce.TomeII:lesalguesjaunes
et brunes. Chrysophycées, Phéophycées,Xanthophycées etDiatomées.
BoubéeenCie,Paris:517p.
Bourrelly,P.,1966-1970.Lesalguesdeseauxdouce.TomeIII.Les
alguesbleuesetrouges.BoubéeenCie,Paris:512p.
Fritsch,1964-heden.FritschCollectionofAlgae.Internat.Documentation Centre,Micro edition. IDC-Processing Plant,Hogewoerd 151,
2311AK Leiden.
Huber-Pestalozzi,G., 1938-1982.DasPhytoplanktondesSiisswassers.
Systematik und Biologie. Teil 1 - 9. In:Die Binnengewässer,Band
XVI.Schweizerbart'seheVerlagsb.,Stuttgart.
Teil1: Allgemeiner Teil, Blaualgen, Bakterien, Pilze. 1983. Nachdruck 1962.VII:342p.
Teil2: 1.Hälfte:Chrysophyceen,FarbloseFlagellaten,Heterokonten.
1941.Nachdruck 1962.V:365p.
Teil2: 2.Hälfte:Diatomeen.1942.Nachdruck 1962.X:183p.
Teil3: Cryptophyceae,Chloromonadophyceae,Dinophyceae. 2.Auflage.
Mit Neubearbeitung der Chloromonadophyceae und neuestem
Literaturverzeichnis.VonProf.Dr.B.Fott,Prag. 1968.IX:
322p.
Teil4: Euglenophyceen. 1955.Nachdruck 1969.IV:606p.
Teil5: Chlorophyceae (Grünalgen)OrdnungVolvocales.1961.Nachdruck
1974.XII:744p.
Teil6: Chlorophyceae (Fortsetzung) Ordnung Tetrasporales von Prof.
Dr.B.Fott,Prag.1972.X: 116p.
Teil7: 1.Hälfte.Chlorophyceae (Fortsetzung)OrdnungChlorococcales
vonDr.J.Komärek,Trebon.Invoorbereiding.
2. Hälfte: Chlorophyceae (Fortsetzung) Ordnung Ulotrichales
vonDr.Fr.Hindäk,Bratislava.Invoorbereiding.
Teil8: 1. Hälfte: Conjugatophyceae. Zygnematales und Desmidiales
(excl.Zygnemataceae).1982.VIII:544p.
Teil9: Schlusskapitel.GeographischeVerbreitungdesPhytoplanktons;
nebstLiteraturverzeichnissen. Invoorbereiding.

- 2-

microfyten

Nygaard,G.,1945.TavlernefraDanskPlanteplankton.Gyldencfer^Kopenhagen,26p. (reprint 1976).
Pascher,A. (ed.),1978-heden.DieSüsswasserfloravonMitteleuropa.
G.FischerVerlag,Stuttgart,begründet vonA.Pascher,hrg.vonK.
Ettl,J.GerloffundH.Heynig.Op20januari 1983warenversehenen:
Xanthophyceae,1Teil,530p.
Band 3
Xanthophyceae,2Teil (Vaucheriales),147p.
Band 4
Chlorophyta I(Phytomonadina),807p.
Band 9
Band 20
Schizomycetes,588p.
Band 23
PteridophytaundAnthophyta,1Teil: 1-403
Band 24
PteridophytaundAnthophyta,2Teil:404-943
overige
Band 1
Band 2
Band 5
Band 6
Band 7
Band 8
Band 10
Band 11
Band 12
Band 13
Band 14
Band 15
Band 16
Band 17
Band 18
Band 19
Band 21
Band 22

Chrysophyceae
Bacillariophyceae
CryptophyceaeundRaphidophyceae
Dinophyceae
PhaeophyceaeundRhodophyceae
Euglenophyceae
Chlorophyceae II (Tetrasporales)
ChlorophyceaeIII (Chloroccocales)
Chlorophyceae IV (Ulotrichales)
ChlorophyceaeV (Chaetophorales,Trentepohliales etc.)
ChlorophyceaeVI (Oedogoniales)
ChlorophyceaeVII (Sphaeropleales,Siphonocladales)
Conjugatophyceae I(Zygnemales)
Conjugatophyceae II(Desmidiales)
Charophyceae
Cyanophyceae
Mycophyta (Phycomycetes,Fungiimperfecti,Lichenes
etc.)
Bryophyta

verschijnenmeteenfrequentievan1à2perjaar.
Prescott,G.W.,1980.Howtoknowthefreshwateralgae.
BrownComp.Publ.Dubuque Iowa,U.S.A.;derdeeditie:293p.
Prescott,G.W., 1962.AlgaeoftheWesternGreatLakesArea.
BrownComp.Publ.Dubuque,Iowa,U.S.A.:977p.Reprint.
Schroevers,P.J.,zonderjaartal (1971).Eenhandleidingvoordebeoordelingvanwatervolgensbiologischemaatstaven,gebaseerd oponderzoekaanplantaardigemikro-organismen.StencilRINLeersum.
Smith,G.M., 1950.ThefreshwateralgaeoftheUnited States.McGraw
HillComp.,N.Y./Toronto/London:719p.
Streble,H.enD.Krauter,1981.DaslebenimWassertropfen.Kosmos,
Stuttgart:336p.
Euglenophyta
Bourrelly,P., 1966-1970.Lesalguesdeseauxdouce.TomeIII.Les
alguesbleuesetrouges.BoubéeenCie,Paris:512p.
Huber-Pestalozzi.Deel.3en4 (zieonderalgemenemicrofytendeterminatieliteratuur).
Middelhoek,A.,1962.Flagellaten;overzichtvaneen50-talsoortenvan
Trachelomonas enStrombomonas inNederland. Wet.Med. KNNV nr.45:
60p.
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microfyten

Pochmann,A.,1942.SynopsisderGattungPhacus.Arch.Protistenk.95:
81-252.
Popova,T.G.,1966.Euglenophyta,Fasc.1.Trachelomonas,Strombomonas,
Eutreptia, Euglena. Flora Plant. Cryptog. URSS. Vol VIII, Nauka,
Moscow (Russisch,mooieplaten).
Pringsheim,E.G.,1956.Contribution towardsamonographofthegenus
Euglena.NovaActaLeopold 18:1-168.
Hyphomycetes
Ingold,C.T.,1975.GuidetoaquaticHyphomycetes.Scient.Pubis.
Freshwaterbiol.Ass.30:96p.
BacteriophytaenMycophyta
Häusler,J.,1982.Schizomycetes (Bakterien).Siisswasserfloravon
Mitteleuropa,Bd.20(A.Pascher).
Eds.H.Ettl,J.GerloffenH.Heynig.G.FischerVerlag,Stuttgart:
558p.
Huber-Pestalozzi,G.,1938.Deel1.AlgemeinerTeil,Blaualgen,Bakterien,Pilze (zieonderalgemenemicrofytendeterminatieliteratuur).
Svorcova, L. en K. Vary, 1979. Diagnostik der Eisenbakterien der
Familie
Siderocapsaceae.Arch.Hydrobiol.87(4):423-452.

Cyanophyta
Bourrelly,P.,1970.DeelIII.Lesalguesbleuesetrouges.
Desikachary,T.V.,1959.Cyanophyta.IndianCouncilofAgricultural
Research,NewDelhi:686p.
Geitler,L.,1932.Cyanophyceae.Rabenhorst'sKryptogamenfloraXIV,
JohnsonReprintComp.,NewYork,1971.
Geitler,L.enPascher,A.,1925.Cyanophyceae.In:DieSiisswasserfloraDeutschlands,OesterreichsundderSchweiz,Heft12.
Huber-Pestalozzi,G.,1938.Deel1.AllgemeinerTeil,Blaualgen,Bakterien, Pilze (zie onder algemene microfyten determinatieliteratuur).
Komarek,J.,1958.DieTaxonomischeRevisionderplanktischenBlaualgen
derTsjechoslowakei.Algol.StudienCeskoslov.Akad.Ved.:10-206.
VanLandingham,S.L.,1982.Guidetotheidentification,environmental
requirements andpollution tolerance offreshwater blue-green algae
(Cyanophyta).ReportUS/EPA-600/3-82-073:341p.
Chlorophyta
Bourrelly,P.,1966-1970.DeelI.Lesalguesvertes.
Coesel,P.F.M.,1982.DeDesmidiaceeënvanNederland-Sieralgen,deel
1.Wet.Med.KNNV153:32p.
Coesel,P.F.M.,1983.DeDesmidiaceeënvanNederland-Sieralgen,deel
2.Wet.Med.KNNV 157:49p.
Essen,A.van,1974.DeClorococcales,eenbelangrijkeordevangroenwieren.Wet.Med.KNNV100:88p.
Ettl,H.,1958.ZurKenntnisderKlasseVolvophyceae.Algol.Studien
Ceshosl.Akad.Ved:207-289.
Ettl,H.,1983.ChlorophytaI(Phytomonadina).in:DieSiisswasserflora
vonMitteleuropa,Bd.9.G.FischerVerlag,Stuttgart,begründetvon
A.Pascher,hrg.vonH.Ettl,J.GerloffundH.Heynig,807p.
-4-

microfyten

Förster,K.,1970.Beitrag zurDesmidieenfloravonSüd-Holsteinund
der Hansestadt Hamburg. Sonderabdruck aus Nova Hedwigia 20:253 411.
Fott,B.,1974.TaxonomiederpalmelloidenChlorococcales (Familie
Palmogloeaceae).Preslia (Praha)46: 1 - 3 1 .
Fott,B.,1974.TaxanomischeÜbersichtderGattungAnkyraFott1957
(Characiaceae,Chlorococcales).Preslia (Praha)46:289-299.
Fott,B.,1977.TaxonomischeÜbersichtderGattungActinastrumundder
Unterfamilie. Actinastroideae (Scenedesmaceae). Preslia (Praha)
49: 1-8.
Fott,B.enL.Kovacik,1975.überdieGattungTreubaria (Chlorococcales,
Chlorophyceae).Preslia (Praha)47:305-316.
Fott,B.enM.Noväkovä,1969.AmonographofthegenusChlorella.The
freshwater species. Studies in Phycology, E. Schweizerbart,Stuttgart:304p.
Heimans,J., 1916-1936.Nederlandsedesmidiaceeën.Concept-determineerlijsten.
Hindak,F., 1977.StudiesontheChlorococcalAlgae (Chlorophyceae)I,
Treatise on Biology 23 (4).Veda, Publishing House of the Slovak
AcademyofSciences,Bratislava:190p.
Hindak.F., 1980.StudiesontheChlorococcalAlgae (Chlorophyceae)
II,TreatiseonBiology 26 (6).Veda,PublishingHouseoftheSlovak
AcademyofSciences,Bratislava::195p.
Hoogers,B.J., 1974.DeterminatietabelvoordemeestvoorkomendedraadwiergeslachteninNederland.Pudoc,Wageningen:19p.
Hortobagyi,T.,1959-1960.AlgenausdenFischteichenvonBuzsäk.I.
Scenedesmus-Arten.NovaHedwigia 1:41-63;345-381;NovaHedwigia2:
173-190.
Hortobagyi,T.,1962.AlgenausdenFischteichenvonBuzsäkIV.(FortgesetztausBd.II,1 + 2 ) .NovaHedwigia4 ( 1 - 2 ) : 21-53.
Hortobagyi,T.,1963.AlgenausdenFischteichenvonBuzsäkV.
Chlorophyta,Volvocales.NovaHedwigia6:353-390.
Hortobagyi,T.,1973.Themicroflora inthesettlingand subsoilwater
enriching basins of theBudapestWaterworks.Akad.Kiado,Budapest:
340p.
Huber-Pestalozzi,G., 1961.Deel5en6.Chlorophyceae (Grünalgen)(zie
onderalgemenemicrofytendeterminatieliteratuur).
Komarek,J., 1974.ThemorphologyandtaxonomyofCrucigenoidAlgae
(Scenedesmaceae,Chlorococcales).Arch.Protistenk. 116:1-75.
Komarek,J.enJ.Perman,1978.ReviewofthegenusDictyosphaerium
(Chlorococcales).Arch.Hydrobiol.,Suppl.51:233-297.
Kovacik,L.,1975.TaxonomiereviewofthegenusTetraedron(Chlorococcales).Arch.Hydrobiol.,Suppl.46:354-391.
Krieger,W.,1937.DieDesmidiaceen.In:Rabenhorst'sKryptogamen-Flora
von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Band XIII, 1 Abt.
Conjugatae,deel1en2.
Krieger,W.enJ.Gerloff,1962-1965-1969.DieGattungCosmarium.
Lieferung 1,2,3/4.J.Cramer,Weinheim:410p.
Lind,E.M.enA.J.Brook,1980.AkeytothecommonerDesmidsofthe
EnglishLakeDistrict.FreshwaterBiol.Ass.Sc.Publ.42:123p.
Mur,L.R., 1971.Scenedesmusinbrakwater.DissertatieUniv.v.A'dam,
168p.
ParraBarrientos,0.0.,1979.RevisionderGattungPediastrumMeyen
(Chlorophyta). Bibliotheca Phycologica 48.A.R. Gantner Verlag KG,
Vaduz,Germany:183p.+55Tafeln.

-5-

microfyten

Pascher,A.,1913-1936.DieSüsswasser-FloraDeutschlands,OesterreichsundderSchweiz.Heft4,5,6,7en9.
Prescott,G.W., 1962.AlgaeofthewesternGreatLakeArea.Brown
Publ.Comp.Dubuque,Iowa,U.S.A.:977p.
Pringsheim,E.G.,1968.ZurKenntnisderCryptomonadendesSüsswassers,
NovaHedwigia 16:367-401.
Pringsheim,E.G.,1969.DieGattungenChlorogoniumundHyalogonium
(Volvocales).NovaHedwigia 18:831-867.
Printz,H.,1964.DieChaetophoralenderBinnengewässer.EineSystematischeUebersicht.Hydrobiologia 24 (1-3): 1-376.
Ruzicka,J., 1962.Closterium limneticumLemm.1899.Preslia (Praha)
34: 176-189.
Ruzicka,J. 1975.ErwägungenüberdieTaxonomiederGattungClosterium
I.Preslia (Praha)47:193-210.
Ruzicka,J.-1976.ErwägungenüberdieTaxonomiederGattungClosterium
II.Preslia (Praha)47:289-304
Ruzicka,J. 1976.ErwägungenüberdieTaxonomiederGattungClosterium
III. Preslia (Praha)48:1-16.
Ruzicka,J., 1977.DieDesmidiaceenMitteleuropas,Bd.I,leLieferung.Schweizerbart'scheVerlagbuchh.,Stuttgart:291p.+44Tafel.
Ruzicka,J., 1981.DieDesmidiaceenMitteleuropas,Bd.I,2eLieferung. Scheizerbart'sche Verlagsbuchh., Stuttgart: 292-736, Tafel
45-117.
Sodomkova,M.,1972.TaxonomischeÜbersichtderGattungCoelastrum
Nägele.ActaUniv.CarolinaeBiologica 1970:481-512.
Uherkovich,G.,1966.DieScenedesmusartenHungarns.VerlagderUng.
Ak. derWiss,Budapest.
West,W.enG.S.West,1904-1923 (repr. 1971).Amonographofthe
BritishDesmidiaceae,Vol.I,II,IIIenV.JohnsonRepr.Corp.1971,
London:224,204,274,300p.+bijl.
VolIV (pp.191+ 78pi.)isuitverkocht.
Chrysophyta
Bourrelly,P.,1957.RecherchessurlesChrysophycées.Bibliotheca
PhycologicaBd.12.,ReprintKramerVerlag1971.
Bourrelly,P.,1981.Lesalguesd'eaudouce.TomeII.Lesalguesjaunes
et brunes. Crysophycées, Phéophycées, Xanthophycées et Diatomées.
BoubëeetCie,Paris:572p.
Fott,B.1944.TheplanctonicspeciesofthegenusBicoeca.Vestnik
kralovskiCeské JpolecnostieNauk.19: 1 - 7 .
Huber-Pestalozzi,G., 1941.Deel2,1.Hälfte (zieonderalgemene
microfytendeterminatieliteratuur).
Kessels, H., 1969. Een taxonomisch en ecologisch onderzoek aan de
chrysophyceaevanZuid-OostNederland,metdenadrukopdeSynuraceae,
Rapport Lab.Aquat.Oecologie,KU-Nijmegen,no. 104,Deel IenII,
154p.+26platen.
Krieger,W.,1930.UntersuchungenüberPlankton-Chrysomonaden.Die
Gattungen Mallomonas und Dinobryon in monographischer Bearbeitung.
BotanischeArchiv.Bnd.29:257-329.
Roijackers,R.M.M., 1981.Chrysophyceae fromfreshwater localitiesnear
Nijmegen,TheNetherlands.Hydrobiologia 76:179-189.
Roijackers,R.M.M. enH.Kessels,1981.Chrysophyceae fromfreshwater
localitiesnearNijmegen,TheNetherlands II.Hydrobiologia 80:231239.
Starmach,K.,1968.FlorastodkowodnaPolskieT.V:598p.
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Bacillariophyta
Alvorens men begint met het determineren raadplege men enkele boekjes
met algemene gegevens over morfologie, systematiek en ecologie. Speciaal aan te bevelen is Kalbe (1973). Dit boekje bevat tevens een
beknopte atlasvan demeest algemene soortenuithet zoetewater.Het
atlasje bij van der Werff (1975) geeft tevens een overzicht van de
meest algemene mariene soorten. Barber en Haworth (1981) geven een
buitengewoonvolledigoverzichtoverdemorfologische terminologie.
Men leze ook de inleidingen van deDiatomeeënfloravan Nederland door
VanderWerffenHulsendehierondergenoemdewerkenvanHustedt.
Hieronder volgt een opsomming van de determinatie-literatuur voor de
diatomeeënvanhetzoetevanzwakbrakkewater.Naast dehiergenoemde
werken is er nog een groot aantal verspreide publikaties in (vaak
moeilijk toegankelijke)tijdschriften.
1.Algemenedeterminatiewerken
Barber,H.G.enE.Y.Haworth,1981.Aguidetothemorphology ofthe
diatomfrustule.Scient.Pubis.Freshwat.biol.Ass.44:112p.
Cleve-Euler,A.,1951-1955.DieDiatomeenvonSchwedenundFinnland
I-V. K.Sv. Vet.Akad. Handl. Ser. IV 2(1),3(3),4(1),4(5), 5(4).
(reprint 1968,Cramer,Lehre).Ditwerk alleen teraadplegen alsde
anderealgemenewerkengeenuitsluitselgeven.
Germain,H.,1981.FloredesDiatomées.Eauxdoucesetsaumâtresdu
Massif Armoricain et des contrées voisines d'Europe occidentale.
Boubée,Paris,444p.
Hustedt,F.,1927-1966.DieKieselalgenDeutschlands,Oesterreichsund
der Schweiz I, II en III. In: Rabenhorsts's Kryptogamen-Flora von
Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.Band VII,Teil 1, 2,3.
Geest en Portig,Leipzig (Reprint 1977,Koeltz,Koenigstein): 920,
845en816p.
Hustedt,F. 1930.DieSüsswasserfloraMitteleuropas,Heft 10.Bacillariophyta (Diatomeae),zweiteAuflage:466p.Fischer,Jena (Reprint
1976,Koeltz,Koenigstein).
Kalbe,L.,1973.KieselalgeninBinnengewässern.ZiemsenVerlag,WittenbergLutherstadt (NeueBrehm-Büchereino.467):206p.
Patrick,R.enC.W.Reimer,1966.ThediatomsoftheUnitedStates,
exclusive of Alaska and Hawaii, I: 688 p. Monogr. 13,Academy of
NaturalSciences,Philadelphia.
Patrick,R.enC.W.Reimer,1975.ThediatomsoftheUnitedStates,
exclusive ofAlaska and Hawaii,II (1):213p.Monogr. 13,Academy
ofNaturalSciences,Philadelphia.
Werff,A.vander,1975.Kiezelwieren-Diatomeeën.Wet.Med.KNNV109:
99p.
Werff,A.vanderenA.Huls,1957-1974.DiatomeeënfloravanNederland.
10afleveringen, losbladig. Uitgave van de eerste auteur.AbcoudeDeHoef (reprint 1976,Koeltz,Koenigstein).
2.Algemenedeterminatiewerkenofflora'sdienaastdebovenstaande
metveelvruchtgebruiktkunnenworden
Foged,N.,1974.FreshwaterdiatomsinIceland.BibliothecaPhycologica15:1-118 (Cramer,Vaduz).
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Foged,N.,1977.FreshwaterdiatomsinIreland.BibliothecaPhycologica34:1-221 (Cramer,Vaduz).
Foged,N.,1980.DiatomsinOland,Sweden.BibliothecaPhycologica49:
1-193 (Cramer,Vaduz).
Foged,N.,1982.DiatomsinBornholm,Denmark.BibliothecaPhycologica
59:1-175 (Cramer,Vaduz).
Heurck,H.van,1880-1885.SynopsisdesDiatoméesdeBelgique:235p.
+ t. 1-132, a-c,Antwerpen (Reprint 1981,Linnaeus Press,Amsterdam).
Heurck,H.van,1896.AtreatiseontheDiatomaceae:558p.+t.
1-35.Wesley,Strand (Reprint 1962,WheldonenWesley,Codicote).
Huber-Pestalozzi,G.,1942.DasPhytoplanktondesSüsswassers,Systematik und Biologie. Diatomeen. In: Thienemann, A. (red.). Die
Binnengewässer, Band 16, 2 Teil, 2 Hälfte: 367-549 p. Schweizerbart'seheVerlagsbuchh.,Stuttgart.
Mölder,K.enR.Tynni,1967-1973.ÜberFinnlandsrezenteundsubfossile Diatomeen I-VII. Compt. Rend. Soc. géol. Finlande 39: 199 217. Bull.Geol. Soc. Finland en Geol. surv. Finland 40:151-170,
41:235-251,42:129-144,43:203-220,44:141-159,45:159-179.
Pankow,H.,1976.AlgenfloraderOstsee.II.Plankton:493p.Fischer,
Stuttgart (alleenbrakwater).
Schimanski,H.,1973.BeitragzurDiatomeenfloravonErlangen.Nova
Hedwigia24:237-335.
Schimanski,H.,1978.BeitragzurDiatomeenfloradesFrankenwaldes.NovaHedwigia30:557-633.
Schmidt,A.,M.Schmidt,F.Fricke,H.Heiden,D.MüllerenF.Hustedt, 1874-1959. Atlas der Diatomaceen-Kunde, t. 1-480. Reprint
1972.Zentralantiquariat derDDR,Leipzig/Koeltz,Koenigstein.
Schoeman,F.R.enR.E.M.Archibald,1976-1980.ThediatomFlora
of SouthernAfrica.Losse afleveringen.CSIR SpecialReport WAT50.
National Institute for Water Research. Council for Scientific and
IndustrialResearch,Pretoria.
Tynni,R., 1975-1980.ÜberFinnlandsrezenteundsubfossileDiatomeen,
VIII - XI.Bull.Geol. Soc. Finnland, 274: 1- 55,284: 1- 37 +
17T.,296:1-55+ 17T.,312:1-93.
3.Onontbeerlijke literatuurvoorhetdeterminerenvanenkeleafzonderlijkegeslachtenensoorten
Achnanthes
Lange-Bertalot,H.enM.Ruppel,1980.ZurRevisiontaxonomischproblematischer,ökologischjedochwichtigerSippenderGattungAchnanthesBory.Arch.Hydrobiol./Suppl.60:1-31.
Moss,M.0.enJ.R.Carter,1982.TheresurrectionofAchnanthesrostrata0strup.Bacillaria5:157-164.
Actinocyclus
Hasle,G.R., 1977.MorphologyandtaxonomyofActinocyclusnormanii
f. subsalsa (Bacillariophyceae).Phycologia 16: 321-328 (Coscinodiscus (rothiifo.)subsalus).
Amphora
Krammer,K.,1980.Morphologieand taxonomieinvestigationsofsome
freshwater species of the diatom genus Amphora Ehr. Bacillaria 3:
197-225.
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Haworth,E.Y.,1974.Someproblemsofdiatomtaxonomy inScottishlake
sediments.Br.phycol.J.9:47-55 (A.venetavar,capitata).
Cymbella
Krammer,K.,1982.Valvemorphology inthegenusCymbellaC.A.Agardh.
MicromorphologyofDiatomValves 11:1-298 (Cramer,Vaduz).
Schoeman,F.R.andAshton,P.J., 1983.Thediatom florainthevicinity
of thePretoria Salt Pan,Transvaal,Republic ofSouthAfrica,Part
II. .S.Afr.J.Bot.2:191-201 (C.cymbiformis,C.microcephala).
FragilariaenSynedra
Petersen,J.B.,1938.Fragilariaintermedia-SynedraVaucheriae?Bot.
Notiser91:165-170.
Lange-Bertalot,H.,1980.ZursystematischeBewertungderbandförmigen
Kolonien beiNavicula und Fragilaria.Kriterien fürdieVereinigung
vonSynedra (subgen.Synedra)EhrenbergmitFragilariaLyngbye.Nova
Hedwigia33:723-787.
Haworth,E.Y.,1975.A.scanningelectronmicroscope studyofsomedifferent frustule forms of the genus Fragilaria found in Scottish
late-glacialsediments.Br.phycol.J. 10:73-80 (F.elliptica).
GomphonemaenRhoicosphenia
Lange-Bertalot,H.,1978.Diatomeen-Differentialarten anstellevon
Leitformen:ein geeigneteres Kriterium der Gewässerbelastung.Arch.
Hydrobiol./Suppl.51:393-427 (G.angustatum,parvulum).
Ruppel,M.enH.Lange-Bertalot,1977.Kieselalgen-Neufunde alswichtige Bioindikatoren im Abwasser von Frankfurt am Main. Natur u.
Museum (Frankfurta.M.) 107:157-164.
Lange-Bertalot,H.,1980.EinBeitragzurRevisionderGattungen
Rhoicosphenia Grün.,Gomphonema C.Ag.,Gomphoneis Cl.Bot.Notiser
133:585-594.
Melosira
Florin,M.B.,1981.ThetaxonomyofsomeMelosiraspecies,acomparative morphological study II.Proc. 6th Symp. on recent and fossil
diatoms (Budapest,1980):43-73.
Navicula
Dam,H.vanenH.Kooyman,1982.AnewdiatomfromDutchmoorlandpools:
Naviculaheimansii (Bacillariophyceae).ActaBot.Neerl.31: 1 - 4 .
Germain,H.,1982.QuatreNaviculesdugroupedesSubtilissimae
(Diatomophyceae).Cryptogamie:Algologie,3:105-111.
Lange-Bertalot,H.enK.Bonik,1976.Massenentwicklung bisherseltener
undunbekannterDiatomeenalsIndikatorstarkerAbwasserbelastung in
Flüssen.Arch.Hydrobiol./Suppl.49:303-332.
Lange-Bertalot,H.enK.Bonik,1978.Zursystematisch-taxonomischen
Revision des ökologisch interessanten Formenkreises um Navicula
muticaKützing.BotanicaMarina21:31-37.
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Lange-Bertalot,H.,1979.ToleranzgrenzenundPopulationsdynamikbenthischer Diatomeen bei unterschiedlich starker Abwasserbelastung.
Arch. Hydrobiol./Suppl. 56: 184-219 (ÎI. cryptocephala, exilis,
gregaria,veneta).
Lange-Bertalot,H.,1980.ZurtaxonomischenRevisioneinigerökologisch
wichtiger "Naviculae lineolatae"Cleve.DieFormenkreiseumNavicula
lanceolata,N.viridula,N.cari.Cryptogamie:Algologie 1:29-50.
Lange-Bertalot,H.enU.Rumrich,1981.Thetaxonomieidentityofsome
ecologically important small Naviculae. Proc. 6th Symp. on recent
andfossildiatoms (Budapest,1980):135-153.
NitzschiaenSimonsenia
Coste,M.enM.Ricard,1980.Observationenmicroscopiephotoniquede
quelques.Nitzschianouvelles ou intéressantes dont lastriationest
à la limite du pouvoir de résolution. Cryptogamie: Algologie l_:
187-212 (helaaskloptdeschaalbijdefoto'sniet!)
Coste,M.enM.Richard,1981.Onsomeinteresting finelystriated
Nitzschiaeobservedunder lightandelectronmicroscopes.Systematic
andecologicalaspects.Proc.6thSymponrecentandfossildiatoms
(Budapest,1980):191-201.
Lange-Bertalot,H.,1976.EinerevisionzurTaxonomiederNitzschiae
lanceolatae Grunow. Die "klassischen" bis 1930beschriebenen SüsswasserartenEuropas.NovaHedwigia28:253-286.
Lange-Bertalot,H.enR.Simonsen,1978.Ataxonomierevisionofthe
Nitzschiae lanceolataeGrunow2.Europeanandrelated extra-european
freshwaterandbrackishwatertaxa.Bacillaria1:11-111.
Lange-Bertalot,H.,1978.ZurSystematik,TaxonomieundÖkologiedes
abwasserspezifischwichtigenFormenkreisesum"Nitzschiathermalis".
NovaHedwigia30:635-652.
Lange-Bertalot,H.,1979.ToleranzgrenzenundPopulationsdynamikbenthischer Diatomeen bei unterschiedlich starker Abwasserbelastung,
Arch.Hydrobiol./Suppl.56:184-219 (N.supralitorea).
Lange-Bertalot,H.,1979.Simonsenia,anewgenuswithmorphologyintermediatebetweenNitzschiaandSurirella.Bacillaria2:127-136.
Lange-Bertalot,H.,1980.Newspecies,combinationsandsynonymsinthe
genusNitzschia,Bacillaria3:41-77.
Stephanodiscus
Geissler,U.,1982.ExperimentelleUntersuchungenzurVariabilitätder
SchalenmerkmalebeieinigenzentrischenSüsswasser-Diatomeen.
I.Der Einfluss unterschiedlicher Salzkonzentrationen auf den
Valva-DurchmesservonStephanodiscushantzschiiGrunow.
NovaHedwigia/Beih.,73:211-247.
Haworth,E.Y.,1981.AnotaconcerningGrunow'sStephanodiscus
hantzschii.Striae,14:119-121.
Hâkansson,H.,1976.DieStrukturundTaxonomieeinigerStephanodiscusArtenauseutrophenSeenSüdschwedens.Bot.Notiser 129:25-34.
Hâkansson,H.enS.Locker,1981.StephanodiscusEhrenberg 1846,a
revision of the species described by Ehrenberg. Nova Hedwigia 35:
117-150.
Kalbe,L.,1973.ÜberdieVariabilitätvonStephanodiscushantzschii
Grun.Hydrobiologia,42:21-29.
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Round,F.E.,1981.ThediatomgenusStephanodiscus:anelectron-microscopicviewoftheclassicalspecies.Arch.Protistenk. 124:455-470.
Round,F.E.,1982.Cyclostephanos,anewgenuswithintheSceletonemaceae.Arch.Protistenk. 125:323-329.
Round,F.E.,1982.SomeformsofStephanodiscus species.Arch.Protistenk.125:357-371.
Theriot,E.andE.F.Stoermer,1982.ObservationsonNorthAmerican
populationsofStephanodiscus (Bacillariophyceae)speciesattributed
toFriedrichHustedt.Trans.Am.Microsc.Soc. 101:368-374.
Tabellaria
Knudson,B.M.,1952.ThediatomgenusTabellaria.I.Taxonomyandmorphology.Ann.Bot.N.S.16:421-440.
Knudson,B.M., 1953.ThediatomgenusTabellaria.II.Taxonomyand
morphologyoftheplanktonvarieties.Ann.Bot.N.S.17:131-155.
Knudson,B.M.,1953.ThediatomgenusTabellaria.III.Problemof
infra-specific taxonomy and evolution in T^ flocculosa. Ann.Bot.
N.S. 17:597-609.
ThalassiosirapseudonanaHasleenHeimdal (CyclotellananaHustedt)
Hustedt,F., 1957.DieDiatomeenfloradesFlusssystemsderWeserim
GebietderHansestadtBremen.Abh.naturw.Ver.Bremen34:181-440.
Hasle,G.R., 1976.Examinationofdiatom typematerial:Nitzschia
delicatissimaCleve,ThalassiosiraminusculaKrasske,andCyclotella
nanaHustedt,Br.phycol.J. 11:101-110.
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ZOOPLANKTON
Algemeen
Elster,H.J.enW.Ohle (eds.), 1972.DasZooplanktonderBinnengewässer, Teil I.In:A.Thienemann, (ed.)- DieBinnengewässer Bd.XXVI,
Schweizerbart'seheVerlagsbuchh.,Stuttgart:294p.
^treble,H.enD.Krauter,1981.DaslebenimWassertropfen.Kosmos,
Stuttgart:336p.
Rotatoria
Pontin,R.M.,1978.AKey tothefreshwaterplanktonic andsemi-planktonic Rotifera of the British Isles. Scient. Pubis. Freshwater
biol.Ass.38:178p.
Ruttner-Kolisko,A.,1972.Rotatoria,in: Elster,H.J.enW.Ohle
(eds).DasZooplanktonderBinnengewässer,TeilI:99-234 (zieonder
algemeen).
Voigt,M/Koste,W.,1978.Rotatoria.DieRädartiereMitteleuropas.Ein
Bestimmungswerk, begründet von Max Voigt.Uberordnung Monogononta.
2e Aufl. I. Textband: 673 p. II. Tafelband: 478 p. Gebr. Bornträger-Berlin/Stuttgart.
Protozoa/Ciliata
Bick,H.,1972.Ciliata.in:Elster,H.J.enW.Ohle(eds).DasZooplanktonderBinnengewässerTeilI:31-98 (zieonderalgemeen).
Corliss,J.O.,1979.TheCiliatedProtozoa.PergamonPress,Oxford,
455p.
Curds,C.R., 1982.Britishandotherfreshwaterciliatedprotozoa.
PartI.Ciliophora:Kinetofragminophora.SynopsisBritishFauna (New
Series)no.22:387p.CambridgeUniv.Press.
Curds,C.R.,M.A.GatesenD.McL.Roberts,1983.Britishandother
freshwater ciliated protozoa.Part II.Ciliophora: Oligohymenophora
andPolyhymenophora.SynopsisBritishFauna (NewSeries)no.23:474
p.,CambridgeUniv.Press.
Groot,A.A.de,1979.ÜbereinigewenigbekanntenRhizopoden.Hydrobiol.
Bull.13 (1):34-49.
Grospietsch,Th.1972.TestaceaundHeliozoa.in:Elster,H.J. enW.
Ohle(eds). Das Zooplankton der Binnengewässer,Teil I: 1 - 3 0 (zie
onderalgemeen).
Kudo,R.R., 1954.Protozoology CharlesC.Thomas,Illinois:966p.
Ogden,C.G.enR.H.Kedley,1980.Anatlasoffreshwater testateAmoebae. OxfordUniversityPress:222p.
Oppenheim,R.M.H. (A.G.Vorstman,bewerkster),1976.Oerdieren-Protozoa,
Zuiginfusoriën-Suctoria.Wet.Med.KNNV21:40p.
Page,F.C.,1976.AnillustratedkeytofreshwaterandsoilAmoebae.
Scient.Pubis.Freshwat.biol.Ass.34:155p.
SLemensma,F.J., 1981.DeNederlandsezonnediertjes (Actinopoda,
Heliozoa).Wet.Med.KNNV 149:1-118.
Ward,H.B.enG.C.Wipple,1959.FreshwaterbiologyJ.Wiley,NewYork,
1248p.
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Copepoda
Fryer,G.,1982.TheparasiticCopepodaandBranchiuraofBritish
freshwater fishes.Ahandbookandkey.Scient.Pubis.Freshwat.biol.
Ass.46:87p.
Dussart,B.,1967+ 1969.Lescopépodsdeseauxcontinentalesd'Europe
Occidentale.Tome 1+2.N.BoubéeenCie.,Paris:792p.
Cladocera
Flössner,D«.,1972.Branchiopoda,Branchiura.DieTierweltDeutschlands
60.Teil.GustavFischerVerlagJena:501p.
Leentvaar,P., 1978.DeNederlandsekieuwpootkreeftenenwatervlooien.
Branchiopoda-Crustacea.Wet.Med.KNNV.127:68p.
Kiefer,F.enG.Freyer,1978.DasZooplanktonderBinnengewässer,Teil
2. In: Die Binnengewässer, Bd. XXVI, Schweizerbart'sehe Verlagsbuchh.Stuttgart:380p.
Nootenboom-Ram,E.,1981.Verspreiding enecologievandeBranchiopoda
inNederland.RIN-rapport81/14.RIN,Leersum.
Bryozoa
Mundy,S.P.,1980.AKeytotheBritishandEuropeanfreshwaterBryozoans.Scient.Pubis.Freshwaterbiol.Ass.41:32p.
Lacourt,A.W.,1982.HandleidingvoorhetprojektBryozoavanbinnenwateren (met een tabelvoor statoblasten van Phylactolaemata).Instructiesvoormed.EIS-Nederland 7:11p.
Porifera
Soest,R.W.M,van,1976.DeNederlandseMarieneenzoetwatersponzen.
Wet.Med.KNNV115:36p.
Ostracoda
Löffler,H.,1972.Ost-.racoda.in:Eister,H.J.enW.Ohle(eds).Das
Zooplankton der Binnengewässer, Teil I: 235 -246 (zie onder algemeen).
Hydrozoa
Reisinger,E.,1972.Süsswassermedusen (Limnomedusae).in:Elster,H.J.
en W. Ohle(eds). Das Zooplankton der Binnengewässer, Teil I:
84-98.
Wesenberg-Lund,C.,1939.BiologiederSüsswasserliere,Wien,p.28-48
(reprint 1982:J.Crameren0.Koelz,Königstein).
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MACROFAUNA
Bibliografieën
ArmitageP.D.,M.T.FurseenJ.F.Wright,1979.Abibliography ofworks
for the identification of freshwater invertebrates in the British
Isles.Occ.Publ.Freshwat.biol.Ass.5:18p.
Gaedike,R.,1976.BibliographiederBestimmungstabellen europäischer
Insekten (1964-1973).Beitr.Ent.26:45-166.
Gaedike,R., 1981.BibliograpiederBestimmungstabellen europäischer
Insekten.(1974-1978).Beitr.Ent.31:235-304.
liliesJ., (red.)1978.LimnofaunaEuropea,2ndEd.Achecklistofthe
Animals Inhabiting European Inland Waters,with Accounts of their
Distribution and Ecology (except Protozoa). G. Fischer Verlag,
Stuttgart:532p.
Tolkamp,H.H.,1979.Determinatie literatuurvoordemakrofaunavanhet
Nederlandse zoetewater.StencilVakgr.Natuurbeheer,Landbouwhogeschool,Wageningen:8p.
Algemeneeninleidendewerken
Brohmer,p.,1977.FaunavonDeutschland,13thEd.QuelleenMeyer,Heidelberg:581p.
Clegg,J., 1956.Pond life.TheobserversbookofPondlife.2ndrepr.
1972. F.WarneenCo.,London:209p.
Clegg,J., 1963.Pondandstreamlife.3rdrevised ed.1973.Blandford
Press: 108p.
Engelhardt,W.,1959.WaslebtinTümpel,BachundWeiher?KosmosNaturführer,W.KelleenCo,Stuttgart:257p. (6thEd. 1974).
Higler,L.W.G.,1974.Inleiding totdekennisvandeongewerveldezoetwaterdierenenhunmilieu.Wet.Med.KNNV 103:1-40.
Macan,T.T.,1959.Aguidetofreshwaterinvertebrateanimals.Longman,
London:108p.
Mellanby,H.,1963.Animallifeinfreshwater.ChapmanenHall,London:
308p.
Merritt,R.W.enK.W.Cummins (eds.),1978.Anintroduction tothe
aquaticinsectsofNorthAmerica.Kendall/HuntPubl.Comp.:441p.
Quigly,M.,1977.Invertebratesofstreamsandrivers,akeyto identification.E.Arnold,London:84p.
Redeke,H.C.,1948.HydrobiologievanNederland.BackhuysenMeesters:
580p. (reprinted in 1975).
Redfern,M.,1975.Revised fieldkeytotheinvertebratefaunaofstony
hillstreams.Fid.Stud.4:105-115.
Tachet,H.,M.BournandenPh.Richoux (eds.),1980.Introductionà
l'étude desmacroinvertébrés des eaux douces (systématiqueélémentaire et aperçu écologique).Univ. Lyon I et Ass. française de
Limnologie, Centre Reg. Doc. Pédagogique de l'Acad. Lyon, Lyon
Cedex,no.14498/1500:155p.
Wesenberg-Lund,C , 1939.BiologiederSüsswassertiere.Wien:817p.
(reprint 1982,J.Crameren0.Koelz,Königstein).
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Wesenberg-Lund,C , 1943.BiologiederSüsswasserinsekten.Gyldendalske
Boghandel,KopenhagenenSpringer,Berlin:682p.
Tricladida
Ball,I.R.enT.B.Reynoldson,1981.BritishPlanarians.Platyhelhelminthes:Tricladida.Keysandnotesfortheidentificationofthe
species. Cambridge Univ.Press.Synopsis of the British Fauna (New
Series)19:141p.
Hartog,C.Den,1962.DeNederlandseplatvormen (Tricladida).Wet.Med.
KNNV 42:-40p.
Hartog,C.DenenG.vanderVelde,1973.Systematischenotitiesoverde
Nederlandseplatvormen (Tricladida).DeLev.Natuur76:41-45.
Reynoldson,T.B.,1978.AkeytotheBritishspeciesoffreshwaterTriclads.Scient.Pubis.Freshvat.biol.Ass.23:32p.
Tolkamp,H.H. (red.),1974.DeNederlandseinhetvaterlevendeplatvormen (Tricladida).Stencilvakgr.Natuurbeheer,Landbouwhogeschool
Wageningen:4p. (Bewerking vanDen Hartog (1962)enDen Hartog en
v.d.Velde (1973)).
Oligochaeta
Brinkhurst,R.O.,1971.AguidetotheidentificationofBritish
AquaticOligochaeta.Scient.Pubis.Freshwat.biol.Ass.22:55p.
Brinkhurst,R.0.enB.G.M.Jamieson,1971.AquaticOligochaetaofthe
world.P.I.:Biology,P.II:Systematics.OliverenBoyd,Edinburgh:
860p.
Chekanovskaya,O.V., 1962/1981.AquaticOligochaetaoftheUSSR.Keys
to the fauna of theUSSRno. 78:513 p.Acad, of Sc.of theUSSR,
Inst.Zoology.U.S.Dept.Int.andNat.Sc.Found.AmeridPubl.Co.
Pvt.Ltd.,NewDelhi.
Nielsen,C O . enB.Christensen,1959.TheEnchytraeidae.Critical
revisionandtaxonomyofEuropeanspecies.NaturaJutl.8-9: 1-160.
Sperber,C.,1950.AguideforthedeterminationofEuropeanNaididae
Zool.Bidr.Upps.29:45-78.
Verdonschot,P.F.M.,1979.AquatischeOligochaeta.I.Introductie.
Rapp.enVersl.DeltaInst.Hydrobiol.Ond.nr.1979-11:45p.
Hirudinea
Dresscher,Th.G.N.enL.W.G.Higler,1982.DeNederlandsebloedzuigers
(Hirudinea).Wet.Med.KNNV 154:64p.
Eijk,R.H.vander,1977.Bloedzuigertabel.Jeugdbondsuitg., 'sGraveland:20p.
Elliott.J.M. enK.H.Mann,1979.AkeytotheBritishfreshwater
leeches.Scient.Pubis.Freshwat.biol.Ass.40:72p.
Tolkamp,H.H. (red.),1976.TabelvoorhetdeterminerenvandeNederlandsebloedzuigers (Hirudinea).StencilVakgr.Natuurbeheer,Landbouwhogeschool,Wageningen:6p.
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Crustacea
BirsteinYa.A.,1964 (1951).FreshwaterIsopods (Asellota).Faunaof
USSR,CrustaceaVol.VII,no.5.IsraelProgramm Sc.Translat.,Jerusalem 1964:148p.
Gledhill,T.,D.W. SutcliffeenW.B.Willems,1976.Key totheBritish
freshwater Crustacea: Malacostraca. Scient. Pubis.Freshwat. biol.
Ass32:72p.
Grüner,H.E.,1966.KrebstiereoderCrustaceaV,Isopoda (Asellota).
TierweltDeutschlands53 (1):94-149.
Holthuis,L t B.enC R . Heerebout,1976.DeNederlandseDecapoda.Wet.
Med.KNNV 111:56p.
Holmquist,Ch.,1972.Mysidacea.in:Elster,H.J.enW.Ohle(eds).Das
Zooplankton der Binnengewässer,Teil I: 247-256 (zie onderalgemeen).
Huwae,P.H.M.,1977.DeisopodenvandeNederlandsekust.Wet.Med.
KNNV 118:24p.
InstituutvoorTaxonomischeZoologie,1969.Gammarus-tabel (3rded.).
Zool.Museum,Amsterdam:8p.
Notenboom,J., 1980.TabelvoorhetdeterminerenvangrondwaterAmphipoda in de Benelux. In: Notenboom, J., 1980. Grondwaterfauna in
Zuid-Limburg. Vakgr. Natuurbeheer, Landbouwhogeschool, Wageningen,
LH/NB-561:81p.+bijl.
Schellenberg,A.,1942.KrebstiereoderCrustaceaIV.Flohkrebseoder
Amphipoda.TierweltDeutschlands40:252p.
Tolkamp,H.H. (red.),1975.Tabelvoorhetdeterminerenvanzoetwater
Gammariden. Stencil Vakgr. Natuurbeheer, Landbouwhogeschool Wageningen:7p. (bewerkingvanStock, 1969).
Tolkamp,H.H. (red.), 1982.Tabelvoorhetonderscheidenvanwaterpissebedden (Asellidae)inNederland.Stencil,WZL,Roermond:6p.
Acarina
Besseling,A.J.,1964.DeNederlandseWatermijten (HydrachnellaeLatreille,1802).Monogr.Ned.Entomol.Ver.1:199p.
Davids,C , 1979.Dewatermijten (Hydrachnellae)vanNederland,levenswijzeenvoorkomen.Wet.Med.KNNV132:78p.
Eijk,R.H.vander,1977.Proefuitgavevaneenwatermijtentabelvoor
Nederland.LH,Biol.St.Wijster:137p.
Engelhardt,W.,1959.ZieonderAlgemeneliteratuur.Inditboekje
staat een redelijk goede beschrijving van dewaterspin:Argyroneta
aquatica.
Hevers,J., 1978.MorphologieundSystematikderinDeutschlandauftretenden Klamm- und Musschelmilben-Arten der Gattung Unionidae.
Entomologiageneralis5:57-84.
Viets,K.O.,1936.WassermilbenoderHydracarina.TierweltDeutschi.
31und32:574p.
Plecoptera
Hynes,H.B.N.,1941.ThetaxonomyandecologyofthenymphsofBritish
Plecoptera with notes on the adults and eggs.Trans. R. ent.Soc.
London91:459-557.
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Hynes,H.B.N.,1963.Thegill-lessnemouridnymphsofBritain (Plecoptera).Proc.R.ent.Soc.London (A)38:70-76.
Hynes,H.B.N.,1977.AkeytotheadultsandnymphsoftheBritisch
Stoneflies (Plecoptera). Scient. Pubis. Freshwat. biol. Ass. 17
(3rd.Ed.): 92p.
lilies,J., 1955.SteinfliegenoderPlecoptera.TierweltDeutschlands
43: 150p.
Ciaessens,E.Nederlandsesteenvliegen.EIS-Nederland,Leiden,invoorbereiding.
Ephemeroptera
Buck,H.enH.Merz,1976.BaëtisSchüssel (Larven).Landesanst.GewässerkundeBaden-Württemberg:17p.
Gijsels,R.,1966.Haftenlarven-tabel.Belg.Jeugdbondv.Natuurstudie:
18p. (dezetabelisnietergbetrouwbaar entesummier).
Kimmins,D.E.,1972.ArevisedkeytotheadultsoftheBritishspecies
ofEphemeropterawithnoteson theirecology. Scient.Pubis.Freshwat.biol.Ass.15:75p.
Macan,T.T.,1979.AkeytothenymphsofBritishspeciesofEphemeroptera.Scient.Pubis.Freshwat.biol.Ass.20 (3rd.Ed.):79p.
Mol,A.W.M.,1983.Caenislactea (Burmeister)intheNetherlands
(Ephemeroptera:Caenidae).Ent.Ber.43:119-223.
MullerLiebenau,I.,1970.RevisiondereuropäischenArtenderGattung
BaëtisLeach,1845 (Insecta,Ephemeroptera).Gewässeru.Abw.48/49:
214p.
Schoenemund,E.,1930.EintagsfliegenoderEphemeroptera.Tierwelt
Deutschlands 19:214p.
Odonata
Carchini,G.,1983.Akey totheItalianOdonatalarvae.Soc.Internat.
Odonat.RapidCommun,no.1:101p.
Geijskes,D.C.enJ.vanTol,1983.DelibellenvanNederland (Odonata)
BibliotheekKNNV,nr.31:368p.,Hoogwoud.
Conci,C.enNielsen,C , 1956.Odonata.Faunad'ItaliaVol.I,Calderini,Bologna:298p.
Dutmer,G.enF.Duijm,1974.Libellen.TabellenvoordeNederlandse
imago'senlarven.Jeugdbondsuitg. 'sGraveland:56p.
Franke,U.,1979.BildbestimmungsschlüsselmitteleuropäischerLibellen-larven (Insecta: Odonata). Stuttgarter Beitr.Naturk. A.,333:
17p.
Fres,C.O.H.,1977.ThedragonfliesofGreatBritainand Ireland.CurwenBooks,London:115p.
Heteroptera
Cobben,R.H.enH.MollerPillot,1960.ThelarvaeofCorixidaeandan
attempt tokey the last larval instar of theDutch species (Hemiptera,Heteroptera).Hydrobiologia 16 (4): 323-356.
Macan,T.T.,1976.ArevisedkeytotheBritishwaterbugs (Hemiptera,
Heteroptera).2nded.,Scient.Pubis.Freshwat.biol.Ass.16:77p.

- 17-

macrofauna

Nieser,N.,1982.DeNederlandsewater-enoppervlaktewantsen.Wet.
Med.KNNV155:78p.+bijl.
MegalopteraandNeuroptera
Elliott,J.M., 1977.AkeytoBritishMegalopteraandNeuroptera.Sc.
Publ.Freshwat.biol.Ass.35:52p.
Elliott,J.M.,J.P.O'Conner,1979.AkeytothelarvaeofSialidae
(Insecta: Megaloptera) occuring in the British Isles. Freshwater
Biology9:511-514,+erratumin:FreshwaterBiology 10 (1980):295.
Kaiser,E.W._,1977.Aegoglarverof6Sialis-arterfraSkandinavien
og Finland (Megaloptera, Sialidae). Flora Fauna, Silkeborg 83:
65-79.
Trichoptera
InafwachtingvandedefinitieveversievandetabeldoorHigler (1979
heden)kanwordengewerktmetdeliteratuurvermelddoor:
Geijskes,D.C.enHigler,L.W.G.,1980.Handleidingvoorhetprojekt
kokerjuffers of schietmotten (Trichoptera).Instructies voormedewerkersEIS-Nederlandno.5:24p.
en met de in fotokopie verspreide proefuitgave van de tabel voor de
genoemdefamilies (standjanuari 1983):
Higler,L.W.G.,1979-heden.Determinatietabelvoorkokerjufferlarven
inNederland: Familie-tabel;Hydropsychidae;Hydroptilidae;Ecnomidae; Rhyacophilidae; Phryganeidae; Philopotamidae; Psychomyiidae,
Glossosomatidae; Polycentropodidae; Beraeidae; Leptoceridae, Odontoceridae.Concepten,fotokopieRIN-Leersum (NIETMEERBESCHIKBAAR).
Bray,R.P.,1967.ThetaxonomyofthelarvaeandpupaeoftheBritish
Phryganeidae (Trichoptera).J.Zool.Lond. 153:223-244.
Buholzer,H.,1978.LarvenmorphologieundVerbreitung derschweizerischen Rhyacophila-Arten (Trichoptera, Rhyacophilidae). ThesisEidgen.TH,Zürich:152p.
Edington,J.M. enA.G.Hildrew,1981.Caselesscaddislarvaeofthe
British Isles.Scient.Pubis.Freshwat.biol.Ass.43:91p.
Grenier,S.,H.DécampsenJ.Giudicelli,1969.LeslarvesdeGoeridae
(Trichoptera)delafaunedeFrance.Taxonomy etEcologie.Annls.de
Limnologie5 (2):129-161.
Hickin,N.E.,1967.Caddislarvae.Hutchinson,London:476p.(uitverkocht).
Hiley,P.D., 1972.ThetaxonomyofthelarvaeoftheBritishSericostomatidae (Trichoptera).Entomol.Gazette23:105-119.
Hiley,P.D., 1976.TheidentificationofBritishlimnephilidlarvae
(Trichoptera).SystematicEntomol.1:147-167.
Lepneva,S.G., 1964.FaunaofUSSR,TrichopteraVol.II,no.1.Larvae
and pupae of Annulipalpia. Zool. Inst.Acad. Sc.USSR,New Series
no.88,IsraelProgram Sc.Translat.,Jerusalem, 1971:638p.(uitverkocht).
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Lepneva,S.G.,1966.FaunaofUSSR,TrichopteraVol.II,no.2Larvae
and pupae of Integripalpia. Zool.Inst.Acad. Sc.USSR,New Series
no. 95,IsraelProgram Sc.Translat.,Jerusalem, 1971:700p.(uitverkocht).
Macan,T.T.,1973.Akey totheadultsoftheBritishTrichoptera.
Scient.Pubis.Freshwat.biol.Ass.28:151p.+photo's.
Malicky,H.,1983.AtlasofEuropeanTrichoptera.JunkPubl.,DenHaag:
298p.
Tobias,W.,1962.DieGehäusebautenderKöcherfliegen (Trichoptera)
unter Berücksichtigung der bis 1961 erschienen Literatur. Mimeograph:126p.
Tobias,W.enTobias,D., 1981.TrichopteraGermanica.Bestimmungstafeln
für die deutschen Köcherfliegen. Teil I: Imagines. Cour. Forsch.
Inst.Senckenberg 49:1-672.
Ulmer,G.,1909.Trichoptera.SüsswasserfaunaDeutschlandsHeft5/6,
In:A.Brauer (Ed.).Fischer,Jena:326p.
Wallace,I.D., 1977.Akey tothelarvaeandpupaeofSericostoma
personatum (Spence) and Notidobia ciliaris (Linné) (Sericostomatidae,Trichoptera)inBritain.FreshwaterBiology 7:93-98.
Wallace,I.D., 1980.TheidentificationofBritishlimnephilid larvae
(Trichoptera: Limnephilidae) which have single-filament gills.
FreshwaterBiology 10:171-189.
Wallace,I.D., 1981.AkeytolarvaeofthefamilyLeptoceridae (Trichoptera) in Great Britain and Ireland. Freshwater Biology 11:
273-297.
Wiberg-Larsen,P., 1979.RevisedkeytolarvaeofBeraeidaeofNW-Europe (Trichoptera).Ent.scand.10:112-118.
Wiberg-Larsen,P., 1980.KeytolarvaeoftheDanishHydropsychidae
(Trichoptera) with notes on distribution and ecology. Ent.Meddr.
47:125-140.
Coleoptera
Bertrand,H.,1972.LarvesetnymphesdesColéoptèresaquatiquesdu
globe, avec tableaux de détermination des genres.Paillart,Paris:
804p.
Cuppen,H.P.J.J., 1982.HydrochusignicollisMotschulsky,nieuwvoor
Nederland (Coleoptera:Hydraenidae).Entomol.Ber.42:54-55).
Cuppen,J.G.M.enH.P.J.J.Cuppen,1982.HydraenabritteniJoynewfor
the Netherlands (Coleoptera: Hydraenidae).Entomol. Ber. 42:45 48.
Drost,B.enM.Schreijer,1976.Waterkever-tabel.Jeugdbondsuitg.,Amsterdam:201p.
Franciscolo,M.E.,1979.Coleoptera.Haliplidae,Hygrobiidae,Gyrinidae,Dytiscidae,Faunad'ltalica,Bologna.
Freude,H.,K.W.HardeenG.A.Lohse,1971.DieKäferMitteleuropa's,
Band3:1-141.GoeckeenEvers,Krefeld.
Holland,D.G., 1972.Akeytothelarvae,pupaeandadultsofthe
British speciesofElminthidae.Scient.Pubis.Freshwat.biol.Ass.
26:58p.
Klausnitzer,B.,1977.BestimmungstabellenfürdieGattungenaquatischer Coleopteren-Larven Mitteleuropas. Beitr. Ent., Berlin 27:
145-192.

19-

macrofauna

Nieukerken,E.J.van,1983.Handleidingvoorhetprojektwaterkevers.
InstruktiesvoormedewerkersEIS-Nederland,deel6.
Nilsson,A.N.,1982.AkeytothelarvaeoftheFennoskandianDytiscidae
(Coleoptera).FaunaNorrlandica 1982 (2):1 - 4 5 .
Diptera (algemeen)
Bertrand,H.,1954.Lesinsectesaquatiquesd'europeBd.2.Encyclop.
Entomol.31,Paris:547p.
Hennig,W.,1968.DieLarvenformenderDipterenT.I,II,III.AkademieVerlagBerlin 184p.,458p.und628p.
Johannsen,O.A., 1934.AquaticDiptera,Part 1,2,3,4:Part5by
L.C. Thomson,Entomol. Reprint Specialists,Unchanged reprint 1969
(1st), 1977 (4th)of original papers in '34, '35 and »37. 95,74,
102,56,98p.resp.
Ploeg,M.P.M,vanderenC.W.Upperman,1982.Aanvullende tabellenvoor
het determineren van Psychodidae en Limoniidae. In: Bronnen in
Vaals. Macrofauna-onderzoek. Vakgr. Natuurbeheer, Landbouwhogeschool,Wageningen,LH/NB-643,Bijlage4:3p.
Tolkamp,H.H.,1976.Determinatietabelvoorhetbepalenvanfamilie,
geslacht en soms zelfs soort der Europese, in het water levende
Diptera-larven. Stencil Vakgr. Natuurbeheer, Landbouwhogeschool
Wageningen:74p.
Dixidae
Disney,R.H.L.,1975.AkeytotheBritishDixidae.Scient.Pubis.
Freshwat.biol.Ass.31:78p.
Simuliidae
Davies,L.,1968.AkeytotheBritishspeciesofSimuliidae (Diptera)
in the larval, pupal and adult stages. Scient. Pubis. Freshwat.
biol.Ass.24:126p.
Podszuhn,H.,1967.GattungsbestimmungvoneuropäischenSimuliiden-Larven (Diptera).GewässerundAbwässer44/45:87-95.
Ruigrok,T.,1982.DemorfologieenoecologievandeSimuliumornatumgroep. Vakgr. Natuurbeheer, Landbouwhogeschool, Wageningen,LH/NB,
nr.P54.:34p.+bijl.
Tipulidae
Brindle,A.,1967.ThelarvaeandpupaeoftheBritishCylindrotominae and Limoniinae (Diptera,Tipulidae). Trans.Soc. British Entomology 17 (VII),p.
Brindle,A.enD.Bryce,1960.ThelarvaeofBritishHexatomini(Dipt.,
Timpulidae).Entomol.Gaz.11:207-224.
Theowald,Br.,1957.DieEntwicklungsstadienderTipuliden,insbesondere der West-Paläarktischen Arten. Tijdschr. Ent. 100 (2):
195-308.
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Theowald,Br.,1967.Tipulidae.Bestimmungsbücher z.BodenfaunaEuropa's,Lief.7:100p.AkademieVerlag,Berlin.
Ptychopteridae.
Brindle,A.,1962.TaxonomienotesonthelarvaeofBritishDiptera9.
ThefamilyPtychopteridae.TheEntomologist 96:212-216.
Brindle,A.,1966.TaxonomienotesonthelarvaeofBritishDiptera24.
Revisionalnotes.TheEntomologist 99:225-227.
Culicidae
Mohrig,W.,1969.DieCulicidenDeutschlands,UntersuchungenzurTaxonomie,Biologieund Ökologie der einheimischen Steckmücken.Parasitolog.Sehr.Reihe 18:260p.
Gutsevich,A.V.,A.S.Monchadskil,enA.A.Shtakel'berg,1971.Mosquitoes,familyCulicidae.FaunaofUSSR,DipteraVol.3,no.4.Israel
Pr.Sc.Translat.1974.Jerusalem:408p.
Utrio,P.,1976.IdentificationofFinnishmosquito larvae (Diptera,
Culicidae).AnnalesagriculturaeFenniae15:128-136.
Stratiomyiidae
Rozkosny,R.,1973.TheStratiomyoidae (Diptera)ofFennoscandiaand
Denmark.FaunaEnt.Scand.1:1-140.
Chaoboridae
Klink,A.G.,1982.DescriptionofMochlonyxtriangularisn.sp.anda
key to the larvae,pupae and imagines of the palearctic species of
MochlonyxLoew (Diptera,Chaoboridae).Entomol.Ber.42:150-155.
Parma,S.,1969.Notesonthelarvaltaxonomy,ecologyanddistributionoftheDutchChaoborusspecies.Beaufortia255 (17):21-50.
Saether,O.A., 1972.Chaoboridae.in:H.J.ElsterenW.Ohle (eds.)
DasZooplanktonderBinnengewässer.1.Teil.Stuttgart,p.257-280.
Rhagionidae
Brindle,A.,1961.TaxonomienotesonthelarvaeofBritishDiptera
4.ThegenusAtherixMeigen (Rhagionidae).Entomologist 95:218-220.
Mackey,A.P.enH.M.Brown,1980.ThepupaeofAtherix ibis (Fabricius)
andA.marginata (Fabricius)(Diptera:Rhagionidae)andakeytothe
families of the aquatic Brachyptera based on the pupae. Entomol.
Gazette31:157-161.
Chironomidae
Brundin,L.,1948.UeberdieMetamorphosederSectioTanytarsariae
connectentes (Dipt.,Chir.).ArkivförZoologiBd.41A (2):1-22+7
Tafeln.
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Cranston,P.S.,1982.AKeytotthelarvaeoftheBritishOrthocladiinae
(Chironomidae).Sient.Pubis.Freshwat.biol.Ass.45:152p.
Cranston,P.S.,1982.ThemetamorphosisofSymposiocladius lignicola
(Kieffer)n. gen.,n. comb.,awood mining Chironomidae (Diptera).
Ent.scand.13:419-429.
Fittkau,E.J.,1962.DieTanypodinae (Diptera,Chironomidae).(Die
TribusAnatopyniini,Macropelopiini und Pentaneurini).Abh.Larvalsyst.Insekten,AkademieVerlag,Berlin:453p.
Hirvenoja,A.,1973.RevisionderGattungCricotopusvonderWulpund
ihrer Verwandten (Diptera, Chironomidae). Ann. Zool Fennici 10:
1-363. Hofmann,W.,1971.DiepostglazialeEntwicklungderChironomidenund
Chaoborus Fauna (Diptera)des Schöhsees.Arch.Hydrobiol.Suppl.40
(1/2): 1-74.
Klink,A.G.,1980.Onderscheid tussendelarvenvandegeneraTanytarsusv.d.WulpenMicropsectraKieff.Medeklinkerno. 1 : 4 p .
Klink,A.G.,1981.Determinatie-TabelvoordepoppenenlarvenderNederlandse Tanytarsini.Deel 1.Tabellen tot geslacht.Landbouwhogeschool,Vakgr.Natuurbeheer:25p.+ 22fig.
Klink,A.G.,1982.HetgenusMicropsectraKieffer.Eentaxonomische
enekologischestudie.Medeklinkernr.2:58p.+ 22fig.
Klink,A.G.,1982.Rheopelopiaornata (Meigen):Desciptionofthe
metamorphoses and ecology of a river inhabiting Tanypodinae-larva,
new to the Dutch fauna (Diptera: Chironomidae).Entomol. Ber.42:
78-80.
Klink,A.,1983,Rheotanytarsus rhenanusn.sp.Acommonmidgeofthe
lithorheophilic fauna in large lowland rivers (Diptera:Chironomidae). Entomol.Ber.43:136-138.
Klink,A.,1983.KeytotheDutchlarvaeofParatanytarsus.Thienemann
enBause,withanoteontheecologyandthephylogeneticrelations.
Medeklinkernr.3:36p.
Lenz,F., 1954-1962.DieMetamorphosederTendipedidae(Chironomidae).
In:Lindner,E. (red.).DieFliegenderpalaearktischenRegion,13c:
139-260.
Mason,W.T.jr.,1968.Anintroductiontotheidentificationofchironomid larvae.Freshwat.Poll.Contr.Ass.,USDI,Div.ofPoll.Surveill.Cincinnati,OHIO:90p.NB:ditisgeendeterminatiewerkmaar
eenleuk fotoboekomdeverschillende vormen inbv.labiatebekijken.Hetbetreftnl.amerikaansesoorten.
MollerPillot,H.K.M.,1978/1979.DelarvenderNederlandseChironomidae (Diptera).Nederl.Faun.Meded. IA:1-276.
MollerPillot,H.K.M.,1984.DelarvenderNederlandseChironomidae
(Diptera).Nederl.Faun.Meded. IB:invoorbereiding.
Pankratova,V.Ya.,1970.Larvaeandpupaeofmidgesofthesubfamily
Orthocladiinae (Diptera, Chironomidae = Tendipedidae) of the USSR
fauna.Izd.Nauka,Leningrad:344p.
Pankratova,V.Ya.,1977 (1979).ThefamilyofchironomidsofmidgesChironomidae (Keys to larvae and pupae). Freshwat. Biol. Ass.
Transi. (N.S.)no.116:63p.
Pinder,L.C.V.,1978.Akey totheadultmalesofBritishCironomidae.
Scient.Pubis.Freshwat.biol.Ass.37 (1and 2): 169p.+ 189figs.
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Thienemann,A.,1944.Bestimmungstabellen fürdiebisherbekanntenLarven und Puppen der Orthocladiinen (Diptera, Chironomidae). Arch.
Hydrobiol.39:551-664.
Tshernowski,A.A.,1949.Identificationoflarvaeofthemidgefamily
Tendipedidae.Nat.LendingLibrary f. Sc.enTechnol.,1961,Yorkshire:300p.
Wiederholm,T.,1984.Chironomidaeoftheholarcticregion.VolI:
Larvae.Ent.scand.,Uppsala.
Wilson,R.S.enJ.D.McGill,1982.Apracticalkeytothegeneraof
pupal exuviae of the British Chironomidae. Dept. Zoology, Univ.
Bristol..
Mollusca
Beedham,G.E.,1972.IdentificationoftheBritishMollusca.Hulton
Educ.Publ.'s:239p.
Ellis,A.E.,1978.Britishfreshwaterbivalvemollusca.Synopsisofthe
BritishFauna (N.S.)no.11:109p.Acad.Press,London.
Glöer,P.,C.Meier-Brooken0.Ostermann,1980.Süsswassermollusken.
DeutschJugendb.Naturbeobachtung,DJN,2eoplage:73p.
Jansen,A.W.enC F . deVogel,1965.ZoetwatermolluskenvanNederland.
Jeugdbonduitg.,Amsterdam: 160p.
Macan,T.T.,1977.AkeytotheBritishfresh-andbrackishwaterGastropods.Scient.Pubis.Freshwat.biol.Ass.13:46p.
Mouthon,J., 1982.Lesmollusquesdulcicoles.
- Donnéesbiologiquesetécologiques
- ClésdedeterminationdesprincipauxgenresdeBivalvesetdeGastéropodesdeFrance.
Bull. fr.Pisciculture,numérospécial,mai 1982:27p.
Zeissler,H.,1971.Bestimmungstabelle fürdiemitteleuropäischen
Sphaeriaceae.Limnologica (Berlin)8:
Lepidoptera
Hasenfuss,J., 1960.DieLarvalsystematik derZünster (Pyralidae).Abh.
Larva!SystematikderInsekten5:139-149.
Beschrijvingvaneenaantalsoortenin:
Grünberg,K.,1908.Lepidoptera,Schmetterlinge.SüsswasserfaunaDeutschlands,H.8:96-159.
WesenbergLund,C.,1943.BiologiederSüsswasserinsekten.Springer,
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