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Algemeen.
Indit deel zal nader inworden gegaan opde monsterpunten op basis van de
soortengroepen die onderscheiden zijn inde macrofauna. Omde overzichtelijkheid
te vergroten worden nog even de belangrijkste eigenschappen van de naast de
bijzonder soorten onderscheiden soorten ingegaan. Hetvolgende kan van de
soortengroepen gezegd worden:
1- Waterkwaliteitsgevoelige soorten: Soorten waarvan bekend isdat zegevoelig zijn
voor eenvervuiling in hetwater (hoge nutriëntengehaltes) eneen breder
verspreidingsgebied dan het duin- en vechtplassengebied hebben en niet
zeldzaam in Noord-Holland zijn.
2- Secundaire duinsoorten :Soorten dievanden Hammen et alonderscheiden als
duinsoorten,doch een breder verspreidingsgebied kennen dan het duin- en
Vechtplassengebied en niet zeldzaam zijn in Noord-Holland.
3-Vervuilingstolerante soorten: Soorten waarvan bekend isdat ze ongevoelig zijn
voor vervuiling (hoge nutriëntengehaltes) in hetwater. Ook kunnen deze soorten
wijzen opverstoring van hetmilieu.
Eerst wordt gekeken in hoeverre er onderscheid gemaakt kanworden tussen de
watertypen op basis van de verdeling van de macrofauna inde soortengroepen.
Daarnawordt indetail ingegaan opdesamenstelling van deze soortengroepen per
monsterpunt.
Verdeling van desoortengroepen over dewatertypen.
Deweergave van de soortengroepen indegrafieken staan inde bijlagen
weergegeven.
Geulen (grafieken 1-4 van de bijlagen)
Inde verdeling van de soortengroepen indegeulen valt opdat de monsterpunten 5
t/m 11over het algemeen beduidend lagere percentages secundaire duinsoorten
bevatten dan de andere monsterpunten.Vaak zijnook de percentages bijzondere
soorten enwaterkwaliteitsgevoelige soorten hoger dan inde monsterpunten inde
geulen. Degeulen bevinden zichglobaal inhet gebied Zwarteveld. Resterende
geulen bevinden zichzuidelijk en noordelijk vanditgebied. Kenmerkend van die
geulen zijn de hoge percentages secundaire duinsoorten. Inde andere watertypen
worden meestal lagere percentages aangetroffen.
Duinkanalen.(grafieken 5-8 van de bijlagen).
Indevoorraadkanalen worden in het voorjaar over het algemeen lage percentages
van de soortengroepen gevonden ten opzichte van de soortengroepen inde
grondwater- enwinkanalen. Inhet najaarworden indevoorraadkanalen hoge
percentages secundaire duinsoorten gevonden (veel hoger dan inde andere
kanalen). Degrondwaterkanalen hebben in hetvoorjaar over het algemeen hogere
percentages bijzondere soorten envervuilingstolerante soortendan inde
voorraadkanalen. In het najaar zijn door hetwegvallen van de monsterpunten in het
Verlengde Oosterkanaal (G1-G6) de percentages inde soortengroepen lager dan in
de andere duinkanalen. HetVerlengde Oosterkanaal isdestijds alleen in het voorjaar
bemonsterd. Indewinkanalen worden in hetvoorjaar naast hoge percentages

bijzondere soorten ook hoge percentages secundaire duinsoorten gevonden. In het
najaar zijnde percentages secundaire duinsoorten lager, dochde percentages
bijzondere soorten zijn over hetalgemeen hoger dan inde andere duinkanalen.
Toevoersloot (grafieken 9-12 vande bijlagen).
Devegetatiemacrofauna van detoevoersloot bevat hoge percentages bijzondere
soorten invoor- en najaar. De bodemmacrofauna bevat in het najaar hoge
percentages secundair duinsoorten. Demacrofauna van de kwelplassen bevat over
het algemeen hoge percentages bijzondere soorten invoor- en najaar. Bijde andere
soortengroepen zijn geen duidelijke algemene kenmerken tegeven van de
kwelplassen.
Duinrei (grafiek 9van de bijlagen).
Inde duinrei (DR) wordt eenzeer hoog percentage vervuilingstolerante soorten
gevonden. Bijde behandeling per monsterpunt wordt op deze situatie nog verder
ingegaan.
Poldersloten inde binnenduinrand (9-12 van de bijlagen).
Over het algemeen worden indeze monsterpunten alleen hoge percentages
vervuilingstolerante soorten gevonden. Secundaire duinsoorten worden alleen in
significante percentages (groter dan 1%) gevonden in P45 sloot Schapenwei. Inde
andere poldersloten worden er geen secundaire duinsoorten aangetroffen.

Behandeling vandemacrofaunapermonsterpunt.

Geulen buiten het infiltratiegebied.
Geul 1(monsterpunt 17).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-envegetatie inmonsterpunt 17Geul 1in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Anabolia nervosa
Arrenurus perforatus

Mf bodem (%)
0
0

Mfvegetatie (%)
0.34
0.17

Cloëon simile

0

2.4

Limnephilusdecipiens
Lirnnephilus lunatus

0
0

6.18
0.17

18.64
1.28
1.6
21.52

2.06
0
0.51
11.83

Macropelopia sp.
Macropelopia nebulosa
Psectrocladius barbimanus
Totaal

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, zuurstofrijk water
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-enVechtplassengebied nutriënten-en ionenarm
water
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duingebiedvan Noord-Holland, duinbeken
Duingebiedvan Noord-Holland;talrijk induinpiassen

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Totaal

Mf bodem (%)
0.96
4.82
5.78

Mf vegetatie (%)
1.37
2.06
3.43

Bijzonderheden
Lage ionen- en nutriëntengehalten
Lage ionen- en nutriëntengehalten

Secundaire duinsoorten
Cladotanytarsus sp
Potamopyrgisanttpodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
0
9.64
1.28
10.92

Mfvegetatie (%)
0.51
9.45
0.51
10.47

Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus globator
Gammarustarings
Hesperocorixa sahlbergi
Stalis lutarta
Totaal

Mf bodem (%)
0
11.89
0
0
11.89

Mfvegetatie (%)
0.68
0.34
0.17
1.71
2.9

Bijzonderheden.
Resistent tegen zuurstofverlaging
Vervangt Gammarus pulex bijverontreiniging.
Wateren met dikke laag organisch materiaal
Resistent tegen zuurstofverlaging

Situatie inhet voorjaar.
Inde bodemmacrofaunawordt in hetvoorjaar een hoog percentage bijzondere
soorten aangetroffen (21,52%). Bijzonder hierbij isdat de bijzondere soorten alle
volgens de literatuur induinbeken ofduinpiassen voorkomen. Hetlager percentage
bijzonder soorten bijdevegetatiemacrofauna (11,83%) isgevarieerder opgebouwd,
waarbij slechts eengering percentage soorten kenmerkend voor een duinmilieu is.
(2,57%).
Het percentage waterkwaliteitsgevoelige soorten isvoor zowel bodem-als
vegetatiemacrofauna laag (5,78%en 3,43%). Voorts isopvallend dat het percentage
vervuilingstolerante soorten indebodemmacrofauna fors hoger isdan inde
vegetatiemacrofauna (11,89%t.o.v. 2,9%).

Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie inmonsterpunt 17Geul 1in het najaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus perforatus

Mf bodem(%)
0

Mf vegetatie (%)
0.49

Chaoborus obscuripes
Cloëon simile

0
1.25

0.24
0.49

Corixa panzeri
Chaoborus obscuripes
Gerris thoracicus
Macropelopiasp.
Molanna angustata
Sigara distincta

0
0
0
16.25
0
0

0.24
0.32
0.24
0.99
1.74
3.94

17.5

7.96

Totaal

Bijzonderheden
Duin- en Vechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- en Vechtplassengebied
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-en Vechtplassengebied
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam, prefereert
oligotroof. water

Mfbodem (%)
1.25
1.25

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden
0
Lage ionen-en nutriëntengehalten
0

Secundaire duinsoorten
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Mfbodem (%)
17.5
0
17.5

Mfvegetatie (%)
10.74
0.24
10.98

Bijzonderheden.
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
1.25

Mfvegetatie (%)
024

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.
Resistent tegen zuurstofverlaging

IWaterkwaliteitsgevoelige soorten
jCaenis horaria
|Totaal

Gammarus tigrinus
Sialis lutaria
Totaal

13.75
0
15

2.74
0.74
2.98

Situatie in het najaar.
Ook in het najaar isbijde bijzondere soortenvan de bodemmacrofauna sprake van
een dominantie van soorten dievoorkomen indeduinen (16,25% t.o.v. 17,5%als
totaal percentage bijzondere soorten). Ook hier ishet percentage
vervuilingstolerante soorten inde bodemmacrofauna hoog. Het percentage
waterkwaliteitsgevoelige soorten is in het najaar forsgedaald.
Conclusies en discussie.
Men kan concluderen datdit monsterpunt voor bodemmacrofauna sterk op een
duinmilieu wijst (hoge percentages soorten die hun verspreidingsgebied inde duinen
van Noord-Holland hebben). Ditmonsterpunt wordt niet gekenmerkt door een laag
nutriëntengehalte inhetwater. Op basis vande macrofauna mag mendit een
interessant monsterpunt noemen.

Geul 9 (monsterpunt51).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inde bodem in monsterpunt 51 Geul 9 in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus albator

Mf bodem (%)
0.09

Arrenurus perforatus

0.97

0.17

Arrenurus securiformis (kwel)

0.09

0.11

Corixa panzeri
Enochrus ochtropterus
Enochrus quadripunctatus
Limnephilus decipiens
Limnephilus lunatus

0.09
0
0
0.19
0

0
0.05
0.05
0.41
1.13

Limnephilus rhombicus
Notonecta viridis
Piona nodata
Psectrocladius barbimanus
Psectrocladius obvius

0.09
0
0.09
0.09
0.09

1.79
0.11
0
0
0

0

0.29

1.79

4.11

Sigara distincta
Totaal

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyrpneta aquatica
Caenis horaria
Caenis luctuosa

Totaal
Secundaire duinsoorten
Agraylea multipunctata
Gerris odontogaster
Potamopyrgts antipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)

0
5.05
11.37
16.42

Mf bodem (%)
0
0
15.25
0.77
16.02

Mf bodem (%)
0.38

Mf vegetatie (%)
0

Bijzonderheden.
Duin- en Vechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- en Vechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
In Noord-Holland alleen in duingebied voorkomend.
Zeldzaam in Noord-Holland, venige bodem
Zeldzaam in Noord-Holland, venige bodem
Duin- en Vechtplassengebied
Duin- enVechtplassengebied nutriënten-en ionenarm
water
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin- enVechtplassengebied, voedselarme wateren
Duin-enVechtplassengebied; ionenarm water
Duingebied van Noord-Holland;talrijk in duinpiassen
Duin- enVechtplassengebied in stilstaand niet
verontreinigd water
Duin- en Vechtplassengebied, zeldzaam, prefereert
oligotroof. water

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden
Planten en zuurstofrijk water
0.23
Lage ionen-en nutriëntengehalten
2.51
Lage ionen-en nutriëntengehalten
0.35

3.09
Mfvegetatie (%)
0.23
0.17
5.39
0
5.79

Mf vegetatie (%)
0

Arrenurus globator
Asellus aquaticus
Erpobdella octoculata

1.84
0.48
0.09

0
0.23
0.05

Gammarus tigrinus
Stalls lutaria
Totaal

1.94
0.09
4.82

0
0
0.28

Bijzonderheden.
Verspreid in Noord-Holland; ook kenmerkend voor
Duinkanalen
Prefereert weelderig ontwikkelde habitats
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.
Resistent tegen zuurstofverlaging

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar wordt inde bodemmacrofauna een laag percentage bijzondere
soorten en vervuilingstolerante soorten gevonden. De percentages
waterkwaliteitsgevoelige en secundaire duinsoorten zijn redelijk hoog ( 16,42%en
16,02%). Bijdevegetatiemacrofaunazijn de percentages inalle soortengroepen
laag.

Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inde bodem inmonsterpunt 51 Geul 9 in het najaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus perforatus
Brachypoda versicolor
Chaoborus obscuripes

Cloëonsimile
Corixa panzeri
Molanna angustata
Piona carnea

Pionaneumani
Totaal

Mf bodem (%)
0.6

Mfvegetatie (%)
1.02

0
0.4
1.51

0.6
0.68
10.2

0.4
3.03
0.1
0
6.04

3.08
0.42
0
0.25
16.25

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-enVechtplassengebied, ionenarme wateren.
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
InNoord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin- en Vechtplassengebied
Duin- en Vechtplassengebied

Mfvegetatie (%)
0.94
0.94

Bijzonderheden.
Planten enzuurs tofrijk water

Totaal

Mf bodem (%)
0.1
0.1

Secundaire duinsoorten
Cladotanytarsus sp
Gerris odontogaster
Potamopyrgis antipodarum
Totaal

Mf bodem (%)
0
0
21.17
21.17

Mf vegetatie (%)
0.08
0.77
3.25
4.1

Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
Prefereert weelderig ontwikkelde habitats
Verdraagt vervuiling zeer goed

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus globator
Asellus aquaticus
Erpobdella octoculata

Mf bodem (%)
3.24
1.01
0

Mfvegetatie (%)
7.89
0
0.51

Bijzonderheden.
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bijverontreiniging.
Resistent tegen zuurstofverlaging

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica

Gammarus tigrinus
Sialis lutaria

Totaal

6.38
1.51
12.14

0.94
0.17
9.51

Situatie in het najaar.
In het najaar wordt inbodemmacrofauna een hoog percentage secundaire
duinsoorten gevonden.Voorts is het percentage vervuilingstolerante soorten redelijk
hoog (hoger dan in hetvoorjaar). Het percentage bijzondere soorten en
waterkwaliteitsgevoelige soorten is laag.) Indevegetatiemacrofaunawordt een
redelijk hoog percentage bijzondere soorten gevonden. Een klein percentage
(3,08%) bestaat hier uitde soort Corixa panzeri die alleen indeduinen van NoordHolland voorkomt.
Conclusies en discussie.
Door het lage percentage bijzondere soorten isdit monsterpunt weinig interessant
(matigewaterkwaliteit). Alleen in het najaar wordt een lichte indicatie naar een
duinmilieu gevonden. Doorde aanwezigheid van een omvangrijke kolonie
aalscholvers isdeverwachting dat deontwikkeling vandeze geul er inde toekomst
niet beter opzalworden (veelvan dezevogels geeft veel vogeluitwerpselen,
waardoor eutrofiëring enverzuring zullen toenemen).

I

Geul 39 (monsterpunt 43)
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie inmonsterpunt 43 Geul 39 in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Anabolia nervosa
Aeshnasp.
Aeshnidae
Brachytron pratense
Corixa panzert
Libellulidae indet.
Limnephilus decipiens
Umnephilus lunatus

Mfbodem (%)
0.44
0
0
0
0
0
0
0

Limnephilus rhombicus
Totaal

0.22
0.66

Mfvegetatie (%)
0.87
0.2
1.47
0.06
0.4
0.06
4.49
0.26
0
7.81

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, zuursofrijk water
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin-en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland
InNoord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-en Vechtplassengebied nutriënten-en ionenarm
water
Zeldzaam in Noord-Holland

I
Waterkwahteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica
Caenis luctuosa
Totaal

Mf bodem (%)
0
2.9
2.9

Secundaire duinsoorten
Gerris odontogaster
Potamopyrgis antipodarum
Totaal

Mfbodem(%)
0
54.58
54.58

Vervuilingstolerante soorten
Gammarustigrinus
HesperoCorixa sahlbergi
Totaal

Mf bodem (%)
1.78
0
1.78

Mf vegetatie (%)
2.61
0.26
2.87

Bijzonderheden
Planten enzuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehé

Iten

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden
Prefereert weelderig ontwikkelde habitats
2.61
Verdraagt vervuiling zeer goed
63.87

66.48
Mf vegetatie (%)
0.26
0.06
0.32

Bijzonderheden.
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging,
Wateren met dikkela agorgan sch materiaal

Situatie in het voorjaar.
Inhet voorjaar is het percentage bijzondere soorten inde bodemmacrofauna erg
laag (0.66%). Daarnaast is het percentage secundaire duinsoorten erg hoog
(54,58%) hetgeen bepaald wordt door de soort Potamopyrgis antipodarum. Voorts
zijn de percentages waterkwaliteitsgevoelige soorten envervuilingstolerante soorten
laag. Bijdevegetatiemacrofauna geldt eigenlijk hetzelfde als bijde
bodemmacrofauna, waarbij alleen het percentage bijzondere soorten beduidend
hoger ligt als bijde bodemmacrofauna (7,81%). Er is hierechter nog steeds sprake
van een laag percentage.

ii

Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie inmonsterpunt 43Geul 39 in het najaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus perforatus

Mfbodem (%)
0

Mf vegetatie (%)
0.04

Aeshnidae
Cloêon simile

0
0

0.13
0.44

Corixa panzeri
Psectrocladius barbimanus
Sigaradistincta

0
0
0

0.31
0.04
0.04

Totaal

0

1

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyrorteta aquatica
Caenis horaria
Totaal

Mf bodem (%)
0.1
0.1
0.2

Secundaire duinsoorten
Potamopyrgis antipodarum
Totaal

Mfbodem(%)
89.25
89.25

Vervuilingstolerante soorten
Gammarus tigrinus
Sialis lutaria
Totaal

Mf bodem (%)
0.4
0
0.4

Bijzonderheden
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-en Vechtplassengebied
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen
Duin- enVechtplassengebied, zeldzaam, prefereert
oligotroof. water

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden
0.04
Planten en zuurstofrijk water
0
Lage ionen-en nutriëntengehalten
0.04

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden
94.89
Verdraagt vervuiling zeer goed
94.89

Mfvegetatie (%)
0.22
0.04
0.26

Bijzonderheden.
Vervangt Gammarus pulex bij verontrein
Resistent tegen zuurstofverlaging

iging.

Situatie in het najaar.
Inhet najaarworden zowel bodem-alsvegetatiemacrofaunavolledig gedomineerd
door de duinsoort Potamopyrgis antipodarum. Deandere soorten bedragen in
percentage slechts 1% of minder.
Conclusies en discussie.
Dit monsterpunt isdoor de sterke dominantie van de secundaire duinsoort
Potamopyrgis antipodarum eenweinig interessant punt op hetterrein van de
macrofauna.

Geul 35.
Deze geul is in 1993op 3locaties bemonsterd. Het isde bedoeling om eventuele
effecten van het infiltratiewater opde ontwikkeling van diatomeeën en macrofauna te
meten.

Geul 35 locatie 1
Deze locatie is het meest nabijgelegen bijde toevoersloot.
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-en vegetatie in monsterpunt 1Geul 35 in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Agraylea sexmaculata
Arrenurusperforatus

Mf bodem(%)
0
0.5

Cloëon simile
Corixa panzer!
Hygrobia hermanni
Piona carnea
Psectrociadiusobvius

0
0.5
0
1

Totaal

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Totaal

Mf bodem (%)
1
0.5
0.5
2

Secundaire duinsoorten
Cladotanytarsus sp
Laccobius biguttatus
Tanytarsus sp r
Totaal

Mf bodem (%)
1
0.5
1
2.5

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem(%)
0.5

Arrenurus gtobator
Erpobdelta octoculata
Gammarus tigrinus
Totaal

0
1
0
1.5

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
0.18
Zeldzaam in Noord-Holland
0
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
16.11
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
1.11
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
0
Duin-en Vechtplassengebied
0.18
Duin-en Vechtplassengebied
14.25
Duin-enVechtplassengebied instilstaand niet
verontreinigd water
31.83
•
•
•
•
•
H

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden.
0
Planten en zuurstofrijk water
0.92
Lage ionen-en nutriëntengehalten
6.85
Lage ionen-en nutriëntengehalten
7.77

Mfvegetatie (%)
0
0
0.37
0.37

'

i

I

Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
Algemeen in Noord-Holland
Algemeen in Noord-Holland

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
0.37
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
0.37
Resistent tegen zuurstofverlaging
0
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
0.37
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.
1.11

Situatie in het voorjaar.
Inde bodemmacrofaunaworden in hetvoorjaar lage percentages (2%of lager)
gevonden van de bekeken soortengroepen. Deze groepen maken tezamen niet
meer dan 6,5% uitvan de populatie. De restvan de populatie bestaat uit algemene
niet specifieke soorten. Desituatie bijdevegetatiemacrofauna isdaarentegen heel
anders .Hierwordt een hoog percentage (31,83%) bijzondere soorten gevonden
metveel soorten dieweinig verontreiniging believen. Erwordenweinig soorten
gevonden die opeen duinkarakter van dit monsterpunt wijzen (slechts 1,11%voor
soorten die in Noord-Holland alleen inhetduingebied voorkomen en 0,37%
secundaire duinsoorten)
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie inmonsterpunt 1Geul 35 in het najaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus perforatus

vlfbodem (%)
0.42

Mfvegetatie (%)
1.33

*
Arrenurus secufiformis (kwel)

0

0.12

Cloëon simile

0

5.8

0
0
0.42

0.24
0.12
7.61

Corixa panzeri
Hygrobia nermann!
Totaal

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica
Caenis horaria
Caenisluctuosa
Haltplus confinis
Totaal

Mf bodem (%)
0
085
19.23
0

Mf vegetatie
0.6
0.48
7.73
0.72

20.08

9.53

Secundaire duinsoorten
Cladotanytarsus sp
Laccobius biguttatus
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
0.42
0
0.42
0.42
1.26

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
0.85

Arrenurus globaler
Erpobdella octoculata
Gammarus tigrinus
Siaiislutaria
Totaal

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin- en Vechtplassengebied

<%) Bijzonderheden.
Planten en zuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Beperkt tot stilstaande wateren met
kranswierenvegetatie

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden
Algemeen in Noord-Holland
1.45
Algemeen in Noord-Holland
0.12
Verdraagt vervuiling zeer goed
0
Algemeen in Noord-Holland
16.2
17.77

Mfvegetatie (%)
0

0
1.28

0.6
0.24

11.11
0.42
13.66

0
0.6
1.44

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.
Resistent tegen zuurstofverlaging

I
Situatie in het najaar.
Inde bodemmacrofauna is het percentage bijzondere soorten gedaald naar 0,42%
wat op een verslechtering van de situatie duidt. Hoewel de percentages
kwaliteitsgevoelige soorten beduidend hoger liggen dan in hetvoorjaar (20,08%in
het najaar t.o.v. 2%in hetvoorjaar), zijn ook de percentages vervuilingstolerante
soorten beduidend hoger in het najaar (0,5%inhetvoorjaar t.o.v. 12,38% in het
najaar). Zodat er netto sprake isvanweinig winst. Desituatie bijde
vegetatiemacrofauna is in het najaar ook verslechterd,waarbij de percentages
bijzondere soorten beduidend lager liggen dan in hetvoorjaar (7,61% in het najaar
t.o.v. 31,83%in hetvoorjaar). Er heeft tevens een stijging in percentages secundaire
duinsoorten plaats gevonden ten opzichte van hetvoorjaar (17,65% in het najaar
t.o.v. 0,37% in het voorjaar).
Conclusies en discussie.
De bodemmacrofauna indit monsterpunt indiceert hier hoofdzakelijk een slechte
waterkwaliteit. Opvallend zijn de hoge percentages waterkwaliteitsgevoelige soorten
envervuilingstolerante soorten bijelkaar. Ditvaltwellicht teverklaren door de lage
14

nutriëntengehaltes in hetwater, bijeen bodem dieveel nutriënten bevat (niet
geschoonde bodem). Bijde vegetatiemacrofaunavindt men in hetvoorjaar hoge
percentages soorten dieweinig verontreinigd water behoeven. Inhet najaar zijn deze
percentages fors gedaald. Dit iswellicht tewijten aandetoegenomen productie in
hetecosysteem in het najaar waardoor er meer organisch materiaal gevormd wordt
Een voedselrijke bodem bevordert dit proces,zodat ook de vegetatiemacrofauna
lagere percentages soorten inde populatie herbergen dan in het voorjaar.
Geul 35 locatie 2.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-en vegetatie in monsterpunt 2Geul 35 in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Cloëon simile

Mf bodem (%)
0.8

Coenagrion sp
Corixa panzeri
Limnephilus lunatus

0.26
0
0

1.97
3.2
0.68

Macropelopiasp.
Nebrioporus depressus elegans
Totaal

0.8
0
1.86

0
0.06
6.38

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Haliplus confinis
Totaal

Mf bodem (%)
0.53
0.53
23.86
0.53
25.45

Secundaire duinsoorten
Laccobius biguttatus
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsussp.
Totaal

Mf bodem (%)
0
4.82
0.53
5.35

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
0.53

Arrenurus globator
Gammarus tigrinus

Mf vegetatie (%)
0.47

Mfvegetatie (%)
0.47
0
1.9
0.06

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin- en Vechtplassengebied
InNoord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin- en Vechtplassengebied n utriënten- en ionenarm
water
Duingebied van Noord-Holland duinbeken
Duingebied van Noord-Holland duinkanalen

Bijzonderheden
Planten enzuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Beperkt totstilstaande wateren met
kranswierenvegetatie

2.43

Mf vegetatie (%)
0.06
55.04
0
55.1

1I
Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
0.13
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.

Totaal

Situatie in het voorjaar.
Inhet voorjaar wordt inde bodemmacrofauna een laag percentage bijzondere
soorten gevonden. Desituatie kan hier als matig worden aangemerkt. Opvallend is
echter wel dat hier een hoog percentage waterkwaliteitsgevoelige soorten wordt
gevonden (25,45%) ten opzichte van een laag percentage vervuilingstolerante
soorten (4,01%). Devegetatiemacrofauna heeft ook een laag percentage bijzondere
soorten (matig) waarbij indit geval een hoog percentage secundaire duinsoorten
gevonden wordt. Depercentages waterkwaliteitskritische soorten en
vervuilingstolerante soorten is indit geval laag. (beidetussen de2en 3%).
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie inmonsterpunt 2Geul 35 in het najaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus perforatus
Cloëon simile

Mf bodem (%)
0

Mfvegetatie (%)
0.52

0

14.99

Corixa panzeri
Macropelopia sp.
Limnephilus lunatus

0
3.57

0.17
0
0.68

Totaal

3.57

°

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duin-enVechtplassengebied nutriënten-en ionenarm
water

15.9

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Totaal

Mf bodem (%)
0.89
2.67
38.83
42.39

Mf vegetatie (%)
4.23
4.23
6.34
14.8

Bijzonderheden
Planten en zuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Secundaire duinsoorten
Agraylea multipunctata

Mf bodem (%)
0

Mf vegetatie (%)
0.17

Bijzonderheden.
Verspreid in Noord-Holland; ook kenmerkend voor
Duinkanalen
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

8.92
3.57
12.49

Mf bodem (%)
2.67

19.04
4.05
23.26

Mf vegetatie (%)
1.05

Arrenurus globator
Erpobdella octoculata

0
1.33

0.88
0.35

Gammarustigrinus
Hesperocorixa sahlbergi
Sialis lutaria
Totaal

11.6
0
2.23
15.6

1.41
1.05
0.17
3.69

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.
Wateren met dikke laag organisch materiaal
Resistent tegen zuurstofverlaging

Situatie in het najaar.
In het najaar is het percentage bijzondere soorten inde bodemmacrofauna licht
gestegen naar 3,57%. Het percentages waterkwaliteitsgevoelige soorten en
secundaire duinsoorten zijn hierbijfors gestegen naar respectievelijk 42,39%en
12,49%. Inde vegetatiemacrofauna is het percentage bijzondere soorten in het
najaar fors gestegen naar een redelijk percentage van 15,9%. Ook de
waterkwaliteitsgevoelige soorten en de secundaire duinsoorten hebben een hoog
percentage (respectievelijk 14,8%en 23,26%) Devervuilingstolerante soorten
vormen een laag percentage inde populatie.
Conclusies en discussie.
Opvallend indit monsterpunt zijn de hoge percentages waterkwaliteitsgevoelige
soorten inde bodemmacrofauna. De bodem heeft waarschijnlijk een laag
nutriëntengehalte. Voor de vegetatiemacrofauna isop basis van de bijzondere
soorten matig tot redelijke kwaliteit. Hoewel inde bodem hoge percentages
waterkwaliteitsgerichte soorten inde bodemmacrofauna gevonden,zijn de
verspreidingen van deze soortenzo breeddat hetwaardeoordeel op basis van
bijzondere soorten belangrijker isdan voorgaand gegeven. Hetverschil in
macrofaunasamenstelling zouzeer wel samen kunnen hangen met de kwaliteit.
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Geul 35 locatie3
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-en vegetatie in monsterpunt 3Geul 35 in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Aeshnidae
Anabolia nervosa
Arrenurus mediorotundates
Arrenurusperforatus

Mf bodem (%)
0
0
0
0.13

Mfvegetatie (%)
0.35
0.1
0.05
0

Cloëon simile

0

5.39

Corixa panzeri
Lestes sp.
Limnephilus lunatus

0
0
0

0.1
0.05
2.21

Molanna angustata
Notonecta viridis
Psectrocladius barbimanus
Sigara distincta

0.06
0
0.06
0

0
0.05
0
0.05

Totaal

0.25

8.35

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica
Caenis horaria
Caenisluctuosa
Totaal

Mf bodem (%)

Secundaire duinsoorten
Potamopyrgtsantipodarum •.
Tanytarsussp.
Totaal

Mf bodem (%)
21.69
0.06
21.75

o

0.55
10.51
11.06

Bijzonderheden.
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-enVechtplassengebied, zuurstofrijk water
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin-en Vechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-en Vechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-enVechtplassengebied nutriënten-en ionenarm
water
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin-enVechtplassengebied, voedselarme wateren
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen
Duin- enVechtplassengebied, zeldzaam, prefereert
oligotroof. water
WÊÊËËÊËËÈÉBHËÊËÈÊËBÊÊËÊ^lKMËBÈÊËtÊMÈÉMXSBiËtâ

Mfvegetatie (%)
0.46
1.69
5.14
7.29

Bijzonderheden.
Planten en zuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Mfvegetatie (%)
75.44
0
75.44

Bijzonderheden.
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

I
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1
Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus
Arrenurus globator
Erpobdella octoculata

Mfbodem(%)
1.03
062
0.13

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
0.56
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
6.94
Resistent tegen zuurstofverlaging
0
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend

Totaal

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar is het percentage bijzondere soorten inde bodemmacrofauna erg
laag (0.25%). Daar staattegenover dat de percentages voor waterkwaliteitsgevoelige
soorten redelijk hoog envoor vervuilingstolerante soorten laag zijn
(1,78%).vegetatiemacrofauna iseen matig percentage bijzondere soorten (8,35%)
gevonden. Opvallend is hier het hoge percentage secundaire duinsoorten (75,44%).
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 3Geul 35 in het najaar.
Bijzonderesoorten.
Arrenurusperforatus

Mf bodem (%)
0

Mfvegetatie (%)
0.52

Cloëon simile

0.55

0

Corixa panzeri
Limnesiaconnata
Molannaangustata
Nebrioporus sp (larven)
Notonecta viridis
Psectrocladiusbarbimanus
Totaal

0
0
1.67
0.55
0.55
0
3.32

0.29
0.14
0
0
0
0.29
1.24

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
InNoord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin-enVechtplassengebied, oligotroof water
Zeldzaam in Noord-Holland
Duingebied van Noord-Holland, duinkanalen
Duin-en Vechtplassengebied, voedselarme wateren
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica
Caenisluctuosa
Totaal

Mf bodem (%)
0
1.67
1.67

Mf vegetatie (%)
2.35
15.73
18.08

Bijzonderheden.
Planten enzuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehï

Secundaire duinsoorten
Potamopyrgis antipodarum
Tanytareus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
14.52
7.26
21.78

Mfvegetatie (%)
0.58
0.58
1.16

Bijzonderheden.
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Vervuilingstolerante soorten
Arrenuruscrassteaudatus

Mf bodem (%)
6.7

Mf vegetatie (%)
2.79

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerantewatermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.
Wateren met dikke laag organisch materiaal
Wateren met dikke laag organisch materiaal
Resistent tegen zuurstofverlaging

Arrenurus globator
Erpobdella octoculata
Gammarus tigrinus
Hesperocorixa sahlbergi
Hesperocorixa linnei
Sialis lutaria
Totaal

2.23
1.67

2.05
2.79

0
0
0
0.55
11.15

0.44
0.14
0.14
0
8.35

Iten
:

Situatie in het najaar.
Hoewel er voor de bodemmacrofauna een hoger percentage bijzondere soorten indit
monsterpunt isgevonden (3,32%) heeft er echter ook een behoorlijke stijging in het
percentage vervuilingstolerante soorten plaats gevonden (11,15%). Het percentage
secundaire duinsoorten isconstant gebleven t.o.v. hetvoorjaar. Bijde
vegetatiemacrofauna is het percentage bijzondere soorten in het najaar (1,24%)
lager dan in hetvoorjaar (8,35%).Voorts isereen sterke daling in het percentage
secundaire duinsoorten.
Conclusies endiscussie.
Indit monsterpunt zijn matige percentages bijzondere soorten gevonden. Ook op het
nutriëntenvlak zijn de percentages matig. Dit monsterpunt moet men dan ook als
matig waarderen. Hier heeft de bodem een hoger nutriëntengehalte.
Geul 35 algemeen.
Over het algemeen kan men over Geul 35opmerken dat er sprake isvan grote
verschillen tussen de monsterpunten indeze geul. Deverschillen in
vegetatiemacrofauna kunnen deels verklaard worden door deverschillen in
onderwatervegetatie inde monsterpunten. Met name inmonsterpunt 3was er sprake
van geringe mate van begroeiing. Daarnaast iser ook sprake van verschillen inde

•

bodemsamenstelling. Dediktes van de laagfijn organisch materiaal verschilde sterk
per monsterpunt waardoor ook verschil insaprobie kan ontstaan in het
bodembiotoop. Er isgeen duidelijke invloed te constateren van deverblijftijd van
infiltratiewater indeze geul.
Geul 29 (monsterpunt 8).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 8Geul 29 in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Cloëon simile

Mf bodem (%)
0

Mfvegetatie (%)
8.03

Coenagrionsp
Corixapanzer!
Hygrobia hermannt
Lestes sp.
Macropelopiasp.
Molanna angustata
Nebrioporus sp (larven)
Piona carnea
Psectrocladius barbimanus
Sigara distincta

0
0
0
0
0.78
234
1.56
0
3.9
0

0.44
0.22
0.22
1.11
0
0
0
0.22
2
0.22

Totaal

8.58

12.46

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aguatica
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Totaal

Secundaire duinsoorten
|Potamopyrgis antipodarum
Totaal

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus
Erpobdella octoculata
Gammarus tigrinus
Hesperocorixa sahlbergi
Sialis lutaria
Totaal

Mf bodem (%)
0
2.34
17.96
20.3

Mf bodem (%)

v/lfbodem (%)
5.46

Mf vegetatie (%)
1.11
0
4.68
5.79

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin-en Vechtplassengebied
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-en Vechtplassengebied
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Zeldzaam in Noord-Holland
Duingebied van Noord-Holland, duinkanalen
Duin- en Vechtplassengebied
Duingebied van Noord-Holland;talrijk in duinpiassen
Duin- enVechtplassengebied, zeldzaam, prefereert
oligotroof. water

Bijzonderheden.
Planten en zuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten

_
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Mf vegetatie (%) Bijzonderheden.
Verdraagt vervuiling zeer goed

Mf vegetatie (%)
0.44

0

0.22

6.25
0
0
11.71

0
0.22
0.22
1.1

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.
Wateren met dikke laag organisch materiaal
Resistent tegen zuurstofverlaging

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar zijn veel bijzondere soorten indevegetatie- en bodemmacrofauna
gevonden. Het percentage van deze soorten isechter matig tot redelijk. Verder is het
percentage waterkwaliteitsgevoelige soorten hoog en het percentage
vervuilingstolerante soorten redelijk hoog.Bijdevegetatiemacrofauna ishet
percentage bijzondere soorten redelijk hoog. Het percentage vervuilingstolerante
soorten is hier laag (1,1%). Daarnaast zijnde percentages secundaire duinsoorten
voor zowel bodem-envegetatiemacrofauna zeer laag (respectievelijk 0en 0,22%).
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-envegetatie in monsterpunt 8Geul 29 in het najaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus perforatus

Mfbodem (%)
0.42

Cloêon simile
Corixa panzeri
Molanna angustata
Stictochironomus sp
Totaal

Mfvegetatie (%)
2.06

6.86

8.94

0
1.71
3.86
12.85

3.44
0
0
14.44

Bijzonderheden
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam

Waterkwahteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica
Caenis horaria
Totaal

Mf bodem (%)
0.42
1.28
1.7

Mf vegetatie (%)
4.58
0
4.58

Bijzonderheden
Planten enzuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehc

Secundaire duinsoorten
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsussp.
Totaal

Mf bodem (%)
31.33
0
31.33

Mfvegetatie (%)
2.29
2.75
5.04

Bijzonderheden.
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
0.42

Mfvegetatie (%)
0

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.

Arrenurus globator
Erpobdella octoculata
Gammarus tigrinus
Totaal

0
0.42

0.91
1.37

14.59
15.98

1.14
3.7

Iten

I

Situatie in het najaar.
Het percentage bijzonder soorten is invegetatie- en bodemmacrofauna redelijk
hoog. Daarnaast zijnde percentages secundaire duinsoorten en vervuilingstolerante
soorten respectievelijk hoog (31,33%) en redelijk hoog (15,98%). Bijde
vegetatiemacrofaunazijndeze percentages lager.
Conclusies en discussie.
Op basis van de bijzondere soorten kan menconcluderen dat hier sprake isvan een
redelijke waardering van de biologische waarde. Er is hier niet duidelijk sprake van
een nutriëntenarmesituatie.
Geul 25 (monsterpunt 9)geschoond.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-envegetatie inmonsterpunt 9Geul25 in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Cloëon simile

Mf bodem (%)
0

Limnephilus lunatus
Macropelopia nebulosa
Macropelopia sp.
Micropsectra sp.
Paracladius conversus
Psectrocladius barbimanus
Stictochironomus sp
Totaal

1

Mfvegetatie (%)
10.57

0

0.32

0.59
1.18
1.18
0
3.35
14.62
20.92

0
0.64
0
0.64
19.23
0
31.4

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin- enVechtplassengebied; water ionen-en
nutriëntenarm
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duin- en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland,zuurstofrijk water
Duingebied van Noord-Holland;talrijk in duinpiassen
Duin- enVechtplassengebied, zeldzaam
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Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Totaal

Mf bodem (%)
7.9
20.94
28.84

Mf vegetatie (%)
6.73
19.87
26.6

Bijzonderheden
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Secundaire duinsoorten
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
0.19
1.18
1.37

Mfvegetatie (%)
0.64
0
0.64

Bijzonderheden.
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crasstcaudatus

Mfbodem (%)

Mfvegetatie (%)

Bijzonderheden
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Vervangt Gammarus pulex bijverontreiniging.

Gammarus tigrinus
Totaal

0.19
12.64
12.83

4.8
4.8

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar worden bijde bijzondere enwaterkwaliteitsgevoelige soorten hoge
percentages inde bodem-envegetatiemacrofauna gevonden. Binnen de bijzondere
soorten wordt het hoogste percentage gevormd door de soort Psectrocladius
barbimanus, (19,23%)een soort die indeduinenvan Noord-Holland voorkomt.
Voorts wordt inde bodemmacrofauna een redelijk hoog percentage
vervuilingstolerante soorten gevonden (12,83%). Secundaire duinsoorten worden
slechts ingeringe percentages gevonden.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie inmonsterpunt 9Geul 25 in het najaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus perforatus
Cloëon simile
Coenagrion sp
Corixa panzeri
Macropelopia sp.
Molanna angustata
Nebrioporus depressus elegans
Stictochironomus sp
Totaal

Mf bodem (%)
0

Mfvegetatie (%)
0.24

0

32.53

0
0
7.21
0
0
1.03
8.24

0.48
3.85
0.24
0.72
0.48
0
38.54

Bijzonderheden.»
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin-en Vechtplassengebied
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Zeldzaam in Noord-Holland
Duingebied van Noord-Holland, duinkanalen
Duin- en Vechtplassengebied, zeldzaam

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Caenisluctuosa
Totaal

Mf bodem (%)
12.37
0
12.37

Mfvegetatie (%)
0
2.16
2.16

Bijzonderheden
Lageionen- en nutriëntengehalten
Lage ionen- en lutriëntengehalten

Secundaire duinsoorten
Cladotanytarsus sp
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
1.03
2.06
0
3.09

Mfvegetatie (%)
0
0.48
0.24
0.72

Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Vervuilingstolerante soorten
iGammarus tigrinus
[Totaal

Mf bodem (%)
4.12
4.12

Mf vegetatie (%)
20.96
20.96

Bijzonderheden.
Vervangt Gammarus pulex bij verontrein iging.
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Situatie in het najaar.
In het najaar heeft de bodemmacrofauna een matig hoog percentage bijzondere
soorten (8,24%). Dit percentage bestaat voor een belangrijk deel uit Macropelopia
sp. (een soort die inhetduingebied van Noord-Holland voorkomt). Erwordt voorts bij
deze macrofauna een stijging inpercentage secundaire duinsoorten en een daling in
percentage vervuilingstolerante soorten gevonden. Het percentage bijzondere
soorten indevegetatiemacrofauna islicht gestegen in het najaar (38,54%). Een
sterke stijging wordt geconstateerd indevervuilingstolerante soorten.Voor zowel
bodem- alsvegetatiemacrofauna wordt een daling in waterkwaliteitsgevoelige
soorten geconstateerd.
Conclusies en discussie.
Over het algemeen is hier sprake vaneen hydrobiologisch gunstige situatie in het
voorjaar. Inhet najaar lijkt ereen lichteverslechtering optetreden inde situatie. De
bodemmacrofauna lijkt een matige kwaliteit te indiceren. De vegetatiemacrofauna
daarentegen indiceert eengoede waterkwaliteit.
Geulen in het 2een 3einfiltratiegebied.
Geul 31 (monsterpunt 4)
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie inmonsterpunt 4Geul 31 inhet voorjaar.
Bijzondere soorten.
Cloëon simile
Corixa panzeri
Limnephilusdecipiens
Moianna angustata
Micropsectrasp.
Totaal

Mf bodem (%)
0
0
0
0.19
0.6
0.79

Mfvegetatie (%)
0.52
0.13
0.79
0
0
1.44

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Totaal

Mf bodem (%)
0
6.71
1.54
8.25

Mf vegetatie (%)
0.26
5.03
5.03
10.32

Secundaire duinsoorten
Gerris odontogaster
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsussp.
Totaal

Mf bodem (%)
0
58.32
0.53
58.85

Mf vegetatie
4.37
38.41
0
38.41

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
0.26

Mfvegetatie (%)
0

Gammarus tigrinus
Sialis lutaria
Totaal

10.53
0
0.5

1.05
0.13
1.18

<%)

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin-en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin-en Vechtplassengebied

Bijzonderheden
Planten en zuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten
•MB;.
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Bijzonderheden.
Prefereert weelderig ontwikkelde habitats
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.
Resistent tegen zuurstofverlaging
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Situatie in het voorjaar.
Bij bodem-en vegetatiemacrofauna hebben beide hoge percentages secundaire
duinsoorten (58,85%en 38,41%). Ook hier iser sprake van hoge percentages
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Potamopyrgis antipodarum. De percentages bijzondere soorten en
vervuilingstolerante soorten zijn laag.Voor waterkwaliteitsgevoelige soorten zijn de
percentages matig tot redelijk te noemen.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-en vegetatie in monsterpunt 4 Geul 31 in het najaar.
Bijzondere soorten.
Cloëón simile

Mf bodem (%)
0

Mfvegetatie (%)
12.01

Corixa panzert
Coenagrion sp
Molanna angustata
Micropsectra sp.
Psectrocladius barbimanus
Sigara distincta

0
0
0.2
0.6
1.42
0.4

3.37
0.13
0.8
0
0
1.34

Totaal

2.62

17.65

Bijzonderheden
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin-en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin- en Vechtplassengebied
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen
Duin- enVechtplassengebied, zeldzaam, prefereert
oligotroof. water

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Totaal

Mf bodem (%)
2.84
0
2.84

Mf vegetatie (%)
0
0.26
0.26

Bijzonderheden
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Secundaire duinsoorten
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
66.26
0
66.26

Mf vegetatie (%)
24.02
0.15
24.17

Bijzonderheden.
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Vervuilingstolerante soorten
Erpobdella octoculata

Mf bodem (%)
0

Mf vegetatie (%)
0.06

Bijzonderheden.
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bijverontreiniging.
Resistent tegen zuurstofverlaging

Gammarus tignnus
Sialis lutaria
Totaal

1.21
0.4
1.61

3.64
0.13
3.83

Situatie in het najaar.
In het najaar iser een sterketoename inpercentage bijzondere soorten inde
vegetatiemacrofaunate constateren (17,65%).Voorts heeft er ook een daling in
percentage duinsoorten plaats gevonden.Voor bodem-als vegetatiemacrofauna
heeft er een daling inwaterkwaliteitsgevoelige soorten en een stijging in
vervuilingstolerante soorten plaats gevonden. Bijde bodemmacrofauna heeft
daarnaast een stijging inde percentages bijzondere enduinsoorten.
Conclusies en discussie.
Dit monsterpunt wordt sterk gekarakteriseerd door de sterke aanwezigheid van
Potamopyrgis antipodarum inde bodemmacrofauna (58,85%tot 66,26%).Voorts lijkt
de biologische kwaliteit van de bodem matigte zijn (lage percentages bijzondere
soorten enwaterkwaliteitsgevoelige soorten). Devegetatiemacrofauna trekt in het
najaar nog naar een redelijke kwaliteit. Daar staat echter tegenover dat het
percentage waterkwaliteitsgevoelige soorten inde populatie opdat moment laag is.
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Geul 30 (monsterpunt 5) geschoonde geul.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-envegetatie inmonsterpunt 5Geul 30 in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Arrerturus perforates
Cloëon simile

Mf bodem (%)
0

Mf vegetatie (%)
0.17

0

9.48

Lestes sp.
Macropelopiasp.
Micropsectra sp.
Paracladopelma laminata
Psectrocladius barbimanus
Psectrocladius obvius

0
7.69
961
0
0
25

0.34
0
0
0.17
1.72
0.17

Totaal

42.3

11.88

Secundaire duinsoorten
ICIadotanytarsus sp
[Totaal

Mf bodem (%)
0
0

Mf vegetatie (%)
1.92
1.92

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin- en Vechtplassengebied
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duin- en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland; goede waterkwaliteit
Duingebied van Noord-Holland;talrijk in duinpiassen
Duin-en Vechtplassengebied instilstaand niet
verontreinigd water

Bijzonderheden.
Algemeen inNoord-Holl and

^
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Geen vervuilingstolerante- en kwaliteitsindicerende soorten gevonden.

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar wordt ereen hoog percentage bijzondere soorten gevonden inde
bodemmacrofauna. Opvallend isdaarnaast dat ergeen vervuilingstolerante en
waterkwaliteitsgevoelige soorten zijn gevonden in bodem-envegetatiemacrofauna.
Het hoge percentage Psectrocladius obvius inde bodemmacrofauna geeft ook aan
dat er sprake moet zijnvan niet verontreinigd water.Voorts wordt er een duinsoort
(Macropelopia sp.) ineen percentage van 7,69% gevonden. Het percentage
bijzondere soorten bijdevegetatiemacrofauna is lager dan bijde bodemmacrofauna.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-envegetatie in monsterpunt 5Geul 30 in het najaar.
Bijzondere soorten
Cloöonsimile •*
CoenagrtoHsp
Libellula sp.
Molanna angustata
Macropelopia sp.
Psectrocladius barbimanus
Totaal

Mf bodem (%)
0
0
g
7.4
3.7
0
11.1

Mfvegetatie (%)
638
2.74
0.54
0
6.21
0.36
73.65

Bijzonderheden
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin- en Vechtplassengebied
Duin- en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquattea
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Totaal

Mf bodem (%)
2.22
3.7
1.48
7.4

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
1.09
Planten en zuurstofrijk water
0
Lage ionen-en nutriëntengehalten
2.37
Lage ionen-en nutriëntengehalten
3.46

Secundaire duinsoorten
Cladotanytarsus sp
Laccobius biguttatus
Totaal

Mf bodem (%)
6.66
0
6.66

Mf vegetatie (%)
0
0.36
0.36

Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
Algemeen in Noord-Holland
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Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus
Gammarus tigrinus
Totaal

Mf bodem (%)
222
17.77
19.99

Mf vegetatie (%)
0.73
0.54
1.27

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Vervangt Gammarus pulex bijverontreiniging.

Situatie in het najaar.
In het najaar isde situatie aanmerkelijk gewijzigd. Het percentage bijzondere soorten
is bijdevegetatiemacrofauna sterk gestegen van 11,88% naar 73,65%van de
populatie. Dit percentage is bijdebodemmacrofaunagezakt naar 11,1%. Voorts zijn
er in het najaar voor zowel bodem alsvegetatiemacrofauna waterkwaliteitsgevoelige
soorten en vervuilingstolerante soorten gevonden. Opvallend isdaarnaast het hoge
percentage vervuilingstolerante soorten (19,99%). Indevegetatiemacrofauna zijn
echter weltwee soorten aangetroffen die een duinmilieu prefereren Macropelopia en
Psectrocladius barbimanus (6,57%) er is sprake van een matige duinmilieu indicatie.
Conclusies en discussie.
Over het algemeen kan menzeggen dat de macrofauna van dit monsterpunt goed
ontwikkeld is met hoge percentages bijzondere soorten.Ten opzichte van het
voorgaande monster punt worden hier beduidend hogere percentages bijzonder
soorten gevonden.
Geul 27 (monsterpunt 6)
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-envegetatie inmonsterpunt 6Geul27 in het voorjaar.
Bijzondere soorten.

Cloeonsimile
Einfeldia gr. pagana
Polypedilumgr. bicrenatum
Psectrocladius barbimanus
Psectrocladius obvius

Mf bodem (%)

4.9
0.22
0.22
0.45
0

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden.
0
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
0
Duin-enVechtplassengebied ,goede waterkwaliteit
0
Duin-en Vechtplassengebied
2.66
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen
19.88
Duin-enVechtplassengebied in stilstaand niet
verontreinigd water

22.54

Totaal

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Pionopsis lutescens
Totaal

Mf bodem (%)
10.26
15.27
0
15.27

Mf vegetatie (%)
0
18.59
0.72
19.31

Bijzonderheden.
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Secundaire duinsoorten
Agraylea multipunctata

Mf bodem (%)
0

Mf vegetatie (%)
0.4

Bijzonderheden.
Verspreid in Noord-Holland; ook kenmerkend voor
Duinkanalen
Verdraagt vervuiling zeer goed

Potamopyrgis antipodarum
Totaal

Vervuilingstolerante soorten
Erpobdella octoculata
Gammarustigrinus
Totaal

14.82
14.82

Mf bodem (%)
0
15.16
15.16

0.32
0.72

Mfvegetatie (%)
0.48
0
0.48

Bijzonderheden.
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bijverontreiniging
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Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar worden bijdevegetatiemacrofauna hoge percentages bijzondere en
waterkwaliteitsgevoelige soorten gevonden. Daarnaast wordt bijde bijzondere
soorten het hoogste percentage bepaald door Psectrocladius obvius (19,88%van de
22,54%) een soort die hoge eisen aan dewaterkwaliteit stelt.Voorts worden inde
vegetatiemacrofauna lage percentages duinsoorten envervuilingstolerante soorten
gevonden. Inde bodemmacrofaunawordt een laag percentage bijzondere soorten
gevonden. De percentages van deandere bekeken soorten zijn hoog indeze
populatie.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 6Geul 27 in het najaar.
Bijzondere soorten.
Agrypniavaria
Arrenurusperforatus

Mf bodem<%)
1.06
0

Mfvegetatie (%)
0
1.83

0

9.42

Coenagrion sp
Corixa parizen
Einfeldiagr. pagana
Molanna angustata
Psectrocladius barbimanus
Sigara distincta

1.4
0.35
3.16
2.81
0
0

6.43
15.4
0
0
0.91
1.6

Totaal

8.78

35.59

Cloëon simile

Bijzonderheden
Duin- enVechtplassengebied ;zeldzaam
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin-en Vechtplassengebied
In Noord-Holland alleen in duingebied voorkomend.
Duin-enVechtplassengebied ,goede waterkwaliteit
Zeldzaam in Noord-Holland
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam, prefereert
oligotroof. water
*'•
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Mf bodem (%)
0.7
14
0
2.1

Mfvegetatie (%)
0.91
0.45
2.52
3.88

Bijzonderheden.
Planten en zuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Mfvegetatie (%)
0
0.22
0
0.22

Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Totaal

Mf bodem (%)
1.05
0.7
845
10.2

Vervuilingstolerante soorten
Erpobdella octoculata

Mf bodem (%)
1.76

Mfvegetatie (%)
0

Bijzonderheden.
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging
Wateren met dikke laag organisch materiaal
Wateren met dikke laag organisch materiaal
Resistent tegen zuurstofverlaging

Waterkwaliteitsgevoelige soorten

Argyronetaaquatfca
Caenis horaria
Caenisluctuosa
Totaal

Secundaire duinsoorten
Cladotanytarsus sp
Potamopyrgisantipodarum
Tanytarsus sp.

Gammarustigrinus
Hesperocorixa sahlbergi

Hesperocorixalinnei
Sialis lutaria

Totaal

10.2
0
0
0
11.96

1.37
2.52
2.06
0.22
6.17

::

#

Situatie in het najaar.
Hoewel bijde bodemmacrofauna het percentage bijzondere soorten isgestegen,is
het percentage waterkwaliteitsgevoelige soorten sterk afgenomen. De andere
soorten zijn licht gezakt in percentage.Voor devegetatiemacrofauna geldt globaal
hetzelfde. Hier isechter het percentage waterkwaliteitsgevoelige soorten minder
sterk gezakt, en is het percentage vervuilingstolerante soorten toegenomen.
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Conclusies en discussie.
Door het hoge percentage kwaliteitsgevoelige soorten lijkt de bodem in het voorjaar
een lage nutriënten belasting te hebben. Door het lage percentage bijzondere
soorten daarentegen iser hiertoch sprake vaneen matigewaardering van dit
monsterpunt op basis vande bijzondere soorten. Inhet najaar isde situatie voor de
nutriëntenbelasting verslechterd door de lagere percentage waterkwaliteitsgevoelige
soorten indit monsterpunt. Desituatie voor devegetatiemacrofauna lijkt in het
voorjaar als in het najaar gunstig door hoge percentages bijzondere soorten.Voorts
is het interessant dat het percentage soorten die hunverspreiding inde duinen van
Noord-Holland hebben in het najaar een redelijk percentage vormen binnen de
bijzondere soorten. (16,31%). Desituatie bijdevegetatiemacrofauna isdan ook
goed te noemen. Het lagere waardeoordeel van de bodem indit monsterpunt kan
samenhangen met hetfeit dat deze geulbodem nog niet geschoond is.
Geul 20 (monsterpunt 7)Geschoond.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-en vegetatie in monsterpunt 7Geul 20 in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus securiformis (kwel)

Lestessp.
Macropelopia sp.
Macropelopia nebulosa
Orthocladius sp.
Psectrocladius obvius

Stictochironomussp.

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica
Caenisluctuosa
Haliplusconfinis
Totaal

Secundaire duinsoorten
Cladotanytarsus sp
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsus sp.

Totaal

Mfbodem (%)
0.76

Mf vegetatie (%)
0

18.46
2.3
0.76
0
0

0
4.87
0.69
0.69
0.34

5.38

13.24

27.66

19.83

Mf bodem (%)
23
923
0
11.53

Mf bodem(%)

2.3
3.07
0.76
6.13

Mf vegetatie (%)
0
2.43
0.34

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- en Vechtplassengebied
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin-en Vechtplassengebied instilstaand niet
verontreinigd water
Zeldzaam in Noord-Holland ;voorkeur zandige
bodems

1 ilralil

' ' '»i^™™»»|

Bijzonderheden
Planten enzuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Beperkt tot stilstaande wateren met
kranswierenvegetatie

2.77

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
0.34
Verdraagt vervuiling zeer goed
1.39
Algemeen in Noord-Holland
2.78

4.51

Geen vervuilingstolerante soorten gevonden indit monsterpunt.

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar worden bijzowelde bodem-alsdevegetatiemacrofauna hoge
percentages bijzondere soorten gevonden. Bijde bodemmacrofauna wordt
daarnaast ook een redelijk hoog percentage waterkwaliteitsgevoelige soorten
gevonden. Daarnaast worden er geen vervuilingstolerante soorten indevegetatieen bodemmacrofauna gevonden. Het percentage secundaire duinsoorten is in beide
gevallen ook laag.
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-envegetatie inmonsterpunt 7Geul 20 in het najaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus perforatus

Mf bodem (%)
0

Mfvegetatie (%)
0.19

Cloëon simile

48.12

54

Corixa panzeri
Enailagma cyatigerum
Macropelopia sp.
Nebrioporus depressus elegans
Totaal

0
0
4.51
0.75
53.38

4.96
0.57
0
2.86
62.58

IWaterkwaliteitsgevoelige soorten
Haliplus confïnis
|Totaal

Mf bodem (%)
0
0

Bijzonderheden.
Duin-en Vechtplassengebied, lage ionen-en
nutrièntengehalten
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induin gebied voorkomend.
Duin- en Vechtplassengebied
Duingebied van Noord-Holland , duinbeken
Duingebied van Noord-Hollanc , duinkanalen
' ='•

'•

.' : ' ' I " . . :
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Mf vegetatie (%) Bijzonderheden.
0.19
Beperkt tot stilstaande wateren met
kranswierenvegetatie
0.19

Secundaire duinsoorten
Cladotanytarsussp
Potamopyrgisantipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
2.25
3.75
0.75
6.75

Mf vegetatie (%)
0
2.48
0.38
2.86

Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
3

Mfvegetatie (%)
0.38

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Wateren met dikke laag organisch materiaal
n i m H H H H ^ H H H B I H H B m S

Hesperocorixa sahlbergi
Totaal

0
3

1.33
1.71

Situatie in het najaar.
Ten opzichte van hetvoorjaar heeft hier een sterke stijging in het percentage
bijzondere soorten plaats gevonden. Debijzondere soorten bedragen meer dan50%
van de populatie. Desoort Macropelopia sp.geeft binnen de bijzondere soorten een
indicatie voor een duinmilieu (7,5%) bijdevegetatiemacrofauna. De percentages
waterkwaliteitsgevoelige soorten zijn lager dan inhetvoorjaar. Voorts zijn er nu ook
weliswaar lage percentages vervuilingstolerante soortengevonden.
Conclusies en discussie.
Men kan concluderen dat indit monsterpunt sprake isvan een gunstige biologische
situatie inde macrofauna. Demacrofauna wijst over het algemeen hier op een
nutriëntenarme situatie. Daarnaast worden inhet najaar nog enige soorten gevonden
die hunverspreiding beperkt hebbentot hetduingebied van Noord-Holland. Hetgeen
ook op een gunstige situatie duidt.
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Geul 21 ( monsterpunt 10)
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-envegetatie in monsterpunt 10Geul 21 in het voorjaar.
Bijzondere soorten
Arrenurus albator
Arrenurus perforatus

Mf bodem (%)
0.8

Mfvegetatie (%)
0

0

0.43

0.32

27.56

Lestessp

0
0

0.43
2.43

Lestes viridis

0

0.43

Sympterum sp

1.12
0.16
0
0.64
0
0

0.08
0.08
0.26
0
0.34
0.34

Totaal

3.04

32.38

Cloëon simile
Corixa panzert

Macropelopiasp.
Molanna angustata
Nebrioporus depressus elegans
Nebrioporus sp. (larven)
Psectrocladius barbimanus

IWaterkwaliteitsgevoelige soorten
lArgyroneta aquatica
|Caenishoraria
Haliplus confinis
ITotaal

Secundaire duinsoorten

Potamopyrgisantipodarum
Tanytarsussp.
Totaal

Mf bodem (%)
0.48
1.76
0
2.24

Mf bodem (%)
4.5
13.98
18.48

Mfvegetatie (%)
0.08
0.08
0.08

Bijzonderheden.
Duin- en Vechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Zeldzaam in Noord-Holland
Duingebied van Noord-Holland, duinkanalen
Duingebied van Noord-Holland, duinkanalen
Duingebied van Noord-Holland;talrijk in duinpiassen
Duin-en Vechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland

Bijzonderheden.
Planten en zuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Beperkt tot stilstaande wateren met
kranswierenvegetatie

0.24

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden
3.91
Verdraagt vervuiling zeer goed
1.39
Algemeen in Noord-Holland
5.3

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar worden inde bodemmacrofauna matig hoge percentages bijzondere
(3,04%), vervuilingstolerante (4,97%) enwaterkwaliteitsgevoelige (2,24%) soorten
gevonden. Het percentage secundaire duinsoorten is redelijk hoog (18,48%). Inde
vegetatiemacrofauna isde situatie duidelijk anders. Erwordt hier een hoog
percentage bijzondere soorten gevonden (32,38%). Depercentages van de andere
soorten zijn laag.
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 10Geul21 in het najaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus perforatus

Vlfbodem (%)
0

Cloëonsimile

Mf vegetatie (%)
0.45

10.13

46.38

0
0
0

0.95
0.22
0.18

0

0.09

Macropelopia sp.
Molanna angustata
Nebrioporus depressus elegans
Stictochironomussp .

15.54
1.35
0
1.03

0.13
0.18
0.72
0

Totaal

28.05

49.3

Coenagrion sp
Corixa panzeri
Enallagma cyatigerum

•

'

•

.

;

•

Libellula sp

IWaterkwaliteitsgevoelige soorten
lArgyroneta aquatica
|Caenis luctuosa
Haliplus confinis
|Totaal

Mf bodem (%)
0
0
0
0

Mf vegetatie
0.77
0.4
0.13

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin- en Vechtplassengebied
InNoord-Holland alleen induingebied voorkomend
Duin- enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Zeldzaam in Noord-Holland
Duingebied van Noord-Holland, duinkanalen
Duin- enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland

(%) Bijzonderheden.

Planten en zuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Beperkt tot stilstaande wateren met
kranswierenvegetatie

1.3

Secundaire duinsoorten
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
25.67
0
25.67

Mfvegetatie (%)
2
0.13
2.13

Bijzonderheden.
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
2.7

Mfvegetatie (%)
0.31

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.
Resistent tegen zuurstofverlaging

Arrenurus globator
Erpobdella octoculata
Gammarus tigrinus
Sialis lutaria
Totaal

0
0

0.63
0.18

4.05
0
6.75

0
0.09
1.21

Situatie in het najaar.
Ten opzichte van hetvoorjaar heeft hiereen sterke stijging in het percentage
bijzondere soorten plaats gevonden.Voorts zijn er inde bodemmacrofauna geen
waterkwaliteitsgevoelige soorten gevonden. Hetgrootste deel van de bijzondere
soorten gevonden inde bodemmacrofauna bestaat uitde soort Macropelopia sp.
(verspreiding duingebied Noord-Holland).
Conclusies en discussie.
Indit monsterpunt is inde macrofauna met name in het najaar een sterke
duinindicatie te vinden. Een hoog percentage van deduinsoort Macropelopia en een
hoog percentage secundaire duinsoorten als ondersteuning. Er is indit monsterpunt
sprake van een gunstige situatie voor duinsoorten.
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Geul 26 (monsterpunt 11)geschoond.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie inmonsterpunt 11Geul 26 in het voorjaar.
Bijzondere soorten
Anabolia nervosa
Brachypoda versicolor

Mf bodem (%)
0
0.25

Mfvegetatie (%)
0.16
0

4.14

0

Corixa panzeri
Chaoborus obscuripes
Molanna angustata
Macropelopia sp.
Nebrioporus sp.(larven)
Pionacercus vatrax

0
0
0.17
2.42
0.08
0.43

0.08
0.32
0
0.48
0
0

Psectrocladiusbarbimanus
Psectrocladius obvius

0.77
8.55

1.78
5.92

16.81

8.58

Cloëon simile

Totaal

•

Bijzonderheden
Duin-enVechtplassengebied, zuursofrijk water
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin- en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duingebied van Noord-Holland, duinkanalen
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duingebied van Noord-Holland;talrijk in duinpiassen
Duin- enVechtplassengebied instilstaand niet
verontreinigd water

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Totaal

Mf bodem (%)
0.08
0
48.4
48.48

Mf vegetatie (%)
0.08
3.65
3.65
7.38

Bijzonderheden.
Planten enzuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Secundaire duinsoorten
Agraylea multipunctata

Mf bodem (%)
0.86

Mf vegetatie (%)
0.48

Bijzonderheden
Verspreid in Noord-Holland; ook kenmerkend voor
Duinkanalen
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

5.87
0
6.73

Vervuilingstolerante soorten
Arrerturuscrassicaudatus

Mf bodem (%)
0.77

Erpobdeila octoculata
Totaal

0.16
4.54
5.18

Mfvegetatie (%)
0.16

0

0.08

0.77

0.24

I

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
1
•

•..••..;••;

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar wordt bijde bodemmacrofauna redelijk hoog percentage bijzondere
soorten gevonden. Daarnaast is het percentage waterkwaliteitsgevoelige soorten
hoog (48,48%). Het percentage vervuilingstolerante soorten is laag (0,77%). Bijde
vegetatiemacrofauna liggen de percentages van de soorten tussen de 5en 9%.
Uitzondering hierop vormen devervuilingstolerante soorten met een percentage van
0,24%.
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-envegetatie in monsterpunt 11Geul 26 in het najaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus perforatus

Mf bodem (%)
0

Mfvegetatie (%)
0.11

Coenagrion sp
Cloëon simile

0
11.39

17.02
9.92

Corixa affinis
Micropsectrasp.
Totaal

0
0.25
11.64

0.11
0
27.16

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Totaal

Secundaire duinsoorten
IPotamopyrgis antipodarum
ITotaal

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus
Arrenurus globator
Gammarus tigrinus
Totaal

Mf bodem (%)
0
•*:
8.86
24.81
33.67

Mf bodem (%)

0.25
0.25
Mf bodem (%)
0.25
0
24.3
24.55

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin-en Vechtplassengebied

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden.
0.11
Planten enzuurstofrijk water
0
Lage ionen-en nutriëntengehalten
0
Lage ionen-en nutriëntengehalten
0.11

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
Verdraagt vervuiling zeer goed
0.11
0.11

Mf vegetatie (%)
0
0.22
21.3
21.52

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.

Situatie in het najaar.
Inde bodem en vegetatiemacrofauna heeft een duidelijke stijging plaats gevonden in
vervuilingstolerante soorten en een daling in het percentage waterkwaliteitsgevoelige
soorten en secundaire duinsoorten. Het percentage bijzondere soorten is sterk
toegenomen inde vegetatiemacrofauna en afgenomen inde bodemmacrofauna.
Conclusies endiscussie.
De bodem indit monsterpunt lijkt op basis vande bodemmacrofauna een laag
nutriëntengehalte te hebben (hoge percentages soorten die lage nutriëntengehaltes
prefereren). In het najaar lijkt de nutriëntendruk toete nemen omdat men dan hogere
percentages vervuilingstolerante soorten aantreft. De vegetatiemacrofauna
ontwikkelt zich in het najaar gunstiger. Inhet najaar worden dan hogere percentages
bijzondere soorten aangetroffen. Erworden indit monsterpunt weinig soorten
gevonden die alleen indeduinen voorkomen.

32

Geui 24 Noord (monsterpunt48).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie inmonsterpunt 48 Geul 24 noord in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Cloëon simile

Mf bodem (%)
0

Mfvegetatie (%)
346

0
1

0.2
0

0
0

2.65
1.42

0.57
0.14
1.42

0
0
0

3.13

7.73

Coenagrion sp
Hygrobates trigonicus
-•;••

Limnephilus decipiens
Limnephilus lunatus

'

.'.' \

Macropelopia sp.
Macropelopia nebulosa
Stîctochirortomus sp.
Totaak

i:

:

'-S--

•

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Pionopsis lutescens
Totaal

Secundaire duinsoorten
Agraylea muitipunctata
Cladotanytarsus sp
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsus Sp.
Totaal

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus
Erpobdella octocuiata
Gammarus tigrinus
Totaal

• ' : '

Mf bodem (%)
0
7.42
4.71
0
12.13

Mf bodem (%)
0.14
0.57
29.71
8.28
38.7

Mf bodem (%)
0.19

1°

1.14
1.33

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin- en Vechtplassengebied
Duin-enVechtplassengebied,zeldzaam;prefereert
zandige bodem
Duin- en Vechtplassengebied
Duin- en Vechtplassengebied nutriënten-en ionenarm
water
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Zeldzaam in Noord-Holland ;voorkeur zandige
bodems

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden
Planten en zuurstofrijk water
0.2
3.26
Lage ionen-en nutriëntengehalten
3.67
Lage ionen-en nutriëntengehalten
0.14
Lage ionen-en nutriëntengehalten
7.27

Mfvegetatie (%)
1.42
0
3.06
0
4.48

Mfvegetatie (%)
0.1
0.4
1.22
1.72

Bijzonderheden.
Verspreid in Noord-Holland; ook kenmerkend voor
Duinkanalen
Algemeen in Noord-Holland
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.

Situatie in het voorjaar.
Voor de vegetatie- als de bodemmacrofauna worden matig hoge percentages
bijzondere soorten envervuilingstolerante soorten gevonden. Inde
bodemmacrofauna worden daarnaast redelijk hogetot hoge percentages
waterkwaliteitsgevoelige (12,13%) ensecundaire duinsoorten (38,7%) gevonden.
Bijdevegetatiemacrofaunaworden ook hier matig hoge percentages gevonden
(respectievelijk 7,27% en4,48%).
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 48 Geul 24 noord in het najaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus perforatus

Mfbodem (%)
0

Mf vegetatie (%)
0.14

Aeshnidae
Cloëon simile

0
5.36

0.14
15.44

Corixaparizen
Hygrobates trigonicus

0
5.36

3.46
0

2.87
0
0.19
13.78

0.14
0.28
0
19.6

Macropelopia sp.
Nebrioporus depressus elegans
Psectrocladius barbimanus
Totaal

IWaterkwaliteitsgevoelige soorten
jArgyroneta aquatica
ICaenis horaria
|Caenis luctuosa
Halipius confinis
iTotaal^

Secundaire duinsoorten
Laccobius biguttatus
Potamopyrgis antipodarum
Totaal

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus
Asellusaquaticus
Gammarus ttgnnus
Totaal

Mf bodem (%)
0
5.93
7.08
0
13.01

Mf bodem (%)
0
33.71
33.71

Mf bodem (%)
1.34
0
1.14
2.48

Mf vegetatie (%)
1.15
4.18
7.21
0.14

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-en Vechtplassengebied
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin-enVechtplassengebied,zeldzaam;prefereert
zandige bodem
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duingebied van Noord-Holland, duinkanalen
Duingebied van Noord-Holland;talrijk in duinpiassen

Bijzonderheden.
Planten en zuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Beperkt tot stilstaande wateren met
kranswierenvegetatie

12.68

Mf vegetatie (%)
0.28
1.87
2.15

Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
Verdraagt vervuiling zeer goed

Mf vegetatie (%)
1.01

Bijzonderheden.
Vermoedelijk demeest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.

0.86
2.02
3.89

Situatie in het najaar.
Voor zowelvegetatie- als bodemmacrofauna zijnde percentages bijzondere soorten
inhet najaar gestegen naar redelijke hoogte (19,6%en 13,78%)ten opzichte van het
voorjaar. Bij de bodemmacrofauna is het percentage waterkwaliteitsgevoelige
soorten en secundaire duinsoorten redelijk constant gebleven ten opzichte van het
voorjaar. Alleen het percentage vervuilingstolerante soorten is lichtgestegen.
Conclusies en discussie.
Dit monsterpunt isvan een matige tot redelijke kwaliteit met hoge percentages
secundaire duinsoorten.Vooral in het najaar vindt eenverbetering in het percentage
bijzonder soorten plaats.
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Geulen in het 1 e infiltratieqebied.
Geul 6 (monsterpunt 12)
Situatie in het voorjaar.
Inzowel vegetatie- als bodemmacrofaunazijn lage percentages bijzondere soorten
gevonden (1,42%en 1,68%). Bijde bodemmacrofauna zijn daarnaast redelijk hoge
percentages waterkwaliteitsgevoelige soorten (18,16%) en secundaire duinsoorten
(18,12%) gevonden. Bijdevegetatiemacrofauna is het percentage
waterkwaliteitsgevoelige soorten beduidend lager (8,21%) en het percentage
secundaire duinsoorten beduidend hoger (35,09%) als inde bodemmacrofauna.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-en vegetatie inmonsterpunt 12Geul 6 in het naiaar.
Bijzondere soorten.
Cloëon simile

Mf bodem (%)
0

Coenagrion sp
Corixa panzeri
Macropelopia sp.
Molanna angustata

Stictochironomussp

0.42
0
7.98
0.63
0.84

0.53
0.53
0.39
0
0

Totaal

9.87

2.51

IWaterkwaliteitsgevoelige soorten
lArgyrorteta aquatica
|Caenis horaria
Haliplus confinis

iTotaal

Mf bodem (%)
1.47
0.84
0.21
2.52

Mf vegetatie (%)
1.06

Mf vegetatie (%)
0.79
0
0

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin- en Vechtplassengebied
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin- enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland

Bijzonderheden.
Planten en zuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Beperkt tot stilstaande wateren met
kranswierenvegetatie

0.79

• n n

Potamopyrgrsantipodarum
Tanytarsussp.
Totaal

Mf bodem (%)
11.76
0
11.76

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
34.26
Verdraagt vervuiling zeer goed
0.39
Algemeen in Noord-Holland
34.65

Vervuilingstolerante soorten
Erpobdella octoculata

Mf bodem (%)
0

Mf vegetatie (%)
0.13

Secundaire duinsoorten

Gammarus tigrinus
Hesperocorixa sahlbergi
Sialis lutaria

Totaal

0
0
2.31
2.31

27.75
0.13
0.26
28.27

Bijzonderheden
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bijverontreiniging.
Wateren met dikke laag organisch materiaal
Resistent tegen zuurstofverlaging

Situatie in het najaar.
Het percentage bijzondere soorten in het najaar isweliswaar hoger dan in het
voorjaar, de hoogtes van deze percentages zijn nog steeds matigte noemen.Voorts
iser een sterke daling in het percentage waterkwaliteitsgevoelige soorten waar te
nemen. Erwordt echter ook een duinindicatie gevonden inde bijzonder soorten van
de bodemmacrofauna door de soort Macropelopia spvan 7,98%. Bijde
vervuilingstolerante soorten vindttevens een sterke stijging in het percentage plaats
(met name inde vegetatiemacrofauna (van 0% naar28,27%).).
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Conclusies en discussie.
Dit monsterpunt heeft op basis van bijzondere soorten inzowelvoor-als najaar een
matige kwaliteit. In het najaar treedt met name indevegetatiemacrofauna een
verslechtering op door een sterke stijging invervuilingstolerante soorten. Er is echter
ook nog sprake van een matige indicatie naar een duinmilieu inde
bodemmacrofauna in het najaar.
Geul 19 (monsterpunt 13)
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie inmonsterpunt 12Geul6 in het voorjaar.
Mf bodem (%)
0
0

Bijzondere soorten.
Corixa panzeri
Lestessp

Mfvegetatie (%)
0.06
1.36

0

0.26

Stictochironomussp

1.42

0

Totaal

1.42

1.68

Lestes viridis

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
ICaenis horaria
ICaeriis luctuosa

Haliplusconfïnis

0

(Totaal

18.16

Secundaire duinsoorten
Cladotanytarsus sp
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsussp.
Totaal

Vervuilingstolerante soorter
Arrenurus crassicaudatus
Arrenurus globator
Chironomusgp plumosus
Chironomus gpthummi
Gammarus tigrinus

Totaal

Mf bodem (%)
13.32
4.84

i

Mf vegetatie
5.02
3.06
0.13

Bijzonderheden.
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin- enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland

(%) Bijzonderheden.

8.21

Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Beperkt tot stilstaande wateren met
kranswierenvegetatie
'

•

^

'

: : ;

Mf bodem (%)
1.38
13.97
2.77
18.12

Mf vegetatie (%)
0
35.09
0
35.09

Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Ulfbodem (%)
0.71

Mfvegetatie (%)
0.06

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen zuurstofverlaging
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging

0
0.35
1.03
1.17
3.26

0.06
0
0.26
0.13
0.51

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar wordt inde bodemmacrofauna een laag percentage bijzondere
soorten gevonden (9%). Bijdewaterkwaliteitsgevoelige soorten en de secundaire
duinsoorten worden hoge percentages (21,75%en21%). Inde vegetatiemacrofauna
wordt een hoog percentage bijzondere soorten (28,84%) gevonden. Bijde
waterkwaliteitsgevoelige soorten en secundaire duinsoorten worden lage
percentages gevonden. Het percentage vervuilingstolerante soorten isvoor
vegetatie- en bodemmacrofauna laag (0,68%en 0,5%).
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 12Geul6 in het najaar.
Bijzondere soorten.
Cloëon simile

Mf bodem (%)
0

Coenagriori sp
Corixa panzeri
Macropelopia sp.
Molanna angustata
Stictochironomus sp

0.42
0
7.98
0.63
0.84

0.53
0.53
0.39
0
0

Totaal

9.87

2.51

IWaterkwaliteitsgevoelige soorten
lArgyroneta aquatica
|Caenis horaria
Haliplusconfinis
•

;

.

.

.

•

.

.

.

.

.

Mf bodem (%)
1.47
0.84
0.21

Mfvegetatie (%)
1.06

Mfvegetatie (%)
0.79
0
0

.

(Totaal

Secundaire duinsoorten
Potamopyrgis antipodarum
Tanytareussp.
Totaal

Vervuilingstolerante soorten
Erpobdella octoculata
Garrirnarustigrinus
Hesperocorixa sahlbergi
Sialis lutaria
Totaal

2.52

Mfbodem (%)
11.76
0
11.76

Mfbodem (%)
0

o
o
2.31
2.31

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin- en Vechtplassengebied
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland

Bijzonderheden.
Planten enzuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Beperkt tot stilstaande wateren met
kranswierenvegetatie

0.79

Mfvegetatie (%)
34.26
0.39
34.65

Bijzonderheden
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

• • M H H K

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
0.13
waarschijnlijk bepalend
27.75
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.
0.13
Wateren met dikke laag organisch materiaal
0.26
Resistent tegen zuurstofverlaging
28.27

Situatie in het najaar.
Het percentage bijzondere soorten is in het najaar voor zowel bodem-als
vegetatiemacrofauna licht gestegen.Voor de bodemmacrofauna houdt dit indat men
op basis van het percentage de macrofauna als redelijk inplaats van matig zal
beoordelen. Bijde bodemmacrofauna heeft een sterke stijging in het percentage
waterkwaliteitsgevoelige soorten en een sterke daling inpercentage secundaire
duinsoorten plaats gevonden.Voor devegetatiemacrofauna zijn beide
soortengroepen globaal gelijk gebleven. Het percentage vervuilingstolerante soorten
in bodem-envegetatiemacrofauna isgestegen.
Conclusies en discussie.
Devegetatiemacrofauna heeft op basis van de bijzondere soorten een goede
waardering.Voor de bodemmacrofauna geldt dat inhetvoorjaar weliswaar een
matige situatie bestaat op basisvan de bijzondere soorten maardatdit waarschijnlijk
een grensgeval is (9%bijeen grens van 10%), aangezien in het najaar dit
percentage net boven de 10% uitkomt (10,5%). Daarnaast isersprake van een hoog
percentage waterkwaliteitsgevoelige soorten. Desituatie kan dan ook als redelijk
beschouwd worden.
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Geul 15 (monsterpunt 14).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-envegetatie in monsterpunt 14Geul 15in het voorjaar.
Bijzondere soorten.

Mf bodem (%)
0

Arrenurusperforatus
Cloëon simile
'i

Eylais koenikei

Macropelopiasp.
Nebrioporus depressus elegans
Nebrioporus sp. (larven)
Psectrocladius barbimanus

Totaal

Mfvegetatie (%)
1.4

0

8.45

0.17

0

0
0
0
0
0.17

0.46
0.46
0.93
13.61
25.31

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duingebied van Noord-Holland, duinkanalen
Duingebied van Noord-Holland, duinkanalen
Duingebied van Noord-Holland;talrijk in duinpiassen

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
ICaenis horaria
[Totaal

Mf bodem (%)
0.51
0.51

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden
19.24
Lage ionen-en r ïutriëntenger alten
19.24

Secundaire duinsoorten
Agraylea multipunctaia

Mf bodem (%)
0.17

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
0
Verspreid in Noord-Holland; ook kenmerkend voor
Duinkanalen
0
Algemeen in Noord-Holland
0
Verdraagt vervuiling zeer goed
1.4
Algemeen in Noord-Holland

Cladotanytarsus sp
Potarnopyrgis antipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus
Chironomus gp plumosus
Erpobdella octoculata
Gammarus tigrinus

Totaal

•

•

•

•

•

•

-

:

.

0.17
69.2
0
69.54

Mf bodem (%)
0.17

ü H n H H H H K
Mf vegetatie (%)
0.46

0
0

1.4
0.46

12.8
12.97

0.46
2.78

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar worden er inde bodemmacrofauna lage percentages bijzondere en
waterkwaliteitsgevoelige soorten gevonden (0,17%en 0,51%). Daarnaast worden er
hoge percentages secundaire duinsoorten envervuilingstolerante soorten (69,54%
en 12,97%) gevonden. Indevegetatiemacrofaunaworden hoge percentages
bijzondere enwaterkwaliteitsgevoelige soorten gevonden (25,31% en 19,24%).
Binnen de bijzondere soorten iseen belangrijk deel door deduinsoort Psectrocladius
barbimanus (13,61%) ingenomen.Zodat hier sprake isvan een redelijk sterke
duinindicatie indevegetatiemacrofauna. Daarnaast worden er lage percentages
secundaire duinsoorten en vervuilingstolerante soorten (1,4%en2,78%)gevonden.
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-envegetatie in monsterpunt 14Geul 15in het najaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus perforatus

Mf bodem (%)
0

Brachytron pratense
Cloëon simile

0
0.18

0.46
3.38

Corixapànzeri
Einfeldiagp. pagana
Haliplus heydeni
Molanna angustata
Psectrocladius obvius

0
0.36
0.36
0.18
0

4.31
0
0
0
0.15

0.36

0

Sympterum sp

0.05

0

Totaal

1.49

9.22

Stictochironomus sp

....

Mf vegetatie (%)
0.92

:
Vi,'; :,i:::
::-:
• • ••••• : : • : : :
• \ • •: •

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica
Hatiplus confinis
Totaal

Mf bodem (%)
0
0
0

Mfvegetatie (%)
0.61
0.3

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin-en Vechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin-en Vechtplassengebied ,goede waterkwaliteit
Duin-en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin- enVechtplassengebied instilstaand niet
verontreinigd water
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland

Bijzonderheden.
Planten enzuurstofrijk water
Beperkt tot stilstaande wateren met
kranswierenvegetatie

0.91

Secundaire duinsoorten
iPotamopyrgis antipodarum
[Totaal

Mf bodem (%)
37.83
37.83

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden
40.98
Verdraagt vervuiling zeer goed
40.98

Vervuilingstolerante soorten
Asellus aquaticus
Erpobdella octoculata

Mf bodem (%)
1.98
0

Mf vegetatie (%)
10.32
2.08

Gammarus tigrinus
Totaal

9.18
11.16

0.46
12.86

I

Bijzonderheden.
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bijverontreiniging.

Situatie in het najaar.
In het najaar worden er inde bodem-endevegetatiemacrofauna lage percentages
bijzondere enwaterkwaliteitsgevoelige soorten gevonden. Hoge percentages worden
bijde secundaire duinsoorten envervuilingstolerante soorten aangetroffen.
Conclusies en discussie.
Hoeweldevegetatiemacrofauna op basisvande bijzondere soorten in het voorjaar
nog goed te noemen is,isde algehele beoordeling van dit monsterpunt matig te
noemen. In het najaar iserwaarschijnlijk sprake van hoge nutriëntgehaltes inde
bodem.
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Geul 10 (monsterpunt 15).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie inmonsterpunt 15Geul 10in het voorjaar.
Bijzonderesoorten.
Arrenurus securiformis (kwel)

Mf bodem (%)
0.07

Mfvegetatie (%)
0

Cloëon simile

2.09

0

Gyraulus laevis
Limnephilus lunatus

0
0.22

0.02
0

Micropsectra sp.
Nebrioporusdepressus elegarts
Orthetrumcancellatum
Psectrocladius barbimanus
Psectrocladius obvius

0.14
0
0.07
0
3.37

029
0.05
0
0.59
23.75

Stictochironomus sp

0.14

0

6.1

24.7

Totaal

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Pionopsis lutescens
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Totaal

Mf bodem (%)
0
17.31
9.89
27.2

Secundaire duinsoorten
Agraylea muitipunctata

Mfbodem(%)
0.44

Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus
Arrenurus globator
Asellus aquaticus
Gammarus tigrinus
Totaal

Mf bodem (%)
0.67
0
0.14
0
0.81

Mf vegetatie (%)
0.1
1.44
0
1.54

Bijzonderheden.
Duin-en Vechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin- enVechtplassengebied; water ionen-en
nutriëntenarm
Duin-en Vechtplassengebied
Duingebied van Noord-Holland, duinkanalen
Zeldzaam in Noord-Holland
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen
Duin-enVechtplassengebied in stilstaand niet
verontreinigd water
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland

Bijzonderheden.
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden
0.16
Verspreid in Noord-Holland; ook kenmerkend voor
Duinkanalen
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Mfvegetatie (%)
0.16
0.05
0.08
0.13
0.42

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.

Situatie in het voorjaar.
Inde bodemmacrofauna zijn lage percentages bijzondere soorten en
vervuilingstolerante soorten gevonden (6,1% en 0,81%). Daarnaast zijn de
percentages waterkwaliteitsgevoelige soorten ensecundaire duinsoorten hoog
(27,2% en 34,46%). Indevegetatiemacrofauna zijnde percentages bijzondere
soorten en secundaire duinsoorten hoog (24,7%en 54,52%). De percentages
waterkwaliteitsgevoelige soorten envervuilingstolerante soorten zijn laag (1,54%en
0,42%).
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 15Geul 10 in het najaar.
Bijzondere soorten
Cloëon simile
Enallagma cyatigerum
Molanna angustata
Macropelopiasp.
Totaal

lv/l-fbodem (%)
0.27

• : . . . • .

.:

.

0.7
0.92
0.05
1.94

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
lArgyroneta aquatica
|Totaat

Mf bodem (%)
0
0

Secundaire duinsoorten
[Potamopyrgis antipodarum
iTotaal

Mf bodem (%)

Vervuilingstolerante soorten
Aseilus aquaticus
Gammarus tignnus
Hesperoconxa sahlbergi
Siaiis iutaria
Totaal

Mf bodem (%)
1.25
1.14
0
0.05
2.44

Mfvegetatie (%)
1.61
0.27
0
0
1.88

Mfvegetatie (%)
0.43
0.43

Bijzonderheden.
Duin- en Vechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin-en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken

Bijzonderheden.
Planten en zuurstofrijk water

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden
Verdraagt vervuiling zeer goed

Mf vegetatie (%)
0.23
4.1
0.39
0
4.72

Bijzonderheden.
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.
Wateren met dikke laag organisch materiaal
Resistent tegen zuurstofverlaging

Situatie in het najaar.
Inhet najaar zijn de percentages secundaire duinsoorten inzowel bodem-als
vegetatiemacrofauna hoog. Depercentages van de andere soortengroepen zijn alle
laag.
Conclusies en discussie.
Indit monsterpunt isdesituatie inhetvoorjaar redelijk tot goed te noemen
(vegetatiemacrofauna met hoog percentage bijzondere soorten en
bodemmacrofauna met hoog percentage waterkwaliteitsgevoelige soorten). Dit
verslechterd sterk inhet najaar als de percentages bijzondere soorten en
waterkwaliteitsgevoelige soorten laag ligt. Er isdan sprake van een matige kwaliteit.
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Geul 3(monsterpunt 16).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-en vegetatie in monsterpunt 16Geul 3in het voorjaar.
Bijzonderesoorten.
Arrenurus perforatus

Mf bodem (%)
0.63

Mfvegetatie (%)
0.35

Cloëon simile

0.42

5.43

Corixa panzeri
Libellula sp.
Limnephilus lunatus

0
0.21
0

0.44
0
0.08

Nebrioporus depressus elegans
Psectrocladius obvius

0
0.63

0.08
0

Totaal

1.89

6.38

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Haliplus confinis
Haliplus fluviatilis
Totaal

Mf bodem (%)
8.64
5.27
0
0
13.91

Mfvegetatie (%)
5.52
6.23
0.26
0.08
12.09

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
InNoord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin- en Vechtplassengebied
Duin- enVechtplassengebied; water ionen-en
nutriëntenarm
Duingebied van Noord-Holland, duinkanalen
Duin-enVechtplassengebied instilstaand niet
verontreinigd water

Bijzonderheden.
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Beperkt tot stilstaande wateren met
kranswierenvegetatie
Schone wateren met veel begroeiing

Secundaire duinsoorten
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
15.18
7.17
22.35

Mf vegetatie (%)
0
27.62
27.62

Bijzonderheden.
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
0.63

Mfvegetatie (%)
0.26

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.

Arrenurus;globator
Erpobdella octoculata

2.3z
1.68

1.15
0.35

Gammarus tigrinus
Totaal,

2.53
7.16

0.98
2.74

Situatie in het voorjaar.
Inhetvoorjaar zijn lage percentages bijzondere- envervuilingstolerante soorten
gevonden in bodem-envegetatiemacrofauna. Het laagste percentage bijzondere
soorten is inde bodemmacrofauna gevonden (1,89%). Hogere percentages worden
bijdewaterkwaliteitsgevoelige (13,91% en 12,09%) endesecundaire duinsoorten
(22,35%en 27,62%) gevonden.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie inmonsterpunt 16Geul 3in het najaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus securiformis(kwel)
Cloëon simile
Corixa panzeri
Libellula sp.
Orthocladiussp.
Totaal

Mf bodem (%)
0

Mfvegetatie (%)
0.12

0

1.11

0
0.31
0
0.31

0.06
0
0.12
1.41

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen in duingebied voorkomend.
Duin- en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland
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Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica
Halipius confinis
Totaal

Mf bodem (%)
0
0

Mf vegetatie (%)
0.06
0.31

Bijzonderheden.
Planten en zuurstofrijk water
Beperkt tot stilstaande wateren met
kranswierenvegetatie

0.37

0

Secundaire duinsoorten
Potamopyrgis antipodarum
[Totaal

Mf bodem (%)
57.83
57.83

Mfvegetatie (%)
51.14
51.14

Bijzonderheden
Verdraagt vervuiling zeer goed

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurusglobator
Asellus aquaticus
Erpobdetla octoculata

Mf bodem (%)
0

Mf vegetatie (%)

Bijzonderheden.
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.
Karakteristiek voor polyproductieve wateren
Resistent tegen zuurstofverlaging

Gammarus tigrinus
Halipius ruficollis
Sialis lutaria
Totaal

0.62
0.18
0.49

o
0.47

0.37
0.12
0
1.78

1.41

0
0.15
1.88

Situatie in het najaar.
In het najaar zijn de percentages bijzondere- enwaterkwaliteitsgevoelige soorten in
bodem- en vegetatiemacrofaunafors gedaald. Het percentage
waterkwaliteitsgevoelige soorten iszelfs verwaarloosbaar (hoogst gevonden waarde
is 0,37%). De monsters worden hier gedomineerd door het slakje Potamopyrgis
antipodarum.
Conclusies en discussie.
Indit monsterpunt issprake van een zeer matige ecologische waarde zowel op basis
van duineigen karakter alsop basis van nutriëntenbelasting. Ditwordt met name
veroorzaakt door de lage percentages bijzondere soorten en in het najaar door de
zeer lage percentages waterkwaliteitsgevoelige soorten. Daarnaast is Potamopyrgis
antipodarum die in het najaar dominant is inde monsters tolerant voor vervuiling.
Voorraadkanalen.
Van der Vlietkanaal (monsterpunt 20).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 20Van deVlietkanaal in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus securiformis (kwel)

Mf bodem (%)
3.25

Mf vegetatie (%)
2.15
0.35
1.31
0.35

Coenagrion sp
Einfeldiagp insolita
Enallagma cyatigerum

0.46
0

Erythromma najas

0.46

0

limnephiius decipiens
Limnesia maculata
Micropsectra sp.
Polypedilumgr. bicrenatum
Totaal

f)

1.86
046
0.46
6.95

0.11
1.67
0
0
5.94

°

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland
Duin-enVechtplassengebied, stilstaande
vegetatierijke wateren
Duin- en Vechtplassengebied
Duin- enVechtplassengebied, ionenarm water
Duin- en Vechtplassengebied
Duin-en Vechtplassengebied
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Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Pionopsis lutescens
Totaal

Mf bodem (%)
2.32
9.3
0
11.62

Mf vegetatie
4.42
15.65
9.08
29.15

Secundaire duinsoorten
Laccobius biguttatus
Tanytarsussp.
Totaal

Mf bodem (%)
0.93
3.25
4.18

Mf vegetatie (%)
0
0.83
0.83

Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
Algemeen in Noord-Holland

Mfvegetatie (%)
0.47

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus
•

•

••

Mf bodem (%)
279

(%) Bijzonderheden.

•

Asellusaquaticus
Chironomus gpplumosus
Totaal

1.86
11.16
15.81

3.34
0.23
4.04

Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Situatie in het voorjaar.
Inde bodemmacrofauna komen bijde bijzondere soorten en secundaire duinsoorten
matige percentages voor. Bijdewaterkwaliteitsgevoelige soorten en
vervuilingstolerante soortenworden redelijk hoge percentages gevonden (11,62% en
15,81%). Indevegetatiemacrofauna komen matige percentages voor bijde
bijzondere- en de vervuilingstolerante soorten (5,94%en4,04%). Bijde secundaire
duinsoorten wordt een laag percentage (0,83%) en bijde waterkwaliteitsgevoelige
soorten een hoog percentage (29,15%)gevonden.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 20Van deVlietkanaal in het najaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus medioraiundates
Arrenurus perforatus

Mf bodem (%)
0
0

Arrehurussecuriformis (kwel)

0.21

1.41

0

7.23

Coenagrion sp
Enallagma cyatigerum
Nebrioporus sp (larven)
Oxyethira sp.

0
0.87
0
0

0.44
0.26
0.26
0.17

Notonecta viridis
Psectrocladius barbimanus
Sigara distincta

0
0.06
0

0.05
0
0.05

Totaal

1.14

10.21

Cloëon simile

Mf vegetatie (%)
0.08
0.26

Bijzonderheden
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin- en Vechtplassengebied
Duin-en Vechtplassengebied
Duingebied van Noord-Holland, duinkanalen
Zeldzaam in Noord-Holland, in plantenmassa's.langz
stromend
Duin-enVechtplassengebied, voedselarme wateren
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen
Duin-en Vechtplassengebied, zeldzaam, prefereert
oligotroof. water

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Pionopsis lutescens
Totaal

Mf bodem (%)
0
1.09
1.09

Mfvegetatie (%)
0.17
0.26
0.43

Bijzonderheden
Lageionen- en nutriëntengehalten
Lage ionen- en nutriëntengehalten

Secundaire duinsoorten
Agrayiea multipunctata

Mf bodem (%)
0

Mfvegetatie (%)
0.61

Bijzonderheden.
Verspreid in Noord-Holland; ook kenmerkend voor
Duinkanalen
Algemeen in Noord-Holland

Tanytarsus sp.
Totaal

0
0

0.08
0.69

I
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Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
1.09

Arrenurus globator
Asellus aquaticus
Erpobdella octoculata

1.96
1.74

Totaal

4.79

0

Mf vegetatie (%)
0.26
0.17
5.11
1.76

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend

7.3

Situatie in het najaar.
Inde bodemmacrofauna zijn in het najaar de percentages van alle aangegeven
soorten sterk gezakt ten opzichte van hetvoorjaar. Bijdevegetatiemacrofauna is het
percentage bijzondere soorten ten opzichte van het voorjaar gestegen. Bijde
vervuilingstolerante soorten heeft ook een stijging plaats gevonden. Er iseen daling
opgetreden bijdewaterkwaliteitsgevoelige soorten en secundaire duinsoorten.
Conclusies en discussie.
Desituatie inde bodemmacrofauna is invoor- als najaar matig te noemen. Bijde
vegetatiemacrofauna iser inhetvoorjaar sprake van een nutriëntenarme situatie die
slechts matig specifiek (laag percentage bijzondere soorten en hoog percentage
waterkwaliteitsgevoelige soorten) is. Inhet najaar verslechtert de nutriëntensituatie
entreedt er een lichte verbetering in het percentage bijzondere soorten. Menzou de
situatie min of meer redelijk kunnen noemen.
Nieuwkanaai (monsterpunt 21).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 21 Nieuwkanaal in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus mediorotundates
Arrenurusperforates

Mf bodem (%)
0
0

Mf vegetatie (%)
0.08
0.13

Arrenurus securiform® {(wel)

0.82

1.19

Cloëon simile
,Coenagrion sp
Einfeldiagp insolita
Enallagma cyatigerum
Erythromma najas

0.55

0

0
0
0.27
0

7.18
0.26
1.86
0.53

Micropsectra sp.
Nebrioporus depressus elegans
Sympterumsp

0.27
0.27

0.26
0
0

Totaal

2.18

11.49

o

Bijzonderheden.
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin- en Vechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin-en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin-en Vechtplassengebied
Duin- enVechtplassengebied, stilstaande
vegetatierijke wateren
Duin-en Vechtplassengebied
Duingebied van Noord-Holland, duinkanalen
Duin- enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Pionopsis lutescens
Totaal

Mf bodem (%)
4.95
4.13
0
9.08

Mf vegetatie (%)
0
4.25
1.19
5.44

Bijzonderheden
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Secundaire duinsoorten
Potamopyrgis antipodarum f
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
0.82
11.01
11.83

Mfvegetatie (%)
0
2.79
2.79

Bijzonderheden
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen inNoord-Holla nd
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Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
4.13

Gammarus tigrinus
Totaal

5.5
9.63

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
0.79
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
0
Vervangt Gammarus pulex bijverontreiniging
0.79

^

.

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar wordt inde bodemmacrofauna een laag percentage bijzondere
soorten gevonden (2,18%). De percentages van de andere onderscheiden soorten
liggen tussen de 9%en 12%.Indevegetatiemacrofauna isersprake van een
redelijk percentage bijzondere soorten (11,49%). De percentages van de andere
onderscheiden soorten zijn laag (< 5,5%).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 21 Nieuwkanaal in het najaar.
Mf bodem (%)
0

Bijzonderesoorten.
Arrenurusperforatus

Mfvegetatie (%)
0.07

Cloëon simile

0

0.28

Coenagrion sp
Cristateila mucedo
Dicrotertdipesgr.tritomus

0
0
0

0.21
13.49
0.21

1.39
0
1.39

0.14
0.07
14.47

Molanna angustata
Piona carnea
Totaal;

• • • , :

:•:•:;•:••:

•

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Pionopsis lutescens
Totaal

•

•

Mf bodem (%)
0
0.12

1

3 79

-

0
3.91

Secundaire duinsoorten
Cladotanytarsus sp
Laccobius biguttatus
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsussp.
Totaal

Mf bodem (%)
6.45
0
0.5
64.68
71.63

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
0.12

Gammarus tigrinus
Totaal

2.78
2.9

Mf vegetatie (%)
0.14
0.42
0.35
0.03
0.94

Bijzonderheden.
Duin-en Vechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-en Vechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin-en Vechtplassengebied
Verspreiding niet bekend, penetreert schoon water.
Zeldzaam in Noord-Holland,kwelgebieden en plassen
opzandgrond.
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin-en Vechtplassengebied

Bijzonderheden.
Planten en zuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
0
Algemeen in Noord-Holland
0.14
Algemeen in Noord-Holland
0
Verdraagt vervuiling zeer goed
0.7
Algemeen in Noord-Holland
0.84

Mfvegetatie (%)
0.21
2.75
2.96

Bijzonderheden
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.

Situatie in het najaar.
In het najaar is het percentage secundaire duinsoorten inde bodemmacrofauna zeer
hoog (71,63%),waarbij met namede dominantie van de muggelarf Tanytarsus
opvalt (64,68%). Bij devegetatiemacrofauna is het percentage bijzondere soorten
licht gestegen ten opzichte van hetvoorjaar. De percentages
waterkwaliteitsgevoelige soorten en secundaire duinsoorten zijn in het najaar
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gedaald ten opzichte van hetvoorjaar. Het percentage vervuilingstolerante soorten is
toegenomen ten opzichte van het voorjaar.
Conclusies en discussie.
Inde bodemmacrofauna iser sprake vaneen matige kwaliteit met in het najaar een
lichte duinindicatie (hoog percentage secundaire duinsoorten). Desituatie bijde
vegetatiemacrofauna is redelijk te noemen.

Rechte Schusterkanaal voorraadgedeelte (monsterpunt 50).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-envegetatie inmonsterpunt 50 Rechte Schusterkanaal in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Corixa panzeri
Paracladius conversus
Paraphaenocladius impensus gr.

Pionanodata
Psectrocladius barbimanus

Totaal
Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Totaal

Mf bodem (%)
0
1.34
1.34
0
6.71
9.39

Mf bodem (%)
2.68
3.35
6.03

Bijzonderheden.
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Zeldzaam in Noord-Holland, zuurstofrijk water.
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin- en Vechtplassengebied; ionenarm water
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden
4.3
Lage ionen-en nutriëntengehalten
0.71
Lage ionen-en nutriëntengehalten
5.01

7.69
7.69

Mf vegetatie (%)
2.15
0.71
1.79
4.65

Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Mf bodem (%)
6.04
6.04

Mf vegetatie (%)
3.22
3.22

Bijzonderheden.
Resistent tegen zuurstofverlaging

Secundaire duinsoorten
Laccobius biguttatus
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)

Vervuilingstolerante soorten
IChironomus gp plumosus

[totaal

Mfvegetatie (%)
0.35
0.35
0
0.35
18.27
19.32

°o

I
Situatie in het voorjaar.
Inhet voorjaar worden inde bijzondere soorten van de bodemmacrofauna lage
percentages van duinsoorten gevonden (tussen de 6,71% van de 9,39%). Bijde
vegetatiemacrofauna wordt een redelijk hoog percentage bijzondere soorten
gevonden (19,32%). Dit percentage wordt grotendeels (18,27%) veroorzaakt door de
duinsoort Psectrocladius barbimanus. Dewaterkwaliteitsgevoelige, secundaire
duinsoorten en vervuilingstolerante soorten hebben alle matig hoge percentages.
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 50 Rechte Schusterkanaal in het najaar.
Bijzondere soorten.

Cloëonsimile

Mf bodem (%)
0.23

Mfvegetatie (%)
1.86

Micropsectra sp.
Piona carnea
Psectrocladius barbimanus
Sigara distincts

2.53
0
0
0

0.93
0.46
0.93
0.46

Stictochironomussp.

1.02

0

Totaal

3.78

4.64

1 Waterkwaliteitsgevoelige soorten
ICaenis luctuosa

[totaal !
Secundaire duinsoorten

Cladotanytarsussp
Tanytarsus sp.
Totaal

Vervuilingstolerante soorten

Chironomusgpptumosus
Chironomusgpthummi
Erpobdella octoculata
Gammarus tigrinus

Totaal

Bijzonderheden
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin- en Vechtplassengebied
Duin-en Vechtplassengebied
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen
Duin- enVechtplassengebied, zeldzaam, prefereert
oligotroof.water
Zeldzaam in Noord-Holland ;voorkeur zandige
bodems

—IIH.IWÉIIIIII

1

Mf bodem (%)
0.07
0.07

Mfvegetatie (%)
0.07
0.07

Bijzonderheden.
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Mf bodem (%)
32.69
8.15
40.84

Mf vegetatie (%)
30.23
9.3
39.53

Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
Algemeen in Noord-Holland

Mf bodem (%)
3.08
3.08
0.15

Mfvegetatie (%)
0
0
0

0.23
6.54

0
0

Bijzonderheden.
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.

1

Situatie in het najaar.
In het najaarworden indevegetatie- en bodemmacrofauna hoge percentages
secundaire duinsoorten gevonden. Indevegetatiemacrofaunazijn in het najaar
dalingen opgetreden inde bijzondere soorten,waterkwaliteitsgevoelige soorten en
vervuilingstolerante soorten. Bijde bodemmacrofauna is het percentage
vervuilingstolerante soorten globaal gelijk gebleven ten opzichte van het voorjaar.
Dalingen inpercentage zijn opgetreden bijde bijzondere soorten en
waterkwaliteitsgevoelige soorten.
Conclusies en discussie.
In hetvoorjaar isdit kanaalwat vegetatiemacrofauna betreft het meest interessant te
noemen. Er isdan een hoog percentage van desoort Psectrocladius barbimanus in
de macrofauna aanwezig. Een soort die in Noord-Holland slechts in het duingebied
voorkomt. Het najaar valtvooral opdoor het hoge percentage secundaire
duinsoorten, ietswat ook inde andere kanalen zichvoordoet inhet najaar.
Witteveldkanaal (monsterpunt 28)
Algemeen.
Doordat het monsterpunt geheel bedektwas met rietzijn indit monsterpunt slechts
vegetatiemacrofaunamonsters genomen. Hetwas niet mogelijk om hier
bodemmonsters te nemen.
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten indevegetatie inmonsterpunt 28Witteveldkanaal invoor- en najaar.
Bijzondere soorten.

Arrénurussecuriformts(kwet)
Agabus undulatus
Corixa panzeri
Dixella autumnalis
Gyrinus paykulli

•

•

Lestesviridis

-

V

.

'

•

'i

:

Limnephilus lunatus

-

Mfveg(%) vj
0.41

Mfveg(%) nj
0

0
0.83
0
0.83
0

1.38
0
0.69
0.69
0.69

0.41

0

0
0.41
2.09

2.08
0
0

o

0.69

: :
Piona carnea
Rhantus exsoletus
Sigara distincta
Stictochironomussp.

Totaal

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica
Pionopsis lutescens

Totaal

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- en Vechtplassengebied
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin- en Vechtplassengebied
Duin- enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland
Duin- enVechtplassengebied nutriënten-en ionenarm
water
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-enVechtplassengebied, ionenarme wateren
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam, prefereert
oligotroof. water
Zeldzaam in Noord-Holland ;voorkeur zandige
bodems

4.98

6.22

Mfveg (%) vj
0.41
0.41
0.82

Mfveg(%)nj
3.47
0
3.47

Bijzonderheden.
_.
Planten en zuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengeh; ilten

Mf veg(%) nj
0
2.08
0
2.08

Bijzonderheden.
Wateren met dikke laag organisch materiaal
Vervangt Gammarus pulex bijverontreiniging.
Resistent tegen zuurstofverlaging

Geen secundaire duinsoorten indit monsterpunt gevonden.
Vervuilingstolerante soorten
Callicorixa praesta
Gammarus tigrinus
Sialis lutaria

Totaal

Mfveg(%) vj
0.41
0
0.41
0.82

Situatie indevegetatiemacrofauna invoor- en najaar.
Inzowel voor- als najaar komen indit monsterpunt lage percentages bijzondere
soorten (4,98%en6,22%)voor inde macrofauna. Interessante soort bijde
bijzondere soorten isde soort Gyrinus paykulli die alleen indit monsterpunt is
aangetroffen. Erzijn geen secundaire duinsoorten gevonden. De percentages
waterkwaliteitsgevoelige soorten envervuilingstolerante soorten zijn laag,waarbij in
het najaar hogere percentages zijngevonden dan inhet voorjaar.
Conclusies en discussie.
In hetWitteveld iseenweinig interessante situatie op basis vande gevonden
macrofauna. Devrij moeizame bemonstering van dit monsterpunt zorgt erwelvoor
dat deze resultaten met enig voorbehoud bekeken moeten worden. Het isaante
bevelen bijverder onderzoek een beterte bemonsteren locatie uitte zoeken. Deze
locatie werd destijds gekozen vanwege een oude locatie van de provincie.
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Grondwaterkanalen.
Verlengde Oosterkanaal.
Verlengde Oosterkanaal locatie 1
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt v1Verlengde Oosterkanaal in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus buccinator
Arrenurus securiformis (kwel)

Mf bodem (%)
0
1.91

Mfvegetatie (%)
2.16
8.66

Anacaena bipustulata

0

1.08

Agabussturmii

0

0.36

0.63
1.27
0
0

0.36
0
0.36
2.52

10.82

16.24

Micropsectrasp.
Pionacercus vatrax

24.2
1.27

8.3
1.08

Rhantus exsoletus
Totaal

0
40.1

0.36
41.48

Anabolia nervosa
Einfeldia gp insolita
Haliplus heydeni
Limnephilus lunatus
Limnesia koenikei (kwel)

Secundaire duinsoorten
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
923
9.23

Bijzonderheden.
Duin- en Vechtplassengebied, nutriëntenarm water.
Duin- en Vechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Zeldzaam in Noord-Holland; schoon voedselrijk
stilstaand water
Duin-enVechtplassengebied, boswater en
kwelindicatie mogelijk
Duin- en Vechtplassengebied, zuurstofrijk water
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin-en Vechtplassengebied
Duin- enVechtplassengebied nutriënten-en ionenarm
water
Zeldzaam in Noord-Holland,voorkeur voor
kwelmilieus.
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-en Vechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-en Vechtplassengebied, ionenarme wateren

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
0
Algemeen in Noord-Holland
0

|

Geen waterkwaliteitsgevoelige soorten indit monsterpunt.
Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus
Asellus aquaticus
Chironomusgp thummi
Erpobdeila octoculata
Sialis iutaria
Totaal

Mf bodem (%)
1.27

Mf vegetatie (%)
3.24

8.28
1.27
0

4.69
0
3.24

2.22
13.04

2.88
14.05

Bijzonderheden
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Resistent tegen zuurstofverlaging

Bijdit monsterpunt worden inde bodem-als indevegetatiemacrofauna hoge
percentages bijzondere soorten gevonden (40,1% en41,48%). Binnen de bijzondere
soorten spelen soorten die kwelmilieus prefereren en soorten die goede
waterkwaliteit behoeven een grote rol.Bijde andere soortenworden beduidend
lagere percentages gevonden. Indit monsterpunt lijkt dan ook sprake te zijnvan een
lage nutriëntenbelasting en kwelwater.

50

Verlengde Oosterkanaal locatie2
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-envegetatie in monsterpunt v2 Verlengde Oosterkanaal in het voorjaar.
Bijzondere soorten.

Arrenurusbuccinator
Arrenurussecuriformts(Kwel)
Umnephilus lunatus

Mf bodem (%)
0
0

Mf vegetatie(%)
4.24
2.42

0

0.6

Limnesia koenikei (kwel)

10.99

15.75

Micropsectrasp.

23.52
0

26.06
1.21

0
34.51

0.6
50.88

Pionacercusvatrax
Macropelopia nebulosa

Totaal

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, nutriëntenarm water.
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- enVechtplassengebied nutriënten-en ionenarm
water
Zeldzaam in Noord-Holland, voorkeur voor
kwelmilieus.
Duin- en Vechtplassengebied
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken

Geen waterkwaliteitsgevoelige soorten indit monsterpunt.
Secundaire duinsoorten
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
23.52
23.52

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden.
4.24
Algemeen in Noord-Holland
4.24

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
0.51

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden.
2.42
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
5.45
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
11.51
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
1.81
waarschijnlijk bepalend
21.19
•JHHMH|aH|||HH||

Aseltus aquaticus
Chironomusgp thummi
Erpobdella octoculata
Totaal

0.25
33.5
0.76
35.02

1

1

1
Ook bijdit monsterpunt worden hoge percentages bijzondere soorten indebodemenvegetatiemacrofauna gevonden. Binnen de bijzondere soorten spelen soorten die
kwelmilieus prefereren en soorten diegoedewaterkwaliteit behoeven een groterol.
Daar staat tegenover dat er indit monsterpunt hogere percentages
vervuilingstolerante soorten gevonden worden. Erwordt hier ook een hoger
percentage secundaire duinsoorten gevonden.
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Verlengde Oosterkanaal locatie3
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-en vegetatie in monsterpunt v3Verlengde Oosterkanaal in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus securiformis (kwel)
Anabolia nervosa

l\Mbodem (%)
0.37

Mfvegetatie (%)
1.29

Limnesia koenikei (kwel)

0
0
0.74

0.25
0.25
0

Paracladius conversus
Pionacercus vatrax

14.49
0.74

3.11
0

Totaal

16.34

4.9

Gemsthoracicus

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-enVechtplassengebied, zuurstofrijk water
Duin-en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland, voorkeur voor
kwelmilieus.
Zeldzaam in Noord-Holland, zuurstofrijk water
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten

Bijzonderheden
Planten en zuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica
Caenis horaria
Totaal

Mf bodem (%)
0.18
0.74
0.92

Mf vegetatie (%)
0.25
0.51
0.76

Secundaire duinsoorten

Tanytarsussp.
Totaal

Mf bodem (%)
2.41
2.41

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden
1.03
Algemeen in Noord-Holland
1.03

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
3.15

Mfvegetatie (%)
1.81

Asellus aquaticus
Chironomusgpthummi
Erpobdeüa octoculata

0.18
15.42
0.37

0
2.07
1.55

Totaal

19.12

5.43

I

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend

Depercentages bijzondere soorten gevonden inde macrofauna van dit monsterpunt
zijn beduidend lager dan indevoorgaande monsterpunten.Vooral de daling in het
percentage bijzondere soorten indevegetatiemacrofauna iserg groot (van 50,88%
naar4,9%). Het percentage bijzondere soorten inde bodemmacrofauna is nog
redelijk hoog te noemen (16,34%). Bijde bijzondere soorten isgeen sterke
kwelindicatie meer tevinden. Erwordtweleen hoog percentage zeldzame soorten in
Noord-Holland gevonden.Voorts heeft er een daling inhet percentage
vervuilingstolerante soorten plaats gevonden. Demacrofauna indit monsterpunt is
minder specifiek geworden ten opzichte van devoorgaande monsterpunten.
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Verlengde Oosterkanaal locatie4
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem- en vegetatie inmonsterpunt v4Verlengde Oosterkanaal in het voorjaar
Bijzondere soorten.
Corixa panzeri
Einfeldia gp insolita
Forelia curvipalpis
Gerris thoracicus
Limnesia koenikei (kwel)

•

Mf bodem (%)
0
0
0
0
1.21

Mfvegetatie (%)
0.84
0.84
0.56
0.28
0

Paracladius conversus
Pionacercus vatrax

10.36
7.92

0
0.56

Rhantus exsoletus
Totaal

0
19.49

0.28
3.36

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Totaal

Mf bodem (%)
3.65
3.65

Secundaire duinsoorten
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
3.04
3.04

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
1.82

Chironomus gp thummi
Erpobdella octoculata

Mfvegetatie (%)
1.12
1.12

Bijzonderheden.
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Zeldzaam in Noord-Holland
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin- en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland,voorkeur voor
kwelmilieus.
Zeldzaam in Noord-Holland,zuurstofrijk water.
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- enVechtplassengebied, ionenarme wateren

Bijzonderheden
Lage ionen-en nutriëntenge halten

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
0.56

0.56
Mf vegetatie (%)
141

18.29
0.91

1.41
0

21.02

2.82

Bijzonderheden
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend

Inde bodemmacrofaunawordt ook hier nog steeds een redelijk hoog percentage
bijzondere soorten aangetroffen (19,49%). Ditpercentage is aanzienlijk hoger dan
het percentage bijdevegetatiemacrofauna (3,36%),wat iets lager ligt dan in het
voorgaande monsterpunt. Ook hierwordt geen sterke kwelindicatie inde bijzondere
soorten gevonden, maarwel een hoog percentage zeldzame soorten.Voorts valt
ook hier opdat het percentage vervuilingstolerante soorten bijde bodemmacrofauna
hoog is (21,02%).
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Verlengde Oosterkanaal locatie5
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-en vegetatie inmonsterpunt v5Verlengde Oosterkanaal in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Anabolia nervosa
Forelia curvipalpis
Limnesia koenikei (kwel)

Mfbodem (%)
0
0
0.52

Mfvegetatie (%)
0.23
0.56
0.39

Limnesia maculata
Paracladius conversus
Pionacercus vatrax

0
0.78
10.47

1.27
0
1.03

Totaal«

11.77

3.48

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
ICaenis horaria
iTotaal

I Secundaire duinsoorten
[Tanytarsus sp.
•Totaal

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus
Aselius aquaticus
Chironomusgpthummi
Totaal

Mf bodem (%)

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, zuurstofrijk water
Zeldzaam in Noord-Holland
Zeldzaam in Noord-Holland,voorkeur voor
kwelmilieus.
Duin- enVechtplassengebied, ionenarm water
Zeldzaam in Noord-Holland, zuurstofrijk water
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Mf bodem (%)
9.94
9.94

Mfvegetatie (%)
5.03
5.03

Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland

Mf bodem (%)
0.78

Mf vegetatie (%)
0.63

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging

0.52
8.11
9.41

0
1.91
2.54

|

Het percentage bijzondere soorten inde bodemmacrofauna is indit monsterpunt
lager dan in hetvoorgaande monsterpunt. Hierspelen soorten met kwelvoorkeur of
zeldzame soorten geen rolvan betekenis. Er iswel een hoog percentage van de
soort Pionacercus vatrax, een soort diewater prefereert meteen laag ionen-en
nutriëntengehalte. Devegetatiemacrofauna heeft een hoog percentage van de
waterkwaliteitsgevoelige soort Caenis horaria (prefereert ook lage ionen-en
nutriëntengehaltes, doch isalgemener als Pionacercus vatrax). Daarnaast is het
percentage secundaire duinsoorten hoger dan in hetvoorgaande monsterpunt. Het
percentage vervuilingstolerante soorten is lager dan in hetvoorgaande monsterpunt.
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Verlengde Oosterkanaal locatie6
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie inmonsterpunt v6Verlengde Oosterkanaal in het voorjaar.
Bijzondere soorten.

Cloëonsimile

Mf bodem (%)
0

Mfvegetatie (%)
0.4

Foreiia curvipalpis
Limnesia maculata
Macropelopiasp.
Macropelopia nebulosa
Pionacercus vatrax

1.77
0.88
1.55
0
5.55

0.16
0.24
0.64
0.24
7.06

Totaal

9.75

8.74

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
iCaenis horaria

Mf bodem (%)

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin- en Vechtplassengebied, ionenarm water
Duingebiedvan Noord-Holland, duinbeken
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
Lage ionen-en nutriëntengehalten

•Totaal

Secundaire duinsoorten
Tanytarsus sp.
Totaal

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
23.55
23.55

Mf bodem (%)
2.88

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden
5.68
Algemeen in Noord-Holland
5.68

Mf vegetatie (%)
2.27

Asellus aquaticus
Erpobdellaoctoculata

0
0.88

2.67
0.24

Totaal

3.76

5.18

'
1

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend

i
Het percentage bijzondere soorten inde bodem-en vegetatiemacrofauna is hier in
beidegevallen laag (9,75%en 8,74%). Er isweleen hoog percentage van de soort
Pionacercus vatrax, een soort diewater prefereert met een laag ionen-en
nutriëntengehalte. Tevens isereen hoog percentage van de
waterkwaliteitsgevoelige soort Caenis horaria (prefereert ook lage ionen-en
nutriëntengehaltes, doch isalgemener als Pionacercus vatrax) inde bodem-en
vegetatiemacrofauna. Er is indit monsterpunt sprake van een indicatie naar
nutriëntenarm water. Tevens iser inde bodemmacrofauna sprake van een hoog
percentage secundaire duinsoorten.
Verlengde Oosterkanaal samenvattend.
Samenvattend kan menvan hetVerlengde Oosterkanaal zeggen datdit kanaal in
het zuidelijk deel een specifieke macrofauna heeft met een sterke indicatie voor
kwelmilieu en nutriëntarmeomstandigheden. Noordwaarts neemt die kwelindicatie af
enwordt de macrofauna minder specifiek. Erblijft echter wel sprake van een
indicatie naar nutriëntarme omstandigheden.
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Oosterkanaal (monsterpunt 30).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 30Oosterkanaal in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus buccinator
Arrenurus securifbrmis(kwel)
Agabus sturmii

Mf bodem (%)
0.21
0.65

Mf vegetatie (%)
0
1.26

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, nutriëntenarm water.
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-enVechtplassengebied, boswater en
kwelindicatie mogelijk
Duin-en Vechtplassengebied
Duin- en Vechtplassengebied
Duin-enVechtplassengebied nutriënten-en ionenarm
water
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin- enVechtplassengebied, ionenarme wateren
Duin- enVechtplassengebied, zeldzaam, prefereert
oligotroof.water

0

0.42

0.21
0
0

0.21
0.21
0.84

0
0
0

0.42
0.42
0.21

1.07

3.99

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Pionopsis lutescens
Totaal

Mf bodem (%)
0.87
0.21
1.08

Mf vegetatie
0
9.7
9.7

Secundaire duinsoorten
Gerris odontogaster
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
0
0
0

Mf vegetatie (%)
0.42
1.89
1.89

Bijzonderheden.
Prefereert weelderig ontwikkelde habitats
Algemeen in Noord-Holland

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
0.21

Mfvegetatie (%)
0

Bijzonderheden
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend

Coenagrionsp
Limnephilcisdecipiens
Limnephilus lunatus
Limnephilus itiombicus
Rhantus exsoletus
Sigara distincta
Totaal

Arrenurus globator
Asellus aquaticus
Chironomusgpthummi
Erpobdella octoculata

0
0
0.65
4.38

1.89
1.26
0
7.38

Totaal

5.24

10.53

(%) Bijzonderheden.
Lageionen- en nutriëntengehalten
Lage ionen- en nutriëntengehalten

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar worden inzowel bodem-alsvegetatiemacrofauna lage percentages
bijzondere soorten,waterkwaliteitsgevoelige en secundaire duinsoorten gevonden. In
devegetatiemacrofauna wordt nogwel een redelijk hoog percentage
vervuilingstolerante soortengevonden.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 30 Oosterkanaal in het najaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus buccinator
Arrenurussecüriformis(kwel)
Cloöonsimile
Corixa panzeri
Piona nodata
Psectrocladius obvius
Sigara distincta
Totaal

Mf bodem (%)
1.56
2.35

Mfvegetatie (%)
0
0

0

1.15

0.39
0
0

0.37
1.54
0.57

0

0.57

4.3

4.2

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, nutriëntenarm water.
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- en Vechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin-enVechtplassengebied; ionenarm water
Duin-enVechtplassengebied in stilstaand niet
verontreinigd water
Duin- enVechtplassengebied, zeldzaam, prefereert
oligotroof.water
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IWaterkwaliteitsgevoelige soorten
jPionopsis lutescens

JTotaal

Mf bodem (%)
0.39
0.39

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden.
0
Lage ionen-en nutriëntengehalten
0

Geen secundaire duinsoorten indit monsterpunt in het najaar aanwezig.
Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus
Arrenurus globator
Asellus aquaticus
Erpobdeila octoculata
Siatis lutaria
Totaal

Mf bodem (%)
0

Mf vegetatie (%)
0.57

9 01
7^45
9.41

0
3.47
3.28

0.39
26.26

0
7.32

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Resistent tegen zuurstofverlaging

Situatie in het najaar.
Hoewel er een stijging in het percentage bijzondere soorten inde bodem-en
vegetatiemacrofauna heeft plaats gevonden ten opzichte van het voorjaar, zijn deze
percentages nog steeds laag (4,3%en4,2%). De percentages
waterkwaliteitsgevoelige soorten en secundaire duinsoorten zijn verwaarloosbaar. In
de bodemmacrofaunawordt in het najaar een hoog percentage vervuilingstolerante
soorten gevonden.
Conclusies en discussie.
Dealgemene indruk van dit monsterpunt isdat er hier eenweinig specifieke
macrofauna aanwezig is inzowel bodem alsvegetatie. Voorts lijkt er in het najaar
een indicatie te zijn van organische belasting van de bodem (hoog percentage
vervuilingstolerante soorten,zonder dat daar critische soorten tegenover staan). Men
kan hier concluderen dat er sprake isvan een systeem met matigewaarde.
Boogkanaal (monsterpunt 18).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie inmonsterpunt 18 Booqkanaal inhet voorjaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus perforatus

Mf bodem (%)
0

Mf vegetatie (%)
0.13

Cloëon simile

0

0.52

Rhantus exsoletus
Totaal

0
0

0.13
0.78

Bijzonderheden.
Duin- en Vechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- en Vechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin-enVechtplassengebied, ionenarme wateren

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Pionopsis lutescens
Totaal

Mf bodem (%)
0
0.88
0.88

Mf vegetatie (%)
0.26
0.26
0.52

Bijzonderheden.
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Secundaire duinsoorten
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
0
2.34
2.34

Mf vegetatie (%)
0.13
0
0.13

Bijzonderheden
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen inNoord-Holla nd
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Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus
Chironomusgpthummi
Erpobdellaoctoculata
•.:'.•'••

•

Gammarus tigrinus
Totaal

.

V/lfbodem (%)
0.44

Mf vegetatie (%)
0.39

0.58
1.46

0
0

0
2.48

0.39
0.39

: . :

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar zijn inde bodem-envegetatiemacrofaunaerg lage percentages
bijzondere- enwaterkwaliteitsgevoelige soorten opvallend. Inde
vegetatiemacrofauna zijn daarnaast de percentages secundaire duinsoorten en
vervuilingstolerante soorten erg laag (0,13%en 0,39%). Inde bodemmacrofauna zijn
deze percentages iets hoger (2,34%en2,48%).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-envegetatie inmonsterpunt 18Boogkanaal inhet najaar.
Bijzondere soorten.
Agabus sturmii

Mf bodem (%)
0.29

Mfvegetatie (%)
0

Corixa panzeri
EinfeWiagp insolita
Piona nodata
Paracladius conversus
Psectrocladius obvius

0
1.47
0
0
2.94

0.05
0
0.16
0.62
0.62

Stictotarsus sp.

1.47

0

Totaal

6.17

1.45

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, boswater en
kwelindicatie mogelijk
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin- enVechtplassengebied; ionenarm water
Zeldzaam in Noord-Holland,zuurstofrijk water.
Duin- enVechtplassengebied in stilstaand niet
verontreinigd water
Duin-en Vechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland

Mf vegetatie (%)
0
0.22
1.81
2.03

Bijzonderheden.
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Schone wateren met veel begroeiing
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Ijotaal^

Mf bodem (%)
0.29
0
2.05
2.34

Secundaire duinsoorten
iPotamopyrgis antipodarum
iTotaat

Mf bodem (%)
0.29
0.29

Mfvegetatie (%)
0.22
0.22

Bijzonderheden
Verdraagt vervuiling zeer goed

Mf bodem (%)
0.58

Mf vegetatie (%)
0.05

Bijzonderheden.
Vermoedelijk demeest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
I B H n H B H H H H H M

IWaterkwaliteitsgevoelige soorten
|Caenis horaria
Haliplus fluviatilis
jPiorsopsis lutescens

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus
Asellus aquaticus
Chironomusgpplumosus
Chironomus gp thummi
Erpobdella octoculata

1.76
0.29
3.52
1.17

1.47
0
1.64
0.79

Totaal

7.32

3.95

<
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Situatie in het najaar.
In het najaar zijn de percentages bijzondere- enwaterkwaliteitsgevoelige soorten
hoger dan in hetvoorjaar. Hetzijn echter nogsteeds lage percentages. De
percentages secundaire duinsoorten iserg laag (0,29%en 0,22%). Bijde
vervuilingstolerante soorten zijn in het najaar hogere percentages gevonden dan in
het najaar (7,32%en 3,95%).
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Conclusies en discussie.
De macrofauna in het monsterpunt in het Boogkanaal isweinig specifiek. Uit de
macrofauna komt niet een duidelijke indicatie van de situatie indit monsterpunt. De
kwaliteit kan als matig gezienworden.
Winkanalen.
Oranjekom, (monsterpunt 22)
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 22 Oranjekom inhet voorjaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus perforatus

Mf bodem (%)
0.09

Mf vegetatie (%)
0

Arrenurus securiformis (kwel)

1.46

0.94

Chaoborus obscuripes
Einfeldiagp insolita
Limnesia maculata
Limrtephilus decipiens
Micropsectrasp.
Paracladius conversus
Prodiamesa olivacea
Psectrocladius barbimanus
Psectrocladius obvius

0
0
0
0
0.68
0.09
0.29
0.78
0.09

0.07
0.07
0.28
0.07
0.07
0
0
0.36
0.07

Tribelos intextus
Totaal

0.39
3.87

0
1.93

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Pionopsis lutescens
Totaal

Mf bodem (%)

9.79
3.52
0.48
13.79

Bijzonderheden.
Duin-en Vechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin- enVechtplassengebied, ionenarm water
Duin-en Vechtplassengebied
Duin- en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland,zuurstofrijk water
Duin- en Vechtplassengebied, goede waterkwaliteit.
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen
Duin-enVechtplassengebied instilstaand niet
verontreinigd water
Vechtplassengebied

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
Lage ionen-en nutriëntengehalten
2.89
Lage ionen-en nutriëntengehalten
0.14
Lage ionen-en nutriëntengehalten
0.72

Secundaire duinsoorten
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
0.29
19.09
19.38

Mfvegetatie (%)
0.21
0.07
0.28

Bijzonderheden
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen inNoord-Holla nd

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

vlf bodem (%)
3.03

Mfvegetatie (%)
0.21

Bijzonderheden
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bijverontreiniging.
Resistent tegen zuurstofverlaging

Asellus aquaticus
Chironomusgpthummi
Erpobdella octoculata

0.19
0.29
0.68

1.01
0
0.21

22.82
0.48
27.49

6.88
0.14
8.45

::p::

Gammarus tigrinus
Sialis lutaria
Totaal

|

3.75

Situatie in het voorjaar.
Inhetvoorjaar wordt inde bodemmacrofaunaeen hoog percentage
vervuilingstolerante soorten (27,49%) gevonden. Daarnaast worden redelijk hoge
percentages waterkwaliteitsgevoelige- en secundaire duinsoorten gevonden (13,79%
en 19,38%). Erwordt een laag percentage bijzondere soorten gevonden. Inde
vegetatiemacrofauna worden lage percentages bijzondere-,
waterkwaliteitsgevoelige- en secundaire duinsoorten (van 0,28%tot 3,75%)
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gevonden. Devervuilingstolerante soorten hebben het hoogste percentage van
8,45%.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-envegetatie inmonsterpunt 22Oranjekom inhet najaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurussecuriformis (kwel)

Mf bodem (%)
5.63
0.19
1.35
0.77
0.58
8.52

Hygrobia hermanni
Limnesia maculata
Piona nodata
Polypedilumgr. bicrenatum
Totaal

Mfvegetatie (%)
0.51
0
2.24
7.24
0
9.99

Bijzonderheden
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-en Vechtplassengebied
Duin- enVechtplassengebied, ionenarm water
Duin- enVechtplassengebied; ionenarm water
Duin- en Vechtplassengebied

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Pionopsis lutescens
Totaal

Mf bodem (%)
0.58
1.35
1.93

Mfvegetatie (%)
5.17
0
5.17

Bijzonderheden
Lageionen- en nutriëntengehalten
Lage ionen- en nutriëntengehalten

Secundaire duinsoorten
Agraylea multipunctata

Mf bodem (%)
0

Mf vegetatie (%)
0.34

Bijzonderheden.
Verspreid inNoord-Holland; ook kenmerkend voor
Duinkanalen
Algemeen in Noord-Holland

4.07
4.07

Tanytarsussp.
Totaal

Mf bodem (%)
1.94

Vervuilingstolerante soorter
Arrenurus crassicaudatus
Arrenurus globator
Asellus aquaticus
Erpobdella octoculata
Gammarus tigrinus
Hesperocorixa sahlbergt
Sialis lutaria
Totaal

'
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0
0.34

Mfvegetatie (%)
4.13

0.19
21.35
0.19

0
11.89
1.37

6.6
0
0.97
31.24

5.68
0.34
0
23.41

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegengevarieerde verontreinigingen
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bijverontreiniging.
Wateren met dikke laag organisch materiaal
Resistent tegen zuurstofverlaging

Situatie in het najaar.
In het najaar worden inzowel bodem-alsvegetatiemacrofauna hoge percentages
vervuilingstolerante soorten gevonden (31,24%en 23,41%). Het percentage
waterkwaliteitsgevoelige soorten ensecundaire duinsoorten ligt beduidend lager in
de bodemmacrofauna als in hetvoorjaar. Bijdevegetatiemacrofauna heeft voor
deze groepen een lichte stijging plaats gevonden. Het percentage bijzondere soorten
isvoor zowel bodem-alsvegetatiemacrofauna toegenomen.
Conclusies en discussie.
Uitde resultaten blijkt eensterke indicatie voor een nutriëntenrijk milieute worden
gevonden. Erzijn met name in het najaar geen interessante soorten indit
monsterpunt. De resultaten kunnen echter zeerwel samenhangen met de locatie van
het monsterpunt inde Oranjekom (een beschut stilstaand gedeelte metveel bladval
in hetwater). Op basis van deze gegevens kan menzeggente maken te hebben
met een weinig interessant monsterpunt.
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Noordoosterkanaal
Noordoosterkanaal nabij boogbrug (monsterpunt 24)
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-en vegetatie in monsterpunt 24 Noordoosterkanaal in het voorjaar.
Mf bodem (%)
0.8

Bijzondere soorten.
Arrenurus securiformis (kwel)

Mf vegetatie (%)
0

Cloëon simile

0

0.13

Limnephilus lunatus

0

0.13

2.41
0
0
24.39
16.12

0.26
0.13
1.05
0.39
6.46

0.4
44.12

0.26
8.81

Macropelopiasp.
Micropsectra sp.
Orthocladius sp
Paracladius conversus
Pionacercus vatrax

:

Prodiamesa olivacea
Totaal

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Pionopsis lutescens
Totaal

Mfbodem(%)
0
0.2
3.62
3.82

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin- en Vechtplassengebied nutriënten-en ionenarm
water
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duin-en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland
Zeldzaam in Noord-Holland,zuurstofrijk water
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- enVechtplassengebied, goede waterkwaliteit.

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
Lage ionen-en nutriëntengehalten
0.13
Lage ionen-en nutriëntengehalten
0
Lage ionen-en nutriëntengehalten
435
4.48

Secundaire duinsoorten
Laccobius biguttatus
Tanytarsus sp.
Totaal ,

Mf bodem (%)
0
5.24
5.24

Mf vegetatie (%)
0.13
0.79
0.92

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
0.8

Mf vegetatie
1.45

Asellusaquaticus
Chironomus gpthummi
Erpobdella octoculata

0
0.4
0.2

0.65
0
0.79

Totaal

1.4

2.89

Bijzonderheden
Algemeen in Noord-Holland
Algemeen in Noord-Holland

(%) Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend

Situatie in het voorjaar.
De macrofauna wordt in hetvoorjaar wordt gekenmerkt door een hoog percentage
bijzondere soorten inde bodemmacrofauna (44,12%). Deze bijzondere soorten
bestaan hoofdzakelijk uit soorten met een sterke voorkeur voorwater van een goede
waterkwaliteit (zuurstofrijk, nutriënten-en ionenarm). Depercentages vande andere
onderscheiden soortengroepen zijn laag. Het percentage bijzondere soorten inde
vegetatiemacrofauna is beduidend lager dan inde bodemmacrofauna.
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 24 Noordoosterkanaal in het najaar.
Bijzondere soorten.
Cloëon simile

Mf bodem (%)
0

Mf vegetatie (%)
7.46

Macropelopia sp.
Micropsectra sp.
Paracladius conversus
Prodiamesa olivacea
Stictochironomus sp.

0.87
3.05
0.43
10.48
0.87

0.37
0.74
0.37
1.86
0

Tribelosintextus
Totaal

0.87
16.57

0
10.8

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duin-en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland,zuurstofrijk water
Duin-en Vechtplassengebied, goede waterkwaliteit.
Zeldzaam in Noord-Holland ;voorkeur zandige
bodems
Vechtplassengebied

Geen waterkwaliteitsgevoelige soorten teruggevonden.
Secundaire duinsoorten

Agrayleamultipunctata
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsus sp.

Totaal
Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus
Chironomus gp plumosus

Mf bodem (%)
0.87
1.74
0.43
3.04

Mf bodem (%)
0

Mf vegetatie (%)
2.98
0
1.11
4.09

Mfvegetatie (%)
0.37

Erpobdella octoculata

0.43
1.74
0.43

0
0.74
0

Gammarus tigrinus
Totaal

6.55
9.15

2.23
3.34

Chironomusgp ttiummi

Bijzonderheden.
Verspreid in Noord-Holland; ook kenmerkend voor
Duinkanalen
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.

Situatie in het najaar.
In het najaar iser een behoorlijke daling inhet percentage bijzondere soorten waar
te nemen ten opzichte van hetvoorjaar. Ook hier isechter een sterke indicatie naar
water met een goedewaterkwaliteit inde bijzondere soorten terug tevinden. Bijde
vegetatiemacrofauna heeft er een lichte stijging plaats gevonden in het percentage
bijzondere soorten ten opzichte van hetvoorjaar. Inde bijzondere soorten wordt hier
niet een duidelijke indicatie naar eengoedewaterkwaliteit gevonden. De
percentages van de andere onderscheiden soortengroepen blijft ook in het najaar
laag.Alleen iser bijde bodemmacrofauna een stijging in het percentage
vervuilingstolerante soorten terug tevinden.
Conclusies en discussie.
Indit monsterpunt iser inde bodemmacrofauna met name inhetvoorjaar sprake
van een situatie met lage nutriëntgehalten indit mileu. In het najaar verslechterd de
situatie hier door afname in het percentage bijzondere soorten meteen minder
sterke indicatie naar nutriëntarme omstandigheden. Destijging in vervuilingstolerante
soorten wijst ook indie richting. Indevegetatiemacrofauna wordt in hetvoorjaar een
laag percentage bijzondere soorten gevonden,doch er isook hier binnen de
bijzondere soorten sprake van een indicatie naar een nutriëntarm milieu. Inhet
najaar iser dan wel sprake van een lichte stijging in het percentage bijzondere
soorten, doch deze soorten indiceren meer een licht organisch belastmileu.
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De lage percentages bijzondere soorten indevegetatiemacrofauna worden
waarschijnlijk ook veroorzaakt door degeringe ontwikkeling van de vegetatie indit
monsterpunt, zodat monstemame minder betrouwbaar is uittevoeren.
Noordoosterkanaal nabij brugZandvoortselaan (monsterpunt 19).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 19Noordoosterkanaal in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Arrenuaissecurifbrmis(kwel)
Cloëon simile

Mf bodem (%)
0
0

Macropelopiasp;
Micropsectrasp.
Paracladius conversus
Procttamesaolivacea
Psectrocladius barbimanus
Psectrocladius obvius

0.46
3.95
4.88
0.46
348
0

Totaal

13.23

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Pionopsis lutescens
Totaal

Mf bodem (%)
1.86
0
1.86
3.72

Secundaire duinsoorten
Cladotanytarsus sp
Gerris odontogaster
Potamopyrgisantipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
2.09

0
0
2.32
19.97
22.29

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden
7
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
2.03
Duin-en Vechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
0
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
5.85
Duin-en Vechtplassengebied
2.03
Zeldzaam in Noord-Holland,zuurstofrijk water
0
Duin-enVechtplassengebied, goede waterkwaliteit.
5.09
Duingebied van Noord-Holland;talrijk in duinpiassen
0.5
Duin-enVechtplassengebied in stilstaand niet
verontreinigd water
22.5

Mf vegetatie (%)
0.38
0.38
11.59
12.35

Bijzonderheden.
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten

_

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden
Algemeen in Noord-Holland
0.5
Prefereert weelderig ontwikkelde habitats
0.12
Verdraagt vervuiling zeer goed
0
Algemeen in Noord-Holland
8.28
8.9

Mfvegetatie (%)
4.33

Asellus aquaticus
Chironomusgp plumosus
Chironomus gpthummi
Erpobdella octoculata

0.23
0
3.25
0.69

0.76
0.5
0
1.27

Gammarus tigrinus
Totaal

0.23
6.49

0.63
7.49

Bijzonderheden
Vermoedelijk de meest tolerantewatermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bijverontreiniging.

Situatie in het voorjaar.
In het voorjaar worden redelijk hogetot hoge percentages bijzondere soorten
gevonden inde bodem-envegetatiemacrofauna (13,23%en22,5%). Inde
bijzondere soorten wordt enige indicatie naarduinwateren gevonden (de soorten
Macropelopia sp.en Psectrocladius barbimanus verwijzen daarnaar), naast de
indicatie naar een goede waterkwaliteit. Daarnaast wordt inde bodemmacrofauna
een hoog percentage secundaire duinsoorten gevonden (22,29%). Inde
vegetatiemacrofauna wordt een redelijk hoog percentage waterkwaliteitsgevoelige
soorten gevonden. Deandere percentages van de soortengroepen zijn laag.
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-envegetatie inmonsterpunt 19Noordoosterkanaal in het najaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus securiformis (kwel)
Cloëon simile
Erythfomma najas
Laccobius striatulus
Macropelopia sp.
Micropsectra sp.
Prodiamesa olivacea
Psectrocladius barbimanus
Tribelos intextus
Totaal

Mf bodem (%)
0

Mfvegetatie (%)
0.07

3.64

5.99

0

0.15

0
15.19
19.14
0
0
0.3
37.97

0.07
1.16
7.7
0.46
0.23
0
15.6

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin- enVechtplassengebied, stilstaande
vegetatierijke wateren
Eén vindplaats in Noord-Holland, zeer zeldzaam.
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duin- en Vechtplassengebied
Duin-en Vechtplassengebied, goede waterkwaliteit.
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen
Vechtplassengebied

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis luctuosa
Pionopsis lutescens
Totaal

Mf bodem (%)
0
0
0

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden.
0.07
Lage ionen-en nutriëntengehalten
1.16
Lage ionen-en nutriëntengehalten
1.23

Secundaire duinsoorten
Cladotanytarsus sp
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
0.91
3.64
0
4.55

Mf vegetatie (%)
0.93
1.99
11.51
14.43

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
1.51

Mf vegetatie
6.07

Asellus aquaticus
Chironomusgpthummi
Gammarustigrinus
Hesperocortxa linnei
Totaal

0
0
11.55
0
13.06

0.07
0.23
42.02
0.38
48.77

Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland
••••••••••

• • • • • - •

•

:

.

.

-

,

••

(%) Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.
Wateren met dikke laag organisch materiaal

Situatie in het najaar.
Inde bodemmacrofauna heeft een behoorlijke stijging in het percentage bijzonder
soorten plaats gevonden ten opzichte van hetvoorjaar. Erwordt ook hier een sterke
duinindicatie gevonden inde bijzondere soorten door een hoog percentage
Macropelopia. Indevegetatiemacrofauna iseen minder sterke indicatie naar
duinwateren te vinden indevegetatiemacrofauna. Het percentage bijzondere
soorten is hier ook lager dan inde bodemmacrofauna en lager dan in het voorjaar.
Voorts wordt indevegetatiemacrofauna een hoog percentage vervuilingstolerante
soorten gevonden. Ookwordt een redelijk hoog percentage secundaire duinsoorten
gevonden.
Conclusies en discussie.
Indit monsterpunt wordt naast een indicatie naar goedewaterkwaliteit een indicatie
naar duinwateren gevonden inde macrofauna. Deze indicatie ismet name in het
voorjaar duidelijk inde bodemmacrofauna. Daarwordt ook het hoogste percentage
bijzondere soorten gevonden.Voorts iser ook een zeer zeldzame soort gevonden
die slechts eenmaal eerder isaangetroffen door de Provincie Noord-Holland. Het
gaat hier omde soort Laccobius striatulus, die door de provincie eerder ook in het
Noordoosterkanaal isgevonden, maar dan in het monsterpunt 95-23.
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Noordoosterkanaal aansluiting Westerkanaal (monsterpunt 23).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie inmonsterpunt 23 Noordoosterkanaal in het voorjaar.
Mf bodem (%)
0

Bijzondere soorten.
Arrenurusperforatus
Arrenurus securiformis (kwel)
Cloèonsimile
Micropsectra sp.
Orthociadius sp
Paracladius conversus
Pionacercus vatrax

:: s s « :

Prodiamesa ohvacea
Tnbelos intextus
Totaal

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Pionopsis lutescens

Totaal
Secundaire duinsoorten
Laccobius biguttatus
Paracorixa concinna
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsus sp.

Totaal

•

Mfvegetatie (%)
0.19

0

1.92

0

3.46

44.74
0
21.87
0.12

8.46
9.8
2.5
0

0.98
0.98
68.69

0.19
0
26.52

Mf bodem (%)
1.35
0.49
0.86
2.7

Mfvegetatie (%)
0.57
0
7.3
7.87

Bijzonderheden.
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Mf bodem (%)
0

Mf vegetatie (%)
0.19
0.19

Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
Algemeen langs de kust en verspreid in
Holland
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

1.11
3.46
4.57

1.92
6.73
9.03

Mf bodem (%)
0

Mfvegetatie (%)
0.19

Chironomus gp thummi
Erpobdeiia octoculata

2.71
0.24

0
0

Gammarustigrinus
Totaal

1.6
4.55

0.96
1.15

Vervuilingstolerante soorten

Arrenuruscrassicaydatus

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-en Vechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin- en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland
Zeldzaam in Noord-Holland,zuurstofrijk water
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- enVechtplassengebied, goede waterkwaliteit.
Vechtplassengebied

Noord-

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bijverontreiniging.

Situatie in het voorjaar.
Inde bodemmacrofaunawordt in hetvoorjaar een hoog percentage bijzondere
soorten (68,69%) waarbij een soort zeldzame soort ineen behoorlijk percentage
aanwezig is. Indevegetatiemacrofauna is het percentage bijzondere soorten
(26,52%) behoorlijk lager dan inde bodemmacrofauna. Er is hier ook een hoog
percentage soorten diezeldzaam zijn. Deandere percentages van de
soortengroepenzijn laag.
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-en vegetatie inmonsterpunt 23 Noordoosterkanaal in het najaar
Bijzondere soorten.
Cloëon simile

vlf bodem (%)
0

Corixa panzeri
Lestes viridis
Macropelopiasp.
Mieropsectrasp.
Paracladius conversus
Prodiamesa olivacea
Psectrocladius barbimanus
Sigara distincta

l \ •••.

Tribelos intextus
Totaal

IWaterkwaliteitsgevoelige soorten
Haliplus fluviatilis
|Totaal

Secundaire duinsoorten
Cladotanytarsus sp
Paracorixa concinna
Potamopyrgisantipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus
Asellus aguaticus
Chironomus gp thummi
Erpobdella octoculata
Gammarustigrinus
Hesperoconxa sahlbergi
Totaal

Mfvegetatie (%)
7.6

0
0

0.5
0.16

12.12
39.35
0.99
0.99
0.99
0

1.52
10.13
0
1.85
0.33
0.16

0.99
55.43

0.33
22.58

Bijzonderheden
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin- enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duin- en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland,zuurstofrijk water
Duin-en Vechtplassengebied, goede waterkwaliteit.
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen
Duin- enVechtplassengebied, zeldzaam, prefereert
oligotroof.water
Vechtplassengebied

Mf bodem (%)
0
0

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden
1.52
Schone wateren met veel begroeiing
1.52

Mf bodem (%)
0
0

Mfvegetatie (%)
4.72
0.16

0
0
0

Mf bodem (%)
0.24
0.24

o

0.49

o
A

0.97

0.16
6.92
11.96

Mf vegetatie (%)
0.16
0.33
0.37
0
4.89
0.33
6.08

1

Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
Algemeen langs de kust en verspreid inNoordHolland
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland
• H H M H H M H
.|BBHH|

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bijverontreiniging.
Wateren met dikke laag organisch materiaal

Situatie in het najaar.
In het najaar wordt inde bodemmacrofauna een lager percentage bijzondere soorten
(55,43%) gevonden dan in hetvoorjaar. Desoort Macropelopia sp.zorgt binnen de
bijzondere soorten met een redelijk hoog percentage (12,12%) voor een indicatie
naar duinwateren. Inhet lagere percentage bijzondere soorten bijde
vegetatiemacrofauna iser geen sterke indicatie voor duinwateren. Bijde
vegetatiemacrofauna iser slechts psrake vaneen redelijk hoog percentage
secundaire duinsoorten (11,96%).Voorts valt op dat er inde bodemmacrofauna
geen waterkwaliteitsgevoelige soorten en secundaire duinsoorten gevonden zijn.
Conclusie en discussie.
Indit monsterpunt is inzowelvoor-als najaar sprake van hoge percentages
bijzondere soorten inde bodemmacrofauna. Men kanzeggen dat er dan sprake is
van een specifieke macrofauna indit monsterpunt. Daarnaast iser in het najaar
sprake van een sterke indicatie naar duinwateren door detalrijke aanwezigheid van
Macropelopia. Indevegetatiemacrofauna isvan een minder specifieke situatie
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sprake. Hierworden lagere percentages bijzondere soorten gevonden zonder een
sterke duinindicatie. Welworden inzowel bodem-alsvegetatiemacrofauna veel
zeldzame soorten gevonden, hetgeen ook als een goede indicatie opgevat mag
worden. Desituatie indit monsterpunt isdan ookgoed.
Westerkanaal.
Westerkanaal locatie L0206A (monsterpunt 25)
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 25Westerkanaal in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus perforatus

Mf bodem (%)
0

Mfvegetatie (%)
0.4

0.44

7.47

Cloëon simile

0

4.44

Corixa panzert
Limnesia koenikei (kwel)

0
0

0.2
0.4

Mïcropsectrasp.
Orthoctadiussp
Psectrocladius barbimanus
Psectrocladius obvius

0
0
0
0

0.4
2.02
0.4
0.6

Stictochironomussp.

4

5.65

4.44

21.98

Arrenurussecurifbrmis(kwel)

Totaal

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Pionopsis lutescens
Totaal

Mf bodem (%)

0.66
0.66
0.44
1.76

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-en Vechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebiedvoorkomend.
Zeldzaam in Noord-Holland, voorkeur voor
kwelmilieus.
Duin-en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen
Duin-enVechtplassengebied in stilstaand niet
verontreinigd water
Zeldzaam in Noord-Holland ;voorkeur zandige
bodems
...

:::

:

•

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden
0.2
Lage ionen-en nutriëntengehalten
1.01
Lage ionen-en nutriëntengehalten
8.28
Lage ionen-en nutriëntengehalten
9.49

Secundaire duinsoorten
Potamopyrgisantipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
2.44
53.55
55.99

Mf vegetatie (%)
0.2
12.72
12.92

Bijzonderheden
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
0

Mf vegetatie (%)
0.4

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.

Chironomusgp thummi
Gammarus tigrinus
Totaal

30.44
0.44
30.88

0.6
0.6
1.6

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar worden inde bodemmacrofauna hoge percentages secundaire
duinsoorten en vervuilingstolerante soorten gevonden (55,99%en 30,88%). Lage
percentages worden gevonden bijde bijzondere soorten en waterkwaliteitsgevoelige
soorten (4,44%en 1,76%). Indevegetatiemacrofauna wordt een hoog percentage
bijzondere soorten gevonden. Hierinworden naast zeldzame soorten ook soorten
met preferentie voor nutriëntarmewateren gevonden. Daarnaast wordt een redelijk
hoog percentage secundaire duinsoorten gevonden (12,92%). Erwordt een laag
percentage vervuilingstolerante soorten gevonden.
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-en vegetatie in monsterpunt 25Westerkanaal in het najaar.
Bijzondere soorten
Arrenurus securiformis (kwel)
Arctocorisagermari
Corixapanzert
Macropeiopiasp.
Micropsectrasp.
Pionanodata
Prodiamesa olivacea
Psectrocladius barbimanus
Sigaradistincta
Stictochironomussp.
Stictotarsusduodecimpustulatus
Tribelos intextus
Totaal

IWaterkwaliteitsgevoelige soorten
iPionopsis lutescens
(Totaal

Mfbodem (%)
024

Mfvegetatie (%)
0.86

0.24
0.49
7.65
4.69
0
1.23
0
0.49

0.43
0.43
0
0
0.21
0.21
0.65
1.08

13.33

0.43

0

0.21

0.3
28.66

0
4.51

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duingebied van Noord-Holland,zeldzaam.
InNoord-Holland alleen induingebied voorkomend
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-enVechtplassengebied; ionenarm water
Duin-enVechtplassengebied, goede waterkwaliteit.
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen
Duin- enVechtplassengebied, zeldzaam, prefereert
oligotroof.water
Zeldzaam in Noord-Holland ;voorkeur zandige
bodems
Duin-enVechtplassengebied; schoon water;
zandbodem.
Vechtplassengebied

Mf bodem (%)
0
0

Mfvegetatie (%)
0.21
0.21

Bijzonderheden.
Lage ionen-enr utriënte igehï Iten

Secundaire duinsoorten
Cladotanytarsus sp
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
0.49
1.48
23.7
25.67

Mfvegetatie (%)
0
0
0.86
0.86

Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
0.24

Mfvegetatie (%)
1.08

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Wateren met dikke laag organisch materiaal
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen zuurstofverlaging
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.

Asellus aquaticus
Callicorixa praesta
Chironomus gp plumosus
Chironomus gpthurnmi
Gammarustigrirtus
Totaal v

0
0
5.67
1.23
0.49
7.63

0.21
0.21
0
1.3
3.91
6.71

Situatie in het najaar.
In het najaar isde situatie tussen de bodem-endevegetatiemacrofauna
omgedraaid. Nuwordt inde bodemmacrofauna hoge percentages bijzondere soorten
gevonden (28,66%). Inde bijzondere soorten wordt een sterke indicatie voor
duinwateren gevonden (8,38%). Daarnaast bestaat een belangrijk deel uit een
zeldzame soort (Stictochironomus sp.). Erwordt in het najaar een lager percentage
secundaire duinsoorten gevonden. Depercentages van de soortengroepen inde
vegetatiemacrofauna zijn alle laag.
Conclusie en discussie.
Opvallend indit monsterpunt isdat integenstelling totvoorgaande monsterpunten de
bodemmacrofauna in hetvoorjaar een laag percentage bijzondere soorten heeft.
Daarnaast indiceren de soorten in hetvoorjaar een nutriëntrijke bodem. In het najaar
verbeterd de situatie aanmerkelijk doordat erdanwel een hoog percentage
bijzondere soorten gevonden wordt,waarbij zichzeldzame en duinindicerende
soorten bevinden. Devegetatiemacrofauna heeft in hetvoorjaar een hoog
percentage bijzondere soorten,doch hier iser sprake van indicaties naar
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nutriëntarmeomstandigheden en zeldzame soorten. In het najaar is het percentage
bijzonders soorten laag.
Westerkanaal locatie duizendmeterweg.(monsterpunt 26).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie inmonsterpunt 26Westerkanaal in het voorjaar.
vlf bodem (%)
0.09

Bijzondere soorten.
Cloëon simile
Macropelopia sp.
Micropsectrasp.
Orthocladius sp
Paracladius conversus
Prodiamesa olivacea
Psectrocïadius barbimanus
Psectrocladius obvius

;;V;i:

• •,•:•.•.

,. :••:,•

Stictochirortomussp.
Totaal

•

Î

Mfvegetatie (%)
0

0.77
25.38
0
0.77
0.77
0
0

0
3.87
2.84
0
0
2.84
1.03

2.41

0

30.19

10.58

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duin- en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland
Zeldzaam in Noord-Holland.zuurstofrijk water
Duin- enVechtplassengebied, goede waterkwaliteit.
Duingebied van Noord-Holland;talrijk in duinpiassen
Duin- enVechtplassengebied in stilstaand niet
verontreinigd water
Zeldzaam in Noord-Holland ;voorkeur zandige
bodems

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Pionopsis lutescens
Totaal

Mf bodem (%)
0.09
0
7.33
7.42

Mfvegetatie (%)
0
0.77
3.87
4.64

Bijzonderheden.
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Secundaire duinsoorten
Paracorixa concinna

Mf bodem (%)
0

Mfvegetatie (%)
1.03

Bijzonderheden.
Algemeen langs de kust en verspreid inNoordHolland
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsussp.
Totaal

Vervuilmgstolerante soorten
Chironomusgp thummi
Gammarus tigrinus
Totaal

3.08
50.67
53.75

Mf bodem (%)
0.77
0
0.77

0
73.64
74.67

Mfvegetatie (%)
0
0.51
0.51

Bijzonderheden.
Resistent tegen zuurstofverlaging
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.

Situatie in het voorjaar.
Inde bodemmacrofaunawordt een hoog percentage bijzondere soorten gevonden
(30,19%). Erworden hier geen duidelijke indicaties inde bijzondere soorten
gevonden. Voorts wordt een hoog percentage secundaire duinsoorten gevonden
(53,75%). De percentages inde andere soortengroepen zijn laag. Inde
vegetatiemacrofaunawordt een beduidend lager percentage bijzondere soorten
gevonden (10,58%). Ook hier issprakevan een hoog percentage secundaire
duinsoorten (74,67%). De percentages indeandere soortengroepen zijn ook hier
laag.

64

Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 26Westerkanaal in het najaar.
Bijzondere soorten.
Chaoborus obscunpes
Cloëon simile

vlfbodem (%)
0
0

Mf vegetatie (%)
0.23
1.16

Corixa panzeri
Macropelopia sp.
Micropsectrasp.
Nebrioporus depressus elegans
Prodiamesa olivacea
Psectrocladius barbimanus
Stictochironomussp.

0
16.49
0.51
0
1.54
0
27.83

0.46
3.25
2.32
0.23
0
2.55
0

Totaal

46.37

10.2

Bijzonderheden
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duin-en Vechtplassengebied
Duingebied van Noord-Holland, duinkanalen
Duin-enVechtplassengebied, goede waterkwaliteit.
Duingebied van Noord-Holland;talrijk in duinpiassen
Zeldzaam in Noord-Holland ;voorkeur zandige
bodems

I

Mf bodem (%)
0
0
0

Mfvegetatie (%)
0.23
0.46
0.69

Secundaire duinsoorten
Pötainopyrgisantipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
8.24
0
8.24

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
0.46
Verdraagt vervuiling zeer goed
2.09
Algemeen in Noord-Holland
2.55

Vervuilingstolerante soorten

Mf bodem (%)
7.73
4 12
11.85

Mfvegetatie (%)
1.16
0
1.16

IWaterkwaliteitsgevoelige soorten
Haiiplus fluviatilis
iPionopsis lutescens

JTotaal

Chironömusgpthummi
Gammarus tigrinus
Totaal

I

Bijzonderheden
Schone wateren met veel begroeiing
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Bijzonderheden.
Resistent tegen zuurstofverlaging
Vervangt Gammarus pulex bij verontreir

liging.

Situatie in het najaar.
Inde bodemmacrofaunawordt in het najaar een hoger percentage bijzondere
soorten (46,37%) gevonden dan in hetvoorjaar. De bijzondere soorten bestaan voor
hetgrootste deel uitdezeldzame soort Stictochironomus sp.(27,83%). Ook wordt
binnen de bijzondere soorten een sterke indicatie voor duinwateren gevonden door
het hoge percentage Macropelopia sp (16,49%). Het percentage bijzondere soorten
indevegetatiemacrofauna inhet najaar (10,2%) isongeveer gelijk aan het
percentage in hetvoorjaar (10,58%). Ook hierwordt inde bijzondere soorten een
indicatie voor duinwateren gevonden indesoorten Macropelopia en Psectrocaldius
barbimanus (samen 5,8%). Depercentages inde andere soortengroepen is laag.
Conclusie en discussie.
Inde bodemmacrofauna van dit monsterpunt issprake van biologisch interessante
situatie door de hoge percentages bijzondere soorten die inzowel voor- als najaar
worden gevonden. Met name het najaar springt eruit door hoge percentages (relatief)
duinsoorten inbodem-en vegetatiemacrofauna.
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Rechte Schusterkanaal wingedeelte (monsterpunt 29)
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-en vegetatie in monsterpunt 29 Rechte Schusterkanaalwinqedeelte in het
voorjaar.
Bijzondere soorten.
Micropsectra sp.
Paracladius conversus
Psectrocladius barbimanus
Stictochironomussp.

1i/lfbodem (%)
4.7
19.3
J H
1.36
0.61

Totaal

25.97

Mf vegetatie (%)
15.97
1.1
4.95
0
22.02

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Totaal

Mf bodem (%)
0
0.12
0.12

Mfvegetatie (%)
1.37
0
1.37

Secundaire duinsoorten
Agraylea multipunctata

Mf bodem (%)
0

Mf vegetatie
0.27

1.36
0

0
0.27

0.24
38.98
40.58

0
29.75
30.29

Cladotanytarsus sp
Paracorixa conctnna
f^
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsussp.
Totaal

Vervuilingstolerante soorten
Chironomus gp plumosus
Chironomiisgpthummi
Gammarus tigrinus
Totaal

Mf bodem (%)
3.96
8.04
2.84
14.84

Bijzonderheden
Duin-en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland.zuurstofrijk water
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen
Zeldzaam in Noord-Holland ;voorkeur zandige
bodems

Bijzonderheden.
Lageionen- en r mtriëntengehalten
Lage ionen- en r lutriëntengehalten

(%) Bijzonderheden.

Mfvegetatie (%)
9.91
0
2.2
12.11

Verspreid in Noord-Holland; ook kenmerkend voor
Duinkanalen
Algemeen in Noord-Holland
Algemeen langs de kust en verspreid inNoordHolland
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Bijzonderheden.
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen zuurstofverlaging
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.

]

I

"

Situatie in het voorjaar.
Inbodem-en vegetatiemacrofaunaworden inhetvoorjaar hoge percentages
bijzondere soorten gevonden. Debijzondere soorten van de bodemmacrofauna
bestaan voor hetgrootste deel uitdesoort Paracladius conversus. Eensoort die
zeldzaam is in Noord-Holland. Indevegetatie-en bodemmacrofauna issprake van
een lichte indicatie naar duinwateren door desoort Psectrocladius barbimanus
(1,36% en4,95%). Daarnaast worden inzowel bodem-als vegetatiemacrofauna
hoge percentages secundaire duinsoorten gevonden (40,58%en 30,29%). Er
worden lage percentages waterkwaliteitsgevoelige soorten en redelijk hoge
percentages vervuilingstolerante soorten gevonden.
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 29 Rechte Schusterkanaalwinqedeelte in het
najaar.
Bijzondere soorten.
Chaoborus obscuripes
Cioëonsimile

Mf bodem (%)
0
1.85

Macropelopia nebulosa
Macropelopiasp.
Psectrocladius obvius

1.11
4.81
1.11

0
5.15
0

35.18

0

0

0.3

44.06

8.17

Stictochironomussp.
Stictptarsussp.
Totaal

Mfvegetatie (%)
0.6
2.12

Bijzonderheden.
Duin- en Vechtplassengebied
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duin- enVechtplassengebied instilstaand niet
verontreinigd water
Zeldzaam in Noord-Holland ;voorkeur zandige
bodems
Duin-en Vechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland

Geen waterkwaliteitsgevoelige soorten aangetroffen in het najaar.

Vervuilingstolerante soorten
ICWronomusgpthummi
ITotaal

Mf bodem (%)
12.96
12.96

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden
13.03
Resistent tegen zuurstofverlaging

1
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Situatie in het najaar.
Inhet najaar wordt inde bodemmacrofauna een hoger percentage bijzondere
soorten gevonden dan in hetvoorjaar. Hetgrootste deelvande bijzondere soorten
bestaat uit de in Noord-Holland zeldzame soort Stictochironomus sp. Macropelopia
sp./ nebulosa is met 5,92% indicatief voor duinwateren binnen de bijzondere
soorten. Indevegetatiemacrofauna is het percentage bijzondere soorten behoorlijk
gedaald ten opzichte van hetvoorjaar. Stictochironomus sp. heeft hier een
percentage van 5,15% inde bijzondere soorten. Er isook hier sprake van een lichte
indicatie voor duinwateren. Het percentage secundaire duinsoorten isten opzichte
van hetvoorjaar fors gedaald.Voorts worden er inhet najaar geen
waterkwaliteitsgevoelige soorten inde macrofauna aangetroffen. Het percentage
vervuilingstolerante soorten isvrijwel gelijk gebleven.
Conclusie en discussie.
Inzowel voor- als najaar worden indit monsterpunt hoge percentages voor NoordHolland zeldzame soorten gevonden (met name inde bodemmacrofauna), hetgeen
als positief beschouwd magworden. Daarnaast isinzowelvoor- als najaar sprake
van een lichte indicatie voor duinwateren. In hetvoorjaar lijkt dit nogwat versterkt te
worden door zeer hoge percentages secundaire duinsoorten. De
vegetatiemacrofauna in het najaar isslechts matig tenoemen..
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I

Barnaartkanaal (monsterpunt 46)
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem (induplo) inmonsterpunt 46 Barnaartkanaal in het voorjaar.
Mf bodem (%)

Bijzondere soorten.

Mf bodem duplo

Bijzonderheden.

(%)
0.82
13.91
15.56
3.29
0.36
33.94

Macropelopia sp.
Micropsectra sp.
Paracladius conversus
Prodiamesa olivacea
Psectrocladius barbimanus
Totaal

Mf bodem (%)

Waterkwaliteitsgevoelige soorten

0
7.16
12.79
2.55
0
22.5

Mf bodem duplo

Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duin- en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland,zuurstofrijk water
Duin- enVechtplassengebied, goede waterkwaliteit.
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen

Bijzonderheden.

(%)
0.18
0.82
1

Caenis horaria
Pionopsis lutescens
Totaal

Mf bodem (%)

Secundaire duinsoorten

0.54
11.08
11.62

Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsussp.
Totaal

Mf bodem (%)

Vervuilingstolerante soorten

0
1.36
1.36

Mf bodem duplo
1.02
18.43
19.45

Mf bodemduplo

Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Bijzonderheden.
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland
•

Bijzonderheden.

(%)
26.64
1
27.64

Chironomusgpthummi
Gammarusttgrinus
Totaal

27.98
1.7
29.68

Resistent tegen zuurstofverlaging
Vervangt Gammarus pulex bijverontreiniging.

Situatie in het voorjaar.
Omdat devegetatie in hetvoorjaar indit kanaal niet ontwikkeld was, istoen een
tweede monster van de bodem genomen. Erwordt een hoog percentage bijzondere
soorten aangetroffen dat voornamelijk uitdevoor Noord-Holland zeldzame soort
Paracladius conversus bestaat. Erwordt geen significante indicatie voor duinwateren
inde bijzondere soorten gevonden.Voorts wordt een laag percentage
waterkwaliteitsgevoelige soorten gevonden. Depercentages secundaire duinsoorten
envervuilingstolerante soorten zijn redelijk hoogtothoog.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie inmonsterpunt 46 Barnaartkanaal in het najaar.
Mf bodem (%)
0

Bijzondere soorten
Arrenuoissecuriformis (kwel)
Cloëon simile
• • , :

Macropelopia sp.
Micropsectra sp.
Prodiamesa olivacea
Totaal

Mfvegetatie (%)
0.19

1.93

7.72

10.99
46.12
11.63
70.67

8.68
31.08
0.38
48.05

. . . . .

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duin- en Vechtplassengebied
Duin-enVechtplassengebied, goede waterkwaliteit.

Erzijn in het najaar geen waterkwaliteitsgevoelige soorten gevonden.
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Secundaire duinsoorten
Paracorixaconcinna

Mf bodem (%)
0

Potamopyrgisantipodarum
Tanytarsussp:
Totaal

0
7.97
7.97

Vervuilingstolerante soorten

Mf bodem (%)

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
0.19
Algemeen langs de kust enverspreid inNoordHolland
0.19
Verdraagt vervuiling zeer goed
14.86
Algemeen in Noord-Holland
15.24

Mf bodem duplo

Bijzonderheden.

(%)
Chironomusgpthummi
Gammarustigrinus
Totaal

1.5
0
1.5

0
0.19
0.19

Resistent tegen zuurstofverlaging
Vervangt Gammarus pulex bijvero

ntreiniging.

Situatie inhet najaar.
In het najaar isdevegetatiemacrofaunawel bemonsterd. Het percentage bijzondere
soorten inde bodemmacrofauna is in het najaar zeer hoog (70,67%). Een redelijk
hoog percentage van de bijzondere soorten bestaat uitde duinsoort Macropelopia. In
devegetatiemacrofauna is het percentage bijzondere soorten lager dan bijde
bodemmacrofauna. Ook het percentage van eerder genoemde duinsoort is lager
(8,68%). De percentages van de andere soortengroepen zijn laag.
Conclusie endiscussie.
Indit monsterpunt issprake van een goede biologische situatie,door de hoge
percentages bijzondere soorten die inde macrofauna worden aangetroffen. Het
hoge percentage zeldzame soorten en het redelijk hoe percentage van een duinsoort
inhet najaar zijn ook als gunstig aantemerken.
Zwarteveldkanaal (monsterpunt 27).
Van dit monsterpunt zijn invoor- en najaar alleen vegetatiemonsters genomen,
omdat bodembemonstering op locatie niet mogelijk was.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten indevegetatie inmonsterpunt 27Zwarteveldkanaal invoor- en najaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurussecuriformis (kwel)
Cloöonsimile
Corixa panzeri
Micropsectra sp.
Nebrioporus sp(larven)
Piona carnea
Prodiamesa olivacea
Psectrocladius barbimanus
Psectrocladius obvius
Totaal

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica
PionoDSislutescens
Totaal

Mf veg (%) vj
0.51

Mfveg(%) nj
0

11.73

0

0.25
0.25
0.51
0.25
0
8.92
0.25

0
0
0
0
0.67
0
0

22.67

0.67

Mf veg (%) vj
0
2.04
2.04

Mf veg(%) nj
0.67
0
0.67

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin-en Vechtplassengebied
Duingebied van Noord-Holland, duinkanalen
Duin- en Vechtplassengebied
Duin- en Vechtplassengebied, goede waterkwaliteit.
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen
Duin- enVechtplassengebied in stilstaand niet
verontreinigd water

I
Bijzonderheden.
Planten enzuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehalten
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Secundaire duinsoorten
Laccobius biguttatus
Totaal

Mfveg (%) vj
0.76
0.76

Mf veg(%) nj
0.16
0.16

Bijzonderheden
Algemeen in Noord-Holland

Vervuilingstolerante soorten
Callicorixa praesta
Erpobdella octoculata

Mf veg (%) vj
0.25
0.25

Mfveg(%)nj
0
0

Bijzonderheden.
Wateren met dikke laag orga nisch materiaal
Tolerant, maar hoeveelheidp rooidieren is
waarschijnlijk bepalend

Totaal

0.5

0

•

Situatie in het voorjaar.
In het voorjaar wordt inde vegetatiemacrofauna een hoog percentage bijzondere
soorten gevonden. Er is binnen de bijzondere soorten sprakevan enige indicatie
naar duinwateren door het voorkomen van Psectrocladius barbimanus (8,92%). De
percentages inde andere soortengroepen is laag.
Situatie in het najaar.
In het najaar worden nauwelijks belangrijke soorten inde vegetatiemacrofauna
aangetroffen (alle percentages zijn <1%).
Conclusie en discussie.
HetZwarteveldkanaal isalleen inhetvoorjaar interessant. Erworden dan hoge
percentages bijzondere soorten worden gevonden in het monsterpunt met enige
indicatie naar duinmilieu. Lagere percentages in het najaar kunnen ook eventueel
verklaard worden door de moeizame monstername inhet najaar door de grote
rietkragen indit monsterpunt.

Toevoersloten.
Toevoersloot (monsterpunt47).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-envegetatie in monsterpunt 47Toevoersloot in het voorjaar.
Mf bodem (%)
0

Bijzonderesoorten.
Arrenurusperforatus
Brachypoda versicolor
Cloëonsimile
Gerristhoraeicus
Limnephilus lunatus

-->

Mfvegetatie (%)
0.25

0.11
0

0
0.06

o

0.12
5.14

0

Piona carnea
Psectrocladius obvius

4.41
0.47

0
0

Rhantusexsoietus
Totaal

0
4.99

0.25
5.82

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenishoraria
Caenis iuctuosa
Haliplus fluviatilis
Pionopsis lutescens
Totaal

Mf bodem (%)
5
12.03
0
0.47
17.5

Mfvegetatie (%)
0.57
6.03
0.12
0.12
6.84

Bijzonderheden.
Duin-en Vechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-enVechtplassengebied, ionenarmewateren.
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-en Vechtplassengebied nutriënten-en ionenarm
water
Duin- en Vechtplassengebied
Duin-en Vechtplassengebied instilstaand niet
verontreinigd water
Duin- enVechtplassengebied, ionenarme wateren

Bijzonderheden
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Schone wateren met veel begroeiing
Lage ionen-en nutriëntengehalten
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Secundaire duinsoorten
Gems odontogaster
Laccobius biguttatus
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
0
0
9.29
0.23
9.52

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
0.59

Aseliusaquaticus
Erpobdella octoculata
•

'

'

'

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden
Prefereert weelderig ontwikkelde habitats
0.82
0.06
Algemeen in Noord-Holland
0.06
Verdraagt vervuiling zeer goed
0
Algemeen in Noord-Holland
0.94

Mfvegetatie (%)
0

0
0.11

1.07
0.19

0.7

1.26

•

Totaal

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar wordt inde bodemmacrofauna een redelijk hoog percentage
waterkwaliteitsgevoelige soorten aangetroffen. Degevonden percentages inde
andere soortengroepen voor de bodem-envegetatiemacrofauna zijn alle laag.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-envegetatie inmonsterpunt 47 Toevoersloot in het najaar.
Bijzondere soorten.
Aeshnidae
Arctocorisa germari
Cloéonsimile

Mf bodem (%)
0
0
7.73

Corixaparizen
Erythrorhma najas

0
0.07

1.42
0

0
0

0.11
0.11

Macropelopia sp.
Micropsectra sp.
Nebrioporus depressus elegans
Planacarnea
Stictóchironomussp.

0.07
0
0
0
0.07

0
0.11
0.11
0.11
0

Totaal

7.94

44.69

Gerristhoracicus
Umnesia fuigida

Mfvegetatie (%)
0.35
0.95
41.42

Bijzonderheden.
Duin- en Vechtplassengebied
Duingebied van Noord-Holland,zeldzaam.
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin- enVechtplassengebied, stilstaande
vegetatierijke wateren
Duin- en Vechtplassengebied
Duin-en Vechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duin- en Vechtplassengebied
Duingebied van Noord-Holland, duinkanalen
Duin- en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland ;voorkeur zandige
bodems

Erzijn in het najaar indit monsterpunt waterkwaliteitsgevoelige soorten gevonden.
Secundaire duinsoorten
Cladotanytarsussp
Laccobius biguttatus
Potamopyrgis antipodarum
Totaal

Mf bodem (%)
1.3
0
19.08
20.38

Mfvegetatie (%)
0
0.11
16.54
16.65

Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
Algemeen in Noord-Holland
Verdraagt vervuiling zeer goed

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
0.14

Mfvegetatie (%)
0.59

Bijzonderheden
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Vervangt Gammarus pulex bijverontreiniging.
Resistent tegen zuurstofverlaging

Aseliusaquaticus
Gammarus tigrinus
Sialis lutaria

•S^^^^^^H

0
0.71
0
0.85

035
0
0.11
1.05
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Situatie in het najaar.
In het najaar wordt een hoog percentage bijzondere soorten inde
vegetatiemacrofauna gevonden (44,69%). Het percentage bijzondere soorten inde
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bodemmacrofauna is laag. Erworden geenwaterkwaliteitsgevoelige soorten in het
najaar aangetroffen. Daarnaast worden er redelijk hoge percentages secundaire
duinsoorten en lage percentages vervuilingstolerante soorten aangetroffen.
Conclusie en discussie.
Dit monsterpunt is alleen in het najaar interessant te noemen op basisvan het hoge
percentage bijzondere soorten indevegetatiemacrofauna.Voor de rest isdit
monsterpunt niet interessant te noemen. Ditwordt waarschijnlijk veroorzaakt door
aard van het monsterpunt. Detoevoersloot bestaat in het bemonsterde gedeelte uit
een betonnen bak,waar slechts een beperkte ontwikkeling van vegetatie en bodem
mogelijk is. Ditweerspiegeld zich uiteraard ookweer inde ontwikkeling van de
macrofauna.
Toevoersloot van Lennepkanaal (monsterpunt46).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-envegetatie in monsterpunt 49Toevoer van Lennepkanaal in het voorjaar.
vlf bodem (%)
0

Bijzondere soorten.
Arrenurus perforates
Cloëon simile
Coenagrionsp
Corixapanzert
Limnephilus lunatus
Limnesia maculata

Oxyceramorrisst

.

Psectrocladius barbimanus
Psectrocladius obvius
Rhantusexsoletus

.... ...

Totaal

Mfvegetatie (%)
0.2

3.86

1.24

0
0
0

0.2
0.2
1.24

0
0
0
2.83

0.2
0.62
0.41
26.14

0
6.69

0.2
30.45

Bijzonderheden.
Duin- en Vechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- en Vechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin- en Vechtplassengebied
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin- enVechtplassengebied nutriënten-en ionenarm
water
Duin-enVechtplassengebied, ionenarm water
Zeldzaam in Noord-Holland
Duingebied van Noord-Holland;talrijk in duinpiassen
Duin-enVechtplasssngebied instilstaand niet
verontreinigd water
Duin- enVechtplassengebied, ionenarme wateren

Caenishoraria
Caenisluctuosa
Pionopsisiutescens
Totaal

Mf bodem (%)
0.51
4.38
0.51
5.4

Mfvegetatie (%)
0
1.24
0
1.24

Bijzonderheden
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Secundaire duinsoorten
Agraylea multipunctata

Wbodem (%)
0.25

Mfvegetatie (%)
0

Bijzonderheden.
Verspreid in Noord-Holland; ook kenmerkend voor
Duinkanalen
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland
Algemeen in Noord-Holland

Waterkwaliteitsgevoelige soorten

Potamopyrgis antipodarum

Paratanytarsussp
Tanytarsus sp.
Totaal

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus
Asellus aquaticus
Gammarus tigrinus

Totaal

6.95
0
0.25
7.45

Mf bodem (%)

1.24
0.2
0
1.44

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
0.62
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
0
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.
0.62

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar worden inde bodemmacrofauna geenvervuilingstolerante soorten
gevonden. De percentages gevonden indeandere soortengroepen zijn alle laag
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(5,4%tot 6,69%). Indevegetatiemacrofauna wordt een hoog percentage bijzondere
soorten gevonden (30,45%). Debijzondere soorten worden hier gedomineerd
(26,14%) door de soort Psectrocladius obvius,die stilstaand nietverontreinigd water
prefereert. De percentages van de andere soortengroepen zijn alle laag (0,62%tot
1,44%).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-envegetatie in monsterpunt 49Toevoer van Lennepkanaal in het najaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus perforatus
Arrenurussecuriformis(kwel)

Cloëonsimile
Corixa panzeri
Macropelopia sp.
Nebrioporusdepressus elegans
Paracladopelma laminataagg.
Totaal

Mf bodem (%)
0

Mfvegetatie (%)
0.62

0

0.33

7.45

34.03

0
2.62
0
0.4
10.47

0.14
0.18
0.21
0
35.51

Bijzonderheden.
Duin- en Vechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duingebied van Noord-Holland, duinkanalen
Zeldzaam in Noord-Holland, goede waterkwaliteit

Mf bodem (%)
8.46
3.22
0.2
11.88

Mf vegetatie (%)
1.69
1.99
0.03
3.71

Bijzonderheden.
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Schone wateren met veel begroeiing

Mfvegetatie (%)
0.11
1.03
0.07
1.21

Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen in Noord-Holland

Totaal

Mf bodem (%)
18.34
27.41
0
45.75

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
0

Mfvegetatie (%)
0.44

Bijzonderheden.
Vermoedelijk demeest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bijverontreiniging.

IWaterkwaliteitsgevoelige soorten
ICaenis horaria
|Caenis luctuosa
Haltplus fluviatilis

iTotaal
Secundaire duinsoorten
Cladotanytarsus sp
Potamopyrgis antipodarum
Tanytarsus sp.

Asellus aquaticus
Erpobdella octoculata

0
0

0.4
0.14

Gammarustigrinus
Totaal

0
0

1.99
2.97

______

Situatie in het najaar.
Ook in het najaar worden geen vervuilingstolerante soorten inde bodemmacrofauna
gevonden. De percentages van de andere soortengroepen zijn echter wel gestegen.
Zo is het percentage bijzondere soorten redelijk hoog.Hierbij iser sprake van een
lichte indicatie naar duinwater door desoort Macropelopia die ineen percentage van
2,62% voorkomt. Het percentage waterkwaliteitsgevoelige soorten is redelijk hoog
(11,88%). Eenzeer hoog percentage wordt bijdesecundaire duinsoorten (45,75%)
gevonden. Het slakje Potamopyrgis antipodarum heeft hetgrootste aandeel inde
secundaire duinsoorten (27,41%). Indevegetatiemacrofauna worden slechts lichte
stijgingen geconstateerd inde percentages vandesoortengroepen. Bijde bijzondere
soorten iser sprake vaneen dominantie van Cloëon simile, een soort die matige
verontreiniging verdraagt (een minder interessante soort als in het voorjaar).
Opvallend isvoorts dat het percentage secundaire duinsoorten inde
vegetatiemacrofauna beduidend lager zijn dan inde bodemmacrofauna.
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Conclusie en discussie.
Men kan concluderen dat indit monsterpunt sprake isvan een redelijk tot goede
ecologische situatie. Indevegetatiemacrofaunaworden hoge percentages
bijzondere soorten en inde bodemmacrofauna matig tot redelijke percentages
bijzondere soorten gevonden. Opvallend is het hoge percentage secundaire
duinsoorten inde bodemmacrofauna van het najaar. Het lijkt indit opzicht op een
bodem van een geul, waarbij ook hoge percentages secundaire duinsoorten
gevonden worden met dominantie van Potamopyrgis antipodarum.

Kwelplassen.
Kwelplassen in hetinfiltratieqebied.
Kwelplas Noordoost van Geul 14(monsterpunt 32).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie inmonsterpunt 32 kwelplas Noordoost van geul 14in het
voorjaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurusbuccinator
Arrenurus perforatus

Mf bodem (%)
1.19
0

Mfvegetatie (%)
0.16
0.16

Arrenurus securiformis (kwel)

1.19

0.48

Agabus undulatus
Cloëon simile

0
1.19

0.16
13.26

Hydroporusstriola

0

0.32

o

Oxycera morrissi
Psectrocladius obvius

0.09

0.16
0.07

Totaal

3.66

14.77

IWaterkwaliteitsgevoelige soorten
|Caenis horaria
Haliplus fluviatilis
JTotaal

Secundaire duinsoorten
Gerris odontogaster
Laccobius biguttatus
Totaal

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Arrenurus globator
Erpobdella octoculata

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, nutriëntenarm water.
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- en Vechtplassengebied
Duin- enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Zeldzaam in Noord-Holland, semi permanente
wateren
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin- enVechtplassengebied instilstaand niet
verontreinigd water

Mf bodem (%)
1.19
1.19
2.38

Mfvegetatie (%)
0.16
1.29
1.45

Mf bodem (%)
0
0
0

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden.
0.32
Prefereert weelderig ontwikkelde habitats
0.48
Algemeen inNoord-Holland
0.48

Mf bodem (%)

0
1.19

Bijzonderheden
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Schone wateren met veel begroeiing

1

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden
0 16
Vermoedelijk de meest tolerantewatermijt voor
verontreinigingen
4.69
Resistent tegen zuurstofverlaging
0.32
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend

Totaal

Situatie inhet voorjaar.
In het voorjaar komen inde bodemmacrofauna lage percentages van verschillende
soortengroepen voor. Secundaire duinsoorten worden zelfs inhet geheel niet
gevonden inde bodemmacrofauna. Indevegetatiemacrofauna wordt een redelijk
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hoog percentage bijzondere soorten gevonden (14,77%). Debijzondere soorten
worden gedomineerd door Cloëon simile (13,26%) een soort die matige
verontreinigingen verdraagt. Depercentages van de andere soortengroepen zijn
laag.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 32 kwelplas Noordoost vangeul 14in het
najaar
Bijzondere soorten.
Agraylea sexmaculata
Anaxsp.
Arrenurus perforatus
Arrenurussecuriformis (Kwel)
Chaoborus obscuripes
Cloëon simile
Corixa panzeri
Hygrotusdecoratus
Macropelopia sp.
Piona carnea
Piona neumani
Psectrocladius barbimanus
Psectrocladius obvius

• 1

Mf bodem (%)
0.47
0
0.47

Mfvegetatie (%)
0.75
0.05
0

0.47

0

1.89
24.58

7.85
41.42

0
0

0.55
0.05

0
0.7
0
0.23

0.05
1.8
0.05
0.4
0

0
28.81

0.05
53.02

o

•::-: " • : : • ; : ;

Rhantus exsoletus
Totaal

|Waterkwaliteitsgevoelige soorten
|Argyroneta aquatica
Haliplus fluviatilis
|Totaal

Secundaire duinsoorten
Agraylea multipunctata
Laccobius biguttatus
Tanytarsus sp.
Totaal

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus globator
Callicorixa praesta
Sialis lutaria
Totaal

Bijzonderheden
Zeldzaam in Noord-Holland
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- en Vechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin- en Vechtplassengebied, zeldzaam, m.n.
voedselarm water
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duin- en Vechtplassengebied
Duin-en Vechtplassengebied
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen
Duin-enVechtplassengebied in stilstaand niet
verontreinigd water
Duin-enVechtplassengebied, ionenarme wateren

Mf bodem (%)
0.7
0
0.7

Mf vegetatie (%)
0.15
0.1
0.25

Bijzonderheden.
Planten enzuurstofrijk water
Schone wateren met veel begroeiing

Mf bodem (%)
0.23

Mf vegetatie (%)
0

Bijzonderheden.
Verspreid in Noord-Holland; ook kenmerkend voor
Duinkanalen
Algemeen in Noord-Holland
Algemeen in Noord-Holland

0
0.23
0.46

Mf bodem (%)
0.7
0
1.41
2.11

0.05
0
0.05

Mf vegetatie (%)
0.35
0.05
0
0.4

Bijzonderheden.
Resistent tegen zuurstofverlaging
Wateren met dikke laag organisch materiaal
Resistent tegen zuurstofverlaging

Situatie in het najaar.
In het najaar zijnde percentages van dewaterkwaliteitsgevoelige soorten,de
secundaire duinsoorten en devervuilingstolerante soorten laag. Het percentage
bijzondere soorten inde bodem-envegetatiemacrofauna isveel hoger dan in het
voorjaar (28,81% en 53,02%). Ook hierwordt de bijzondere soorten gedomineerd
door Cloëon simile (24,58%en41,42%) een soort die matige verontreinigingen
verdraagt
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Conclusie en discussie.
Hoewel het percentage bijzondere soorten in het najaar inde macrofauna hoog is,is
er niet echt sprake van een interessante macrofauna (geen duinwater, kwelof
andere indicatie). Desituatie isechter wel alsgoed tedefiniëren.

Natuurlijke kwelplassen.
Kwelplas Eiland van Rolvers (monsterpunt 33).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 33 kwelplas Eiland van Rolvers in het voorjaar.
Mf bodem (%)
0
0.14

Bijzondere soorten.
Aeshnidae
Arrenurus perforatus

Mfvegetatie (%)
2.18
0.14

Chaoborus obscuripes
Cloeon simile

0.14
3.97

1.31
5.38

Corixapanzeri
Hydryphantes ruber
Lestes sp.
Psectrocladius barbimanus
Psectrocladius obvius

0
0
0.58
0
1.17

0.43
0.14
3.49
0.29
2.18

Polypedilumgr. bicrenatum
Sympterum sp

6.61
0

0
1.45

12.61

16.99

Totaal

Bijzonderheden.
Duin- en Vechtplassengebied
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- en Vechtplassengebied
Duin-en Vechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Zeldzaam in Noord-Holland, uitdrogende watertjes
Duin- en Vechtplassengebied
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen
Duin-enVechtplassengebied instilstaand niet
verontreinigd water
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Pionopsis lutescens
Totaal

Mf bodem (%)
0.14
0
0.14
0.14
0.42

Mf vegetatie (%)
0
1.45
0
0
1.45

Bijzonderheden.
Planten en zuurstofrijk water
Lage ionen en nutriëntengehalten
Lage ionen en nutriëntengehalten
Lage ionen en nutriëntengehalten

Secundaire duinsoorten
Cladotanytarsus sp
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
0.14
44.41
44.55

Mfvegetatie (%)
0.29
11.49
11.78

Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
Algemeen in Noord-Holland

Mfvegetatie (%)
0

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijtvoor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Resistent tegen zuurstofverlaging

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus
Arrenurus globator
Chironomus gp thummi
Erpobdella octoculata

Mf bodem (%)
0.14
0
0.14
0.14

1.01
0
0

0.29
0.71

0
1.01

• : • •

Sialis lutaria
Totaal

Situatie in het voorjaar.
In het voorjaar zijn redelijk hoge percentages bijzondere soorten inde bodem-en
vegetatiemacrofauna voor. Het percentage secundaire duinsoorten inde
bodemmacrofauna is hoog (44,55%). Depercentages waterkwaliteitsgevoelige
soorten en vervuilingstolerante soorten zijn laag.
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 33 kwelplas Eiland van Rolvers in het najaar.
Bijzonderesoorten.
Arrenurus perforatus

Mfbodem (%)
0

Mfvegetatie (%)
0.5

Cloëon simile

0

4.38

Corixa panzeri
Hygrotus decoratus

0
0

1.68
0.16

0
0.48
0.48

0.16
6.23
13.11

Notonecta viridis
Piona carnea
Totaal

Bijzonderheden.
Duin-en Vechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-en Vechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin- enVechtplassengebied, zeldzaam, m.n.
voedselarmwater
Duin-en Vechtplassengebied, voedselarme wateren
Duin-en Vechtplassengebied

Mf bodem (%)
0.48
0.48
0.96

Mf vegetatie (%)
0
0.16
0.16

Secundaire duinsoorten
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
0
0

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
0.67
Algemeen in Noord-Holland
0.67

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem (%)
0

Mfvegetatie (%)
0.33

IWaterkwaliteitsgevoelige soorten
[Argyroneta aquatica
Haliplus fluviatilis
iTotaal

Arrenurus globator
Erpobdella octoculata

0.48
0

1.01
0.16

Sialis lutaria
Totaal

0.97
1.45

0.16
1.66

Bijzonderheden.
Planten en zuurstofrijk water
Schonewateren metveel begroeiing

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Resistent tegen zuurstofverlaging

Situatie in het najaar.
In het najaar worden inde bodemmacrofauna alleen lage percentages bijzondere
soorten, waterkwaliteitsgevoelige soorten envervuilingstolerante soorten. Bijde
bijzondere soorten wordt een redelijk percentage indevegetatiemacrofauna
teruggevonden.
Conclusie en discussie.
Bijdit monsterpunt zijn geen soorten insignificante percentages gevonden die
eigenschappen van kwelplassen indiceren (wisselende waterstanden, kwelindicatie,
duinpiassen etc). Toch kan men op basis van de bijzondere soorten spreken van
een redelijke situatie indit monsterpunt.
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Kwelplas Mussenveld (monsterpunt 34).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-en vegetatie in monsterpunt 34kwelplas Mussenveld voorjaar.
Bijzondere soorten.
Agabus bipustulatus

Mf bodem (%)
0.44

Mf vegetatie (%)
0

Agabus sturmn

0.44

0.29

Agrypnia varia
Arrenurus bifidicodulus

0.44
0

0
0.29

Arrenurus buccinator
Arrenurus cuspidator

0.89
0

0
0.19

Arrenurus inexploratus

0

1.55

Corixa panzeri
Dicrotendipes lobiger

0
0

0.05
1.93

Erythrommanajas

0

0.19

0
2.46
0
0
0
0
4.67

0.19
0
0.19
0.19
2.42
0.09
7.57

Limnephilus rhombicus

Micropsectràsp,:
Piona carnea

Pionanodata
Psectrocladius barbimanus

Rhantussuturalis
Totaal

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, semipermanent of
temporair water
Duin-enVechtplassengebied, boswater en
kwelindicatie mogelijk
Zeldzaam in Noord-Holland,ondiep stilstaand water
Duin- enVechtplassengebied, dicht begroeide
wateren
Duin-enVechtplassengebied, nutriëntenarm water.
Duin-enVechtplassengebied, permanent stilstaand
water.
Duin-en Vechtplassengebied, kleinewateren,
waterstand wisselt
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin- enVechtplassengebied; algemeen in
kwelgebieden
Duin- enVechtplassengebied, stilstaande
vegetatierijke wateren
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin- en Vechtplassengebied
Duin- en Vechtplassengebied
Duin-enVechtplassengebied; ionenarm water
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen
Zeldzaam in Noord-Holland

Mf bodem(%)
0.89
0.89

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden.
0
Lage ionen-en nutriëntengehalten
0

Mf vegetatie (%)
0.09
7.75
0
7.84

Bijzonderheden.
Prefereert weelderig ontwikkelde habitats
Algemeen in Noord-Holland
Algemeen in Noord-Holland

Totaal

Mf bodem (%)
0
1.56
1.56
3.12

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus globator
Chironornusgp plumosus
Erpobdella octoculata

vlf bodem (%)
0.89
3.13
6.71

Mf vegetatie (%)
3.87
0
1.35

Bijzonderheden.
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Wateren met dikke laag organisch materiaal

Waterkwaliteitsgevoelige soorten

iPionöpsisiutesoens
[Totaal
Secundaire duinsoorten

Gerrtsodontogaster
Paratanytarsus sp
Tanytarsus sp.

Hesperocorixa iinnei

Totaal

0
10.73

0.09
5.31

I
1

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar worden inde bodemmacrofauna lage percentages bijzondere
soorten, waterkwaliteitsgevoelige soorten ensecundaire duinsoorten gevonden.
Daarnaast wordt een redelijk hoog percentage vervuilingstolerante soorten gevonden
(10,73%). Indevegetatiemacrofaunawordt een laag percentage bijzondere soorten
gevonden (7,57%). Debijzondere soorten indeze macrofauna zijnwel samengesteld
uit soorten die een indicatie geven van een aantal eigenschappen van een kwelplas.
Zoworden soorten gevonden die kwel indiceren,wisselende waterstanden, kleine
wateren enduinpiassen. Erworden geenwaterkwaliteitsgevoelige soorten
gevonden. De percentages secundaire duinsoorten envervuilingstolerante soorten
zijn laag.
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 34 kwelplas Mussenveld najaar.
Bijzondere soorten.

Arrenurussecuriform«(kwel)
Aeshna sp.

Cloëonsimile
Cymbiodytamarginella
Gerris thoracicus
Pyrhosoma nymphula
Totaal

Mf bodem (%)
0

Mf vegetatie (%)
0.32

3.84
3.84

0.64
0

0
0
3.84
11.52

0.32
0.64
0
1.92

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Zeldzaam in Noord-Holland, grof organisch materiaal
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-en Vechtplassengebied

Er zijn geen waterkwaliteitsgevoelige soorten in het najaar indit monsterpunt gevonden.
Secundaire duinsoorten
jGerris odontogaster

Mf bodem(%)

jTotaa^^^^^^
Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus globator
Erpobdella octoculata
Hesperocorixa lirtnei
Hesperocorixa sahlbergi
Totaal

Mf bodem (%)
0
5.76
0
0
5.76

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
0.32
Prefereert weelderig ontwikkelde habitats
0.32

Mfvegetatie (%)
1.29
2.9
2.25
0.32
6.76

Bijzonderheden.
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Wateren met dikke laag organisch materiaal
Wateren met dikke laag organisch materiaal

Situatie in het najaar.
Inhet najaar worden inde bodemmacrofauna alleen nog bijzondere soorten en
vervuilingstolerante soorten gevonden. Erwordt een redelijk hoog percentage
bijzondere soorten gevonden,doch deze soorten zijn minder kenmerkend als inde
vegetatiemacrofauna in het voorjaar.
Conclusie en discussie.
In hetvoorjaar isdit monsterpunt met name interessant vanwege de soorten inde
vegetatiemacrofauna, dieverschillende indicaties geven voor kwelplassen
(wisselende waterstanden, kwel,semi-permanent tottemporair en duinpiassen).
Ondanks dat de percentages laagzijn, isdittocheen interessant monsterpunt te
noemen.Afhankelijk van de situatie (b.v. droog of natjaar) kan dit inde toekomst
interessante soorten opleveren.
Kwelplas Vlak van de Klerk (monsterpunt 35).
Algemeen.
Van deze kwelplas isalleen in hetvoorjaar een monster genomen. In het najaar
stond onvoldoende water inde kwelplas.
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-envegetatie inmonsterpunt 35 kwelplasVlak van de Klerk voorjaar.
Bijzonderesoorten.
Arrenurusinexploratus

Mf bodem (%)
2 15

Mf vegetatie (%)
0.44

Cylindrotomidae
Lirnnephilusrhombicus
Phalocrocerareplicata
Psectrocladiusobvius

0
0.53
1.07

0.88
0.14
0.44
11.94

Sympterumsp

9.67

22.12

13.42

35.96

Totaal

o

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, kleinewateren,
waterstand wisselt
Zeldzaam in Noord-Holland; tussen bronmos
Zeldzaam in Noord-Holland
Zeldzaam in Noord-Holland; tussen bronmos
Duin-enVechtplassengebied instilstaand niet
verontreinigd water
Duin-en Vechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Argyroneta aquatica
Pionopsis lutescens
Totaal

Mf bodem (%)
0
0
0

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
0.44
Planten en zuurstofrijk water
0.44
Lage ionen-en nutriëntengehalten
0.88

Secundaire duinsoorten
Gerris odontogaster
Tanytarsus sp.
Totaal

Mf bodem (%)
0
0.53
0.53

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
0.14
Prefereert weelderig ontwikkelde habitats
0
Algemeen in Noord-Holland
0.14

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurusglobator
Erpobdella octoculata
Totaal

Mf bodem (%)
43
1.61
5.91

Mf vegetatie (%)
0.44
0.44

1

Bijzonderheden.
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend

0.88

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar worden indevegetatiemacrofaunazeer lage percentages
waterkwaliteitsgevoelige soorten,secundaire duinsoorten en vervuilingstolerante
soorten gevonden. Erwordt een hoog percentage bijzondere soorten inde
vegetatiemacrofauna gevonden (35,96%). Inzowel bodem-als vegetatiemacrofauna
wordt een relatief hoog percentage vande in Noord-Holland zeldzame soort
Sympterum gevonden (9,67%en 22,12%).Voorts worden inde bodemmacrofauna
geen waterkwaliteitsgevoelige soorten aangetroffen. De percentages secundaire
duinsoorten envervuilingstolerante soorten zijn laag.
Conclusie en discussie.
Desituatie indit monsterpunt lijkt redelijk tot goed te zijn. Hoge percentages van een
zeldzame soort (Sympterum sp.),eneen redelijk percentage vaneen soort die
goede waterkwaliteit behoeft (Psectrocladius obvius).
Kwelplas Weitje van de Blauwe Paal (monsterpunt 37).
Algemeen.
Van deze kwelplas isalleen in hetvoorjaar een monster genomen. In het najaar
stond onvoldoende water inde kwelplas.
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Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in bodem-en vegetatie in monsterpunt 37 kwelplasWeitje van de Blauwe Paal
voorjaar.
Bijzondere soorten.
Berosus signaticollis

Lestessp.
Limnephilus lunatus

Mf bodem (%)
0

o

Mfvegetatie (%)
0.15
3.91
0.31

0

Macropelopia nebulosa
Macropelopia sp.
Micropsectrasp.
Totaal

o

4.41
72.61
77.02

0.15
7.68
1.56
13.76

Bijzonderheden.
Zeldzaam in Noord-Holland induinpiassen oligotroof
water.
Duin-en Vechtplassengebied
Duin- enVechtplassengebied; water ionen-en
nutriëntenarm
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duin-en Vechtplassengebied

Geen waterkwaliteitsgevoelige soorten gevonden.
Secundaire duinsoorten
Paracorixa concinna
Tanytarsussp.
Totaal

Vervuilingstolerante soorten
IChironomusgpthummi
Totaal

Mf bodem (%)
0
1.65
1.65

Mf bodem (%)
0.91
0.91

Mf vegetatie (%)
6.89
0.15
7.04

Bijzonderheden.
Algemeen langs de kust en verspreid inNoordHolland
Algemeen in Noord-Holland

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden.
0
Resistent tegen zuurstofverlaging
0

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar wordt een hoog percentage bijzondere soorten gevonden inde
bodemmacrofauna .Desoort Micropsectra diezijnverspreidingsgebied in het duinenVechtplassengebied van Noord-Holland heeft, domineert de bijzondere soorten
(72,61%). De percentages secundaire duinsoorten envervuilingstolerante soorten
zijn laag (1,65%en 0,91%). Inzowel bodem-alsvegetatiemacrofauna worden geen
waterkwaliteitsgevoelige soorten gevonden. Indevegetatiemacrofauna wordt een
redelijk hoog percentage bijzondere soorten gevonden (13,76%). De soort
Macropelopia die voorkomt in hetduingebied van Noord-Holland vormt het
belangrijkste deelvan de bijzondere soorten bijde vegetatiemacrofauna. Het
percentage secundaire duinsoorten is laag. Erworden geen vervuilingstolerante
soorten inde vegetatiemacrofauna gevonden.
Conclusie en discussie.
Er is hier sprake van een interessant monsterpunt door hetvoorkomen van de soort
Berosus signaticollis (kenmerkend voor oligotrofe duinpiassen) die alleen indit
monsterpunt isgevonden. Daarnaast is het hoge percentage bijzondere soorten in
de bodemmacrofauna en hetzeer lage percentage vervuilingstolerante soorten
gunstig te noemen. Macropelopia zorgt voor een indicatie naar duinwateren.
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Kwelplas Bunksumkuil (monsterpunt 36).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inbodem-envegetatie in monsterpunt 36 kwelplas Bunksumkuil voorjaar.
Bijzondere soorten.
Agabus bipustulatus

Wbodem (%)
0

Mfvegetatie (%)
0.15

Arrenurus bifidicodulus

0

0.15

Chaoborus obscuripes
Haliplus heydeni
Hydroporus incognitus

15.38
0
0

0
0.15

0
15.38

0.15
0.9

Rhantus exsoletus
Totaals

•

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
iPionopsis lutescens
JTotaal

Secundaire duinsoorten
Paracorixa concinna
Totaal

Vervuilingstolerante soorten
Chironomusgp thummi
Hesperocorixa sahlbergi
Totaal

0.3

(%) Bijzonderheden

Mf bodem (%)
0
0

Mf vegetatie
2.61
2.61

Mf bodem (%)
0

Mf vegetatie (%)
0.15

0

Mf bodem (%)
10.25
0
10.25

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, semipermanent of
temporair water
Duin- enVechtplassengebied, dicht begroeide
wateren
Duin- en Vechtplassengebied
Duin- en Vechtplassengebied
Zeldzaam in Noord-Holland, schoon tot matig
verontreinigd water
Duin- en Vechtplassengebied, ionenarme wateren

Lage ionen-en r ïutriëntengehalten

Bijzonderheden.
Algemeen langs de kust en verspreid inNoordHolland

0.15

Mfvegetatie (%)
0.76
0.15
0.91

Bijzonderheden
Resistent tegen ZUL rstofverlaging
Wateren met dikke aag organisch materiaal

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar wordt een redelijk hoog percentage bijzondere soorten inde
bodemmacrofauna (15,38%) gevonden. Erworden geen waterkwaliteitsgevoelige
soorten en secundaire duinsoorten inde bodemmacrofauna gevonden. Erwordt een
redelijk hoog percentage (10,25%) vervuilingstolerante soorten gevonden. Inde
vegetatiemacrofaunaworden lage percentages gevonden inalle soortengroepen.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inde bodem in monsterpunt 36 kwelplas Bunksumkuil najaar.
Inhet najaar isvanwege dewaterstand slechts een bodemmonster genomen
Bijzondere soorten.
Agabus bipustulatus
Agabùs sturmii
Arrenurus buccinator
Arrenurus inexploratus
Arrenurus securiformis (kwel)
Hydroporus striola
Rhantus suturalis
Totaal

Mf
bodem (%)
Mf
boder
2.88
0.2
0.61
0.2
0.61
0.82
0.41
5.73

Bijzonderheden.
Duin- enVechtplassengebied, semipermanent of temporair water
Duin-enVechtplassengebied, boswateren kwelindicatie mogelijk
Duin- enVechtplassengebied, nutriëntenarm water.
Duin-enVechtplassengebied, kleine wateren,waterstand wisselt
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en nutriëntengehalten
Zeldzaam in Noord-Holland, grof org. materiaal opdrogend habitat
Zeldzaam in Noord-Holland

Geen waterkwaliteitsgevoelige soorten,secundaire duinsoorten noch vervuilingstolerante soorten gevonden inhet
najaarsmonster.

Situatie in het najaar.
Inhet najaar isalleen een bodemmonster genomen. Erzijn inde bodemmacrofauna
alleen bijzondere soorten gevonden. Deandere soortengroepen zijn niet
aangetroffen.
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Er iseen laag percentage bijzondere soorten inde bodemmacrofauna.
Conclusie en discussie.
Inde kwelplas Bunksumkuil issprake vaneen minder interessante situatie als inde
voorgaande kwelplas. Dit is niet verwonderlijk gezien de ligging van de kwelplas in
een kleine kuilomringd door bomen (veel bladval),waardoor eendikke laag
organisch materiaal opde bodem isontstaan.Tevens stond tijdens bemonstering
weinig water inde kwelplas.
Duinrei nabijVerlengde Oosterkanaal (monsterpunt 44)
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten indebodem in monsterpunt 44 Duinrei bijVerlengde Oosterkanaal in het voorjaar.
Geen bijzondere soorten enwaterkwaliteitsgevoelige soorten aangetroffen inde bodemmacrofauna.

rranytareussp.
[Totaal

Secundaire duinsoorten

Mfbodem (%)
1.13
1.13

Bijzonderheden
Algemeen in Noord-Holland

Vervuilingstolerante soorten
Chironomus gpplumosus ;
Chironomus gp thummi
Totaal

Mf bodem (%)
1.13
90.08
91.21

Bijzonderheden.
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen zuurstofverlaging

1

Situatie in het voorjaar.
Erstond in hetvoorjaar dusdanig weinig water indeduinrei dat alleen een
bodemmonster van deze locatie isgenomen.
Inde bodemmacrofauna zijn alleen secundaire duinsoorten en vervuilingstolerante
soorten gevonden. De macrofauna wordt met namegedomineerd door de
vervuilingstolerante soort Chironomus gpthummi (90,08%).
Conclusie endiscussie.
Dit monsterpunt isop basisvan de macrofauna een monsterpunt met een lage
oecologische waarde (zeer sterke indicatievoor hoog nutriëntengehalte). Het hoge
percentage vervuilingstolerante soorten wordtwaarschijnlijk veroorzaakt door het
stadium waarin deze duinrei zich bevindt. Deduinreiwas bij monstername pas
gegraven, zodat het niet reëel isomeen volledig ontwikkelde populatie aante
treffen. Het hoge percentage van devervuilingstolerante soorten heeft waarschijnlijk
eerderte maken meteenverstoord en nogextreem milieuwaarin de beginnende
duinrei zichtijdens monstername bevond.

Binnenduinrand (Poldersloten).
Sloot Schapenwei (monsterpunt 45).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten in de bodem inmonsterpunt 45 sloot Schapenwei in het voorjaar.
Bijzondere soorten.

Coenagriortsp
Corixa panzeri
Piona carnea
Piona nodata
Polypedilumgr. bicrenatum
Psectrocladius barbimanus
Psectrocladius obvius

Totaal
Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Caenis luctuosa
Pionopsis lutescens

Totaal
Secundaire duinsoorten
Cladotanytarsus sp
Paratanytarsus sp
Tanytarsus sp.

Totaal
Vervuilingstolerante soorten
Chironomusgpthummi
Gammarus tigrinus

Totaal

Mf bodem (%)
0
0.18
0
0.18
1.69
0.37
0.37
2.79

Mfvegetatie (%)
0.14
0.7
0.14
0.14
0
0
1.83

Bijzonderheden.
Duin-en Vechtplassengebied
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin- en Vechtplassengebied
Duin- enVechtplassengebied; ionenarm water
Duin- en Vechtplassengebied
Duingebied van Noord-Holland; talrijk in duinpiassen
Duin- enVechtplassengebied instilstaand niet
verontreinigd water

2.95

Mf bodem (%)
3.94
0.56
0
4.5

Mf vegetatie (%)
2.26
0
1.98
4.24

Bijzonderheden.
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Mf bodem (%)
0
0
4.88
4.88

Mfvegetatie (%)
0.84
0.28
5.09
6.21

Bijzonderheden.
Algemeen in Noord-Holland
Algemeen in Noord-Holland
Algemeen in Noord-Holland

Mf bodem (%)
26.64
1
27.64

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
27.98
Resistent tegen zuurstofverlaging
1.7
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.
29.68

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar worden inde bodem-envegetatiemacrofauna hoge percentages
vervuilingstolerante soorten (27,64%en 29,68%). De percentages inde andere
soortengroepen zijn alle laag. Opmerkelijk isweldat er indit monsterpunt nog twee
soorten (Corixa panzeri en Psectrocladius barbimanus) die alleen in het duingebied
van Noord-Holland voorkomen,wordengevonden.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inde bodem inmonsterpunt 45 sloot Schapenwei in het najaar.
Bijzondere soorten.
Agraylea sexmaculata
Cryptocladopelma gp laccophiia

Cloëohsimile

Mf bodem (%)
1
0.52
0
0

Mfvegetatie (%)
0
0.15
0.15

Erythromrrtanajas

0.52

1.24

Microchironomustener
Totaal

1.05
2.09

0
1.54

Waterkwaliteitsgevoelige soorten

[Caenishoraria
[Totaal

Mf bodem (%)
0
0

Mfvegetatie (%)
0.15
0.15

Bijzonderheden.
Zeldzaam in Noord-Holland
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin-enVechtplassengebied, verdraagt matige
verontreiniging
Duin- enVechtplassengebied, stilstaande
vegetatierijke wateren
Zeldzaam in Noord-Holland

Bijzonderheden
Lage ionen-enr ïutriëntengehalten
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Secundaire duinsoorten
Cladotanytarsussp
Potarnopyrgisantipodarum
Tanytarsussp.
Totaal

Mf bodem(%)
0
0.52
5.26
5.78

Mfvegetatie(%)
0.84
0
0
0.84

Bijzonderheden
Algemeen inNoord-Holland
Verdraagt vervuiling zeer goed
Algemeen inNoord-Holland

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

Mf bodem(%)
3.15

Mfvegetatie(%)

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen zuurstofverlaging

Chironomusgpplumosus
Chfrononruis gpthummi
Totaal

0
32.63
35.78

3.74
0
3.74

WffiffiffffjiWf

Situatie inhetnajaar.
Inhetnajaar worden indebodemmacrofauna geenwaterkwaliteitsgevoelige soorten
meer gevonden. Depercentages secundaire duinsoorten enbijzondere soorten zijn
ten opzichte van hetvoorjaar globaal gelijk gebleven. Het percentage
waterkwaliteitsgevoelige soorten isgestegen ten opzichte van hetvoorjaar. In de
vegetatiemacrofaunaworden inallesoortengroepen lagere percentages gevonden
dan inhetnajaar. Desterkste daling vindt plaats bij devervuilingstolerante soorten
(29,68% inhetvoorjaar en 3,74% inhetnajaar). Dewaterkwaliteitsgevoelige soorten
en secundaire duinsoorten komen nog inverwaarloosbare percentages voor (<1%).
Conclusie en discussie.
Voor een monsterpunt dat zich indebinnenduinrand ineenweiland bevindt is dit
een interessant monsterpunt. Erworden hiertoch nog,weliswaar in lage aantallen
twee duinsoorten inditmonsterpunt gevonden. Debodem bevat veelfijn organisch
materiaal, zodat een hoog percentage vervuilingstolerante soorten niet vreemdis.
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Sloot Duintjeswei (monsterpunt 40).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inde bodem in monsterpunt 40 sloot Duintjeswei in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Cryptocladopelma gp laccophila
Erythromma najas
Lestes sp.
Limnesia maculata
Piona nodata
Totaal

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Xrgyroneta aquatica
jCaenis horaria
ITotaal

Mf bodem (%)
2.04
0

Mf vegetatie (%)
0
0.46

0.34
0
0.34
2.72

Mf bodem (%)

0
0.69
0
1.15

Bijzonderheden.
_
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin- enVechtplassengebied, stilstaande
vegetatierijke wateren
Duin- en Vechtplassengebied
Duin- en Vechtplassengebied, ionenarm water
Duin-en Vechtplassengebied; ionenarm water

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
Planten enzuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Geen secundaire duinsoorten gevonden in dit monsterpunt.
Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus
Asellus aquaticus
Chironomusgp plumosus
Chironomusgpthummi
Totaal

Mf bodem (%)
2.04
0
15.3
85
25.84

Mf vegetatie
2.08

(%) Bijzonderheden.

0.46
0
0
2.54

Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistenttegen gevarieerde verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen zuurstofverlaging

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar worden inde bodem-envegetatiemacrofauna lage percentages
bijzondere soorten enwaterkwaliteitsgevoelige soorten gevonden. Erworden geen
secundaire duinsoorten aangetroffen. Inde bodemmacrofauna wordt een hoog
percentage vervuilingstolerante soorten (25,84%) aangetroffen.Voor de
vegetatiemacrofauna isdit percentage beduidend lager (2,54%).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten indebodem in monsterpunt 40sloot Duintjeswei in het najaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus albator

vlf bodem (%)
1.73

Mfvegetatie (%)
0.79

Enallagma cyatigerum
Limnesia connata
Unionicolafiguralis

0
0.86
0.86

1.58
0
0.79

Totaal

3.45

3.16

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-enVechtplassengebied, oligotroof water
Zeldzaam in Noord-Holland, in kleine stilstaande
wateren.

Er zijn geen waterkwaliteitsgevoelige soorten en secundaire duinsoorten gevonden.
Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus
Chironomus gpthummi
Totaal

Mf bodem (%)
4.34
0
4.34

Mfvegetatie (%)
4.76
0.39
5.15

Bijzonderheden.
Vermoedelijk de meesttolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
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Situatie in het najaar.
In het najaar worden geenwaterkwaliteitsgevoelige soorten en secundaire
duinsoorten gevonden. De percentages van de bijzondere soorten en
vervuilingstolerante soorten zijn laag.
Conclusie en discussie.
Opvallend ten opzichte van desloot Schapenwei is het ontbreken van secundaire
duinsoorten en het beduidend lagere aandeel van de waterkwaliteitsgevoelige
soorten indit monsterpunt. Het percentage vervuilingstolerante soorten is gemiddeld
laag, zodat erwaarschijnlijk hier geen sprake isvaneen nutriëntrijke situatie.
Sloot Bekslaan (monsterpunt 39).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inde bodem in monsterpunt 39sloot Bekslaan in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurusbuccinator
Arrenupjsperforatus
Ceraclea senilis
Einfeldiagp insolita
Hygrobia nermann!
Lestes sp

Mf bodem (%)
0
0.26
0.26
0
0
0

0
0.26
0.17
1.5

o

0.88

Lestes viridis
Macropelopiasp.
Piona nodata
Paracladius conversus
Psectrocladius barbimanus
Psectrocladius obvius

0.26
0.53
0
0.53

0
0.62
0
0.08
0.08

0

0.57

1.84

4.6

o

Sigara distincta
Totaal

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Haliplus ftuviatilis
Pionopsis lutescens
Totaal

Mf vegetatie (%)
0.44
0

Mf bodem (%)
0.26
0
0
0.26

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, nutriëntenarm water.
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Zeldzaam inNoord-Holland.
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duin- enVechtplassengebied; ionenarm water
Zeldzaam in Noord-Holland,zuurstofrijk water
Duingebied van Noord-Holland;talrijk in duinpiassen
Duin- enVechtplassengebied instilstaand niet
verontreinigd water
Duin- enVechtplassengebied, zeldzaam, prefereert
oligotroof. water

Mf vegetatie (%)
0
0.08
0.44
0.52

Bijzonderheden
Lage ionen-en nutriëntengehalten
Schone wateren met veel begroeiing
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Mf vegetatie (%)
0.62

Bijzonderheden
Vermoedelijk de meest tolerante watermijt voor
verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Vervangt Gammarus pulex bij verontreiniging.
Resistent tegen zuurstofverlaging

Erzijn geen secundaire duinsoorten gevonden.
Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus
Arrenurus globator
Asellus aquaticus
Chironomusgp plumosus
Chironomus gp thummi
Erpobdella octoculata
Gammarus tigrinus
Sialis lutaria
Totaal

Mf bodem (%)
0
0.53
2.15
3.77
5.12
1.07

6.73
0.88
0
0
0.26

5.92
5.93
24.49

0.26
0
8.75

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar wordt inde bodemmacrofauna een hoog percentage
vervuilingstolerante soorten gevonden. Het percentage waterkwaliteitsgevoelige
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soorten is inde bodem-en vegetatiemacrofaunaverwaarloosbaar (<1%).Voorts
worden er geen secundaire duinsoorten inde macrofauna aangetroffen. Het
percentage bijzondere soorten inde macrofauna is laag.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inde bodem in monsterpunt 39 sloot Bekslaan in het najaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus buccinator
Arrenurus perforatus

'•""•«•::•: '::'::S:'

Arrenurus securiformis (k irvei)
Corixa panzeri
Einfeldia gp insolita
Limnesia maculata
Notonecta lutea
Notonecta viridis

•:

•••?•

Totaal
Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Vgyroneta aquatica
ICaenis horaria
•Totaal

Secundaire duinsoorten
iTanytarsus sp.

JTotaal
Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus crassicaudatus

IV/lfbodem (%)
06
0

Mfvegetatie (%)
0.68
0.4

0.15

0

0
0
0
0.15
0
0.9

0.13
0.95
2.04
0.27
0.13
4.6

Mf bodem (%)

Mf bodem (%)
0.3
0.3

Mfbodem (%)
0.6

Arrenurus globator
Asellus aquaticus
Chironomusgp plumosus
Chironomusgpthummi
Erpobdella octoculata

3.17
4.07
0.15
1.66
4.38

Gammarustigrinus
Sialis lutaria
Totaal

0.3
3.47
17.8

Bijzonderheden.
Duin- en Vechtplassengebied, nutriëntenarm water.
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- en Vechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin- en Vechtplassengebied, ionenarm water
Duin- en Vechtplassengebied
Duin-enVechtplassengebied, voedselarme wateren

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
Planten en zuurstofrijk water
Lage ionen-en nutriëntengehalten

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
0
Algemeen in Noord-Holland
0

1

Mfvegetatie (%) Bijzonderheden.
0.4
Vermoedelijk de meesttolerante watermijt voor
verontreinigingen
2.45
Resistent tegen zuurstofverlaging
5.04
Resistent tegen gevarieerde verontreinigingen
0
Resistent tegen zuurstofverlaging
0.13
Resistent tegen zuurstofverlaging
2.86
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
0.95
Vervangt Gammarus pulex bijverontreiniging.
1.09
Resistent tegen zuurstofverlaging
12.92

Situatie in het najaar.
Inhet najaarworden inzowel bodem-alsvegetatiemacrofauna verwaarloosbare
percentages waterkwaliteitsgevoelige soorten en secundaire duinsoorten
aangetroffen. Voorts worden redelijk hoge percentages vervuilingstolerante soorten
inde macrofauna aangetroffen. Het percentage bijzondere soorten is inde
bodemmacrofauna teverwaarlozen en indevegetatiemacrofauna laag.
Conclusie en discussie.
Indit monsterpunt spelen de secundaire duinsoorten en waterkwaliteitsgevoelige
soorten geen rol binnen de populatie.Alleen van devervuilingstolerante soorten
worden nog percentages van betekenis gevonden.
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Sloot Eindhoeveweg (monsterpunt41).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten indebodem in monsterpunt 41 sloot Eindhoeveweq in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Arrenurus buccinator
Arrenurus securiform» (kwel)

Mf bodem (%)
2.14
2.14

Mf vegetatie (%)
0
0

Hygrobia hermanni
Hygrotusdecöratus

2.41
0.71

0
0

Lestes viridis

5.71

15.38

1.42
10
0
24.53

0
0
1.21
16.59

Limnesiamaculata
Midea orbiculata
Piona nodata
Totaal

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
\rgyroneta aquatica
rotaal

Mf bodem (%)

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, nutriëntenarm water.
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam, m.n.
voedselarmwater
Duin-en Vechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland
Duin- enVechtplassengebied, ionenarm water
Duin- enVechtplassengebied, kwelsituaties
Duin- enVechtplassengebied; ionenarm water

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden.
0.4
Planten enzuurstofrijk water
0.4

Geen secundaire duinsoorten gevonden in het voorjaar.
Mf bodem (%)
2.14
0
2.13
0.71
2.85

Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus globator
Asellus aquaticus
Chironomusgp plumosus,
Chironomus gpthummi
Erpobdella octoculatai

7.83

Totaal

Mfvegetatie (%)
1.61
0.8
0
0
0.8

Bijzonderheden.
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegengevarieerde verontreinigingen
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend

3.21

Situatie in het voorjaar.
Integenstelling tot voorgaande monsterpunten worden hier een hoog percentages
bijzondere soorten inde macrofauna aangetroffen (24,53%en16,59%). De
bijzondere soorten van de bodemmacrofauna bestaan voor een belangrijk deel uit de
soort Midea orbiculata ,die eenvoorkeur voor kwelsituaties heeft. De percentages
waterkwaliteitsgevoelige soorten zijnverwaarloosbaar. Erzijn geen secundaire
duinsoorten aangetroffen. Depercentages vervuilingstolerante soorten zijn laag.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inde bodem in monsterpunt 41 sloot Eindhoeveweq in het najaar.
Mf bodem (%)
0
0

Bijzondere soorten.
Arrenurus buccinator
Arrenurus securiforrnis (kwel)
Brachypoda versicolor
Corixa panzert
Limnesia fulgida
Midea orbiculata
Notonecta lutea
Limnesia maculata
Rhantus exsoietus
Totaal

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
iHaliplUSfluviatilis
protaal

:

Mfvegetatie (%)
0.63
0.09

0

0.27

0.42
1.26

0.27
0

4.64
0
1.42
0
7.74

0.36
0.09
0
0.09
1.8

Mf bodem (%)
0
0

Mf vegetatie (%)
0.18
0.18

Bijzonderheden.
Duin-enVechtplassengebied, nutriëntenarmwater.
Duin-enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- enVechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin-en Vechtplassengebied, lage ionen-en
nutriëntengehalten
Duin- enVechtplassengebied, kwelsituaties
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-en Vechtplassengebied, ionenarm water
Duin-enVechtplassengebied, ionenarme wateren

Bijzonderheden.
Schone wateren met vee begroe ing
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Geen secundaire duinsoorten in het najaargevonden.
Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus globator
Erpobdella octoculata
Hesperocorixalinnei
Hesperocorixa sahlbergi
Sialis lutaria
Totaal

Mf bodem (%)
13.92
0.84
0
0
0
14.76

Mf vegetatie (%)
9.87
0.09
0.09
0.18
0.09
10.32

Bijzonderheden.
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Wateren met dikke laag organisch materiaal
Wateren met dikke laag organisch materiaal
Resistent tegen zuurstofverlaging

Situatie in het najaar.
In het najaar wordt een beduidend lager percentage bijzondere soorten aangetroffen
inzowel bodem-als vegetatiemacrofauna. Het percentage Midea orbiculata isook
behoorlijk lager dan in het voorjaar. De percentages waterkwaliteitsgevoelige soorten
zijn ook in het najaar laag. Ook worden er geen secundaire duinsoorten
aangetroffen. De percentages vervuilingstolerante soorten zijn redelijk hoog en hoger
dan in het voorjaar.
Conclusie en discussie.
Waarschijnlijk is in hetvoorjaar indit monsterpunt sprake van kwel,waardoor dit
monsterpunt dan als interessant beschouwd kanworden. Dit resulteert onder andere
in hoge percentages bijzondere soorten inhetvoorjaar. In het najaar vindt een sterke
daling in bijzondere soorten plaats. De indicatie voor kwelwater isdan ook minder
sterk. In hetvoorjaar vindt hierwaarschijnlijk opkwelling van kwelwater vanuit de
duinen plaats die resulteren ineen interessante macrofauna indit monsterpunt. In
het najaar neemt de invloed van hetwater uitde LeidseVaart toe,waardoor een
verslechtering in hetecosysteem plaats vindt.
Sloot Kleine Oranjekom (monsterpunt42).
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inde bodem en vegetatie inmonsterpunt 42 sloot Kleine Oranjekom in het voorjaar.
Bijzondere soorten.
Agabusbipustulatus

Mf bodem (%)
0

Mfvegetatie (%)
0.03

Corixa panzeri
Lestas sp

0
0

0.03
0.26

Lestes viridis

0

0.03

Limnephilus decipiens
Limnephilus lunatus

0
0

0.03
0.07

Macropelopia sp.
Macropelopia nebulosa
Midea orbiculata
Piona nodata
Sympterumsp

0
0
0
0.92
0

0.07
0.18
0.07
0.56
0.11

Totaal

0.92

1.44

Waterkwaliteitsgevoelige soorten
Caenis horaria
Pionopsis lutescens
Totaal

Mf bodem (%)

0.92
1.03
1.95

Bijzonderheden.
Duin-en Vechtplassengebied, semipermanent of
temporair water
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland
Duin- enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland
Duin-en Vechtplassengebied
Duin-enVechtplassengebied nutriënten-en ionenarm
water
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duingebied van Noord-Holland, duinbeken
Duin-enVechtplassengebied, kwelsituaties
Duin-enVechtplassengebied; ionenarm water
Duin-enVechtplassengebied, zeldzaam inNoordHolland

Mf vegetatie (%) Bijzonderheden.
Lage ionen-en nutriëntengehalten
3.93
Lage ionen-en nutriëntengehalten
1.05

4.98
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Geen secundaire duinsoorten gevonden indit monsterpunt.
Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus globator
Chironomusgp plumosus
Chironomusgpthummi
Erpobdella octoculata
Hesperocorixa sahlbergi
Sialis iutaria
Totaal

Mf bodem (%)
0.61
9.07
42.94
0
'

.

•••

•

0
0.1
52.62

Mfvegetatie (%)
0.49
3.01
16.25
0.15
0.03
0.15
20.08

Bijzonderheden
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Wateren met dikke laag organisch materiaal
Resistent tegen zuurstofverlaging

Situatie in het voorjaar.
In hetvoorjaar zijn erzeer lage percentages bijzondere soorten aangetroffen inde
bodem- envegetatiemacrofauna (0,92%en 1,44%). Opmerkelijk isdat ook indit
monsterpunt nog steeds,weliswaar in lage percentages, een paar duinsoorten inde
bijzondere soorten worden gevonden. Daarnaast wordt ervooral inde
bodemmacrofauna een hoog percentage vervuilingstolerante soorten aangetroffen
(52,62%). Erworden voorts lage percentages waterkwaliteitsgevoelige soorten
gevonden. Secundaire duinsoorten zijn niet indit monsterpunt aangetroffen.
Tabel met belangrijke macrofaunasoorten inde bodem en vegetatie in monsterpunt 42 sloot Kleine Oranjekom in het najaar.
Bijzondere soorten.
Aeshnidae
Agabus bipustulatus

Mf bodem (%)
0
0

Anaxsp,
Coenagrion sp
Corixa parizen
Hygrobates trigonïcus

0
0
0.25
0

0.09
0.19
1.74
0.09

Hygrobia heimanni
Libellufasp.
Notonecta viridis
Rhantus exsoletus
Totaal

1.54
0.51
0
0
2.3

0.19
0.09
0.29
0.19
3.35

Mfvegetatie (%)
0.29
0.19

Bijzonderheden.
Duin-en Vechtplassengebied
Duin- enVechtplassengebied, semipermanent of
temporair water
Zeldzaam in Noord-Holland
Duin-en Vechtplassengebied
In Noord-Holland alleen induingebied voorkomend.
Duin- enVechtplassengebied,zeldzaam;prefereert
zandige bodem
Duin- en Vechtplassengebied
Duin- en Vechtplassengebied
Duin- enVechtplassengebied, voedselarme wateren
Duin-enVechtplassengebied, ionenarme wateren
•

Geenwaterkwaliteitsgevoelige soorten en secundaire duinsoorten gevonden indit monsterpunt.
Vervuilingstolerante soorten
Arrenurus globator
Chironomusgp thummi
Erpobdella octoculata
Hesperocorixa sahlbergi
Sialis Iutaria
Totaal

Mf bodem (%)
0
0
0.77
0.25
2.57
3.59

Mfvegetatie (%)
0.68
0.09
0
0.38
0.09
1.24

Bijzonderheden.
Resistent tegen zuurstofverlaging
Resistent tegen zuurstofverlaging
Tolerant, maar hoeveelheid prooidieren is
waarschijnlijk bepalend
Wateren met dikke laag organisch materiaal
Resistent tegen zuurstofverlaging

Situatie in het najaar.
In het najaar worden beduidend lagere percentages vervuilingstolerante soorten
aangetroffen (3,59%en 1,24%)dan in hetvoorjaar (52,62%en 20,08%). Het
percentage bijzondere soorten is laag. Ook in het najaar iseen duinsoort inde
bijzondere soorten aangetroffen. Daarnaast zijn ergeen waterkwaliteitsgevoelige
soorten en secundaire duinsoorten in het najaar inde macrofauna aangetroffen.

96

Conclusie en discussie.
Opmerkelijk indit monsterpunt ishet hoge percentage vervuilingstolerante soorten in
hetvoorjaar en het lage percentage hiervan in het najaar. Dit ligtzeer waarschijnlijk
aan de aard van het monsterpunt. In hetvoorjaar was er sprake van een ondiep
slootje met een dikke detrituslaag zonder vegetatie. Ineendergelijke omgeving iser
meestal geen sprake van eenvolledig ontwikkelde levensgemeenschap. Omdat het
dode organische materiaal ineerste instantie de meest aanwezige voedselbron is,
worden er ineen dergelijk geval relatiefveel organismen gevonden die aan veel
organisch materiaal gerelateerd zijn (hoge percentages vervuilingstolerante soorten).
In het najaar vervolgens, was er sprake van een ondiepe sloot met een goed
ontwikkelde vegetatie. Ineen dergelijke situatie isde levensgemeenschap vaak veel
beter en evenwichtiger ontwikkeld. Er isdan sprakevan eenveel breder ontwikkeld
voedselaanbod, zodat het aandeel van aan organisch materiaal gerelateerde soorten
lager is.
Omdat dewaterkwaliteit van dit monsterpunt voorts niet bijzonder goed is,worden er
veel algemene soorten gevonden,zodat er slechts twee soortengroepen in het
najaarworden gevonden.
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Bijlagen.
De bijlagen bevatten devolgende grafieken:
Grafiek 1:Grafiek metde percentages van de onderscheiden soortengroepen in het
voorjaar inde bodemmacrofaunavan degeulen.
Grafiek 2 :Grafiek metde percentages vande onderscheiden soortengroepen in het
voorjaar indevegetatiemacrofauna vandegeulen.
Grafiek 3 :Grafiek metde percentages van de onderscheiden soortengroepen in het
najaar inde bodemmacrofauna van degeulen.
Grafiek 4 :Grafiek met de percentages vande onderscheiden soortengroepen in het
voorjaar indevegetatiemacrofauna van degeulen.
Grafiek 5 :Grafiek met de percentages van deonderscheiden soortengroepen in het
voorjaar inde bodemmacrofauna van devoorraad-(V), grondwater-(G) en
winkanalen (W).
Grafiek 6 :Grafiek metde percentages vande onderscheiden soortengroepen in het
voorjaar inde vegetatiemacrofauna van devoorraad-(V), grondwater-(G) en
winkanalen (W).
Grafiek 7 :Grafiek met de percentages vande onderscheiden soortengroepen in het
najaar inde bodemmacrofauna van devoorraad-(V), grondwater-(G) en winkanalen
(W).
Grafiek 8 :Grafiek met de percentages vande onderscheiden soortengroepen in het
najaar indevegetatiemacrofauna van devoorraad-(V), grondwater-(G) en
winkanalen (W).
Grafiek 9 :Grafiek met de percentages van de onderscheiden soortengroepen in het
voorjaar inde bodemmacrofauna van detoevoersloot (TS), kwelplassen (KP),
duinrei (DR) en de binnenduinrand (P).
Grafiek 10 :Grafiek met de percentages van de onderscheiden soortengroepen in
hetvoorjaar indevegetatiemacrofauna van detoevoersloot (TS), kwelplassen (KP)
en de binnenduinrand (P).
Grafiek 11 :Grafiek metde percentages van de onderscheiden soortengroepen in
het najaar inde bodemmacrofauna vandetoevoersloot (TS), kwelplassen (KP) en
de binnenduinrand (P).
Grafiek 12 :Grafiek metde percentages van de onderscheiden soortengroepen in
het najaar indevegetatiemacrofauna van detoevoersloot (TS),kwelplassen (KP) en
de binnenduinrand (P).
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