Hydrobiologie van natuurlijke duinmeren

In dit artikel wordt een samenvatting
gegeven van de belangrijkste gegevens en
enige conclusies die over de hydrobiologie
van natuurlijke duinmeren in binnen- en
buitenland bijeengebracht werden. Voor
gedetailleerde informatie wordt verwezen
naar de uitvoerige in het Engels gestelde
publicatie 'Dune lakes' in: Ecosystems of
the World, een uitgave in voorbereiding
bij Elsevier.
In ons land is in een aantal duinmeren
hydrobiologisch onderzoek gedaan waarbij
door maandelijkse bemonstering van plank-
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ton en chemie van het water een jaarcyclus
werd verkregen. Ook van de aquatische
fauna en flora werden gegevens verzameld.
Opmerkelijk is, dat in het buitenland, waar
overigens weinig duinmeren gevonden
worden weinig uitvoerig limnologisch
onderzoek is uitgevoerd. De meeste gegevens die in de buitenlandse literatuur te
vinden zijn hebben betrekking op faunistiek
of floristiek. Informatie bij buitenlandse
limnologen leverde behalve voor Australië
en Nieuw Zeeland weinig op. Daarentegen
werd over de inventaris van buitenlandse
duinmeren wel informatie verkregen van
onderzoekers op het gebied van natuurbescherming. De interesse is blijkbaar meer
gericht op natuurbeschermingsaspecten dan
op limnologische vraagstellingen.
Ondanks de schaarse buitenlandse limnologische onderzoekingen en de heterogeniteit van de aard der beschikbare onderzoekgegevens kon een uitvoerige documentatie
samengesteld worden over de hydrobiologie
van duinmeren. Uiteraard maakt het
Nederlandse onderzoek het leeuwedeel uit.
De kunstmatige duinmeren t.b.v. de drinkwatervoorziening worden hier buiten beschouwing gelaten.
Een definitie van het watertype duinmeer
ligt besloten in de algemene definitie van
een meer, die, als volgt kan luiden: 'een
meer is een aquatisch ecosysteem in een
depressie van de aardkorst met een meestal
grote diepte en grote uitgestrekteheid, gevuld met stilstaand water waarvan de
oppervlakte door ongehinderde strijklengte
van de wind meer of minder golfbeweging
kan vertonen. Er is een meer of minder
uitgestrekte ondiepe oeverzone waar zich
plantengroei kan ophouden die in de
diepere delen ontbreekt door afwezigheid
van licht bij de bodem. De fauna kan zich

over de gehele bodem van het meer uitstrekken maar is ook aanwezig in het vrije
open water tezamen met vrijzwevende
plantaardige organismen'. In deze definitie
zijn zowel de morfologie als de biotische
en abiotische structuur van een meer als
ecosysteem aangeduid. Het ondiepe duinmeer zoals wij dat in ons land kennen past
hierin, hoewel wij terecht eerder van
duinpias willen spreken, gezien zijn ondiepte (± 1meter) en eventueel kortstondig bestaan. In het buitenland kunnen we
duinmeren vinden met een diepte van
10 meter, echte meren dus, maar door
zandverstuiving vaak niet permanent in
bestaan en vorm !
Hydrologisch is het duinmeer eigenlijk een
opvallend fenomeen. Zand is immers doorlaatbaar voor water en er moeten dus
bijzondere omstandigheden zijn waardoor
het duinmeer zich als oppervlaktewater
manifesteert. Dit kan, zoals ook bekend is
van vennen op de zandgronden in het
binnenland, veroorzaakt worden door aanwezigheid van een ondoorlatende laag in
de bodem of door hoge grondwaterstand.
We vinden daarom typen duinmeer die niet
in verbinding staan met grondwater en
typen die er wel mee in verbinding staan.
In het eerste geval wordt de waterkwantiteit en kwaliteit voornamelijk beheerst door
de mate en aard van regenval; in het
tweede geval speelt het grondwater mede
een rol. Voor de waterkwaliteit is ook de
invloed van de bodem van veel betekenis,
zodat er bijvoorbeeld verschil is in duinmeren van kalkarm en van kalkrijk zand.
Het duinmeer van het regenwatertype
ontvangt alleen neerslag maar kan ook
deels vanuit de omgeving gevoed worden.
Het duinmeer van het grondwatertype
wordt gevoed door grondwater en regenwater. Door ligging aan de kust is de
samenstelling van het toegevoegde regenwater anders dan in het binnenland. Zo
is bijvoorbeeld waargenomen dat het
chloridegehalte in het type regenwater
duinmeer aan onze kust zelden < 20 mg/l,
maar ook niet > ± 50 mg/ bevat.
In het binnenland vinden we in ongestoorde
plassen op de zandgronden (de vennen)
meestal een Cl-gehalte < 20 mg/l. Hierdoor zal het voorkomen van bepaalde
zoutgevoelige micro-organismen beïnvloed
worden.
Het duinmeer van het grondwatertype in
de duinkust kan zoet zijn met een minimaal Cl-gehalte van ± 50 mg/l, oligohalien
of mesohalien. Doordat het grondwater
meer in het binnenland zoet is, kunnen
we een chloridegehalte van ± 50 mg/l in
het grondwatertype verwachten. In Denemarken gelden de waarden van 20 mg

TABEL I - Hydrologische categorieën van
duinmeren.
1. regenwatertype. Suppletie alleen regenwater
aan de kust: zoet maar C l - > 20 mg/ < 50 mg/l
continentaal: zoet maar C l - < 20 mg/l
2. grondwatertype. Suppl. grondwater + regenwater
aan de kust: zoet maar Cl— > 50 mg/l, oligohalien
of mesohalien
continentaal: zoet C l - ± 50 mg/l.

voor regenwaterlypen en 50 mg voor grondwatertypen op dezelfde wijze. Wanneer we
in een bepaald geval ± 50 mg Cl/l vinden,
is het moeilijk uit te maken of we met
het grondwatertype of het regenwatertype
te maken hebben. We merken nog op dat
volgens Redeke (1948) de grens voor zoet
water bij 100 mg Cl/l ligt, voor oligohalien
bij 100-1000 mg/l en voor mesohalien bij
1000-10000 mg/l. Van onze duinmeren zijn
het Quackjeswater op Voorne, het Oerd
op Ameland en de Van Hunenplak op
Terschelling zoete duinmeren; Het Zwanenwater bij Callantsoog en de Muy op Texel
zijn oligohalien. Tabel I geeft een overzicht van de hydrologische categorieën
hierboven genoemd.
Tabel I is samengesteld op grond van vele
C l - bepalingen in diverse duinmeren en
poelen en internationale literatuur, waarvoor verwezen wordt naar de eerdergenoemde publicatie.
Het continentaal gelegen regenwatertype
kan in ons land vereenzelvigd worden met
wat we gewend zijn ven te noemen. Er
zijn echter vennen op de zandgronden in
ons land, die naar hun ontstaanswijze
eigenlijk tot duinmeren gerekend kunnen
worden. De ontstaanswijze is ook van
belang om de voorgestelde hydrologische
categorieën nader toe te lichten.
Bayly &Williams [1973] hebben aan de
hand van Australische duinmeren een classificatie gemaakt met als hoofdtypen duinmeren die ontstaan zijn als resultaat van
windwerking en die door zeestromingen
ontstaan zijn.
Tot de laatste behoren kustmeren of lagunen, bij ons slufters; tot de eerste behoren
duinmeren die door uitstuiving in laagten
zijn ontstaan en al of niet deel uitmaken
van een uitgestrekte grondwaterspiegel.
Botanici in ons land onderscheiden deze
twee hoofdtypen eveneens als primaire en
secondaire duinvalleien. Eerstgenoemde zijn
ontstaan doordat een duinreep met er
achter gelegen shifter werd afgesneden van
de zee; laatstgenoemde duinvallei werd
gevormd door uitstuiving in reeds bestaande meestal oudere duinen. Als de valleien
oppervlaktewater bevatten kan men dus
spreken van primaire en secondaire duinvalleimeren overeenkomstig hun ontstaan.
Op deze wijze zijn het Brede Water, Zwa-
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Afb. 1 - Quackjeswater op Voorne (foto RIN).

nenwater en de Muy primaire duinvalleimeren; de plassen op het Oerd secondaire
duinvalleimeren. Het Vogelmeer in de
Kennemerduinen en de Van Hunenplak op
Terschelling zijn gegraven. We kunnen ons
nu voorstellen, dat de vaak meer aan de
kust gelegen primaire duinvalleimeren als
grondwatertype beïnvloed worden door
zout of brak grondwater terwijl de secondaire duinvalleimeren al naar gelang de
diepte tot waar zij uitgestoven zijn, wel of
niet in contact staan met grondwater.
Afhankelijk van de ligging van de uitstuiving kan er dan contact zijn met meer
of minder zoet grondwater zoals de hydrologische categorie aangeeft. We memoreren nog dat primaire duinvalleimeren
parallel aan de kust verlopen terwijl secondaire een vorm hebben afhankelijk van de
windrichting.
Duinmeren veranderen door zandverstuiving van vorm en kunnen geheel onderstuiven tenzij de omgeving door vegetatie
is vastgelegd. De historie en ouderdom van
het duinmeer zijn van belang voor de
ontwikkeling van de aquatische flora en
fauna. De Nederlandse duinmeren zijn
geen van alle oud te noemen. Het oudste
duinmeer is het Quackjeswater ( ± 1600);
het Brede Water werd in 1926 afgesnoerd
van de zee; het Zwanenwater werd in de
eerste helft van de 18e eeuw gevormd;
Vogelmeer en Van Hunenplak werden in
respectievelijk 1952 en 1951 gegraven. De
duinmeren in ons land zijn van historische
en niet van prehistorische ouderdom. Dit
kan een reden zijn waarom de duinmeren
zich in een bepaald opzicht hydrobiologisch
niet bijzonder onderscheiden van andere
vergelijkbare eutrofe oppervlaktewateren,

afgezien van soorten die voorkeur in hun
verspreiding vertonen voor kustwateren.
Bij de Australische duinmeren van prehistorische ouderdom zien we wel een
bijzonderheid door het optreden van

endemen. Het Quackjeswater als oudste
duinmeer in ons land heeft zich ontwikkeld
tot het type eutrofe-mesotrofe laagveenplas
met moerasbos. Jac. P. Thijsse [1927]
maakte melding van een prehistorisch
duinmeer bij Vogelenzang dat door klimaatverandering en zandverstuiving was
verdwenen. Analyse van de sedimenten
brachten in de onderste laag zeewaterorganismen met daarbovenop tal van zoetwaterplanten en -dieren aan het licht.
Hieronder waren mesotrofe soorten zoals
waterdrieblad en ook kranswieren en
fonteinkruiden e.d., maar opvallend was
dat ook waterlelie, gele plompen en de
vlokreeft gevonden werden, die thans in
geen enkel duinmeer aangetroffen worden.
Andere waterplanten die volgens de mij
beschikbare gegevens ontbreken, zijn:
krabbescheer (Stratiotes aloides), waterviolier (Hottonia palustris), Lobelia, Isoetes,
kikkerbeet (Hydrocharis morsus ranae),
kroosvaren (Azolla) en watervorkje (Riccia
fluitans). Vissen ontbreken ook behalve een
enkele tiendoornige stekelbaars en een zeelt
(Tabel TI). De oorzaak van het ontbreken
van sommige soorten kan samenhangen
met droogvallen van het duinmeer in een
droog jaar, maar dit kan niet alles verklaren. Er zijn bijvoorbeeld duinmeren die

TABEL II - Waterplanten en vissen aangetroffen in de duinmeren Quackjeswater (Quack) en
Brede Water (Brw) op Voorne, Vogelmeer (Vgm) in de Kennemerduinen, Zwanenwater (Zwnw)
bij Callantsoog, de Muy op Texel, het Oerd op Ameland, het Meeuwenduin op Vlieland (Vlie) en
het Van Hunenplak (vHun) op Terschelling.
Quack Brw Vgm Zwnw Muy
Chara sp.
Fontinalis antipyretica
Myriophyllum spicatum
Myriophylum alterniflorum
Potamogeton natans
P. polygonifolius
P.lucens
P. pectinatus
P. gramineus
P. pusillus
P. crispus
Acrocladium
Litorella
Batrachium
Polygonum amphibium
Hippuris vulgaris
Elodea canadensis
Utricularia neglecta
Utricularia vulgaris
Lemna minor
Lemna trisulca
Enteromorpha
Pilularia
Sphagnum
Eleocharis palustris
Callitriche
Ceratophyllum demersum
Tiendoornige stekelbaars
(Pungitius pungitius)
Zeelt (Tinea tinea)

Oerd Vlie vHun

x'?

Ceratophyllum submersum werd in poelen op Schouwen gevonden.
Niet aangetroffensoorten:
Nymphaea alba; Nuphar luteum; Nymphoides peltata; Stratiotes aloides;
Isoetes; Hydrocharis morsus-ranae: Azolla; Riccia fluitans.

Hottonia palustris; Lobelia;
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niet voorkomt daar onze duinmeren kalkrijk zijn en eutroof. Een aanwijzing van
transport door vogels vinden we verder in
de aanwezigheid van de brakwatergarnaal
Neomysis integer in het oligohaliene Zwanenwater, die aangevoerd kan zijn uit sloten
van Noord-Holland door de aanwezige
kolonie lepelaars. Een levende bot in het
zoete Brede Water kan een 'dropping' zijn
van een zeemeeuw.
Het plankton van de geïsoleerd liggende
duinmeren zal grotendeels door de lucht
worden aangevoerd. Over de samenstelling
ervan vermelden we hier alleen dat er in
hoofdzaak eutrofe zoetwatersoorten voorkomen, wat ook geldt voor de hogere
waterplanten. Van een plas op zandgrond
zouden we kunnen verwachten dat er meer
overeenkomst zou zijn met vennen, die
oligotroof-mesotroof van karakter zijn.
Belangrijk in dit verband is dat de vennen
een laag calciumgehalte hebben, terwijl de
duinmeren ook op de eilanden een hoog
calciumgehalte hebben. Uitzondering is de
van Hunenplak, die gegraven is in kalkarm
zand ter vervanging van de sterk gestoorde
Dodemanskisten. Tabel III geeft een jaargemiddelde uit 1962/63 van chemische
waarden van enige duinmeren.
Uit deze gegevens blijkt dat pH, Ca en
HCO3 in de duinmeren hoog zijn, behalve
in de Van Hunenplak.

Duinpiassen op hel Oerd, Ameland (foto KIN)

permanent water houden (grondwatertype),
waar genoemde soorten ook niet voorkomen. Deze duinmeren vertonen in de
zomer ondanks de verdamping een minder
sterke stijging van het chloridegehaite dan
het regenwatertype. Dit zou eveneens een
factor kunnen zijn ten voordele van
sommige thans ontbrekende soorten.
Een duinmeer wordt gekenmerkt door een
weelderige plantengroei en helder water.
Wanneer door aanwezigheid van een vogelkolonie het water bemest wordt, ontwikkelen zich veel groen- en vooral blauwwieren
die het water vertroebelen, waardoor
hogere waterplanten ontbreken. Dit is het
geval in het Zwanenwater, waarin ook vis
is uitgezet.
Behalve veel waterplanten vinden we in
het duinmeer ook veel invertebraten, zoals
waterkevers, waterwantsen, larven van
kokerjuffers, libellen, eendagsvliegen e.d.
Bij droogvallen van een duinmeer zullen
de soorten met vliegvermogen het eerste de
plas weer kunnen gaan bevolken. Dit is
eens een aantal jaren nagegaan in een
nieuw gegraven duinpias bij het Brede
Water, waaruit bleek dat eerst waterwantsen, waterkevers, vliegen en muggelarven
verschenen, gevolgd door eendagsvliegen,
libellen, bloedzuigers, kokerjuffers, amfibieën en slakken. We moeten aannemen
dat een 'transportgastheer' de plas voor de
niet-vliegende soorten als slakken, bloedzuigers en mijten bereikbaar maakt. Hiervan zijn wel waarnemingen gedaan bij
watervogels en insecten.
De grote mobiliteit van de vliegende
soorten maakt dat het verloop in de be-

volking van een plas groot kan zijn.
Soorten die het ene jaar aanwezig zijn
ontbreken een volgend jaar of op nog
korter termijn, zodat er geen permanente
samenstelling is aan te geven. Van betekenis is ook, dat de aan de kust en op de
waddeneilanden gelegen duinmeren in de
vogeltrekroute liggen. Aanvoer van nietinheemse soorten is daardoor mogelijk. Tn
de duinmeren van Denemarken en onze
waddeneilanden wordt het voorkomen van
sommige circumboreale soorten watervlooien hieraan toegeschreven. Het water
als milieu dient echter tevens geschikt te
zijn voor de aangevoerde soort. Het is
waargenomen dat de vlokreeft Gammarus
lacustris zich (in tegenstelling tot G. pulex)
aan poten van watervogels vasthecht en
dan makkelijk naar ander water vervoerd
kan worden. In Denemarken komt G.
lacustris voor in de oligotrofe duinmeren
en zelden in een kalkrijk duinmeer. Dit
kan de reden zijn dat G. lacustris bij ons

Voor H C O : Ï zijn de minimale en maximale
waarden aangegeven om aan te tonen dat
er verschil is in biogene ontkalking. NO3
kon in de meeste gevallen niet worden
aangetoond evenmin als orthofosfaat dat
alleen in de herfst in grotere hoeveelheden
aanwezig was. De duinmeren zijn N en P
oligotroof in tegenstelling tot het aanwezige
plankton en de macroflora die op eutroof
water wijzen.
Het Zwanenwater vertoont hoge NH4gehalten daar aanwezigheid van de vogelkolonies die het water bemesten. N en P
zijn echter ook niet aantoonbaar door
opslag in de grote blauw- en groenwierbiomassa.
Gegevens na begin 1960 over de chemische

TABEL III - Chemische waarden van enige duinmeren.
Quack
N
Z
Geleidingsvermogen

ci-

PH
Ca+ +
HCO3-

Vogm

Zwnw

Muy

Oerd
N

IfiS
mg/l
mg/l
mg/l min.
mg/l max.

NO:!-

mg/l ±

po4 - *

mg/l

org.NH.i+

Brw

voorjaar
najaar
mg/l min.
max.

500
70
8
55
180
200
0

500
70
8
55
180
200
0

0

0

++0,2 ++0,3
0.6

0,6

400
70
8,5
35
70
120
0

600
140
8,5
40
100
180
0

0

0

++

+

500
100
8
40
110
180
0

0,15
1,1

0,2
0,8

600
130
8
45
90
190
0

300
40
8
40
110
140
0

0
0

0
O

+

0,5
3

0,5
2

o = 0,03 mg/l bepalingsgrens; + , + + aantoonbaar resp. grotere hoeveelheden.

0

0,5
1

vHun
Z

300
50
8.5
50
140
200
0

300
50
5,5
8
8
20
0

0

+

++0,5
1

0

0
0,2
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samenstelling van het water van de natuurlijke duinmeren zijn schaars. In 1970/71
analyseerde Visser [1973] tal van duinmeren
op Terschelling. Voor fosfaat had hij een
nauwkeurige bepalingsmethode tot op
0,001 mg/l. Hij vond in de meeste gevallen
waarden lager dan 0,006 mg/l. Ook voor
nitraat vond hij waarden lager dan
0,05 mg/l. Ik meen hieruit te mogen
concluderen dat sinds begin 1960 de duinmeren geen N- of P-eutrofiëring te zien
geven, in tegenstelling tot vele andere oppervlaktewateren. Hiervoor zijn nog andere
argumenten aan te voeren.
In de TNO-studie 'Duinen en duinvalleien'
Bakker e.a. [1979] werd een analyse gemaakt
van het grondwater in vochtige duinvalleien. Het bleek dat Cl, Ca, P 0 4 en N 0 3
hoger waren dan in het oppervlaktewater
van de natuurlijke duinmeren. Door suppletie met regenwater worden zowel bodem
als oppervlaktewater uitgeloogd en het
grondwater verrijkt met de meegevoerde
elementen. De relatief geringe hoeveelheden
N en P in het water van het natuurlijke
duinmeer worden gedeeltelijk geabsorbeerd
door de biomassa en gedeeltelijk vastgelegd
in het detritus, maar ook door infiltratie
afgevoerd naar het grondwater. Hoog gelegen duinmeren die alleen regenwater
ontvangen, zijn als hydrologisch inzijgsysteem de enige meren die geen eutrofiëring vertonen. Er is blijkbaar meer afvoer dan toevoer van voedingsstoffen. Als
trofisch systeem is het in dynamisch evenwicht. In dit verband zijn de ervaringen
met het langzaam zandfilter waar duinwater gefiltreerd wordt voor de drinkwatervoorziening leerzaam. De waterbeweging is verticaal gericht en niet alleen opgeloste stoffen maar ook partikels en kleine
organismen worden benedenwaarts medegevoerd. Essentieel is dat het bovenste
laagje van de zandbodem ongestoord blijft.
Bij verstoring ontstaat een lek waardoor
het water versneld doorloopt. Een en ander
zal bij de bodem van het duinmeer ook
een rol spelen. Aangezien zowel het duinmeer van het regenwatertype als van het
grondwatertype geen N- en P-eutrofiëring
te zien geven, is de conclusie dat benedenwaarts gerichte verticale stroming sterker
is dan de horizontale stroming van grondwater. De nutriënten worden uit het oppervlaktewater afgevoerd, het duinmeer eutrofieert niet.
Ook in de buitenlandse duinmeren zijn de
fosfaatconcentraties zeer laag, zoals in
Nieuw-Zeeland. Er is meestal geen studie
gemaakt van de hydrologie, behalve bij het
Tsaad meer, in de Sahara, dat ook de
doorlaatbare zandbodem heeft. De verdamping in dit klimaat is zo groot dat men
een hoog zoutgehalte zou verwachten. Het
Tsaad meer is echter zoett. Het zout wordt
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via de ondergrond afgevoerd buiten het
meer en accumuleert na capillaire opstijging
in het woestijnzand. Een dergelijk gegeven
steunt het idee van de 'standstill' van de
eutrofiëring van duinmeren. Het zou interessant zijn dit nader te onderzoeken.
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IWSARegionale Conferentie
in Bombay 19-23 oktober 1981
De Vereniging van Indiase Drinkwaterleidingbedrijven organiseert samen met de
International Water Supply Association een
conferentie in Bombay in oktober a.s. Een
tentoonstelling zal onderdeel van het
congres-gebeuren zijn.
Het — voorlopige — programma vermeldt
de volgende onderwerpen:
SESSION I
1. Appropriate Technology
2. Status of Research and Development
3. Water Supply and Systems — Management — Policy
4. Training Programm in the Federal
Systems of Governments.
SESSION II
1. Report on a typical Rural Water
Supply Scheme
2. Project formulation and Execution of
Water Supply Scheme for Delhi
3. Mass approach to Design in the
Decade
4. Simple Water Treatment Processes
with special reference to filtration and
disinfection
5. Water for Industry.

SESSION i n
1. a. Economical Design of Distribution
Systems, b. Design of large distribution
systems;
2. Strategy for materials and ChemicalsManufacture and Procurement: a. Pipes,
b. Pumps, c. Valves, d. Coagulants, e.
Disinfectants, f. Treatment plant equipment;
3. Role of Consultancy Services: a. Technical aspects, b. Financial aspects, c. Juridical aspects.
SESSION IV
1. Panel Discussion on the Water Supply
and Sanitation Decade (Countries of
Southern Asia).
SESSION V
1. Technical Co-operation amongst Developing Countries - Plan for Action
2. Desirability of Institutional Change in
Developing Countries - Successes and
Failures
3. The Decade - Plan for Financing
4. Water Supply and Sanitation Decade
- Can the goals be achieved ?
Een bezoek aan het Bombayse waterleidingbedrijf vormt onderdeel van het congresprogramma.
De registratiekosten voor IWSA-leden zullen US $90 bedragen (niet leden US $ 100).
Het Reisbureau De Vries & Co. te Amsterdam hoopt een groepsreis te organiseren
voor deelnemers uit België en Nederland.
Tevens kan — bij voldoende deelname —
gekozen worden uit 2 postcongress-tours,
één naar Noord India en Nepal en één
naar Sri Lanka (Ceylon).
Lezers van HoO die nadere gegevens willen
hebben worden verzocht contact op te
nemen met ir. P.H. Begemann van Gemeentewaterleidingen in Amsterdam, tel.
020-58 02 301. Adres: Postbus 8169,
1005 AD Amsterdam.
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