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Samenvatting
In opdracht van de Gemeenschappelijke Technologische Dienst OostBrabant zijn diatomeeënanalyses verricht van monsters die in 2002 zijn
genomen in 11 vennen. Van 2 vennen waren :rl^1997 en 2001 al eerder
diatomeeën geanalyseerd . Deze monsters zijn bij de verwerking
betrokken. Er zijn ecologische indices en de verdeling van ecologische
groepen berekend, waaruit de kwaliteit volgens de systematiek van de
Europese Waterkaderrichtlijn i5 ingeschat. Van de locaties zijn
beschrijvingen gemaakt waarin de veranderingen van de
diatomeeëngemeenschappen tussen 1997 en 1992 zijn aangegeven.
De waterkwaliteit in de onderzochte vennen varieert van ontoereikend
totzeer goed; gemiddeld is deze matig.
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l.lnleiding
In het kader van de regionale watersysteemrapportages en
venrestauratieprojecten verrichten de Oostbrabantse waterschappen
regelmatig onderzoek naar diatomeeën. In dit kader heeft de
Gemeenschappelij ke Technolo gische Dienst Oost-Brabant aan
AquaSense opdracht gegeven deze monsters te analyseren (Tabel 1). Dit
rapport bevat de analyseresultaten, alsmede lsrefusningen van
ecologische indices, een opgave van bijzondere soorten en een
beschrijving van de waterkwaliteit per locatie. De waterkwaliteit is
ingeschat volgens een methode die nauw aansluit bij de vereisten van de
Europese Kaderrichtlijn Water.
Tabel I

Overzicht van de geanalyseerde monsters van2002.
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Gratuen-Zuid

'172.2

377.8

SoerendonksGoor

166.5
't61.4
145.3
145
150.8
163.6
143.5
145.3
't55.3
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368.1
373.1

Schaapsloopven
Berkven
Vissersven
Venrode-Midden
Greveschutven
Staalbergven
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Pastoonrveijer
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383.9
383.65
402.6
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366.9
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09-18-2002
09-17-2002
09-17-2002
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0*17-2002
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326557
326558
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326556
326555
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326559
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2. Methoden

2.1. Monsterbewerking en analyse
Van de monsters werd ruw monsterrrateriaal (plantendelen)
arngeleverd, dat eerst werd geschraapt. Van het schraapsel werd een
deel geoxideerd door verhitting (80 oC) in waterstofoeroxide. Het
geoxideerde materiaal werd opgenomen in water. Hiervan werd een
druppel opgebracht op een dekglas en ingebed in Naphrax.
De preparaten werden bekeken op een Zeiss Axioskop 20 microscoop
met fase-contrastbelichting brj een vergroting van 1000 x (n.a. 1,30).
Indien de dichtheid het toeliet werden 200 schaalhelften in aselect
gekozen beeldvelden geteld. Soms werden enkele soorten die buiten de

telling aanwezig waren genoteerd.
Er werd gedetermineerd volgens de taxonomische indeling van Van
Dam e.a. (1994) met Krammer & Lange-Bertalot (1986-1991).
Daarnaast werd gebruik gemaakt van de aanvullende
determinatieliteratuur uit de literatuurlijst.

2.2, Gegeve nsveníve rki n g
Voorafgaand aan alle bewerkingen werden de gevonden aantallen
schaalhelften getransforrneerd naar percentages, door het gevonden
aantal schaalhelften door 2 te delen. Tevens werden soorten die buiten
de telling werden genoteerd niet meegenomen in ds lslsksningen, daar
deze niet consequent zijn opgenomen. Bij de bewerkingen werden ook
enkele reeds eerder geanalyseerde monsters (AquaSense 2002) uit het
Staalbergven en het Schaapsloopven uit 1997 en 2001 betrokken.
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Per monster werd het aantal soorten berekend. Tevens werd nagegaan

Aantal soorten

hoeveel bijzondere soorten werden aangetroffen. Bijzondere soorten
zijn soorten dre zeldzaam zijn nNederland en als zodanig staan
aangetekend in het kaartsysteem van AquaSense. Er werd een lijst
gemaakt van alle in de monsters aangetroffen bijzondere soorten, met
aantekeningen over hun verspreiding en ecologie in Nederland.

Indicatiegetallen

Voor elke soort werden de indicatiegetallen voor zuurgraad (R),
zoutgehalte (II), stikstofopname §), zuurstofbehoefte (O), saprobie
(S), trofre (T) en vocht (M) volgens de indeling van Bijlage I
opgezocht in Van Dam e.a. (1994). Voor soorten die daarin niet werden
genoemd werden deze indicatiegetallen zonodig opgezocht in de
literatuur. Voor elk monster werden de gewogen gemiddelde
indicatiegetallen berekend. Soorten die indifFerent zijn voor zuurgraad
(R 6) en voedselrijkdom (T 7) werden niet meegerekend. Voor elk van
deze parameters is ook nagegaan welk percentage van de individuen is
meegenomen in de berekeningen.

Ecologische groepen

De soorten zijn ingedeeld in ecologische groepen volgens Tabel 2.

Tabel 2

Indeling in ecologische groepen naar Van Dam & AÍts (1993)
AÍk.

Omschrijving

Toelichting

X
T

Eunotia éxigua

vezuringsindicator bii uitstek

triviale soorten uit zuurwater

o.a. Eunotia rhomboidea en Frustulia rhomboides vat.
saxonica. E- ,ncisa hoort ook bil deze gmep en weÍd vroeger
wel als vertegenwooÍdlger van d€ volgende groep beschouwd

D

doelsooÍten uit laag-alkaliene
wateren

o.a. Eunotie naegdlil, Tabellaila tlocculosa, Navicula
parasuöÍrïissima en Anom@oneis vílrea, die vooral in (zeer)
zwak gebuftrde wateren voorkom€n en vaak zeldzaam zijn in
Nederland en de rest van Europa. Het zijn soorten waarin de
speciffeke natuurwaaÍde van vennen tot uiting komt en dlo door
actief beheer terug zouden moeten komen.

A

Achnanthesminutissima

de algemeenste soort zoetwateÍdiatomee teÍ w6Í61d, die in veel
verschillend€ soorten oppeÍvlaktewateÍen voorkomt, behalve
sterk vezuurde sn vervuilde, zuurstobrme wateren

E

eutraÍonte soorten

o.a. Cyclotella radiosa en Navicula cryplocephala, algemeen in
voedselrijke wateren

S

storingssoorten

o.a. Gomphonemd parvulum en Navicula minima, die
algemeen zÍn in organisch verontreinigde, vaak zuuÍstofarm€
wateren. Speciaal in dooÍ vogels verontroinigde, zure vennen
komt MÍzschia paleaefqmis voot

O

onbekende ofweinig bekende
ecologie

o.a. Ach nanthe s staub iana

De gegevens van de individuele soorten werden ontleend aan Van Dam
& Arts (1993) en aan latere rapportages met betrekking tot diatomeeën
in vennen, zoals AquaSense (1996, 2000,2001, 2002).

Kwaliteit

Het toetsingskader voor de kwaliteit op grond van diatomeeën is
gebaseerd op de algemene indeling naar ecologische niveaus van de
Europese Kaderrichtlijn Water (EU-KRW 2000) en voor diatomeeën in
vennen uitgewerkt door Arts e.a.. (2002). Aan de hand van de relatieve
verdeling van de ecologische groepen uit Tabel 2 is een kwaliteitsindex
berekend. Eerst worden punten toegekend op grond van de aandelen
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van verzuringsindicatoren, trofie- + storingsindicatoren en doelsoorten,
volgens Tabel 3.
Tabel 3

Toekennen van punten voor kwaliteitsbeoordeling aan
percentages ecologische klassen van diatomeeën.
PeÍcentages
Punten

Vezuringsindicato*n

Ttolï*

Doelsoorten

fiodn9s

1

<1

<1

60-100

2

1-5

1-3

30.60

3

$10

}20

5-30

4

1H0

í-5

5

,rc-100

20-50
50-100

<,|

Per locatie is als kwaliteitsindex het gemiddelde puntenaantal voor elk
van deze drie indicatoren berekend. Aan dit gemiddelde is de
kwaliteitsomschrijving gekoppeld volgens Tabel 4.

Kwaliteitsomschrijving met diatomeeën

Tabel 4

aan de hand van het gemiddelde puntenaantal van de indicatoren uit Tabel 3.

OmschrUving

Gemiddelde score
1.0 - 1.5
1.5 - 2.5

zeer goed
goed
matig
ontoereikend
slecht

Locatiebeschrijvingen

Tabel

5.

2.5-3.5
3.5 - 4.0
4.O

- 4.5

Per locatie wordt aangegeven welke soorten dominant zijn en wat de
veranderingen in ecologische groepen zijn. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de karakteristieken, zoals samengevat in Tabel 5. Tevens
wordt gerefereerd aan de chemische gegevens, zoals die door de
betrokken waterschappsa fs1 inzage zijn verstrekt.

Korte karakteristiek van de venlocaties (pers. meded. J. de Hoog, Waterschap De Dommel).
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3. Resultaten

3.1. Soorten
De ruwe telresultaten zijn vermeld in Bijlage 2.

Uit Tabel 6 blijkt dat de meest algemene soorten algemeen voorkomen
in zure wateren. De ieer ubiquistische Achnanthes minutissima en de
storingssoort Nitzschia paleaeformis zijn in sommige monsters veel
aanwezig. Ook komen soorten uit voedselrijk milieu voor.
Tabel6

Overzicht van de meest algemene soorten met hun ecologische gÍoepen
volgens Tabel 2.
Ecologische
groep

Eunotia incisa

A

Ach n anthe s m in

T
T

Eunotia rhomboidea
Frustulia rhomboides var. saxonica

7.1

D

Eunotia veneris

T

T abe ll ari a

5.7
5.4

x

Eunotia exigua

5.1

S

Nitrschia paleaeformis

S

3.4
3.3
3.2

E

Navicula seminulum
Navicula minima
Fragilaria nanana
Fragilaria capucina var. rumpens
Cocconeis placentula var. lineata

T

Frustulia rhomboides var. qassineruia

D

Fragilaria tenera
Navicula cryptocephala
Epithemia adnata
Eunotia bilunaris
NiEschia archibaldii

S
D
E

E

E

T
S
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soortnaam

T
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16.9
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't3.4
6.1

3.1

1.5
'1.4

1.4
1.4
1.2
1.2
1.2

1.0

Resultaten

Tabel

Procentuele hoeveelheid vau de gevonden.soorten per monster (- : niet aangetroffen, 0 =
aangetroffen buiten de telling) De soorten zijn gerangschikt naar ecologische groepen (Tabel 2).
De ecologische indicatiewaarden volgens de indeling van Bijlage 1 zijn vermeld. Bijzondere
soorten zijn gemerkt met x. Soorten die uitsluitend buiten de tellingen zijn gevonden zijn niet

7.

vermeld.
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Tabel
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In de tellingen komen in totaal 11 1 soorten voor (Tabel 7). Buiten de
tellingen werden nog eens 58 andere soorten aangetroffen.
Er werden in de tellingen29bijzordere sooÍen aangetroffen, die samen
met enkele taxonomische en ecologische kenmerken,zijnvermeld in

Bijlage 3.

3.2, Indices en kwaliteit
De resultaten van de berekeningen zijn vermeld in Tabel 8. De kwaliteit
varieert tussen ontoereikend (Grafuen-Zuid, Galgeven) en zeer goed
(Venrode midden). In het Schaapsloopven is de kwaliteit in 2002 goed,
terwijl deze in 1997 en2001 nog matig was. In het Staalbergven is de
kwaliteit nog steeds matig.
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3.3. Locatiebeschrijvingen
248917 Grafuen-Zuid

Het Grafuen is een zuur ven in de Strabrechtse Heide, waar is geplagd.
De diatomeeëngemeenschap bestaat voor 73%o uit triviale soorten van
zure wateren, waarvan Eunotia rhomboidea met 56%o de belangrijkste
is. De verzuringsindicatorE exigua speelt met 5o/o een'ondergeschikte
rol. Opvallend is de wij grote hoeveelheid (20%) van de storingssoort
Nilzschia paleaeformis. Het is een tJperende soort voor zure vennen
met toevoer van afbreekbaar organisch materiaal. Mogelijke oorzaken
hiervoor, zoals de aanwezigheid van grote hoeveelheden meeuwen of
ganzetworden niet genoemd in de beschrijving van dit ven door Iwaco
(1999). De indicatiewaarden wijzen op een zuur en voedselarm milieu,
maar in de verdeling van de soorten over de ecologische groep speelt de
storingssoort duidelijk een rol, waardoor de waterkwaliteit op grond van
de diatomeeën hier ontoereikend is. Onderzoek naar de oorzaak van de

verstoring is gewenst.
249979 Soerendonks Goor

Het Soerendonks Goor is een kunstmatige plas met veel invloed van
kwelwater, dat deels uit het omringende landbouwgebied afkomstig is
(Iwaco 1999). Het water is alkalische en gebufferd volgens de recente
chemische analyses van het Waterschap. De sliblaag is intussen
verwijderd.
De diatomeeëngemeenschap van het Soerendonks Goor bestaat
voornamelijk uit gewone soorten uit voedselrijk water (44o/o) et
storingssoorten (27%) Hiervan komen Fragilaria capucina var.
rumpens en Cocconeis placentula var- lineata het meest voor. Toch
komen ook nog 4 doelsoorten voor, waaruanAchnanthes rossii niet op
de overige locaties is aangetroffen ln vergelijking met de overige
locaties zijn de indicatiewaarden, vooral met betrekking tot zuurgraad
en zuurstof hoog. De diatomeeën van het Soerendonks Goor duiden op
een matige waterkwaliteit. Wellicht zijn verdere maatregelen ter
verbetering van de waterkwaliteit mogelijk en noodzakelijk.

245821 I 249980
Schaapsloopven-west

Hoewel dit ven in verschillende jaren met verschillend nummers is
aangeduid gaat het hier steeds om dezelfde locatie.
Het Schaapsloopven is een geëutrofieerd ven, dat wordt gebruikt als
visplas. Er is invloed van gtondwater (Iwaco 1999). Het venwater is
neutraal tot licht alkalische en zwak gebufferd. De zuurstofuerzadiging
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is soms laag. Wellicht hangen daarmee ook de lage sulfaatconcentraties
samen (sulfaatreductie). In 2002 is een begin gemaakt met het
verwijderen van de sliblaag.

ln de verhoudingen van de ecologische groepen diatomeeën is de
eutrofiëring duidelijk te herkennen. Vooral in de monsters van L997 en
2001 komt veel Achnanthes minutissimavoor. Dit is de meest algemene
zoetwaterdiatomee ter wereld, die overal voorkomt waar het water niet
te zuur en niet zuurstofann is. Daarnaast zijn er veel soorten uit
voedselrijk en verstoord milieu. Verzuringsindicatoren en triviale
soorten uit zuur water komen slechts weinig voor. Wel zijn'er dankzu
de buffering van het water in kleine hoeveelheden enkele doelsoorten
die in de andere vennen niet of veel minder zijn aangetroffen, zoals

parwlumvaÍ.
exilissimum, Navicula leptostriata en Stauroneis gracilior. Dit zijn

Fragilaria tenera, Gomphonema hebridense,

G.

soorten die behalve in vennen vaak ook op andere plaatsen met
betrekkelijk schoon, maar wel min of meer gebufferd water voorkomen.
Het aantal doelsoorten is met 5-6 hoog. De indicatiegetallen zijn hoog
en reflecteren duidelijk de eutrofiëring van het water door het voederen
van eenden en ganzen, en de excretieproducten en omwoelen van de
bodem door deze dieren en vissen. Daarnaast is de alkalinisering door
opgepompt grondwater van invloed op de hoogte van de
indicatiegetallen.

In20021ijkt een grote verbetering te zijn opgetreden, die is toe te
schrijven aan de toename van de doelsoort Fragilaria tenera en vooral
aan de opkomst (46y") van de doelsoort.F. nanana. Dit is een soort van
schone, meso- tot eutrofe en zuurstofrijke wateren. Uniek voor dit
monster is de zeldzame Nitzschia radicula, die in verschillende
Nederlandse natuurgebieden is gevonden, o'a. het Naardermeer, maar
waar verder nog weinig over bekend is. De waterkwaliteit op grond van
de diatomeeën is verbeterd van matig in1997-2001 tot goed rn2002.
249981 Berkven

Het Berkven is een verzuurd ven (Van Beers 1997) met een pH van ca 5
en ongebufferd water. De sliblaag zaluithet ven worden verwijderd,
waÍrrna het gebufferd wordt met gÍondwater.
De diatomeeëncombinatie van het Berkven bestaat voor

98olo

uit triviale

soorten van zure wateren, waarvan Frustulia (rhomboides var)
saxonica (62%) en F. (rhomboides var) crassinervia (160/o)het
belangrijkst zíjn.Deze soorten komen vooral in humeuze vennen veel
voor. Doelsoorten, o.a. Tabellaria binalis en storingssoorten (Navicula
atomus) komen slechts zeer weinig voor. Op grond van de diatomeeën
heeft het Berkven een goede kwaliteit.
249982 Vissersven

Het bemonsterde ven betreft het noordelijk deel van het Vissersven,
zoals dat door Van Beers (1997) wordt beschreven. Dit is een verzuurd
ven, waarvan de omgeving wordt begraasd door runderen, die wij
toegang tot het ven hebben. Blijkens de metingen van de GTD uit 2002
is het water zuur (pH 5) en ongebufferd.
Binnsa de telling zijn in 2002 7 triviale soorten uit zuur water
aangetroffen, die samen 81% van het getelde aantal schaalhelften

uitmaken; 5% behoort tot de verzwingsindicatorEunotia exigua en
l5%o tot de storingsindtcator Nitzschia paleaeformis. Het is niet
uitgesloten dat dit het gevolg is van eutrofiërende invloed van
runderexcreties. De kwaliteit van het ven is daardoor matig, hoewel de
indicatiegetallen nog steeds duiden op atur, voedselamt water.
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249983 Venrode-Midden

Het middelste ven op het landgoed Venrode is zuur en zwak gebufferd
(Iwaco 2001). In2002lag de pH tussen 4 en 5 en de alkaliniteit
beneden 0,1 meq/I. Niettemin zijter nog planten van zwakgebufferde
wateren, zoals moerashertshooi. Het zuurstofgehalte is vaak laag,
mogelijk als gevolg van bladval. Gezien de lage sulfaatconcentraties is
er sprake van een sterke sulfaatreductie.
De diatomeeëncombinatie van Venrode-midden telt slechts weinig (4)
soorten, waaronder één doelsoort, Eunotia veneris, die dan meteen met
relatieve hoeveelheid van86oÀ aanwezig is. In de andere vennen werd
deze soort niet gevonden. In 1997 kwam deze soort (hoewel weinig)
voor in Ven Hoenderboom: een schatkamer van bijzondere soorten.
Daarnaast is de soort aangetroffen in verscheidene andere Nederlandse
vennen. Voorts komt in Venrode vooral de triviale soort uit zuur water
E. incisa voor. Op grond van de diatomeeën is de kwaliteit van het ven
zeer goed te noemen.
Op grond van de abiotische omstandigheden lijkt dit ven niet erg
bijzonder, maar op grond van de indicaties door de hogere planten en de
diatomeeën is het dit wel.

249984 Greveschutven

Het Greveschutven is lang gebruikt als visvijver, waartoe het werd
bemest en kalkrijk en eutroof beekwater werd ingelaten (Van Beers
1997).Intussen is de visfunctie beëindigd, enzal het ven gefaseerd
worden gebaggerd. De chemische gegevens ,ait2002 wijzen op zwak tot
matig gebufferd (alkaliniteit ca 1,1 meq/l) en zwak zuur water (pH ca
6,0). Het water is maar voor de helft met zuurstof verzadigd.
De samenstelling van de diatomeeëncombinatie van het Greveschutven
wordt vooral bepaald door storingssoorten (79%), waarvan Navicula
seminulum met 50o/o de belangrijkste is. Deze soort verdraagt tijdelijk
lage zuurstofconcentraties goed. Hetzelfde geld voor M minima (17%).
Daardoor zijn de indicatiegetallen voor o.a. saprobie en trofie in
verhouding hoog in dit ven.Soorten uit de overige ecologische groepen,
zoals doelsoorten en gewone soorten uit zure wateren, zijn schaars. Het
aantal soorten is relatief hoog ( I 7), maar het betreft weinig bijzondere
soorten en veel in ons land algemene soorten van voedselrijke wateren.
De kwaliteit van dit ven is daardoor matig.

245812 / 249985
Staalbergven

Het Staalbergven is vanouds als zwembad in gebruik en was woeger
zeer rijk aan macrofuten en diatomeeen van zwak gebufferde wateren
(Van Dam & Kooyman-van Blokland1978, Van Dam 1983). Het is niet
sterk verzuurd, vanwege de aanvoer van grondwater (Buskens 2002),
hoewel de pH volgens de metingen van de GTD de laatste jaren ca 5,4
bedraagt en de alkaliniteit kleiner is dan 0,1 meq/l ligt (zeer zwak
gebufferd).
De diatomeeën van het Staalbergven zijn bemonsterd n 1997,2001 en
2002. Opvallend is de grote mate van overeenkomst tussen deze drie
jaren. De triviale soorten uit zuur water zijn steeds dominant aanwezig,
met een procentuele hoeveelheid van tussen 86 en96o/o. Daaronder

komt Eunotia incisa het meest voor. Deze soort komt niet in sterk
verzuurde vennen voor en werd woeger wel als doelsoort aangemerkt.
Het indicatiegetal voor de zuurgraad is met I,9-2,0 daardoor
betrekkelijk hoog.ln 1997 bestondnog5%o van de gemeenschap uit
doelsoorten, o.a. de (zeer) zeldzam e' Lob elia-soort' Ne idiurn
densestrtatum,maaÍ in 2001 en2002 was dit teruggelopenïot7-2Yo.
Ook het aantal bijzondere soorten is in deze periode van 4 tot l-2
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verminderd. Dat zou heel goed kunnen samenhangen met een
verminderde toevoer van (gebufferd) grondwater nÍur dit ven.
Opvallend is steeds de. aenwezigheid van storingssoort Nitzschia
paleaeformls. Het is een typerende soort voor zure vennen met toevoer
van afbreekbaar organisch materiaal: in dit geval de excretieproducten
van zwemmers. De huidige waterkwaliteit is daardoor als matig te
classificeren

Vooral in 1975 werden veel bijzondere soorten gevonden die in de
huidige monsters niet werden aangetroffen, zoals Achnanthes altaica en
Peroniafibula, die duiden op een sterker gebufferd milieu dan thans het
geval is.
249986 Belversven

Het Belversven is een groot ven, dat door grondwater wordt gevoed en
is geeutrofieerd door de aanwezige sliblaag en het gebruik als viswater
(Van Dam 1983, Buskens 2002). De chemische gegevens u1t2002
wijzen op een zwak zuur (pH 6-7), matig gebufferd (alkaliniteit ca 0,5
meq/l) en zuurstofrijk (verzadiging 89-110%) milieu.
De belangrijkste ecologische groep van de diatomeeën van het
Belversven is Achnanthes minutissima (48%). Dit is de meest algemene
zoetwaterdiatomee ter wereld, die overal voorkomt waar het water niet
te zuur en niet zuurstofarm is. De soorten uit eutroof water maken 30oó
uit van het totaal. Hiervan is Epithemia adnata (18%) het meest
algemeen. Deze soort is in Nederland vemroedelijk sterk
achteruitgegaan. De derde belangnjke groep bestaat uit de doelsoorten
(21 yo, w aarv an Au I ac o s ei r a muzz an ens is met 7 %o het meest voorkomt.
Tot nu toe is deze soort in Nederland alleen gevonden in het sediment
van het nabij gelegen Kolkven (Van Wayjen 1991). Het aantal soorten
(18) is niet extreem hoog, maar het aantal van 14 bijzondere soorten is
uitzonderlijk hoog. Het bijna neutrale en voedselrijke milieu wordt
weerspiegeld in de indicatiegetallen, waaruit tevens naar voren komt dat
de saprobie niet erg hoog is. De waterkwaliteit op grond van de
diatomeeën is matig.
De diatomeeën van het Belversven zijn eerder onderzocht n 1922 en
1975 (Van Dam & Kooyman-van Blokland 1978). ln 1975 kwam ook al
veel Aulacoseira muzzanensis voor (toen opgegeven als Melosira
italica) In 1922 waren er meer soorten uit zwak gebufferd milieu, zoals

Fragilaria virescens.
249987 Pastoorsweijer

De Pastoorsweijer is een visvijver, die gevoed wordt met kalkrijk water
(Maaswater) uit de Beekloop (Buskens 2002). Volgens de metingen van
de GTD uit2002 is er sprake van alkalisch (pH 7-8), en sterk gebufferd
water (alkal iilteit 2,3 -2,5 meq/l).
De belangrdkste ecologische groep van de diatomeeën van het
Belversven is Achnanthes minutissima (34%). Dit is de meest algemene
zoetwaterdiatomee ter wereld, die overal voorkomt waar het water niet
te zuur en niet zuurstofarm is. Daarop volgen de soorten uit eutroof
water (29%o). De 8 soorten uit deze groep komen allemaal met kleine
hoeveelheden voor: het belangrijkst is Cyclostephanos dubius (5%).
Daarnaast zijn er storingssoorten, zoals N itzs c hia amphibia (8%o), maar
ook doelsoorten aanwezig. De belangrijkste hiervan ís Achnanthes
rupestoides. Deze soort komt voor op locaties met wisselende
milieuomstandigheden, van voedselarrn tot matig voedselrijk, maar niet
kalkarm, die door wisselende waterstand rijk zijn aan zuurstof. Het
aantal soorten is met 31 het hoogst van de lri,2002 onderzochte locaties.
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Het aantal doelsoorten (9) is wij hoog. Het hoge aantal soorten kan
worden veroorzaakt door aanvoer van soorten uit de Beekloop. De
indicatiegetallen wijzen op alkalische, voedselrijke en p-mesosaprobe
omstandigheden. De waterkwaliteit is matig.
249988 Galgenven

Het Galgenven is een groot, geïsoleerd ven. Tot lul.1976 kwamen hier
nog soorten uit het Oeverknridverbond voor, \ryaaronder de waterlobelia
en de grote biesvaren (Van Dam 1983, Van Beers 1997), maar
naderhand zijr, deze soorten verdwenen. Door verzuring domineren
thans veenmos en knolrus de watervegetatie. De chemische metingen
t1t2002 wijzen op een zuur (pH 4-5) en ongebufferd milieu.
De diatomeeëncombinatie n2002 wordt overheerst door de
verzuringsindicator Eunotia exigua (56%). Daamaast komen vooral de
triviale soorten uit zure wateren voor (4lYo), zoals E. rhomboidea,
Frustulia saxonica en Tabellaria quadriseptala. Als doelsoort is met
kleine hoeveelheid T. binalis vat elliptica aangetroffen. Deze soort is
typerend voor kale zandbodems van Oeverkruidverbondvennen. De
soortensrmenstelling en de indicatiegetallen wijzen op een sterk
veranurde situatie. De huidige kwaliteit op grond van de diatomeeën is
ontoereikend.

De diatomeeën van dit ven uit 1919 enl975 zijn onderzocht door Van
Dam & Koolnnan-van Blokland. Tussen beide jaren is verzuring
opgetreden, maar toch was in 1975 een doelsoort als Anomoeoneis
serians nog met 44oÀ aanwezig, terwijl l.n2002 de doelsoorten
nauwelijks voorkwamen. Tussen 1975 en 2002is de verzuring van dit
ven sterk toegenomen.
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Bijlage 1. Classificatie van ecologische
indicatiewaarden
R

pH

2

acidofiel

4
5
6

alkallflel

3

circumneufaal
alkalibiont
indifferent

voomamelijk bij pH < 7
voomamelijk bii pH - 7
voomamelijk bij pH > 7
uitsluitend bij pH > 7
geen duldelijk pH-optimum
cl- (mgfl)

H

Saliniteit

(%n)

Zoutgehalte
0,9 - 1,8
1,8 - 9,0

brak

1

stikstofautoEofe soorten, tolerant voor zeer geringe
concenEaties organisch gebonden stlkstof
stikstofautotrofe soorten, tolerant voor hogere
concentraties organisch gebonden stikstof
facultatief stikstoft eterotrofe sóorten, hebben periodiek
hogere concenbaties organisch gebonden stkstof nodig
obligaat stikstoft eterotrofe soorten, hebben voortdurend
hogeÍe concentraties oÍganisch gebonden stlkstof nodlg

2
3

4

o

500 - 1000
1000 - 5000

4

Stlkstofopname

Zuurrtofrehoefte

< 0,2
< 0,9

zoet
zoetbrak
brakzoet

1

N

< 100
< 500

2
3

2
3
4
5

vnj hoog (boven 75% verzadiging)
matig (boven 50% vezadiging)
laag (boven 30% vezadiging)
zeer laag (ca 10% verzadlglng)

s

waterkwali
teitsklasse

Saprobie

Or
verzadigin

BOD6'
(mgfl)

s (%)

T
Trofie

1

oligosaproob

l, t-[

2
3

p-mesosaproob

lt

c-mesosaproob
a-meso-/

ilt

4
5

polysaproob
polysaproob

1

2
3

4
5
6
7

ilt-tv
IV

>85
85

70-

-70
10-25

2s

<10

<2

2-4
4

-í3

1ï22
>22

oligotrafent
oligo-mesoEafent
mesobafent
mesocutsafent
euEafent

hypereutrafent
indifferent

4

nooit of slechts zeer zelden buiten het water voorkomend
voomamelijk in het water, maar soms ook op vochtige
plaatsen voorkomend
voomamelijk in het water, maar regelmatig ook op natte en
voctttige plaatsen voorkomend
voomamelijk op natte en voctrtige of tiJdelijk droogvallende

5

plaatsen.voorkomend
bína uitsluitend buiten het water voorkomend

M

1

Vocht

2
3

Uit Van Dam e.a. (1994)
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Bijlage 2.

Verzameltabel

Soorten die buiten de telling werden aangetroffen zijn methoeveelheid 0 vermeld.
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Bijlage 3.

Bijzondere soorten
Achnanthes lanceolata ssp. bipomma: Koppelsprengen (Veluwe), Drenthe,
Padvindersven, Valleikanaal Molenpolder. Soort van voedselarrn (oligotroof) water.
Achnanthes linearis: Vennen op de Utrechtse heuvelnrg, verscheidene plaatsen in
Friesland, Overijssel, Drcnthe, Holland, Uddelermeer, Apeldooms kanaal (Veluwe),
Amsterdam, Doezumertochf Baggerputten (Croningen), Vijver in het Loom (Limburg)
Schoon (oligosap,roob), zuurstofrijk water.
Àchnanthes rossrï: Strijper Aa-góied §oord-Brabant), beken en sprengen op de
Veluwe, De Reest (Overijssel), Drentse beken, Lossing uit de Loom, Ven Beegdertreide
(Limburg). Sdroon (oligosaproob), voedselarm (oligotroo§, zuurstofrijk water.
Anomoeoneis brachyslia: Verscheidene plaatsen in Nederland vooral in vennen. Een
soort van schoon (oligosaproob), voedselarm (oligof,oof), zuurstofrijk water.

vitreaf. lanceolato: Veelal in vennen en plasjes. Schoon (oligosaproob),
matig voedselarm (mesotroof), anurstofrijk water.

Anomoeoneis

Àulacoseira muizanerrsis: Sediment Kolkven (Noord-Braban t).Zeldz.aarn. Tot nu toe
bekend uit sedimente,n van meren en uit beken in het Alpine gebied in het Noorden.

Cynbella mesiana: Kortenhoefs€ en Ankeveense Plassen, Vechtplassen, het Rijswijkse
Wiel aan de Maasdijk,'s-Graveland, Vondelpark Amsterdam (Holland), Zandgat
(Utrech$, Mark en Dintel en Ligne, Klein meer bij Kessum (Brabant), Vledder Aa,
Ruiner Aa, Drentse beken (Drenthe), diverse plaatsen in Overijssel, Baggerputten
(Groningen), vennen (Limburg). Vrij schoon (oligo'p-mesosaproob), matig voedselarm
(oligo-mesotroof) water.

Cynbella microcephala: Diverse wateren verspreid over Nederland- Schoon
(oligosaproob), matig voedselrijk (meso.eutroof), zuurstofrijk water.
Cynbella mimrta: Naardermeer (Noord-Holland), Luttenbergerven (Overijssel), wegens
taxonomische problemen nog niet m vaak aan getroffen. Voedselarm (oligotroof)
water,
Cymbella perpusrTla: Veluwse beken en spreng€Í\ enkele vennen verspreid in
Nederlan4 Schapepoel Frieslan4 plas op Ter(el: Schoon (oligosaproob), voedselarm
(oligotroof), anurstofrijk water.

Eunotia naegelii: Verscheidene vennen en diverse plassen verspreid over Nederland
Schoon (oligosaproob), voedselarm (oligodystroof), zuurstofrijk water.
Eunotia soleirolii: Veluwse beken en sprengen, ven SL Nicolaasga Vrij schoon (pmesosaproob), voedselarm (oligokoof), zuurstofrijk water.

Eunotia veneris: Verscheidene watertjes in Drenthg Veluwe, Noord-Brabant en
Utrecht. Schoon (oligosaproob), matig voedselarm (oligo-mesohoof), zuurstofrijk
wat€r.

Fragilaia acidoclinata:

Springendalse beek (Veluwe), bovenloop Kleindiep
(Friesland), ven 2 bij Vliegbasis Woensdrecht (West-Brabant), Bosbeek (Meinweg),
Elfenmeer en Poel bij Grenspaal 3El (Meinweg). In netrtrale tot zwak zure, (matig)
voedselarme (oligemesotroof) zwak gebufferde wateren.

Fragilaria aigua: Aangehoffen in vennen verspreid over Nederland, in het
Naardermea (Noord-Holland), beke,lr eÍt sprengeq Uddelermeer, Apeldoorns Kanaal
(Veluwe), Westerbroek (Groningen). Schoon (oligosaproob), voedselarm (oligohoof)
en zuurstofrijk water.
nananat Naardermeer (Noord-Holland), sediment Kolkven, 1iliel (NoordBrabant), Molenpolder (UtrechQ, Nieuwkoopse plassen (Zuid-Holland), enkele plaatsen
in Overijssel zoals Casteleynsplas, Kuinderplas; Uddelerrneer (Veluwe), Kievitstocht
(Flevoland). Kranenbroek (Limburg). Schoon (oligosaproob), matig voedselrijke
(mesotrofeeutrofe) en anurstofrijk w9ter.

Fra§laia

Fragilaria tenera: Yescheidene plaatsen in Drcnthe, Overijssel, Hollan( Brabant,
Frieslan{ Utecht en op de Veluwe, ook in Zeland. Een soort van schoon
(oligosaproob), vrij voedselarm (oligo-mesotroof) en zuurstofrijk water.
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Gomphonema gracile Uddelermeer (Veluwe), enkele parken Amsterdam, 's-Gravelan4
Roggesloot Texel, Naardermeer, Assemervaart §oord-Holland), Baggerputten

(Groningen), vemen Limburg, Molenpolder, Gracht Groeneveld (Utrecht), enkele
plaatsen Flevoland. Schoon (oligosaproob), matig voedselrijk (mesotroof) en
zuurstofrijk water.
Gomphonema hebridense: Verscheidene plaatsen zoals vennen, beken en plassen
verspreid overNederland. Soort van schoon (oligosapmob), zuurstofrijk water.
Gomphonema parwium var. exilissimum: Verscheidene vennen, enkele plassen en.
beken verspreid overNederland. Schoon (oligosaproob), voedselarm (oligotroof),

zuurstofrijk water.

Naicula leptostridta: Diverse

vennen verspreid over Nederland. Schoon
(oligosaproob), voedselarm (oligotroof), zuurstofrijk water.

Narzcrla minuscula: Beken en sprengen (Veluwe), Vechtplassen §oord-Holland),
enkele beken Noord-Brabant Beekje Vilsteren (Overijssel), Amerongen (Utrecht),
enkele plaats in Zuid-Holland Voedselarm (oligotroof) water.
Neidium affnevar. longiceps: Verscheidene vennen verspreid overNederland. Schoon
(oligosaproob), voedselarm (oligotroof), zuurstofrijk water.
Neidium densestriatum: Enkele vennen verspreid over Nederland. Soort van schoon
(oligosaprmb), voedselarm (oligotroof), zuurstofrijk water.

Niaschia acidoclinata: Verscheidene plaatsen in Brabant, Holland, Utrecht,
Weerribben, De Reest, zandafgraving en Zwarte venen (Overijssel), Apeldooms Kanaal
(Veluwe) en de Waddeneilanden. Schoon (oligo-p-mesosaproob), matigroedselrijk
(mesotroof), zuurstofrijk water.

Nizschia radicala: Broekstukken Peize, Anderse Diep (Drenthe), Marswetering
(Overijssel), Naardermeer §oord-Holland). Wegens taxonomische problernen is er nog
niet veel over de ecologie bekend.

Pinnularia àcidophila:, Brugven §oord-Brabant).Voofieen P. acoicola sensu Carter,
sensu Germain genoemd. In die hoedanigheid gwonden in Groot Klotven, Strijper Aa
gebied: Turfrvater Oost, Callapoeltje Goorse Putten §oord-Brabant). Soort van sterk
verzuurde watertjes.

Tabellarta binalis var. elliptica: Vennen met kale zandbodem, Uddelermeer (Veluwe),
Baggerputten (Groningen). Schoon (oligosaproob), voedselarm (oligoroof-dystroof),

zuurstofrijk water.
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