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Samenvatting.
DeProvincialePlanologischeDienstvanOverijssel stelt zichtendoel,een
meerjarig onderzoek teverrichtennaarvooraldeecologische kwaliteiten
vanbestaandeplassen,waarindelfstoffen zijngewonnen.In1977isdaartoe
eenvooronderzoekverricht.Ditonderzoek isgedaan insamenwerkingmethet
RijksinstituutvoorNatuurbeheer teLeersum,het laboratoriumvanProvincialeWaterstaatvanOverijssel endevakgroepNatuurbeheervandeLandbouwhogeschool.
Hetvooronderzoekheeftbestaanuiteenliteratuuronderzoek eneen
globaleverkenningvaneentwintigtalbestaandezandwinplassen.
Literatuuronderzoek.
Om inNederland tevoorzien indebehoefteaanophoogzand (circa 100miljoenm3perjaar)enindustriezand (circa7miljoenm3per jaar),wordt
jaarlijkseenaantalzandwinplassengegraven.
Belangrijkemorfometrischekenmerkenvandiepeplassenzijndeoppervlakte,dediepte,delengte/breedteverhouding,dehellingvanhetonderenbovenwatertalud,hetbodemrelief endeoriëntatievandelengte-as.Door
hetgravenvaneenplaswordendebodemgesteldheid endewaterhuishouding
indedirecteomgevingvandeplasbeïnvloed.Debodemgesteldheid vande
onderwatertaluds endebodemvaneenplaswordenbepaald doorhetoorspronkelijk aanwezigebodemprofiel endeineenplasoptredende processenvan
erosieensedimentatie.
Wanneereenplasvoldoende diep iskanindezomerstratificatieoptreden.Meestalkunnendanvanbovennaarbenedendriewaterlagenworden
onderscheiden:hetep'ilimnion,hetmetalimnion (ofspronglaag)enhet
hypolimnion.Dediktevandewaterlagenwordtbepaalddoordezonnestraling
endestrijklengtevandewind.Indedriewaterlagenheersenverschillende
temperaturenenkunnenverschillenoptreden ino.a.koolzuur-,zuurstof-,
stikstof-enfosforconcentraties.Degenoemdeverschillenwordenopgeheven,
als inhetnajaarde-stratificatieoptreedt.Hierbijwordtdewaterkwaliteit indeplasnadeligbeïnvloed.Dematewaarinbeïnvloedingoptreedt,is
afhankelijkvandewaterkwaliteit vanhethypolimnionendevolumeverhouding
epilimnion/hypolimnion.
Debiologischewaterkwaliteit kanbeschrevenwordenmethetsaprobiesysteemvanSladececk.Desaprobiewaarde iseenmaatvoordeorganische
verontreiniging.Dechemischeparameters gevendemineralenrijkdomweer
(trofiegraad).Hetplantaardig leven ineenplasbestaatuit fytoplankton
enhogerewaterplanten.Defytoplanktonsamenstelling issterkmilieuspecifiek.Devegetatie inenrondeenplaswordtnaardewijzewaarop zijover
waterkanbeschikken,ingedeeld inhydro-,meso-,hygro- enxeroserie.
Waterplanten (hydroserie)kunnenwordenverdeeld inzwevendeplantenenin
debodemwortelende planten.Waterplantendie indebodemwortelenendrijvendebladerenhebben,komeni.h.a. alleenvoor inwaterondieperdanongeveertweemeter.Naarmate ineenplashet licht totopeengroterediepte
kandoordringen,kunnenondergedokenplantenookdiepervoorkomen.De
breedtevandestrookwater-enoevervegetatie isafhankelijkvandegolfwerking,detaludhelling endebodemsamenstelling. Derandbeplanting(hygroen/ofxeroserie)beïnvloedt dewindwerking.Zoöplankton,macrofauna,vissen
envogelsbehorentothetdierlijk leveninenrondeenplas.
Het leefmilieuvoormacrofaunaisafhankelijkvandewaterdiepte ende
voedseIrijkdomvanzowelbodemmateriaal alswater.Bijtoenemendediepte
zullendediversiteit enkwantiteit vanmacrofaunaafnemen.
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Vissenvinden inhetbeschuttemilieutussenwater-enoeverplanteneen
geschiktepaai-enbroedplaats enhetbiedtvissenrustendekking.De
mogelijkheid voorvissenomvoedsel tezoeken ineenhypolimnionmeteen
laagzuurstofgehalte eneenlagetemperatuur,isbeperkt.Eendichte,breda
oevervegetatiebevordertdedekkingsmogelijkheid endenestgelegenheidvoor
watervogels.Ookwordeneilanden,tervergrotingvandeoeverlengteecologischpositiefgewaardeerd.Voedsel indieperewaterlagen isbuitenbereik
vanplanktonetendewatervogels.Hetvoedselaanbodvoorvisetendevogels
wordt indedieperedelenmet toenemendedieptekleiner.
Zandwinplassenkunnenvoorverschillende doeleindenaangewendworden
zoalsnatuurgebied,visplas,recreatiegebied, stortplaats enalswaterbekken.Deecologischekwaliteitvaneenzandwinplasalsnatuurgebied ishoger
naarmateeengroterdeelondiep is(minderdanvierofvijfmeter),de
lengtevandeoeverlijngroter isendetaludseenflauwerehellinghebben.
Doorhetplaatselijkhandhavenvansteilebovenwatertaluds,ontstaateen
aantrekkelijkmilieuvooroeverzwaluwen.Deaanwezigheid vaneenverstoringsbron,zoalseensnelwegofspoorlijn,kandevogelrijkdomnegatief
beïnvloeden.Recreatieopeenzandwinplaskanverdeeldworden insportvissen,zwemmenenwatersport.Bijgebruik alsvisplasmoetvooreengoede
ontsluitinggezorgdworden.Voorzwemmers isvanbelang,datdewaterkwaliteitgoed isendatflauweboven-enonderwatertaluds,bestaandeuit
zandigmateriaal,aanwezigzijn.Demogelijkhedenvoorwatersport zijn
beperktbijeengeïsoleerde ligging en/ofeenkleinwateroppervlak.Bij
opvullingvaneengestratificeerdediepezandwinplasmethuisvuilofgipsrijkmateriaalwordenstankproblemenvoorkomen,wanneerineenkortetijdsperiodeopvulling totbovendespronglaag plaatsvindt.Eenzandwinplas
biedt afhankelijkvandegeo-hydrologischeomstandigheden,mogelijkheden
alswaterbekken.
Globaleverkenningvaneenentwintig zandwinplassen.
Methode.
Erisuitdezandwinplassendie inOverijssel aanwezigzijn,rekeninghoudendmetdedoelstellingvanhetonderzoek,eenzogevarieerdmogelijke
keuzevaneenentwintig zandwinplassengemaakt.Voorbemonstering"eninventarisatiewasperplasééndagbeschikbaar.Over iedereplas isinminimaal
tweeraaiengevaren,waarbijm.b.v.eenzelfregistrerende dieptemeter
dwarsprofielenzijngemaakt.Ophetdaarbijdiepstwaargenomen puntzijn
daarnahet temperatuur-enzuurstofverloop indedieptegemeten,watermonstersgenomenvoorbepalingvandechemischewaterkwaliteit endefytoplanktonsamenstelling,hetdoorzicht gemeten,bodeuanonstersgenomenvoorde
bepalingvandebodem-samenstellingenmacrofaunamonsters genomen.De
onderwatertaluds zijnnauwkeurig toteendieptevantweemeteropgenomen
meteenlangemeetstok.Debovenwatertaluds zijngeschetst tijdenseen
rondgangronddeplas,waarbijtevensm.b.v.decodom-methodevanTansley
devegetatie isopgenomen.Eeneventueleverbindingvandeplassenmet
anderoppervlaktewater isgenoteerd.Voorgegevensomtrentderecreatie,
vissenenvogelszijnmensen,die indebuurtvandeplassenwonenen/of
vissersgeraadpleegd.Vogelgegevens zijnafkomstigvanmedewerkersvanhet
S.O.V.O.N.-project.
Resultaten.
Inachttienplassen isstratificatiewaargenomen,zijzijnalledieperdan
vijfmeter.Deplassenvertonenmorfologisch gezieneengrotevariatie.
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Aandezevariatiemoetvermoedelijkhetverschil inbegindieptevande
spronglaag (eentotzevenmeter)toegeschrevenworden,wantdezeverschillen
kunnennagenoegnietverklaardwordenmetklimaatgegevens voorverschillende
delenvanOverijssel.Erblijkt spraketezijnvaneenpositieve correlatie
tussendestrijklengte (gecorrigeerd voordeinvloedvanderandbeplanting)
endebegindieptevandespronglaag,terwijleenverband tussenbodemrelief
enbegindieptevandespronglaagniet aanwezig is.Hetzuurstofgehaltein
hethypolimnionisinalleplassen (metspronglaag)steeds erglaag.Voor
eenmodelplasmetvariabelediepte isnagegaantotwelkediepteontgraven
magworden,voordathetvolumevanhethypolymnioninverhouding tothet
volumevanhetepilimnionzogroot is,dat tijdensdenajaarsomkeringhet
zuurstofgehalte benedenkritiekewaardenkomt.Detoelaatbarevolumeverhoudingepilimnion/hypolimnionblijkt indemeestongunstige omstandigheden
ondereenaantalvoorwaardentezijn1:2,1:1 en 1:0,7,bijrespectievelijk
eenkritiek zuurstofgehaltevanhetwaternadestratificatievan3,4en5
milligramperliter.
Inslechts tweeplassenvindtgeenrecreatieplaats.Derecreatie inde
overigeplassenzal invloedhebbenopdebroedvogels (verstoring),oeverenwatervegetatie (vertrapping)enwaterkwaliteit (vervuiling).
Dechemischewaterkwaliteitvandeverschillende plassenisnietgelijk.Geenvandewaargenomenwaarden iszodanig,datzeergveelbovende
gebruikelijkenormen liggen.Alleen inhet stikstof-enfosfaatgehalte tredenverschillenopbovenenonderdespronglaag. Indiegevallendatdegehaltenonderdespronglaaghoger zijndanerboven,isdeverklaringgelegen
ineenrelatiefgroteaanvoervanorganischmateriaal,datbezinkt.Inde
plassenwaarhet stikstofgehaltebovendespronglaaghoger isdaneronder,
isersprakevanbeïnvloeding dooranderoppervlaktewater.Hetsysteemvan
Sladececk geeftdemogelijkheid ommet deanalyseresultatenvandefytoplanktonsamenstellingdesaprobiewaardenvandeplassenuitterekenen.De
saprobiewaardenvoorplassenmeteenspronglaagwijkenniet systematischaf
vandewaardevoorplassenzonder spronglaag. Ineenaantalplassenmeteen
spronglaag isweleenverschil insaprobiewaarde teconstaterenbovenen
onderdespronglaag.Indeplassenwaarvoorbenedendespronglaageenhogere
saprobiewaarde isberekend danerboven,isdeopgaandebeplantingvermoedelijkdebronvanorganischmateriaal,diehethypolimnionbelast.Daarwaar
desaprobiewaarde bovenhoger isdanbenedendespronglaag,issteedssprake
vanbeïnvloedingdooranderoppervlaktewater.
Wanneerdefytoplanktonsoortengerangschiktwordennaarhetalofniet
voorkomen inondiepeplassen,indiepeplassenbovendespronglaag enin'
diepeplassenbenedendespronglaag,danblijkendemeeste soortenfytoplankton inalletypenwatervoor tekomen.Hetaantal soortendatvoorkomt
inondiepeplassen,maarontbreekt indiepeplassen,isergklein.
Dewatervegetatiebedekt i.h.a. eengeringeoppervlakte.IndeAnemmerplas
(928)isindewatervegetatiehet grootste aantal soortenwaargenomen (11)
met tevensdegrootste totalebedekking.Dezeplas isondiep,reedsvanaf
1966inbeheerbijS.B.B,enervindtgeenrecreatieplaats.Deoevervegetatiesvandeverschillende plassenvertonen,zowelwat soortensamenstelling
alsbedekkingbetreft,meerverschillen.Inoudereplassen (5-8jaar)blijkt
eenverband aanwezigtezijntussendebreedtevandestrookoever-en
watervegetatieendehellingvanhettalud.
Ditverband ontbreekt injongeplassen (1-3jaar).Ondiepegedeeltenin
plassen (tot2meter)rakenvooral indeluwtesnelbegroeid.Plantenvan
contact-enstoringsgemeenschappen komenrond alle zandwinplassenvoor.
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Ophetdiepstepunt indepassen isslechts ingeringematemacrofaunaaangetroffen.Desoortenrijkdomissteedslaag.Intweeondiepeplassenkomt
hethoogsteaantal individuenvoor.Invermoedelijkalleplassenzitvis,
dezeisofopnatuurlijkewijze (viaanderwater)hieringekomenofhierin
isuitgezet.Van 17plassenzijnsummierenigegegevensoverdevisrijkdom
bekend.
Inventarisatiegegevens vanvogelszijnslechtsinbeperktemate
beschikbaar.
Ineenmodelmatigebenadering zijntweezandwinplassenmetelkaarvergeleken.Demodelplassen zijngelijkwatbetreft oppervlakte,volumeen
oriëntatierichting,maarverschillen inmaximale diepteenhellingvande
taluds.Deaangenomenwaardenvoordoorzicht,zuurstofgehalte enspronglaagdieptekomenovereenmet degemiddeldewaardenindegeïnventariseerde
plassen.Dediepereplasmet flauwe taludsnabijdeoeverlijnbiedtbetere
levensmogelijkheden aandevegetatie,macrofauna,vissenenvogels.
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1.Inleiding.
Degeschiedenisvanveelrecreatie-ennatuurgebieden isbegonnenmet
dewinningvanoppervlaktedelfstoffen.Vooral inhetwestenvanhetland
zijndoorontveningveleondiepeplassenontstaan.Doorhetwinnenvan
klei indeuiterwaardenenleemindedekzandgebiedenvoordesteenindustrie zijnvelegaten inhet landschapgevormd,dieeenzeerrijkeen
vaakzeldzame floraenfaunaherbergen.Debiologische rijkdomvandeze
veelalouderewinplaatsen isinbelangrijkematehetgevolgvande
kleine schaalendemaniervanwinning.Dewinningwerduitgevoerd in
handwerk,waarbijsomsgebruik gemaaktwerdvanbeperktetechnische
hulpmiddelen.Hierdoorwarendemogelijkheden (b.v.dieptevanontgronding)beperktenbleefvaakeengevarieerd abiotischmilieuachter.
Hierbijmoet aangetekendworden,datdebiologische en landschappelijke
waarden,diedezegebiedenhaddenvóórdeafgravingverlorenzijn
gegaan.
Tegenwoordigwordtmetbehulpvandenieuwstetechnischehulpmiddelenopgroteschaalzand,grind,veen,mergelenkleigewonnen.Doorde
uniformegrootschalige aanpak isdekansgrootdatdevariatie inhet
abiotischmilieuverlorengaat.Derecenteontgrondingenbiedenhierdoor
mindermogelijkhedenvoordeontwikkelingvaneenrijkbiologischmilieu.
Dedoorzandwinningontstanezandwinplassen scheppenmogelijkhedenvoor
meerdere functies.Wanneer,voordat dezandwinningbegint,bekendis
welkefunctie(s)deplaszalkrijgen,kanhiermee tijdensdezandwinning
rekeningwordengehouden,doorbijvoorbeeld devormendegrootteafte
stemmenopdetoekomstige functie(s).
Bijdeaanvraagvanvergunningenvoordewinningvanoppervlaktedelfstoffen ishet dusgewenst,datreedsvooraf criteriagesteldkunnen
wordenaandeafwerkingvandeplassendiezullenontstaantengevolge
vandedelfstoffenwinning (klei,zandofgrind).
DeafdelingPlannenLandelijkGebiedvandeProvincialePlanologische
DienstvanOverijssel stelt zichtendoeleenmeerjarigonderzoekte
verrichtennaarvooraldeecologischekwaliteitenvanbestaandeplassen,
waarindelfstoffen zijngewonnen.Hetvooronderzoek isverrichtin
samenwerkingmethetRijksinstituut voorNatuurbeheer teLeersum,het
laboratoriumvandeProvincialeWaterstaatvanOverijsselendevakgroep
NatuurbeheervandeLandbouwhogeschool teWageningen.Hetuiteindelijke
doelvanhetmeerjarigonderzoek isnategaanwelke factorenvanbelang
zijnvoordeecologischekwaliteitvaneenplas.-Bijdeverleningvan
ontgrondingsvergunningenkanmendanmeergefundeerd criteriaopstellen
tenaanzienvandeafwerkingvandeplasdieontstaat.Decriteria zullenvooralbetrekkinghebbenopdeaspectendieeenpositieve invloed
hebbenopdeecologischekwaliteit.Inditonderzoekwordtervanuitgegaan,datreedsdooreenafwegingvanbelangentoteenplaatskeuzeis
gekomen.
Probleemstelling
Omtekomentoteenevenwichtigmeerjarenonderzoekishetwenselijkeen
oriënterendvooronderzoek teverrichten.Voorhetvooronderzoek isde
volgendeprobleemstelling geformuleerd:
Verkrijgenvaninzicht indeecologischekwaliteitenvanreedsbestaandediepezandwinplassen,omdaarmee eenopzet temakenvoor
eenmeerjarigonderzoeknaardeontwikkeling endekwaliteitenvan
eenaantalmilieucomponentenvangerealiseerde diepeontgrondingen.
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Deresultatenuitdit laatsteonderzoekmoetenleidentothetbeter
kunnenbepalenaanwelkeeiseneennieuwteontwikkelendiepezandwinningzalmoetenvoldoen,ommogelijkeoptimalisering indeontwikkelingvanmilieukwaliteiten teverkrijgen.
Hetvooronderzoekbestaat uittweegedeelten.Heteerstegedeelteomvat
eenliteratuuronderzoek,dat zijnneerslagvindt inhoofdstuk 1toten
met4.Hettweedegedeeltebestaatuiteenglobaleverkenningvaneen
twintigtalbestaande zandwinplassen,waarvandemethodeenresultaten
vermeld zijn inhoofdstuk5.
Termzandwinplas
Wanneer indit rapport sprake isvanzandwinplasdanwordt daarmeeeen
doorwinningvandelfstoffen (zand,klei)gevormdgat inhet landschap
bedoeld,datgeheelofgedeeltelijk gevuld ismetwater.Determ"plas"
wordt inhetNederlands gebruikt teraanduidingvanondiepewateren(tot
driemeter).Determ"meer"daarentegenwordt gebruikt teraanduiding
vanopnatuurlijkewijzeontstane,dieperewateren.Zandwinplassenvoldoenmeestalaangeenvanbeide criteria;zijzijndoorgaans dieperdan
driemeterendooringrijpenvandemensontstaan.Determ"put"suggereerteendiepensteilwandig gat.Debenaming zandwinputwordtdaarom
niet juistgeacht.Toteenbeterebenamingbeschikbaar is,wordtdoor
onsdevoorkeurgegevenaanhetwoordzandwinplas.
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2.Zandwinning.
SchattingenvandezandbehoefteinNederland enOverijssel zijngemaakt.
Dezeworden inhet tweededeelvandithoofdstukvermeld,eerstwordt
ingegaanopdeverschillendevormenvanzandwinning.
2.1.^ormen_van_zan^wüming_en_enkel_e_gevo_lg_en_hi^rv.3!!'
Zandwinningenkunnenopbasisvandemethodevanwinning ingedeeld
worden innatteendrogewinningen.Drogewinningenvindenplaats
indedekzand-enstuwwalgebiedenvanNederland. Indedekzandgebiedenwordthetophoogzandvooralverkregendoorhetaflagenvan
hogeakkers.Hierbijwordt relatiefweinig speciegewonnenen
treedteenrelatiefgrotenivelleringvannatuur-enlandschappelijkewaardenop.Dezandwinningenaanderandvanofinstuwwallen
zijnmeestalvisueelweinig aantrekkelijk.Bovendienhebbendeze
winningenvaakeengrondwaterstandsverlagend effectopdeomgeving.
2.2.^andb_eho^ft_e_in_NederlandL
Dezandbehoeftewordtbepaald doordehoeveelheid,dienodigis
voorophoogzand envoorindustriezand.
Ophoogzandwordtvoornamelijk gebruikt bijdeaanlegvanwegen
ofvoorhetbouwrijpmakenvanbouwterreinen.Zanddatvoordeze
doeleindengeschikt iskomtvooraandeoppervlakteofdichteronder
ingeheelNederland en inhet continentale plat.Dejaarlijkse
behoefte aanophoogzand bedraagt ca.100miljoenm3.Vrijwelalhet
benodigde ophoogzandwordt inNederland gewonnen.Ookeengrootdeel
vanhet industriezand komtuitNederland,eenkleinedeel (ca.20%)
wordt ingevoerd uitDuitsland.Omeenindruktekrijgenvanhet
ruimtebeslagveronderstellenwe,datbijdewinningvanophoogzand
zandwinplassen ontstaanmeteenoppervlaktevan20hectare,een
dieptevan20metereneentaludvan 1:4.Hiervanuitgaande isper
jaareenoppervlaktevan750hectarenodig;dit istevergelijken
metdejaarlijksbenodigdeoppervlakte aanindustrieterrein (VerenigingNederlandseWegencongres 1975).
Industriezandwordtvoornamelijk aangewendvoor bouwmaterialen
zoalsbeton-enmetselzand enkalkzandstenen.Dewinningvindt
hoofdzakelijk plaats inGelderland,LimburgenNoord-Brabant.
Dehoeveelheid,diejaarlijksnodig is,bedraagt ca.7miljoenm3,
watonderdegenoemdeuitgangspunten (oppervlakte 20ha.,diepte20
meterentalud 1:4)overeenkomtmet eenjaarlijksruimtebeslagvan
ca. 80hectare (LandelijkeCommissievoordecoördinatievanhet
ontgrondingenbeleid 1977).
2.3.Zandbehoefte_inOverijssel.
Dooreenzestalwerkgroepen isvoordeverschillende regio'svan
Overijsseldebehoefteaanophoogzand zoverantwoordmogelijkbenaderd. Indeperiode 1976totenmet 1985wordt detotalebenodigdehoeveelheid geschat op63miljoenm3 (Provinciaalrapport
Overijssel 1976),hetgeenonderbovengenoemde uitgangspuntenovereenkomtmetca.450hectare.Naarverwachtingkunnenbestaandeen
nieuwewinningen inOverijssel dezehoeveelheid leveren.
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Debehoefteaanindustriezand islandelijkbepaald.Erzijn
slechtsenkeleprovincies,o.a.Overijssel,waarditzand inwinbarehoeveelheden indeboderavoorkomt.InwelkemateOverijssel
indelandelijkebehoeftemoetbijdragen,isnogonbekend.
Bijnattewinningenwordthet zandgewonnentotonderhetgrondwaterniveau.Ookdewinningen inbuitenwater (IJsselmeer,Waddenzee,
Noordzee)wordenhiertoe gerekend.Delaatstevormvanwinningis
echternogsteedsbeperktvanomvang,omdathetmateriaalalleen
geschikt isvoorophoogzand enomdat dekostprijs,o.a.tengevolge
vandegrotere transportafstand,relatiefhoog is.Hetbeleidt.a.v.
zandwinningenophetvasteland,wordt steedsmeergerichtopbundelingvanzandwinningenenhet inhernieuwdeexploitatienemenvan
oudezandwinplassen.Doorbundelingvanzandwinningenneemtdewinbarehoeveelheid perhectare toe,omdatminderoppervlakteverloren
gaataantaluds (zietabel1).
Bovenoppervlakte
zandwinplas (ha.)
100
50
20
10
5

10m
9,2
4,4
1,7
0,8
0,34

ontgravingsdiepte
15m
20m
13,3
6,3
2,2
1,0
0,36

16,8
7,9
2,7
1,16
0,46

tabel 1.Zandopbrengst vaneenzandwinplas (inmiljoenm3)meteen
taludhellingvan 1:4,bijverschillende oppervlaktenen
diepten,(ontleend aanVerenigingvanhetNederlandse
Wegencongres 1975).
Indepraktijk geldt,datdeafwerkingvanëëngroteplasminder
kostdandeafwerkingvanvelekleineplassen.Overdegevolgen
vaneenbundelingvandezandwinningenvoornatuurenlandschap
kangeenalgemeneuitspraakwordengedaan.
Eenwinning inbestaande plassenzoalshetAlkmaardermeerof
winning inoudezandwinplassen,heeftalsvoordeeldatgrondverwervingenafvoervanbovengrond inminderematenodig zijn.De
invloedvanzandwinningenopdereedsaanwezigenatuurwaardenis
afhankelijkvanhet tijdstip,demanierendedieptevanwinning.

25m
20,3
9,3
3,1
1,25
0,48
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3.Diepeplassen.
Diepeplassenkomenverspreid overhet landvoor.Nietoveral zijnzij
ontstaan tengevolgevanzandwinning.Langsdegroterivierenkomen
bijvoorbeeld diepekolken (wielen)voor,dieontstaan zijnbijdijkdoorbraak.Dezewielenhebbeneenoppervlaktevanenkelehectareenzijn
somstot20meterdiep.Deplassen,dieontstaanzijntengevolgevan
zandwinning,variëren sterkquaoppervlakte endiepte.Deoppervlakte
varieertvanenkele tottientallenhectareendedieptekanliggen
tussenca.3en60meter.
3.1.MorfologJjs_van_Diejp_e_pJ:as_sen^
Onderdemorfologievaneenplaswordthierverstaandeuiterlijke
kenmerkenvaneenplaszoalsdedimensies (lengte,breedte,diepte)
endeliggingvaneenplas inhet landschap.Hierbijwordtgeen
waardeoordeel gegevenofeenplasmooierofwaardevoller isnaarmatedezegroter isofeengrotereoeverlengteheeft.
Deverschillendemorfometrischekenmerkenendemanierwaarop
zebepaaldworden,zullenhieronderbeschrevenworden.
Oppervlakte:

Diepte:

dewateroppervlakte kanbepaaldwordendoorplanimetrerenvandeplasopdekaart.Deoppervlakte
varieert afhankelijkvanhetniveauvandewaterspiegelendehellingvanhettalud.
,dedieptewijzigtmet schommelingenindewaterspiegel.Daarommoetdedieptewordenbepaaldten
opzichtevaneenreferentieniveau.
Degemiddelde dieptewordtberekend doorhetvolumetedelendoordeoppervlakte.

Lengte:

delengte isdeafstand tussendeverstuitelkaar liggendepuntenopdeoever,gemetenopde
waterlijn.

Breedte:

debreedte isdeafstand tussentweepuntenaan
weerszijdenvanhetwater,waarbijdeverbindingslijn tussendiepunten loodrecht staatopde
lengtelijn.
Degemiddeldebreedtewordtbepaald doorde
oppervlakte tedelendoordelengte.

Volume:

hetvolume.kanberekendwordenmetV
V =Volume (m3)
A z =oppervlakte opdieptez(m2)
d 2 =veranderingvandediepte(m)
z =diepte (m)
z m =maximalediepte (m)

Oeverlijn:

z=0

•ƒ•

delengtevandeoeverlijnkanmet eencurvimeteropeenkaart gemetenworden. De lengtevarieert afhankelijkvandewaterhoogte indeplas,

m
d

- 16

Talud:

deglooiende overgangvanoevernaardebodemvan
deplas.Vooralhethellingspercentage vanhet
talud isvanbelang.

Bodemreliëf:

hoogteverschillen indebodemlijn.

Randbeplanting: eenbeplantingvanstruikenen/ofbomenlangsde
oeverovervariabelebreedte.
Ligging inhet
landschap:

hiermeewordtbedoeld:
-deoriëntatievandelengte-asvandeplas.
-de ligging ineenbapaald typelandschap(b.v.
open-besloten).

3.2.Bodemg^s^eJ^dhejji^
Rondeenzandwinplaskunnenvierzoneswordenonderscheiden,waarin
debodemgesteldheid doorhetgravenvandezandwinplaswordtveranderd.

oorspronkelijk maaiveld
grondwaterstand

bovenwatertalud

onderwatertalud

omgeving

figuur1.Eenzandwinplas opgedeeld indeelgebieden:omgeving,
bovenwatertalud,onderwatertalud endebodem.
Debodemgesteldheid indedirecteomgevingvaneentegravenplas
kanbeïnvloedwordendoorberijdingmet zwaremachines,waardoor
verdichtingoptreedt doorstorten,verwerkenofvoor langetijdopslaanvanonbruikbaarbodemmateriaal indedirecteomgeving.
Dewaterhuishoudingwordt doorhetgravenvaneenzandwinplas
beïnvloed.Ditgeldtmetname inhogergelegengebieden,waarde
grondwaterstand nietkunstmatigopeenbepaaldniveaukanworden
gehandhaafd i.t.t.polders,waarditwelmogelijkis.
Debovenwatertaluds (ziefig.1)verschillen inbodemgesteldheidvandeomgeving,doordat eenminofmeergrootgedeeltevande
bovengrond isverwijderd.Laterwordtvaakweerhumeusmateriaal
hierop teruggebracht.Dewaterhuishouding inditgedeelte isafhankelijkvandeafstandvandeinsteek totdeoeverlijnvandeplas,
detaludhelling indeplasendegrondwaterstand indeomgeving.
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Debodemgesteldheid vandeonderwatertaluds envandebodem
vandeplaswordtbepaald doorhet oorspronkelijk aanwezigebodemmateriaal indeondergrond endoordesedimentatievanmateriaal
tijdensennadeontgraving.Debijzandwinning nietbruikbare
bodemlagen,bestaandeuito.a.veen,kleienslib,welkealsverontreiniging inhetteontgravenzandpakketvoorkomen,zullenvoor
eengedeelteweer indezandwinplas terechtkomen.Ditgedeeltezal
sedimenterenDebodemgesteldheid vandeonderwatertaluds endebodemvandeplaswordtbovendienbeïnvloed doordevrijwelbijalle
oeversoptredende erosie (Hutchinson 1965-1967).Ophetonderwatertaludzijndriezone's teonderscheiden:deerosiezone,deneutrale
zoneendesedimentatiezone (fig.2).Degroottevandedriezone's
isverschillend vanplaats totplaats.Volstaanwordthierdoorte
vermelden,datdeneutrale zonebijeenonderwatertalud behorende
bijeenaandewindgeëxponeerdezijde,klein isinvergelijking
met deanderezijden.

erosie
neutrale zone

figuur2.Onderwatertalud in
eenmeermet eenerosiezone,
eenneutrale zoneeneen
s.edimentatiezone.

sedimentatie zone
3 . 3 . Fyj8i£chej_ chemische en biolog^sche a£pecten_ vaii jiiepe. p l a s s e n .
3.3.1.Thermische stratificatie (BlaauwenMeijer1972,
Hutchinson 1965-1967,Ruttner 1962).
Inde loopvanhetjaarverandert detemperatuurvanhetwatervan
een (diepe)plas.Hoeweldeabsolutehoogtevandetemperatuurniet
iederjaargelijk zalzijn,isereenzekerevasteperiodiciteit in
teonderscheiden.Uitgaandevaneenvoorjaarssituatiewaarbijover
degeheledieptevaneenplaseengelijke,lagetemperatuurheerst,
wordthetwaterdoorzonnestralingverwarmd.Dezonnestralingwordt
voornamelijk indebovenste lagengeabsorbeerd;met toenemende
diepte isdelichtintensiteit geringer.Deverschillen intemperatuur,endaardoordeverschillen indichtheidvanhetwater (fig.3 ) ,
zijnaanvankelijknogklein.Reedseenzwakkewind bewerkstelligt
eenmenging,waardoordegehelewatermassa intemperatuurzal
stijgen.
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figuur3.Derelatie tussenspecifiek gewichtendetemperatuurvan
water (ontleend aanRuttner,GrundrissderLimnologie 1962).
Gedurendeeenwindstille periodezalgeenmengingoptreden,
waardoordebovenste laageensteedshogeretemperatuurkrijgt.Er
ontstaatdaneensituatiewaarbijwarmwatermetgeringedichtheid
drijftopkoudwatermeteengroteredichtheid.Deze laagsgewijze
opbouwkandoorhet grotedichtheidsverschil zostabielworden,dat
dewindvolledigemengingvandewatermassanietmeerkanveroorzaken.Slechtsdebovenstewaterlaagzaldoorstromingen,veroorzaakt
doordewind,wordengemengd.Dezogenaamdezomerstratificatieis
daningetreden.Debovensteenwarmste laag,hetepilimnion,heeft
eenhomogenetemperatuur.Deonderste laag,hethypolimnion,heeft
eentamelijkhomogenemaar lageretemperatuur.Indelaagdiede
overgangvormt,metalimnionofspronglaag,treedteensterketemperatuurdalingop.Infiguur4zijndeverschillende lagenweergegeven
(zieook fig. 5).

T
epilimnion

LU

meta limnion

a.
LU

hypdimnion

1
TEMPERATUUR

»

figuur 4. Laagsgewijze opbouw en temperatuurverloop in een diepe
plas tijdens de z o m e r s t r a t i f i c a t i e .
temperatuurcurve.
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Voordestabiliteitvaneenstratificatiebestaanverschillende
definities (Hutchinson 1965-1967,Ruttner 1962).Algemeenwordtde
stabiliteit uitgedrukt indehoeveelheid energie,diebenodigdis
omdestratificatieopteheffen.Ruttnerheeft eenformuleopgesteldvoordeberekeningvandestabiliteitvandestratificatiein
eenmeermet loodrechteoevers.
= (Dz-D£)(2h-Z)j
S
z
D
i
2h
D

=stabiliteit (kgf/m)
=dichtheidvanhethypolimnion(kgf/m3)
=dichtheidvanhetepilimnion (kgf/m3)
=dieptevanhetmeer (m)
=dieptevanhet epilimnion (m)

Destabiliteit neemtvolgensdezeformule toebijeentoenemend
verschil indichtheid tussenhet epi-enhypolimnionenbijtoenemendediepte.Wanneerdetemperatuurnietmeerverandert,danzal
vooreenbepaaldeplasdemaximale stabiliteit bereiktwordenwanneer z=h,dusalsdespronglaagbegintopdedieptevanhetzwaartepuntvanhetmeer.
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A.Stromingen tijdensstratificatie.
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B.Stromingen inongestratificeerdetoestand.
figuur5.Stromingspatronenvanhetwater indezomertijdensstratificatie
(A)enhetnajaarnadestratificatie (B),(ontleend aanKlaar
1963).

- 20Bijsnelleoppervlakkigeverwarming inhetvoorjaarenzonder
mengingvanhetwater,kandetemperatuur indediepere lagengelijk
blijvenaandewintertemperatuur.Wanneerdewindinvloedechter
groot is,dankandoormengingdehelewatermassavandeplasgelijkmatigverwarmdworden.Het isduidelijk datdetemperatuurvaneen
plas indediepere lagenniet iederjaargelijkzalzijn.
Deinvloedvandewind isvoordetemperatuurvandediepere
lagenvandoorslaggevendebetekenis.Eenmaatvoordewindinvloedis
destrijklengte,diehierwordtgedefinieerd alsdelengtevanhet
meer indeheersendewindrichting.Deinvloedvandewindkandoor
derandbeplantingwordenverminderd.Dematewaarinderandbeplantinginvloedheeft isafhankelijkvandehoogteendedichtheidvan
debeplanting,(zieookAlberts 1978enfiguur6 ) .
—
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figuur6.Verminderingvandewindinvloed dooreenrandbeplanting.
Derelatievewindsnelheid wordt aangegevendoordelengte
vande.pijlen.Deinvloed ismerkbaartotopeenafstand,
dieca.tienmaaldehoogtevandebeplantingbedraagt
(ontleend aanThraw 1954).
Despronglaagbevindt zichbijhetontstaanvandestratificatieondiep,hetepilimnionvormtnogmaareendunne,warmebovenlaag.Allengsbreidthetepilimnionzichonderinvloedvanwinden
zonnestralinguit.Destratificatiekangehandhaafd blijventotin
deherfst.Indeherfst treedt afkoelingopaan deoppervlakte.Het
epilimnionkrijgt eenlagere temperatuurwaardoordedichtheidsverschillenmetdeandere lagenkleinerwordenendestabiliteitafneemt.Reedsbijgeringewindzalmengingoptredenvanhetepilimnionmeteendeelvandespronglaag.Debovengrensvandespronglaag
schuifthierbijnaarbenedenenhetepilimnionwordtgroter.Uiteindelijk zaldespronglaaghelemaalverdwijnenenheerst ereen
homogene temperatuur inhetwater,waarbijvolledigemengingopkan
treden.Hetproceswaarbijdestratificatiewordtopgehevenheet:
najaarsomkering ofdestratificatie.
Indewinter ishetmogelijkdateenomgekeerdestratificatie
optreedt.Hetwater zal indewintereentemperatuurkrijgenvan
ongeveer 0-4°Celsius.Watervan4°Celsiusheeftdegrootste
dichtheid enzodoendekaneenkoudebovenlaaggevormdworden,die
drijftopeenietswarmereonderlaag.Dedichtheidsverschillenvan
water zijntussen0°Celsiusen4°Celsiusgeringenerkunnenzich
danookgeenstabiele stratificaties instellen (fig.3).Eenstabielestratificatiekanzichontwikkelenwanneereenijslaagis
gevormd,waardoordewingeen invloedmeerheeft.Direct onderhet
ijsheefthetwatereentemperatuurvan0°Celsius.Daaronder.neemt
het ietstoeenblijftvervolgens constant totindediepte(zie
fig7).
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figuur 7.TemperatuurverloopenlichtdoorlatendheidtijdenswinterstratificatieLunzerObersee25-2-1938 (ontleendaan
Ruttner,GrundrissderLimnologie 1962).
Alsconclusiet.a.v.stratificatiekangesteldworden,dat
stratificatie eennatuurlijkverschijnsel is,datbijeenstilstaandwaterkanoptreden.Inwaterdatgeïsoleerd isgelegen,kan
albijeendieptevancircazesmeter stratificatieoptreden.
3.3.2.Chemischesamenstellin£vanwaterin_ge_stratifïceerde_
toe_stancL_
Indeverschillende lagendiebijdethermischestratificatiegevormdworden,zijnverschillen teonderscheidenwatbetreftde
chemische samenstelling.Wegaanerindezeparagraaf steedsvanuit
datstratificatieoptreedt.
3.3.2.1.Productiviteit
Bijbeschouwingenoverdeproductiviteitvaneenwateronderscheidt
meneentrofogenelaag,waarinopbouwvanorganischmateriaal
plaatsvindt eneentrofolytische laag,waarinafbraakplaatsvindt
(fig.8).Totopwelkdiepteproductieplaatsvindt,hangt afvande
dieptetotwaarophet lichtkandoordringen,dusvandehelderheid
vanhetwater.Hetepilimnionbehoort totdetrofogenelaag.
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figuur8.Debelangrijkstehorizontaleenverticalezonering ineendiepe
plas (ontleend aanAlinke.a.1975).
Trofogenezone

-

Trofolytische zoneCompensatieniveau -

gebiedwaarinsynthesevanorganische
stofplaatsvindt
gebiedwaarinafbraakvanorganische
stofplaatsvindt
laag,waardeoverdagopgenomenhoeveelheid
CO2gelijk isaande 'snachts afgestane

Despronglaagkan inbepaaldegevallentotdetrofogeneeninanderegevallentotdetrofolytische laagbehoren.Hethypolimnion
maaktmeestaldeeluitvandetrofolytischelaag.
Hieronderwordtvanenkele stoffen,dievanbelangzijnvoorhet
leven inhetwaterenvoordekwaliteitvanhetwater,eenkort
overzicht gegevenvanhunbetekenisenhunkringloop.
3.3.2.2.Koolzuur.
Koolzuur isbetrokkenbijeenaantalevenwichtsreacties diein
waterkunnenoptreden.Inonderstaand overzichtwordendeverschillendeevenwichtenweergegeven.

- 23HCO",

CaC03

c

>

co:

Ca*

C0 2 + H 2 0 «

H4

*

* HCOj

OH

Inregenwater ziteenhoeveelheid CO2,die inevenwicht ismet
de indelucht aanwezigehoeveelheid.DehoeveelheidCO2inregenwaterbedraagt per literongeveer0,6milligram.Heteigenlijkekoolzuurontstaat,doordat inwaterdeverbindingH2CO3wordt gevormd
welkegedeeltelijk isgedissocieerd inH +enHCC>3~-ionen.Zodra
koolzuurhoudend water inaanrakingkomtmetkalk,wordtdezekalk
opgelost enontstaat Ca(HC03)2,calciumbicarbonaat.Niet alle inhet
wateropgelosteCO2wordthierbijgebruikt,erwordtvoornamelijk
hetvolgendeevenwichtgevormd.
(1)
Ca(HC0 3 ) 2 CaCOß +H 2 0+C0 2
Het calciumbicarbonaat isgrotendeels gedissocieerdvolgens:
(2)
Ca(HC0 3 ) 2
Ca + + +HCO3BijhogerepHwaarden (pH» 10-11)dissocieerthetkoolzuurvolgens:
(3)
HCO3C03=
H"1
Tenslotte zalooknoghydrolyseoptreden,doordatkoolzuureenzwak
zuur is:
(4)

HCO3-

H20

H 2 C0 3 +OH"

Eenoplossingvancalciumbicarbonaat reageert zwakalkalisch.Er
zijnnogandere stoffen (o.a.Mg)dieinwatermetkoolzuurtot
carbonatenreageren.Hetcarbonaatkoolzuurmengselvormt innatuurlijkwaterdebelangrijkstebuffer,welkeveranderingenvandepH,
tengevolgevanhet toevoegenvanzurenofbasenofhetonttrekken
vanstoffenaanhet evenwicht,uitvlakt enafremt.Ofeenwater
alkalischdanwelzuurreageert,hangt afvandeaan-ofafwezigheidvanbicarbonaten.Ditheeft zijninvloedopdelevensgemeenschappenendekwaliteit vanhetwater.Erzijnorganismendie
alleen ineenalkalisch,andereorganismendiealleen ineenzuur
milieuvoorkomen.
DooropnameenafgiftevanCO2beïnvloedenplantenendieren
hetevenwichtvanvergelijking (1).Tijdenshetvoorjaar,wanneer
nogvolledige circulatie optreedt,ishetkoolzuur-enbicarbonaatgehalteopelkedieptevaneenplasgelijk.Zodradeplantenactiviteitopgangkomt treedt fotosynthese op,waarbijuitwaterenkool
zuursuikerenzuurstof gevormdworden.
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C H
(5)
6H20+6C02
6 12°6+ 6 0 2
CO2wordt aanhet evenwicht (1)onttrokken,waardoorCaCOß
zalneerslaanopbladerenvanonderwaterplanteDoordat CO2gedurendedefotosynthesewordtonttrokken,wordtH +weggenomenen
zaldepHstijgen.Erontstaateenlichtalkalischmilieu.Tijdensperiodenvandehoogstebloei,middenindezomer,kunnen
pH-waardenvan8-9ofzelfsnogmeerbereiktwordenindebovenstelaag. 'sNachts stoptdefotosyntheseendoordeademhaling
vanplantenendierenzalhetCC^-gehalteweerstijgen.
Doordat detrofogene laagmeestal samenvaltmethetepilimnion,kangedurende deheleperiodedatstratificatieoptreedt,
uitwisselingvanCO2en0 2met deatmosfeerplaatsvinden,omdat
hetwater inhetepilimnioncirculeert.Inhetepilimniontreedt
verrijking met zuurstofop,terwijlereenonderverzadigingvan
CO2is.Inhetmetalimnion ishetC02-gehaltehogerdoordatde
assimilatie,tengevolgevandegeringerestralingsintensiteit,
kleiner is.Degrens tussendetrofogenezoneendetrofolytischezone,waardeoverdagopgenomenhoeveelheid C0 2 gelijkis
aandehoeveelheid die 'snachtswordt afgestaan,zalmeestalin
hetmetalimnion gelegenzijn.InhethypolimnionneemthetCO2
gehaltemeestalniet toe.Vanuithetepilimnionzaktkalknaar
hethypolimnion,doordat CO2inhetepilimniononttrokkenwordt
enevenwicht (1)naarrechtsverschuift.Deuitzakkendekalk
bindthet CO2,dat inhethypolimnionvrijkomtbijdeafbraak
vanorganischmateriaal.Erzalechtereenzuurmilieuontstaan,
wanneerhetwaterkalkarm isendeovermaatCO2nietgebonden
wordt.

3.3.2.3.Zuurstof.
Gelijktijdigmetdeveranderingvandetemperatuurvanhetwater
vaneendiepeplas inverschillende lagenveranderthetzuurstofgehalte indielagen.
Tijdensdevoorjaarssituatiewaarbijoverdegehelediepteeen
gelijke,lagetemperatuurheerst,isoveralevenveel zuurstofaanwezig.Gedurendehetvoorjaar endezomer treedtverwarmingopvan
debovenstewaterlagen.Bijeenhogere temperatuur isdeoplosbaarheidvanzuurstof geringer,waardoorwezoudenverwachten dathet
zuurstofgehalte indebovenste (warmere)lagenlagerzouzijndan
indediepere (koudere)lagen.Dezesituatiezalechternagenoeg
nooitgeconstateerd worden,wantmeestal ishetzuurstofgehaltein
degehelewatermassa gelijkofhetzuurstofgehalteneemt parallel
aandetemperatuurvanbovennaarbenedenaf.Dushetverloopvan
het zuurstofgehalte istegengesteld aanhetverloopvanhetkoolzuurgehalte.Ditkomtdoordat inhetvoorjaarendezomerdeplantenzuurstofproducerenbijdefotosyntheseindetrofogenezone.
Dezuurstofdiebijdefotosynthese indetrofogenezonegevormd
wordt,wordt tijdensdecirculatieafgestaanaandeatmosfeer,zodat indezelaaghet zuurstofgehalte nagenoegoppeilzalblijven.
Soms,o.a.wanneer algenbloeioptreedt,ishetwater indetrofogenezoneoververzadigd metzuurstof.
Indetrofolytische zoneechterwordtbijafbraakvanorganischmateriaal zuurstofverbruikt enkomtkoolzuurvrij.Doorhet
ontbrekenvancirculatie indetrofolytischezone,kangeenuitwisselingvanstoffenoptreden,zodathieropdenduureenhoogkoolzuurgehaltenaasteenlaagzuurstofgehaltevoorkomt.
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Het zuurstofgehalte indespronglaag envooral indelaagdaaronder isafhankelijkvandehoeveelheid afbreekbaar organischmateriaaldiejaarlijksbezinkt,debezinksnelheid,deafbraaksnelheid
vanhetorganischmateriaal endeaardvanhetbodemmateriaal.
Dehoeveelheidmateriaal,diejaarlijksbezinktwordtbepaalt
doordeproductievanorganische stof indeplasendetoevoervan
buitenaf.Deorganische stofproductie isafhankelijkvandevoedselrijkdomvanhetwater.Ineutroofwaterwordtveelorganisch
materiaalgeproduceerd enbijdeafbraakhiervan inhethypolimnion,
wordtveelzuurstofverbruikt.Inoligotroofwaterdaarentegenis
deorganische stofproductiekleinerenalsgevolg isookminder
zuurstofnodigbijdeafbraakhiervan.Toevoervanbuitenafis
mogelijk indevormvanafvallend loofvanbomenenstruikenaande
oeverenindevormvanorganisch vervuildwater.
Debezinksnelheid vanorganische deeltjesheeft invloed opde
zuurstofverdeling. Bijeenlagebezinksnelheid zullendedeeltjes
reedsminofmeerafgebrokenzijnvoordat zijhethypolimnion
bereiken.
Deafbraakvanorganischmeteriaalvindt snellerplaatsbij
hogeretemperaturen.
Hierbijgeldtdevan 'tHoff-regel,diezegtdatbijeentemperatuurstijgingvan10°Cdeafbraaktijd totdehelftwordt gereduceerd.
Tenslotte speeltdeaardvanhetbodemmateriaal optweeerlei
wijzeeenrol.Allereerst kunnenslibdeeltjesvoedingselementenabsorberen,waardoordehoeveelheid voorplantenbeschikbarevoedingselementenafneemt.Bovendienkanopdebodemaanwezigorganisch
materiaalwordenafgebroken.Dehiervoorbenodigde zuurstofzalaan
hetwaterwordenonttrokken.
Inhetvoorafgaande isvermeld,dat inhetvoorjaarvoorhetbeginvandezomerstratificatieoveralevenveelzuurstofaanwezigis.
Wanneer echter indewinterondereenijsdekeengelaagdheid inhet
zuurstofgehalte aanwezig is,zalbijafsmeltenvandeijslaagen
eensnelle instellingvandethermischestratificatieinhetvoorjaar,degelaagdheid inhet zuurstofgehalte gehandhaafd blijven.De
gelaagdheid vanhet zuurstofgehaltevanhetwaterondereenijsdek
kanontstaan,doordat eenhelder ijsdeknagenoegalhet lichtdoorlaat.Hierdoorkanindebovenstewaterlaag eengeringeassimilatie
plaatsvinden,waardoorhetwatermet zuurstofverzadigd raakt.In
deonderste lagenontstaat,tengevolgevandissimilatieenafbraak
vanorganischmateriaal,een zuurstofonderverzadiging.
3.3.2.4.Stikstofenfosfor.
Naastkoolstof,waterstof enzuurstof zijnstikstofenfosfor
belangrijkeelementenvoordebouwvanorganische stoffen.Inde
figuren9en10zijnrespectievelijk weergegevende stikstofcyclus
endefosfaatcyclus.
Anorganische stikstofverbindingen,salpeterzuur enammoniak
komenreeds ingeringehoeveelheden inhet regenwatervoor,het
zijndeproductenvanelectrische ontladingen,afbraakvanorganischestoffen,vulkaanuitbarstingen enindustriële gassen.Dit
regenwater stroomt toenaardediepeplassen.
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figuur9.

Stikstofcyclus ineendiepeplas(ontleendaan
Alinke.a.1975)

Stikstofkandoorbodembacteriën(ookonderwater)worden
vastgelegd,waarnahetdoorplantenwortelswordtopgenomen.Bijde
afbraakvanorganische stofenmetnameeiwittenontstaat inde
eersteplaatsammonium,hetgeendoornitrificerendebacteriënonder
aerobeomstandighedenwordtomgezet innitraat.Schematisch
verloopt deomzetting alsvolgt:
organischeN— * NH44"—*,N0 2 ~—>N03~
ammonificatie

nitrificatie

Inoligotroofwater isstikstofvoornamelijk aanwezig inde
vormvannitraat.Dehoeveelheid nitraatkanoplopentotenkele
tiendemilligrammenperliter.Inhetepilimnionkangedurendede
zomerstratificatieeendalingvanhetstikstofgehalteoptreden,
doordat eendeelvandestikstofwordtvastgelegdbijdeopbouwvan
organischmateriaal.
Inhethypolimnionzalhetnitraatgehalte eenweinigtoenemen,
omdat inhethypolimnionvanoligotroofwatervoldoendezuurstof
aanwezig isvoornitrificerendebacteriën,dieammoniumomzettenin
nitraat.
Inhethypolimnionvaneutroofwaterzalweinigofgeenzuurstofaanwezigzijn.Hierdoorkunnendenitrificerende bacteriënhet
nitraat reduceren totstikstof,waardoorweinignitraat aanwezig
zalzijn.Hethypolimnionbevat ammonium,doordathetammonium,dat
vrijkomtbijdeafbraakvandierlijkeenplantaardigeeiwitten,
onderdeanaerobeomstandigheden inhethypolimnionnietgenitrificeerdkanworden.
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figuur 10.Fosfaatcyclus inhet aquatischmilieu (ontleend
aanAlinke.a.1975).
Vrije fosfatenkomen
geringehoeveelheden
feit,dathetmeeste
legd.Dikwijlstreedt
namelijk afkomstigui
faat.Fosfaatkanin
-orthofosfaat:
-polyfosfaat:

- organischfosfaat:

inonzewaterenvannature slechts inzeer
voor.Voornamelijk isditeengevolgvanhet
fosfaatdoorplantenendierenwordtvastgehierbijvoorraadvormingop.Fosfor isvoortdebodemenwordtopgelost inwateralsfosverschillendeverbindingenvoorkomen inwater:
?0^3~, ditwordtopgenomendoordeplanten,
ditmoet eerstafgebrokenwordentotorthofosfosfaatvoordathetvoordeplantenopneembaar
is.
datdeelvandeaanwezige fosfatendat isvastgelegd inorganismen.Organisch fosfaatwordt
ookwelaangeduid alscolloïdaalfosfaat.

Tijdens stratificatiedaalthetgehalteaanfosfaat inhet
epilimnion,doordat deplantenhet fosfaatopnemen.Defosfaten,
dievrijkomen inhet epilomnionbijdeafbraakvanorganischestoffen,zijnweerbeschikbaarvoorplanten.Inhethypolimnionkaneen
stijgingvanhet fosfaatgehalte optredendoordatmoeilijk afbreekbare stoffenpasinhethypolimnionmineraliseren.Doorhetontbrekenvanwatercirculatie blijft eendeelvanhet fosfaat inhet
hypolimnion.Eentweedeoorzaakvandetoenamevanfosfaat inhet
hypolimnion is,dat ijzeronderanaerobeomstandigheden gereduceerd
wordt,waarbijhet fosfaat,datvoorkankomenalsFePC>4ofgeadsorbeerd isaanFe(OH)3,vrijkomt inhethypolimnionendaarblijft.
3.3.2.5.Andereelementen.
Voorhet leven inwater zijnnaastdestoffen,diehiervóórzijn
besprokennoganderevanbelang (o.a.S,Ca,Mg,Ken Fe). Deze
groepvanelementenwordtonderscheidenvanstikstofenfosfor,
omdat stikstofenfosforopveelplaatsentengevolgevanmenselijke
activiteiten ingrotehoeveelheden inhetwater terechtkomen.Dit
geldt inminderematevoordeanderestoffen,diemeestalvannatuurlijkeherkomstzijn.
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Omdat ijzer ingroterehoeveelhedenvoorkomt,maarvooralookomdat
devormingvanzwavelwaterstof (H2S)samenhangtmethet aldanniet
aanwezig zijnvan ijzer,wordenhier ijzerenzwavelalslaatste
elementenbesproken.
Inwaterkan ijzervoorkomenalsdriewaardig ferri-ionofals
tweewaardig ferri-ion.Wanneervoldoende zuurstofaanwezig is,dan
zal ijzerhydroxide gevormdwordenuithetdoorCO2enferri-ionen
ontstaat ijzerbicarbonaat.Ditwordtweergegevendoordevolgende
tweereactievergelijkingen:
Fe + + +2HC03_^± Fe (HCOß^
4 Fe(HC03)+2H 2+2O2^Z?4FE(0H>3^+8CO2
Ferrihydroxide ismoeilijk oplosbaarenhetbodemsediment zalhierdooropdenduurverrijktwordenmet ijzer.Dehoeveelheid ijzerbicarbonaat dieinoplossingkanblijven,isafhankelijkvanhet
zuurstofgehalte.Hoemeerzuurstofaanwezigis,hoemeer ferrihydroxidegevormdwordt.Hetepilimnionismeestalverzadigdmetzuurstofenalsgevolg zaler inhetepilimniongeen ijzeraanwezig
zijn,omdat ijzerhydroxideneerslaat.Inhethypolimnionvanoligotroofwater is,doorhethogezuurstofgehalte,weinig ijzer inoplossing.Ineutroofwaterdaarentegen isweinigofgeenzuurstof
aanwezig inhethypolimnion,waardoorenkelemilligrammen ijzerper
liter inoplossingkunnenblijven.
Zwavel isindemeestegevallenaanwezigindevormvangips
(CaSO^)ofzwavelwaterstof (H2S).H2Sisalleenineenanaëroob
milieubestendig,daarhet gemakkelijk totzwavelzuur (H2SO4)geoxideerdwordt inaanwezigheid vanzuurstof.
Alleen ineutrofewateren,dierijkzijnaansulfaten,wordtdoor
sulfaatreducerende bacteriënzwavelwaterstofgevormd.Bijdeafbraak
vaneiwittenkomt zwavelwaterstof vrij;dehoeveelheden zijnechter
tegeringommerkbaar (ruikbaar)tezijn.H2Siseengiftiggasen
indienhetvoorkomt ingroterehoeveelhedeninhethypolimnion,kan
bijdenajaarsomkeringdekwaliteitvanhetwatersterkachteruitgaan.Bovendien ishethypolimnion,waarinH2Svoorkomt,nietgeschiktalsleefmilieuvoorhogeredieren.Welkunnenerbacteriënin
voorkomen,diedoorsulfaatreductie zwavelwaterstofvormingveroorzaken.Wanneer zwavelwaterstof inoplossingis,kanditmetijzer
reageren totferrosulfide (FeS),hetgeenneerslaat (zwarteneerslag).
Indemeeste gevallen zaldoordegeringeboeveelheidzwavelwaterstof,ijzer inoplossingblijven.
3.3.3.Be£ch_rijv_ing_van_de_wa^erkwa^itieit^
Wanneer dekwaliteitvanhetwater ineenplasbepaaldwordt,
moeten twee fasenonderscheidenworden:
a.Eenbeschrijvingvande toestandvanhetwater,uitgedrukt ineen
aantalkwantitatiefmeetbaregrootheden.
b.Eenbeoordelingvandekwaliteitvanhetwater.Detoestand (a)
wordtgetoetst aanbepaaldenormen (referenties).
Detoestandvanhetwaterkanbeschrevenwordenmetbiologische
ofmetchemische parameters.Dechemischeenbiologische toestand
vanwater zijnnauwgerelateerd.Bijdebeschrijvingvandetoestand
vanhetwaterzullendebiologische parameterseenondersteuning
vormenvoordechemischeenomgekeerd.
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Voordekwaliteitsbepaling vanwateropbiologischegrondslagis
o.a.het zgn.saprobiesysteemontwikkeld.Vooreenbeschrijvingzie
Sladecek (1973). Devolgendeklassenindelingwordtbijhetsysteem
gehanteerd:
xeno-saproob
oligo-saproob
j3-mesosaproob
a-mesosaproob
polysaproob

-nietverontreinigd
-zwakverontreinigd
-matigverontreinigd
-sterkverontreinigd
-zeersterkverontreinigd

Inbijlage 1wordteenglobaaloverzichtvanhet systeemmet bijbehorendewaardengegeven.Het isvanbelangoptemerken,dathet
saprobiesysteem isontwikkeldvoordebeoordelingvandeorganische
vervuiling indestromendewaterenvanMidden-Europa.Eensysteem
geheelontwikkeldvoor stilstaandewateren,isnognietvoorhanden.
Bijdechemischewaterkwaliteitsbepaling wordtgebruikgemaaktvan
eenindeling introfiegraden.Detrofiegraad ishierbijeengraad
voordevoedselrijkdomvoordeautotrofeorganismen.Opverschillendemanierenheeftmengetrachtkwantitatiefgrenzenteleggen
tussendetrofiegraden.Intabel2wordt eenvoorbeeldgegeven,
waarineenonderscheid gemaaktwordtnaardenutriëntenvoorziening.
trofiegraad
1.ultra-oligotroof
2. oligo-mesotroof
3.meso-polytroof
4.eu-polytroof
5.polytroof

P-tot(mg/m3)
5
5-10
10-30
30-100
100

N-anorg(mg/m3)
200
200-400
300-600
500-1500
1500

tabel2.Trofieklassen opbasisvandenutriëntenvoorziening
(ontleend aanVollenweider 1971).
Menheeftdetrofiegraad inverband gebrachtmetverschillenin
kwalitatieve samenstellingvanhetplanktoneninsamenhangmethet
fosfaat-ennitraatgehalte.Inhet systeemvanNygaard (1948)wordt
hetvoorkomenvaneenaantal fytoplankton-soorten gehanteerd omde
voedingstoestand tekarakteriseren.Hijheefthiertoeeenquotiënt
opgesteld.
Nygaard Compound Index

M+Ch+C+E

waarin:
M =aantalgevondensoortenblauwwieren (Cyanophyceae)
Ch=aantalgevonden soortengroenwieren (Chlorococcales)
C =aantalgevondensoortencentrischediatomeeën (Centrales)
E =aantalgevonden soortenflagellaten (Euglenaphyceae)
D =aantalgevondensoortenjukwieren(Desmidiaceae,
Conjugatophyceae).
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Allesoortenwordengeteld ineenzelfdehoeveelheidwater.Voorde
Deensewateren iseenoverzichtvandetrofiegradenmetdedaarbij
behorendeNygaardCompound Index- (N.C.I.):
N.C.I.
1
1-2,5
3- 5
5-20
20- 45

trofiegraad
oligotroof
lichteutroof
matigeutroof
sterkeutroofenenigszinsverontreinigd
zeersterkeutroofenverontreinigd.

Erzijnbezwaren temakentegenditsysteea,maarals indicatievan
detrofiegraadvanhetwater isdeN.C.I.bruikbaar.Ookandere
onderzoekers (o.a.Schroevers,Pearsall,Thunmark)hebbengetracht
eendergelijkquotiënt offormuleoptestellen,maaropelkeis
kritiekmogelijk.
Hetwaterkwaliteitsbeheer iseropgericht lozingenvanongezuiverd afvalwatervanenigeomvang,opdenduurnietmeer toete
staan.Dekwaliteitvanhetoppervlaktewaterzalaanbepaalde
normenmoetenvoldoen,mede rekeninghoudendmetdenatuurlijkeof
toegewezen functie (gebruiksmogelijkheid)vanhetwater.Dezorg
voordekwaliteitvanhet oppervlaktewateriseenoverheidstaak,
diegerichtmoet zijnophetvoortgaanmetderealisatievanzuiveringstechnischewerkenenhetbestrijdenvanwaterverontreiniging
aandebron.Wettelijkeenverordenende bepalingenzijnhiertoe
regelende instrumenten.
3.3.4.Vegetatie^in_enrondeen_plas.
Bijdebesprekingvandevegetatie inenrondeenplaswordt inde
eersteplaatsonderscheid gemaakttussenfytoplanktonenmacrofyten.
3.3.4.1.Fytojslankton.
Deorganismendietothet fytoplanktonbehoren,zijndekleinste
zwevendeplantaardige organismendiewekennen.Veelfytöplanktonsoortenkomenvoorovereengrootareaal.Deverspreidingvanfytoplanktonkanovergrote afstandenplaatsvinden.Voorveelsoorten
geldt,dat,wanneerdemilieuomstandighedenergensgeschiktzijn,
dezesoortenerookvoorkomen.
De levenscyclusvanfytoplanktonorganismenheefteenlengte
vanenkeleurentotweken.Vergelekenmetdeenkelewekentotjaren
durende levenscyclus vanmacrofyten isdatkort.Fytoplanktongemeenschappenzijnmeestal soortenrijk.Doordeuitgebreideverspreidingsmogelijkheden (vogels,vissen,insekten)endesnellevermenigvuldigingdoorceldeling,kaneenvergaandemilieuspecialisatie
optreden.
Belangrijkemilieufactoren zijnCO2,HCO3,osmotischedruk,pH,
O2,temperatuur enintensiteit enspectralesamenstellingvanhet
licht.
Tesamenmetdehogerewaterplantenverzorgthet fytoplanktonde
primaireproductie inaquatischeecosystemen.

- 31-

3.3.4.2.Ma£r
ofvten^
Wanneerweeenoverzichtwillenkrijgenvandemacrofyteninenrond
eenplasenvandeverschillende factorendievan invloed zijnop
diemacrofyten,kaneenaantal indelingen ingroepengemaaktworden.
Degroepenbevattendanplanten,diezekereovereenkomstenvertonen.
Een levensvormensysteem leentzichgoedvooreensystematische
indeling. Inzo'nsysteemisdeaanpassing aaneenmilieufactor
bepalendvoorde indelingvandeplanten inklassenofgroepen.
Tweevoorbeeldenhiervanzijn:
-demanierwaaropplantendewinterperiode doorkunnenkomenen
-dewijzewaaropdeplantenoverwaterkunnenbeschikken.
Het levensvormensysteem,datwijhierwillenvolgen,isgebaseerd
opdewijzewaaropplantenoverwaterkunnenbeschikken.Devegetatiekandan ingedeeldworden ineenhydroserie,eenmesoserie,
eenhygroserie eneenxeroserie.
Totdehydroseriebehorendewaterplanten,totdemesoseriede
oeverplanten,totdehygroseriedeplantendieonderinvloedstaan
vanofwateronttrekken aanhetgrondwaterentotdexeroserietenslottebehorendedroogteplanten,diealleenoverregenwaterkunnen
beschikken (fig.11).Deverschillende serieszijnruimtelijk
gescheiden.
Dehiergevolgde indeling inseries iseenvandevelemogelijkeindelingen.Iedereserie isweeropverschillendemanieren
onder teverdelen.Inverbandhiermeewordendenamenvanenkele
vegetatiekundigen genoemd,diezichmetdeindelingvanplantenin
levensvormensystemenhebbenbeziggehouden:Raunkiaer (1934),
duRietz(1921)enSegal (1965).
Aandehandvande indeling inserieszalingegaanwordenop
de functionele aspectenvan iedereserie.Tevenszalingegaanwordenopdeverschillende factoren,dievan invloed zijnopdevegetatie inenrondeenplas.
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figuur 11.Onderscheidenvegetatie-eenheden inenrondeenplas.
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a.Hydroserie^_
Dehydroseriewordt gevormd doordewaterplanten.Deplantendie
totdehydroserie behoren,onderscheiden zichvandeplantendie
totdemesoseriebehoren (oeverplanten),doordat zijindieper
watervoorkomen.
Deopbouwvaneenvegetatiekanzowelïnhethorizontalevlak
als inhetverticalevlakwordenbeschouwd.Bijdehorizontale
zoneringkunnenverschillende patronenwordenonderscheiden.Een
belangrijk kenmerkvandehorizontale zonering isdebedekkingsgraad,dit iseenpercentage dataangeeft»elkdeelvanhetbodemoppervlak,bijeenverticale projectievandevegetatieopde
bodem,doordevegetatiewordtbedekt.Bijdeverticale zonering
kunnenineenplasverschillende groepenvanwaterplantenonderscheidenworden:
- plantendieindebodemwortelenenwaarvandebladerenaande
oppervlakte drijven (waterlelie,geleplomp)
-zwevende planten (hoornblad)
-ondergedokenplanten,die indebodemwortelen(vederkruid).
Desoortensamenstelling enhetoppervlak ingenomendoorvegetatievandehydroserie,wordtbeïnvloeddooro.a.dewaterkwaliteit,degolfwerking,detaludhelling endebodemsamenstelling.Een
oligotrofeplas isinvergelijking toteeneutrofeplasvaakbeter
lichtdoorlatend,hetgeeno.a.eengevolgkanzijnvaneensterkere
fytoplankton-ontwikkeling ineutrofeplassen.Soortenvanmeer
voedselarmemilieu's zijno.a.:oeverkruidenbiesvaren.Tengevolge
vandegrotere lichtdoorlatendheid ineenoligotrofeplaskunnen
totopgroteredieptenondergedokenplantenvoorkomen,b.v.fonteinkruiden (fig.12,13en14).Doordegolfwerkingbijaanwind
geëxponeerde oeverskunnenbepaaldeplantesoortenmindergoed
gedijen.Bijsterkegolfwerkingkandewater-enoevervegetatie
wordenweggeslagenenkunnendeoeversafkalven.Plantenmet drijvendebladen,b.v.waterlelie engeledotter,zijnmindergoed
bestand tegengolfslag danb.v.riet,datnauwelijksbladerenheeft
terhoogtevanhetwaterniveau.Degroeimogelijkhedenvanwaterplantenwordendusbeïnvloed doordegolfwerking.Omgekeerd echter
kunnenwaterplanten,vooraldiemetdrijvendebladeren,degolfwerkingverminderen.Ditkannadeligzijnvoordewatercirculatie
indeplas.Debreedtevandestrookwater-enoevervegetatieis
afhankelijkvandehellingvanhettalud.Inhetalgemeenzalbij
eenflauwtaluddebreedtevandestrookwater-enoevervegetatie
groterzijn.Inhet algemeengeldtook,datwaterplanten zichbeter
kunnenontwikkelen insapropeliumenlemigtotzandigmateriaaldan
inweinigverteerd organischmateriaal (Hutchinson 1965-1967).
Opdewaterplantenontwikkelt zichaangroeiselvanalgen(periphytonof"Aufwuchs"),dateenvoedselbronvormtvoormacrofauna,
vogelsenvissen.
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figuur 12.Relatiemaximaledieptetotwaarhogereplantenvoorkomen,methetdoorzichtin27Finsemeren (ontleendaan
Hutchinson 1965-1967).
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b.Mesoserie^
Totdemesoseriebehorendeplanten,die indeoeverstrookvaneen
plasvoorkomen.Dezeplantenstaanonderdirecte invloedvanhet
water indeplas.Debelangrijkstefactorenvanbelangvoorde
soortensamenstelling enhetoppervlak-oevervegetatie,komengrotendeelsovereenmetdefactorengenoemd bijdehydroserie.
Vooraldeoevervegetatie (mesoserie),maarookdewatervegetatie (hydroserie),kanvernieldwordendoormensenofdoordieren.
Inhetbeschuttemilieu tussendeoeverplantenvindenvissen
geschiktebroed-enpaaiplaatsenenhetbiedtdevissenrusten
dekking.Doorde inhetalgemeen ietshogere temperatuurvanhet
water inhetondiepe deel,waaroeverplantenvoorkomen,endoorde
beschutting diedeplantenbieden,ontstaat eengeschiktgroeimilieuvoorjongevissen.Hetvoedselaanbodvoorvogels envissenis
hiergroot.Vogelsvinden tussendeoevervegetatiebehalvedekking
ooknestgelegenheid.Almet alishetduidelijk,dateenvoldoende
bredeoeverzonebelangrijkis.
c

•Hy^roserieeiixeroserie.

Plantenbehorende totdehygroserieenxerosiestaannietmeer
onderdirecte invloedvanhetwater indeplas.Derandbeplanting
behoorthiertoe.
3.3.4.3.Ontwikkelingvan_devege£at_ie_.
Zowel indeloopvanhetjaaralsovereenlangereperiodebezien,
zaldevegetatie zichwijzigen.Inhetvoorjaarkomenanderesoortentotbloeidanindezomerofhetnajaar,terwijlnaverloopvan
enkeleofmeerdere jarenbepaaldeplantenkunnenverdwijnenen
anderedeopengevallen plaatsengaaninnemen.Weduidenditaanmet
hetbegripsuccessie.Desuccessievangt aanmetsoortenmeteen
wijdeecologische amplitudo;datzijnsoortendiekunnengroeien
bijzowelhogealslagewaardenvanessentiëlemilieufactoren.
Indeloopvandetijdvestigenzichsoortenopdie'plaatsen,
waarvoorhendemeest gunstigstemilieuomstandighedenzijn.De
uiteindelijkevegetatie,waarinallesoortenopdevoorhunmeest
gunstige plaatsenvoorkomen,wordtdeclimaxvegetatiegenoemd.
Ditstadiumwordtvaaknietbereikt,doordatdemens ingrijpt omde
ontwikkeling ineendoorhemmeergewensterichting testuren(bijv.
tegengaanverlandingsprocessen).Doordesuccessiezaldevegetatie
ineenoudereplasvandie ineenjongereplasverschillen.
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figuur 16.Eenvoudigekringloop inhetwater (ontleendaan
Higler 1974).
voedingt«toM«n in oplossing

figuur 17.Voedselketen ineengeslotenaquatisch systeem
(ontleend aanAlinke.a. 1975).
Eenbelangrijkverschil tussendiepeenondiepeplassenis,
dat ineenondiepeplaseerderverlandingopzalkunnentredendan
ineendiepeplas.Ditwordtveroorzaakt,doordatwaterplantenmet
drijvendebladeren inwaterdieperdanongeveer2meter,niet
kunnenwortelen.
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3.3.5.Dier1ijk_leven_inen_rond^eenplas_^
Vanuitdebeschouwingvandevoedselketenwillenwetrachtentekomentoteenbeeldvanhet dierlijk leven ineenplas.Daarnawordt
beschrevenwatdeconsequenties zijnvandetoenemendedieptevoor
enkelefaunasoorten.
3.3.5.1.BeschrJjvinjg^jm^eJ^dJ^ejrl^jk^l_even.
Debeschrijvingvanhetdierlijk levengeschiedt aandehandvande
figuren 16,17en18.Figuur 16geefteeneenvoudigbeeldvande
voedselketen ineengeslotenaquatisch systeem.Figuur 17geeft
meerschematischhetzelfdebeeld. Infiguur18zijnderelatiesvan
eenplasmet zijnomgevingweergegeven.
Doorhetvoorkomenvanvoedingsstoffeninhetwaterenonder
invloedvanhet zonlicht,kunnenmicro-enmacrofytentotontwikkelingkomen.Dezeautotrofeorganismendienenalsvoedselvoorde
herbivoren.Carnivorengebruikendeherbivorenweeralsvoedsel.
Totdeherbivoren encarnivorenbehorendierenvandemicro-en
macrofauna.
Bijdeafbraakvanorganischmateriaal ishetbenthos,de
groepvanorganismendieopenindebodemonderwater leven,van
belang.Daarnaastvindennogeenaantalbacteriologische processen
plaatsbijdeafbraak (zie figuur19voor deorganischestofcyclus
ineenaquatisch systeem).
a.Macrofauna.
Dekwaliteit endehoeveelheidmacrofaunadieineenzandwinplaskanvoorkomen,wordtbeïnvloed doordediepte,devoedselrijkdomvanhetbodemmateriaal endevoedseIrijkdomvanhetwater.De
temperatuurenhet zuurstofgehaltenabijdebodem,dievandirect
belangzijnvoordemacrofauna staaninverbandmetdediepte.
Devoedselrijkdomvanhetbodemmateriaalwordtbepaalddoorde
naontgronding aanwezigebodemenhetmateriaaldat indeloopvan
detijdnaardebodemzakt.Hetbezonkenmateriaalbestaatvooreen
deeluitorganische stof,dateenvoedselbronvormtvoordemacrofauna.Indirectheefthetbezonkenmateriaal invloed opdemacrofauna-samenstelling,doordat bijdeafbraakvanorganischmateriaal
zuurstofwordtverbruikt.Macrofaunasoortendie nietofslecht
tegeneenlaagzuurstofgehalte bestand zijn,zullendanverdwijnen.
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figuur 19.Organische stofcyclus ineenaquatischsysteem
(Ontleend aanAlinkee.a. 1975).
Degroeimogelijkhedenvoormacrofytenenfytoplankton zijnmedeafhankelijkvandevoedselrijkdomvanhetwater.Bijafstervenvormen
zijweer,alsbezonkenmateriaal,eenvoedselbronvoordemacrofauna.
Indelitoralezone (zoevoordeindeling litoraal/profundaal
figuur20)is,tengevolgevanverschillen intemperatuur,bodemsamenstelling,lichtintensiteit enwaterkwaliteit,desamenstelling
vandemacrofaunaafwijkendvandie indeprofundalezone.
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figuur 20.Indeling vanhet meer in litorale en profundale zones
(ontleend aanBrinkhurst 1975).
Inhet algemeen kan gesteld worden,dat bij toenemende diepte
de diversiteit en kwantiteit van het macrofauna-bestand af zullen
nemen. Volgens Lundbeck (1962)zal ieder typemeer (b.v. eutroof oligotroof)een specifieke relatie vertonen tussen de diepte en de
diversiteit enkwantiteit van demacrofauna. Onderzoek naar het
macrofauna bestand in zandwinplassen inhet IJsselmeer en Gooimeer
(Cazemier 1977)wijst op een afnemende hoeveelheid macrofauna bij
toenemende diepte.
Dehoeveelheid macrofauna isvoor devispopulatie ineen plas
van belang,maar omdat veel vissen een selectief voedingsgedrag vertonen,behoeft een toename in dehoeveelheid macrofauna niet gelijk
op tegaanmet een toename inhet visbestand.
b. Vissen^
In alof niet afgesloten zandwinplassen kunnen devolgende groepen
zoetwatervissen voorkomen:
- vissen van stilstaande wateren (limnofiel),voorbeelden hiervan
zijn snoek,karper en baars
- vissen van zowel stromend als stilstaand water (ubiquisten),voorbeeldenhiervan zijn brasem en baars
- trekvissen (anadroom), eenvoorbeeld hiervan isde paling.
Zoetwatervissen worden ookwel ingedeeld in roofvissen (b.v.
snoek,baars)en prooivissen (b.v.voorn). Eenvoor de visstand
belangrijk kenmerk, namelijk deverhouding/roofvissen prooivissen,
wordt goed genoemd bij een verhouding vanéénop vijf (Van Duin
1971).
Voor vissen is eenvoldoende voedselaanbod en aanwezigheid van
paai- en broedplaatsen van belang. Plankton enmacrofauna vormenhet
voedsel voor vissen. Geschikte paai-en broedplaatsen kunnen ontstaan
inondiepe gedeelten,waar de vegetatie zichkanvestigen.
c.Vo.iLe.LsJL
Inof inde directe omgeving van plassen komen broed-, trek-en fouragerende vogels voor. Daarnaast worden deplassen door verschillende,
hier broedende vogelsoorten als rustplaats (o.a. smienten,ganzen en
meeuwen), of als drinkplaats (b.v.ganzen indewinter en zangvogels)
gebruikt. Watervogels zijn die vogelsoorten,diewat betreft hun
nestgelegenheid en/of hun voedselvoorziening afhankelijk zijn van
open water ofmoerasvegetaties.
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Hetvoorkomenvanniet-watervogelswordt inbelangrijkematebepaald
door delandschapsstructuur enderandbeplanting.Factorenvanbelang
voorwatervogelszijn:
- dewaterdiepte
- devoedselvoorziening
-dedekkingsmogelijkheid
-denestgelegenheid
- derust
-het oppervlakwater
Watervogels zijn inbelangrijkemategebondenaandecontactzone
tussenwaterenland.
Deoppervlaktevandezezone isafhankelijkvandeoeverlengte,de
hellingvanhetonder-enbovenwatertalud,deoptredendewaterstandschommelingen t.g.v.op-enafwaaiïngendeperiodiekewaterstandfluctuaties.Hetvoorkomenvanvogelsoortenendeaantallenwaarin
zevoorkomen,isafhankelijkvandesamenstellingvanhet inhet
wateraanwezigevoedsel,dehoeveelheid endebereikbaarheidervan.
Hetvoedselbestaat uitverschillende soortenmacrofauna,plankton,
vissenenplanten.Debereikbaarheidervanwordtbepaalddoorde
waterdiepte endoordevoor iederevogelsoort specifiekefourageermethode.Voorvisetendevogels (fuut,dodaars,aalscholvers,sterns)
speelthetdoorzichtvanhetwatereenbelangrijkerol.
Eendichte,bredeoevervegetatiebevordert dedekkingsmogelijkheid endenestgelegenheid vanwatervogels.Ookwordeneilanden
positiefgewaardeerd,omdatdewaterbarriërevooralvoorbroedvogels
eengoedebescherming biedt.Dekking isvooralvoorzwemeenden inde
ruiperiodevanbelang,omdat dezedanniet instaat zijntevliegen.
Eenbelangrijkebronvanverontrustingvanvogels inenindeomgevingvaneenplas,vormtderecreatie.Ditgeldtmetname inhet
broedseizoen.Bijeeneldersoptredendeverstoringkaneenplasmet
eengrotewateroppervlakte eenfunctievervullenalsveiligewijkplaats.Wanneerechterhetwateroppervlak tegrootwordt,neemtde
windinvloed entengevolgehiervandegolfwerking zodanigtoe,dat
watervogels,vooraldekleinere soorten,hiervanhinderondervinden.
Dezehinderwordtbeperkt,wanneer luwte,indevormvaninhammenof
eilandjes,aanwezigis.
Terafsluitingvolgenvaneenaantalwatervogels enkelegegevensoverdevoedselkeuzeen/ofdemethodevanfouragerenen/ofde
nestgelegenheid:
futen:
zwanen:
zwemeenden:

duikeenden:

rallen:

fourageren totca.7mwaterdiepte;voedsel:vis
voedselbestaatuitwortelsenknollenvanwaterplanten,diegroeieninwaterondieperdan1meter
zoekenvoedsel,bestaandeuitmacrofauna,plankton
enplanten inhetwaterofopdebodemvanondiep
water (10-20cm)
(toppereend,kuifeend,tafeleend enbrilduiker)fourageren totongeveer4meter;voedsel:macrofauna,
planktonenvis
voorkeurvoordichtebegroeiing;voedselvoornamelijk
macrofaunauitondiepeoeverzone
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waadvogels:

(plevieren,scholekster,kluut)fouragerenopmacrofaunanabijoeverlijn inminderdan20cmdiepwater
zangvogels:
(kleinekarekiet,rietgors)vooral inrietzomenlangs
deoever
holenbroeders:deoeverzwaluwmaakt zijnnestbijvoorkeur ineen
hol ineensteileoever;hetvoedselbestaatuit
insecten.
De ijsvogelnestelt opgelijkewijzealsdeoeverzwaluwenfourageert opvisinhelder,ondiepwater.
3.3.5.2.Diermijk_leyen_inreLat_ie_tot^^oenemende_di_ep_te_.
Speciaal inrelatietotdedieptekunnenenkeleopmerkingengemaakt
wordenoverdeaspecten,dieeenrolspelenvoorenkelediersoorten.
Vissenzijninstaat totopgroteredieptevoedsel tezoeken
danvogels.Vogelsgaaninhet algemeentoteendieptevanongeveer
4meter (BegeleidingscommissieOnderzoek diepeputteninIJsselmeer
enRandmeren 1975).Ofdeomstandighedenopgroteredieptegeschikt
zijnvoorvissen,hangtmetnameafvanhetzuurstofgehalte opdie
diepte.VanDuin (1972)noemt3milligramO2per litereenuiterste
grensvoorvissen.Inverbandhiermeekanevenwelwordengesteld,
datmogelijkeenconstant lagewaardevanhetzuurstofgehalteminder
kwalijk isvoor inhetwater levendeorganismen,daneenplotselinge
veranderingvanhet zuurstofgehalte,bijvoorbeeld tijdensdenajaarscirculatie.Hetzelfdekangezegdwordenvandetemperatuur.Hetzal
duidelijkzijndat ineenhypolimnion,waarweinigzuurstofaanwezig
iseneenlagetemperatuurheerst,demogelijkhedenvoorvissenom
voedsel tezoekenbeperkt zijn.Temeeromdatonderdergelijkeomstandighedenhetvisvoedsel zichnietoptimaalkanontwikkelen.De
rijkdomaanvissen ineendiepeplasblijfthierdoorkleiner.
Uitonderzoekverricht ophetIJsselmeerendeRandmeren
(BegeleidingscommissieOnderzoek diepeputtenIJsselmeer enRandmeren1975)blijkt,datopdieptenvan5-7meterdeopdebodem
voedsel zoekendevissenalspos,blankvoornenbrasemregelmatig
voorkomen.Brasemschijnt zelfseenvoorkeur tehebbenvooreen
dieptevan8meter.Snoekbaarskwamtijdenshetonderzoek'voortot
opdieptenvan 17meter enbrasemtotop30meter.Opgemerktdient
teworden,datnietsbekend isomtrentdeoverigeomstandigheden
tijdenshetonderzoek.Inhetalgemeen isechterteverwachten,dat
doorhetgrotewateroppervlak vandezemerendewindeengrote
strijklengteheeft,waardooreenbeterewatercirculatiemogelijkis.
Dekwaliteitvandediepere lagenkanhierdoorgunstigworden
beïnvloed.
Indieperewaterlagen isvoedselvoormacrofaunaenplantenetendevogels,voorzover datnogaanwezig is,buitenbereikvandeze
vogels.Visetendevogels lijkenminder afhankelijkvandedieptetot
debodem,maarmeteentoenemendediepte isderijkdomaanvissen
zoalsbovengesteld kleiner.Hetvoedselaanbodvoorvisetendevogels
isdaardoor indirect tochafhankelijkvandediepte.
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3 . 3 . 6 . Gev o l gen_yjin_toenemende^ ^ i ^ p £ e _ van_een_reed^s_dLe2e_p^as_ voor
f_lora^ e n _ f a u n a ^
Voorafkanreedsgesteldworden,datdebiologischerijkdomvaneen
plasnietbepaaldwordt dooréénenkele factor,maardooreensamenspelvanverschillende factoren.
a.Hetwater ineendiepeplasheeft gemiddeld eenlageretemperatuurdanhetwater ineenondiepeplas.Hierdoorwordtdeontwikkelingvanjongevisgeremd ineendiepeplas.
b. Ineeneutro'fediepeplaswaarinthermischestratificatieoptreedt,kaneenanaëroobhypolimnionontstaan.Tijdensdenajaarsomkeringmengthetanaerobewateruithethypolimnion zichmethet
wateruithetmeta-enepilimnion,waardoordewaterkwaliteit
sterkkanverslechteren. Intheoriekandezeomkeringgepaard
gaanmetvissterfte,indepraktijk zijnhiervaninNederland
echtergeenvoorbeeldenbekend.
c. Indienineenplasstratificatieoptreedt,danzalverdereverdiepingeenvolumevergrotingvanhethypolimnionveroorzaken.Het
hypolimnionneemtdant.o.v.hetepilimnioninvolumetoe.Wanneerhet zuurstofgehalte inhethypolimnionbenedeneenaanvaardbaarminimumdaalt,zalbijdenajaarsomkeringeengroterekwaliteitsvermindering optreden.
Indiendewaterkwaliteitvanhetwaterinhethypolimnion
zodanig is,datnadedestratificatiehetwater indeplasniet
voldoet aandenormen,dankanverkleiningvanhethypolimnion
eenoplossingzijn.Opdezemanierzoumetbehulpvanschatting
omtrent deteverwachtenwaterkwaliteit,hetmaximaal toelaatbare
volumevanhethypolimnionkunnenwordenberekend.Hetminimale
volumekanwordenbepaald dooruit tegaanvanschattingenomtrentdehoeveelheid organische stof,dieafgebrokenmoetworden
inhethypolimnionendedaarbijbenodigdehoeveelheid zuurstof.
Concluderend kangesteldwordendatthermischestratificatieop
zichnietperseaanleiding geeft totverminderingvandekwaliteitvanwater.
Wel zalindemeestegevallendekwaliteitveranderen,maarmet
name invoedselarme (oligotrofe)plassenzalditbinnenaanvaardbaregrenzenkunnenblijven.Wanneer stratificatieoptreedt
ineengeëutrofieerdeplas,veroorzaakt ditgroteverschillenin
chemische samenstelling indeverschillendewaterlagen.Daardoor
verandert dekwaliteitvanhet a-biotisch milieu.Hetligtmeer
voordehand eutrofiëring tegentegaan,dankunstmatigdestratificatietebewerkstellingen.
d.Deinvloedvandegolfwerking opdeplantenvandehydro-en
mesoserie isalbesproken in3.3.4.2.a.
Degolfhoogtewordtbeïnvloed doordedieptevaneenplas.
Nahetbereikenvaneenbepaalde"grensdiepte",heeftverdere
verdieping geeninvloedmeeropdegolfwerking (WerkgroepDiepe
Plassen 1966enbijlagen2,3en4 ) .

- 42-

Erbestaatweleenverband tussendestrijklengtevandewind,
dewindsnelheid endegolfhoogte.Intabel3wordenbijeenvrij
krachtigewind,destrijk lengten (f)vandewindendedaarbijbehorende golfhoogtenvermeld.
f(m)

500
1000
2000
3000
4500

golfhoogte (m)
0.12
0.28
0.42
0.49
0.60

tabel3.Golfhoogtenbijverschillende strijklengten (f)envrij
krachtigewind (29m/sec;windschaalBeaufort 5)
(ontleend aanWerkgroepDiepePlassen1966).
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4.Functieeninrichting.
Dedoorzandwinningontstane zandwinplassenkunnenvoorverschillende
doeleindenaangewendworden.Dezezijn:natuurgebied,visplas,recreatiegebied,stortplaats enplasvoorwaterbekken.Devormgeving eninrichtingdiegewenst zijn,zijnafhankelijk vandefunctievandezandwinplas.Indithoofdstuk zullenvoordeverschillende functiesenkele
algemenerichtlijnengeschetstworden,waaraaneenzandwinplasmoetvoldoen.
4.1.JNaj^uurgebied (VanDuin 1974,HarrisonandHarrison1962/1963,
MörzerBruyns enTimmermans 1953,NIP 1967,Poeniche
1963).
Deecologischewaardevaneenzandwinplas alsnatuurgebied ishoger
naarmate eengroterdeelondiep is(ondieperdan4-5meter),de
lengtevandeoeverlijngroter isendetaludseenflauwerehelling
hebben (fig.21).

50m.

figuur21.Mogelijk taludvaneenplasmetdefunctienatuurgebied.
Inzandwinplassenkandevogelrijkdomvergrootwordendoorverbeteringvandevoedselvoorziening,dedekkingsmogelijkheden ende
nestgelegenheid.Opwelkeverbetering denadrukkomt teliggen,
hangtafvandevogelsoortenwaarvoormeneengunstigbiotoopwil
creëren.Hierbijkanonderscheid gemaaktwordentussenbroedvogels,
trekvogels enalleenfouragerendevogels.
Omhetbiotoopvoorwatervogels teverbeteren,kunnenonder
anderedevolgendemaatregelen genomenworden:
-dooraanlegvaneenzogrootmogelijke oppervlaktemeteenwaterdieptekleinerdan4-5meter,kandevegetatie zichgemakkelijker
vestigenenwordendevoedselvoorziening,dedekkingsmogelijkheden
endenestgelegenheid groter.Hierbijkanonderscheid gemaakt
wordenin:
a.eengedeeltemet eenwaterdieptevanca.50cm;hiervestigen
zichdeplanten dietotdemesoseriebehoren.Ditgedeelteis
vooralgeschikt alsvoedsel-enbroedgebiedvoorzwemeenden.
b.eengedeeltemet eendieptetussen1en4meter;hierkande
vegetatievandehydroserie zichontwikkelen.Opdezediepte
komenvooralbodemorganismenvoor,diegeschikt zijnalsvoedselvoorduikeenden.
-doorvergrotingvandeoeverlijnenverflauwingvanboven-enonderwatertaluds,kaneengroteroppervlakoevervegetatieontstaan.
-dooraanlegvaneilandjes (alofnietdrijvend)wordtdeoeverlijn
vergroot enontstaanrustigebroedgebieden.Omdewatercirculatie
ineendiepeplasniet teverslechteren,ishetwenselijk eilanden
niet teveruitdeoeverlijnaantebrengen.
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Doorhetplaatselijkhandhavenvansteileboven-watertaluds,kan
eenaantrekkelijkmilieuvooroeverzwaluwenontstaan.Dooraanplant
vanverschillende soortenbomenenstruiken indenabijheidvande
plas,kanderijkdomaanniet-watervogelswordenvergroot.
Eenandere factor,dievanbelang isvoordevogelrijkdom,is
het alofnietaanwezig zijnvaneenverstoringsbron (snelweg,
spoorlijn,recreatie).Uiteenonderzoekvanweidevogelpopulaties
blijkt,datdeverstoringdooreendrukkesnelwegzichovereenafstandvantenminste 1.200meteruitstrekt (VanDuin 1974). De50%
verstoringsafstand bedraagtminstens500meter (fig.22).Ookde
aardvandeverstoringsbronheeft invloedopdematevanverstoring
vanweidevogels (tabel4 ) .
Inhoeverredezeonderzoeksresultatentoepasbaarzijnopnietweidevogels,isonbekend.Het isechter teverwachten,datdeautosnelwegen,dievaakopkorteafstandvaneenzandwinplasliggen,
eennadelige invloed opdevogelrijkdomhebben.
POPULATIEDICHTHEID
(broedparen/ha)

100%

50%

afstand tot verstoringsbron (m.j
200

400

600

eoo

1000

1200

figuur22.Invloedvaneendrukkeverkeerswegalsverstoringsbron
opdepopulatiedichtheid vanweidevogels (ontleendaan
VanDuin 1974).
Afstand totverstoringsbron inmeters
verstoringsbron
snelweg (7.500auto's/dag)
streekdorp
secundaireweg
landbouwweg
spoorlijn (2xperuur)

50%verstoring
500
500
250
200
200

0%verstoring
1.200
1.200
800
500
650

tabel4.Relatie tussendeaardvaneenverstoringsbronende
afstandsinvloed m.b.t.verstoringvanweidevogels
(ontleend aanVanDuin 1974).
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4.2.Vispias.
Indezeparagraafwordt indeeersteplaatseenopsomminggegeven
vanaspecten,dievanbelangzijnvoordevisrijkdom,waarbijverwezenzalwordennaardeparagrafenwaareenenander isverklaard.
Daarnawordendeinrichtingscriteria t.b.v.devisserijvermeld,
a.Aspectenvanbelangvoordevisrijkdom:
-vergrotingvanhetoppervlakmeteengeringewaterdiepte.Dit
kanbereikt,worden,dooruitbreidingvandeplasmetondiepe
gedeelten,verflauwingvandetaludsenaanlegvaneilandjes
(zieparagrafen3.3.5.2.,3.3.6.,4.1.).
- zorgvooreengoedewaterkwaliteit.Eenslechtekwaliteitvan
hetwatereneenafnamevandekwaliteitwordenveroorzaakt
door toevoervanvuilwatereneentedichtaanhetwater
staanderandbeplanting (zieparagrafen3.3.3.,3.3.6.).

b. Inrichtingscriteriavoordevisserij:
Omwaterbevisbaar temaken ishetwenselijk datvoordevisser
meteengewonehengelop5meteruitdeoeverlijndewaterdiepte
+ 1,5-2,0meterbedraagt.Ditkomtovereenmeteentaludvan
1:3 (zie fig.23).
Bijgeringerediepteontstaat eenoverdadigeplantengroei,waarvan
devisser lastondervindt.Wanneermeteenwerphengelwordtgevist,
dientop25meteruitdeoeverlijndewaterdiepte2,5-3,0meter
tebedragen. Vooralvoorrecreatievissers ishetwenselijk,dater
visplaatsenopzuidelijkeofwestelijke oeverswordengesitueerd,
zodatvissersdezon,dewind enderegeninderughebben
(Veldhuis 1974).

grasmat mot
verspreid* sttuikan
onderwaterb«rm '

figuur23.Dwarsprofiel,onder-enbovenwatertaludvisplaats.
(ontleend aanVeldhuis 1974).
Bijdeplaatskeuze,vormgevingeninrichtingvandeplastotviswater,dientverdernogmetdevolgende puntenrekeningteworden
gehouden:
-hetviswatermoetgoedontslotenzijn.Ditbetekent,datde
plas liefst totop200meterperasbereikbaarmoetzijn.
Bovendienmoetdevisserhetrechthebbenopdeoeversvan
deplas telopen(looprecht).
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Om verstoring van visser en vis te voorkomen, moet het ontsluitingspad op enkele meters uit de oever worden aangelegd.
Bij een brede ondiepe oeverzone kan een vissteiger worden
aangelegd (Van Haasteren
1975/1976).
- de overschrijding van de capaciteit van het viswater kan tot
op zekere hoogte voorkomen worden, door de capaciteit van de
parkeervoorziening af te stemmen op de capaciteit van het
viswater.
- indien op de plas visboten toegestaan worden, is een trailerhelling gewenst.
- b i j de aanleg van visplaatsen moeten voorzieningen getroffen
worden voor invalide sportvissers.
4.3. Recreatiegebied (Van Duin 1971, Van Haasteren 1975/1976
~ Veldhuis 1 9 7 4 ) .
De waterrecreatie kan verdeeld worden in vissen, zwemmen en watersport. Deze vormen van recreatie stellen specifieke eisen aan de
inrichting. Bij de inrichting kan de nadruk gelegd worden op één
v a n de recréâtievormen, dikwijls zal echter voor een combinatie
gekozen worden. De criteria die gesteld worden aan de inrichting
voor de sportvisserij, zijn vermeld in paragraaf 4.2. De inrichtingscriteria voor zwemmen en watersport worden hierna beschreven.
a. Zwemmen.
Hoewel diepe plasen voor zwemmers meer risico opleveren, door het
optreden van koudwaterstromingen, worden ze vaak geheel of gedeeltelijk ingericht als strandbad. Hierbij is het gewenst dat de vorm
van de plas aan de volgende criteria voldoet:
- taluds: in figuur 24 is een in de praktijk vaak toegepast talud
geschetst. Op het deel van het talud met een helling van 1 op 10
spoelt het op het water drijvende vuil aan. Doordat het zich
hier concentreert, is het gemakkelijk te verwijderen. Voor b a ders is een boven- en onderwatertalud dat uit zandig 'materiaal
bestaat, het meest gewenst.
- de stranden moeten gericht zijn op het zuiden of zuidoosten
i.v.m. de zonnestand.
- op de overgang van het ondiepe naar het diepe gedeelte van de
plas (in fig. 24 op 60 meter uit de oeverlijn) is een markering
nodig.
20m

60m.

figuur 2 4 . Dwarsprofiel, onder- en bovenwatertalud voor strandbad.
Bij de inrichting dient nog met de volgende aspecten rekening te
worden gehouden:
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- degebruiksintensiteit dient afgestemd tewordenopdewatermassa
endegroottevanhet zelfreinigend vermogenvanhetwater;de
aardvandebodem speelthierbijeenrol.Deminimalehoeveelheid
waterdievereist isperbader,bedraagt ca.15m3.Bijdeberekeningvandetoelaatbare gebruiksintensiteit vandiepeplassen
wordtervanuitgegaan,dat alleendewaterlaagtot2meterwaterdiepte tothet zelfreinigendvermogenbijdraagt (Huisman 1973).
-deziekteverwekkende bacteriën,diedoordemens inhetwater
wordengebracht stervenvoorhetgrootstedeelbinnen10dagenaf
(Scholte-UbingenKats 1966).Dezeziekteverwekkende bacteriën
kunnenzichaanslibdeeltjeshechten.Bijopwervelingvande
slibdeeltjes,wordendebacteriënweer inhetwaterverspreid.In
diepeplassenzullenbijgeringewaterbeweging deslibdeeltjes
met deaangehechtebacteriëngedeeltelijk bezinken inhetdiepe
deel.
- indienstratificatie optreedt,isdewatercirculatie beperkttot
het epilimnionenzullendeeenmaal inhethypolimnionterechtgekomenbacteriënnietmeeropgewerveldwordenenafsterven.
-ermoetgezorgdwordenvooreen goedewaterkwaliteit (voorwaterkwaliteitsnormen zieAdviesbureauArnhemb.v. 1974,Huisman
1973, MinisterievanVerkeerenWaterstaat 1975).Afgesloten
plassenverdienendevoorkeur,wanneererkansbestaatoponcontroleerbareverontreinigingenvanbuitenaf.Hierdoorontbreekt
danechterdemogelijkheid omdeplasdoortespoelen.
-beplanting geeftbeschutting tegenwindenzon.Doordebeplanting
meerdan5meteruitdeoeverlijnaante leggen,voorkomtmen,dat
teveelbladafval inhetwaterwaait (Veldhuis 1974).
b.Watersport.
Inzandwinplassen zijndemogelijkhedenvoorwatersportbeperkt,
omdat zevaakkleinzijnenniet inverbinding staanmetopenwater. Bovendien isbijhetomslaanvanbotendekansopverdrinken
groter,danineenondiepeplas.Opdediepezandwinplassenvindt
kleinewatersport plaats.Hiervoorkunnenbeperktevoorzieningen
getroffenworden indevormvaneentrailerhelling enaanlegsteigers.
4.4.St£rtp_laats_.
Zandwinplassenwordensomsvolgestortmethuisvuil,puin,baggerspecie,mijnsteenofandereafvalstoffen.Afhankelijkvandecategorieafvalstofbestaathetgevaar,datverontreiniging vande
bodemenhetgrondwater optreedt.Geziendebehoefteaangrondwater
-o.a.voordrinkwatervoorziening -enhetgevaardateenmaalverontreinigd grondwatervrijwelonmogelijkweervolledig gereinigd
kanworden,dienthetbeleideropgericht tezijnverontreiniging
t.g.v.ongecontroleerd stortenvanafvalstoffentegentegaan.Een
eersteeiszaldanookzijn,dat stortingalleenopgrondvaneen
vergunningofontheffingvandeoverheid kanplaatsvinden.
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Uitdepraktijk isgebleken,datbijopvullingvaneenplas
methuisvuilofgipsrijkpuin,zichstankproblemenkunnenvoordoen
doordat ineennagenoeg anaëroobhypoliranionH^Sgevormdwordt
(zieparagraaf 3.3.2.4.).Ditkanvoorkomenworden,doordeplas
binnenéénjaarvoltestorten,toteendieptewaarbijgeenstratificatiemeerkanoptreden.Wanneerdeplastegroot isomsnel
volgestort teworden,kanmenproberendewaterstand teverlagen.
Hierdoor isdanmindermateriaalnodigomdeplasoptevullentot
diewaterdiepte,waarbijgéénstratificatiemeerkanoptreden.Deze
methode levertmoeilijkheden op,wanneereentegrotehoeveelheid
water toestroomt.Eenandereoplossing ishet indelenvandeplas
incompartimenten.Compartimentering ismogelijk doornietéén
groteplastezuigen,maarmeerderekleine.Eenbezwaarvandit
laatste is,dateengrotereoppervlaktenodig isomdezelfde
hoeveelheid zand tewinnen.
4.5.Waterbekken
Degroterwordendebehoefte aandrinkwaterzalertoe leiden,datin
toenemendematevanoppervlaktewater gebruikzalmoetenwordengemaakt,omindiebehoefteblijvend tekunnenvoorzien.Ommetname
kwalitatieve redenenzalhetnietaltijdmogelijkzijn,oppervlaktewater involdoendemateaanbeken,kanalenenrivieren teonttrekken.Danisvoorraadvormingm.b.v.spaarbekkenseenmogelijkalternatief.
Zandwinplassen zijninprincipe interichtenalsspaarbekken
voordrinkwater.Deeisendiedaarbijgesteldmoetenworden,hebben
primairbetrekkingopde stabiliteit ensamenstelling (afdichtende
lagen)vandebodem,destabiliteit vandetaludsendekwel.
Degeohydrologische gesteldheid vandeondergrond isderhalvebepalendvoordeconstructie endemogelijkheid omwateropteslaan.
Indiendegeohydrologische gesteldheidnietvannaturegeschiktis,
danishetmogelijkbodem entaludsvanhetbekkenkunstmatigaf
tedekken.Gevaarkanbestaan,datdedoorlatende laagofdebekledingwordtopgedrukt,alsgevolgvanoptredendepotentiaalverschillen,bijonttrekkingvanwateruithetbekken.Bijdetoetepassen
peilvariatiesdienthiermee rekening tewordengehouden.Hetspreek
voor zich,dateveneens problemenvanfysische,chemischeenbiologischeaardeen rolspelenbijdehandhavingvaneenzogoedmogelijkekwaliteit vanhet spaarbekkenwater.Zandwinplassenkunnenook
gebruiktwordenomkwaliteitsverbetering vanhetoppervlaktewater
tebewerkstelligen (b.v.doorspoelingvanboezemwater). Inzo'n
geval issprakevaneendoorstroombekken.Deeisent.a.v.stabiliteitenkwelzijndanminderstringent.
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5. Globale verkenning van zandwinplassen inOverijssel.
5.1.J^n2ei<*.inJ2.•
Om twee redenen leekhet wenselijk om naast de literatuurstudie,
waarvan verslag is gedaan in devoorgaande hoofdstukken, practisch
werk uit te voeren bij een aantal zandwinplassen. In de eerste
plaats zouden de in de literatuur vermelde stellingen omtrent de
aspecten, die een rol spelen bij de ecologie van een plas, inde
praktijk getoetst kunnenworden. Ten tweede zal bijhet doen van
suggesties ten behoeve van een op te zettenmeerjarig onderzoek
naar de relaties tussen het fysisch milieu van een zandwinplas en
de ecologische waarde van die plas, een betere aansluiting op de
praktijk mogelijk zijn.
Tijdens de veldwerkperiode,welke liep van 8 juli tot en met
4 augustus 1977,zijn in totaal eenentwintig plassen geïnventariseerd, waarbij gelet is op demorfologie, fysische en chemische
waterkwaliteit, de bodem en de vegetatie.
5.2.Methoctevan onderzoek.
Allereerst wordt in paragraaf 5.2.1. besproken,hoe de keuze van
de plassen isverlopen. Vervolgens worden inparagraaf 5.2.2. de
inventarisatie- enmeetmethoden toegelicht.
5.2.1.J?1
jisj^nkeuze^
Het onderzoek isbeperkt tot plassen inOverijssel. In deze provincie zijn ongeveer 150plassen aanwezig waarin zand, klei en/of
grind is gewonnen. Aangezien de doelstelling van het onderzoek is,
na te gaanwelke relaties er bestaan tussenhet fysisch milieu en
de ecologische kwaliteit van een plas, komt een aantal plassen niet
voor onderzoek in aanmerking,"omdat in die plassen de relaties
verstoord worden door ander factoren. Teneinde het aantal
variabelen tebeperken, is een aantal categoriën plassen buiten het
onderzoek gehouden. Het betreft plassen die:
- bestemd zijnvoor recreatieve doeleinden of
- volgestort worden met vuil of
- nog in exploitatie zijn.
Daarnaast zijn plassen kleiner dan 1hectare buiten het onderzoek
gehouden, omdat in de toekomst ten gevolge van delfstofwinning plassen zullen ontstaan,die groter zijn.Van de 50geschikte plassen is
daartoe tijdens een kort bezoek aan elk, een aantal gegevens genoteerd. Deze gegevens zijn verwerkt in bijlage 5enworden hieronder
kort toegelicht.
- Plasnummer (PPD. A.-nummer).
Bij devergunningsaanvraag voor ontgrondingen krijgen de aanvragen een nummer,deze nummers zijn in eerste instantie gebruikt
ter aanduiding van de plassen.
- Top.-bladnummer.
In deze kolom ishet nummer van de topografische kaart 1:25.000
vermeld, waarop de plas voorkomt.
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Ligging inhetlandschap.
Hierbij isonderscheid gemaakt instuwwal,veengebied,veen/weidegebied,weidegebied,bos/weidegebied,bosgebied enuiterwaarden.
Ditcriteriumheeft geleid toteenindelingvandeplassenin
zevengroepen.
Oppervlakte.
Deoppervlakte istijdensdeinventarisatiegeschatm.b.v.de
topografischekaarten.
-1
Delengte/breedteverhouding isgeschatm.b.v.detopografische
kaarten.
Randbeplanting.
Randbeplantingheeft invloed opdewindwerking.Derandbeplanting
iswatbetrefthoogte ingedeeld inklassen.Inonderstaand schema
isdegehanteerdeklassenindelingweergegeven.Watbetreft demate
vangeslotenheid isonderscheid gemaakt tusseneentamelijkopen
(symboola)eneentamelijk geslotenrandbeplanting (symboolb).
Aanwelkezijdedevegetatievoorkomt,isaangegevenmet desymbolenN(noord),W(west),Z(zuid),O(oost).
Hoogte
(meters)
0 - 5
5-10
10-15

klasse
1
2
3

Bijdeplassen inhet stuwwallandschapisdediepteliggingvan
belang,omdatookhierdoordewindwerkingwordtbeïnvloed.
- Oriëntatielengte-as.
Deoriëntatievandelengte-as isvanbelangm.b.t.derelatieve
windinvloed.Bijplassenwaarditgegevenontbreekt,isgeen
sprakevaneenlengte-as.
-Windinvloed.
Dewindinvloed isvanbelang inverbandmethetoptredenvanstratificatie.Binneniederecategorie isaandeplasseneenrangordecijfervoordewindinvloed toegekend.Eenlagercijfervoorde
windinvloed betekent,datdewindinvloedkleiner is.Bijdebepalingvanhetcijfer isrekeninggehoudenmetderandbeplanting,
oriëntatievandelengte-as,liggingvanhetwaterniveaut.o.v.
maaiveld (plassenindestuwwalgelegen)enhet feit,datin
Nederland gedurendedezomer,dewindvoornamelijkuitzuidwestelijkerichting afkomstigis.
Grootstewaterdiepte.
Degrootstewaterdiepte,dieopdezebijlage isaangegeven,is
gebaseerd opeenschattingvanmedewerkersvandeProvinciale
PlanologischeDienst.
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-Bovenwatertalud.
Dehellingvanhetbovenwatertalud isaangegevend.ra.v.een
symbool:
s =steil
ms=matigsteil
f =flauw
- Ouderdom,afwerking.
Deouderdomvandeplassenisaangegeven,doorhetaantaljaren
datverstreken is,tussenhet tijdstipwaarop indeplasgeen
zandmeergewonnenisen1977.
- Verbindingopenwater.
Wanneeruitdetopografischekaartdanweldefeitelijkesituatie
bleek,dateenverbindingmetopenwateraanwezigwas,danisdit
genoteerd.
-Verstoring.
Alsverondersteld werd,datverstoring doorvissers,zwemmersdan
welwatersporters optreedt,dan isditaangegevenmet resp.v,z
enw.
- Ondiepedelen.
Deaanwezigheidvanondiepedelenisgenoteerd.
- Onderzochteplas.
Met eenkruisje isaangegevenwelkeplassenuiteindelijk bijhet
onderzoek zijnbetrokken.
Bijdekeuzevandezandwinplassen isgetrachtomplassente
kiezenmeteenonderlingzogrootmogelijkevariatie infysische
kenmerken.Omdatdezandwinplassenvrijwelallemaalverondersteld
wordendieptezijn,iseentweetalplassen inhetonderzoekopgenomen,waaruitklei isgewonnenendieondiep zijn.Eenoverzichtvandeliggingvandeonderzochteplassengeeftbijlage6.
Devolgordevandeplassen isinhetverslag,tenzijandersvermeld,gelijk aandevolgordevandeplassenopbijlage5.
5.2.2.Ve£richte_metingen^
Ronddeonderzochte plassen iseenaantalelementengeïnventariseerd,dievanbelangzijnomdeecologischewaardevaneenplas
tekarakteriseren.Bijdeverrichtemetingenopdeplassenis
gebruikgemaaktvaneenrubberbootmetbuitenboordmotor.De
volgordewaarindewerkzaamhedenophetwaterzijnuitgevoerd,
wordtbijdebesprekinghieronderaangehouden.Er isgetrachtde
verstoringopdemonsterplekken (M)(ziedekaartenvandeplassen,tekening-bijlagen),zokleinmogelijk tehouden.Hetdiepstepunt isgekozenomdebemonstering teverrichten,omdatdan
hetverschil inmacrofaunasamenstellingbijplassenmeteenverschillendedieptehetduidelijkst zoublijken.
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5.2.2.1.Diepternet_ing^
Over iedereplas isinminimaaltweeraaiengevaren.Deraaienzijn
gelegd tussenpunten,dieopdekaarteninhetveldherkenbaarwaren.Meteenzelfregistrerende dieptemetervanhetmerkElac(type
LAZ100)zijndaarbijdwarsprofielengemaakt.Hetdiepstepuntdat
tijdenshetvarenwerdafgelezen,iszonauwkeurigmogelijkgelokaliseerdmetmarkante puntenaandewal (bomen,gebouwen, e.d.).
Hetdieptstepuntwerd laterweeropgezochtomdaardemetingente
verrichten.Hetpuntwerddantijdelijk gemarkeerdmeteendrijver
aaneenanker.Hetankerdiendetevensomtijdensdemetingende
bootopzijnplaatstehouden.Delengteschaalwaaropdedieptemeter registreert,isafhankelijkvandesnelheidwaarmeewordt
gevaren,dezeschaal isbijdeverwerkingtelkensteruggebrachttot
1 :2500.
Dedieptemeterbegintverschilleninbodemhoogte teregistreren,bij
eendieptegroterdan75centimeter.Hierdoorendoordat devaarsnelheid inhetbeginnognietconstant is,bleekhetnietmogelijk
omdetaludhellingnauwkeurigteregistreren.Hetverloopvande
onderwatertaluds isdaaromopmeernauwkeurigewijzemetbehulpvan
eenlangemeetstok,bepaald toteendieptevantweemeter.
5.2.2.2.Temper£tuu_r-_en_^uur£tofver_loo_p_.
Het temperatuur-enzuurstofverloopbijhetdiepstepunt isopgemetenmeteenzuurstofmetervanhetmerkYellowSpringsInstruments
-model57.Met debeschikbaremeetkabelkantotopeendieptevan
14meter gemetenworden.Ineenaantalgevallenkandaardoorniet
totopdebodemgemetenworden,maar inalleplassendieperdan
14meter lagendespronglaag endebegindieptevanhethypolimnion
binnenmeetbereik.Demetingenzijnvanafhetoppervlakomdemeter
verricht.Tercontrolevandezuurstofmeter isbijiedereplaseen
watermonster genomenvooreenzuurstofbepalinginhet laboratorium.
Dezuurstofmeter bleekhierbijsteedsvoldoendenauwkeurig.
5.2.2.3.Chemischewaterkwaliteit.
Omeenindruk tekrijgenvandechemischesamenstellingvanhet
watervandeplassen,zijnterhoogtevandediepstepuntenwatermonsters genomenaandeoppervlakte.Indiegevallendateenspronglaagaanwezigwas,zijnmet eenRuttnerfles(sen)ookwatermonsters
genomen inhethypolimnion.Erzijntweewatermonstersgenomen.
Heteerstemonsterdiendevoordebepalingvanhettotaalstikstofgehalte;ditmonsterwerdgefixeerd.Hettweedemonster isgebruikt
voordebepalingvanhetchloridegehalte,hetgeleidingsvermogen,
deC.O.D.endepH.Dewatermonsters zijninmelkflessenbewaard.
Allemonsterszijnbinnendriedagenbijhetlaboratoriumvande
ProvincialeWaterstaat vanOverijsselbezorgd.DepHisook inhet
veld gemetenmet eenpH-meter.Indemeestegevallenwasde inhet
veldbepaaldepH-waardenagenoeggelijkaandewaarde,dieinhet
laboratoriumwerd bepaald.DepH-waardendieinhet laboratorium
zijnbepaald,zijnverderaangehouden.
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5.2.2.4.Do£r£icht_.
Het doorzicht isgemetenmet eenSecchi-schijfvanuit debootbij
hetdiepstepunt(M).
5.2.2.5.J^lankton^
Fytoplanktonmonsterszijngenomenvanhetwateraandeoppervlakte
en,alseenspronglaag aanwezigwas,vanhetwater inhethypolimnion.Dezelaatstemonsters zijndanopdezelfdedieptegenomenals
demonstersvoordechemischewaterkwaliteitbepaling.Erisgebruik
gemaaktvaneennetmet eenmaaswijdtevan30micrometer.Doordit
net issteeds 25literwatervandebetreffendedieptegefiltreerd.
Het fytoplankton isineenplasticmonsterflesjebewaard enopde
walvond fixatiemet formalineplaats.Defytoplanktonmonsters zijn
kwalitatief enkwantitatief geanalyseerd ophet laboratoriumvan
ProvincialeWaterstaatvanOverijssel.
5.2.2.6.Macrofauna.
Demacrofaunaopdebodembijhetmonsterpunt (M)isbemonsterddoor
met eenbodemhappervijfmaaltehappen.Degebruiktebodemhapper
iseenEkmanhapper enmetéénhapwordt 225cm2(15x 15cm.)bemonsterd.Het opgehaaldebodemmateriaal (klei,organische stof)is
beschreven.Hetmacrofaunanet isvanuit debootuitgespoeld enop
deoever ishetmonsteruitgezocht.Dedeterminatie isverrichtop
het laboratoriumvandeVakgroepNatuurbeheervandeLandbouwhogeschool.
5.2.2.7.Vegetat.ie_i_n_e_n£pnd_de_£lassen.
De inventarisatievandevegetatie inenronddeplassenbestaat
uit eenstructuurbeschrijving endesoortensamenstellingmethet
bedekkingspercentage.Bijdestructuurbeschrijving zijndevolgende
eenhedenonderscheiden:
1.Watervegetatie:
drijvendewaterplanten
submersevegetatie;deze isnietopgenomenomdatdebeschikbare
tijdniet toeliet,ditvoldoende nauwkeurig tedoen.
2.Oevervegetatie:
breedte< 2meter
breedte 2 - 5 meter
breedte>5meter.
3.Vegetatie indeomgeving:
-grasland
-ruigte 1 - 2 meterhoog
-elzenbroekbos <10meterhoog
-wilgenbroekbos<10meterhoog
-eiken-en/ofberken-en/ofgrovedennenbos
> 10meterhoog
-randbeplanting
<5meterhoog
5 - 1 0 meterhoog
> 1 0meterhoog.
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Hetonderscheid inrandbeplantingenelzenbroek-,wilgenbroek-,
eikenen/ofgrovedennenbos isgemaakt,omdatde laatstecategorie
bossenreeds langaanwezig is,terwijlrandbeplanting eenrelatief
jongeaanplant ronddeplasbetreft.Allewaargenomenhogereplantensoortenbijeenrondgangronddeplaszijngenoteerd,waarmeede
huidige soortensamenstelling zogoedmogelijk isvastgelegd.Daarnaast ism.b.v.decodom-methodevanTansleydebedekkingsgraad in
deverschillende eenhedenaangegeven.Metdezemethodewordtde
matevanvoorkomenaangegevenmet zessymbolen:
dom. (dominant) - indebetreffendeeenheidmeerbedekkenddan
alleanderesoortentesamen
cod.(codominant)- idem,voorkleinegroepvansoortengezamenlijk
ab. (abundant)
- minder,maar tochrelatiefveelbedekkendof
zeertalrijk
fr. (frequent)
- relatiefweinigbedekkend,dochvrijtalrijk
sp. (spare)
- weinigbedekkend enweinigtalrijk
r. (rare)
- slechtsweinigkerenwaargenomen
5.2.2.8.Bovenwatertaluds.
Bijderondgang ronddeplassenzijnschetsengemaaktvandebovenwatertaludsmetdedaaropvoorkomendevegetatie.Deafstandenen
hoogteverschillen zijngeschat.
5.2.2.9.Vejrbindingmetande_r_oppery_laktewater_.
Indienereenverbindingmetanderoppervlaktewaterwerdvastgesteld,dan isditaangegevenopdekaarten(zietekening-bijlagen).

5 . 2 . 2 . 1 0 . Jte£reat_ie.
Gegevensomtrent deillegaleofwelwilderecreatiezijnverzameld
doorgesprekkenmetdemensen,dieindebuurtvandeplassen
wonen.Omdat tellingenontbreken,zijnschattingenvandeaantallen
recreantengemaakt.Onderscheiden zijnvissers,zwemmersenwatersporters.
5.2.2.11.Vissen^
Degegevensoverdesoortenvissendieineenplasvoorkomen,zijn
voornamelijk afkomstigvanvissersenmensenuitdebuurt.
5.2.2.12.Vogels^
Tenbehoevevanhetverkrijgenvangegevensomtrenthetvoorkomen
vanvogels inenrondplassen,zijnmedewerkersvanhetS.O.V.O.N,
aangeschreven.De ledenvandezestichtingirerrichtenvogelinventarisaties,waarbij ieder lidgegevensverzameltvaneenblokmeteen
oppervlaktevan25km2.
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5 . 3 . Besp£eking_en înterprejtat_ie_ van_ r e s u l t a t e n ^
5 . 3 . 1 . Inleiding_.
Bijdebespreking en interpretatievanderesultatenmoet steedsin
gedachtenwordengehouden,datdevariatie inmorfologieenbiologischekwaliteitenvanzandwinplassen groot is.Uitgaandevanhet
bestaanvaneenzichoptimaalontwikkelende zandwinplas,zijner
allerleivariantendenkbaar.Hetoptimalemodelheeft eenbepaalde
vormgeving,ouderdomenexternebeïnvloeding.Wanneeréénvandeze
abiotischemilieufactorenvarieert,bijvoorbeeldhetoppervlakondiep,terwijldeoverige factorenconstantblijven,ontstaateen
reeksmodelplassenmet iedereeneigenecologischewaarde.Veranderingvanéénvandeandereabiotischemilieufactorenheeftallerlei
variatiesbinnendereeksmodelplassentotgevolg.
Wanneeronderzoekwordtverrichtnaardeinvloedvantoenemende
diepteopdeecologischekwaliteitvaneenzandwinplas,dan ishet
noodzakelijk plassenmet elkaar tevergelijken,diealleenvariëren
indiepte,terwijldeoverige abiotischemilieufactorenhetzelfde
zijn.Demoeilijkheden bijde interpretatievandeverzameldegegevensvindenhierinhunoorzaak.
Debeschrijving en interpretatievandeverzamelde gegevensvan
eenentwintig zandwinplassen isopgesplitst inmorfologische,chemische,fysischeenbiologische aspecten.Iederaspect ofonderdeel
daarvanwordtvoorallezandwinplassen tegelijkbehandeld.
5.3.2.Morfologóe^
Inbijlage7zijnvande21geïnventariseerde plassendevolgende
gegevensvermeld:denettooppervlakte (wateroppervlakte),dediepte,
degemiddeldehellingvande onderwatertaluds tot2meterdiepte,
deoeverlengte,hetoppervlakondiep,hetbodemreliëf,delengte/
breedteverhouding endeoriëntatievandelengteas tenopzichtevan
hetnoorden.Hieronder zalworden ingegaanopdemanierwaaropde
gegevens zijnverkregen;tevenswordenderesultaten inhetkort
besproken.
a.grootte (ha):degeplanimetreerde nettooppervlaktevarieertvan
1tot25ha,meteengemiddeldevan6,1ha.
b.diepte (m):weergegevendoordediepteterhoogtevanhetmonsterpunt.Dedieptevarieertvan2.jtt^indeAchtersteplas (2087)
endeAnemmerplas (928)totca.(20mJLndeDiepeWiede (351)en
deLichtmis (888).
^
c.gemiddeldehellingvanhetonderwatertalud tot2mwaterdiepte:
dit isgeschatmetbehulpvande ingemetentaluds,dierepresentatiefgeachtwordenvoor;jie~ineenplasvoorkomende taluds.De
variatie is1 :1tot1 :8met eengemiddeldewaardevan1 :4,5.
Het onderwatertalud óp—h&tmomentvanopname isafhankelijkvan
het taludnaontgraving endeinvloedvandegolfwerking inde
tussenliggende periode.Bijvergelijkingvandeingemetentaluds
blijktgeenverschil tebestaantussendewest-zuidwest oeveren
deoost-noordoostoever.Omde invloedvandegolfwerking opoeverafslagenonderwatertalud nategaan,ishetnoodzakelijk omte
beschikkenovertaludgegevensvandesituatievlaknaontgronding.
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d. oeverlengte (m):bepaald met een curvimeter;deverhouding oeverlengte/oppervlakte (m/100m2)is eveneensberekend. Dezeverhouding blijkt af te nemen bij toenemende grootte van de plas (zie
tabel5 ) .
oeverlengte (m.)

grootte plas (ha)
1.1 _ 1.4

452 _ 720

9.1 _ 25.0

1387 .3924

oever!

7 o p p . (myioom4)

4.1 _ 5.1
1.4 .

1.7

tabel 5. Oppervlakte en oeverlengte van deplassen.
e. het oppervlak ondiep (2m):inprocenten van de totale oppervlakte; deze is geschat m.b.v. de gemiddelde onderwatertaluds,
de oeverlengte en de dwarsprofielenvande zandwinplassen. Het
oppervlak ondiep is gesplitst inde delen: (fig.25).
A: oeverstrook ondieper dan 2m met schuine taluds
B: ondiep deel ontstaan door uitstulpingvan de oeverlijn
C:overige ondiepe delen.
oeverlijn

dwarsprofiel

H
figuur 25.Ondiepe delenA, B, enC (weergegeven ineendwarsprofiel en bovenaanzicht vaneen plas.
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DeondiepedelenAenCverschillenvanondiepdeelB,doorhet
optredenvaneensterkere golfwerking.Uitdegegevensblijkt
hetvolgende:
-deAchterste plas (2078),Broekhuizen (2423)endeAnemmerplas
(928)zijnondiepoverdegeheleoppervlakte.
- afhankelijkvandegroottevandeplasendehellingvanhet
taludvarieert deoppervlakte ondiepA.Bijgelijketaluds
heeft eengroteplas,t.g.v.eenrelatiefkleineoeverlengte
(zieook tabel5 ) ,eenkleinerpercentage ondiepteAdaneen
kleineplas (vgl.deLichtmis (1888)metdeBronsvoorderplas
2214)).
-deStobbepias (2537)endeGrietinusplas (2259)hebbeneen
groteoppervlakte ondiepC,ca.50%vandetotalewateroppervlakte.
-ondieptenBkomenvoor indeStegersplas (2354),deHeuveltjespias (1495)endeKoeluchterhank(352-1)met resp.de
volgende oppervlakten:6%, 13%en19%.
-deoverigeplassenbezittenvrijwelalleondieptenA;degemiddelde oppervlaktehiervan is19%vandetotalewateroppervlakte.
bodemreliëf:deze isbepaald inplassenmeteenspronglaag.Als
maatvoorhetbodemreliëf isgekozenvoorhetgrootstwaargenomenhoogteverschilopdebodem.Daarnaast isbijdithoogteverschildehellinguitgerekend.Dehoogteverschillenvariërenvan
1tot 11metermet eengemiddeldevan6meter.Deterplaatse
aanwezigebodemhellingvarieertvan 1:3tot1 :20.Dehoogte
vandehoogstebodemopduiking isuitgedrukt inmeters tenopzichtevandebegindieptevandespronglaag. Innegenplassen
reikendebodemopduikingenplaatselijk tot inhetepilimnion,
met eenmaximumvan3à4meter indeStobbepias (2537),de
Pannekoekenplas (375),deKoeluchterhank (352-1)endeTempelplas (1143).
lengte/breedte:verkregendoordegrootste lengtetekwadrateren
entedelendoordeoppervlaktevandeplas.
12=1_
0
b
0 =oppervlakte

1 - lengte
b=breedte.
Vandeplassenzonder spronglaagofmeteenuitzonderlijkevormgeving isgeen lengte/breedteverhouding gegeven.Vandeoverige
plassenvarieert dezevan1 :1tot 1 : 5 , meteengemiddelde
van 1:2,6.
oriëntatievandelengte-as (ingradent.o.v.hetnoorden):wanneer delengte-as zuidwest (220°-230°)georiënteerd is,dan
komt ditovereenmet deoverheersendewindrichting inNederland.
Dewindinvloed isdanrelatiefgroot.DeStegersplas (2354)en
hetKluizenaarsmeertjevoldoenhieraan.Demeest ongunstige
oriëntatie iseenzuidoostelijke: 130°-140°t.o.v.hetnoorden:
deStuwwalplas ishierhetenigevoorbeeldvan.
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5.3.3.Bodemgest_eldhe_id_^
Inbijlage8zijnvoorzevengeïnventariseerde zandwinplassen
bodemprofielen getekendvandiepboringen,dieverricht zijnvoorde
ontgravingvandezandwinplassen.Deplaatsvandeboorpunten isop
de tekening-bijlagenweergegeven.Indeveronderstelling datde
diepboringenrepresentatief zijnvoor deomgeving,kangeconstateerdwordendatdebovengrond indeomgevingvandezevenzandwinplassenbestaat uitveen,kleiofzand.Debodemgesteldheid vande
bovenwatertaluds isafhankelijkvandediktevandelaagbovengronddietijdensdeontgravingverwijderd isenvanheteventueelopgebrachtemateriaal, (ziepar.3.2.).Het isdaaromnietmogelijkom
uitdediepboringenafteleiden,watdebodemgesteldheid vande
bovenwatertaluds is.Ookvoordeonderwatertaluds isditvrijwel
onmogelijk,omdat tijdensdeontgraving anderbodemmateriaalgesedimenteerd kanzijn.Bovendienzalde samenstellingvanhetonderwatertalud indetijdveranderen,dooreenvoortdurend procesvan
erosieensedimentatie.De samenstellingvanhetbodemmateriaalop
hetdiepstepuntvandegeïnventariseerdeplassenisvermeldin
bijlage 19.Inalleplassen iseenmengselvanalofnietvergaan
organischmateriaalmet zandaanwezig.In15vande21zandwinplassen isopdebodemookkleiïgmateriaalgevonden.Wanneerdeze
gegevenswordenvergelekenmetdediepboringen,danblijktdatin
vierzandwinplassen, (Zuiderwaardkolk (2344),Catsmeer (2056),
Stobbepias (2537)enLichtmis (1888))waarkleiinhetbodemprofiel
voorkomt,ditookwordt teruggevondenophetdiepstepuntvande
zandwinplas.
5.3.4.Externebeïnvloeding.
Indezeparagraaf zalkortwordeningegaanopdetweevoordeecologischekwaliteitvaneenzandwinplasbelangrijkste factoren,n.1.
deantropogene endehydrologischebeïnvloeding.
a.Antropogenebeïnvloeding.
Bijdekeuzevanzandwinplassen zijnplassenmeteenrecreatieve
functievervallen.Indegeïnventariseerde plassenvindt,hoewel
opkleine schaal,tochwilderecreatieplaats.Inbijlage9is
derecreatiedruk indeverschillende plassenuitgedrukt inde
geschatteaantallenvissers,zwemmersenwatersportersopeen
drukkedag.Alleen indeStobbepias (2537)endeAnemmerplas
(928),beide inbeheerbijStaatsbosbeheer,vindt geenrecreatie
plaats.Degeschattemaximum recreatiedruk indeLichtmis (1888)
ishet grootst,n.1.50vissersen60zwemmers.Derecreatie
heeft nadelige gevolgenvoordewaterkwaliteit,devogelrijkdom
endeontwikkelingvandewater-enoevervegetatie,maarvan
geenvandefactorenzijnconcretegegevensvoorhanden.
Eenanderevormvanantropogenebeïnvloeding ishetgebruikvan
dedirecte omgevingvaneenplasalsweiland.Bij9vande21
zandwinplassenvindt indedirecteomgevingbeweidingplaats
(bijlage 9). Hierdoorwordtdeoever,dewater-enoevervegetatieingrotematevertraptendevogelrijkdomnadeligbeïnvloed.
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Bijdevergelijkingvandeecologischekwaliteitvanzandwinplasseninrelatietotdevormgeving,isdeantropogenebeïnvloeding
eenstorende factor,diezoveelmogelijkbeperktmoetworden.
b.Hydrologischebeinvloeding.
Eenzandwinplaskanhydrologisch optweemanieren inrelatie
staanmet zijnomgeving:doorrechtstreeks contactmetander
oppervlaktewater endoorondergrondse toestromingvanwater.Op
bijlage9isvermeld ofdezandwinplasseninverbinding staan
met anderoppervlaktewater enwelktypeverbindinghetis.
Onderscheidenzijn:
-eenaltijd openverbinding:aantal3 (b.v.deDiepeWeide
(351)).
-eenperiodiekopenverbinding:aantal5 (ditgeldtvoorzandwinplassen indeuiterwaardenvandeIJssel,diealleenbij
hoogwater indirecteverbinding staanmetde rivier).
-verbindingmeteenoverlaat:aantal4 (b.v.:deStegersplas
(2354); alleenbijhogewaterstanden indeplas iserverbindingmet anderoppervlaktewater).
Dewaterkwaliteit inplassenmet eenalt'ijdopenofeen
periodiekopenverbinding isingrotemateafhankelijkvande
kwaliteit vanhetoppervlaktewater,waarmeeverbindingbestaat.
Vooreenplasmet eenoverlaat geldtditalleen,alswatervan
buitenindeplaskanstromen.
Dematewaarinondergrondse toestromingvanwaternaarde
plasplaatsvindt,wordtbepaald doordedoorlatendheidvande
ondergrond endoorhethoogteverschil tussenhetwaterniveauin
deplasendehoogtevandegrondwaterstand indenaasteen
verreomgeving.Dediepteliggingvandeplas,vermeld inbijlage
9, iseenmaatvoorhethoogteverschilmet denaasteomgeving.
Wanneervantweeplassenderelatietussendevormgevingen
deecologischekwaliteitwordtonderzocht,danmoeto.a.de
hydrologischebeïnvloeding doordeomgevingvoorbeideplassen
gelijkzijn.
5.3.5.Strati_fiçatie.
Degemetenzuurstof-entemperatuurwaarden opverschillende diepten
vandegeïnventariseerde zandwinplassenzijnweergegeven ingrafieken (bijlage 10).Indediepereplassentreedteentemperatuurstratificatie opendientengevolge ookeenzuurstofstratificatie.
Decurve,welkehetverbandweergeeft tussenhet zuurstofgehalteen
dediepte,loopt indemeesteplassenparallelmetdetemperatuurcurve.Hetbuigpunt ligtbijdezuurstofcurve inenkeleplassen
circa 1meterhoger,danbijdetemperatuurcurve.Hetzijn:de
DiepeWiede (351),deGrietinusplas (2259)deTempelplas (1143),de
Lichtmis (1888)enhetKluizenaarsmeertje (642).
Oorzaakhiervan iswaarschijnlijk eenrelatiefgrotereonttrekkingvanzuurstof,dooreengrotereomzettingvanhet aanwezige
organischmateriaal.IndeStuwwalplas (1310)treedtopviermeter
diepte,juistbenedenhetbeginvandespronglaag,eenzuurstofverzadigingopvan200%.
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Deverklaringhiervoorkanzijn,dattengevolgevaneenrelatief
goede lichtdoorlatendheid nogeenaanzienlijke fotosynthesekan
plaatsvinden indemeer stabielewaterlaagonderhetepilimnion.
Doordeverminderdewatercirculatie indezewaterlaag isdeuitwisselingvandegeproduceerde zuurstofmethetepilimnionkleiner,
waardooroververzadiging ontstaat (zieookHutchinson 1965-1967).
Opbasisvanhettemperatuurverloop zijnindediepereplasseneen
epilimnion,eenmetalimnioneneenhypolimniononderscheiden.De
diktevanhetepilimnionvarieertvan1tot7meter,dediktevan
hetmetalimnionvan0,4tot 2meterendediktevanhethypolimnion
van 1tot 14meter.Degemiddeldetemperaturenendezuurstofgehaltenvanresp.hetepilimnion,hetmetalimnionenhethypolymnionin
deafzonderlijkeplassen staanvermeldopbijlage 11.Vandezetemperaturenenzuurstofgehalten iseengemiddeldeoverallegeïnventariseerde plassenberekend (zietabel6 ) .
Temperatuur °C

Zuurstof

mg/,

WATERLAAG

gem.

min.

max.

gem.

min.

max.

epilimnion

19.3

17.0

21.0

8.3

7.0

14.C

metalimnion

15.2

13.5

17.0

2.5

0.0

70

hypolimnion

11.7

9.0

14.0

0.0

0.0

0.5

tabel6.Temperatuur (°C)enhetzuurstofgehalte (mg/l)vanhet
epi-,meta-enhypolimniongemiddeldover18zandwinplassen.
Hetverschil ingemiddelde temperatuurvanhetepilimnionen
hethypolimnion is7,5 °C.Hetgemiddeldezuurstofgehalte inhet
epilimnion is8,3milligramperliter,hetgeenovereenkomtmeteen
verzadigingspercentage vancirca90%.Hetgemiddelde zuurstofgehalte
vanhethypolimnion isinvrijwelalleplassennulmilligramperliter.Debegindieptevandespronglagen indezandwinplassenvarieert
van 1tot 7meter.
Dezespronglaagdiepten zijnéénmaliggemetenopverschillendedata,
echterwel ineenperiodevancircadrieweken.Hieronderworden
dezespronglaagdieptenvergelekenendaarbijwordtervanuitgegaan
dat indebetreffende periodedeveranderingen inspronglaagdiepten
t.g.v.veranderingvandeweersgesteldheid,geringzijn.Dezeveronderstellingwordt inzekeremategerechtvaardigd doorderesultatenvaneentweevoudigemetingvanhet temperatuur-enzuurstofverloop,meteentijdsintervalvancircatiendagen,indeJonerplas
(1543)endeHeuveltjespias (1495).Deverschillentussendemetingen
warennihil.
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Uitgaandevanbovengenoemdeveronderstelling ,zoudendeverschillen inbegindieptevandespronglaagvooreengedeelteverklaard
kunnenwordendoorderegionaleverschillen inweersgesteldheid.De
geïnventariseerde zandwinplassenzijngesitueerd inverschillende
delenvanOverijssel,maar liggenvrijwel allemaal indedriehoek,
gevormd doordeplaatsenAlmen (tenwestenvanZutphen),Emmeloord
enhetVliegveldTwente.Detemperatuurgegevensverzameld doordein
dezeplaatsengevestigdeK.N.M.I.-stationszijnvrijwelgelijk (bijlage 13).Gegevensm.b.t.dezonnestralingzijnnietbekend,maarop
basisvandetemperatuurgegevens wordtverondersteld,datdezezeer
weinigvanelkaarverschillen.Gegevens overwindsnelhedeneneen
frequentieverdelingvandewindrichting zijnalleenbekendvanhet
K.N.M.I.-stationVliegveldTwente (bijlage 12).Aangeziengegevens
hieroverniet teverkrijgen zijnvandeanderetweestationsAlmen
enEmmeloord, ishetnietmogelijknategaanoferverschillenbestaantussenderegio's,watbetreftwindsnelheid enfrequentieverdelingvandewindrichting.WelblijktuitdegegevensvanVliegveld
Twenteoverdejaren1949totenmet 1970,datdeoverheersende
windrichting zuidwest isendatdefrequentievanhetvoorkomenvan
hardewinden (snelhedengroterdan14meterperseconde)minderis
daneenhalfprocent.
Alsverondersteldwordt datdewindsnelhedenenwindrichtingen
plaatselijk inOverijssel geenbelangrijke afwijkingenvertonen,dan
moetendeverschillen tussendeplassen inbegindieptenvande
spronglagenverklaardwordendoorverschillen inwindinvloed enverschillen inbodemreliëf.Dewindinvloed kanwordenbenaderd,doorde
strijklengtenbehorendebijover heersende zuidwestelijkewinden
tebepalen.Hierinmoetookderemmende invloedt.g.v.derandbeplantingent.g.v.dediepteliggingvandeplas,verwerktworden
(fig.26A).Dehoogtevanderandbeplantingisbenaderddoorde
gemiddeldehoogte tenemenvanderandbeplantingaandezuid-ende
westzijde.Verondersteld isdat alleeneentamelijk geslotenrandbeplantingvan invloed is.(zieparagrafen3.3.1.en5.2.1.).De
diepteligging ishethoogteverschilvanhetwaterniveaumethetomringendemaaiveld.Deinvloedvanhethoogteverschil tussenhet
waterniveauendebovenkantvanderandbeplanting,isindestrijklengteverwerkt,doorhet tienvoudigevanhethoogteverschil afte
trekkenvandestrijklengte.Gekozen isvoorhet tienvoudige',omdat
de randbeplantingminimaal overtienkeerdehoogte,dewindinvloed
beperkt (zieookfig.6).Voordegegevensoverdestrijklengte,de
gemiddeldehoogtevanderandbeplanting enbegindieptevande
spronglaag inzandwinplassen,wordtverwezennaarbijlage 11.In
figuur26Bzijntegenelkaaruitgezet dedieptevandespronglaagen
destrijklengteminushet tienvoudigevanhethoogteverschil tussen
waterniveauendegemiddeldehoogtevanderandbeplanting:deresterendestrijklengte.
Erbestaat eenpositieve correlatie tussendegeschatte resterende
strijklengte endebegindieptevandespronglaag.
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Zuid_Westen
wind

bovenaanzicht plas
dwarsprofiel D'_D

Si = S - l O . r . d .
Si=resterende strijklengte (m)
S =strijklengte (m)
A.Bepalingresterende strijklengte
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B.Relatieresterende strijklengte-begindiepte spronglaag
figuur.26.InfiguurA isweergegevendewijzewaaropde
resterende strijklengte isbepaald.
FiguurBgeeftderelatie tussenderesterende
strijklengte endebegindieptevandespronglaag.
Hetbodemreiiëf isweergegeven doorhetgrootstwaargenomenverschil
inbodemhoogte.Infiguur26isaangegevenwanneer ineenzandwinplaseenbodemopduiking tot inhetepilimniomreikt (variërendvan
1tot4meter).Deliggingvandepuntenisverspreid enhieruit
kandanooknietwordenafgeleidofereenrelatiebestaat tussen
deaanwezigheid vaneengrootbodemreliëfendedieptevande
spronglaag.Hiervoor iseenmeergedetailleerd onderzoeknodigin
eenaantalplassen,waarbijperplashetgehelebodemreliëfwordt
vergelekenmet devariatie inspronglaagdiepte.
Doordegegevensbetreffende deweersgesteldheid van 1977tevergelijkenmetdegegevensvandevoorgaande jaren,kannagegaanworden
ofdewaarnemingengedaanzijn ineenjaarmetuitzonderlijke
weersgesteldheid.
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Detemperatuur indemaandenapril totenmetaugustus 1977iséén
tot tweegradenonderdenormalewaardenvoordieperiodegebleven,
zoalsdiezijnwaargenomenvanaf 1966(bijlage 13).Dewindsnelheid enwindrichting zijn in1977niet afwijkend geweestvanvoorgaande jaren.Daardetemperatuur lagergeweest isdannormaalen
dewindsnelheid enwindrichting normaal,moet geconcludeerdworden
datdesituatie in1977eerder gunstigerdanongunstigeris
geweestvergelekenmeteerdere jaren.Doordelageretemperatuur
heeft destratificatiezichvermoedelijk laterkunnen instellenen
stabiliseren.Omtrent de invloedvaneenenandervaltvooralsnog
geenuitspraak tedoen.
5.3.6.Waterkwaliteit.
Indezeparagraafwordenachtereenvolgensbesprokendechemische
waterkwaliteit,debiologischewaterkwaliteit enhetzuurstofgehalte inrelatietotdetoelaatbarediepte.
5.3.6.1.Chemischewaterkwaliteit.
Inbijlage 14zijndeanalyse-resultatenvandechemischewaterkwaliteitweergegeven.Deplassenzijn daarbijgerangschiktnaar
toenemendewaardevanhetchloridegehalte,omdatookdeandere
waardendaarmee,hoewelniethelemaal,enigszinspositiefcorreleren.Dewaardendiegevondenzijnvoorhetwaterbenedendespronglaag (diepte),zijninhogematevergelijkbaarmet dewaarden,,die
gevonden zijnvoorhetwaterbovendespronglaag (opp.).Debelangrijkste afwijkingen tredenopinhet totaal stikstof-enfosfaatgehaltebovendespronglaag,vergelekenmet resp.het totaalstikstof-enfosfaatgehaltebenedendespronglaag.Wanneereenverschil
van0,05milligramperlitervoorbeidegevallenalsmaatstafwordt
gekozen,danishet fosfaatgehalte benedendespronglaagsteeds
hogerenineenaantalgevallenookhet stikstofgehalte.Dereden
hiervoor iswaarschijnlijk,datallerleiorganischedeeltjesdie
indebovenste lagengeproduceerdworden,uitzakken.Indiegevallendatereenhoger stikstofgehalte aandeoppervlaktedan inde
diepte iswaargenomen (Jonerplas (1543),Tempelplas (1143),
Anemmerplas (2563),DiepeWiede (351))isersteedssprakevanbeinvloedingdooranderoppervlaktewater.Wanneerdecijfersvergelekenwordenmet derichtlijnenvoordekwaliteitvanopenwater,
bestemdvoorverschillende gebruiksdoeleinden,zoalsdezevermeld
worden inhetIndicatiefMeerjarenProgramma (IMP)vanhetMinisterievanVerkeer enWaterstaat (1975),danzijndecijfersweinig
afwijkendvandestreefwaarden,dieaangegevenworden.
Omeenindruk tegevenvaneenenander,zijndecijfers,diein
genoemd rapportvermeld zijnalsstreefwaardenvoordewaterkwaliteitopdelangetermijn,indelaatstekolomvanbijlage 14vermeld.Devermelde streefwaardenmoetenzekerniet alsabsoluutdoel
gezienworden,wanthet isonmogelijk omeenlijstoptestellen,
dievooralletypenvanwatervantoepassing zoukunnenzijn.Voor
sommigeorganismen isjuisteenlage,voor andereorganismeneen
hogewaardevaneenbepaalde chemischeparametereenlevensvoorwaarde.Het isdaarbijnatuurlijk niet zo,datalleendewaardevan
éénchemischeparameterdoorslaggevend zalzijnvoorhet alofniet
voorkomenvanorganismen.Altijd isheteencombinatievanfactoren,
dieeengeschiktmilieucreëert.
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5.3.6.2.Biol0£ÏschewaterkwaJjLj^eit^
Eenoverzichtvandefytoplanktonsamenstellingindeonderzochte
plassengeeftbijlage 15.Figuur27geefteenschematischeweergave
vandegevolgde indeling inbijlage 15.Indebijlage zijndeplassenméteenspronglaag (kolom1en2)gescheidenvandeplassen
zónder spronglaag (kolom3).
Desamenstellingvandefytoplantonmonstersvandeoppervlaktevan
deplassenmeteenspronglaag,isvermeld inkolom1.Kolom2bevat
gegevensoverdesamenstellingvandemonstersuitdedieptein
dezeplassen.Inbijlage 15isonderdegegevensvandeplassen,de
verdelingvanfytoplanktonsoortenoverdeverschillendeklassen
vermeld (rij1).Daaronder zijndeaantallenvermeld (inprocenten)
vandeniet-determineerbare individuen (rij2).Vervolgens zijnde
planktonsoorten,ingedeeld inzevengroepen,weergegeven (rij3tot
enmet9).Hetaantalsoortenpergroep isopgenomen inde rechter
kolomvanfiguur27.Rij3bevatplanktonsoorten,die inalletypen
watervoorkomen.Inrij4zijndesoortenopgenomen,diealleenin
dediepeplassenmet eenspronglaagvoorkomen.Opdezemanierdoorgaand zijnintotaal zevencombinatiesmogelijk.
Bijdeverwerking isgetrachteentypologieop testellen.
Daarbijzoudenplassenmet eenvergelijkbaar fytoplanktonbestand,
samengevoegdworden totgroepen.Hetverschiltussendegroepenin
desamenstellingvanhet fytoplanktonzoudanverklaard kunnenworden,dooreenverschil inmilieuomstandigheden.Hetopstellenvan
eentypologie isnietgelukt.Daarvoorzijnalsredenentenoemen:
- Eenéénmaligebemonsteringvanhet fytoplanktonkanalleeneen
globaalbeeld gevenvandevoorkomendesoorten.Degevondenaantallenverhoudingen zijnweinigzeggend,omdat soorten inhun
bloeiperiode inveelgrotereaantallenkunnenvoorkomen.Ook
kunnenbepaalde soorten indeeneplasalaf gestorvenzijn,
terwijl zezich indeandereplasnogontwikkelen.Bovendienkan
debloeiperiodevaneensoortperplasverschillen.
- Hetaantalbemonsterdeplassenisnietvoldoendegrootomtoteen
typologie tekomen.Erzijnm.a.w.geenofteweinigplassenmet
eenvergelijkbaar fytoplanktonbestandbemonsterd.
- Fytoplankton reageert snelopmilieuomstandigheden enopwijzigingenhierin.Geenvandeplassenis,watbetreft zijn a-biotische
milieu,volkomen identiek.Deplassenzijnzelfszogekozen,dat
zezoveelmogelijkverschillen.
- Debemonsteringheeft plaatsgevonden ineenperiodevantweeweken.
Deeersteplasisbemonsterd op21juniendelaatsteop4augustus.
Sportenwaarvandebloeiperiode inverschillende plassenwelsamenvalt,worden indenaelkaarbemonsterdeplassen,iniedergeval
inverschillendehoeveelhedenbemonsterd,terwijlzewel ingelijke
hoeveelheden aanweziggeweestkunnenzijn.
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Figuur27.Schematischeweergavevandegevolgdeindelingvandefytoplanktonsoorten
inbijlage 15,metaanderechterzijdedesoortenaantallen.
Bijeenvergelijkingvandefytoplanktonsamenstellinginhethypolimnion,vormt eenextramoeilijkheidhet feit,datnietsteeds
onder gelijkeomstandighedenwerdbemonsterd.Debemonsteringvond
steedsplaatsoptweemeterbovendebodem.Defytoplanktonsamenstellingkandaar indeverschillende plassenafwijken,nietalleen
omdatdedieptevarieert,maarookomdathet fytoplanktonafhankelijk isvande intensiteit enspectrale samenstellingvanhet
licht.Deinvloedvanhet lichtzalaandeoppervlakte inalle
plassenongeveer gelijkzijn.Optweemeterbovendebodemzalhet
licht indeverschillende plassennietgelijkzijn,omdathetdoorzichtnietoveralgelijkis.
Intotaalzijn118soorten inhet fytoplanktononderscheiden.
Hiervanzijn85soorten totopsoortniveau gedetermineerd.Eendeel
vandeze85soorten (50)heeftvolgenshet systeemvanSladececk
((1973)enzieparagraaf3.3.3.)eenindicatorwaarde,welke isaangegeveninbijlage 15voordesoortnamen.
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Bijdeberekeningvandesaprobiewaardenm.b.v.dezeindicatorsoorten,kangeenrekeninggehoudenwordenmetdeaantalsverhoudingen,
omdat deresultaten gebaseerd zijnopéénmaligewaarnemingenen,
zoalsgezegd,deaantallennogalkunnenfluctueren.Omtocheen
indruk tegevenvanderelatievesaprobiewaardenvandeplassen,
kunnende indicatorwaarden dieSladececkgeeft,ongewogenopgeteld
wordenendaarnagedeeldwordendoorhetaantal indicatorsoorten.
Deberekendewaardenhebbenslechtseenbeperktebetekenis enmogen
alleenonderlingvergelekenworden.Dealdusberekendesaprobiewaardenvandeplassen,staanvermeldopbijlage 15onderhetaantal indicatorsoorten.Desaprobiewaardenvandeplassenzonder
spronglaagzijnnietafwijkendvandesaprobiewaardenvandeplassenmeteenspronglaag. Intabel7zijndeberekende saprobiewaardenvoordeplassenmet eenspronglaagopgenomen.
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tabel 7.Saprobiewaarden vandeplassenmeteenspronglaag inhet
epilimnion (oppervlakte)enhethypolimnion (diepte).
Ineenaantalplassen isdesaprobiewaardebovenenbenedende
spronglaagnagenoeg gelijk.Wanneereenverschilvan0,1ofmeer
alsbetekenisvolwordt gekozen,danhebbendeaangekruisteplassen
aandeoppervlakte eenafwijkendesaprobiewaarde invergelijking
met desaprobiewaarde indediepte.IndeplassendeDiepeWiede
(351),hetKluizenaarsmeertje (642),deKoeluchterhank(352-1en
352-2)endeTempelplas (1143)isdesaprobiewaarde aandeoppervlaktegroterdanindediepte.Debelastingvandezeplassenmet
organischmateriaal isaandeoppervlakteblijkbaar groterdanin
dediepte.Mogelijkwordt ditveroorzaakt,doordatdeDiepeWiede
inopenverbinding staatmetanderwater,deKoeluchterhank (352-1
en352-2)onder invloed staatvandeIJsselenhetKluizenaarsmeertjeonder invloed staatvandeVecht.IndeplassendePannekoekenplas (375),deHeuveltjespias (1495),deAnken (924)ende
Anemmerplas (2563)isdesaprobiewaarde aandeoppervlaktekleiner
dan indediepte.Bijdezeplassenkomt indedirecteomgevingeen
opgaandebeplantingvoor.Eenverklaringvoorhetverschil insaprobiewaardekandanzijn,dathetorganischmateriaal,afkomstig
vandezebeplanting,indeloopvandetijdzichopdebodemvan
dezeplassenheeftopgehoopt.Dezeverklaringgaatnietopvoorde
Anemmerplas,wantdezeplas isnietoudennietomgevendooreen
opgaandebeplanting.
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DeBronsvoorderplas bevat slechts twee indicatorsoorten,zodataan
hetverschil insaprobiewaarde geenbetekeniskanwordengehecht.
Het aantal soorten fytoplankton dat ineenplasvoorkomt,vormt
geenbruikbaremaatstafomeenplas tekarakteriseren.Ditkanals
volgtwordenverklaard.Uitgaandevaneenoligotroofmilieu,waarin
zicheenspecifieke planktongemeenschap heeft gevestigd,zullenbij
eenlichteeutrofiëring demilieuomstandighedentevensgeschikt
wordenvoormeereutrofe soorten.De lichtegraadvaneutrofiëring
maakthetvoor fytoplanktonsoortenuitoligotrofemilieustoch
mogelijk zichtehandhaven,waardoorhet soortenaantaltoeneemt.
Het aantalsoortendat inalleonderscheidentypenwatervoorkomt,
ishetgrootst (53).Daarnavolgthetaantal soorten,datalleen
voorkomt indediepeplassen (27).Hetaantal soortendatalleen
voorkomt indeplassenzonder spronglaag,bedraagt slechtszeven.
Opgemerktwordt,dathetonderscheid tussenplanktonsoorten,die
alleenvoorkomen aandeoppervlakte ensoorten,diealleen inde
dieptevanplassenmet eenspronglaagvoorkomen,weinig zeggendis,
wanthet fytoplanktondat indebovenste lagentotontwikkeling
komt,zakt indeloopvanhet seizoennaarbeneden.Hethangtvan
deafbraaksnelheid afofeensoortwelofniet indediepere lagen
voorkomt.Eenverdere interpretatievandezegegevenskanalleen
door eenspecialistgeschieden.
5.3.7.Vegetatie^t
Indevolgendeparagrafenwordtdevegetatie inenronddeplassen
besproken;bijeenvandeplassen (deAnemmerplas (2563))isde
vegetatieniet opgenomen.Nadebesprekingvandeverschillende
vegetatieseries,wordt inparagraaf5.3.7.4.derelatietussen
water/oevervegetatieenhetabiotischmilieubesproken.
5.3.7.1.Watervegetat^e^
Alleendeplantesoorten,die inhetwatermetdrijvendebladerenof
helemaal ondergedokenvoorkomen,zijntotdewatervegetatiegerekend.Bijlage 16geeft intabelvormeenoverzichtvandewaargenomenwaterplantenperplas.Hetaantal soorten isinhetalgemeen
gering (1-3).Alleen indeAnemmerplas (928)zijnmeersoorten (11)
waargenomen.
Dematewaarineenplantvoorkomt inNederland,wordt aangegeven
door deuurhokfrequentieklasse (UFK),dit iseencijfertussennul
entien.Naarmateeenplantmeeralgemeenvoorkomt,neemt deUFK
toe,d.w.z.dateenplantmet eenUFKvan9algemeenvoorkomt,terwijl eenplantmeteenUFKvan 1zeldzaam is.DeUFK-waardenzijn
onleend aanArnolds envanderMeijden (1976).
Polygonum amphibium,die indemeesteplassenvoorkomt,isvolgens
destandaardlijstvandeNederlandseFlora (Arnoldsenvander
Meijden 1976)eenalgemeenenvoorkomende soort.Indebijlagen16
en 17(oeverplantentabel)isvoordesoortnaamenvoordezeldzaamheidswaardevandeplant aangegevenofdebetreffende planteen
hydrofyt,eenafreatofytofeenfreatofytis.

- 68-

Dezegegevens zijnontleend aandeNederlandse lijstvanhydro-,
freato-enafreatofytenvanLondo (1975).Hierwordtvolstaanmet
eenbeknopteomschrijvingvandezebegrippen.Vooreennauwkeurige
omschrijvingwordtverwezennaarhetwerkvanLondo.
H:hydrofytenofwaterplantenzijnplantesoorten,waarvandevegetatievedelenzich innormaleomstandighedenonderwateren/of
drijvend ophetwateroppervlakbevinden.
W:plantesoortendie inNederlandvooreengoedeontwikkelingen
voltooiingvanhunlevenscyclus (o.a.kieming)vereisen,dathet
(grond)watergedurende eendeelvanhetjaarófminofmeer
permanent ongeveerevenhoogófhogerdanhetmaaiveld staat
injarenmetnormalewaterstanden.
F,f,(G):freatofytenzijnplantesoortendieinNederlandgroeien
binnende invloedsfeervanhet freatischoppervlak,datzichin
deregelonderhetmaaiveld bevindt (obligate freatofyten).Deze
groepwordtverderonderverdeeld (infen(G))naargelangde
soortennietmeerobligate freatofytenzijnenminderafhankelijkvanhet freatischvlakzijn.
A,a:afreatofytenzijnplantesoortendiebinnenNederlandnietaan
de invloedssfeervanhet freatischoppervlak zijngebonden.Vele
soortenkunnennogbinnendezeinvloedssfeervoorkomen.Binnen
dezegroepwordennog soortenonderscheiden (a),dielokaalwel
uitsluitend ofvoornamelijk aandezeinvloedsfeergebondenzijn.
Deze indeling inhydro-,freato-enafreatofyten looptparallelmet
de indelingvandevegetatie inhydro-,meso-,hygro-enxeroserie
(zieparagraaf3.3.4.enfig.11).
5.3.7.2.Oeveryegetja^ie.
Bijderondgangronddeplaszijndeplantendievoorkomen ineen
strook langsdeoever,genoteerd.Het ismoeilijkomdaarbij
onderscheid temaken tussensoorten,diegebondenzijnaanhet
milieuvaneenoeverenplantesoorten,dienietdaaraangebonden
zijn.Dezelaatstegroep zouwatditbetrefteigenlijk indifferent
zijnentotdeplanten indeomgevinggerekendmoetenworden.
Daarnaast vormtheteenprobleem,datdeoeverstrookperplasnogal
kanvariëren.Degrensdiegetrokkenwordt,isarbitrair,hoewel
afwijkingen i.h.a.geenextremevormenzullenaannemen.Indelijst
vandeoeverplanten (bijlage 17)zijnalleendeplantenopgenomen
diebehorentotdemesoserie (W)endehygroserie (F,f,(G)).
Hetmakenvaneentypologie isnietgelukt,omdathetaantalplassenteklein is.Het isoverigensnietzekerofeentypologiewél
tevormenzalzijn,wanneerhetaantalplassenwordt uitgebreid.
Zoals indeinleiding (paragraaf5.3.1.)isuiteengezet,ishet
aantalcombinatiesvanfactorendiehetmilieuineenplasbepalen,
erggroot.Hierdoorwordthetvrijwelonmogelijk,om intweeverschillende plasseneenvergelijkbarevegetatieaantetreffen.
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Omtocheensystematiek aantekunnenbrengen,isindetabelvan
bijlage 17voordevolgordevandeplassenbepalend gesteld,dat
het aantalsoortenoeverplantendatvoorkomt endematewaarin
zeldzameplantenvoorkomen.Naarmateeenvegetatie langerdetijd
heeft gehadomzichteontwikkelen,kaneengroteredifferentiatie
enspecialisatie optreden (par.3.3.4.3.).Hieruitvolgt,datnaarmateeenplasouderwordt,indeoevermeer specifieke envooral
ookmeerzeldzameplantentotontwikkelingkunnenkomen.Hetsoortenaantal isperplasopbijlage 17vermeld.
Wanneervaneenplasaangegevenmoetworden inwelkemate
zeldzameplantenvoorkomen,danlijkthet t,b,v,debepalingvan
een indicatie-getal niet zinvol,omdaaralgemeenvoorkomende
plantenbijtebetrekken.Omtochtoteenrangschikkingvande
plassen tekomen,isdeverdelingvandeplantenoverdeuurhokfrequentievastgesteld enzijndaarnavandetienzeldzaamste
plantendeUFK-waardenopgeteld.Eenhogerewaardevandesomvan
dezeUFK-waarden indiceert eenplantensamenstelling,dieminder
bijzonder is.Theoretisch isde.hoogstmogelijkewaardenegentig
(nl. 10x 9). Desomvandezeldzaamheidswaarseenhetsoortenaantalwordt derijkdom-indexgenoemd.Ookditcijfer isvermeldin
bijlage17.
Deplassenzijngerangschikt naarafnemendewaardevanderijkdomindex.Deplantendiemeer danéénkeerzijnwaargenomen,zijn
daarnagerangschikt ineentabel.Deplantendieslechtséénmaal
zijnwaargenomenzijnonderaandetabelgerangschikt;dezeplanten
zijnvoordevolledigheid vermeld,maarwordenverderniet inde
beschouwingenbetrokken.De interpretatievanhet schuinaflopen
vandetabelaanderechterkant is,datplantendiemeerspecifieke
eisenaanhunmilieustellenbovenaanzijngeplaatst,terwijlde
plantenmeteenbredere amplitudo (par.3.3.4.3.)onderindetabel
staan.
5.3.7.3.Vegetatie_in_de_omgev^ing^
De inventarisatievandeplantenrondenindeplassenwas inde
eersteplaatsgerichtopdewater-enoeverplanten.Planten inde
directeomgeving zijndaarnaast ookzovolledigmogelijkgeïnventariseerd.Devegetatiewelkezich indeomgevingvaneenplaskan
ontwikkelen,hangt inhogemateafvanhetbeheer.Deplassenzijn
daardoorwatvegetatie indeomgevingbetreft alleenvergelijkbaar
op landschapsniveau.Bijdeindelingvandeplassennaar liggingin
eenbepaald landschapstype (paragraaf 5.2.1.), isdataltotuitdrukkinggebracht.InplantengemeenschappenvanNederlandvanWesthoff endenHeld (1975)wordthetverbondAgropyro-RumicionCrispi
omschrevenalseencontact-enstoringsgemeenschap,dievoorkomtin
relatief instabielemilieu's indeovergangszone tussendeextremen
droog/nat,voedselrijk/voedselarm enzout/zoet.Tengevolgevan
toenemende cultuurtechnische ingrepenvormtdezegemeenschapeen
steeds algemener element inhetNederlands landschap.Nagegaanis
welkeplantesoortendiebijditverbond alskentaxaofdifferentiërendetaxawordengenoemd, indenabijheid vande geïnventariseerde
plassenvoorkomen.
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Tevenszijndaarbijdeplantenopgenomen,dieindestandaardlijst
vandeNederlandseFlora 1975(ArnoldsenvanderMeijden1976)
wordenaangeduid,alsplantenvanvoedselrijke plaatsenmetwisselendewaterstand ofanderszins sterk fluctuerendemilieuomstandigheden.Inbijlage 18is intabelvormaangegeven,welkesoortenvan
ditverbondbijdegeïnventariseerde plassenvoorkomen.Deplanten
zijnindezetabelalfabetisch gerangschikt.Bijalleplassen
blijken soortenuitdezegroepvoortekomen.BijdeStegersplas
(2354)ishetaantalsoortenhethoogst (16).Dezeplas isin1974
afgewerkt,dus tamelijk jong,enhet isbekenddatdewaterstand
fluctueert.
Uithet feitdatbijalleplassensoortenvoorkomendieverstoring
indiceren,kanafgeleidworden,datdeverstoringvanhetmilieudie
optreedt bijhetgravenvaneenzandwinplas,altijd invloedheeftop
devegetatie indeomgeving (zieookparagraaf 3.2.)..Ookrondde
oudereplassenkomenplantenuitdezegroepvoor,waaruit blijktdat
deverstoringgedurende eenlangeperiode invloedheeftopde
vegetatie.
5.3.7.4.Wa_tejr-_enoeveryeget£t.ie__in.£.ei.a^®. IPÜÎLe^. à^ÎP^-lPÏL
mi^Lieu^
Deabiotischemilieufactoren dievan invloedzijnopdeontwikkeling
vandewater-enoevervegetatie,zijnreedsbeschreven inparagraaf
3.3.4.2.;het zijndewaterkwaliteit,degolfwerking,detaludhelling,debodemsamenstellingendeouderdomvandeplas.Hieronder
wordt derelatie tussenhet abiotischmilieuendewater-enoevervegetatiebesproken,dooreerstvandegeïnventariseerde zandwinplassendegemetentaluds tevergelijkenmetdebreedtevande
strookwater-enoevervegetatieendaarnahetoppervlakondiepte
relaterenaanhetoppervlakwater-enoevervegetatie.Bijdevergelijking iservanuitgegaandatdeverschillen invoedselrijkdom
en lichtdoorlatendheid zodanigkleinzijn,datdezegeeninvloed
hebbenopdeontwikkelingvandeoever-enwatervegetatietoteen
dieptevantweemeter (fig.13en14).
a.Taludhelling.
Intotaalzijn45taludheHingenvergelekenmetdebreedtevande
strookwater-enoevervegetatie.Degolfwerkingnabijdeoeveris
weergegevendoordegrootste strijklengte,uitgaandevaneenzuidwestelijkeofeenwestelijkewind.Deremmende invloed t.g.v.de
randbeplantingendediepteliggingvandeplasisverdisconteerd,
doorhet tienvoudigevanhet totalehoogteverschil tussenwaterniveauenbovenkantvanderandbeplantingvandestrijklengte afte
trekken.Infig.28zijndetaludheHingentot2meterwaterdiepte
endebreedtenvandestrookwater-enoevervegetatietegenelkaar
uitgezet.Deplassenzijnhierbijgesplitstnaarouderdom.De
strijklengten zijningedeeld indrieklassen,n.1.0-75meter,
75-150meter enmeerdan150meter.Debodemsamenstellingvanhet
taludendeveranderingen t.g.v.erosieensedimentatie zijninde
meeste gevallenonbekend.Alleenwanneerdebodemtot2meteruit
veenbestaat,isditvermeld.
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£8Relatie tussen taludheüing en breedte van de water- en oevervegetatie,
waarbij rekening is gehouden met de ouderdom, windinvloed (strijklengte)
en het wel of niet uit veen bestaan van het talud.
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Inderelatiefoudeplassen,meteenouderdomvan12tot 15jaaren
van7tot8jaar,bestaat eenpositiefverband tussendehellingvan
het taludendebreedtevandewater-enoevervegetatie.Inde
jongereplassen,meteenouderdomvan5jaar,ishetverbandminder
duidelijkenindenogjongereplassen,meteenouderdomvan 2 - 3
jaar,ontbreekt eenverband.
Alleenkangezegdworden,dat indeplassenmeteenouderdomvan
7tot8jaar,debreedtevandestrookwater-enoevervegetatiebij
eenbeperktewindinvloed (strijklengte 75-100m)slechtsweinig
afwijktvandebreedtevandestrook,wanneerdewindinvloedklein
is(strijklengte 0 - 7 5 meter).
b.£pp_ervlakte_ondiep^
Getracht ismetdeverzamelde gegevenseenrelatieteleggentussen
hetoppervlakwaterondieperdan2meterenhetoppervlakwater-en
oevervegetatie.Inbijlage7staanvermelddegeschattetotaleoppervlaktenwater-enoevervegetatie inprocentenvandetotalenetto
wateroppervlakte,endeoppervlaktewater-enoevervegetatie inde
ondiepegedeelten,waardegolfwerkingkleinis(ondiepgedeelteC,
paragraaf 5.3.2.). De intabel8vermeldeplassenhebbeneengroot
percentagewateroppervlakmeteendieptekleinerdan2metereneen
variërend totaaloppervlakwater-enoevervegetatie.
totaal
oppervla* waterouderdom
oppervlak
oevervegetatie (*/o)
ondiepC/e)

Plas
Anernmerpias

(928)

100

42

• 15

Broekmeden

(2423)

100

4

2

Achterstepias

(2078)

100

4

4

Stobbepias

(2537)

75

1

1

Grietinusplas

(2259)

59

6

2

tabel8.Zandwinplassenmeteengrootoppervlakondiep.
Alsalleendefactordiepte inbeschouwinggenomenwordt,danmoet
hetvoorwaterplantenmogelijkzijnzichindezeplassenoverhet
gehelewateroppervlak uit tebreiden.IndeAnernmerpias (928),die
al 15jaaruitexploitatie is,groeitdewatervegetatievoornamelijk
indegedeelten,die inde luwtevandeboom-ofstruikbegroeiïng
liggen (tekening-bijlage 15).Blijkbaar isdegolfwerkingplaatselijkzodanig sterk,dateenwatervegetatie zichnietblijvendkan
vestigen.IndesindsenkelejarenuitexploitatiezijndeBroekmedenplas (2423),Achterste plas(2078),Stobbenplas(2537)en
Grietinusplas (2259), isteverwachten,datdeoppervlaktewaterenoevervegetatie groter zalworden,wanneerdoorhetuitgroeien
vanderandbeplantingdewindinvloedafneemt.

- 73-

IndenabijheidvandeplasBroekmeden (2423)ligtnogeenaantal
plassen,waarvanéénkleine reedsgeheel isdichtgegroeid (zie
tekening-bijlage 10).Debetreffende plas ligtgeheel indeluwte
vanderandbegroeiïng. Intabel9staanvermeld deplassenmet
oppervlakten ondiepwaardegolfwerkingklein is(ondiepgedeelte
B ) , hetoppervlakvandehierinvoorkomendevegetatieendeouderdomvandeplassen.
oppervlak
ondiep 8
(ha)

Plas

oppervlak waterouderdom
oevervegetatie (ha) (jaren)

Stegersplas

(2354)

C.4

0.2

3

Heuveltjespias

(1495)

0.3

0.3

7

Koduchterhank

(352-1)

1.3

0.9

15

tabel 9.Zandwinplassenmet ondiepedelen,waaringolfwerkingklein
is.
Deondiepegedeeltenzijnvoordehelft ofmeerbegroeid,ook
indeslechts3jaaroudeStegersplas.Deoverige geïnventariseerde
plassenhebbeneenoppervlakoevervegetatievariërendvan1tot7%
vandetotaleoppervlakte,meteengemiddeldevan3,4%.Hetoppervlakondiepbestaat indezeplassenvoornamelijkuitoeverstroken
met schuine taluds.Degemiddelde oppervlaktehiervan is19%.
Degegevensvandegeïnventariseerde plassenkomenvooreendeel
overeenmetuitde literatuurbekendegegevensoverdeontwikkeling
vandewater-enoevervegetatie ineutrofeplassen (zieparagraaf
3.3.4.).
Depositieve invloedvaneenflauwetaludhellingeneengrotere
ouderdomopdebreedtevandestrookwater-enoevervegetatiewordt
bevestigd.
Overdeinvloedvandewaterkwaliteit endebodemsamenstellingkan
opbasisvanhetveldwerkgeenuitspraak gedaanworden.Hetverzamelenvanvegetatiegegevens inenrondplassentenaanzienvansoortensamenstellingenbedekking,geeftmogelijkhedenomdeecologische
kwaliteitenvanplassentevergelijken.
5.3.8.jDiejr^i^k_le_ven_irieji_rondplas£en_.
Debesprekingvanhetdierlijk leveninenronddeplassenisopgesplitst indriegedeelten:macrofauna,vissenenvogels.

5.3.8.1.Macrofauna.
Deresultatenvaneenéénmaligebemonsteringvandemacrofaunaopde
diepstepuntenstaan intabelvormvermeld inbijlage 19.Nagegaanis
ofdesamenstellingvandemacrofauna indeverschillende plassenafwijkend isofniet.Overdetabelkanhetvolgendewordenopgemerkt:
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a.Opvallend isdegeringediversiteit endegeringehoeveelheid
macrofauna,ook indeondiepeplassen.IndeJonerplas (1543)is
ophetdiepstepunt geenmacrofaunawaargenomen,ondankshetfeit
dat indezeplasvierkeerzoveel isbemonsterd (normaalvijf
bemonsteringenmetbodemhapper).
b.Demeeste soortenkomenvoorintweeondiepeplassen:Broekmeden
(2423)endeAnemmerplas (928)resp.2en2,5meterdiep.Inde
Broekmedenkomtbovendienhethoogsteaantal individuenvoor
(154).DebodemvandeBroekmedenbestaatuit (mogelijkvoedselrijke)tertiaireklei.
c.Indedriediepsteplassen,Anken (18m ) , Lichtmis (18m)en
DiepeWiede (20m ) , komenééntottweesoortenvoorenhetaantal
individuenvarieertvan11tot61.Indezeplassenkomteenzuurstofloze laagvoorvan 12-14m.Procladius,Tubificidaeen
Chaoborus zijndevoorkomendesoorten;zijzijngedurendeenige
tijdbestand tegeneenzuurstofloosmilieu.
d.TubificidaeenChaoborus flavicanskomenzowelindiepeplassen
mét eenzuurstofloze laag,alsinondiepeplassenzónderzuurstofloze laagvoor.Chironomusisalleengevonden inplassenondieperdan10m,meteenzuurstoflozelaagvantenhoogste 2,6
meter.
Onderzoeknaardesamenstellingenproductievande macrofaunain
relatie tottoenemende diepte isgewenst.Onduidelijkheid bestaat
metnamemetbetrekking totdevraaghoedehoeveelheidmacrofauna
afneemtmetdediepte.Erdientopgewezentewordendatopdit
gebiedonderzoek isverricht (Cazemier1977)enwordtverricht
(Rijksinstituut voorNatuurbeheer).
5.3.8.2.Vissen^
Degegevensoverdevisrijkdomvanzandwinplassen zijnafkomstig
vanvissersofomwonenden.Inbijlage21zijnvoor17zandwinplassendesoortenvermeld,diemeerdantweekeervoorkomen.Ditzijn
de roofvissoorten:baars,snoekbaarsensnoek,endeprooivissoorten:brasem,blei,karper,paling,voorn,rietvoornenzeelt.Op
basisvanhetalofniet inverbindingstaanmetopenwaterenhet
alofnietuitgezet zijnvanvis,kunnenviergroepenplassen
onderscheidenworden:
- plassen indeuiterwaardenvandeIJsselendiedaardoorperiodiek
inverbinding staanmetderivier (aantalvijf)
- plassennuofinvroeger tijd inopenverbindingmetoppervlaktewater (aantalvier)
- afgeslotenplassen,waarinvisisuitgezet (aantalzeven)
- afgesloten plassen,waaringeenvis isuitgezet (aantaléén).
Denauwkeurigheid vandegegevensismoeilijknategaanendaardoor
wordthetnietverantwoord geacht,conclusiestetrekkent.a.v.mogelijkeverbandentussendemorfologievanplassenendegeschiktheid alsleefmilieuvoorvissen.
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Wanneer eenonderzoeknaardezerelatiewordtverricht,moeten
plassengekozenworden,dieslechtsverschillen inéénfactordie
vanbelang isvoordevisrijkdom,b.v.hetoppervlakondieperdan
vijfmeter.Debepalingvandesamenstellingvanhetvisbestand,
zowelwatbetreft soortensamenstelling alshoeveelheid,vormteen
probleemopzich.Mogelijkkanopmeer indirectewijzederelatie
tussendeabiotische eigenschappenvaneenplasenhetvoedselaanbodendepaai- enbroedgelegenheid voorvissenbepaaldworden.
5.3.8.3.Vojels^
Inbijlage20zijnvanvijfzandwinplassendewaargenomenbroedvogelsenniet-broedvogelsvermeld.Degegevens zijnafkomstigvanhet
S.O.V.O.N.,vandebeheerders envandeomwonenden.Vandeoverige
plassenzijngeengegevensbeschikbaar.Demedewerkersvanhet
S.O.V.O.N,verrichtenvogelinventarisaties ineenblokvan25km2.
Het isniet teverwachten,datdeze inventarisaties iederevenveel
gegevensbevattenoverdezandwinplassen,wanneerdieinhungeheel
ineenbepaald blokzijngesitueerd.Opbijlage20isvooriedere
vogelsoort aangegeven ofzewatbetreftnestgelegenheidofvoedselvoorziening afhankelijk zijnvanopenwater (watervogels ennietwatervogels).Voordevijfzandwinplassen zijnintabel10vermeld
het aantalsoortenbroedendewatervogels,hetaantalsoortennietbroedendewatervogels endegeschattewaardenvandebelangrijkste
factoren,dievaninvloed zijnopdevogelrijkdomn.1.derecreatiedruk,hetoppervlakoevervegetatieendeoeverlengte.

nummer plas:
soorten aantal:
- broedende watervogels

achterste- pannekoeken- broek meden
plas
plas
375.
2078.
2423
6

7

19

- niet broedende watervogels
recreatiedruk :

11

7

52

- vissers
- zwemmers

10

30

opp.oevervegetatie (ha)

10
0.06

oeverlengte (m)

720

anemmerplas
928

anken
924

28

20

42

42
1

1

1

,0

10

o

10
0.11

5
0.31

10

0
6.47

1250

1720

1.50
3924

tabel 10.Waargenomenaantalsoortenbroedendeenniet-broedende
watervogels invijfzandwinplassen enenkele factorendie
van invloed zijnopdevogelrijkdom.
IndeAnemmerplas (928)waargeenrecreatieplaatsvindt,zijn
demeestevogelsoortenwaargenomen.Hetkleinsteaantal soortenis
waargenomen indePannekoekenplas (375),waarvandevijfplassende
recreatiedruk hetgrootst is.Uit tabel10blijkt,datdevogelrijkdompositiefgecorreleerd ismethetoppervlakoevervegetatie ende
oeverlengte.Geziendemethodevanvogelinventarisatie,hetgeringe
aantalplassenwaarvanvogelgegevens beschikbaar zijnendevele
factorendievaninvloed zijnopdevogelrijkdom,kangeengrote
waardewordentoegekend aanbovenstaande interpretatie.

2594
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Wanneereenvergelijkend onderzoeknaardevogelrijkdomvanzandwinplasseninrelatietotdevormgevingwordtverricht,danmoeten
plassenmetelkaarvergelekenworden,diealleenverschillenin
ééndevogelrijkdombeïnvloedende,factor.Het isdantevensaan
tebevelenombijdevogelinventarisaties rondenindedirecte
omgevingvandeplas,ookdeaantallenvandevoorkomende soorten
tevermelden.
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6.Modelmatigebenadering
Indehoofdstukken4,5en6zijndebegrippendiepteentaludhelling
regelmatiggenoemd inrelatie totdeecologischekwaliteitvaneenplas.
Deconclusie isgetrokken,dat deecologischekwaliteitvaneenplas
toeneemt,naarmate dezeondieper isendetaludsminder steilzijn.In
devolgendeparagrafenwordthieropnader ingegaan,doormiddelvaneen
modelmatigebenadering.Allereerstwordtnagegaanwatdegevolgenzijn
voorhet zuurstofgehaltevanhetwater ineenplasnadestratificatie,
bijtoenemendediepte.Daarnawordendeecologischekwaliteitenvantwee
modelpiassenvergeleken,diemorfologischvanelkaarverschillenqua
diepteenhellingvandetaluds.
6.1.Toelaatbare_diep£e_eiihet^£uur£tof
jehalte_iLa_'°'£.s^.r£.ti^i.c£tie^.
Inparagraaf3.3.6. iseenverband gelegd tussendetoelaatbare
waterkwaliteit nadestratificatie endetoelaatbare dieptevaneen
plas. Inhetnavolgende zalgetrachtwordenommetbehulpvaneen
modelmatige benaderingvanderelatie tussendetoelaatbare diepte
ineengestratificeerde plasenhetzuurstofgehalte indeverschillendewaterlagen,het inzicht tevergroten indefactorendiehierbijeenrolspelen.Demeestkritischeperiode inhetjaarwatbetrefthet zuurstofgehalte,isdeperiode inhetnajaar,kortnade
destratificatie,wanneerhethypolimnionmet eenlaagzuurstofgehalte
zichgemengdheeftmethetepilimnionmet eenhoogzuurstofgehalte.
Probleem.
Hetzuurstofgehaltevanhetwater ineenplasdirectnadestratificatie, isafhankelijkvanhet zuurstofgehaltevanhetwatervóór
destratificatie inhetepilimnion,hetmetalimnionenhethypolimnionenvandevolumeverhoudingvandezedriewaterlagen.
Alservanuitgegaanwordt,datbijverdergaandeverdiepingvaneen
plasdezuurstofgehalten indeverschillende lagenzichnietwijzigenendateveneensdespronglaagdiepte gelijkblijft,kanberekend
wordenhoegrootdevolumeverhouding epilimnion/hypolimnionmag
worden,alvorens eenkritiekewaardevoorhetzuurstofgehaltewordt
bereikt.Hetmetalimnionwordt tervereenvoudiging bijhethypolimniongebracht.
uitgangspunten.
Indetebeschouwenmodelplas (fig.30),diegevuld ismeteutroof
water,treedt indezomer stratificatieop.Debegindieptevande
spronglaag ligtopzevenmeterbenedenhetwateroppervlak.Zeven
meter isdetijdenshetveldwerk gemiddeldwaargenomendiepte.Het
epilimnionheeft eenzuurstofgehalte vanachtmilligram perliter.
Het gemiddelde zuurstofgehalte vandewaterlaagonderhetepilimnion,dushethypolimnionmet inbegripvanhetmetalimnion isnul
milligramperliter.Ookdezegegevenskomenovereenmethetgemiddeldevandewaarnemeningen indegeinventariseerde plassen.De
diepte (d)vandeplas isvariabel.
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figuur29.Modelplasmetvariabelediepte (d)enmeteenbegindiepte
vandespronglaagop7meter.
Berekening.
Infiguur30zijndeberekende zuurstofgehaltennadestratificatie
uitgezet tegendevolumeverhouding epilimnion/hypolimnion.
02 (mg/i)tnadestratificatie

minimum 02 gehalte : 5
U

I

£.

O

*•

J

cpitimnion
Volumcvcr
-*.-..—
—houding
a hypolimnion

figuur30.Het zuurstofgehalte vanhetwaternadestratificatie
(mg/l)inrelatie totdevolumeverhoudingepilimnion/
hypolimnion.
Hetzuurstofgehaltevanhetwaternadestratificatieneemtbijtoenemendediepteaf(volumeverhouding epilimnion/hypolimnionwordt
kleiner).Hetblijkt,datbijeenvolumeverhoudingepilimnion/hypolimnionvan1:2,het zuurstofgehaltevanhetwaternadestratificatiebeneden3milligramperliterkomt.Dewaardevan3milligram
zuurstofperliterwordtdoorVanDuin (1971)hetkritiekezuurstofgehaltevoorvissengenoemd.Wanneerstrengerevoorwaardenworden
gesteld aanhetminimaal toelaatbarezuurstofgehalte,bijvoorbeeld
4 of5milligramperliter.(MinisterievanVerkeerenWaterstaat
"IndicatiefMeerjarenProgramma 1975"),danwordendezewaarden
reedsbereiktbijvolumeverhoudingenvanrespectievelijk 1:1en
1:0,7.Hierbijmoetwordenopgemerkt datditgeldtvoordemeest
ongunstige situatie,diezichvoorkandoen.
Tekortkomingenvandegehanteerdebenadering.
Tegendehierbovenomschrevenmodelmatigebenaderingendeuitgangspuntenvandeproblematiek zijnallerleibezwarenaantevoeren.In
hetkort zalworden ingegaanopenkelebelangrijkebezwarenentevens
zalwordenaangegevenvoorwelkeaspectennaderonderzoekgewenstis,
omhet inzicht inderelatietussendetoelaatbarediepteenhet
zuurstofgehalte ineenplastevergroten.
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- Totnutoeisgedaanalsofdegroottevandeplasgeeninvloed
heeft opdevolumeverhouding epilimnion/hypolimnion.Degrootte
(strijklengte)vaneenplas isvan invloed opdediepteliggingvan
de spronglaag.Uit figuur26isalafteleiden,dateenspronglaagdieptevan7meter opzaltreden ineenplasmeteenstrijklengtevanongeveer300meter. Inplassenmet eenkleinerestrijklengtekomt despronglaaghoger teliggen.
- Verondersteld is,datgeenzuurstofproductieplaatsvindtnahet
beginvandedestratificatie endatgeenuitwisselingvanzuurstof
optreedt tussenhetwater indeplasendeatmosfeer.Hetfytoplanktonzalechter ook inhetnajaar,bijkleinerelichtinstraling,zuurstofkunnenproduceren.Uitwisselingvanzuurstof tussendeatmosfeerenhetwaterzalookplaatsvinden.Degroottevan
dezeuitwisseling tijdensdestratificatie isnietpreciesbekend,
maarwel isbekend dat dezeafhankelijk isvandehetzuurstofverzadigingspercentage vanhetwaterendetijdsduurvanhetdestratificatieproces.Dezetijdsduurendaarmee de zuurstofuitwisseling
wordengroter,bijtoenemendedieptevaneenplas.Overdeopname
vanzuurstof inwaterdooreenlucht-wateroppervlakwordto.a.
studieverricht doorhetWaterloopkundig Laboratorium teDelft.
- Het zuurstofgehalte vanhetwater inhethypolimnionvandeeutrofe
modelpias,vóórhetbeginvandedestratificatie,isgesteldop
nulmilligramper liter.Dit isgedaanopbasisvandegegevens
vandegeïnventariseerde zandwinplassen.Dedieptevanhethypolimnionvarieerde indegeïnventariseerde zandwinplassenvan1tot
15meter.Het isdenkbaar,datbijgroteredieptenhetzuurstofgehalte inhethypolimnionhogerzalzijn.Ditkanverklaardworden,
doordatvoordeafbraakvandezelfdehoeveelheid organischestof,
eengroterehoeveelheid zuurstofbeschikbaar is,wanneerhetvolumevanhethypolimnion toeneemt.Ofhet zuurstofgehaltevanhet
waterbijtoenemend volumevanhethypolimnion inderdaad zaltoenemeneninwelkemateditgebeurt,isnietbekend.
- De indeliteratuurgenoemdenormenvoorhetminimaaltoelaatbare
zuurstofgehalten zijnarbitrairennietgebaseerd oponderzoeksresultaten.Dewerkelijkekritiekezuurstofwaardenendetijdsperiodewaaroverdezeopkunnentreden,zonderdathet schadelijke
gevolgenheeftvoorhet leven ineenplas,zijnonbekend.
Samenvattend kangesteldworden,datvergrotingvandedieptevan
eenplas,eenverlagingvanhet zuurstofgehaltenadestratificatie
totgevolgheeft.Inhoeverrededieptevaneenplasvergrootkan
worden,wordtbepaald doordevolumeverhouding epilimnion/hypolimnionenhettoelaatbareminimumzuurstofgehaltenadestratificatie.
Naderonderzoek zalmeerduidelijkheidmoetenscheppenmetbetrekking tothet toelaatbareminimumzuurstofgehalte endebovengenoemde
factoren,welkehet zuurstofgehalte nadestratificatiebepalen.

- 80-

6.2.Verschillen in_ejcjaj^o^i£c]^e_kwa^i^e_it:_tussen^J^wee_mod^l£las£en.
Doorvergelijkingvantweemodelplassenwordtgetracht inzichtte
verkrijgen inzoweldepositievealsnegatievegevolgenvoorde
ecologischekwaliteit,bijvergrotingvanhetoppervlakondiepin
eenzandwinplas.Hetoppervlakondiepwordt indemodellengevarieerddoordetaludsminder steiltemakenendoordeondiepe
oeverzonegroter temaken.
Voorwaarden.
Alsvoorwaardewordtgesteld,datdeplasseneengelijkeoppervlakte
innemenendateengelijkehoeveelheid zandgewonnenwordtuitbeide
plassen,waarmeehetprobleemisteruggebracht totdevraaghoe
zandwinningquaontgravingsdiepteenvormgevingvandetaluds,een
zogrootmogelijkebijdragekanleverenaandeecologischekwaliteit
vaneenplas.
Modellen.
Infiguur31zijntweemodelpiassenweergegeven.Voordeplassen
zijndetrofiegraad endeoriëntatierichting gelijkverondersteld.
Hetoppervlakondiep isinmodelplasIIgroterdaninmodelpiasI,
doordat inmodelplas IIeentaludvan1:15 isaangebracht toteen
waterdieptevantweemeter.Veleanderetaludsenbijbehorendemodellenzijnmogelijk;het zalechterduidelijk zijn,dathethier
alleengaatomrelatieveverschillen inecologischekwaliteit tussen
detweeplassen.Hettaludvan1:15 inmodelplas IIisgehandhaafd
tottweemeter,omdat plantenmetdrijvendebladerentotongeveer
diedieptekunnenwortelen.Het isdusnietzo,datbenedentwee
meterhetbodemoppervlak nietmeerwaardevol isvoorhet levenin
eenplas,wantalshetwatervoldoendehelderisenbijgevolgeen
grotelichtdoorlatendheid heeft,kunnentotopaanzienlijkediepten
macrofytenvoorkomenenvooral inhetepilimnionzalookmacrofauna
zichopdebodemkunnenhandhaven,benedentweemeterwaterdiepte.
Debijdemodelplassenvermeldegegevensomtrentdoorzicht,
zuurstofgehalte enspronglaagdiepte komenovereenmetdegemiddelde
waarden indegeïnventariseerde zandwinplassen.Metnietvermelde
factorenwordtgeenrekeninggehouden.
Verschillen.
Debelangrijksteverschillen ineenaantalfactorendievanbelang
zijnvoordeecologischekwaliteitvaneenzandwinplas,zullen
hieronderwordenbeschreven.
-Zuurstofgehalte.
Doordezelfdeoriëntatie,oppervlakteen lengte-breedteverhouding
hebbendemodelplassenéénzelfdestrijklengte.Debegindieptenvan
despronglaag indeplassenwordengelijkverondersteld.Inwerkelijkheid zaldespronglaagdiepte,t.g.v.degeringegolfwerkingin
modelplas II,inmodelplasIietsgroterzijndaninplasII.Als
gevolgvaneengroterediepteenmindersteiletaluds,isinmodelplasIIdevolumeverhoudingvanhetepilimnion/hypolimnion kleiner
dan inmodelplasI.
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Modelplas

Nadestratificatie inhetnajaarzalhierdoorhet zuurstofgehalte
vanhetwater inmodelplas IIlagerzijn.Devolumeverhouding is
echterdermategroot (2),dateendalingvanhet zuurstofgehalte
totbeneden5milligramniet teverwachten is(zieookparagraaf
6.1).
Modelplas II
200 m(breedte)

200nr>(breedte)

sprongiaaq
"rr*//r/>/?>;ff//j>/j>r

gegevens
oppervlakte (ha.)
helling taluds
volume (m3)
diepte (m)
oppervlakteondiep
( 2m;%vantot.Opp.)
lengte :breedte
oriëntatielengte-as
strijklengte (m)
spronglaagdiepte (m)
vol.epilimnion:
vol.hypolimnion
trofiegraad
doorzicht (m)
zuurstofgehalte (mg/l)
-epilimnion
-hypolimnion
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8

8
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40
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400
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2
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0.0
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figuur31.Tweemodelplassenmetgelijkeoppervlakteen
gelijkvolume.
Plankton.
Detemperatuurendelichtintensiteit nemenbijtoenemendediepte
af.Hetdoorzicht inbeideplassen isgesteld optweemeter.In
modelplas Iishetwatervolume indelaagtottweemeterdiepte
groterdan inmodelplas II.Daardefytoplanktonproductieevenredig ismethetwateroppervlak enmeteenfunctievandegemiddeldeonderwater-lichtintensiteit (Golterman 1975), zouhetmogelijkkunnenzijn,datdeproductie inplasIIgroter isdanin
plasI.Overdesoortensamenstellingvanhet fytoplanktonkan,net
alsbijdemacrofauna,geenuitspraak gedaanworden.

4
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-Macrofauna.
Alsgevolgvanverschillen tussendetweeplasseninhetoppervlakvandebodem,inhetzuurstofarmehypolimnionenhetzuurstofrijkereepilimnion,kunnenverschilleninproductievan
macrofaunaoptreden.Hetbodemoppervlak inhetepilimnionvan
modelpiasIIiscirca1.7maalgroterdaninmodelplasI.Het
zuurstofgehalte speelt ongetwijfeldeenbelangrijkerolbijde
ontwikkelingvandemacrofauna.Demacrofauna-productiezaldaarominmodelplasIIgroter zijndaninmodelplasI.Oververschilleninsoortensamenstellingvandemacrofaunavaltgéénuitspraak
tedoen.
-Water-enoevervegetatie.
Degolfwerkingineenplasisafhankelijkvandewindinvloed,de
strijklengteendewaterdiepte (paragraaf3.3.6).Dewindsnelheid
wordtbijdetweemodelpiassengelijkgesteldendestrijklengte
isgelijk.Dewaterdiepte nabijdeoeverisinmodelplasIgroter
daninmodelplasII.Bijtoenemendewaterdiepteneemt,totdatde
zogenaamdegrensdiepte isbereikt,degolfhoogtetoe(bijlagen2,
3en4). InmodelplasIisduseengroteregolfwerkingnabijde
oeverlijnteverwachtendaninmodelplasII.Hetoppervlakondieperdantweemeter,isinmodelplasIIcircadriemaalzo
grootdaninmodelplasI.Doordekleineregolfwerkingendoor
hetgroteroppervlakondiep,kaninmodelplasIIdewater-en
oevervegetatie betertotontwikkelingkomendaninmodelplasI.
-Vissen.
Wanneerverondersteld wordt,datvissenvoornamelijkinhetzuurstofrijkeepilimnion fouragerenendatdemacrofaunaeenbelangrijkevoedselbronisvoorvissen,danishetvoedselaanbodin
modelplasIIgroter.DaarnaastkunneninmodelplasII, meergeschiktepaai-enbroedplaatsenontstaan,doordatdewater-en
oevervegetatie betertotontwikkelingkankomen.
-Vogels.
Het voedselaanbod voor vogels in de vorm van macrofauna en plant e n m a t e r i a a l , is in modelplas I I g r o t e r . Door de betere ontwikkelingsmogelijkheden voor de water- en oevervegetatie, kunnen dekkingsmogelijkheden en nestgelegenheden in modelplas I I b e t e r ontstaan dan in modelplas I .
Samenvattend g e l d t , dat onder de gemaakte veronderstellingen in
modelplas I I de v e g e t a t i e , macrofauna, vissen en vogels betere
levensmogelijkheden hebben. Over de v e r s c h i l l e n tussen de modelplassen wat b e t r e f t fytoplanktonsamenstelling en - p r o d u c t i e , kan
geen éénduidige uitspraak worden gedaan. Een vormgeving van plassen
gelijkend op modelplas I I l i j k t wenselijker.
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7.Conclusiesenaanbevelingen.
Morfologie.
Deverhouding tussendeoeverlengte endeoppervlaktevaneenplaswordt
kleinerbijeentoenemende grootte.Ditgeldtdoorgaans tevensvoorhet
oppervlak ingenomendoorondiepeoeverstroken.Onderzoeknaardematevan
oeverafslag inrelatie totdegolfwerking,detaludhelling endebodemgesteldheidvandeoever isgewenst.
Stratificatie.
Voordeachttienzandwinplassenwaarinstratificatieoptreedt,bestaat
eenpositievecorrelatie tussendebegindieptevandespronglaagende
geschatte strijklengtevandewind.
Het zuurstofgehaltevanhetwater ineenplasnadestratificatiedaalt
totonderhetkritiekeminimumvandriemilligramper liter,wanneer
uitgegaanwordtvandevolgendeveronderstellingen:
-voorhetbeginvandedestratificatieishet zuurstofgehaltevanhet
epilimniongelijkaanachtenvanhethypolimniongelijk aannul
milligramperliter
-nahetbeginvandedestratificatievindtgeenzuurstofproductieen
geenzuurstof-uitwisselingmet deatmosfeerplaatsendevolumeverhoudingvanhetepilimnion tothethypolimnion iskleinerdan1 :2.
Dewaargenomenpositieve correlatie tussendespronglaagdiepte ende
strijklengtevandewinddientverder onderzocht teworden.Nagegaanmoet
worden inwelkematehetbodemreliëfdewatercirculatièendediepteliggingvandespronglaagbeïnvloedt.Hierbijishetwenselijk,datde
metingen ineenplasovereenbepaaldeperiodewordenverricht,zodat
ookmogelijkeveranderingen inspronglaagdiepte tijdensdestratificatie,
wordengeregistreerd.
Waterkwaliteit enFytoplankton.
Inplassenmeteenspronglaag isdechemischewaterkwaliteit aandeoppervlakte inhogematevergelijkbaarmetdekwaliteitvanhetwaterin
hethypolimnion,watbetrefthet chloride,het totaalstikstof,het
chemisch zuurstofverbruik,depHenhetgeleidingsvermogen.Alleenhet
fosfaatgehalteisinhethypolimnion steedsmeerdan0,05milligramper
literhoger,daninhetepilimnion.Wanneerhet stikstofgehalte inhet
epilimniongroter isdaninhethypolimnion,blijktersteeds sprakete
zijnvanbeïnvloeding dooranderoppervlaktewater.De saprobiewaarden
volgensSladececk,gebaseerd opdeplanktonsamenstelling, zijninplassenwaarinstratificatieoptreedt,niet afwijkendvanplassenzonder
stratificatie.Voorde21geïnventariseerde zandwinplassen ishetniet
mogelijk,opbasisvandeverzamelde fytoplanktongegevens enchemische
parameters,verschillen inecologischewaardenaantetonen.Inde
plassenzijnwelverschillen geconstateerd watbetreft derijkdomaan
vogels enmacrofyten.
De invloedvanhet tijdensennadeontgraving gesedimenteerde
bodemmateriaal (veen,klei)opdewaterkwaliteit,dientnaderonderzocht
teworden.
Naderonderzoek iseveneenswenselijk t.a.v.deontwikkelingvan
het fytoplanktonende fytoplanktonsamenstelling indiepeplassen inde
loopvanhet jaar.Verandert desamenstellingwanneerdestratificatie
gaatoptreden?

84-

Zijnerspecifiekesoortenvoor diepeenvoorondiepeplassen?Hoe isde
verdeling indetijdvandeaanwezigefytoplanktondichtheid? Isdefytoplanktonsamenstelling inzandwinplassen,diebeïnvloedwordendoorander
oppervlaktewater,vergelijkbaarmetdefytóplanktonsamenstelling inafgeslotenplassen.
Vegetatie.
Plantesoortendie indicatief zijnvoorvoedselrijkeplaatsenmetwisselendewaterstandenofanderszins fluctuerendemilieu-omstandigheden,
komenvoor inofindedirecte omgevingvanzoweljongealsoudeplassen.Erbestaat eennegatiefverband tussendehellingvandeonderwatertaluds tottweemeterwaterdiepteendebreedtevandewater-enoevervegetatie inzandwinplassenouderdanzevenjaar.Dewater-enoevervegetatieontwikkelt zichrelatief snelinondiepegedeeltenmeteen
relatiefkleinegolfwerking. Inplassenondieperdantweemeterbreidt
dewater-enoevervegetatiezichalleenuit indegedeelten,die inde
luwte liggen.Hetverzamelenvanvegetatiegegevenst.a.v.soortensamenstellingenbedekkingbiedtgoedemogelijkhedenomdeecologischekwaliteitvanzandwinplassen tevergelijken.Degevondenrelatietussende
breedtevandeoevervegetatie endehellingvanhetonderwatertalud,
verdientnaderonderzoek,evenalsdematewaarindegolfwerking ende
bodemsamenstellingvanbelangzijnvoordebreedtevandeoevervegetatie.
Macrofauna.
Dediversiteit enhetaantal individuenmacrofaunaophetdiepstepunt
vandezandwinplassen zijngering.Hetvoorkomennaaraantal,inrelatie
totdedieptevandeplasenhetzuurstofgehaltevanhetwater,moet
naderonderzochtworden.
Vogels,
Vogelgegevensbetreffendehetvoorkomenvansoortenenaantallen,zijn
eengoede indicatorvoorderust ineenzandwinplasenzijndirecte
omgeving,voordegroottevanhetvoedselaanbod envoordenest-endekkingsmogelijkhedeninennabijdeoeverzone.Vandegeïnventariseerde
plassenzijndezegegevensniet involdoendematebeschikbaar.Slechts
eenkwantitatiefonderzoek (b.v.gedurendeéénjaarbijeenaantal
representatieve zandwinplassenwekelijks tellen)levert relevantegegevens.Onderzochtmoetworden,inhoeverredevogelrijkdomvaneenplas
gerelateerd isaandelengtevandeoeverlijn,aanhetoppervlakvan
bredeondiepeoeverstrokenenaandeaanwezigheidvanrandbeplanting.
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