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VOORWOORD
Dit verslag vormt de afsluiting van een onderzoek
in de Weerribben in het kader van de opleiding
voor het MO-examen Biologie aan de Universiteit
van Amsterdam.
Het onderzoek stond onder leiding van Dr. S. Segal,
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"Vervolgens dank aan de Heer H. Leijs van het RIN
voor de begeleiding, vooral in het begin van het
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Het onderzoek werd uitgevoerd in de maanden juni
tot en met oktober 1969.

- 3HOOFDSTUK I

INLEIDING
PROBLEEMSTELLING
In aanvulling op de reeds uitgevoerde vegetatie karteringen in het
reservaat (van ïïagtendonk, 1965; van Zon-van Wagtendonk,1968)bleek
het gewenst een soortskartering van water- en oeverplanten in het
gebied uit te voeren, ten einde zodoende een indruk te verkrijgen
ontrent de korrelatie tussen de verspreiding van deze soorten en
het milieu.
TOPOGRAFIE
Het natuurreservaat "De //eerribben" is gelegen in Noordwest-Overijs
sel en wordt begrensd door de plaatsen Ossenzijl; -Oldemarkt; wete
ring; Nederland en Blankenhain (zie situatiekaart). Dit gebied is
genoemd naar een moerasterrein met elzenbroekbos, petgaten en-riet
landen, dat in 1958 door Staatsbosbeheer werd aangekocht (o.a.
wegens het voorkomen van een grote purperreigerkolonie).
Sedertdien werd het regelmatig uitgebreid o,a. met Pierink en Schut
en Grafkampen en beslaat thans (1973) bijna 3000 ha.
HISTORIE
De moerasgebieden zijn .gelegen tussen het Drents plateau en..de hoge
gronden van Vollenhove. De zandrug, welke langs Kuinre in z.o.rich
ting langs het plaatsje Nederland loopt, heeft samen met deze hoge
gronden na de Riss-ijstijd een kom doen ontstaan waarin laagveen
werd gevormd.
In het oostelijk deel van dit gebied komt het zand zeer ondiep .voor
en daar bereikt het veenpakket slechts een dikte van enkele dm.
Naar het zuidwesten en westen wordt de veenlaag dikker tot 2 à 4- m
bij Kuinre (Haans & Hamming, 1962).
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Het reliëf van de zandondergrond is zwak golvend, soms doorsneden
door "brede geulen of ruggen. In liet grootste deel van het gebied
werd Sphagnum veen, doch langs de oorspronkelijke riviertjes rietof zeggeveen gevormd. Op het veen in de randstrook langs de voor
malige Zuiderzee werd een laag klei of zandige klei door de zee
afgezet (zie bodemkaart). Bij de vroegere riviermonden reikte
deze zeeinvloed verder landinwaarts.
Sedert de 13e eeuw (mogelijk al eerder) werden dijken aangelegd
om het Land van Vollenhove, waarvan het reservaat deel uitmaakt,
tegen overstromingen van de Zuiderzee te beschermen. Een dijk
vanaf Kuinre naar de hogere .gronden bij Vollenhove maakte
deel uit van de waterkering.
Een groot gedeelte van het gebied werd verveend ten behoeve van
de turfwinning, waarmee reeds in de middeleeuwen een begin.-werd
gemaakt. Hierdoor werd het tegenwoordige landschap gevormd.
Daar de zogenaamde''natte vervening" werd toegepast, werd dit een
landschap van trekgaten en legakkers. Onder trekgaten of petgaten
verstaat men de plassen, waaruit het veen is gehaald. De smalle
stroken land, welke tussen de trekgaten overbleven, worden leg
akkers of ribben genoemd.
De diepte van een trekgat is afhankelijk van de mate van verveningsoms werd het veen tot op het zand weggehaald, doch wanneer het
zand te diep lag of er te veel stobben (boomstronken) in het veen
voorkwamen, liet men de onderste lagen zitten. Vóór de vervening
was het gebied waarschijnlijk een vochtig tot nat laagveengebied
waarvan een deel als weidegrond en hooiland in gebruik was. De
toenmalige vegetatie zal waarschijnlijk, temeer daar het laagveen
betrof, geen heide begroeiingen hebben gehad.
De vervening is reeds in de middeleeuwen begonnen; het hoogtepunt
viel waarschijnlijk in de 17e, 18e en 19e eeuw (Haans & Hamming,
1962). De vervening heeft soms in twee fasen plaatsgevonden; aan
vankelijk werd slechts ondiep verveend; veel later werd ook het
diepere veen weggehaald, zodat in de tussen liggende periode reeds
een kragge (netwerk van wortels en wortelstokken) was gevormd.
Aanvankelijk ging men bij het vervenen weinig systematisch te
werk, zonder voorzorgsmaatregelen te treffen om afslag van het
land te voorkomen. Later kwamen er voor de vervening reglementen
welke de afmetingen van trekgaten en legakkers voorschreven.
Hoe de verveningen zijn verlopen, is in grote trekken te recon
strueren uit de tegenwoordige landschapsvorm: het patroon van
legakkers en trekgaten, het stadium van verlanding van de trek-
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-6 gaten enz. Het Sphagnumveen in de omgeving van Kalenberg is waar
schijnlijk later verveend dan het gebied in de omgeving van Giet
hoorn en Wanneperveen, aangezien in het eerstgenoemde gebied een
veel regelmatiger patroon van trekgaten en legakkers voorkomt.
(Haans & Hamming, 1962). Het laatst zijn de zeggeveengebieden
ontgonnen, o.a. het zeggeveen bij Wetering.
Trekgaten worden ook wel met de namen petgaten of weren aangeduid.
Eveneens zijn voor de stroken land tussen de trekgaten diverse
benamingen in gebruik zoals legakkers, ribben en zetwallen.
Het is het beste om te spreken van zetwallen, indien deze-stroken
land kunstmatig van oorsprong zijn; en van ribben wanneer hierin
de oorspronkelijke profielbouw van het vaste veenland wordt aange
troffen (Haans & Hamming, 1962). De benaming "legakker" wordt
echter wel in beide gevallen gebruikt.
VEELiïTDHTG
De trekgaten gaan op den duur verlanden. Op het verloop van deze
verlanding zijn vele factoren van invloed, met name de diepte,
de aard van de ondergrond en van het bovenstaande water, de af
metingen en de expositie en het waterbeheer. De diepte kan in de
verschillende trekgaten sterk verschillen, al naar gelang de diep
te van de zandondergrond, terwijl bovendien op deze bodem een laag
veen kan zijn achtergebleven. Bovendien is het mogelijk dat men
de zgn. "zetgrond" in het trekgat heeft teruggestort, welke min
of meer kleihoudend kan zijn.
Verder is de aard van het veen waarin de trekgaten zich bevinden
van betekenis. De voedselrijkdom van het water wordt waarschijnlijk
vnl. bepaald door de verversingsmogelijkheid .ervan, al naargelang
de trekgaten met vaarten in verbinding staan. Naast diepte zijn ook
de afmetingen en de ligging t.o.v. de heersende windrichting van
invloed. Door al deze invloeden is een gevarieerd landschap ont
staan, vegetatiekundig een bizonder interessant gebiedr waarin
verschillende stadia van verlanding zijn waar te nemen.
VERSCHILLENDS 7ATERTYPEN
Naar de aard van vorm, hydrologie en bevaarbaarheid kunnen in het
natuurreservaat De Weerribben de volgende categorieën wateren onder'
scheiden worden:
1. brede vaarten .en kanalen (bijv. Kalenbergergracht, van
Heuvengracht en betering). Deze wateren worden (vooral in het

-7zomerseizoen) zeer druk "bevaren.
2. Brede secundaire vaarten
Over het algemeen lopen deze wateren niet langs woonkernen en zij
worden vnl. door plaatselijk verkeer vrij druk "bevaren.
3. Brede sloten
Smallere wateren dan de .hiervoor genoemde groepen en periodiek
vaak druk "bevaren i.v.m. seizoencultures (riet).
4-, Wateren, in open verbinding met één van de
hiervoor genoemde typen.
Zij kunnen worden onderverdeeld in twee typen:
a. petgaten
b. sloten
Zij worden niet of nauwelijks bevaren.
5.Periodiek of -permanent geisoleerde wateren.
Deze zijn te verdelen in:
a„ petgaten
b. sloten
Bepaalde wateren vnl. in de Schut- en Grafkampen, worden van voor
tot najaar door middel van dammen afgesloten, waarna het water
peil de omsloten gebieden met behulp van windmolens ongeveer 0,4 m
wordt verhoogd, teneinde de rietcultuur te stimuleren. Daar deze
wateren het gehele groeiseizoen afgesloten zijn, groeien ze vaak
ten dele dicht.

HOOFDSTUK II
METHODIEKEN
KARTERING
De kartering vond plaats op basis van de door.-Staatsbosbeheer ver
vaardigde kaarten (schaal 1 : 10.000 en 1 : 5.000). Voor oriëntatie
werden gebruikt de kaarten van de Topografische Dienst (1 : 25.000,
blad 16 C; 16 D) en luchtfoto's-van-het grootste deel van het
gebied gebracht op schaal 1 : 5.000. Zoals reeds vroeger opgemerkt
werd (Van Wagtendonk, 1965) zijn de gebruikte kaarten (schaal 1 :
10.000 en 1 : 5000) niet voor oriëntatie geschikt. Ze zijn tot
stand gekomen op basis van .luchtfoto1 s welke niet altijd even
juist zijn geïnterpreteerd.

V

In dit verband bleken de luchtfoto's onmisbaar, daar de kaart
aan de hand hiervan geïnterpreteerd en indien nodig bijgewerkt
kon worden.
In het begin werd getracht te karteren op basis van een reeks op
pervlakkige opnamen van oever- en aangrenzende watervegetaties.
Aan de hand van een tevoren samen/gestelde soortenlijst kon van
deze vegetaties over een oeverlengte van ongeveer 25 m van de
voorkomende soorten abundantie en sociabiliteit aangetekend worden.
Opnamen over een grotere oeverlengte dan 25 m zouden het bezwaar
hebben dat relatief veel informatie verloren gaat: plaatselijk treedt
vaak een grote differentiatie op, welke voor het vinden van gradi
ënten van betekenis kan zijn.
Een dergelijke kartering zou een grote hoeveelheid gegevens kunnen
opleveren, die met behulp van een computer verwerkt zouden kunnen
worden.
In de praktijk deden zich echter de volgende bezwaren voor:
1) In een dergelijk moeraslandschap is het aantal oriëntatie
punten zeer gering, zodat het moeilijk is een zodanig ge
detailleerde kartering uit te voeren. Bovendien gaat de
onnauwkeurigheid van de beschikbare basiskaart hier nog
eens meespreken.
2) Sen kartering op deze wijze uitgevoerd is bijzonder arbeids
intensief, en maakt het onmogelijk, een uitgestrekt gebied
als "de T7eerribben" in zijn geheel in een kort tijdsbestek
(4 maanden) te bewerken.
Daar dit onderzoek mede werd opgezet om informatie te verschaffen
ten behoeve van de beheersplanning van het reservaat leek het
noodzakelijk een andere methode te gebruiken, waarbij het wel
mogelijk was althans van . en kleiner aantal soorten toch een
indruk te verkrijgen van de verspreiding over het gehele gebied.
Hierbij werd alleen rekening gehouden met presentie en absentie
van een aantal soorten, zodat het karteren neerkwam op het zo
nauwkeurig vastleggen van het verspreidingspatroon voor deze
soorten in het gebied. Deze methode hadden volgende konsekwenties:
1) Het aanvankelijk opgestelde aantal soorten moest beperkt
worden en wel tot 26 soorten. De keuze hiervan werd
o.a. bepaald door de indisratiewaarde, welke deze soorten
volgens de literatuur voor het milieu zouden bezitten.

2) Het wegvallen van de gegevens abundantie en
sociabiliteit'; al komen die enigszins tot uiting
in de dichtheid der gekarteerde soortswaarne
f* 1-dXi Klim<xct£
mingen.
Teneinde te voorkomen dat de fenologie van de betreffende
soorten een rol zou spelen, werd het gebied gedurende de karteringsperiode enkele malen in zijn geheel doorkruist en geïnventa
riseerd.
BEMONSTERING VAN HET WATER
Om enigszins een indruk te verkrijgen omtrent de chemische
(en fysische) gesteldheid van het water .werden verspreid door
het gehele gebied watermonsters genomen. Bij het bepalen van
de monsterpunten werd er vanuitgegaan dat met een zo gering
mogelijk aantal punten een representatief beeld van het gehele
reservaat moest worden verkregen. Een relatief klein aantal
punten op verschillende tijdstippen in het groeiseizoen syn
chroon bemonsterd geeft waarschijnlijk meer informatie dan een
groot aantal eenmalige bemonsteringen. Er werd dan ook naar
gestreefd op elk punt twee à driemaal in het seizoen een water
monster te nemen, zoveel mogelijk op dezelfde dag.
De moeilijkheid doet zich echter bij een onderzoek als dit voor
dat tegen de tijd dat men enigszins een idee heeft op welke
plaatsen gemonsterd zal worden, het vegetatieseizoen al verge
vorderd is, en men dus in feite reeds te laat kan zijn.
Gemonsterd werd op ongeveer 1 dm diepte. Hierbij dient echter
opgemerkt dat men zodoende te maken heeft met het oppervlakte
water en dat dieper gelegen waterlagen een sterk verschillende
samenstelling kunnen hebben (SEGAL, 1965). Twee flessen per
monster werden gebruikt; een glazen van 500 ml en een polyetheen
fles van 1000 ml, respectievelijk voor fosfaatbepaling en voor
de overige analysen. De monsters werden niet gefixeerd; ten
einde zoveel mogelijk omzettingen door in het water aanwezige
microörganismen te voorkomen, werden de flessen voor het vervoer
naar het laboratorium in donker en zo koel mogelijk opgeslagen.

'
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METING VAN -pH en SGV (electrisch geleidingsvermogen)
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De pH kan in het veld gemeten worden of later in het verzamelde
monster. Bij metingen in het veld "bleek dat de pH op dezelfde
plaats op een verschillend tijdstip soms opmerkelijke verschil
len vertoonde (in slecht of zziet, gebufferde wateren).
Soortgelijke pH schommelingen (natuurlijk niet geheel overeen
komstig) werden waargenomen bij het meten van de in flessen
opgeslagen monsters, ook al werden die vrijwel in het donker
bewapurCL. Daar het verzamelen van de monsters verspreid door het
gehele gebied ruim een dag in beslag nam, leek het meten van de
pH in het veld door de uiteenlopende tijdstippen waarop dit
gebeurde weinig zinvol en daarom werd de pH van de monsters in
de flessen synchroon gemeten. Een veel mooiere doch kostbare
methode zou zijn om de pH op de monsterpunten over een langer
tijdsverloop dmv. recorders vast te laten leggen. Het SGV werd
eveneens in de opgeslagen monsters bepaald vóór verzending naar
het laboratorium.
HOOFDSTUK III
RESULT.IEN EN OECOLOGISCHE INTERPRETATIE
In dit hoofdstuk zal een overzicht gegeven worden van de soorten
die werden gekarteerd; hierbij zullen wat betreft levensvorm
de volgende groepen worden onderscheiden (WESTHOEP en DEN HELD;
1969).

1. Hydrofyten

: echte waterplanten; dwz planten, waarvan
de vegetatieve delen zich normaal in het
water of op het wateroppervlak bevinden
en bij landvormen gereduceerd raken.

2. Helofyten

: moerasplanten, onder water wortelend, doch
zich met stengel en bladeren althans ten
dele boven water verheffend.

3. Oeverplanten : in dit milieu bijna altijd aan de oever,

maar boven de waterspiegel wortelend.
Van elk der gekarteerde soorten zal een korte samenvatting
worden gegeven over hetgeen bekend is omtrent hun oecolibgie,

- 11 waarna per soort een beschouwing van het verspreidingspatroon
in"de Weerribben" volgt.
1. Hydrofvten
fonteinkruid
Gekarteerde soorten: Potamogéton lueens si
perfoliatus
natans o/twe^e obtusifolius 2 TeifrF.rti f-Ql<r
pectinatus
compressus eifir ~
01*1 SpUS
1/BtU WCR7£1
w&TE sL ELl£
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Polygonum amphibium f. natans
Nymphaea alba
Nüphar lutea
Nymph'oïdes peltata

POTAMOGÉTON LUCENS L.
MILIEU
Voorkomend in zoet water van plassen (petgaten) en brede vaarten
en tochtsloten. Zelden in geheel stilstaande wateren. In voedsel
rijk, doch niet verontreinigd water (HEJNY I960); voorts in oude
rivierlopen (V/JT DONSELAAR, 1961).
DIEPTE
0,1 - 6 m ; optimaal big diepten van 1 - 3 m. Bij onderzoek
van een groot aantal oude rivierlopen bleek een presentieoptimum
te liggen op 1,0 - 1,1 m (van DER VOO & ÏÏE8TH0FF, 1961).
De soort blijkt zich aan veranderingen in waterdiepte te kunnen
aanpassen, door wijziging in bladvorm en groeiwijze (CLASON, 1964).
SUBSTRAAT
Bij voorkeur op een sapropeliumlaag, die boven zand, klei of
laagveen kan liggen. De soort kan uitgestrekte bestanden gaan
vormen, die in grote plassen in pollen optreden, en dus niet de
gehele bodem bedekken (CLASON, 1964). Ofschoon de soort goed
bestand is tegen heftige waterbeweging door de wind verdwijnt
hij bij toenemende scheepvaart (ibid.) De soort blijkt vrij
gevoelig voor chloride te zijn: bij een gehalte van 90 mg/1
vertoont hij een aanzienlijke achteruitgang (van DER VOO &
WESTHOFF, 1961).

VERSPREIDING IN "DE WEEBRIBBEN" (kaart 9)
Het verspreidingspatroon van Potamogeton lueens ondersteunt de
beschreven indicatiewaarde voor eutroof, niet vervuild water,
voornamelijk in brede vaarten, zoals: Kalenbergegracht, Van
Heuvengracht en Wetering. Merkwaardig is, dat in bepaalde delen
van het gebied, bij vergelijking met gegevens van voorgaande
jaren (van ZON-van WÀGTENDONK, 1968) blijkt, dat de soort sterk
is achteruitgegaan en plaatselijk zelfs geheel verdwenen is.
Dit is met name het geval in de van Heuvengracht. Voor deze
achteruitgang in zeer korte tijd zou men verklaringen kunnen aan
voeren;
1) De toenemende.-verontreiniging van het oppervlakte water, ook
in dit gebied.-(Bij beschouwing van de verspreidingskaart blijkt,
dat de soort bij de vffoouwing van Kalenberg niet voorkomt,
terwijl hij langs de oevers tussen Kalenberg .en Ossenzijl
plaatselijk vrij talrijk wordt aangetroffen).
In dit verband wordt opgemerkt dat het dorpje Kalenberg het
rioolwater rechtstreeks via een gemaal terplaatse in de Kalenbergergracht loost. Wateranalyses (zie tabel 1 monsterpunt 3)
toonden aan dat hot chloride gehalte ter plaatse vrij hoog kan
zijn en wel boven de in de literatuur genoemde schadelijke
hoeveelheid van 90 mg/1. Daar de heersende windrichting weste
lijk is, zal de invloed van deze verontreiniging zich in de
van Heuvengracht kunnen uitstrekken en mogelijk de oorzaak zijn
van deze achteruitgang van Potamogeton lueens. Het wel voorkomen
van de soort in de Wetering zou dan verklaard kunnen worden,
door het feit dat hier een sterke verdunning is opgetreden.
(Zie tabel 1, monsterpunten 36 en 37). Ook het gemaal bij
Wetering beïnvloedt deze verdunning daar dit water uit de
polder van Scheerwolde via de 7etering in het reservaat loost.
2) Het regelmatig maaien van de waterplanten. Waarschijnlijk is de
invloed hiervan in de Van Heuvengracht groter dan b.v. in de
Wetering in verband met de gesteldheid van de oevers. Deze zijn
bij de Wetering met keien en puin verstevigd, bij de Van
Heuvengracht niet. Hierdoor kan in laatstgenoemde gracht veel
dichter langs de oevers gemaaid worden dan in de Wetering.
3) Het steeds intensievere waterverkeer met buitenboordmotoren,
dat speciaal ook in de Van Heuvengracht schadelijk zou kunnen
werken doordat daar dicht langs de oevers kan worden gevaren.
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POTAMOGETON PERFOLIATÏÏS L.

MILIEU
In rivieren, "beken, kanalen, plassen, in min of mee£ zwakstromende
vaarten met een tijdelijke waterbeweging, in mfnder eutrofe
wateren dan Potamogeton lueens (CIASON, 1964; WESTHOFF & DEN HELD
1969).

DIEPTE
Variërend van o,3 - 1,5 m; mogelijk dieper.

SUBSTRAT
Yenig-kleiig of venig-zandig milieu (CLÄ.SON, 1964).
. . .
Deze soort is op te vatten als euhydatofyt (HEJNÎ, I960) d.w.z.
een hydrofyt, die permanent in water moet leven, dus geen
limeuze oecofase doorstaat en waarvan de vegetatieve delen
niet in contact staan met de lucht; dit in tegenstelling met de
hiervoor genoemde soort, waarvan de bladeren soms met de toppan
boven het water uitsteken. Voorkomend in mesotroof tot eutroof
water, van zoet tot mesohalien (tot iets voorbij 1000 mg/1 Cl')
(CIASON, 1964-). De soort heeft een zekere voorkeur voor stand
plaatsen, waar verschillende soorten water elkaar ontmoeten
(storing) b.v. waar vaarten in plassen uitmonden. Het concur
rentievermogen is gering, zodat de planten in snel dicht
groeiende sloten slechts bij pionierbegroeiing een rol van
betekenis kunnen spelen en juist in diepe, grote wateren op de
voorgrond komen (ibid.). De soort vertoont een grote affiniteit
met een sterke waterbeweging (HEJNÎ, I960; CLASON, 1964)0
De soort is vrij ongevoelig voor afmaaien, doordat de in de
bodem achterblijvende wo3?telstok weer gemakkelijk uitloopt
(HEJNÎ, I960). Bovendien kan dit afmaaien de verspreiding be
vorderen, doordat de afgemaaide delen weer uitgroeien.
VERSPREIDING IN "DE WESKRIBBEN" (KAART 9)
De soort werd slechts enkele malen plaatselijk waargenomen uit
sluitend aan de oevers van de brede vaarten met name: in de
Wetering, in de bocht bij de overgang Wetering- Van Heuvengracht; in de Kalenberger.gracht tussen Kalenberg en Ossenzijl
en bij Ossenzijl terhoogte van de splitsing Kalenbergergrachtkanaal van Steenwijk naai Ossenzijl. Het is opvallend, dat de
soort uitsluitend werd ai ngetroffen in wateren welke in de
richting Noord-Zuid verlopen en bijna uitsluitend langs de
westelijke oever hiervan;; dus de van de wind gekeerde (luwe)
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te verbinden.
POTAMOGETON NATANS L.
,*•

MILIEU
In tamelijk voedselarm tot eutroof water, al dan niet met een
tijdelijke waterbeweging, maar beschut tegen wind en golfslag;
in vaarten en kanalen en in luwe bochten van grotere wateren
(CLASON, 1964; WESTHOFF & DEN HELD, 1969).
DIEPTE
Optimaal en vaak in betrekkelijk ondiep water (0,8-1,0 m) , ook
bij geringere diepte. Zelden in meer dan 3 m diep water;kan dan
echter toch nog-dominant zijn. Vaak samen voorkomend met
Nymphaea alba L. (ibid).
SUBSTRAAT
Bij voorkeur lemige bodem of sapropelium, zelden op zuivere
minerale bodem (ibid).
De soort is zeer gevoelig voor waterbeweging, en zal zelden in
stroming voorkomen; hij wordt dan ook vnl. langs de oevers van
niet druk bevaren wateren, . " als sloten en petgaten aangetroffen.
Het is zeer waarschijnlijk, dat zijn voorkomen primair bepaald
wordt door het ontbreken van sterke waterbewegingen, terwijl de
chemische gesteldheid van het water van minder betekenis is.
Bekend is dat de soort zelfs in verontreinigd stilstaand water
kan voorkomen, terwijl ze ongevoelig is voor een chloride gehalte
tot 104 mg/1 (van DER VOO & ",7ESTHOFF,196l).
Potamogeton natans beschikt over een groot concurrentievermogen
t.a.v, andere waterplanten;
le door de grote tolerantie ten opzichte van het milieu;
2e door de wintergroei op de bodem en door ontplooien en
zich dan uitspreiden, en die vaak grote oppervlakteanage
noeg in beslag nemen.
Zelfs op natte grond kan de soort zich goed handhaven als
gedrongen moeras- of landplant (CLASON, 1964).
VERSPREIDING IN "DE WEERRIBBEN" (kaart 9)
De soort werd in het gehele gebied, zowel in eutrofe als minder
eutrofe wateren aangetroffen. Uit het verspreidingspatroon zijn
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weinig conclusies te trekken, al wordt de gevoeligheid voor water
beweging hier nog eens onderstreept door het voorkomen op luwe
plaatsen, zoals in smalle, rustige wateren en langs oevers van
bredere wateren, vooral in bochten of inhammen. -In ondiepe
brede petgaten komt de soort ook wel (vaak samen met Nymphaea)
op enige afstand van de oevers voor.
Voor de verspreiding van de soort zouden de zeer -makkelijke
afbrekende rhizoomstukken van belang kunnen zijn. Het is dan
ibok niet denkbeeldig dat de soort zich mede als gevolg van het
maaien van .de oeverkanten van sloten en vaarten extra zal kunnen
uitbreiden.
POTAMOGETON OBTUSIFŒLIUS Mert. et Koch
MILIEU: Plassen, kanalen, rivieren, beken, oude rivierlopen met
weinig horizontale waterbeweging; vaak ook in vrij smalle
sloten vnl. op plaatsen waar deze met andere wateren (zoals
pet gaten) in verbinding staan (CLâSON, 1964-).
DIEPTE
Vitaal voorkomend in water tot 2 m diep; meestal op 0,8-1,Om.

SUBSTRAAT
Op zandige, venige of kleiige bodem (ibid). Tig. SEGAL (1965)
enige voorkeur voor veen.

De soort is niet op te vatten als euhydatofyt (HEJFÎ, i960),
daar de bladen door een vettig oppervlak kunnen drijven. Enkele
auteurs in Scandinavië rekenen Potamogeton obtusifolius tot de
fosfor-eutrafente soorten (IVERSEN; OLSEN, cit.CLJJ30N 1964).
In tegenstelling hiermee noemt OBERDÖRFER het voor Zuidwest-'
Duitsland juist een soort van vrij voedselarm of kalkvrij water.
Waarschijnlijk komt de situatie in Nederland meer met de
Scandinavische .overeen, MEYER en DE WIT vermelden een pH optimum
van 7-8 (ibid).
De soort is zoutmijdend; hij komt in mesohalien water niet, in
oligohalien mileu nauwelijks voor. In stilstaand, zowel als in
stromend water; verdraagt vrij sterke waterbeweging door de
wind. Hij mijdt sterk verontreinigd milr.eu (ibid).
VERSPREIDING IN DE .TEEKRIBBEN (KAART 9)
Uit het verspreidingspatroon van de soort blijkt dat deze vaak
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verbinding staan: Potamogeton obtusifolius als "storingsindica
ter" (SEGAL, 1965).

Dit effect zal groter zijn naar mate deze wateren meer in
chemisch opzicht verschillen. De soort werd regelmatig aange
troffen "bij doorgangen van vrij eutrofe vaarten (bv. Hamsgracht)
naar relatief minder eutrofe petgaten, b.v. in de Schut-en
Grafkampen en de doorvaart van de Hogewegsloot naar de petgaton
van de Lokker polder.
POTAMOGETON PECTINATUS L.
MILIEU
In eutroof water, vaak bij een sterk verminderde helderheid;
ook in wateren met zoute kwel achter zeedijken, kanalen, vaarten
boezem- en polderwateren, sloten en plassen, rivieren en oude
rivierlopen (CLASON, 1964; WESTHOPF & DETT HELD, 1969)
DIEPTE
0,2 - 1,2 m (ibid).

SUBSTRAAT
Op zand- of kleibodem; zelden op veengrond; meestal boven week
slib. (ibid).
Euhydatofyt (HEJE"?,1960), dwz. bladen niet boven het wateropper
vlak uitstekend. Potamogeton pectinatus is op te vatten als de
meest zout tolerante van alle inlandse Potamogeton-soorten die
zelfs wordt aangetroffen tot in wateren met 8,06 °^o Cl'. Over
het algemeen in mesohalien tot zoet, voedselrijk, stilstaand
tot stromend water, in diepte en helderheid sterk variërend
(ibid). De soort verdraagt goed onregelmatige waterbewegingen
en verontreiniging zoals veroorzaakt door bevaren»
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VERSPREIDING IN JE TJEERRIBBEN (KAART 9)
Evenals Bfcamogeton perfoliatus werd deze soort slechts op enkele
plaatsen aangetroffen; dit houdt natuurlijk niet in dat hij niet
méér kan voorkomen. Met name is het mogelijk dat hij ook elders
in de smalle zijsloten, die met de Kalenbergergracht in verbin
ding staan voorkomt; het was echter ondoenlijk al deze wateren
bij de kartering te betrekken. Als mogelijke oorzaken, waardoor
de soort niet méér voorkomt kunnen genoemd worden:
1) een weinig geschikt substraat (veen, zie boven)
2) water met een voor de soort te lage alkaliteit en vooral
te weinig kalk.
POTAMOGETON COMPRESSUS L.

MILIEU
Vooral in beschutte wateren, ook in langzaam stromend zowel in
zuurstofrijk als in zuurstofarm milieu; in sloten, vaarten,
luwe bochten van plassen, vijvers en petgaten (CLASON, 1964),

DIEPTE .
tot ca. 1,5 m diepte (ibid).
SUBSTRAAT
Zowel op laagveen, zand, leem als kleigrond (ibid).
In tegenstelling tot P,obtusifolius is P.compressus wel op te
vatten als euhydatofyt (HEJNÎ, I960) daar de bladen niet op
het wateroppervlak drijven. Hij wordt opgevat als fosforeutrafente soort, die voorkomt in zoet tot zwak oligohalien en van
zwak mesotroof tot voedselrijk water (CLASON, 1964).
VERSPREIDING IN DE WEERRIBBEN (KAART 9)
Deze soort werd aanzienlijk minder aangetroffen dan P.obtusifolius. Mede aan de hand van het verspreidingspatroon zou men
kunnen stellen dat hij minder eutroof water prefereert dan
laatstgenoemde soort. Op grond hiervan zou men kunnen ver
wachten dat P.compressus in dit gebied in de komende jaren
als gevolg van de toenemende eutrofiëring en verontreiniging
steeds meer in aantal achteruit zal gaan.

- 18 POTAMOGETON CRISPÜS L.

MILIEU
Rivieren, kanalen, grachten, vaarten, sloten, yijvers, kleine
plassen, oude rivierlopen. In liet algemeen op "beschütte plaat
sen in zoet of brak, (mesohalien) stilstaand of stromend,
voedselrijk water (CLAS0N,1964).

DIEPTE
Van zeer ondiep tot ongeveer 1 m.

SUBSTRAAT
De soort heeft een voorkeur voor kleihoudende "bodem, waarop de
planten zich optimaal ontwikkelen (CLASON, 1964).
De soort is euhydatofyt en wordt door sommige auteurs opgevat
als indicator voor een stikstofrijk milieu (BEJNÎ, I960).
Hij heeft een grote tolerantie voor waterbeweging, wisselend
waterstand, diepte, substraat en chloridegehalte.
Hij wordt opgevat als infra-mesohaloob (MEIER
DE ".TT 1955) en
kan ook in sterk verontreinigd water leven; neemt bij eutrofi
ëring en verontreiniging vaak plaatselijk sterk toe en zou in
ons land daardoor steeds algemener worden (GLASON, 1964).
De soort verdraagt echter geen golfslag en groeit niet in open
water van plassen en rivieren.»
VERSPREIDING IN DE WEEBRIBBSN" (KAART - )_
Deze soort werd slechts één enkele maal in een doodlopende .
westelijke dwarssloo" van de Kalenbergergracht aangetroffen»
Ook hier is het heel goed mogelijk dat hij onder vergelijkbare
omstandigheden in het gebied méér voorkomt. De vindplaats
leek sterk eutroof terwijl mogelijk ook de wisseling van de
waterstand door bevaren van de Kalenbergergracht (dergelijke
dwarsslootjes worden als het ware "leeggezogen" en daarna
weer volgestuwd) van positieve betekenis is bij de ontwikkelin
van deze soort (Verg.HEJFÎ, I960). Als gezegd kan men ver
wachten dat de soort zich ook in dit gebied in de toekomst
bij toenemende verontreiniging en eutrofiëring zou kunnen uit
breiden, voor zover substraat en waterchemie dat toelaten.

POLYGONUM AMPHIBIUM L. fo. natans
MILIEU
Min of meer eutrofe wateren, al of niet met tijdelijke water
beweging, doch beschut tegen wind en golfslag; langs oevers
van smalle wateren en in luwe bochten van bredere (zoals b.v.
petgaten) CVESTHOFF & DEN HELD, 1969).
DIEPTE
0,4 - 1,2 m.
SUBSTRAAT
Venig sapropelium; deze soort blijkt echter een voorkeur te
vertonen voor een onderliggende kleibodem. Vaak blijkt dat op
plaatsen waar de soort voorkomt, als gevolg van vroegere over
stromingen, een kleilaag of -lens in de bodem aanwezig is
(SEGAL, 1965).
De soort bezit een grote oecologische amplitude, met name ook
voor wisselende waterstand. Volgens sommige auteurs komt de
soort zeer veel voor in de omgeving van broedplaatsen van
watervogels (HEJNÎ, I960). Verder veel voorkomend samen met
Hym-phaea alba en Nuphar lutea.
VERSPREIDING IN DE './ESRRIBB^N (KAART 8)
Bij beschouwing van het verspreidingspatroon van deze soort
kan opgemerkt worden dat deze vnl. langs de oevers van weilan
den voorkomt.
NYMPHAEA ALBA L.
MILIEU
In stilstaande, zowel als in licht bewogen wateren. In brede
plassen vnl. op luwe plaatsen in bochten enz. (^/ESTHOFF &
DEN HELD, 1969).
DIEPTE
0,5 - 3 m.

SUBSTRAAT
Venige of kleihoudende bodem, soms ook op zand.
In stromende en sterk door de wind bewogen wateren wordt de
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soort in het algemeen overheerst door Nuphar lutea. Hij is dus meer
dan Nuphar een soort van rustige wateren.
Het karakter van de vegetatie is mede afhankelijk van de mate waarin
anthropogene invloed plaats heeft ( ÏÏEJNÎ, I960). Maar de ontwikke
ling van Nymphaea alba onderscheidt de auteur voor Slowakije:
1) ongestoorde of slechts zwak beïnvloede ontwikkeling van
Nymphaea alba die in voorjaar en zomer als subdominant tot dominant
kan optreden.

2) gestoorde ontwikkeling in wateren die "gemaaid" worden.
In het Donaugebied heeft na het afmaaien een volledige regeneratie
van de soort plaats, waarna een tweede bloei in de zomer mogelijk
is (HEJFÎ, I960).
Overeenkomstig met deze gegevens werd in de '7eerribben waargenomen
dat de planten zich na de eerste maal maaien in het seizoen
(ongeveer eind juni) vrij snel herstelden en tot bloei kwamen, maar
na het maaien midden in het vegetatieseizoen (augustus) trad wel
vegetatief herstel op, maar bijna geen bloei. Hieruit blijkt duide
lijk hoe belangrijk de keuze van het tijdstip waarop gemaaid wordt
kan zijn voor de ontwikkeling van de vegetatie in het resterende
gedeelte van het seizoen.
VERSPREIDING IN DE 7EERRI3BBN (KAAET 10)

Nymphaea alba blijkt verspreid door het gehele gebied in de verschil
lende categorieën wateren te kunnen voorkomen, al is het met een
lagere abundantie dan Nuphar lutea.
Voorts werd bij het nagaan van de verspreiding van deze soort
wederom een ondersteuning gevonden voor de veronderstelling, dat
de soort minder goed bestand is tegen waterbeweging dan Nuphar
lutea. In bredere wateren werd de soort uitsluitend op tegen de
wind beschutte plaatsen waargenomen, terwijl Nuphar lutea vaak
midden in dergelijke wateren voorkwam. Ook Nymphaea werd soms in
het midden van brede, vrij ondiepe petgaten aangetroffen meer dan
meestal in de beschutting van helofyten of Nuphar lutea. De soort
komt voor op een diepte van 0,5 - 3m, maar bij voorkeur in het
diepste deel van het traject (VAN DER VOO & WESTHOFE, 1961) terwijl
Nuphar lutea bij een geringere diepte reeds optimaal kan voorkomen.
Waarschijnlijk is de diepte in het onderzochte gebied voor Nymphaea
minder geschikt dan voor Nuphar lutea.

- 21 NUPHAR LUTEA (L) Sm.
MILIEU
Als van Nymphaea alba, echter beter tegen enige waterbeweging
bestand.
DIEPTE
van 0,4 - 2m.
SUBSTRAAT
venig, kleiachtig of zandig.
Deze soort staat, gezien zijn oecologische amplitude zeer dicht
bij Nymphaea alba; beide behorend tot het .Nymphaeion (waterlelieverbond). Voor verschillen zie boven.
VERSPREIDING IN PS ÏÏEERRIBBEN ( KAART 10)
De soort werd verspreid door het gehele gebied aangetroffen en,
zoals big Nymphaea reeds werd vermeld, met een hogere abundantie
dan laatstgenoemde soort. Be oorzaak hiervan is waarschijnlijk,
dat met name de voornaamste vaarten en sloten .als gevolg van
het bevaren een flinke waterbeweging vertonen.
De soort is redelijk bestand tegen maaien en mogelijk beschikt
hij in dit opzicht over een grotere vitaliteit in dit gebied
dan Nymphaea.(Mogelijk mede door het bezit van onderwaterbladen).
In dit verband lijkt de situatie tegengesteld aan die in de
Slowaakse laagvlakten (HEJNÎ, I960). In ons land bereikt de
soort de hoogste bedekkingsgraad bij een diepte van 1 - 1,2 m
(VAN DIR VOO & WESTHOFF, 1961)
NYMPHOIDES PELTATA (Gmel,) 0.Kuntze
MILIEU
Meestal in vrij ondiepe eutrofe alkalische wateren, vaak in
verbinding staande ijiet grote rivieren; in plassen en langs
oevers van vaarten en kanalen(.ffiSTHOFF & DEN HELD,1969).
DIEPTE
van 0,5 - 3m (soms ondieper).

SUBSTRAAT
Bij voorkeur op kleihoudende bodem; in het algemeen boven minerale
grond.
Afmaaien, zowel in het voorjaar als in de zomer verdraagt deze soort
heel goed; hij regenereert veel eerder dan Nymphaea. De soort ont
wikkelt zich bij voorkeur bij een zekere waterbeweging of golf
slag (ibid).
VERSPREIDING IN DE WEERRIBBEN (KAART 5)
Uit het verspreidingspatroon kan opgemerkt worden dat de soort
hoofdzakelijk voorkomt ten Zuiden van de Kalenbergergracht; dit
kan in verband gebracht worden met het fluviatiel en marien kleidek,
hetgeen zich hier ter plaatse op de bodem bevindt (zie Bodemkaart).
Verder opvallend is dat de soort uitsluitend werd waargenomen in
de bredere vaarten, die een NO-ZW verloop hebben, dus overeenkomend
met de richting van de heersende wind. De waarnemingen onder
steunen hier volkomen de uit de literatuur bekende gegevens dat
Nymphoïdes peltata voorkomt in.eutrofe, vrij sterk bewogen wate
ren niet een kleihoudende bodem.
2. Helofyten
Gekarteerde soorten: Scirpus maritimus- -"viïippuris vulgaris (hier meestal submers
naïTr^:.
voorkomend en dan
dus als hydrofyt)
Rorippa amphibia
Glyceria maxima i i e s s p .i ?Butomus umbellatus £
Sagittaria sagittifolia puixRwa
Acorus calamus *<
S*
Typha latifolia ó-rq~£
Equisetum fluviatile HaipuP
- :, .
v ricöici,L
Menyanthes trifoliata wP.lê £
Alisma plantago-aquatica
SCIRPUS MARITIMUS L.
MILIEU
In matig brak tot zoet, stagnerend of zwak stromend water
(WESTHOFF & DEN HELD, 1969).
DIEPTE
Tot 1 m (ibid).
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SUBSTRAAT
Zandgrond bedekt met een sliblaag, op klei of op een venige onder
laag (ibid).
De soort komt algemeen voor op zilte gronden. Hij tneedt vegetatievormend op in brakke wateren (zoals b.v. sloten en plassen nabij de
zeekust). In bet binnenland voorkomend op plaatsen met zoute kwel
of andere vormen van instabiliteit (ibid). Verder komt de soort,
doch dan verspreid groeiend, voor in voedselrijke, meestal sterk
bewogen, al of niet stromende wateren, vnl. langs de oevers van
grote plassen, rivieren en kolken. (EEICHGELT, 1956)
De grens tussen vegetatievormend en verspreid groeiend valt in bet
district ongeveer samen met de grens tussen mesohalien en oligohalien water (1000 mg Cl'/l) (EEICHGELT, 1956).
VERSPREIDING IN DE vTEEERIBBEN (KAAKT 4)
Scirpus maritimus werd sporadisch, in het gebied aangetroffen. Uit
het feit dat de meeste vindplaatsen van deze soort ten Zuidwesten
van de Kalenbergergracht liggen, zou men de conclusie kunnen trekken
dat dit kleine aantal planten een overblijfsel betreft van een
oorspronkelijke grotere populatie; welke sedert de droogmaking
van de N.O.polder door een afname van het chloride gehalte van
het water sterk is achteruitgegaan. Bekend is door gesprekken met
de plaatselijke bevolking dat het veen, dat ten Zuidwesten van de
Kalenbergergracht werd gewonnen, beschouwd werd als van een mindere
kwaliteit dan dat van het overige deel van het gebied in verband
met het hogere zoutgehalte.
HIPPURIS VULGARIS L.
MILIEU
In kwelsloten en kwelgaten, vaak op de grens van holoceen en Pleisto
ceen; echter ook in andere "contactzones" als brakke poldersloten
(WESTHOFF & DEN HELD, 1969).
DIEPTE
• •
Tot ongeveer 1,2 m of dieper (tot 2,5 m • SEGAL, 1970, in litt.).
SUBSTRAAT
Slikkig, boven zand (WESTHOFE & DEN HELD, 1969) of klei (SEGAL, 1970,
in litt.)»

Omtrent de oecologische eigenschappen van deze soort merkt HEJFÎ
(i960) op dat hij een schakel vormt tussen de echte hydatofyten
en de soorten van een wisselende waterstand, waarbij hij echter
meer tot laatstgenoemde groep gerekend mag worden. De soort komt
over het algemeen voor in Ca-rijke wateren. Daar afgemaaide stengel
delen nog lang hun vitaliteit "behouden, is verspreiding waarschijn
lijk op deze wijze mogelijk; het is echter nog niet te zeggen of
dit in de ïïeerribben ook het geval is. In winter en voorjaar is
de plant geheel submers, in de zomer meestal emers (in de 7/eerribben echter veelal submers blijvend in verband met voorkomen op
diepere plaatsen).
VERSPREIDING IN DE WEERRIBBEN (KAART 4-)

Opvallend is dat de soort slechts ten zuiden van de Kalenbergergracht voorkomt en dan nog uitsluitend plaatselijk in brede
vaarten en petgaten. Hij vormt als het ware een gordel, die onge
veer evenwijdig aan de ICalenbergergracht verloopt. Merkwaardig is.
dat dit verspreidingspatroon ongeveer samen valt met een mariene
fluviatiele kleibodem, die terplaatse werd .afgezet boven de reeds
aanwezige zandlaag (zie bodemkaart, fig.2). Het voorkomen van de
soort uitsluitend in brede wateren welke in de lengterichting op
de heersende windrichting gelegen zijn, is mogelijk te verklaren
met de voorkeur van deze soort voor enige waterbeweging.
RORIPFA AMPHIBIA (L) Besser
MILIEU

Langs oevers die 's zomers oppervlakkig droog kunnen vallen, ook in
oude rivierlopen en periodiek droogvallende wateren. Meestal in
kalkrijk en voedselrijk water.
DIEPTE

Langs de oevers in zeer ondiep water tot ongeveer 0,3 m.
SUBSTRAAT

Dikke, min of meer compacte laag sapropelium op venige of minerale
ondergrond; soms op veen of kleigrond waar sapropeliumlaag ontbreekt.
De soort kan zich verspreiden door middel van zaden en met behulp van
op het blad gevormde adventief spruiten. Uit één moederplant kunnen
op deze wijze drie tot vier nieuwe exempLaren ontstaan, die in de
herfst reeds volledig ontwikkelde rozetten bezitten. Dit maakt
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het de soort mogelijk om een dichte vegetatie te vormen, vaak ten
koste van andere hydro-ochthofyten (HEJFÎ, I960 : oeverplanten,
die ook aan de terrestrische limeuze fase zijn aangepast). Versprei
ding kan ook plaats vinden, doordat gehele planten^bij de grond
afbreken, en eventueel door het zakken van de waterspiegel. Elders
aan de periferie van dergelijke wateren kan de soort zich weer
vestigen.
VERSPREIDING 111 DE WEERRIBBEN (KAART 4)
Rorippa amphibia komt verspreid door het gehele gebied voor. De
abundantie is het hoogst langs de oevers van de brede secundaire
en vrij druk bevaren vaarten. De soort vormt hier soms uitgestrekte
"zomen" langs de oevers. In deze brede wateren (bv. de vaarten,
die de Kalenbergergracht en de Hamsgracht verbinden) is het water
langs de oevers zeer ondiep; plaatselijk komen drijftillen en
helofyten vegetaties voor, zodat slib en detritusdeeltjes hier
tot bezinking kunnen komen. Ook op plaatsen, waar verschillende
wateren in verbinding staan en vaak versmallingen optreden, waarbij
in de bochten het water ook erg ondiep is, ontstaat een goed milieu
voor Rorippa amphibia. Met name is dit het geval bij de verbin
dingen tussen petgaten in de Schut- en Grafkampen en de Hamsgracht
en plaatselijk langs de oevers van de verbindingssloot tussen de
Hogewegsloot en het petgatencomplex van de Lokkerpolder. Op der
gelijke plaatsen ziet men ten gevolge van een verminderde door
stroming met een opeenhoping van organisch materiaal. Het is
echter duidelijk dat het voorkomen van Rorippa amphibia primair
wordt bepaald door plaatselijk zeer ondiep water en een laag
sapropelium. Ofschoon de soort zich in sterk eutrofe milieus
blijkt te kunnen handhaven, is het zeer waarschijnlijk niet juist
om hem als indicator van dergelijke milieu's op te vatten, al ziet
het er naar uit dat hij wel over een zekere voorkeur voor mitraathoudend water beschikt, (zie tabel 1, o.a. de monsterpunten 16,
25 en 28).
GLYCERIA MAXIMA (Hartm.)Holmb.
MILIEU
Aan de rand van vaarten, kanalen, oude rivierlopen, wielen enz.
met bewegelijk veelal sterk verontreinigd, fosfaat-, nitraat- en
kaliumrijk water (-3IESTH0FF & DM HELD, 1969).
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SUBSTRAAT
Weke, sterk gereduceerde grond (ibid.)
De soort vormt meestal lintvormige vegetaties langs sloten, plassen
en kolken in rietlanden en zeggemoerassen; in moerassige bemeste,
weinig beweide graslanden, ook veel in het overstromingsgebied van
beken. Door de toenemende verontreiniging
van onze wateren wordt
t
deze soort in ons land steeds algemener (ibid),
VERSPREIDING 1N DE WEERRIBBEN (KAART l)
Bij het beschouwen van het verspreidingspatroon van Glyceria maxima
in het natuurreservaat blijkt dat deze soort een grote affiniteit
vertoont met oevers van gronden, die als hooi- of weiland in gebruik
zijn en die tendele met kunstmeststoffen worden bemest.
Zeer waarschijnlijk is de soort hoofdzakelijk een indicator .voor
eutrofie. Ook in kleinere sloten kan hij worden waargenomen.
Verwacht kan worden dat deze soort zich door de toenemende eutro
fiëring ook in dit gebied in de toekomst aanzienlijk zal kunnen
uitbreiden» Ten dele is dit reeds geconstateerd (V-U" ZON- VAN ,7AGTENDONK 1965). Een dergelijke kartering over een aantal jaren uitge
voerd zal hieromtrent informatie kunnen verschaffen, terwijl dan
tevens een beter inzicht kan worden verkregen omtrent de bronnen
van verontreiniging en de invloeden hiervan.
BUTOMUS UMBELLATUS L.
MILIEU
In stilstaand of zwak (meestal tijdelijk) stromend zoet tot oligohalien zeer voedselrijk water; in sloten en langs vaarten, op luwe
plaatsen aan oevers van vijvers en plassen (VAN OOSTSTROOM &
REICHGELT, 1964).
DIEPTE
Tot ongeveer 0,5 m zelden tot 1 m (ibid).
SUBSTRAAT
Min of meer modderig slib op zand, leem of kleigrond, soms ook op
zand met een weke sapropeliumlaag (ibid.).
Butomus umbellatus kan opgevat worden als een soort van wisselende
waterstand die voornamelijk op ca-rrijke bodem is geconcentreerd
(HEJNÎ, i960). Na beschadiging van de bladen b.v. door afmaaien,
sterven deze af. Het rhizoom blijft echter onbeschadigd achter en
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aan het uiteinde ontwikkelt zich een nieuwe scheut. De totale produktie, de lengte van het rhizoom en het aantal bladen zijn na .het
maaien slechts weinig kleiner dan van de onbeschadigde planten.
Bovendien wordt het verschil snel door de verhoogde- vorming van
uitlopers teniet gedaan. Deze vormen in tegenstelling tot de niet
beschadigde exemplaren een groot aantal bladen (ibid). Tengevolge
van zijn geringe gevoeligheid voor slootherbiciden is de soort
sedert ongeveer 1961 lokaal faciesvormend gaan optreden waar
dergelijke stoffen worden gebruikt. (VAM" OOSTSTROOM & REICHGELT,
1964).
VERSPREIDING IN DE WEERRIBBSN (KMBT l)
De soort vertoont een grote affiniteit voor ondiepe wateren in de
directe omgeving van boerderijen of langs bemeste en beweide gras
landen. Meestal zijn dit vrij smalle sloten, doch de soort wordt
ook aangetroffen langs de oevers en in ondiepe inhammen van brede
vaarten zoals de Kalenbergergracht. Hier werd hij plaatselijk in
een lintvormige vegetatie waargenomen.
SAGITTARIA SAGITTIFOLIA L.
MILIEU
In en langs sloten, vaarten, oude rivierlopen enz. In zoet tot
zwak oligohalien matig tot zeer voedselrijke, stilstaande tot
zwakstromende wateren. In diepe of matig stromende wateren komt
de soort met lijnvormige bladen voor (VAU OOSTSTROOM & REICHGELT,
1964).
DIEPTE
Meestal tot ca.0,3 m, doch ook wel dieper tot ca. 1 m. (ibid).
SUBSTRAAT
Op modderige plaatsen boven rivier- en beekklei, zelden boven
rivierleem, zand of veen (ibid.).
De soort blijkt volgens diverse auteurs over een groot aanpassings
vermogen aan wisselend milieu te beschikken (HEJNÎ, I960), met
name aan wisselingen in de waterstand. Een opvallende achteruit
gang van de soort kan men plaatselijk waarnemen ten gevolge van
vraat door vee en watervogels.
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VERSPREIDING IN DE WEERRIBBEN (KAART 2)
Uit het verspreidingspatroon van deze soort is af te leiden dat hij
in verschillende watertypen en verspreid in het gehele gebied voor
komt; zowel langs de oevers van brede vaarten, zoal§. de Kalenbergergracht en de Wetering, als in smallere, druk bevaren wateren, zoals
de Hamsgracht. Bovendien soms in kleine inhammen van de hiervoor
genoemde wateren en in smalle verbindingssloten. Duidelijk blijkt
dat hij het meest abundant voorkomt in wateren die langs woonkernen
lopen en meestal vrij druk bevaren worden, b.v. in de Hogewegsloot
(voornamelijk tussen het biologisch station en de Van Heuvengracht);
langs de Kalenbergergracht met vrijwel doorlopende bebouwing (al
thans langs de westelijke oever) van Kalenberg tot Ossenzijl. Boven
dien komt de soort bij de hier aangelegde picknickplaatsen ook in
een hogere abundantie voor» Ook werd hij vaak waargenomen in smalle,
ondiepe slootjes of doodlopende inhammen bij boerderijen of woon
huizen, vaak bij aanlegplaatsen voor bootjes.
Het bovenstaande duidt op een ondersteuning van de heersende opvat
ting dat de soort in matig tot sterk eutroof water kan voorkomen.
De grote abundantie in de verbindingssloten tussen de Hogewegsloot
en de Kalenbergergracht in de nabijheid van laatstgenoemde zou
verklaard kunnen worden uit het indringen van het eutrofe water in
deze veBbindingssloten ten gevolge van de heersende zuidwestelijke
wind. In dit verband is ook opvallend dat de soort aangetroffen
wordt in de bochten van de Kalenbergergracht, de Van Heuvengracht
en de Wetering.
De invloed van maaien is op deze soort in de meeste gevallen niet
erg groot, daar hij, zoals hiervoor reeds is opgemerkt, heel vaak
in kleine ondiepe inhammen of zeer smalle ondiepe verbindingssloten
voorkomt, die bij het maaien meestal niet bereikt worden; bovendien
blijft bij afmaaien het rhizoom in de bodem achter. De wateranalyses
bevestigen de voorkeur van de soort voor eutroof water (tabel 1,
o.a. punt 25).
ACORUS CALAMUS L.
MILIEU
Langs sloten, vaarten en plassen, op plaatsen
onder water plotseling steil afloopt. Meestal
reinigd water (WESTHOFF & DEN HELD, 1964). In
eutroof water, zoutmijdend; veel langs oevers
vooral bij tijdelijke verhoging van het water
&. REICHGELT, 1964).

waar het oevergedeelte
in enigszins veront
eutroof tot sterk
van weilanden voorkomend,
peil. (VAN OOSTSTROOM
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DIEPTE

Tot ca. 0,5 m (ibid).
SUBSTRAAT
Voornamelijk op venige kleiige, eventueel zandige bodem (ibid.).
De soort die oorspronkelijk uit/Z.O.Azië komt, werd in 1557 in
Europa ingevoerd en is sindsdien uit de Botanische tuin van Wenen
via diverse andere Botanische tuinen verspreid en in een groot
gedeelte van Europa verwilderd. In 1633 werd Acorus calamus in
ons land voor het eerst in de omgeving van Leiden waargenomen
(ibid.).
VERSPREIDING IN DE WEERRIBEEN (KAART 5)
In grote trekken is het verspreidingspatroon van Acorus calamus
gecorreleerd met wateren in de omgeving van weilanden en woon
kernen in het gebied, waarschijnlijk door voorkeur voor stikstofri.jk water. Het plaatselijk ontbreken van de soort in de Kalenbergergracht ter hoogte van Kalenberg is waarschijnlijk een ge
volg van omstandigheden, die voor deze soort ongunstig zijn,
zoals de gedeeltelijk beschoeide waterkanten, vaak te diep
water en plaatselijk mogelijk een te sterke waterbeweging door
bevaring. Langs de oevers van de smalle zijsloten en inhammen
tussen de huizen kan de soort echter wel goed voorkomen mede
als gevolg van vrij ondiep water en een minder sterke water
beweging. Het voorkomen op dergelijke plaatsen komt echter niet
geheel tot uitdrukking in de verspreidingskaart daar deze vaak
moeilijk bereikbare wateren om practische redenen niet in de
kartering werden opgenomen.
Het verspreidingspatroon van Acorus calamus in de Weerribben
vertoont vrij grote overeenkomst met dat van Glyceria maxima
die eveneens een soort is van eutroof water.
TYPHA LATIFOLIA L.
MILIEU
In open, zo goed als verland, rustig stilstaand zoet tot mesohalien water, op tegen golfslag beschutte plaatsen. Hoofdzakelijk
voorkomend in sloten, vaarten, stilstaande kanalen, rietmoeras
sen, oude rivierlopen, in luwe bochten aan de oevers van meestal
kleine plassen in mesotrofe en metatrofe vennen, petgaten en
hoogveenpoelen enz. (VAN 00STSTR00K & REICHGELT, 1964).
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Op verschillende diepten tot ruim 1 m (ibid.).
SUBSTRAAT
Zowel op een week anorganisch substraat; b.v. slappe (met water
doordrenkte) klei of leem, als organisch materiaal (hoog- of
laagveen)o Ook op harde zandbodem voorkomend b.v. in de Flevopolder;
doch het zand is dan wel bedekt met een 5-25 cm dikke laag slib,
slikkig zand of organische resten (ibid).
De wortelstok heeft een slap substraat nodig, de wort-ls zelf
zijn in staat om de plant ook in harde grond te verankeren.
Typha latifolia komt meestal in voedselrijk milieu voor, dóch
verder naar de voedselarme zijde van het milieutraject dan
T.angustifolia (ibid). Kenmerkend is de voorkeur voor een milieu
waar sedimentatie optreedt, of waar organisch materiaal snel
oxideert. Hier komt de soort snel tot absolute dominantie b.v.
op droogvallende bodems als in de Flevopolder (ibid.).
Volgens HEJÎTÎ (I960) vindt men een duidelijke concentratie van
Typha latifolia op extreme standplaatsen, d.w.z. aan oevers van
wateren, die verontreinigd worden.
VERSPREIDING IN DE WEEKRIBBEK' (KAART 8)
De soort werd op twee delen van het gebied vrij regelmatig waar
genomen n.l. plaatselijk in de Boon's- en in de Lokker-polder.
Behalve hier werd Typha latifolia slechts op enkele plaatsen
verspreid in het gebied aangetroffen en dan meestal met zeer
weinig exemplaren per vindplaats. In de eerstgenoemde versprei
dingsgebieden is waarschijnlijk sprake van een metatroof milieu,
ten gevolge van ^uanotrofie door het voorkomen van een purper
reigerkolonie en veel watervogels in deze gebieden. Bovendien zou
men zich kunnen voorstellen dat de invloed van het eutrofe water
van de Hogewegsloot door de heersende windrichting ook in genoemde
gebieden aanwezig is. In de Lokkerpolder is heel fraai te zien
dat de soort voornamelijk optreedt op plaatsen waar het water
min of meer stagnatie ondervindt en organisch materiaal zich
plaatselijk kan ophopen. Dit is het geval aan de uiteinden van de
petgaten en op andere luwe plaatsen, b.v. in luwe bochten, waar
het water ook vrij ondiep is.
Een nieuwe kartering va een aantal jaren zal ook voor deze soort
interessante informaties kunnen verschaffen, met name wat betreft
de lokale door get gebied verspreide vindplaatsen van Typha
latifolia. De vraag doet zich hierbij namelijk voor of het
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hier een restant van voormalige grotere populaties, of enkele
pioniers van een toekomstige grotere populatie betreft.
EQUISETUTi FLUVIATILE L.
MILIEU
In matig eutroof water; vooral op plaatsen met kwel brede verlandingsstroken vormend» Ook in ondiepe sloten. Vrijwel in het gehele
land algemeen (WESTHOFF & DEN HELD, 1969).
DIEPTE
Tot ca. 0,5 m.
SUBSTRAAT
Dikke losse sapropeliumlaag.
De soort is waarschijnlijk niet erg bestand tegen wisselingen in de
waterspiegel (HEJNÏ, I960)„
VERSPREIDING IN DE WE'JRIBBEN (KAART 8)
Merkwaardig is dat de soort bijna uitsluitend voorkomt in het
zuidoostelijk deel van het gebied. M.i. kan dit verspreidingspa
troon in verband gebracht worden met de aanwezigheid van riet
en zeggeveen (zie BODEKKAART, fig.2), Ook de overgang veen - klei
zou hierbij een rol kunnen spelen (vgl. VAN DER VOO, 1965, Po37)»
Optimale vegetaties van de soort werden aangetroffen plaatselijk
in de bocht van de verbindingsvaart van Heer van Diezenvaart en
Wetering en plaatselijk in de petgaten ten westen van het plaatsje
Nederland, elders trad de soort slechts spaarzaam op.
MENYANTHES TRTFOLIATA L.
MILIEU

Matig eutroof-, soms in stagnerend water, vooral in contactzones van
voedselrijk en voedselarmer water.
DIEPTE
Tot ca. 0,7 m.

- 32 SUBSTRAAT
Waarschijnlijk bij voorkeur boven minerale bodem waarop een niet te
dikke laag organisch materiaal ligt (WESTHOFF & DEN HELD, 1969).
HEJÎTÎ (I960) onderscheidt twee verschillende standplaatsen voor
deze soort:
1) aan de periferie van rietlanden op drijvend of zich van de grond
ophogend substraat» Dit substraat kan allochthoon zijn (aange
spoeld
materiaal uit de rietvegetatie of van hydrofyten) of
autochthoon. Bij verdere verlanding ontwikkelt de soort zich in
de richting van het open water.
2) in uitgebaggerde sloten of plassen in veen- en moerasgebieden.
Als de oevers opnieuw begroeid raken treedt de soort vaak als
pionier op, ook vaak tezamen met Carex paniculata.
In Tsjechoslowakije komt Menjanthes o.a. voor in het Equisetetum
limos, waarin hij subdominant kan optreden op organisch substraat,
waaraan Equisetum fluviatile en Phragmites australis enige stevig
heid hebben gegeven.
VERSPREIDING IN DE WEERRIBBEN (KAART 2)
In grote trekken komt het verspreidingspatroon van deze soort vrij
goed overeen met dat van Equisetum fluviatile, hetgeen, als gezegd,
overeenstemt met de situatie in Tsjechoslowakije (HEJNÎ, I960).
Gezien de grote overeenkomst van het verspreidingspatroon van de
soort met dat van Equisetum fluviatile zou deselfde conclusie
getrokken kunnen worden als bij deze soort wat betreft de korrelatie
van het voorkomen met de aanwezigheid van riet- en zeggeveen.
Mogelijk speelt hierbij de aanwezigheid van een marien of fluviatiel
kleidek ook plaatselijk een rol.
ALISKA PLANTAGO-AQUATICA L.
MILIEU
Zoet tot oligohalien; meso- tot eutroof, vooral in metatroof milieu.
Ook voorkomend in sterk verontreinigd water; in en langs ondiepe
plaasen, vijvers, sloten, greppels, kanalen enz. (VAN 00STSTR00M &
REICHGELT, 1964).
DIEPTE
Vnl. in ondiep water tot ca. 0,6 m, met een optimum bij
0,1 - 0,3 m (ibid.).

HEJÎtfî (I960) geeft voor Slowakije een dieper optimum bij 0,3 0,4- m en vermeldt dat de soort in dieper water voorkomt dan
Alisma buceolatum; volgens enkele Nederlandse auteurs is dit in
ons land juist omgekeerd.
SUBSTRAAT
Zandgrond bedekt door een sliblaag, op klei of een venige bodem.
De soort kan voorkomen zowel in de hydrofase als in de littorale
fase als in het begin van de terrestrische fase; in de beide
laatst genoemde vormt de plant luchtbladen en bloeiende spruiten«,
In verband met het bovenstaande wordt Alisma plantago aquatica
door HEJ1TÎ (I960) opgevat als"hydroochthofytL' De hydrofase is
meestal relatief kort* Hieruit blijkt dat de soort optimaal voor
komt in milieus met een wisselende waterstand.
De soort vestigt zich als pionier snel en massaal in nieuw gevorm
de milieus's, die nog weinig gedifferentieerd zijn, b.v. vers
opgespoten terreinen, op zand en slik; ondiep uitgegraven gaten
(grintgaten enz.). Hij komt ook voor op drijftillen. Volgens
laatstgenoemde auteur berust de voorkeur voor open, weinig
begroeid terrein niet op een geringer vermogen tot concurrentie,
doch wijst dit erop dat de soort tot snelle aanpassing aan derge
lijke milieu's in staat is. De auteur vermoedt op grond van het
verspreidingspatroon in het Donaugebied duidelijke afhankelijkheid
van chemische gesteldheid van de bodem, en beschouwt hem als indi
cator voor een kalkarme bodem.
VERSPREIDING ~N DE WESRRIBBEN (KAART 8)
Bij het beschouwen van de verspreiding kan het volgende gecon
cludeerd worden:
1) de soort werd waargenomen in vrij smalle meestal ondiepe
sloten langs boerderijen en woonkernen.
2) als soort van metatroof milieu werd Alisma plantago-aquatica
ook in zeer smalle sloten of greppels langs weilanden aange
troffen (b.v, langs de Meenteweg).
3) langs oevers van meestal geregeld bevaren wateren, waar plaatse
lijk eutrofiëring optreedt, meestal van anthropogene aard,
zoals het opslaan en transporteren van riet. Voorbeelden hier
van zijn de Hamsgracht en in mindere mate de Kalehbergergracht.
Alisma plantago-aquatica heeft waarschijnlijk een indicatiewaarde voor stikstofrijk water en voor plaatselijke eutrofi
ëring. De soort komt weliswaar door het gehele gebied verspreid
voor doch zeer plaatselijk en meestal in één of enkele
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exemplaren tegelijk. Bij toenemende invloed van àe mens op de
wateren in dit gebied kan men verwachten, dat de soort zich
meer zal uitbreiden.
3. Oeverplanten
Gekarteerde soorten: Solanum dulcamara mr7£n2oET (
Bidens tripartitus o.v/sa/* rstMM* {
Bidens cernuus
hntkke.nd 7*^02 ,9& ^
Epilobium hirsutum
^tiqcroasj^ ƒ"
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SOLANUM DULCAMARA L.
MILIEU
In zoet tot zwak brak milieu, langs of in voedseltijk of gestoord
voedselarm water. Overwegend op het land, doch ook in het water
groeiend; Ook op drijftillen, in boezemwateren, kanalen, plassen
en sloten, soms aan oevers van vennen met een meeuwenkolonie.
Langs plassen volgend op het Cicuto-Caricetum pseudocyperi of het
Caricetum paniculatae (WESTHOFF & DEN HELD, 1969).
SUBSTRAAT
Op veen of kleigrond met een compacte sapropeliumlaag of op
plaatsen waar een sapropeliumlaag ontbreekt.
VERSFREIDING IN DE WEERRIBBEN (KAART 6)
Solanum dulcamara werd door het gehele gebied verspreid aangetrof
fen langs de oevers van verschillende wateren. De volgende vind
plaatsen kunnen worden onderscheiden:
a» langs de oevers van wei- of hooilanden vnl. bij plekken mest.
b» op andere plaatsen waar verrijking van de bodem plaats heeft;
bv. langs oevers waar geregeld riet wordt opgeslagen b.v.
langs Kalenbergergracht, Hamsgracht en van Heuvengracht. Ook
op plaatsen waar rietresten verbrand zijn.
c»

op plaatsen, waar organisch materiaal zich langs de oever
ophoopt bv. afgemaaide plantedelen, die in bochten bij eendrijven (feitelijk kannen hier spreken van "aanspoelzones").
Het veelvuldig voorkomen van de soort langs de oevers van de
sloten in de Boomspolder zou het gevolg kunnen zijn van plaatselijke
eutrofiëring (gvanotrofie) door de in dit gebied aanwezige purper
reigers. Opvallend was dat de soort in minder eutrofe, tamelijk
geïsoleerde petgaten (bv. in de Schut- en Grafkampen) waar geen

organisch materiaal gestort wordt of waar de vegetatie niet ge
maaid wordt nagenoeg niet werd aangetroffen
BIDENS TRIPARTITUS ' L.
MILIEU
Langs of in ondiepe wateren met wisselende waterstand vooral in
de Uiterwaarden van rivieren, aan de oevers van eutrofe sloten,
ook op periodiek droogvallende plaatsen.
SUBSTRAAT
'Zowel op kleiig substraat als op veenbodem of sapropelium, meestal
stikstofrijk en vochtig. Niet op zand.
Het ontkiemen van de soort vindt plaats in de limeuze fase. De
planten verdragen een langdurige terrestrische periode doordat hij
van alle Bidens-soorten het diepst wortelt. Daardoor is uitdroging
van de oppervlakte voor deze soort niet schadelijk. Tijdens de
ontkieming heeft hij "betrekkelijk weinig "behoefte aan licht en
treedt in de onderste lagen van verlande rietlandvegetaties op.
HEJNÎ (I960) vermeldt het voorkomen van de soort in het bijzonder
in de omgeving van broedplaatsen van watervogels. Deze auteur
vermeldt voor Slowakije een dominant optreden op kale bodems van
drooggevallen vijvers en uitdrogende oevers van oude rivierlopen.
Ook in achteruitgaande rietvegetaties en pas afgebrande rietlanden
is Bidens tripartitus sterk verspreid.
VERSPREIDING IN DE WEERRIBBEN (KAART 5)
Ofschoon de soort bijna door het gehele gebied verspreid voorkomt,
bereikt hij op enkele plaatsen een hogere abundantie, b.v. langs
de Z.W. oever van de Kalenbergergracht en met name in het gedeelte
van Ossenzijl tot de bocht richting Kalenberg; de bovenste Bokvaart en de tweede doorvaartsloot tussen de Kalenbergergracht en
de Hogewegsloot (gerekend vanaf Ossenzijl). Opvallend is voorts dat
de soort in diverse minder eutrofe petgaten niet werd aangetroffen
(o.a. petgaten in de Schut- en Grafkampen). Langs de oevers van
de sloten in de Booms polder werd Bidens tripartitus minder talrijk
aangetroffen dan in verband met de eutrofiëring als gevolg van de
purperreigers verwacht zou kunnen worden (vergelijk de verspreiding
van de vorige soort)„ Misschien dat deze verrijking van het water
en de oevers eerder neerkomt op een verhoging van het fosfaat
gehalte dan van de hoeveelheid stikstof. Bidens tripartitus wordt

- 36 immers in het algemeen opgevat als een zwak tot sterk nitrofiele
soort.
BIDENS CERNUUS L.
PULEU"
In en langs ondiepe, stilstaande of zwakstromende geëutrofiëerde
wateren. Ook veel in ondiepe greppels in weilanden enz. Ook in de
droogvallende IJsselmearpolders.
SUBSTRAAT
Op stikstofhoudend, week substraat, 's zomers gedurende korte
perioden droogvallend.
Ter onderscheiding van de hiervoor "besproken soort eist Bidens
cernuus een langdurige limeuze oecofase, tengevolge van een
minder diepgaand wortelstelsel. De soort kan volgens HEJNt (I960)
de volgende standplaatsen innemen:
a. Plaatsen met een langdurige limeuze oecofase, waarbij deze
omstandigheden op verschillende wig zen kunnen zijn bereikt
boV. moerassige, kaalgemaakte beekoevers; door vee afge
trapte sompige kanten langs beken, greppels en sloten,
bo In het Polygono-Bidentetum waar Bidens cernuus echter
minder belangrijk is dan B.tripartitus. Maar bij over
gang van de terrestrische in de limeuze fase, b.v. door
verhoging van de waterstand, verschijnt Bidens cernuus.
VERSPREIDING IN DE WEERRIBBEN (KAART 5)
De soort werd op overeenkomstige plaatsen als hierboven o.a.
Slowakije vermeld, aangetroffen, n.l.:
Ie Optimaal langs de door het vee afgetrapte oeverkanten van
smalle ondiepe greppels in of langs weilanden (ook langs
smalle, zeer ondiepe sloten) b.v. in weilanden langs de
Hogeweg. Onder dezelfde omstandigheden werd Bidens cernuus
ook tussen de weilanden in de uiterste Westhoek van het
reservaat aangetroffen.
2e Op drijftillen werd de soort sporadisch waargenomen
(zie kaart 5)»

EPILOBIUM HIRSUTUM L.

iw vtloefioesje

MILIEU
Op aanspoelzones aan de oevers van sterk door de wind "bewogen
vaarten en plassen ("wieden") in het laagveengebied (WESTHOFF &
DEN HELD, 1969)o
SUBSTRAAT
Humeuze, matig voedselrijke tot voedselrijke (vooral stikstofhoudende), vochtige bodems. Ook veel op plaatsen waar organisch
materiaal is gedeponeerd.
De soort behoort tot natuurlijke zoomgemeenschappen en anthropogene vervangingsgemeenschappen van het Alno-Padion of het
Salicion alboe (ibid.).
VERSPREIDING IN DE WEERRIB3EN (KAART 7)
Uit het vorspreidingspatroon blijkt dat Epilobium hirsutum langs
de oevers van de meeste wateren wordt aangetroffen. Duidelijk blijkt
de affiniteit van de soort tot milieu's, waar bepaalde anthropogene invloeden een rol spelen. Hij wordt hoofdzakelijk gevonden op
oevers waar zich plaatselijk organisch materiaal ophoopt, zoals
bv afgemaaide plantendelen of in de vorm van rietrestanten na
opslag en transport» (vnl. langs de oevers van de Hamsgracht,
Kalenbergergracht en Van Heuvengracht en op stortplaatsen in het
reservaat zelf). Merkwaardig is het sporadisch voorkomen en plaat
selijk zelfs ontbreken van de soort in de Bovenste Bokvaart;
mogelijk is hier het ophopen van organisch materiaal langs de
oevers als gevolg van maaien geringer. Ook in de reeds diverse
malen hiervoorgenoemde minder eutrofe petgaten in de Schut- en
Grafkampen werd de soort in het geheel niet waargenomen. Dit is
te verklaren uit het feit dat deze petgaten moeilijk bereikbaar
zijn en bijna niet bevaren worden, terwijl de oevers ook niet ge
maaid worden. Ditzelfde geldt, in mindere mate weliswaar, voor de
petgaten ten Westen van Nederland.
«

Resultaten van de chemische analysen van de watermonsters
Zoals boven reeds werd opgemerkt voldoet het waarschijnlijk het
beste om op een aantal monsterpunten periodiek een monster te
nemen; bij voorkeur te minste twee of driemaal per jaar. In de
praktijk doet zich bij een dergelijk onderzoek, dat zich slechts
over één zomer uitstrekt, altijd de moeilijkheid voor, dat men

pas enigszins een idee heeft verkregen omtrent de plaats van mon
steren, tegen de tijd dat het vegetatieseizoen reeds vergevorderd
is. Mede door deze oorzaak is op een aantal monsterpunten slechts
één monster genomen. De in totaal 37 monsterpunten zijn op kaart
11 aangegeven, de analyseresultaten zijn in tafcel IA en 1B vermeld.
Ondanks het feit dat de informatie /hier en daar wat spaarzaam is en
sommige resultaten slechts op een enkele bepaling berusteq lijkt
het me toch mogelijk althans op vrij grove schaal enkele conclusies
te trekken. Vooral het specifiek geleidingsvermogen en de alkaliteit
van het water blijken gedifferentieerd en korreleerbaar met de
andere factoren en met de vegetatie. Op kaart 12 zijn SGY en de
alkaliteit voor de verschillende monsterpunten aangegeven. Hieruit
blijkt duidelijk dat het water in de Wetering in de omgeving van
van het gemaal de hoogste waarden voor deze factoren bezit. Het
water van de Wetering staat enerzijds via de van. Heuvengracht en
Hogewegsloot, anderzijds via de verbindingsvaart tussen de Wetering
en de Hees van Diezenvaart met de andere wateren van het gebied in
verbinding. In 1969 is de reeds bestaande vaart tussen de Hees van
Diezenvaart en de Wetering ten behoeve van het transport te water
gedeeltelijk uitgebaggerd en Aan een:'euue uitmirtirig inde Wetering voorzien.
Het gevolg hiervan is dat de petgaten nabij monsterpunt 24- nu
directer met dit eutrofe water in contact komen.
Uit de gemeten waarden blijkt dat S.G.V. en alkaliteit vanaf de
Wetering via de van Heuvengracht en genoemde verbindingssloot af
nemen, hetgeen uiteraard reeds werd verwacht. De hogere alkaliteit
in de Kalenbergergracht bij monsterpunt 3 kan waarschijnlijk worden
toegeschreven aan verontreiniging als gevolg van lozing door het
rioolgemaal te Kalenberg. De hoogste waarden bij de punten 3 eu 31
gemeten zijn toe te schrijven aan het feit dat tijdens het monste
ren de gemalen in werking waren. De waarden van S.G.V. lopen voor de
overige wateren in het gebied niet ver uiteen. In de omgeving van
woonkernen zoals: Hogewegsloot, Kalenberg en Nederland worden iets
hogere waarden (400-450) gemeten.
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Op de overige monsterpunten liggen de waarden ongeveer tussen 350 en
400 p.S(25°C)„ De laagste waarde (315) werd gemeten in de geïsoleerde
petgaten in de Schut- en Grafkampen. In de Hamsgracht werd een toe
name van S.G.V. in de richting van Ossenzijl waargenomen. Daar
genoemde waarden vaak op één bepaling "berusten, is het niet juist
hieraan een te grote betekenis te verbinden.
Zoals bekend wordt het S.G.V. hoofdzakelijk bepaald door Ca++, Mg++,
Na , K , Cl , SO^
en HCC^ ionen. Teneinde een idee te verkrijgen
omtrent de aard van de verontreiniging en de invloed van de veront
reinigingsbronnen op de wateren in het gebied zijn op kaart 13 de
hoeveelheden Cl~, NO^ en NH^ per monsterpunt aangegeven.
Het Cl gehalte is duidelijk hoog in de Wetering en neemt in de Van
Heuvengracht en de genoemde doorvaart naar de Heer van Diezenvaart
af. Ook in de Kalenbergergracht wordt in vergelijking met de aangren
zende wateren relatief een iets hoger Cl~ gehalte gevonden. Goed
merkbaar is de invloed van woonkernen, b.v. als Kalenberg, Nederland,
Hogeweg en Ossenzijl. De bij monsterpunt 3 tijdelijk hogere waarde
welke voor S.G.V. gemeten werd, blijkt voor een groot deel aan een
hoger Cl- gehalte te kunnen worclen toegeschreven. Overeenkomstig
met een hogere waarde voor Cl~ vindt men meestal ook hogere waarden
voor Na+» De chloride ionen zijn dan ook afkomstig van het keuken
zout in het rioolwater.
«MM

_

Nitraat
Het blijkt dat het water van de Kalenbergergracht het hoogste ge
halte aan nitraat bevatte. In de richting van de Van Heuvengracht
en de Vetering valt een afname hiervan op te merken. Waarschijnlijk
is Kalenberg, door het lozen van rioolwater, hiervan de voornaamste
bron. De invloed van deze verontreiniging strekt zich voornamelijk
in westelijke richting over de verschillende wateren uit, dit is
vooral ten Zuidwesten v. Kalenberg en Ossenzijl het geval. Hier
tussenin gelegen wateren bevatten waarschijnlijk een aanmerkelijk
lager nitraatgehalte, zoals uit de monsters in b.v. in het Meentegat
blijkt. Ook ten N.O. van de Kalenbergergracht worden over het alge
meen lagere waarden gevonden; de invloed van het nitraathoudende
water strekt zich nog via de van Heuvengracht in de Hogewegsloot
uit, terwijl hier tevens als gevolg van de plaatselijke bebouwing
enige nitraat verontreiniging te verwachten is.
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Ammonium
Merkwaardig is het grote verschil in NH^ gehalte op de monsterpunten
4 en 5 bij monsters welke een dag na elkaar genomen werden; mogelijk
is hierbij een analysefout in het spel. Daar de "betrokken punten
vrij dicht bij elkaar liggen, is mogelijk ook een plotselinge verrij
king van het water als gevolg van het gebruiken van b„v„ kunstmest
de oorzaak. Het NH^ gehalte is op de meeste plaatsen zeer klein,
uitgezonderd de Wetering, waar nabij het gemaal in vergelijking zeer
hoge waarden (tot 2,5 mg/1) werden aangetoond. Het Wetering-water
vormt als gevolg van bemaling van de polder van Scheerwolde, een
bron van stikstofverontreiniging, vnl. in de vorm van NH^4" ionen;
omzetting in N0^~ kan uiteraard in geschikt milieu plaats vinden.
HOOFDSTUK IV
AANVULLENDE OFKEBKINGEN EN SAMENVATTING
Anthropogene factoren
De invloed die de mens op watervegetaties in ons land en met name
ook in het Natuurreservaat de Weerribben uitoefent, is zeer groot.
Behalve dat dergelijke wateren door ingrijpen (vervening) van de mens
tot stand gekomen zijn en dat de waterhuishouding kunstmatig wordt
beheerst, zijn ook maatregelen, als het lozen van afvalwater en het
schonen van vaarten en sloten van grote invloed op de watervegetaties»
Als voornaamste anthropogene invloeden in de Weerribben kunnen genoemd
worden;
1. Maaien van oever- en watervegetaties.
2o Biociden.
3« Verontreiniging.
1. Maaien van oever- en watervegetaties
Een belangrijke invloed van de mens op water- en oevervegetaties
wordt gevormd door het periodiek maaien hiervan in sloten en vaarten.
Natuurlijk is het hierbij belangrijk te weten in welk seizoen en
met welke tussenpozen er gemaaid wordt. Daar bovendien de gevoelig
heid van de diverse soorten voor het maaien zeer sterk uiteenloopt,
is de soortensamenstelling mede hiervan afhankelijk. De indruk
bestaat, dat in de in het voorjaar gemaaide wateren zich gemakkelijk
kleine Potamogeton-soorten ontwikkelen, terwijl zich in tijdens
*rs.i3
de zomer geschoonde sloten gemakkelijk Elodea-vegetaties vestigen ;

•

dit als gevolg van een verschillend seizoensrithme van deze soorten
(SEGAL, 1965). Gezien het bovenstaande is het "belangrijk zich in de
periodiciteit te verdiepen, en mogelijk experimenteel vast te
stellen in welke periode het best gemaaid kan worden. In de Weerribben worden de voornaamste sloten en vaarten zeker tweemaal per
jaar door het waterschap gemaaid. .In 1969 geschiedde dit omstreeks
half juni en half september. Een bijkomend probleem vormt het al
of niet verwijderen van de afgemaaide plantedelen. Het is duidelijk
dat in kleine, practisch afgesloten wateren het wegnemen van een
deel van de vegetatie tot verarming van de voedseltoestand zal
leiden, daar de door de plant opgenomen voedingsstoffen aan de kring
loop van de stof wordt onttrokken. In de Iveerribben doet dit zich
in mindere mate voor, daar bijna uitsluitend die vaarten en sloten
gemaaid worden, welke enigszins als vaarroutes van betekenis zijn.
Daar waar het maaisel niet direct, of in het geheel niet wordt af
gevoerd hoopt het zich op, op luwe plaatsen in bochten en tussen
helofyten langs de oever. Tijdens de periode van het onderzoek
werd waargenomen dat zich op dergelijke wijze bijeengedreven planten
materiaal een kolonie zwarte sterns nestelde (petgaten nabij kooi
van Pen ten W.O. van de doorvaart Hr van Diezenvaart-Wetering).
Het spreekt vanzelf dat het op deze wijze ophopen van organisch
materiaal zeer ongunstig is en plaatselijk eutrofiëring tengevolge
zal hebben. Bovendien zal de bestaande vegetatie gedeeltelijk of
mogelijk zelfs in zijn geheel plaats moeten maken voor de soorten
welke in dergelijke milieus optimaal kunnen voorkomen (zie
Hoofdstuk III).
2. Biociden
Daar er in het gebied geen biociden gespoten worden, loopt de
watervegetatie direct geen gevaar hierdoor, doch bekend is dat
dergelijke middelen in de polder van Scheerwolde wel toepassing
vinden. Deze stoffen kunnen met het water, dat via de Wetering
door het gemaal bij Wetering in de wateren van het reservaat
geloosd wordt in genoemd gebied terecht komen. Of van een directe
invloed op de vegetatie sprake is, is moeilijk binnen het kader
van dit onderzoek uit te maken, mede daar de aard van de stoffen
en de gevoeligheid van de verschillende plantensoorten hiervoor
niet bekend waren.
3» Verontreiniging
Deze vormt de laatste jaren een steeds toenemende bedreiging van
de wateren in ons land. Hierbij kan nog onderscheid gemaakt

_ 44 worden tussen eutrofiëring (verrijking van het water met voedings
stoffen) en verontreiniging. Behalve het "begrip eutroof worden
ook de termen oligotroof, mesotroof en metatroof veel gebruikt.
De termen eutroof en oligotroof van NAUMTOT (1919) "zijn algemeen
aanvaard, doch over de interpretatie van deze "begrippen heerst
grote verwarring, In de praktijk kan deze in verband met de hogere
planten in West Europa de indeling als volgt gebruikt worden
(SEGAL, 1965):
oligotrofe wateren; voorbeeld vennen op zandgrond; waarin
, _ . , , oev£K* -5 cao
.
vaak Littorellion vegetaties optreden
mesotrofe wateren; hierin treden Potamion polygonifolii gemeenschappen op
»»os.v.«< ö'a.cc/^ ftmiankru'o
$ co&^orJ ~
•ec£*£

eutrofe wateren; deze zijn rijk aan soorten en dit type is
j_n Nederland het meest algemeen vertegenwoordigd
tf £ CI-1 mi££ffrr*.
.,
metatrofe wateren; hierin is plotselinge, als discontinuïteit
waarneembare verandering in de voedselhuishouding opgetre
den, die tot uiting komt in plotselinge verschuivingen
binnen de hydrobiocoenose,, Le oorzaak is veelal vermenging
van verschillende soorten water, of plotselinge verrijking
door een vogelkolonie (guanotrofie).
Een belangrijke bron van eutrofiëring vormen de kunstmest stoffen,
die toegepast worden op hooi- en weilanden in het reservaat»Ook
indirect, door bemalen van de polder van Scheerwolde, zijn kunst
meststoffen van invloed op do voedselgesteldheid van het water.
Daar het natuurreservaat als boezem voor genoemde polder dient, is
momenteel voor dit probleem geen ree!-3 oplossing te geven»
De grens tussen eutrofiëring en verontreiniging is vaak moeilijk
te trekken. Een voortschrijdende eutrofiëring zal tenslotte ont
aarden in verontreiniging door massale plankton- en draadalgenontwikkeling, die tot zuurstofgebrek leidt. Verontreiniging kan
van verschillende aard zijn:
a„ Huisvuil
Ofschoon deze vorm van verontreiniging in het natuurreservaat
de Weerribben nog geen onrustbarende vormen lijkt aan te nemen,
dient toch in dit verband vermeld te worden. Vooral in het zomer
seizoen zal bij een toenersrü aantal waterrecreanten wellicht veel
afval in het water terecht komen. Op enkele plaatsen in het terrein
werd zelfs een begin van een vuilnisstortplaats aangetroffen.
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Daar liet dorpje Kalenberg niet over een waterzuiveringsinstal
latie "beschikt, wordt het rioolwater direct in de Kalenbergergracht geloosde Eem sterk toenemende "bron van verontreiniging in
het huishoudelijk afvalwater vormen ook hier toevoeging van de
wasmiddelen. Een verbetering van deze toestand zal uiteraard
slechts bereikt worden als het mogelijk wordt het rioolwater
van Kalenberg te zuiveren alvorens het te lozen. Een dergelijke
situatie doet zich voor in het plaatsje Ossenzijl hoewel dit
meer aan de rand van het reservaat gelegen is.
c. Scheepvaartverkeer
Een bron van verontreiniging, waarvan de betekenis vaak onder
schat wordt, is het steeds intensiever bevaren van de wateren
in het reservaat met motorboten. Hierbij kan nog het volgend
onderscheid gemaakt worden:
1. Verontreiniging als gevolg van uitlaatgassen en olieresten
die in het water komen.
2. Diverse afvalproducten, die in het water geworpen worden
(zie onder a).
3« "Thermische" verontreiniging als gevolg van het koelen
van de motoren.
Waarschijnlijk is het bovenstaande in het bijzonder van toe
passing op het gebruik van buitenboordmotoren. Speciaal in
smalle sloten zal de invloed groot kunnen zijn, zowel door
de sterke golfbeweging, als door de uitlaatgassen, die zich
over het wateroppervlak verspreiden.
Mede in het verband met het gereedkomen van de jachthaven met
kampeerplaats voor passanten bij Ossenzijl kan men steeds meer
bezoekers verwachten, die zich in het gebied zullen gaan begeven.
Om het reservaat zoveel mogelijk in de huidige staat te hand
haven, zal er naar gestreefd dienen te worden dat de toegankelijk
heid zoveel mogelijk beperkt wordt (liefst met afsluitbomen in
plaats van bordjes, zodat het toerisme zich alleen over de
voornaamste vaarten zal uitstrekken.
Samenvatting
Gedurende de zomer van 1969 werd een kartering van water- en
oeverplanten in het reservaat de Veerribben verricht. Het doel
hierbij was enerzijds een indruk te verkrijgen omtrent de in
vloed van verontreiniging in de wateren van dit gebied, ander
zijds om aan de hand van een aantal gekarteerde soorten de
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korrelatie tussen de verspreiding van deze soorten en het milieu
na te gaan. Er werd een vrij globale kartering van een beperkt
aantal soorten uitgevoerd, die het mogelijk maakte een (zij het
enigszins grove) indruk van het gehele reservaat te verkrijgen,,
Uitgangspunt hierbij was dat een dergelijke kartering als basis
zou kunnen dienen voor in de toekomst uit te voeren detailkarteringen. Bovendien kunnen toekomstige karteringen,op soortgelijke
wijze voor een aantalsoorten uitgevoerd, bij vergelijking van de
gegevens, interessante informaties verschaffen omtrent de op
tredende veranderingen in het milieu. Tijdens dit onderzoek is
gebleken dat een aantal soorten vrij goede indicatoren zijn voor
eutrofiëring, vervuiling en chloridegehalte. Het al of niet voor
komen van deze soorten zal, naast.metingen van S.G.V« en andere
chemische parameters ons een redelijk inzicht kunnen verschaffen
over de gesteldheid van het water.
-te

Suggesties voor aansluitend onderzoek
1. Het aantal gekarteerde soorten uitbreiden.
2. In de kartering ook de kwantitatieve faktor per soort betrekken.
3« Nauwkeuriger de autoecologische relaties vastleggen (vooral
ook met de resultaten van de chemische analyse en de veld
metingen van electrisch geleidingsvermogen en pH, beide
eventueel met recorders vast te leggen).
4. Ook de verspreiding van soortencombinaties (dus vegetatietypen)
nagaan en trachten te correleren met de milieufactoren.
5o Onderlinge korrelaties van de milieufactoren trachten te
vinden.
6. Seizoens- en dagelijkse periodiciteit van de milieufactoren
meten.
7» Meer gedetailleerde beheersadviezen opstellen op basis van het
bovenstaande„
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