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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

Conclusies:
- De sloten van de landbouwgebieden hebben als hoofdfunctie de wateraanvoer en
-afvoer ten bate van de landbouw. Een belangrijke nevenfunctie is die van
lijnvormig natuurlijk of halfnatuurlijk milieu temidden van cultuurland.
- Slootvegetaties zijn ontstaan als gevolg van invloeden van bodem, waterkwali
teit en -huishouding, en sloot- en graslandbeheer.
De regelmatig terugkerende schoningen van sloten zijn essentieel voor het be
staan van de sloot en zorgen voor een vrij hoge dynamiek; hierdoor zijn slootvegetaties pioniermilieus.
- In het onderzoeksgebied zijn grote verschillen aanwezig in bodemtype en water
kwaliteit; hierdoor zijn verschillende typen slootvegetaties ontstaan. Bij een
waardering van deze vegetaties op basis van diversiteit en zeldzaamheid (kaart
5.3.) blijken de krabbéscheervelden en andere jonge verlandingsvegetaties de
meest waardevolle. Deze treden optimaal op tussen Zuidveen, Wanneperveen en
Giethoorn, en lijken sterk op vegetaties in sommige petgaten van de natuurge
bieden van Noordwest-Overijssel. Deze vegetaties zijn gebonden aan een venige
bodem met opkwellend grondwater, en komen als zodanig binnen Nederland verder
alleen voor in het Vechtplassengebied. Buiten Nederland zijn deze vegetaties
uiterst zeldzaam.
- In de polders waar klei over het veen is afgezet komt een geheel ander vege
tatietype voor. Hoewel dit type veel algemener voorkomt dan het vorige, zijn
in enkele delen van het onderzoeksgebied (Blankenham, Leeuwterveld, Barsbekerpolder) deze vegetaties zeer goed ontwikkeld, met vele minder algemene en
zeldzame soorten.
- Van de factoren die slootvegetaties beïnvloeden is voornamelijk de waterkwali
teit de laatste tientallen jaren aan veranderingen onderhevig, vooral ten ge
volge van de inlaat van water van afwijkende (fosfaat- of chloride-rijke) kwa
liteit uit de boezem alsmede door de intensivering van de landbouw, wat een
toename van de eutrofiëring veroorzaakt. Deze toenemende eutrofiëring heeft
een verarming en nivellering van de slootvegetaties tot gevolg, terwijl de
inlaat van systeemvreemd water een geheel andere slootvegetatie (en dus een
aantasting van het eigen karakter van de vegetatie) met zich meebrengt.
- De meest zeldzame en karakteristieke vegetaties van het onderzoeksgebied zijn
ook de meest kwetsbare.
- Waterpeilverlagingen bevorderen direct en indirect de eutrofiëring van het
water en zijn als zodanig nadelig voor slootvegetaties.
- Bij vergelijking van slootvegetaties uit de klei-op-veen gebieden in de jaren
1977 en 1982 blijken per sloot grote verschillen op te treden in soortens amenstelling en bedekkingspercentages, maar het overall-beeld per polder blijkt
ongeveer gelijk te zijn gebleven.
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Aanbevelingen.
Bij het herzien van het streekplan is het gewenst rekening te houden met de vol
gende maatregelen tot behoud van de natuurwaarden van de poldersloten. Hierbij
dient opgemerkt te worden dat onderstaande aanbevelingen voorwaardelijk zijn.
Voorwaardelijk in die zin dat het de voorwaarden verschaft om een beleid te
concretiseren dat uitgaat van behoud en ontwikkeling van botanische waarden in
het kader van natuur- en landschapszorg, in casu behoud en ontwikkeling van
botanische waarden van sloten.
— Behoud van vooral karakteristieke en zeldzame slootvegetaties is vanuit na
tuurlijk, landbouwhistorisch, wetenschappelijk en landschappelijk standpunt
gewenst.
— On een achteruitgang van slootvegetaties te voorkomen is een stabiele fosfaat
huishouding van het oppervlaktewater op een lager niveau dan het huidige ge
wenst, alsmede het vermijden van de toevoer van water van sterk afwijkende
kwaliteit.
- Voor slootvegetaties in het relatief kleine gebied met de hoogste waardering,
zie kaart 5.3., (oppervlakte 600 ha.) zijn positieve maatregelen ter bescher
ming en verbetering van het slootmilieu gewenst: een voortzetting van de land
bouw zoals die ten tijde van het veldonderzoek werd beoefend; een schoningsomloop variërend tussen de 2 en 5 jaar; een waterhuishouding met een lage dyna
miek; en een verbetering van de waterkwaliteit, vooral door het verlagen van
het fosfaatgehalte van het water, uitgeslagen door het gemaal Broammeule.
- Voor slootvegetaties van de gebieden van de op één na hoogste waardering
(oppervlakte 4000 ha., 28,6% van het onderzoeksgebied) is het gewenst dat de
waterkwaliteit niet minder wordt. Voorts is in deze gebieden gewenst, dat door
op de botanische waarden afgestemde vormen van beheer,die het boerenbedrijf zo
min mogelijk hoeven te hinderen, de bestaansmogelijkheden voor karakteristieke
slootvegetaties worden verbeterd. In sommige delen van deze gebieden zou de
isolatie van een aantal sloten vergroot kunnen worden. Isolatie is gewenst om
nadelige invloeden van slechte
waterkwaliteit, een zo beperkt mogelijke verspreiding te laten hebben .
Zie verder ook hoofdstuk 7, p. 89.
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1. Inleiding«
In het streekplangebied Noordwest-Overijssel heeft veel ecologisch onderzoek
plaatsgevonden in de terreinen van Staatsbosbeheer (Weerribben) en de Vereniging
tot behoud van Natuurmonumenten (Wieden).
In het overig deel van Noordwest-Overijssel was tot voor kort nog weinig ecolo
gisch onderzoek verricht. Dit slotenonderzoek sluit aan bij het vogelonderzoek
van GERRITSEN (1981). Het onderzoeksgebied is hetzelfde, zij het dat enige boezemgebieden en nieuwe polders in het oosten van Noordwest-Overijssel in dit slo
tenonderzoek ook zijn meegenomen. Hiermee zijn de terreinen van NoordwestOverijssel bekeken die binnen de categorie "landbouwgebied" of "landschappelijk
waardevol landbouwgebied" van het streekplan 1968 vallen en watervoerende sloten
bevatten.
Eerder onderzoek aan slootvegetaties in deze landbouwgebieden werd verricht door
PIEK (1972, ruilverkavelingsgebied Giethoorn-Wanneperveen), BEENTJE (1978, ge
heel Noordwest-Overijssel) en CORPORAAL (1980, Barsbeker Binnenpolder).
De sloten vormen binnen de landbouwgebieden een essentieel onderdeel van het be
malingssysteem, en vormen tegelijkertijd de enige overgebleven halfnatuurlijke
elementen binnen deze gebieden; als zodanig zijn de sloten van groot belang voor
het behoud van de sloot- en vochtige graslandvegetaties die vanouds in dit ge
bied met de beoefening van de landbouw verbonden zijn.
Doelstelling van het onderzoek is:
Het onderzoeken van de botanische kwaliteiten van de sloten en slootranden bin
nen de polders, primair ten behoeve van de zonering van het landelijk gebied bij
de herziening van het streekplan Noordwest-Overijssel.
Om deze doelstelling te realiseren werd het volgende onderzoek uitgevoerd:
1. een onderzoek naar de floristische en vegetatiekundige kwaliteiten van sloten
en slootranden van Noordwest-Overijssel, met de nadruk op de uit oogpunt van
natuurzorg waardevollere slootgebieden;
2. een vergelijking van de hieruit verkregen gegevens met bestaande gegevens uit
het onderzoeksgebied en een vergelijking met andere slootgebieden binnen en
buiten Nederland.
Het onderzoek stond onder leiding van drs. W.J.J. Colaris (P.P.D. Overijssel).
Naast de door de P.P.D. verzamelde gegevens werd medewerking verleend door
ir. P.F.M. Verdonschot (Provinciale Waterstaat) voor de waterbemonstering,
verder werd informatie verschaft door: drs. F.A.C.B. Adema (Rijksherbarium
Leiden), S. Bakker en N. van der Weide (Staatsbosbeheer), ing. M. Brandsma
(Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten), A. Corporaal (Staatsbosbeheer),
ir. A.J.M. Knipscheer (Waterschap Vollenhove), ir. J. Laseur (Provinciale
Waterstaat), dr. L. de Lange (Universiteit van Amsterdam, afd. vegetatiekunde)>
H. Piek (Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten) en drs. G. van Wirdum
(Rijksinstituut voor Natuurbeheer).
Voor het onderdak tijdens het veldwerk ben ik Staatsbosbeheer, en met name de
heer R. Dubbelt, zeer erkentelijk.
Het tekenwerk werd verzorgd door J.M. van Duuren, terwijl mevr. H.W. ten
Klooster-Treep het typewerk voor haar rekening nam.
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2. Gebiedsbeschrijving.
2^ l^_Indelin;r.
Het onderzoeksgebied ligt geheel binnen Noordwest-Overijssel en bestaat uit de
polders alsmede een kleine oppervlakte boezemgebied. De natuurgebieden en de
hogere gronden zonder watervoerende sloten vallen buiten het onderzoek.
De oppervlakte van het onderzoeksgebied beslaat ongeveer 14.000 hectare en ligt
binnen de gemeenten IJsselham, Steenwijk en Brederwiede.
Het gebied valt geheel binnen het waterschap Vollenhove.
Op kaart 2.1.1. is aangegeven welke delen van het onderzoeksgebied volgens het
streekplan 1968 de vigerende aanduiding "landbouwgebied" dan wel "landschappe
lijk waardevol landbouwgebied" hebben.
Het oostelijk deel van het onderzoeksgebied is met de natuurgebieden "De Weerribben" en "De Wieden" aangewezen als proefgebied Nationaal Landschap. In dit
deel van het onderzoeksgebied is momenteel een ruilverkaveling (GiethoornWannerperveen) in uitvoering.
Een tweede lopende ruilverkaveling is die van Paaslo-Kerkbuurt.
In de polders langs de oude zeedijk heeft rond de jaren 1970-1972 een ruilverka
veling plaatsgevonden.
Kaart 2.1.2. toont welke delen van het onderzoeksgebied zijn aangewezen als
reservaats- of beheersgebied in het kader van de relatienota.

2^.2^._B£dem^
Vanaf het hoge land neemt de dikte van het veenpakket geleidelijk toe, en kan op
enkele plaatsen bij de zeedijk tot 9 meter bedragen.
Op de plaatsen waar zand aan de oppervlakte treedt, komen geen of nauwelijks
watervoerende sloten voor.
De klei-afzettingen zijn bij de zeedijk gemiddeld een halve meter dik en worden
naar het binnenland toe dunner.
Bijna alle bodems van de landbouwgronden zijn bezand, in het geval van de cen
trale polders met zand afkomstig van Friese terpen.
Waar een sterke ontwatering plaatsvindt, kan het veenpakket sterk zijn ingeklon
ken, zoals in de centrale ontginningspolders; als een sloot hier meer dan een
meter onder het maaiveld ligt, bevindt zich de sloot niet in het veen maar in
het onderliggende zand.
Voor een grondige beschrijving en behandeling kan verwezen worden naar HAANS &
HAMMING (1962) en ENTE, HAANS 6e HAMMING (1965). Kaart 2.2. geeft een globaal
overzicht.

2^ 3_._Bodemge brui k,
De polders langs de oude zeedijk (4.2.) zijn overwegend in gebruik als grasland.
Enkele kleine percelen mais komen hier ook voor.
De centrale polders (4.3.3.) zijn in de jaren 1930-1948 ontgonnen en zijn naast
grasland ook in gebruik voor de teelt van aardappels en granen. Deze polders
kennen een diepe ontwatering.
Het oostelijk deel van het gebied (4.4.), bestaande uit polders en boezemgebied,
is overwegend als grasland in gebruik, met maisteelt waar zand aan de opper
vlakte komt. Tot voor kort was het overgrote deel van dit gebied op boezempeil,
maar thans worden grote delen van dit gebied omgezet in polders met een diepe
ontwatering.
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2.4. Systeem van waterlopen.
Het gebied als geheel wordt bemalen door het gemaal Stroink tussen Blokzijl en
Vollenhove; enkele kleinere polders (Barsbekerbinnenpolder, Buitenpolder achter
Kuinre) slaan onafhankelijk van dit gemaal hun overtollig water uit. De meeste
polders slaan uit op het bodemwater van Noordwest-Overijssel, maar enige polders
langs de Linde slaan uit op deze rivier.
'Waterinlaat vindt plaats voor de polders in het westen. Door de wegzijging naar
de Noordoostpolder is bijna elk jaar tussen half april en half oktober,inlaat
nodig. Het inlaatwater is afkomstig van de boezem, die wordt aangevuld met water
uit de Friese boezem (zie JOL & LASEUR 1982 voor een nauwkeurige beschrijving);
sommige polders langs de Linde laten direct water uit deze rivier in.
De centrale ontginningspolders en de polders ten oosten van het kanaal Beukers
Steenwijk ontvangen zoveel kwelwater van het hoge land en van boezemgebied of
polders met een hoger peil (ca. 5-7 mm. per dag voor de centrale ontginningspol
ders, KNIPSCHEER, pers. med.) dat waterinlaat zelden of nooit plaatsvindt.
Steenwijker Aa en Eesveensche Wetering voeren water, afkomstig uit Drenthe, aan
op de boezem, en het gemaal Broamm.eule slaat water van de 2750 ha. grote polder
Nijeveen/Kolderveen uit op de'Nederstouwe in het oosten van het gebied (boezem).
Met de ruilverkaveling Giethoorn-Wanneperveen komen er enkele ingrijpende veran
deringen in.de waterhuishouding van het oostelijk gebied: het noordelijk deel is
inmiddels geisoleerd van de boezem en heeft een peilverlaging ondergaan; in het
zuidelijk deel zullen enkele gebieden tussen Wanneperveen en Giethoorn ook die
per ontwaterd worden dan het boezempeil dat ze tot nu toe kenden, en aan het
Meppelerdiep zijn Jwee nieuwe gemalen geinstalleerd om het gehele zuidelijk ge
deelte van het gebied efficiënter te ontwateren.
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tabel: 3.1

NOORD- WEST OVERIJSSEL
watermonsters

monsternummer
1
2

3

4

5
6

7
8

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

d.d.

6-91982

EGV

pH

°2

opnamenummer

480
600
600
260
600
450
370
370
500
600
440
410
600
600
650
670
670
590
650
705
670
240
550
450
490
490
250
370
500
410
130
340
360
420
290
460

7.1

13.5

377

7.1
7.0
6.6
7.1
7.2
7.0
7.2
7.4
7.4
7.8
7.7

16
5
8
13

7.3
7.6
7.5
7.9
9.1

8.5
16
11
18
17

275
237
317
bij 314
1 stoot 0 van vorige
234
412
375
1 Z van vorige
372
313
144
311
408
228
160
225

_

9.5
6
9
12
15
19.5
13

_

_

_

8.2

85
10

6 7
_
7.2

6.9
7.0
7.1
7.5
8.2
7.4
7.7
5.6
7.0
6.9
7.2
7.3
7.1

_
_
4
13
9
10
20
10
12
15
8
10
9
8
2.2

Linde R

406
•A
poel in Woldlakebos
Luteyn wetering
*B

281
283
427
332
Nederstouwe t.h.v.

334
339
*C
302
241
382
239

* A

Wetering-oost. NO van enl op Julianaweg, 30 aloot NW van Luteynweg .

* B

Gelderingen, Z van Luteynweg. 3®s»oot W van boerderijSerooskerken, langs maïsveld

* C

500m. N van Roekebos, 50m. van Gasthuisdijk . N-Z sloot langs elzenrij

3« Werkwijze.
_3 .K^Veldwerk.
Veldwerk werd verricht in de periode 1 juli - 30 september 1982.
In deze periode werden 230 vegetatie-opnames gemaakt (nrs. 216-450).
De gemiddelde proefvlakgrootte bedroeg 15-30 m2. De opnametabel is te vinden als
AANHANGSEL 1.
Tevens werden 70 opnames uit 1977 (zie BEENTJE 1978) opnieuw opgenomen. De
proefvlakgrootte van deze opnames lag tussen de 30 en 100 m2 (nrs. lager dan
216). Door vergelijking van oude en nieuwe gegevens kunnen enige conclusies wor
den getrokken (zie 4.6.).
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Vaak werd tijdens het maken van een opname ook een korte beschrijving van enige
sloten in de omgeving gemaakt: de dichtheid van de opnames per km2 varieert tus
sen de 1 en de 10, en daarom dienen de opnames als steekproeven gezien worden;
de beschrijving van sloten in de omgeving maakt duidelijk hoe representatief een
opname voor de omgeving is. Van de eenvoudigste slootvegetaties met slechts één
of twee zeer algemene soorten werden geen opnames doch slechts beschrijvingen
gemaakt; deze vegetaties waren vooral in de centrale polders (4.3.) zeer alge
meen.
Het basismateriaal is aanwezig bij de provinciale planologische dienst van
Overijssel te Zwolle.
Op 6 september werden van 36 sloten de waarden bepaald voor E.G.V. (elektrisch
geleidingsvermogen in jumho/cm bij 25 ), pH en zuurstofgehalte (O2 in mg/1).
De monsterplaatsen zij 11 weergegeven op kaart 3.1. en de gevonden waarden in
tabel 3.1.; de monsterplaatsen vallen voor het merendeel samen met opnames. De
gevonden waarden zijn tevens weergegeven bij de beschrijvingen van de slootvege
taties (4.2.-4.5.)

A•I l
In hoofdstuk 4, resultaten, worden na enkele inleidende paragrafen de landbouw
gebieden besproken volgens een indeling, die gebaseerd is op de verschillende
poldereenheden, die ten opzichte van elkaar geisoleerd zijn wat waterpeilbeheersing en waterkwaliteit betreft, en enkele boezemgebieden die ook min of meer ge
scheiden van elkaar zijn. De gemiddelde grootte van deze eenheden bedraagt
500-600 ha. De Lindepolders zijn samen genomen vanwege hun onderlinge vergelijk
baarheid, evenals de centrale polders Weteringen, Halfweg, Gelderingen en
Giethoorn. Enige kleinere gebieden zijn apart behandeld vanwege hun afwijkende
karakter.
Per eenheid worden vermeld enkele basisgegevens (oppervlakte, bodemgebruik, be
bouwing, bodem, waterlopensysteem, waterpeil), vervolgens enkele gegevens zoals
in dit onderzoek vastgesteld (diepte slootoppervlak onder maaiveld, slootwater
diepte, slootbaggerdikte, helderheid van het water, kleur van het water, kwelindicaties (bacterievlies, roodkleuring), en bepalingen van waterkwaliteit van
E.G.V., pH, en zuurstofgehalte zoals gevonden op 6 september 1982. (Het feit dat
deze bepalingen op één dag zijn gedaan maakt een onderlinge vergelijking moge
lijk.)
Hierna volgen gegevens over de slootkantvegetaties : hieronder worden verstaan
te vallen die planten die boven het wateroppervlak van de sloot, maar onder het
maaiveld wortelen; dus planten staand op het bovenwater-talud van de sloot.
Vanwege de beschikbare tijd zijn van deze vegetaties geen opnames gemaakt, maar
beschrijvingen. De soortensamenstelling wordt weergegeven in een tabel met een
indeling in planten van: droge graslanden, graslanden met een middelmatige voch
tigheid, vochtige graslanden, en ruderale gronden; tevens is opgenomen een groep
van amfibische planten, die zowel in de sloot (onder water wortelend) als op het
bovenwatertalud worden gevonden.
Tussen haakjes de soorten die slechts enkele malen werden aangetroffen.
Hierna volgen de gegevens over de slootvegetaties: hieronder worden verstaan te
vallen die planten die in of onder water wortelen of daarin zweven. Na een korte
verhalende inleiding volgt een tabel met een horizontale verdeling in de ver
schillende soortengroepen (zie 4.1.) en verticaal ingedeeld naar mate van voor
komen in opnamens ten opzichte van het totaal aantal opnames per gebiedseenheid.

-12-

Het regelmatig dominant zijn van een bepaalde soort wordt aangegeven door onder
streping: ononderbroken = dominant (bedekking 50%) in meer dan 50% van het to
taal aantal opnames per polder; onderbroken = dominant in enkele van de vervaar
digde opnames.
De mate van voorkomen van de soorten per gebiedseenheid wordt weergegeven
volgens de schaal:
- algemeen (A): present in meer dan 66% van de opnames voor dit gebied, tevens
veelvuldig genoemd in de beschrijvingen van sloten uit de omgeving;
- regelmatig (R): present in minder dan 66%, maar in meer dan 20% van de opna
mes, regelmatig genoemd in de beschrijvingen;
- onregelmatig of zelden (Z), present in minder dan 20% van de opnames, niet of
nauwelijks genoemd in de beschrijvingen;
- ontbrekend (0), alleen die soorten waarvan het ontbreken opvallend is, zijn
genoemd;
- extra: soorten die minder dan 5 x gevonden zijn en niet in de soortengroepen
zijn opgenomen.
Bij elke gebiedseenheid hoort een kaartje met symbolen voor onderdelen van het
watersysteem, bebouwing, en de locaties van de opnames.
De naamgeving van de planten is gebaseerd op HEUKELS & VAN 00STSTR00M (1975) en
MAIER (1972). Bij de algen is geen onderscheid gemaakt naar geslachten of soor
ten.
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tabel: 4.1

NOORD-WEST OVERIJSSEL
soortengroepen voorgesteld voorde slootvegetaties
codering volgens ARNOLDS & VAN DER MEYDEN 1975

1a

PLANTEN VAN VOEDSELRIJKE AKKERS

4c

2a

STORINGSMILIEUS MET WISSELENDE WATERSTANDEN

4d NATTE RUIGTEN

VOEDSELRIJKE OEVERS

2b

PIONIERS VAN N-RYKE NATTE GROND

5a VOCHTIGE BEMESTE GRASLANDEN

4a VOEDSELRIJK WATER

5b NATTE BEMESTE GRASLANDEN

4b

7a LAAGVEENPLANTEN

VOEDSELARM WATER

GROEP

4c

1

r

GROEP

2

SAG1TTARIA SAGITTIFOLIA

SPARGANIUM ERECTUM
GLYCER1A MAXIMA

MYOSOTIS PALUSTRIS PALUSTRIS

SPARGANIUM EMERSUM

G. FLUIT ANS

SIUM ERECTUM

SCIRPUS MARITIMUS

4c

S

E. NUTTAUII
RANUNCULUS CIRÜNATUS

2b

NYMPHOIDES PEITATA
POTAMOGETON COMPRESSUS
.P. NATANS

P. LUCENS

2a
1a

( f nêtms.emersum}

2a

S. LATIFOLIUM
MENTHA AQUATICA

4c

M. ARVENSIS

. BIDENS CERNUUS
POLYGONUM HYDROPJPER
L RANUNCULUS SCELERATUS

NASTURTIUM MICROPHYLLUM

f:

RORIPPA AMPHIBIA
OENANTHE FISTULOSA Vooral op afgetrapte

y AGROSTIS STOLONIFERA

RANUNCULUS LINGUA

ALOPECURUS GENICULATUS
- POLYGONUM PERSICARIA

L CAREX ACUTIFORMIS

7a
4d

CHARA VULGARIS

_ C. ROSTRATA
i_ RANUNCULUS FLAMMULA
—

STACHYS PALUSTRIS

u GL08ULARIS

GROEP

4

LEMNA MINOR
L. TRISULCA
SPIROOELA POLYRHIZA
WOLFFIA ARRHIZA
L RICCJA FLUITANS

GROEP

r-

4a

G. PUCATA

-flap

_ POLYGONUM AMPHBIUM

PHRAGMITES AUSTRALIS

ELEOCHARIS PALUSTRIS PALUSTRIS

LOENANTHE AQUATICA

•ELODEA CANADENSIS

7A _

3

BUTOMUS UMBELLATUS

L- EaUlSETUM FLUVIATILE

4a <

GROEP

5

HOTTONIA PALUSTRIS

4a

I

GROEP
4a

STRATIOTES ALOIDES

CALLITRICHE PLATYCARPA

CICUTA VIROSA

UTRICULARIA VULGARIS
. POTAMOGETON TRICHOIDES

6

IRIS PSEUDACORUS
RUMEX HYDROLAPATHUM

4c

GALIUM PALUSTRE ELONGATUM
CALLA PALUSTRIS

TPILOBIUM PALUSTRE
E PAR;IFLORJH

7a

GROEP

(

7
_ HYDROCHARIS MORSUS-RANAE

4b _

JUNCUS BULBOSUS

TYPHA ANGUST1FOLIA

CERATOPHYLLUM DEMERSUM

5b _

LOTUS ULIGINOSUS

T. LATIFOLIA

NYMPHAEA ALBA

t— ALISMA PLANTAGO-AaUATICA

4c

POTENTILLA PALUSTRIS
MENYANTHES TRIFOLIATA
LYSIMACHIA THYRSIFLORA

SCIRPUS LACUSTRIS LACUSTRIS

.LACUSTRIS GLAUCUS

L-S

4a

NUPHAR LUTEA
POTAMOGETON BERCHTOLOII
P. OBTUSIFOUUS
L P. PUSILLUS

oevers.

4. Resultaten: sloot- en slootkantvegetaties in de polders en enige boezemgebieden. (Kaart 4.1.).
^•J^Soortengroepen. (Tabel 4.1.).
Voor de groepering van slootkantplanten wordt verwezen naar 3.2., aangezien deze
indeling voornamelijk gebaseerd is op de ecologische groepering van ARNOLDS &
VAN DER MEIJDEN (1975) en van WESTHOFF & DEN HELD (1969).
De soortengroepen van de slootplanten zijn samengesteld op basis van de opname
tabel (tabel Add. 1).
Groep 1 komt voornamelijk en op z'n fraaist voor in de polders langs de oude
zeedijk (4.2.). De groep is geassocieerd met bodems op het overgangsgebied van
veen naar klei, en met water dat sterk door Rijnwater is beinvloed (zie JOL &
LASEUR 1982). In het oostelijk deel van het gebied worden elementen van deze
groep regelmatig in vaarten aangetroffen.
Groep 2 komt door het gehele gebied voor en is geassocieerd aan storingen of
vervuiling, vooral bij dominantie van soorten uit deze groep.
Groep 3 komt ook door het hele gebied voor, maar optimaal in het oosten. Het
voorkomen van vele soorten uit deze groep is gebonden aan het talud, aangezien
deze soorten amfibisch zijn en als zodanig voorkomen op de grens land/water:
vele soorten uit deze groep komen ook voor in de "amfibische groep" van de
slootrandplanten (3.2.).
Deze groep is ook geassocieerd met groep 6, een verlandingsgroep die meer gespe
cialiseerde eisen aan waterkwaliteit stelt; ook kan groep 3 meer dynamiek hebben
dan groep 6.
Groep 4 bestaat uitsluitend uit vrij op of in het water zwevende soorten die
door stroming of wind snel kunnen worden verplaatst.
Elementen uit deze groep kunnen massaal optreden in gestoorde wateren, maar ko
men in kleine aantallen voor in elk type sloten.
Groep 5 is geassocieerd aan slootwateren die door grondwater beinvloed worden en
soorten uit deze groep treden vaak op in wateren met sterke kwelindicaties (rode
ijzerneerslag, bacterievlies). Maar de soorten Hottonia palustris en Callitriche
platycarpa komen ook voor in soms droogvallende sloten.
Groep 6 is een verlandingsgroep die voornamelijk in het oostelijk deel van het
gebied voorkomt. De groep is geassocieerd aan voedselrijk water dat door grond
water wordt beinvloed en prefereert een lage dynamiek: ze treedt op in een later
successiestadium dan de andere groepen (zij het< vaak in combinatie met vooral de
groepen 3 en 4):- het stadium van de beginnende verlanding.
Groep 7 is geen> groep als de andere maar bestaat uit losse soorten die geen dui
delijke associaties met een enkele andere groep vertonen. Hydrocharis morsus- _ ranae is geassocieerd met Stratio.tes waar deze laatste voorkomt, maar is veel
algemener dan Stratiotes en treedt ook vaak in de westelijke polders op.
Ceratophyllum demersum komt relatief vaak in stromende wateren als vaarten en
tochten voor.
Alisma plantago-aquatica lijkt meer dan andere soorten bestand tegen grote fluc
tuaties en trad massaal op in sloten die tijdens ruilverkavelingswerkzaamheden
tijdelijk waren drooggevallen.
Binnen de verschillende groepen bleken vooral de kleinere Potamogetonsoorten
(conform VAN DER PLOEG 1968), Eleocharis acicularis, de twee Elodea soorten,
Hydrocharis en kroossoorten snel na schoningen, vaak massaal, op te treden.
Bij het storten van bagger op de slootkanten aan de rand van het weiland komen
vaak Polygonum hydropiper, P. persicaria en Bidens cernuus massaal voor (conform
DE BOOIS 1975, VAN DIJK 1978).

1
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4.2.1. Sultanpolder achter Kuiare. 7 opnames, geen watermonsters.

NOORD- WEST OVERIJSSEL
gebiedseenheid

O
schaal : 1: 50000

Buitenpolder achter Kuinre

Verklaring
O-"112 opnamepunt + nummer

belangrijke waterloop

©

(bij boezemwateren: contacten met andere
wateren
bebouwing buiten bebouwde kom.

))

gemaal
inlaat voor water van buiten polder

Oppervlakte 700 ha., voornamelijk grasland.
Bebouwing langs 3 wegen.
Bodem: voornamelijk kiel; minder klei op veen, zand; stijgend naar het westen.
Bemaling met een gemaal aan de Tussenlinde; inlaten: 3 uit Tussenlinde, 2 uit
Nieuwe Kanaal. ZP: NAP -(70-) 90-105; WP NAP - 120.
Slootpeil: 3-6 dm. onder maaiveld.
Slootdiepte, water: 3-5 dm.; bagger 1-2 (-5) dm.
Helderheid 2-3 (-5) dm.
Kwelindicaties: enige malen in de Visschershoek (N.O.).
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Slootkantvegetaties: overwegend "normale" graslandvegetaties met Potentilla
anserina, Rumex acetosa. Ruderale elementen: Polygonum hydropiper, Bidens cernuus, Amfibische elemten: Phragmites australis (minder: Rumex hydrolapathum).
Slootvegetaties:
Groe£
):
A: Elodea nuttallii, Butomus umbellatus.
R: Sagittaria sagittifolia, Sparganium emersum, Scirpus ma£i_tima^ Chara
vulgaris, Nymphoi 1 de^s_p£l^a_ta J _ Equisetum fluviatile.
Z: Chara globularis, Potamogeton natans & P. lucens.
0: Elodea canadensis, Ranunculus circinatus, Potamogeton compressus.
Groep 2:
R: Clyceria plicata, Agrostis stolonifera, Sparganium erectum, Bidens cernuus,
flap^_
Z: Glyceria maxima & G. fluitans, Eleocharis palustris, Polygonum hydropiper.
0: Oenanthe aquatica.
Groep :
A: Phragmites australis.
R: Rorippa amphibia, Oenanthe fistulosa.
Z: Groe£ 4^:
A: Lemna minor.
R: Spirodela polyrhiza.
Z: Lemna trisulca.
Groep _5 :
Ontbrekend.
Groe£ (5 :
Ontbrekend.
Groep 7_:
A: R: Z: Ceratophyllum demersum, Nymphaea alba, Alisma plantago-aquatica, Scirpus
lacustris glaucus, Potamogeton berchtoldii & P. pusillus.

^ Voor beschrijving A, R, 0 en Z en onderstreping zie pagina 7.
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4.2.2. Bedijkte Rondebroek. Opnames: 20, watermonsters: 3.

NOORD- WEST OVERIJSSEL
gebiedseenheid

O
schaal : 1: 50000

Bedijkte Rondebroek

Verklaring

v_

O—112 opnamepunt + nummer

belangrijke waterloop

©

(bij boezemwateren: contacten met andere
wateren
bebouwing buiten bebouwde kom.

)>

gemaal
inlaat voor water van buiten polder

Oppervlakte 520 ha. voornamelijk grasland, klein areaal mais.
Bebouwing langs de randen.
Bodem: klei op veen, veen.
Bemaling met een gemaal op de Linde; ZP NAP- 90/100 cm., WP NAP- 120.
Inlaten: via het gemaal, bij Kuinre uit het Nieuwe kanaal, in het oosten uit
een sloot tussen Buitenbroek en Weerribben; verder is er een verbinding met
de Binnenpolder aan het noordeinde van Blankenham.
Slootpeil (2-) 3-5 dm. onder maaiveld.
Slootdiepte, water: 4-6 (-8) dm.; bagger 0.1-3 (-6) dm.
Helderheid 3-5 dm., kleur bruin tot roodbruin.
Kwelindicaties: enige, in centrum.
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Watermetingen: EGV 590-670, pH 7.5-9.1, 0« 11-18 mg/1.
Slootkantvegetaties : overheersend graslanaelementen als Taraxacum en Potentilla
anserina, met soms droge (Hieracium pilosella) of vochtige (Scutellaria
galericulata, Hydrocotyle vulgaris) elementen; Bidens cernuus op slootbagger
die op de kant gestort is; en sporadisch Phragmites australis.
Slootvegetaties:
Groe£
A: Sagittaria sagittifolia, Butomus umbellatus, Elodea nuttallii.
R: Sparganium emersum, E lo d£a__c an_ade_n£i£, JPoJ: amogeton £at ans.
Z: Scirpus maritima, Ranunculus circinatus, Polygonum amphibium, Potamogeton
lucens & P. compressus, Chara vulgaris & C. globularis.
0: Equisetum fluviatile, Nymphoides peltata.
Groep ly
A: R: Sparganium erectum, Glyceria fluitans, Agrostis stolonifera, flap.
Z: Glyceria maxima & G. plicata, Eleocharis palustris, Polygonum hydropiper,
Alopecurus geniculatus.
0: Oenanthe aquatica, Bidens cernuus.
(Bidens cernuus wordt wel op de oever gevonden, en kwam in 1977 nog
regelmatig in de sloot voor).
Groep 3:
A: R: Phragmites australis, Myosotis palustris.
Z: Sium latifolium, Nasturtium microphyllum, Rorippa amphibia.
Groep 4_.
A: R: Lemna minor & L. trisulca, Spirodela polyrhiza.
Z: Groep _5 :
Afwezig.
Groep 6:
A: R: Stratiotes aloides (maar alleen in het zuiden van de polder).
Z: Cicuta virosa, Rumex hydrolapathum.
Groep Tj
A: R: Hydrocharis morsus-ranae.
Z: Alisma plantago-aquatica, Typha latifolia, Ceratophyllum demersum, Nuphar
lutea, Potamogeton berchtoldii & P. pusillus.
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*•2.3. Polders achter Blankenham. Opnames 18, watermonsters 2.

NOORD-WEST OVERIJSSEL
gebiedseenheid

O
schaal : 1: 50000

Polders achter Blankenham

r
Verklaring
O—112 opnamepunt + nummer

belangrijke waterloop

©

(bij boezemwateren : contacten met andere
wateren
bebouwing buiten bebouwde kom.

))

gemaal
inlaat voor water van buiten polder
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Oppervlakte 850 ha. voornamelijk grasland, klein areaal mais.
Bebouwing: langs de dijk en langs de N.W.-weg.
Bodem: klei, klei op veen, veen, zand.
Bemaling: gemaal op de Weerribben; ZP:NAP - 90-95; WP NAP - 115.
Inlaten: 3 vanuit de Weerribben, plus via het gemaal; contacten bestaan met
het Bedijkte Rondebroek.
Slootpeil: 2-5 (-6) dm. onder maaiveld.
Slootdiepte, water: 3-7 dm.; bagger 2-5 dm.
Helderheid (1-) 3-6 dm., kleur bruin tot licht roodbruin.
Kwelindicaties: vrij veel, verspreid door de polders.
Watermetingen: EGV 600-650, pH 7.3-7.6, O2 8.5-16 mg/1.
Slootkantvegetaties: "normaal" grasland met Ranunculus acris, Potentilla anserina, Cirsium arvense; vochtige graslandelementen vrij regelmatig met Scutellaria
galericulata, Hydrocotyle vulgaris; ruderale elementen algemeen, met Polygonum
hydropiper & P. persicaria, Urtica dioica, Bidens cernuus; amfibische elementen
algemeen, met Phragmites australis, Myosotis palustris, en meerdere soorten die
slechts zelden optreden, waaronder Stachys palustris en Cicuta virosa.
Groe£ 1_.
A: Sagittaria sagittifolia, Butomus umbellatus, !Elodea_nut_talljLi^
R: ^pa.rganium_emejrsuni 2 _ Scirpus maritimus, Equisetum fluviatile, Elodea
canadenijî, Potamogeton compressus & P. lucens.
Z: Potamogeton natans (alleen in het Zuidoosten), Polygonum amphibium, Chara
vulgaris.
0: Nymphoides peltata, Ranunculus circinatus.
Groep 2.
A: Sparganium erectum.
R: Clyceria fluitans & G. plicata, flap»_
Z: Glyceria maxima, Eleocharis palustris, Bidens cernuus, Polygonum hydropiper,
0: Oenanthe aquatica, Agrostis stolonifera.
Groep^ 3^.
A: R: Phragmites australis, Myosotis palustris, Rorippa amphibia.
Z: Sium erectum & S. latifolium, Mentha aquatica, Nasturtium microphyllum,
Oenanthe fistulosa, Ranunculus lingua, Carex rostrata.
0: Stachys palustris, Ranunculus flammula.
Grjjep 4_.
A: Lemna minor.
R: Spirodela polyrhiza.
Z: Lemna trisulca, Azolla caroliniana, Riccia fluitans.
Groep 5:
A, R: Z: Utricularia vulgaris (tegen Weerribben aan), Potamogeton trichoides.
0: Overige.
Groep 6^:
A, R: Z: StiraJ^i£tes_alol L des JL Cicuta virosa, Iris pseudacorus, Potentilla palustris
(allen tegen Weerribben aan, Stratiotes ook eenmaal bij de dijk).
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Groep 7_:
A: R: Alisma plantago-aquatica, Hydrocharis morsus-ranae, Potamoj[eton ]De£chtoldii.
Z: Ceratophyllum demersum, Nuphar lutea, Potamogeton pusillus.
Extra: Eleocharis acicularis, Potamogeton acutifolius, Juncus bufonius, Lycopus
europeus.
Kolken: langs de oude zeedijk ligt een serie kolken. Enige zijn deels beschaduwd
door bosjes, anderen vertonen rietkragen, maar wat watervegetaties betreft zijn
de meeste vrij pover. De Groote Kolk is nog een van de mooiste: aan de zuidoost
kant een breed rietland buiten, meer naar binnen een zoom van Typha angustifolia, en daarbinnen een veld Nuphar en Nymphaea. Aan de noordwest kant een frag
mentarische vegetatie met Glyceria maxima, Phragmites, Butomus en Sagittaria,
drijvend Nuphar en zwevend Potamogeton lucens. (Zie figuur 4.2.3.).

r

fig: 4.2.3

NOORD-WEST OVERIJSSEL
globale vegetatie
GROOTE KOLK
wilgen

strook Typha anqustifolia

veld Nymphaea +
Nuphar

y
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4.2.4. Baarlinger- en Noorderpolder bij Blokzijl. Opnames 7, watermonsters 2.

NOORD-WEST OVERIJSSEL
gebiedseenheid

O
schaal : 1: 50000

\ lUankcnluini

. TtfrtV'V'

Baarlinger-en Noorderpolder
bij Blokzijl

Verklaring
—112 opnamepunt + nummer
©
))

' gemaal
inlaat voor water van buiten polder

belangrijke waterloop
(bij boezemwateren : contacten met andere
wateren')
bebouwing buiten bebouwde kom.

Oppervlakte 450 ha. voornamelijk grasland, klein areaal mais.
Bebouwing: vrij veel boerderijen.
Bodem: klei, klei op veen, veen, zand.
Bemaling: gemaal op de Roomsloot, langs de snelweg naar Steenwijk.
ZP: NAP - 80/90; WP NAP - 110/120.
3 inlaten (waarvan 1 via het gemaal) vanuit de Roomsloot.
Slootpeil: 3-6 dm. onder maaiveld.
Slootdiepte, water : 4.5-6 dm.; bagger 2-3 dm.
Helderheid 3-5 dm., kleur bruin.
Kwelindicaties: enige, verspreid over de polder.
Watermonsters: EGV 410-600, pH 7.7, 0^ 13 mg/1.
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Slootkantvegetaties: "normale" graslanden met Ranunculus acrls en Taraxacum,
soms een ruderale soort als Glyceria maxima of een amfibische soort als Phragmites australis.
Slootvegevaties:
Groej).
A: Sagittaria sagittlfolia, Butomus mtjel-latus^ Scirpus maritimus, Elodea
canadensis.
R: Equisetum fluviatlle, El^dea^utJiaJ^lii^
Z: Sparganium emersum, Nymphoides peltata, Potamogeton compressus, P. lucens,
P. natans, Polygonum amphibium.
0: Ranunculus circinatus, Chara vulgaris, C. globularis.
Groe£ 2 :
A : ^jir£anium_erectum^
R: Agrastis stolonifera.
Z: Glyceria maxima, G. fluitans, G. plicata, Eleocharis palustris, Bidens
tripartitus, Polygonum hydropiper, Alopecurus geniculatus.
0 : Oenanthe aquatica.
Groep
A: Phragmites australis.
R: Z: Myosotis palustris, Nasturtium microphyllum, Rorippa amphibia, Ranunculus
flammula.
Groej> 4^
A: R: Lemna minor.
Z : Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza.
Groe£ _5: Groep (yi
Epilobium palustre werd een enkele maal gevonden.
Groe£ 7_:
A, R: Z: Alisma plantago-aquatica, Scirpus lacustris lacustris, Typha angustifolia,
Hydrocharis morsus-ranae.
Extra: Eleocharis acicularis.
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4.2.5. Leeuwterveld—noord/Duin. 16 opnames, 3 watermonsters.
^

NOORD-WEST OVERIJSSEL
gebiedseenheid

O
schaal : 1: 50000

Leeuwterveld - noord / Duin

Verklaring
O—112 opnamepunt + nummer

belangrijke waterloop

©

(bij boezemwateren : contacten met andere
wateren )
bebouwing buiten bebouwde kom.

))

gemaal
inlaat voor water van buiten polder

Oppervlakte ca. 650 ha. voornamelijk grasland, klein areaal mais.
Bebouwing: boerderijen langs meerdere wegen. Zwembad bij Blokzijl.
Bodem: klei, klei op veen, veen; bij Duin treedt een zandrug aan de
oppervlakte.
Bemaling: gemaal aan Ettenlandsch Kanaal. ZP: NAP - 80/110; WP NAP - 120/140.
Inlaten vanuit de Blokzijler stadsgracht (2), Zuiderdiep, Ettenlands kanaal.
Slootpeil: (2-) 3-6 dm. onder maaiveld.
Slootdiepte, water: 4-6 (-8) dm.; bagger: 2-6 (-9) dm.
Helderheid: 2-5 dm., kleur lichtbruin, som roodbruin.
Kwelindicaties: Veel.
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Kwelindicaties: Veel.
Watermonsters: EGV 440-600, pH 7.4-7.8, 0^ 12-19.5 mg/1.
Slootkantvegetaties : Normale graslandelementen zijn Ranunculus acris, Taraxacum,
en Potentilla anserina (minder Trifolium, Cirsium arvense); vochtige grasland
elementen komen meer naar het oosten wel voor: Scutellaria galericulata,
Hydrocotyle vulgaris, Lysimachia nummelaria, Senecio aquatilis (minder vaak
Stellaria palustris, Caltha palustre, Lotus uliginosus); Polygonum hydropiper en
Bidens cernuus & B. tripartitus komen op gestorte bagger veel voor, en verdere
ruderale elementen zijn Glyceria maxima, Glechoma hederacea, en Ranunculus
sceleratus. Amfibische elementen zijn Myosotis palustris en minder vaak Rorippa
amphibia, Phragmites, Sium erectum, Mentha aquatica, Ranunculus lingua en
Stachys palustris.
Slootvegetaties:
Groep _1 :
A: Sagittaria sagittifolia, Butomus^ umbe11a.tus, Equisetum fluyi_atiIe, Elodea
nuttallii, lymphoidjïs_peltat_a, P^ot_amo£et_on na_tans.
R: Sparganium emersum, Scirpus maritimus, Elodea canadensis, Ranunculus
circinatus, Potamogeton lucens.
Z : Potamogeton compessus, Polygonum amphibium, Chara vulgaris.
0: Chara globularis.
Groe_p 1_:
A ' . Sparganium erectum.
R: Glyceria maxima, G. fluitans, G. plicata, Eleocharis palustris, Agrostis
stolonifera, flap.
Z: Oenanthe aquatica, Bidens cernuus, B. tripartitus, Alopecurus geniculatus.
Gro_ep_ 3.
A: Myosotis palustris.
R: Phragmites australis, Rorippa amphibia, Oenanthe fistulosa (de laatste sp.
vooral op afgetrapte onderwater-taluds).
Z : Sium erectum, S. latifolium, Mentha aquatica, Nasturtium microphyllum,
Stachys palustris, Ranunculus flammula.
0 : Ranunculus lingua (wel op de oevers).
Groejp 4
A: R: Lemna minor, Spirodela polyrhiza.
Z: Lemna trisulca, Riccia fluitans.
Groep _5 : Groep 6:
Groep 7_:
A: R : Alisma plantago-aquatica, Hy_droch.ari£ mo^sus^ranae^
Z: Typha latifolia, Ce£at^o£hylJ L um deme£sum i _ Nymphaea alba, Nuphar lutea,
potamogeton beuchto^ld_i£, P. pusillus.
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Kolken : Van de twee kolken of wielen is een opname gemaakt van het Hazenbrinken-wiel. In het zuidwesten vormt Nymphoides peltata een fors veld, in het
westen is een brede strook Phragmites, die in het zuidwesten nog een buitenstrook Sparganium erectum en Eleocharis palustris vertoont (zie figuur
4.2.5.).

.
fig 4.2.5

NOORD- WEST OVERIJSSEL
globale vegetatie

Eleocharis palustris

y
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4.2.6. Oostelijke Elsheven, zuidelijk Leeuwterveld. 11 opnames, 2 watermonsters.

NOORD-WEST OVERIJSSEL
gebiedseenheid

O
schaal : 1: 50000

Oostelijk Elsheven, zuidelijk
Leeuwterveld

Verklaring
O—112 opnamepunt + nummer

belangrijke waterloop

©

(bij boezemwateren: contacten met andere
wateren )
bebouwing buiten bebouwde kom.

))

gemaal
inlaat voor water van buiten polder

Oppervlakte respectievelijk ca. 90 ha. en 125 ha. grasland (maisteelt op enkele
percelen bij Leeuwte).
Bebouwing: In beide gebiedsdelen enkele verspreide boerderijen.
Bodem: Oostelijke Elsheven veen, zuidelijk Leeuwterveld overgang klei-klei op
veen-veen.
Bemaling: Oostelijke Els heven-gemaal aan de Hevenweg uitwaterend op Walengracht;
ZP NAP- 100; WP NAP- 120, zuidelijk Leeuwterveld boezempeil, ZP NAP - 70; WP
NAP- 80; contacten in het noorden met het Ettenlands Kanaal en in het zuiden
op de Moespotvaart.
Slootpeil: 5-7 dm. onder maaiveld / 3-5 dm. onder maaiveld.
Slootdiepte-water: 3-6 dm.; bagger (0.5-) 4-6 dm.
Helderheid: 2.5-5 dm., kleur lichtbruin tot roodbruin.
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Kwelindicaties: Een enkele maal.
Watermonsters: EGV 370, pH 7.9-7.2, 0^ 6-9 mg/1.
Slootkantvegetaties : Graslandelementen als Ranunculus acris en ruderale
elementen als Sparganium erectum, Bldens cernuus. Vochtiger elementen
Scutellaria galericulata en de amfibische elementen Rorippa amphibia, Oenanthe
fistulosa, Myosotis palustris, Lycopus europeus en Mentha aquatica.
Slootvegetaties: Vanwege het geringe aantal steekproeven (5 opnames per
deelgebied) is hier gekozen voor een weergave in slechts 2 categorieën: gevonden
in meer of minder dan de helft van het aantal opnames.
Oostelijke Elsheven, plus aangrenzende boezemsloten.
GroejD 1^:
Sagittaria sagittifolia, Equisetum fluviatile, Elodea nuttallii, E. canadensis,
Potamogeton natans, P. lucens. (minder vaak Butomus umbellatus, Scirpus maritimus, Polygonum amphibium, Potamogeton compressus, Ranunculus circinatus, Chara
globularis, Nitella flexilis).
Groep 1\
Sparganium erectum.
Minder vaak: Glyceria maxima, G. plicata, Eleocharis palustris, Bidens cernuus,
Polygonum hydropiper, Agrostis stolonifera, flap.
Groep 3^:
Phragmites australis, Myosotis palustris, Sium latifolium, Mentha aquatica,
Stachys palustris.
Minder vaak: Sium erectum, Rorippa amphibia, Carex acutiformis, C. rostrata.
Groe£ 4_:
Minder vaak Lemna minor, L. trisulca.
Groep 5:
Niet aangetroffen.
Groe£ 6_:
Minder vaak Stratiotes aloides, Cicuta virosa, Rumex hydrolapathum, Iris
pseudacorus, Epilobium palustre, Potentilla palustris, Menyanthes trifoliata.
Grciep 7_:
Alisma plantago-aquatica, Hydrocharis morsus-ranae, Lotus uliginosus.
Extra:
Eleocharis acicularis, Cardamine pratensis, Potamogeton frisii.
Zuidelijk Leeuwterveld.
Groep
Sagittaria sagittifolia, Butomus umbellatus, Equisetum fluviatile, Elodea
nuttallii, Potamogeton natans, Nymphoides peltata.
Minder vaak: Sparganium emersum, Scirpus maritimus, Polygonum amphibium, Elodea
canadensis, Potamogeton lucens.
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Groep^ 3_:
Rorippa amphibia.
Minder vaak: Myosotis palustris, Sium erectum, S. latifolium, Mentha aquatica,
Nasturtium microphyllum, Oenanthe fistulosa, Carex acutiformis, Carex rostrata,
Stachys palustris, Ranunculus flammula.
Groeja 4_:
Lemna minor.
Minder vaak: Lemna trisulca.
Groe£
Niet aangetroffen.
Groept 6_:
Minder vaak Galium palustre.
Groejï 7_:
Minder vaak Alisma plantago-aquatica, Hydrocharis morsus-ranae, Nymphaea alba,
Potamogeton pusillus.
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4.2.7. Bentpolder. 5 opnames, 3 watermonsters.

NOORD - WEST OVERIJSSEL
gebiedseenheid

O
schaal : 1: 50000

Bentpolder

Verklaring
O—112 opnamepunt + nummer
))

belangrijke waterloop

gemaal

(bij boezemwateren : contacten met andere

inlaat voor water van buiten polder

bebouwing buiten bebouwde kom.

wateren

Oppervlakte ca. 200 ha. grasland.
Bebouwing: Boerderijen langs de randen; sportvelden bij Vollenhove.
Bodem: Klei op veen, zandgronden. Deze polder wordt aan drie zijden omgeven
door hoger land.
Bemaling: Gemaal (tevens inlaat) op het Kadoeler Meer. Water van het hoge land
(Schaarkampen) stroomt in de Bentwetering. ZP NAP- 80, WP NAP- 110.
Slootpeil: 2-7 dm. onder maaiveld.
Slootdiepte, water: 2-6 dm.; bagger: 1-4 dm.

J
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Helderheid: 1.5-4 dm., kleur bruin tot roodbruin.
Kwelindicaties: Geen.
Watermonsters: EGV 260-600, pH 6.6-7.2, 0^ 8-13 rag/1.
Slootkantvegetaties : Normale graslandelementen als Ranunculus acris, Trifolium;
vochtiger elementen Lotus uliginosus, Senecio aquatilis; ruderale elementen
Bidens cernuus en B. tripartitus, Polygonum hydropiper; amfibische elementen
Myosotis palustris, Ranunculus flammula.
Slootvegetaties:
Groep
A: Sagittaria sagittifolia, Butomus^ umbel^latus^ Elodea nuttallii, Nymphoides
p^ej.ta^ta, Po^amoj[e_ton natans^
R: Equisetum fluviatile, Çhara globularis.
Z: Sparganium emersum, Scirpus maritimus, Elodea canadensis, Ranunculus circinatus, Polygonum amphibium.
0: Potamogeton compressus, P. lucens, Ghara vulgaris.
Groep^ 2 :
A: R: Sparganium erectum, Glyceria maxima, G. plicata, Bidens cernuus, Eleocharis
palustris, Agrostis stolonifera.
Z: Glyceria fluitans, Polygonum persicaria.
Groep 3^:
A: Oenanthe fistulosa.
R: Z: Phragmites australis, Myosotis scorpioides, Mentha aquatica.
Groep^ k\
A: R: Lemna minor, Spirodela polyrhiza.
Z: Lemna trisulca.
Groep _5 : Groej>
Rumex hydrolapathum is een enkele maal aangetroffen.
Groep^ 7_:
A: Potamogeton berchtoldii.
R: Z: Typha latifolia, Scirpus lacustris glaucus, Hydrocharis morsus-ranae,
Ceratophyllum demersum.
Extra: Rorippa islandica is een enkele maal aangetroffen.
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4.2.8. Hendel. 1 opname.

NOORD-WEST OVERIJSSEL
gebiedseenheid

schaal : 1: 50000

Wendel

Verklaring
O—112

opnamepunt + nummer

belangrijke waterloop

©

gemaal

(by boezemwateren: contacten met andere
wateren )
bebouwing buiten bebouwde kom.

))

inlaat voor water van buiten polder

Grasland met enkele sloten. Bemaling via een gemaal aan de Wendeler Dijk. Bodem
klei op veen. Geen kwelverschijnselen.
Slootkantvegetatie met Bidens cernuus, Polygonum hydropiper, Lotus uliginosus.
Slootvegetatie met Sagittaria sagittifolia, Butomus umbellatus, Sparganium
emersum, Scirpus maritimus, Elodea nuttallii, Potamogeton nataas; Eleocharis
palustris, Glyceria plicata, flap; Lemna minor, Spirodela polyrhiza; en Oenanthe
fistulosa.
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4.2.9. Barsbeker Binnenpolder. 16 opnames, 3 watermonsters.

NOORD-WEST OVERIJSSEL
gebiedseenheid

O
schaal : 1: 50000

Barsbeker Binnenpolder

r
Verklaring
O—112 opnamepunt + nummer
©
))

_

gemaal fr
inlaat voor water van buiten polder

A

belangrijke waterloop
(bij boezemwateren: contacten met andere
wateren )
bebouwing buiten bebouwde kom.
(

Oppervlakte ca. 530 ha. grasland.
Bebouwing: Barsbeek, en boerderijen langs de dijk.
Bodem: Klei, klei op veen.
Bemaling: Gemaal op Zwarte Meer, tevens inlaat. ZP NAP- 90 (-100); WP NAP- 110
(-120).
Slootpeil: 2.5-5 (-9) dm. onder maaiveld.
Slootdiepte, water: 2-5 (-7) dm.; bagger 3-6 (-8) dm.
Helderheid: 2-4 (-6) dm, kleur bruin.
Kwelindicaties: Enige, verspreid over de polder.
Watermonsters: EGV 480-600, pH 7.0-7.1,
5-16 mg/1.
Slootkantvegetaties : "Normale" graslandelementen Ranunculus acris, Taraxacum
(Rumex acetosa, Holcus lanatus); vochtige elementen (Cirsium palustre,
Scutellaria galericulata, Lotus uliginosus).
Ruderale elemten: Polygonum hydropiper, P. persicaria, P. amphibium, Sparganium
erectum, Glyceria maxima, Bidens cernuus, Juncus effusus (Juncus articulatus).
Amfibische elementen: (Sium latifolium, Lycopus europeus, Carex acutiformis,
Stachys palustris, Acorus calamus). Extra: Chamaenerion angustifolium, Alnus
glutinösa.
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Slootvegetaties:
Groep 1_:
A: Butomus^ ^mtje^ljitus^ Elo<tea_n^tt L a_llii, Nymphoides peltata.
R: Sagittaria sagittifolia, Sparganium emersum, Equisetum fluviatile, Elodea
^anajdensis^ P^o_tamog^eton c^ompr^es^sus^ P. natans, P. lucens.
Z: Scirpus maritimus, Ranunculus circinatus, Polygonum amphibium, Chara vulga
ris.
0: Chara globularis.
Groep 2i
A: ^p^r^anlm_e£e£tum L
R: Glyceria maxima, G. plicata, Eleocharis palustris, flap_ï_
Z: Glyceria fluitans, Oenanthe aquatica, Bidens cernuus, Agrostis stolonifera.
Groep _3 :
A: - ~
R: Phragmites australis, Myosotis palustris.
Z: Sium erectum, S. latifolium, Mentha aquatica, Nasturtium microphylluni,
Rorippa amphibia, Oenanthe fistulosa, Carex acutiformis, Ranunculus lingua,
Stachys palustris, Ranunculus flammula.
Grc>ep hi
A: Lemna. mirio_r, L. trisulca.
R : JSpjirodela ^o^yrtiiza^
Z: Wolffia arrhiza, Azolla caroliniana.
Groe£ 5:
A, R: Z: Hottonia palustris, Potamogeton trichoides.
Groep 6_:
A, R: Z: Stratiotes aloides, Rumex hydrolapathum, Epilobium palustre, Menyanthes
trifoliata, Lysimachia thyrsiflora, Iris pseudacorus.
Groep 2
A: Hydrocharis morsus-ranae.
R: Alisma plantago-aquatica, ^era^o£h;yllum ^emersum^ Potamogeton berchtoldii.
Z: Typha angustifolia, Scirpus lacustris glaucus, Nymphaea alba, Potamogeton
pusillus.
Extra: Carex riparia, Lycopus europeus, Juncus bufonius, J. subnodulosus,
Rorippa islandica, Polygonum hydropiper.
Deze polder is de enige van de zeedijkpolders waarvan een botanisch inventarisa
tierapport voorhanden is (C0RP0RAAL, 1980). Hierdoor is vergelijking tussen de
steekproefsgewijze methode als hier gebruikt, en een floristische methode zoals
door C0RP0RAAL toegepast, mogelijk. Opvallende verschillen kwamen niet naar
voren, maar C0RP0RAAL vond wel een aantal soorten meer: Azolla filiculoides,
Eleocharis acicularis, Alisma lanceolatum en A. gramineum, Potamogeton obtusifo~
lius en P. pectinatus, benevens een aantal zeggesoorten die misschien in het
reservaatsgebied stonden.
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4.2.10. Buitenlanden. 7 opnames, geen monsters.

NOORD-WEST OVERIJSSEL
gebiedseenheid

O
schaal : 1: 50000

Buitenlanden

^ r' 1 ' ;
• Baij-U'i'k
' > > 'I

>

•
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i
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ccI

Verklaring
O—112

opnamepunt + nummer

belangrijke waterloop

(§)

gemaal

(bij boezemwateren: contacten met andere

))

inlaat voor water van buiten polder

wateren )
bebouwing buiten bebouwde kom.
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Buitenlanden tussen Kuinre en Blokzijl: Geen gegevens. Deze gebieden worden
intensief gebruikt voor landbouw en als grasland.
Blokzijler Uiterdijken: Naar verhouding weinig sloten. Intensief landbouwgebruik. Meeste sloten met Phragmites australis en Lemna minor; minder vaak
Sagittaria sagittifolia, Butomus umbellatus, Typha latifolia, en Nymphoides
peltata & Nuphar lutea vlak langs de dijk.
Vollenhoofse Uiterdijken: 4 opnames. ZP NAP- 20, WP NAP- 50.
Slootkantvegetatie met Taraxacum, Rumex acetosa, Hieracium pilosella, Ranunculus
acris; Phragmites australis en Galium palustre; Juncus effusus, Typha latifolia;
en Lysimachia nummelaria.
Slootvegetaties:
Groep 1:
Butomus umbellatus, Scirpus maritimus, Potamogeton natans, Polygonum amphibium,
Ranunculus circinatus, Elodea nuttallii, Chara vulgaris.
Groep 2:
Sparganium erectum, Glyceria maxima, G. fluitans, G. plicata, Bidens cernuus,
Eleocharis palustris, Polygonum hydropiper, Agrostis stolonifera, flap.
Groep .3 :
Phragmites australis, Rorippa amphibia.
Groe£ 4_:
Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza.
Groep _5 :
Callitriche platycarpa.
Groep 6 :
Galium palustre.
Groe£ 7_:
Alisma plantago-aquatica, Hydrocharis morsus-ranae, Typha latifolia, Scirpus
lacustris glaucus, Potamogeton berchtoldii.
Extra:
Potamogeton crispus.
Uiterdijken tussen Vollenhove en Barsbeek: meest ondiepe sloten met kroos, een
enkele maal elementen uit groep 2 en Scirpus maritimus.
Uiterdijken tussen Barsbeek en Zwartsluis: 5 opnames. ZP NAP- 20-60; WP NAP60-100.
Eigen gemalen en inlaten op/uit Zwarte Meer of Zwarte Water.
Slootkanten: 90% van de sloten vertonen rietvegetaties, de overige sloten verto
nen graslandelementen als Ranunculus acris, Trifolium, en Symphytum officinale;
ruderale elementen als Glyceria maxima en Sparganium erectum; amfibische elemen
ten als Lycopus europeus, Myosotis palustris, Rumex hydrolapathum, Mentha aquatica en Stachys palustris.
Slootvegetaties: De meeste sloten vertonen rietvegetaties. De opnames zijn voor
namelijk in afwijkende sloten gemaakt.
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Groe£ 1_:
Saglt_tar^a_s^g^ttifolia_, Butomus umbellatus, Sparganium emersum, Scirpus ma rit imus, Equisetum fluviatile, Elodea canadensis, E. nuttallii, Potamogeton natans,
Ranunculus circinatus, Chara vulgaris, Nymphoides peltata.
Groep li
_Sparg a ni^ e r e ctu m j L Gly^ce^ri^a_maxima : , G. plicata, Eleocharis palustris, Agrostis
stolonifera, flap.
Groe£ 3^:
Phragmites australls, Myositis palustris, Mentha aquatica, Rorippa amphibia,
Oenanthe fistulösa.
Groep 4_:
Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza.
Groep _5:
Potamogeton trichoides.
Groe£ 6_:
Epilobium palustre.
Groep^ 7_:
Alisma plantago-aquatica, Potamogeton pusillus.
Extra^:
Ranunculus aquatilis, Potamogeton trichoides.
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4.3. Centrale Polders.
4.3.1. Bulteiibroek, Tussenbroek, Markerbroek, Oosterbroek. 19 opnames,
1 watermonster.

NOORD-WEST OVERIJSSEL
gebiedseenheid

O
schaal : 1: 50000

Buitenbroek .Tussenbroek,
Markenbroek en
Oosterbroek

(UU'

//)'•}"/7/7/

Verklaring
O—112

opnamepunt + nummer

belangrijke waterloop

©

gemaal

(bij boezemwateren: contacten met andere

inlaat voor water van buiten polder

bebouwing buiten bebouwde kom.

))

wateren j

Oppervlakte ca. 1000 ha. voornamelijk grasland, klein areaal mais.
Bebouwing: Vrij weinig boerderijen.
Bodem: Voornamelijk klei op veen; zandgronden. Het maaiveld vertoont een daling
van N.O. naar Z.W.
Bemaling: Buitenbroek- gemaal op Weerribben, inlaten vanuit Linde en Ossenzijlersloot. ZP NAP- 100, WP NAP- 150.

/
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Tussenbroek en Markerbroek: Gemaal (tevens inlaat) op Linde inlaat ook vanuit
Mallegat bijvoorbeeld Oldemarkt. ZP NAP- 80, WP NAP- 140/145.
Oosterbroek: Gemaal op Linde (bij het Wijde), inlaat vanuit Mallegat bij
Oldemarkt. ZP NAP- 80, WP NAP- 120.
Slootpeil: Buitenbroek en Tussenbroek 5-10 dm. onder maaiveld; Markerbroek en
Oosterbroek 3-8 dm. onder maaiveld.
Slootdiepte-water: 3-8 dm.; bagger 0-5 (-8) dm.
Helderheid 0-4 dm., kleur roodbruin tot bijna zwart.
Kwelindicaties: Enige, verspreid over de polders.
Watermonster in Buitenbroek: EGV 705, pH 8.2,
8.5 mg/1.
Slootkantvegetaties : Normaal grasland met enige vochtige, en vrij veel ruderale
elementen. Normale graslandelementen: Potentilla anserina, Taraxacum (Bellis
perennis, Cirsium arvense, Ranunculus acris, Rumex acetosa, Hieracium pilosella); vochtige elementen: Scutellaria galericulata (Hydrocotyle vulgaris, Senecio
aquatilis); Ruderale elemten: Polygonum persicaria, Juncus effusus (Sparganium
erectum, Urtica dioica, Bidens cernuus & B. tripartitus, Polygonum hydropiper).
Amfibische elementen: Phragmites australis (Ranunculus flammula, Lycopus europeus, Galium palustre).
Slootvegetaties:
Groep
A: Elodea nuttallii.
R: Sagittaria sagittifolia, Potamogeton natans.
Z: Butomus umbellatus, Sparganium emersum, Scirpus maritimus, Potamogeton
compressus, Nymphoides peltata, Raiiun eu lu s_c ir ci na tujä.
Groep 2 :
A: - ~~
R: Sparganium erectum, Glyceria fluitans, G. plicata, Eleocharis palustris,
Agrostis stolonifera, flap.
Z: Glyceria maxima, Oenanthe aquatica, Bidens cernuus.
Groep 3_:
A: R: Phragmites australis.
Z: Myosotis palustris, Rorippa amphibia, Nasturtium microphyllum, Ranunculus
flammula, Sium latifolium.
Groep 4_:
A: Lemna minoi:.
R: Lemna tjisulca^ Spirodela p^o^Lyr^h^za.
Z: Wolffia arrhiza, Azolla caroliniana.
Groe£ !j : -

Groep^ b: Groejp 7_:
A: R: Alisma plantago-aquatica, Hydrocharis morsus-ranae.
Z: Typha angustifolia, Scirpus lacustris lacustris, Ceratophyllum demersum,
Potamogeton berchtoldii, P_»_otJtusifolius, P^pus^lJ-ujs.
Ex±ra;
Eleocharis acicularis, Leptodyction riparium.
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4.3.2. Oost van de weg Oldeaarkt—Ossenzij1 en noord van het kanaal Steenwljk—
Ossenzijl. 9 opnames, geen watermonsters.

NOORD-WEST OVERIJSSEL
gebiedseenheid

O
schaal : 1: 50000

Oost van de weg
Oldemarkt Ossenzijl en noord
van het kanaal
Steenwijk Ossenzijl

Verklaring
O""112 opnamepunt + nummer

belangrijke waterloop

©

(bij boezemwateren: contacten met andere
wateren )
bebouwing buiten bebouwde kom

)}

gemaal
inlaat voor water van buiten polder

Oppervlakte 400 à 500 ha. grasland.
Bebouwing: Geconcentreerd in het Hagenbroek en IJsselham.
Bodem: Zandgronden, veen: overgang van het hogere naar het lage land.
Bemaling: ca. 11 aparte afwateringseenheden: elke vallei van het hogere land
watert via deze graslanden af. ZP: NAP- 90/120, WP NAP- 140/150.
Slootpeil: 6-13 dm. onder maaiveld.
Slootdiepte-water: 1-6 dm.; bagger: 1-3 dm.
Helderheid: 1-2 dm., kleur grijs, bruin, of roodbruin.
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Kwelindicaties: Aanwezig oost van IJsselham.
Watermonsters: Geen.
Een ruilverkaveling (Paasloo-Kerkbuurt) is momenteel in uitvoering. Dit brengt
onder andere een verdieping en verbreding van sommige sloten met zich mee.
Slootkantvegetaties : Normale graslanden met Potentilla anserina, Taraxacum,
Cirsium arvense; vochtige elementen Scutellaria galericulata, Senecio aquatilis,
Cirsium palustre, Lotus uliginosus, Lysimachia nummelaria; ruderale elementen
Juncus effusus en J. subuliflorus, Polygonum persicaria; amfibische elementen
Phragmites australis, Myosotis palustris, Mentha aquatica.
Slootvegetaties:
Groej)
A: El^dea^utta^lii^
R ; Patamojjeton nat^ans^_
Z: Sagittaria sagittifolia, Butomus umbellatus, Sparganium emersum, Scirpus
maritimus, Equisetum fluviatile, Elodea canadensis, Ranunculus circinatus,
Potamogeton lucens.
Groe£ 2\
A: ^pa.rgani^_e£ejctum JL
R: ^l^cjîria_maxima_, Eleocharis palustris, flap.
Z: Glyceria fluitans, G. plicata, Oenanthe aquatica, Bidens cernuus, Ranunculus
sceleratus, Agrostis stolonifera.
Groep _3 :
A: Phjra£mite^s_au_s_tra^li 1 s^
R: Z: Sium erectum, Mentha aquatica, Nasturtium microphyllum, Rorippa amphibia,
Ranunculus flammula.
Groe£ 4_:
A: R : L^emna^ minor_.
Z: Spirodela polyrhiza.
Groej> 5 :
A: R : Ç^al^li t_riche £la.ty_carpa^
Z: Hottonia palustris, Potamogeton trichoides.
Groep (r.
Epilobium palustre is een enkele maal gevonden.
Groe£ 7_:
A: R: Alisma plantago-aquatica, Hydrocharis morsus-ranae, Potamogeton berchtoldii.
Z: Juncus bulbosus, Ceratophyllum demersum.
Extra: Juncus effusus, J. bufonius, Lemna gibba, Lysimachia nummelaria, Potamo
geton perfoliatus, P. frisii, Hydrodyction reticulatum.
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NOORD-WEST OVERIJSSEL
gebiedseenheid

O

Polders Wetering,Gelderingen,
Halfweg en Giethoorn

schaal : 1: 50000

Verklaring
O—112 opnamepunt + nummer
(*D
)>

gemaal
inlaat voor water van buiten polder

(bij boezemwateren: contacten met andere
wateren
bebouwing buiten bebouwde kom.
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4.3.3. Polders Wetering, Gelderingen, Halfweg, Giethoorn. 15 opnames, 3 water
monsters.
Oppervlakte 3700 ha., 60% grasland, 40% akkerbouw (aardappels, granen).
Bebouwing: Scheerwolde, boerderijen.
Bodem: Veenontginningsgronden.
Bemaling: Wetering: (0 & W)-gemaal op Wetering (vaart). Water uit het
Woldlakebos kan de polder bereiken. ZP NAP- 275, WP NAP- 310/330.
Gelderingen: Gemaal op kanaal Steenwijk-Ossenzij1. ZP NAP- 270, WP idem.
Halfweg: Gemaal op Giethoornse Meer. Water uit de polder Giethoorn kan soms
de polder bereiken. ZP & WP NAP- 270.
Giethoorn: Gemaal op Cornelisgracht (onderdoorgang onder Thijssegracht).
ZP & WP NAP- 240/260. Het gedeelte zuid van de Cornelisgracht wordt apart
bemalen met een eigen gemaal op de Cornelisgracht. ZP & WP NAP- 270.
Slootpeil: 7-10 dm. onder maaiveld.
Slootdiepte-water: 1-3 dm.; bagger 0-2 (-6) dm.
Helderheid 0-2.5 dm.,kleur bruin, grijsbruin, roodbruin.
Kwelindicaties vooral in de polders Wetering en Giethoorn.
Watermonsters: EGV 450-705, pH 6.7-7.2, 0^ 4-10 mg/1.
Werd in 197 7 speciale aandacht aan deze polders geschonken, in 1982 werd rela
tief de minste aandacht aan deze toch wel "ruderale" waterplantenvegetaties ge
wijd. Toch werd van de polder Wetering bijna elke sloot gecontroleerd op bijzon
derheden.
Slootkantvegetaties : Het bovenwatertalud bedraagt gemiddeld 75 , terwijl het
slootpeil 7-10 dm. onder het maaiveld ligt: de slootkantvegetaties zijn dan ook
beter ontwikkeld dan de slootvegetaties.
Graslandelementen: Ranunculus acris, Rumex acetosa, Cirsium arvense, Plantago
major, Trifolium, Potentilla anserina; drogere elementen Malva sylvestris,
Anthriscus sylvestris, Hypericum maculatum; vochtiger elementen Achillea
ptarmica, Lotus uliginosus, Symphytum officinale, Lysimachia vulgaris. Ruderale
elementen Glyceria maxima, Polygonum persicaria, Bidens cernuus & B. tripartitus
Amfibische elementen Phragmites australis, Lythrum salicaria, Myosotis palus
tris, (Epilobium palustre, Stachys palustris, Mentha aquatica).
Slootvegetaties: Sloten met Phragmites australis, Glyceria maxima, en Lemna
minor zijn het meest algemeen; meestal domineert een of meer van deze soorten.
De gemaakte opnames zijn niet representatief, maar geven eerder de iets meer
gevarieerde sloten weer.
Groef) JL.

A: R: Sagittaria sagittifolia, Equisetum fluviatile, Elodea nuttallii, E_ca.naden^sjLs, Pot^amoj[eton nataas^ Chara vulgaris^
Z: Sparganium emersum, Nymphoides peltata, Potamogeton compressus, P. lucens,
Ranunculus circinatus, Polygonum amphibium.
0: Butomus umbellatus, Scirpus maritimus.
Groe£ 2}
A: G1^eri L a_maxima..
R: Sparganium erectum^ Glyceria fluitans, Eleocharis palustris, Bidens cernuus,
Agrostis stolonifera, Ranunculus sceleratus.
Z: Glyceria plicata, Polygonum hydropiper, P. persicaria, Alopecurus
geniculatus, flap.
0: Oenanthe aquatica.
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Groejp ?r.
A: Phragmi t£s_aus_t ralis^
R: Myosotis palustris.
Z: Sium erectum, Mentha aquatica, Rorippa amphibia, Ranunculus lingua, R.
flammula.
Groep 4_.
A: Lemna mino£.
R: Z: Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza.
Groep 5.
A: R: Callitriche platycarpa, Ut£i£ula_ri_a vulgaris^
Z : Ho_tto^ni L a_pa.lus_tri^s^ Potamoj^e^ori t_rIchoides^
Groe£ :
Alleen Rumex hydrolapathum en Epilobium palustre zijn een enkele maal gevonden.
Groep 7_:
A: R: Alisma plantago-aquatica, Hyd_r£cha£is^ mo^sus^r^nae^ Potamogeton ^be£chtoldii.
Z: Typha latifolia, Juncus bulbosus, Ce £atO £hyllum deinersum_j_ Nuphar lutea,
Potamogeton obtusifolius, P^pusjŒLus.
Extra: Hippurus vulgaris, Juncus articulatus, J. bufonius, Rorippa islandica,
Polygonum mite, Potamogeton alpinus,
P« crispus, P. pectinatus (de
laatste 2 spp. alleen in de tochtsloten).
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4.4.De slootyegetatie£ inde oostelijke gebieden.
4.4.1. Zuidveense polder, pas in 1982 als bemalingseenheid ontstaan, hiervoor
boezengebied. 24 opnames, 2 watermonsters.

NOORD-WEST OVERIJSSEL
gebiedseenheid

O
schaal : 1: 50000

Zuidveensche polder

Verklaring
O-""112 opnamepunt + nummer

belangrijke waterloop

(©

(bij boezemwateren : contacten met andere
wateren )
bebouwing buiten bebouwde kom.

))

gemaal
inlaat voor water van buiten polder

Oppervlakte ca. 600 ha. grasland (zeer klein areaal mais).Bebouwing :
voornamelijk in Zuidveen en Onna, aan de noordrand. Enkele boerderijen.
Bodem: Veen, in het noorden en oosten aansluitend op het zand van het hoge land.
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Bemaling: sinds zomer 1982 met een gemaal op het kanaal Beukers-Steenwijk;
Inlaat vanuit de Nederstouwe/Nieuwe Vaart, 600 m. van het gemaal Broammeule.
ZP NAP- 120(0)/160(W)/150(Z), WP NAP- 150/200.
Bij het begin van het veldwerk was het peil nog NAP- 70 (boezempeil).
Slootpeil (3-) 5-10 (-13) dm. onder maaiveld, in de onderzoeksperiode fluctu
erend (tot 4 dm. verschil).
Slootdiepte-water: (0-) 1.5-4 (-6) dm.; bagger 2-6 (-10) dm.
Helderheid 1-4 (-6) dm.
Kwelindicaties: op verspreide plaatsen.
Watermonsters (1): EGV 250, pH 7.5, 0„ 10 mg./l.
Gepaard met de peilverlaging die in 1982 gestalte kreeg werd de tochtsloot
(Auken, Dwarssloot oost) alsmede een aantal andere sloten uitgebaggerd en uitge
diept. Vele sloten, vooral aan de noordkant van de nieuwe polder hebben in juli
en augustus geruime tijd drooggestaan, en in het zuiden van het gebied lagen
vooral krabbescheersloten te verkommeren als het water zo ver was gedaald dat de
scheren direct op de baggerlaag rustten: bruinkleuring en afsterven waren het
gevolg. Half augustus werd het peil weer verhoogd, maar soorten als Potentilla
palustris en Menyanthes trifoliata die eerder gevonden waren, bleken vaak afge
storven of verdwenen.
Slootkantvegetaties : Naast graslandvegetaties (waarin vooral de vochtige elemen
ten overheersten) komen vooral een groot aantal amfibische soorten uit de
groepen 3 & 6 voor: het meest treden hierbij Phragmites australis, Rumex
hydrolapathum, Cicuta virosa en Mentha aquatica/arvensis op. (12 andere soorten
waren minder algemeen).
Ruderale elementen: overwegend Glyceria maxima en Juncus effusus (minder vaak
Polygonum persicaria, Glyceria fluitans, Bidens cernuus., Sparganium erectum);
Graslandelementen voornamelijk Rumex acetosa & R. acetosella, Ranunculus acris,
maar vooral Lotus uliginosus, Achillea ptarmica, Lythrum salicaria, Lysimachia
vulgaris, Caltha palustris, Lychnis flos-cuculi, Scutellaria galericulata en
Lysimachia nummelaria.
Slootvegetaties: Vele sloten worden gedomineerd door riet of krabbescheer. Ook
mengsels van deze 2 treden op, evenals "ruderale" sloten. Sloten waarin riet
domineert (tot 100%) bevatten meestal weinig andere soorten (opn. 398), maar in
sloten waar Stratiotes dominant optreedt zijn vaak meerdere soorten te vinden.
GroejD
A: R: Equisetum fluviatile, E^loctea^nut^alli^i^ Potamogeton natans.
Z: Sagittaria sagittifolia, Scirpus maritima, Elodea canadensis, Ranunculus
circinatus.
Groej) 2_:
A: R: Sparganium erectum, Gl^œr^a_ma_xima, G. fluitans, G. plicata, Eleocharis
palustris, Agrostis stolonifera.
Z: Oenanthe aquatica, Bidens cernuus, Ranunculus sceleratus, Alopecurus
geniculatus.
Groejj 3 :
A: Phragmites australis.
R: Myosotis palustris, Sium erectum, Mentha aquatica, Rorippa amphibia, Oenanthe
fistulosa, Galium palustre.
Z: Sium latiofolium, Nasturtium microphyllum, Carex acutiformis, C. rostrata,
Stachys palustris, Ranunculus flammula.
0: Ranunculus lingua.
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Groep 4^
A: Lemrm nrinor.
R : Lemna trj.sulca^ SpjLrcidela £olyrhi_za.
Z: Wolffia £rrhiz£, Riccia fluitans.
Groep .5 :
A: R: Hottonia palustris.
Z: Callitriche platycarpa.
Groejp
A: Stratiotes aloides.
R: Cicuta virosa, Rumex hydrolapathum, Potentilla palustris.
Z: Iris pseudacorus, Epilobium parviflorum, Henyanthes trifoliata, Lysimachia
thyrsiflora.
0: Calla palustris.
Groep _7
A: Hy^r ocharis mo^rsus-rjanae^
R: Alisma plantago-aquatica, Nuphar lutea.
Z: Typha latifolia, Juncus bulbosus, Ceratophyllura demersum, Potamogeton berchtoldii, P. obtusifolius, Lotus uliginosus.
Extra: Ranunculus aquatilis, Stellaria palustris, Cardamine pratensis ssp.
palustris.
Opmerking: HAJEMA & PARTNERS beschrijven (ongepubliceerd, 1980) ook de vegetatie
van dit gebied. Zij constateren dat de oeverbegroeiing van de sloten ten oosten
van de Gasthuisdijk vooral in het noorden van de kavels op eutrofe, vervuilde
situaties wijst, en dat schrale hooilandvegetaties in oevergezelschappen vooral
in het zuiden van de kavels optreden. Tevens troffen deze onderzoekers in de
sloten van dit gebied Utricularia vulgaris en Potamogeton polygonifolius aan,
beiden soorten die tijdens dit onderzoek niet werden gevonden.

-49-

4.4.2. Boezengebied tussen Zuidveense polder en Roekebosch. 49 opnames, 5/6
watermonsters.

NOORD - WEST OVERIJSSEL

'445

gebiedseenheid

O
schaal : 1: 50000

Boezemgebied tussen
Zuidveenschepolder en
Roekebosch

Verklaring
O—112 opnamepunt + nummer

belangrijke waterloop

(©

(bij boezemwateren: contacten met andere
wateren
bebouwing buiten bebouwde kom.

))

gemaal
inlaat voor water van buiten polder
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Oppervlakte ca. 600 ha., voornamelijk grasland, klein areaal mais.
Bebouwing: Weinig boerderijen, bijna allemaal in De Klosse.
Bodem: Veen, met een lange zandrug die boven het veen uitsteekt.
Bemaling: Boezemwateren, alleen bemalen door het gemaal Stroink. ZP NAP- 70, WP
NAP- 80. Belangrijke vaarten/wateren: de Nederstouwe of Nieuwe Vaart voert
door het gemaal Broammeule uitgeslagen water dwars door het gebied naar het
Beukerskanaal. Verder lopen een aantal dwarsvaarten op de N-Z lopende sloten
(Elssloot, Rungat, en in het zuiden drie wateren uitmondend in de Boven
wijde) .
Verder wateren de gebieden ten oosten van de Gasthuisdijk af naar Drenthe
(polder Nijeveen-Kolderveen). Het gebied zuid van Roekebosch zal vanaf 1982/
83 bemalen worden met een peilverlaging van 55-85 cm.
Slootpeil: 2-10 dm. onder maaiveld.
Slootdiepte, water: 2-7 (-10, 15) dm.; bagger 2-5 (-10) dm.
Helderheid 0-5 dm.
Kwelindicaties: Op verschillende verspreide plaatsen.
Watermonsters: EGV 130-500, pH 5.6-8.2, 0„ 8-20 mg/1.
Nederstouwe: EGV 500, pH 7.4, 0„ 10 mg/1.
Slootkantvegetaties : Een groot aantal soorten uit de 2 amfibische groepen komt
voor, in mindere mate vindt men hier ruderale en vochtige graslandelementen
terug.
Graslandelementen: Rununculus acris (Taraxacum, Trifolium e.a.).
Vochtige graslanden: Lotus uliginosus, Senecio aquatilis, Lythrum salicaria
(Hydrocotyle vulgaris, Scutellaria galericulata, Lysimachia nummelaria, Lychnis
flos-cuculi, Hypericum maculatum, Cardamine pratensis v. palustris).
Ruderale el.: Sparganium erectum, Glyceria maxima, Juncus articulatus, J.
effusus, J. subuliflorus, Polygonum hydropiper, P. persicaria, Bidens cernuus
(e.a.).
Amfibische el.: Voornamelijk Phragmites australis, Rumex hydrolapathum, Cicuta
virosa, Galium palustre, Calla palustris, Sium erectum; de meeste andere soorten
uit de 2 amfibische groepen in mindere mate.
Verder wordt nogal wat Alnus-opslag gevonden en soorten als Chamaenerion angustifolium, Myrica gale, Carex paniculata etc.
Slootvegetaties: In een enkele sloot (389) werden echte drijftillen aangetrof
fen.
Groej) 1_:
A: R: Potamogeton natans, E1odea^nu t_t al i .
Z: Sagittaria sagittifolia, Butomus umbellatus (in vaarten), Sparganium emersum,
Equisetum fluviatile, Elodea canadensis, Nymphoides peltata (vaarten),
Potamogeton compressus, P. lucens (vaarten), Polygonum amphibium.
0: Scirpus maritimus, Ranunculus circinatus, Chara vulgaris, C. globularis.
Groep 2_:
A: Sparganium erectum (vaak dominant in het noorden).
R: Glyceria - maxima (vaak dominant in het noorden), Bidens cernuus, Agrostis
stolonifera.
Z: Glyceria fluitans, G. plicata, Eleocharis palustris, Oenanthe aquatica,
Polygonum hydropiper, Ranunculus sceleratus, Alopecurus geniculatus, flap.
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Gr�e.e_

A: -

i:

R: Phra_g_mites australis (vooral in het noorden), Myosotis palustris, Sium
erectum, Mentha aquatica, Nasturtium microphyllum, Rorippa amphibia, Oenanthe
fistulosa.
Z: Sium latifolium, Carex acutiformis, C. rostrata, Stachys palustris,
Ranunculus lingua, R. flammu�a.

Groep 4:
A:-Lemna minor.
R: Lemria trisUlca, �irodela l!_01.yrhiza.
Z: Wolffia arrhiza, Azolla caroliniana, Riccia fluitans.
Groep 5:
A,-R:=
Z: Hottonia palustris, Callitriche platycarpa, Utricularia vulgaris.
Q_r�e.e_ �:
A: Stratiotes aloides.
R: Cicuta virosa, Iris pseudacorus, Rumex hydrolapathum, fa!l� 2_a..!_u�tri�,
Potentilla palustris, Menyanthes trifoliata, Galium palustre.
Z: Epilobium palustre, E. parviflorum, Lysimachia thyrsiflora.
Groep 7:
A:-Hydrocharis morsus-ranae.
R: Alisma plantago-aquatica, Ceratophyllum demersum, Typha latifolia.
Z: Typha angustifolia, Scirpus lacustris (ssp. lacustris & gl�ucus), Juncus
bulbosus, Lotus uliginosus, Nymphaea alba, Nuphar lutea, Potamogeton
obtusifolius.
Extra: Eleocharis acicularis, Veronica catenata, Juncus bufonius, Stellaria
· palustris, Acorus calamus, en meerdere "oever"soorten.
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4.4.3. Wanneperveen-noord: van het Haagje tot Giethoorn-zuid. 19 opnames,
1 watermonster.

NOORD-WEST OVERIJSSEL
gebiedseenheid

O
schaal : 1: 50000

Wanneperveen - noord,
van het Haagje tot Giethoorn zuid
( toestand zomer 1982 )

Verklaring
O—112 opnamepunt + nummer
gemaal
))

inlaat voor water van buiten polder

belangrijke waterloop
(bij boezemwateren : contacten met andere
wateren
bebouwing buiten bebouwde kom.

Oppervlakte ca. 400 ha. grasland met sloten die water voeren; verder slootloze
hogere gronden.
Bebouwing: Giethoorn Zuideinde, Wanneperveen.
Bodem: Veen met zandruggen.
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Bemaling: Tot nu toe boezem, met als voornaamste wateren de Giethoornse
Dorpsgracht, de Molengracht en de Brugjesgracht. Het hele gebied zal na de
ruilverkaveling bemalen worden tot een peil van 110-140 cm. lager dan het
huidige peil; het zal samen met de polders tussen de Veneweg en de Veldweg
bemalen worden door een gemaal op de Belterwijde. Gepland ZP NAP- 180; WP NAP

220.
Slootpeil: 4-6 (-8) dm. onder maaiveld.
Slootdiepte, water: 3-5 (-8) dm.; bagger 2-5 (-10) dm.
Helderheid: 2-4 dm.
Kwelindicaties: Zelden.
Watermonster: EGV 290, pH 7.3, 0^ 8 mg/1.
Slootkantvegetaties : Graslandelementen voornamelijk vochtige, vooral Senecio
aquatilis en Lotus uliginosus (minder Cirsium palustre, Stellaria palustris,
Lythrum salicaria, Hieracium pilosella, Rumex acetosa, Lythrum salicaria).
Ruderale elementen vooral Glyceria maxima, Polygonum persicaria, Juncus effusus,
Sparganium erectum (minder Bidens cernuus, Ranunculus sceleratus, Polygonum
hydropiper). Amfibische elementen: Cicuta virosa, Calla palustris, Mentha
aquatica, M. arvensis, Irus pseudacorus, Lycopus europeus (minder Myosotis
palustris, Oenanthe fistulosa, Sium erectum, S. latifolium, Galium palustre,
Potentilla palustris, Rumex hydrolapathum).
Extra: Chamaenerion angustifolium.
Slootvegetaties:
Groep J_:
A: El£dea_nut_tal : li L i^
R: Sagittaria sagittifolia, Butomus umbellatus, Potamogeton natans, Cha.ra vulga~
rijï (vooral bij Giethoorn).
Z: Sparganium emersum, Equisetum fluviatile, Elodea canadensis, Ranunculus circinatus, Polygonum amphibium, Potamogeton lucens, P. compressus, Chara globularis^.
0. Scirpus maritimus, Nymphoides peltata.
Groep^ 2_:
A: ^pa.rjrajiium_e£e^tum^
R: Glyceri^mjixima, Bidens cernuus, Agrostis stolonifera.
Z: Glyceria plicata, Eleocharis palustris, Bidens tripartitus, flap.
Groep 3_:
A: R: Myosotis palustris, Sium erectum, Mentha aquatica, Nasturtium microphyllum,
Rorippa amphibia, Oenanthe fistulosa.
Z: Phragmites australis, Sium latifolium, Ranunculus lingua, Carex rostrata.
0: Stachys palustris, Ranunculus flammula.
Groep _4 :
A: Lemna minor.
R: Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza.
Z: Azolla caroliniana (bij Giethoorn).
Groep _5 : -
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Groep
A: S^tjra_ti^te^s_a_lol L des.
R: Cicuta virosa, Calla palustris, Poteiitilla palustris.
Z: Rumex hydrolapathum, Galium palustre, Epilobium palustre, Lysimachia thyrsiflora.
0: Iris pseudacorus (wel op de oevers!), Menyanthes trifoliata.
Groep 1\
A: Hydrocharis morsus-ranae.
R: Ceratophyllum demersum.
Z: Typha latifolia, Alisma plantago-aquatica, Nymphaea alba, Nuphar lutea, Potamogeton obtusifolius.
Extra: Leptodyction riparium, Potamogeton frisii, P. perfoliatus en enige
oeverplanten.

4.4.4. Giethoornse polder. 3 opnames, geen watermonsters.

NOORD-WEST OVERIJSSEL
gebiedseenheid

O
schaal : 1: 50000

Giethoornse polder

Verklaring
O—112

opnamepunt + nummer

belangrijke waterloop

©

gemaal

(bij boezemwateren : contacten met andere
wateren )
bebouwing buiten bebouwde kom

))

inlaat voor water van buiten polder
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Oppervlakte ca. 200 ha. grasland, vrij klein areaal bouwland.
Bebouwing: Aan alle 4 de randen, toenemend.
Bodem: Veen, met in de zuidoosthoek een zandrug.
Bemaling: Gemaal op kanaal Beukers-Steenwijk. ZP NAP - 260, WP idem.
Slootpeil: 3-10 dm. onder maaiveld.
Slootdiepte-water: 06.5 dm.; bagger 1 dm. (2 metingen).
Helderheid 0.5-4 dm.
Kwelindicaties: Enige malen in het midden van de polder.
Vanwege het geringe aantal basisgegevens van deze polder wordt volstaan met een
bespreking van de vegetaties.
Slootkantvegetaties : Graslandelementen zijn Taraxacum en Ranunculus acris, met
als vochtige graslandelementen Senecio aquatilis, Lotus uliginosus, en Lysimachia nummelaria. Ruderale elementen: Sparganium erectum, Juncus effusus,
Polygonum persicaria. Amfibische elementen: Phragmites australis, Mentha
aquatica, Stachys palustris, Epilobium palustre, Lythrum salicaria.
Slootvegetaties: De noordelijke helft van de polder bevat voornamelijk elementen
uit groep 2: Glyceria maxima, Sparganium erectum, Agrostis stolonifera, Bidens
tripartitus, Polygonum hydropiper. Uit groep 3 treedt alleen Phragmites austra
lis op, uit groep 4 Lemna minor en Spirodela polyrhiza, en uit groep 7 Ceratophyllum demersum. De zuidelijke helft van de polder is meer gevarieerd.
Groe£ 1_:
Sagittaria sagittifolia, Butomus umbellatus, Elodea nuttallii.
Groe£ li

Sparganium erectum, Eleocharis palustris, Glyceria fluitans, Oenanthe aquatica,
Polygonum persicaria.
Groeg^ 3^:
^h£aj*mite_s_australis i Myosotis palustris, Nasturtium microphyllum, Sium erectum,
Oenanthe fistulosa, Mentha aquatica.
Gro_ep_ 4_:
Lemna minor, L. trisulca, Spirodela. pol^rhiza, Riccia fluitans.
Groep 5_:
Hottonia palustris.
Groe£ 6:
Stratiotes aloides, Rumex hydrolapathum, Potentilla palustris, Lysimachia
thyrsiflora.
Groe£ 1__
Typha angustifolia, T. latifolia, Hydrocharis morsus-ranae, Nymphaea alba,
Alisma plantago-aquatica, Lotus uliginosus.
Extra.:
Rorippa islandica, Stellaria palustris.
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4.4.5. Tussen Wanneperveen en het Meppelerdiep• 29 opnames, 3 watermonsters.
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))
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Oppervlakte ca. 550 ha., voornamelijk, grasland, op zandige bodems ook
maisteelt.
Bebouwing: Wanneperveen, boerderijen langs de Zomerdijk.
Bodem: Veen, met ca. 130 ha. zandruggen, bij Meppelerdiep klei op veen.
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Bemaling: Vanaf 1982/1983 zal dit gebied anders ontwaterd worden dan thans. Oost
van de Haagjesgracht zal het gebied, met uitzondering van de Kiersche Wijde,
en samen met een gebied noord van de Veneweg (deel van 4.4.2.) bemalen worden
door een nieuw gemaal aan het Meppelerdiep. ZP NAP- 125 (N), 160 (Z); WP NAP165 (N), 200 (Z).
West van de Haagjesgracht en Noord van de Veldweg wordt zoals nu het gebied
bemalen met een gemaal op de Belterwijde (Dwarssloot), samen met gebied
4.4.3.
Ten zuiden van de Veldweg valt de polder uiteen in 3 compartimenten met een
ZP van NAP- 80 à 140; WP NAP- 110-160.
Zuid van de Veldweg zal het gebied bemalen worden door een nieuw gemaal aan
het Meppelerdiep; 4 compartimenten, ZP NAP -110-160; WP NAP- 140-200.
Slootpeil 5-12 dm. onder maaiveld.
Slootdiepte-water: 2-5 (-7) dm.; bagger 1-5 (-8) dm.
Helderheid: 1-3 dm., kleur bruin, grijsbruin, of roodbruin.
Kwelindicaties: Bijna overal.
Watermonsters: EGV 360-460, pH 6.9-7.2, 0^ 2-10 mg/1.
Slootkantvegetaties : Graslandelementen voornamelijk Ranunculus acris, Rumex
acetosa, Girsium arvense (minder Taraxacum, Glechoma hederacea, Holcus mollis);
vochtiger elementen Lotus uliginosus, Senecio aquatilis (minder vaak Cirsium
palustre, Stellaria palustris, Lythrum salicaria, Achillea ptarmica, Lychnis
flos-cuculi, Scutellaria galericulata). Ruderale elementen zijn overvloedig
aanwezig: Glyceria maxima, Urtica dioica, Bidens cernuus, Sparganium erectum,
Polygonum hydropiper (minder vaak: Polygonum persicaria, Ranunculus sceleratus,
Typha spp., Juncus effusus, Bidens tripartitus).
Amfibische elementen: Phragmites australis, Mentha aquatica; (minder vaak
Myosotis palustris, Rumex hydrolapathum, Cicuta virosa, etc.).
Extra: Filipendula ulmaria, Valeriana officinalis, Heracleum spondylium,
Chamaenerion angustifolium.
Slootvegetaties:
Groep _1_:
A: Potamogeton natans.
R: Sagittaria sagittifolia, Equisetum fluviatile, Elodea_nut_talljLi_^_
Z: Butomus umbellatus, Sparganium emersum, Scirpus maritimus, El od ea__ c^njî d ens_is_,
Potamogeton compressus, P. lucens, Polygonum amphibium, Chara globularis.
0: Ranunculus circinatus, Nymphoides peltata, Chara vulgaris.
Groep 2:
A : ^par^anium^e^e^tum^
R: Glyceria maxima, G. plicata, Eleocharis palustris, Bidens cernuus, Agrostis
stolonifera.
Z: Glyceria fluitans, Oenanthe aquatica, Polygonum hydropiper.
Groep 3j
A: R: Phragmites australis, Myosotis palustris, Mentha aquatica, Nasturtium
microphyllum, Rorippa amphibia, Ranunculus flammula.
Z: Sium erectum. S. latifolium, Carex acutiformis, Ranunculus lingua, Stachys
palustris, Carex rostrata, Oenanthe fistulosa.
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Groe£ k:
A: Lemna minor.
R: Z: Lemna trisulca, Splrodela £oly£hi_za_.
Groej) _5 :
A: R: Hottonia palustris, UtriçujLa_ria vul.ga.^is^
Z: Callitriche platycarpa, ]?o^amogejton trIchoIdes^
Groep _6^:
A: R: St£atijDtjïS_al.oides i
Z: Rumex hydrolapathum, Epilobium palustre, E. parviflorum, Galium palustre,
Potentilla palustris, Menyanthes trifoliata, Cicuta virosa.
0: Iris pseudacorus, Calla palustris, Lysimachia thyrsiflora.
Groep^ 7_:
A: Hyd^rochar^is^ morsus-rjinae^
R: Alisma plantago-aquatica, Ceratophyllum demersum.
Z: Typha latifolia, Lotus uliginosus, Nymphaea alba, Nuphar lutea, Potamogeton
berchtoldii, P. obtusifolius.
Extra: Potamogeton frisii, Ranunculus aquatilis, Hippuris vulgaris, Veronica
beccabunga, Epilobium angustifolium, Carex paniculata, G. flacca, C. vesicaria,
Myriophyllum spicatum, M. verticillatum.
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4.4.6. Blauwehandse Stouwe. 5 opnames, geen watermonsters.
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Dit gebied vormt een voortzetting van 4.4.5. (geografisch gezien), en vertoont
voornamelijk elementen uit groep 1, groep 2 en groep 5.
Kwelindicaties: In alle sloten.
Bemaling: Naar landen achter het Singel.
Slootkantvegetaties komen overeen met die van 4.4.5.
Slootvegetaties:
Groej>
Sagittaria sagittifolia, Equisetum fluviatile, Sparganium emersum, Elodea
nuttallii, E. canadensis, Potamogeton natans, Ranunculus circinatus.
Groe_p 2 :
Sparganium erectum, Glyceria maxima, G. fluitans, G. plicata, Eleocharis palus
tris, Oenanthe aquatica, Bidens cernuus, B. tripartitus, Polygonum hydropiper,
P. persicaria, Agrostis stolonifera, flap.
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Groep 3^:
Phragmltes australis, Myosotis palustris, Mentha aquatica, Nasturtium microphyllum, Rorippa amphibia, Ranunculus lingua, R. flammula.
Groejp
Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza.
Groep^ 5_:
Hottonia palustris, Utricularia vulgaris, Callitriche platycarpa.
Groe£ 6j
Galium palustre.
Groep 7_:
Alisma plantago-aquatica, Hydrocharis morsus-ranae, Nuphar lutea, Nymphaea alba,
Ceratophyllum demersum.
Extra: Potamogeton frisii.
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^.!î. Hetd alvande S^teemsdjker Aa-

4.5.1. Eesveensche Hooilanden, Kallenkoter Hooilanden. 8 opnamen, geen water
monsters .
Oppervlakte ca. 600 ha. grasland en bouwland (aardappelteelt).
Bebouwing: Langs de Eesveense Wetering, en enkele verspreide boerderijen.
Bodem: Veen met zandopduikingen, hellend naar zw.
Bemaling: De Eesveensche hooilanden worden met 3 gemalen bemalen, deze gemalen
slaan uit op de Eesveensche Wetering. ZP NAP-90 tot NAP+ 10 (in het noord
oosten), WP NAP- 120 tot NAP- 30 (noordoost).
De Kallenkoter hooilanden worden wel op een peil gehouden, maar zonder
gemaal: door het hellende vlak vloeit het water door de Kallenkoter Wetering
naar een verbinding met de Aa in het zuidwesten. Jtn het Noorden is een
verbinding tussen de Kallenkoter Wetering en de Aa mogelijk voor waterinlaat.
ZP NAP- 75 tot - 5 (oosten).
Slootpeil: 6-12 dm. onder maaiveld.
Slootdiepte-water: 0.5-2 (-6) dm.; bagger 0.5-4 dm.
Helderheid: 0.5-4 dm.
Kwelindicaties: West van de Aa in veel sloten; oost van de Aa in bijna alle
sloten.
Slootkantvegetaties : Weinig basisgegevens. Graslandelementen Ranunculus atris,
Rumex acetosa, Cerastium holosteloides, Lycopus arvensis.
Vochtiger plekken: Caltha palustris, Valeriana officinalis, Cirsium palustre,
Lythrum salicaria.
Ruderale elementen: Polygonum persicaria, Bidens cernuus, Juncus subuliflorus.
Amfibische elementen: Myosotis palustris, Ranunculus flammula, Galium palustre,
Juncus bufonius, Stachys palustris, Cicuta virosa.
Slootvegetaties:
Groep 1_:
A: Equisetum fluviatile.
R: Z: Sagittaria sagittifolia, Polygonum amphibium, Elodea nuttallii, E.
canadensis, Potamogeton natans, P. compressus, P. lucens.
Groep 2i
A: Sparganium erectum.
R: Glyceria maxima, Agrostis stolonifera.
Z: Glyceria fluitans, G. plicata, Eleocharis palustris, Ranunculus sceleratus,
flap.
Groep 3^:
A: R: Phragmites australis.
Z: Myosotis palustris, Ranunculus lingua, R. flammula, Stachys palustris.
Groep^ 4_:
A: Lemna minor.
R, Z: -
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Groep 5:

x-:--- -

R: Callitriche platycarpa, Utricularia vulgaris, Potamolieton ttichoides.
Z: Groep 6:

A,-R:=-

Z: Iris pseudacorus, Rumex hydrólapathum.

Groep 7:
A:----

R: Ceratophyllum demersum.
Z: Alisma plantago-aquatica, Typha latifolia, Juncus bulbosus, Hydrocharis
morsus-ranae, Potamogeton berchtoldii, P. obtusifolius, fo_p�s!_l.!_u�, Nuphar
lutea.

Èxtra: Potamogeton alpinus, P. frisii, Carex riparia, C. nigra.
In dit gebied werd ook een geheel verlande sloot gevonden, die een bedekking
droeg
van Equisetum fluviatile (30%), Juncus subnodulosus (30%), Carex pseu,
docyperus (20%), Lycopus europeus (10%), en verder Galium palustre, Lythrum
salicaria, Ruméx hydtolapathum, Epilobium parviflorum. en Agrostis stoloni
fera.

-.

\
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4.5.2. Woldneenthe. 1 opname (243).
Oppervlakte ca. 40 ha. grasland met in veel sloten kwelindicaties.
Boezempeil.
Slootvegetatles: Behalve soorten van groep 2 en 3 zijn in dit gebied van groep 1
aangetroffen: Sagittaria sagittifolia, Equisetum fluviatile, Potamogeton natans,
en Elodea nuttallii. Van groep 5 werden gevonden Utricularia vulgaris en Callitriche platycarpa, en van groep 7 Ceratophyllum demersum en Potamogeton berchtoldii.
Verder werden Myriophyllum spicatum en Potamogeton crispus gevonden.
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4.5.3. Woldneenthe west van Steenwijker Aa. 2 opnames (244, 327).
In dit gebied is slechts een klein aantal sloten aanwezig, maar deze sloten ver
tonen wel een interessante vegetatie met bijvoorbeeld van groep 1 Sagittaria
sagittifolia, Elodea nuttallii en E. canadensis, Equisetum fluviatile, Potamogeton lucens en van groep 6 Stratiotes aloides en Potentilla palustris, verder
van groep 5 Utricularia vulgaris en Hottonia palustris.

^.•6.»_yer gelij_kinj[ tu ss en_s lo ot]/ege ta t_i es_i n J L 97_7_eri 198^2
Een globale vergelijking voor de vegetaties van het gehele gebied is niet reëel,
omdat de onderzoeken van 1977 en 1982 van opzet verschillen (zie BEENTJE 1978):
In het kort komt het er op neer, dat in 1977 meer naar verschillen werd gezocht
en in 1982 meer naar overeenkomsten in de vegetaties; ook zijn de opnames van
1977 meer bij wegen en paden gelegen dan die van 1982. Verder werd in 1977 rela
tief veel aandacht besteed aan de centrale polders (4.3.3.) en vrij weinig aan
de oostelijke gebiedsdelen: hierdoor werd het mogelijk de centrale polders in
1982 slechts te controleren en de aandacht te concentreren op de interessantere
gebieden.
Door het overdoen van circa 80 opnames uit 1977 is het toch mogelijk enige con
clusies over veranderingen in de vegetatie te trekken.
- veranderingen in bedekkingspercentages van soorten zijn algemeen: ook grote
veranderingen (80% veranderingen geen uitzondering);
- verschuivingen in soortensamenstelling van een sloot komen algemeen voor,
maar over een polder blijft de soortensamenstelling toch ruwweg gelijk.
Zo worden bijvoorbeeld in de polders achter Blankenham de soorten Azolla
caroliniana en Eleocharis acicularis niet meer gevonden in sloten waar ze in
1977 voorkwamen, maar wel in sloten waar ze in 1977 nog niet voorkwamen.
In het Bedijkte Rondebroek werd even vaak een verschuiving van dominantie van
Elodea nuttallii naar Elodea canadensis waargenomen, als een verschuiving in
omgekeerde richting. In deze polder bleek ook een locaal zeldzame soort als
Stratiotes aloides in de ene sloot aan zeer sterke afname onderhevig, terwijl
ze zich in een andere sloot nieuw vestigde;
- het verdwijnen in een vrij groot aantal sloten van soorten als Ranunculus
circinatus en de kleinere Potamogeton-soorten kan geweten worden aan het sei
zoen van de heropnames (half september). Zo vermeldt PITLO (1979) dat Ranun
culus circinatus in april/juni een bedekking van 50% kan vertonen en in
september tot minder dan 1% kan afnemen;
- een enkele sloot kan soms volslagen van karakter wijzigen: meestal uit zich
dit in een zeer sterke afname van het aantal soorten, soms gepaard met een
sterke toename van een enkele soort (bijvoorbeeld Glyceria maxima, Lemna
Spp., flap). Soms is door de nieuwe soortensamensteling te vermoeden wat de
oorzaak van de wijziging was (sterke fluctuaties in waterpeil geven soms een
verschuiving naar groep 3, vervuiling bevordert het optreden van soorten uit
groep 2, tijdelijk droogvallen veroorzaakt vaak het voorkomen van Hottonia
palustris).
Het enige gebied waar een duidelijke negatieve tendens werd vastgesteld is het
slotengebied in het verkavelingsblok oost van IJsselham. Bijna alle gecontro
leerde opnamesloten vertoonden een achteruitgang van het aantal soorten per
sloot, en soorten als Butomus umbellatus, Stachys palustris, Chara vulgaris en
Ranunculus aquatilis ssp. peltatus werden in het geheel niet meer aangetroffen.
De oorzaak van deze achteruitgang is hoogstwaarschijnlijk de diepere ontwatering
die dit gebied na de ruilverkaveling ondergaat.
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<4.7_._S amenvattziiyg.
De deelgebieden verschillen onderling wat vegetatie betreft in zodanige mate,
dat een hoofdverdeling in zeedijkpolders, centrale polders, oostelijke polders
en dal van de Steenwijker Aa mogelijk is.
De zeedijkpolders vertonen duidelijk de invloed van de overgang van veen naar
klei in de bodem, benevens de invloed van het ingelaten water, dat een relatief
grote zeewaterachtigheid bezit. Soortengroep 1 bevat de soorten die vooral voor
dit gebied typerend zijn: vooral Butoimis umbellatus, Scirpus maritimus, Potamogeton lucens en in het zuiden Nymphoides peltata zijn enige van de meest speci
fieke soorten.
De groepen 5 en 6 treden hier nauwelijks op: waar dit het geval is, is dit mees
tal door een dichtbij gelegen natuurgebied (met kwel door een hoger waterpeil)
of door de aanwezigheid van meer veen dan algemeen is in dit gebied.
Een ruilverkaveling werd aan het begin van de jaren 70 afgesloten.
De centrale ontginningspolders zijn minder bemonsterd dan de overige deelgebie
den. De landbouw is hier intensief, het waterpeil laag, en dit uit zich in een
vegetatie van voornamelijk algemene soorten. In de meeste sloten overheersen
Phragmites, Glyceria maxima of Lemna minor, of combinaties van deze drie.
Rond het Woldlakebos zijn dankzij de kwel uit dit gebied soorten als Utricularia
vulgaris en Potamogeton alpinus te vinden. Ook in het gedeelte van de polder
Giethoorn bij de Belterwiede zijn door kwel interessante vegetaties aanwezig.
In de Lindepolders is momenteel een ruilverkaveling gaande, evenals op de grens
van het hoge land bij IJsselham. De vegetatie der sloten is hier door ontwate
ring achteruitgegaan.
De oostelijke gebieden onderscheiden zich vooral door de krabbescheer- en andere
verlandingsvegetaties. Soortengroepen 3 en 6 zijn hier optimaal aanwezig en
vooral in het centrale deel van het gebied zijn de verlandingsvegetaties goed
ontwikkeld. In het noordelijk deel zijn uitgestrekte krabbescheervelden aan
wezig, maar ook veel rietsloten.
Zuidelijk van Wanneperveen is het vooral de oevervegetatie die een optimale ont
wikkeling van vochtige graslandelementen te zien geeft.
In de sloten zijn minder verlandingsvegetaties te vinden, maar de alom aanwezige
kwel zorgt voor een duidelijk voorkomen van vooral groep 5 en daaraan verwante
soorten. Tegen het Meppelerdiep aan komt groep 1 weer meer voor door de hier af
gezette klei. Het gehele oostelijk gebied ondergaat een ruilverkaveling.
Het dal van de Steenwijker Aa komt overeen met de centrale ontwinningspolders
wat betreft de intensiteit van de landbouw en de daaruit resulterende vegeta
ties; naar ook hier doet het optreden van kwel soms afwijkende vegetaties ont
staan.
De kolken langs de oude zeedijk vertonen over het algemeen nogal gestoorde vegetaties. Een enkele vertoont nog een vrij oorspronkelijk beeld.
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5. Interpretatie en waardering van de slootvegetaties.
In elk van de onderscheiden deelgebieden is een zekere mate van variatie aanwe
zig. Deels is dit het gevolg van geleidelijke overgangen over langere afstand
(overgang van bodemtypes, veendikte en zanddiepte, waterkwaliteit), deels van
locale factoren (sloottype, Schöningsbeheer, plaatselijke storing of vervui
ling). Toch zijn de onderscheiden deelgebieden intern redelijk homogeen wat hun
slootvegetaties betreft, en dit maakt ook een indeling van de polders, gebaseerd
op hun slootvegetaties, mogelijk (5.3).

_5.._Waa£de^rI^ng van £lootv£geta.tJ^es *
De waardering van de slootvegetatie van een bepaald gebied kan gebeuren aan de
hand van verschillende criteria:
- diversiteit, het aantal soorten per gebiedseenheid;
- zeldzaamheid van de voorkomende soorten;
- zeldzaamheid van de biotopen en de daarin voorkomende vegetaties.
Wat betreft de soortenaantallen per gebied wordt verwezen naar tabel 5.1. Deze
tabel is niet gecorrigeerd naar oppervlakte: vooral de grote centrale polders
komen hierdoor "beter" uit dan ze in werkelijkheid zijn.
Bij een opsplitsing van de centrale polders in eenheden van ca. 600 ha. blijken
de soortenaantallen lager dan in de andere polders. De in de tabel genoemde
"zeldzame" soorten zijn bepaald aan de hand van de soortenlijst van ARNOLDS &
VAN DER MEIJDEN (1976).
De zeldzaamheid van de afzonderlijke soorten is eveneens gebaseerd op de soor
tenlijst van ARNOLDS & VAN DER MEIJDEN, die uitgaat van het voorkomen van
soorten per kilometerhok. Het systeem van VAN DER MEIJDEN & ABMA (1977) met
drempelwaarden voor de verschillende oecologische groepen van de standaardlijst
is voor dit onderzoek niet zonder meer toepasbaar, omdat de inventarisatie
steekproefsgewijs is geschied, en ook omdat het onderzoek pas in juli is
begonnen. Hierdoor is vermoedelijk een aantal vroeg optredende soorten als
Ranunculus circinatus, R. aquatilis, en de kleinere Potamogeton soorten deels
over het hoofd gezien. Enkele kilometerhokken bij De Klosse en in het noordeijk
Leeuwterveld bevatten ca. 10 opnames, en hierdoor lijkt een voorzichtige
toepassing van de genoemde methode uitvoerbaar: wat betreft 4a, waterplanten,
leverde dit een classificatie "goed" op.
Van enkele zeldzame of niet-algemene soorten zijn verspreidingskaarten opgenomen
(Add. 2.1-2.8).
De methode ter bepaling van de zeldzaamheid van vegetaties als toegepast door
PIEK (1972) was hier niet toepasbaar, wegens het verschillen van de hier
gestelde soortengroepen en de gemeenschappen als toegepast door PIEK, gebaseerd
op WESTHOFF & DEN HELD (1969).
Vergelijkbare biotopen zijn er in Nederland nauwelijks: alleen het Vechtplassen
gebied is ook een laag, verveend gebied gelegen naast een hoger gelegen gebied
dat in het lagere land kwel veroorzaakt. In Friesland vormen de Rottige Meenthe
en de Lindevallei met omgeving een uitloper van, en een ecologisch geheel met,
Noordwest Overijssel.
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tabel: 5.1

NOORD-WEST OVËRUSScL

soortenaantallen sloot vegetaties per deelgebied

opp totaal

deelgebied
codering

4 2

benaming

aantal
in ha soorten
slootplanten
700

39

4.2 2

| Bedijkt« Rondebroek

520

44

Î5 6

4 2 3

| polders

850

56

12 - 9 13- 5 ! 10 - 3 j 5

1 2 -

450

35

12 6

1 \! 3

1

650

47

14 -11 11 - 1 ! 10 4 ! 4

2

215

41 M

te weinig gegevens

achter

4 2 4 j Baarlinger

Blankenham

- Noordpolder

I bij Blokzijl

4 2

5

4.2. g

I leeuwterveld-noord.Duin
I
l Oostelijke Êlsheven, zuide-

j

4.2
4.2
4.2

lijk leeuwterveld

Bentpolder
! Wendel
I
i Barsbeker Binnenpolder

4.2.10 I

i
i

4.3

'Buitenbroek. Tussenbroek

4.3.

| Oost van de weg Oldeaarkt

i Markerbroek

Oosterbroek

+Oftsenzijl noord van het
J polders Wetering Ceideringe
JHalfweg

4.4
4.4
4.4
4.4.
4.4
4.4.

>2- 4 ' 8 - 2 ; 3

9 -2 i 5

•3

-

-

29 Z

te weinig gegevens

34

I 12-7 ; 8 - 6 j 4 -1 I 3 - 2 i

530

56

ii
i
! 3 -1

7 -1

i 4 i

6 -

6 -

4 -

I 1 -

t
i

-

8

4

-

2

; 1 -

j

i6

; 8 - 4|

1

-

6

1

4

10

4

1

5

-

5

1

-

5 -1 |

I

I

3

te weinig gegevens
| 14-10 I 9 - 5 ; 12- 2 j S - .3 j 2 -

6

|

12

opgesplitst in deelgebieden met te weinig gegevens

1000

39

9-3,9-6

1 j 6 - 3

450

35

10 2 | 10 4

6! 2 - 1

3 -1

8 -

7

5 - 3

4

te weinig gegevens

jkanaal ST vijk-Ossenzijl

4.3.3

14-8 13 • 5 ! 3 - 3 j a - 2

200

*1000

Buitenlanden

soorten

groep groep groep gretep groep groep groep extra
klasse klasse
t
3
4
2
5
6
7
soorten
5/4
3/2
a»r
a ,r
au'
a»r
a, r
a+r
a+r

I Buifenpolder achter Kuinre

1

zeldzame

soorten aantallen

11

3700

Giethoorn

jZifldveense polder
• Boezeiegebied tussen z,pold<

600

56

7 - 3 I 10- 6 : 13-7

3

8 4

8 -3

3

12

! 10-7

11 4

3

16

i

1

i 8 - 4

7 -2

3

11

!

1

; s

9

2 - 1

i ai RocKtsosch

600

69

11 - 2 ! 12 4

3i 3 -

JWanneperveen-noord

400

53

13 5 ! 8

3

| Giettoornse polder

200

29

te weinig gegevens

550

68

|12-4 ! 9 -6 j 13-6 j 3

T bussen Wameporveen en he
I Meppelerdiep

T Blauveriandse

Stouw«:

I

I

4 ; 10 6 ! 4

1

j

-

:

4

-

2

1

3

!

1

10

|

14

i

4

4

|

10

!

2

te weinig gegevens

: 35

I
[Eesveensche Hooilanden

40

I 8 - 1 ; 8 - 3 i 5 -1 j 1

4.5

^Kallenkoter Hooilanden

4.5.

[Woldmeenthe

t30

te weinig gegevens

4.5. 3

! Wotdneenthe west van

t30

te weinig gegevens

600

:
I
1 ! 3 - 3 : 2 -

9 -1

'Steenwljker Aa

Toelichting :

In de kolommen met soortenaantallen voor de verschillende groepen is het eerste getal het totaal
aantal voorkomende soorten van deze groep en het tweede getal het aantal soorten dat in meer dan
20 % van de opnames voor het

betreffende gebied voorkomen,

De klassen van dt zeldzame soorten zijn die van ARNOLOS& VAN OW MEIJOEN (1976)
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De jonge verlandingsvegetaties, zoals die in de sloten van het oostelijk gebied,
zijn te vergelijken met die van de petgaten uit de natuurgebieden, hoewel dimen
sionering en omgeving nogal afwijken; zo treden krabbescheervelden in diverse
petgaten nog op. Verlandingsvegetaties met Calla palustris zijn in de natuurge
bieden voornamelijk beperkt tot de terreinen rond Zuideindiger- en Bovenwijde
(dat wil zeggen grenzend aan vergelijkbare vegetaties in de landbouwgebieden)
terwijl verder fragmenten hiervan worden aangetroffen bij Dwarsgracht, de
Beulakerwiede en het Duinigermeer (zie ook OOSTING-HAAGSMA, 1967).
In het Vechtplassengebied komen nog vergelijkbare vegetaties voor, zowel in de
reservaatsgebieden als in een beperkt aantal sloten (VAN RAAM, 1979).
Krabbescheervegetaties op grotere schaal komen nog voor in de veenweidegebieden
van Holland en Friesland: voorbeelden hiervan vormen de Nieuwkoopse Plassen en
de Aide Feanen.
Calla-verlandingsvegetaties komen buiten Noordwest Overijssel en het reeds ge
noemde Vechtplassengebied slechts fragmentarisch en in andere biotopen voor:
verlande Maasarmen (Broekhuizer Schuitwater), randen van guanotrofe vennen (bij
voorbeeld Castenrayse ven, De Holten, het Reestdal en beekdalgebieden, op gleygronden (Drentse Aa).
Buiten Nederland zijn verlandingsvegetaties op een schaal van NoordwestOverijssel en de Vechtplassen zeldzaam: fragmentarische elementen worden gevon
den in Groot-Brittannië en in België, maar werkelijk vergelijkbare vegetaties
treden slechts op in Polen.
Gesteld kan worden dat deze jonge verlandingsvegetaties in Nederland hun optimum
vinden.
De vegetaties van de zeedijkpolders zijn karakteristiek voor grote delen van
Friesland en Holland waar de eutrofiëring nog enigszins beperkt is. In WestOverijssel zijn vooral de Barsbekerbinnenpolder, het Leeuwterveld en de polders
van Blankenham van belang. Kenmerkende soorten zoals Nymphoides peltata, Butomus
umbellatus en Chara soorten komen er voor.

5.2. Kwetsbaarheid.
In deze paragraaf zal getracht worden een inzicht te geven in hoeverre de ver
schillende vegetaties kwetsbaar zijn, ofwel volgens de definitie van EIJSINK,
REIMERINK & COLARIS (1980) in welke mate ecosystemen of delen daarvan (in dit
geval slootvegetaties) bij verandering(en) van één of meer milieufactoren ach
teruitgaan in kwaliteit.
Veranderingen in waterkwaliteit en veranderingen in waterpeil zijn vermoedelijk
de twee belangrijkste gevallen waarmee binnen het onderzoeksgebied rekening moet
worden gehouden.
VejrandjîrjLngen in_djî waterkwaliteit kunnen het gevolg zijn van
- contacten (inlaat, doorstroom) met water van andere kwaliteit uit andere ge
bieden;
runoff en doorsijpeling van mest gebruikt op landbouwgronden;
- veranderingen in de bemesting van de (aangrenzende) landbouwgebieden.
De verarmende invloed van het boezemwater van Noordwest-Overijssel op verschil
lende watervegetaties is besproken in VAN WIRDUM (1979) en JOL & LASEUR (1982).
De beinvloeding van slootvegetaties door sterk eutroof water in het algemeen
wordt onder andere besproken in DE LANGE (1972), VAN RAAM (1979), OTTENHOF
(1978), DE MOLENAAR (1980).
De mate van kwetsbaarheid van de verschillende vegetaties zal verschillend zijn.
Uit de polders die al regelmatig vervuild en verrijkt inlaatwater ontvangen
(Lindepolders uit de Linde) blijkt dat soorten van groep 2 en 4 deze verhoogde
dynamiek (wisselen van waterkwaliteit) goed verdragen.
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Ook polders met een intensieve landbouw, die een hoge, regelmatige mestgift met
zich meebrengt, tonen dat plantensoorten uit bijvoorbeeld groep 1 en groep 3
wisselingen in waterkwaliteit kunnen weerstaan; zij het dat deze wisselingen
kleiner zullen zijn dan bij inlaat van boezemwater.
Groep 5 is geassocieerd aan vrij voedselrijk, niet vervuild water met kwelinvloeden, en als zodanig zijn soorten uit deze groep zeer kwetsbaar voor (boezem-)water met een andere samenstelling.
Door de binding van fosfaat aan sediment en bodem kunnen incidentele pieken in
eutrofiëring nog lange tijd doorwerken door nalevering van deze nutrient uit het
substraat. Het baggeren van sloten kan het slootmilieu wel voedselarmer maken.
Er is een positieve correlatie tussen de meest extensief gebruikte landbouwgron
den, de meest geisoleerd liggende sloten, en de meest waardevolle (zeldzame)
verlandingsvegetaties. Bij een verhoging van de bemestingsgraad van de aanlig
gende graslanden zal echter ook de meest geisoleerde sloot hierdoor beinvloed
worden. Zeker bij het opheffen van isolatie is dat het geval.
Veranderingen in het bodemgebruik, bijvoorbeeld door omzetting van grasland in
bouwland, zal vermoedelijk een vegetatie met weinige, zeer algemene, soorten met
zich mee brengen. De sloten die tijdens het onderzoek tussen bouwland werden
aangetroffen droegen uitsluitend dit soort vegetaties.
Uit het voorgaande valt de conclusie te trekken dat de meest zeldzame vegetaties
ook de meest kwetsbare zijn. Deze kwetsbaarheid gaat in gelijke mate op (omdat
de oorzaak, eutrofiëring, dezelfde is) voor
- het verminderen of opheffen van isolatie ten opzichte van eutroof water;
- het intensiever bemesten van aanliggend grasland;
- het omzetten van grasland in bouwland.
^e^anderangen. ^n^et^wa-terpe^Ll zullen in de praktijk neerkomen op:
- waterpeilverlaging;
- grotere fluctuaties in waterpeil.
Waterpeilverlaging veroorzaakt, tenzij gepaard gaande met een dieper uitgraven
van de sloot, een vermindering in watervolume die des te drastischer is naarmate
het onderwatertalud geleidelijker verloopt. Deze volumevermindering verkleint
de leefruimte van de waterplanten (bijv. Krabbescheer). Ook zal eenzelfde hoe
veelheid meststoffen als voorheen in een geringer volume water terecht komen, en
dus in een grotere concentratie in het water aanwezig zijn.
Verlaging van het waterpeil veroorzaakt een betere doorluchting van de bodem.
Dit leidt tot mineralisatie. De vrijkomende mineralen (voedingsstoffen voor de
plant) leiden doorgaans tot ruige (eutrofe) begroeiing. In veengebieden veraard
de bodem; een irreversibel proces. Voorts kunnen bacteriën in zuurstofloze om
geving NO3 - omzetten. Dit effect vermindert bij peilverlaging. Samengevat: peilverlaging heeft door versneld beschikbaar komen van mineralen en verminderde om
zetting van NOß - een eutrofiërend effect op water- en oevervegetaties van slo
ten. Een derde effect van waterpeilverlaging is dat de draagkracht van de ont
waterde bodem groter is (dit is het doel van de peilverlaging) zodat een grotere
veedichtheid bereikt kan worden, gepaard gaande met een intensievere bemesting.
Een vierde effect van peilverlaging is dat in droge zomers meer beregening en
bevloeiing van de graslanden nodig zal zijn; als gevolg hiervan zal het vaker
nodig zijn (meestal eutroof) boezemwater in de polder in te laten.
Waterpeilverlaging in landbouwgebieden vergroot dus de eutrofiëring van het
slootwater. Wegzijging van water uit aangrenzende gebieden met een hoger peil
zal echter opkwellen in de gebieden met een verlaagd peil en zo (zie 6) de
eutrofiëring weer enigszins verlagen.
Fluctuaties in het waterniveau, mits van geringe omvang, zullen weinig nadelige
invloeden op de slootvegetaties hebben, maar fluctuaties in de orde van grootte
van 40 cm. zoals in de onderzoeksperiode werden geconstateerd in de Zuidveense
polder bleken vooral voor krabbescheervelden en beginnende verlandingsvegetaties
funest: bruinkleuring van de planten, later gevolgd door afsterven, waren het
gevolg.
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Waterpei1verlagingen in aangrenzende polders zullen een verdrogende werking heb
ben op landbouwgronden met een hoger peil (bijvoorbeeld boezempeil in 4.4.2.).
Hierdoor zal de isolatie van sloten in een dergelijk gebied sterk verminderen
ten gevolge van het instromen (compensatiestroming) van eutroof boezemwater uit
hoofdwatergangen als de Nederstouwe.
In het rapport van de WERKGROEP GIETHOORN-WANNEPERVEEN (1982) over effecten van
de peilverlaging vormen de bijlagen 10 (kwetsbaarheid bodem/vegetatie), 15
(isolatie ten opzichte van de boezem) en 17 (aantastingen) waardevolle
illustraties ten behoeve van de voorgestelde reservaatsgebieden die deels ook
binnen de categorie "landbouwgebieden" van het streekplan 1968 liggen en dus
deel uitmaken van het onderzoeksgebied (4.4.2., 4.4.3, 4.4.5.).

_5. 3^ Inde li ng van £olders o£ basis van £eldzaamheid_van_v eg étatisés? en_8j>ortj3- _
divejrsjlteit^ van s_loten_en jsl£otkanteni,
De zeldzaamheid van vegetaties is gebaseerd op DE LANGE ( 1 9 7 2 ) , PIEK (1972), DE
BOOIS (1975), VAN DER PLOEG (1977), BEENTJE (1978), VAN RAAM (1979), HAJEMA et
al. (1980) en gesprekken met A. Corporaal en H. Piek.
Dit heeft geleid
. zeer algemeen:
. algemeen
:
. vrij zeldzaam:
. zeldzaam
:

tot de volgende indeling :
vegetatie komt zeer algemeen in Nederland voor;
vegetatie komt algemeen in Nederland voor ;
vegetatie komt binnen enkele gebieden in Nederland voor;
vegetatie is beperkt tot slechts enkele plaatsen in Nederland.

Bij de indeling van de soortsdiversiteit hebben de volgende criteria gegolden:
a. aantal soorten per gebied;
b. grootte van het gebied;
c. mate van voorkomen van soorten.
Ad a.
De grenzen van het aantal soorten per gebied blijkt bij de uitwerking enige
overlapping te zien te geven. In categorie 1 komen gebieden voor met totaal
aantal soorten variërend van 7 tot 38. In categorie 2 varieert dit van 31-43
soorten, in categorie 3 van 42-68 soorten en categorie 4 bevat een gebied met
71 soorten.
Ad b.
Correctie heeft plaatsgevonden voor de grootte van de gebieden. Grote gebieden
hebben meer kans op meer soorten. De grenswaarden voor de klasse-indeling geba
seerd op soortdiversiteit (het soortenaantal) is daarom in deze gebieden naar
rato teruggebracht.
Ad c.
Een in Nederland zeldzame soort die algemeen of regelmatig in het onderzoeks
gebied wordt gevonden telt zwaarder mee bij de klasse-indeling dan wanneer de
soort ook zeldzaam is binnen het betreffende gebied.
De mate van zeldzaamheid heeft nog een weinig gewicht in de schaal gelegd. Dit
om te voorkomen dat er een dubbelweging van zeldzaamheid zou plaatsvinden, name
lijk zeldzaamheid van vegetaties en zeldzaamheid van soorten dubbel laten tel
len, terwij1 beide met elkaar gekoppeld zijn.
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Een combinatie van zeldzaamheid van vegetatie en soortsdiversiteit heeft geleid
tot een indeling van het onderzoeksgebied in 4 categorieën waarbij categorie
1 de meest algemene waarden vertegenwoordigt en categorie 4 de hoogste.
Volgens de verwachting loopt de soortsdiversiteit en de mate van zeldzaamheid
van de vegetatie vrij gelijk op. In de tabel is deze diagonaal duidelijk te
herkennen.
ZELDZAAMHEID VEGETATIES
zeer
vrij
algemeen algemeen zeldzaam
SOORTSDIVERSITEIT

laag
matig
groot
zeer groot

1
-

2
2
3

3
3

zeldzaam

4

De 4 categorieën zijn als volgt te beschrijven:
1. Overwegend algemene, soortenarme vegetaties bestaande uit algemene en zeer
algemene soorten.
2. Overwegend algemene vegetaties met een middelmatige diversiteit, met weinig
of geen zeldzame soorten.
3. Overwegend karakteristieke (algemene of niet-algemene) vegetaties met een
grote diversiteit en met zeldzame soorten.
4. Overwegend zeldzame vegetaties van zeer grote diversiteit met zeldzame
soorten.
De indeling is weergegeven in kaart 5.3.
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6. Relatie milieufactoren-slootvegetaties.
Alleen die factoren worden hier besproken, die een duidelijke invloed op slootvegetaties hebben en die binnen het onderzoeksgebied verschillen in aanwezigheid
of mate van voorkomen. Besproken worden:
- bodem;
- bodemgebruik;
- waterkwaliteit;
- kwel, wegzijging;
- Schöningsomloop;
- talud;
- fluctuaties in waterpeil, stroming.
Bodem, zie ook 2.2.
Verschillende soortengroepen zijn aan verschillende bodemtypen geassocieerd: 2 0
treedt groep 1 voornamelijk op in de overgangszone van veen naar klei, en groep
6 voornamelijk op veen (en wel veenmosveen?). Hierbij speelt vermoedelijk ook.
een rol de invloed die de bodem op het voorkomen van kwel (zie onder) heeft,
en de mate waarin de verschillende bodems fosfaten en andere nutriënten binden»
Bodemgebruik.
Van belang is vooral de soort bemesting die plaatsvindt alsmede de hoeveelheid»
In gebieden met verbouw van mais, aardappelen en granen blijken de sloten uitge
sproken ruderale vegetaties te dragen.
Op graslanden is de runoff of afstroom van mest van meer invloed dan de
doorsijpeling, omdat bij de doorsijpeling de toevoer van nutriënten geleidelijk
plaatsvindt, terwijl bij runoff, vooral bij regenval kort na het uitrijden van
de mest, een veel grotere dosis nutriënten in één keer in het water kan
belanden.
Van belang blijken vooral fosfaat (JOL & LASEUR 1982) en in mindere mate ook
nitraat en kalium. De korrelgrootte van de kunstmest maakt ook verschil bij de
mate van runoff (OTTENHOF, 1978): middelgrote korrels spoelen minder snel af dan
grote of kleine korrels (en drijfmest). Ook de veedichtheid is van belangrijke
invloed: OTTENHOF (1978) alsmede DE MOLENAAR (1980) stelt dat bij een dichtheid
van meer dan 2-2.5 grootvee-eenheden (GVE) per hectare de runoff sterk toe
neemt .
Waterkwaliteit.
Verwezen kan worden naar JOL & LASEUR (1982) waar de waterkwaliteit van de boe
zem van Noordwest Overijssel uitvoerig wordt behandeld. Na de invloed van kunst
mest zal inlaat van water uit de boezem de belangrijkste eutrofiërings- en ver
vuilingsfactor voor de slootvegetaties vormen. De mate van isolering van sloten
ten opzichte van het inlaatpunt zal dan ook van belang zijn: vooral de belang
rijkste nutriënt, fosfaat, slaat snel neer en wordt gebonden door waterplanten,
bodem en sediment (sediment kan 50% binden en dit later weer naleveren!). De
belangrijkste fosfaatbronnen voor het boezemwater blijken de Steenwijker Aa,
de RZI Steenwijk, het gemaal Broammeule (met water afkomstig van de RZI
Nijeveen) en de Friese boezem, waarbij de laatste ook een grote mate van
zeewaterachtigheid vertoont. (Vooral op de verlandingsvegetaties van groep 6,
die water met een hoge mate van grondwaterachtigheid behoeven, zal boezemwater
met duidelijke invloed van de Friese boezem een sterk negatieve werking hebben.)
Ook het Meppelerdiep vertoont vooral in droge jaren een grote mate van zeewater
achtigheid. Juist in droge jaren zal veel water worden ingelaten, en de hoeveel
heid fosfaat die dan in de Noordwest-Overijsselse boezem terechtkomt kan dan 10
ton per jaar bedragen (JOL & LASEUR).
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Zoals vermeld vormt de mate van isolatie ten opzichte van de vervuilingsbron een
belangrijke factor. OTTENHOF (1978) en DE MOLENAAR (1980) geven aan, dat in
hoofdwatergangen en dwarssloten de fosfaatconcentratie 2 tot 3 maal zo hoog kan
zijn als in binnensloten. Bij de laatste groep kan een geïsoleerde kopsloot nog
een groot verschil met een doorlopende binnensloot vertonen wat betreft trofieniveau. Een boerderij sloot daarentegen (ook vaak een kopsloot) kan juist vaak
weer een hoge mate van verrijking of vervuiling ondergaan. Effecten van welke
vorm van bewoning dan ook kunnen volgens VAN DIJK (1978) tot op 1.5 km. afstand
merkbaar zijn.
KWEL/WEGZIJGING.
Kwel doet behalve een toename aan ijzer ook vaak een toename in kalk ontstaan:
hierdoor kan fosfaat gedeeltelijk neergeslagen worden, en zo kan kwel een zekere
vermindering van eutrofiëring bewerkstelligen. Op kaart 6.1. worden de tijdens
dit onderzoek visueel vastgestelde kwelindicaties als roodkleuring, melkachtige
verkleuring, of ijzerbacterievlies weergegeven. Zie verder ook JOL & LASEUR
(1982). In de dieper gelegen polders kan kwel soms andere dan de gebruikelijke
ruderale vegetaties veroorzaken.
Wegzijging vanuit hoger gelegen polders kan verdrogend werken: zoals de
Noordoostpolder op de Zeedijkpolders werkt en de centrale polders wegzijging
veroorzaken in de omringende polders, zo zal de peilverlaging in de nieuwe
oostelijke polders de omgeving aldaar sterk beinvloeden (zie ook WERKGROEP
GIETHOORN-WANNEPERVEEN, 1982).
SCHONINGSOMLOOP.
In de polders worden de meeste sloten elk jaar tweemaal geschoond: begin juli is
er een snij schouw en begin november een snij- en baggerschouw door het water
schap. Controle vindt in sommige gebieden plaats op alle sloten, in andere ge
bieden zijn minder belangrijke binnen- en kopsloten van de schouw uitgezonderd,
en deze sloten worden dan vaak om de 1 à 2 jaar geschoond. In de boezemgebieden
in het oosten van het gebied is geen schoningsplicht (behalve voor hoofdwater
gangen en wateren van de eerste categorie) en worden de sloten vaak om de 2-5
jaar geschoond, waardoor de verlanding kan beginnen. Een enkele maal zijn hier
geheel verlande sloten aangetroffen (naar schatting 10-15 jaar niet geschoond),
die een dek van grassen en pitrus dragen en begaanbaar zijn.
TALUD.
Het waterschap beveelt een talud van 1:1 (45 ), aan, maar in de praktijk is
het talud afhankelijk van de apparatuur door de individuele boer gebruikt. Een
minder steil talud veroorzaakt een geleidelijker overgang van droog naar nat, en
biedt dus aan verlandingsgemeenschappen meer kans tot vestiging dan een steil
talud, waar de overgang droog/nat abrupt is: hier zullen echte waterplanten
eerder optreden.
FLUCTUATIES IN WATERPEIL, STROMING.
Zoals onder 4.4.1. gemeld blijken krabbéscheervelden niet bestand tegen sterke
fluctuaties. Over het algemeen zal gelden dat de meer algemene soorten en vege
taties beter bestand zijn tegen fluctuaties dan zeldzame: vooral Alisma
plantago-aquatica en Hottonia palustris bleken in sloten met zeer sterke fluctu
aties goed te gedijen.
Stroming doet door opwerveling van sediment de voedselrijkdom toenemen. In
stromende wateren zijn vaak Glyceria en Ceratophyllum aangetroffen.
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7. Aanbevelingen.
De aanbevelingen, in dit hoofdstuk gedaan, zijn specifiek gericht op het behoud
of de verbetering van slootvegetaties, gekoppeld aan de zeldzaamheid van soorten
of vegetaties. Een afweging ten opzichte van andere belangen (bijvoorbeeld
landbouw) is hier niet gebeurd, maar wel is getracht een tegenstrijdigheid van
belangen, voor zover aanwezig, aan te geven. De aanbevelingen zijn derhalve
voorwaardelijk.

1_. ._Wat erkwalit ei£.
Voor gebieden van de categorieën 3 en 4 is een verbetering van de kwaliteit van
het polderwater gewenst. Dit kan bereikt worden door een optimalisering van het
kunstmestgebruik en een vergroting van de isolatie ten opzichte van eutroof wa
ter, door het vergroten van de afstand tot de inlaat of hoofdwatergangen.
Een optimalisering van het kunstmestgebruik in de zin van het tegengaan van
overmatig gebruik* is ook zinvol vanuit een landbouwkundig standpunt, en kan
dan ook in de komende jaren verwacht worden. In de extensief gebruikte landbouw
gebieden als gebied 4.4.2. is het ten zeerste gewenst dat geen verandering in
het huidige beheer optreedt, dat wil zeggen geen toename van de bemesting.
Het is gebleken (OTTENHOF, 1978) dat de aard van de bemesting invloed heeft op
de runoff of directe afstroom: mest met een middelgrove korrel geniet uit het
oogpunt van natuurbehoud de voorkeur boven drijfmest of mest met een kleine kor
rel. In gebieden met de categorieën 3 en 4 zou hier tot op zekere hoogte reke
ning mee kunnen worden gehouden.
Een omzetting van grasland in bouwland dient in verband met de nivellering der
slootvegetaties die dit met zich mee brengt ten sterkste te worden afgeraden.
VAN DIJK (1978) doet de aanbeveling sloten te voorzien van een prikkeldraadaf
rastering, op 1 meter van de bovenkant van het talud, dat wil zeggen 1 meter het
weiland in, omdat deze maatregel:
- het direct in de sloot belanden van mest en de runoff zou verminderen;
- de betreding en vertrapping door vee van de slootkantvegetatie doet voorko
men.
Maar de boer wordt dan gedwongen om drinkmachines voor het vee te installeren,
en het schonen van de sloten wordt ook drastisch belemmerd. VAN DIJK noemt zelf
als nadeel dat de openheid van het landschap wordt aangetast door deze afraste
ringen.
Een afrastering aan één kant van de sloot zou in elk geval het schonen van de
sloot vanaf de andere kant mogelijk maken.
Ter bevorderdering van de karakteristieke waterkwaliteit van Noordwest-Overijssl
bevelen JOL & LASEUR (1982) een aantal maatregelen aan, waarvan de volgende
ook de polderwateren positief zouden beinvloeden:
- verlaging van de belasting met verontreinigende stoffen;
- het zo weinig mogelijk inlaten van water van buiten het gebied;
- het verbeteren van de kwaliteit van het binnenkomende water uit de Steenwijker
Aa en de Eesveense Wetering alsmede van water wat via het gemaal Broammeule
het gebied bereikt;
- het opheffen van ongezuiverde lozingen;
- het verder defosfateren van de R.Z.l. Steenwijk.
* Volgens DE MOLENAAR (1980) is het overgebruik voor grasland landelijk meer
dan 60 kg. P 2 0 5 P e r h a - Per jaar.
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7^ 2^_Slootbeheer^
Een ideaalbeeld in een gebied van categorie 3 of 4 is een scala van omlooptijden
in de schoning. Buiten de hoofdwatergangen en watergangen van de eerste soort
zoals vastgesteld door het waterschap verdient het aanbeveling om in de exten
sieve landbouwgebieden als gebied 4.4.2. een SchöningsbeIeid als het huidige
voort te zetten. Omdat de verlandingsvegetaties deze gebieden hun waarde geven
zou een schoningomloop van 2-5 jaar gewenst zijn. Aan de andere kant liggen in
dit gebied (voornamelijk binnen reservaatsgebieden die na 1968 zijn aangekocht)
sloten die geheel zijn dichtgegroeid, en ten behoeve van de slootvegetaties
verdient het aanbeveling deze sloten weer uit te graven (tussen Rungat en
Elssloot).
Een gefaseerd schonen van sloten binnen een bepaald gebied verdient de voorkeur
boven het schonen van alle sloten binnen een zeer korte tijd: dit in verband met
de mogelijkheid tot hervestiging van vooral de minder algemene plantensoorten.
Van de bij de snijschoning toegepaste apparaten geniet de messenbalk de voorkeur
boven de hakselaar, omdat bij de laatste methode meer plantenresten weer in de
sloot belanden en zo het trofieniveau verhogen. Bij de baggerschoning is de
maaikorf boven de slootbak te verkiezen, wanneer meer waardevolle vegetaties
worden nagestreefd (BELTMAN, 1982).
Afvoer van het gemaaide of uitgebaggerde materiaal geniet de voorkeur boven het
storten op de oever, omdat oeverstort de oevers zeer voedselrijk maakt en
slechts gezelschappen van zeer algemene soorten als waterpeper, perzikkruid en
tandzaad zich hierop vestigen. Afvoer van het geschoonde materiaal zal de oevers
minder voedselrijk maken, en wellicht een benadering opleveren van het milieu
van de bijna verdwenen voedselarme vochtige graslanden (uiteraard alleen daar
waar de bemesting gering is!). Aan de andere kant is afvoer vaak duur en onprak
tisch. Storten van de bagger op telkens dezelfde oever zal tenminste de andere
oever minder verstoren.
In de gebieden van categorieën 3 en 4 geniet een minder steil talud de voorkeur
boven een steil, om met een geleidelijke overgang van nat naar droog de verlan
dingsvegetaties goede vestigingsmogelijkheden te bieden.

1_. 3^_Kwan.t it at iel^ waterbeheej: en_dynamiek.
Het blijkt (5.2.) dat de botanisch interessantere vegetaties kwetsbaar zijn voor
sterke fluctuaties in waterpeil en/of waterkwaliteit. In slootgebieden van de
categorieën 3 en 4 moeten dus onnatuurlijke peilfluctuaties ten sterkste worden
afgeraden, en ook plotselinge veranderingen van de waterkwaliteit door inlaat
van "vreemd" water dienen ten bate van de slootvegetaties zoveel mogelijk te
worden vermeden (7.1.).
Schoningsdynamiek is eigen aan sloten, maar voor de vegetaties in gebieden van
de categorieën 3 en 4 is een schoning om de paar jaar te verkiezen boven een
halfjaarlijkse schoning (7.2.).
Bij het uitvoeren van grootscheepse verkavelingen en ingrepen in het slotenpatroon (die overigens voor slootvegetaties ten sterkste moeten worden afgeraden)
verdient het aanbeveling om het uitdiepen van sloten gefaseerd uit te voeren, in
verband met de hervestigingsmogelijkheid van de waterplanten. Hierbij kan ge
steld worden dat algemene soorten als waterpest toch wel terugkomen; het zijn
juist de meer bijzondere soorten die bij grootschalige aanpak uit een bepaald
gebied verdwijnen (KONING, 1980).
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^.^.__Aan^ev^eling£n_t^r_ v erbe^ering_ v mi_het
gebieden^

s lootmIle^a

TO o r^ enkeLe_specif^ielœ

7.4.1. : Voor het noordelijk. Leeuwterveld (4.2.5.) verdient het aanbeveling eer
der water uit het Zuiderdiep-west in te laten dan vanuit het Ettenlands
Kanaal.
7.4.2.: Leeuwterveld-zuid kan beter alleen in contact staan met de Moespotvaart
en niet meer (zoals nu nog) ook direct met het Ettenlands Kanaal.

7.4.3.: De overloop van de riolering van Zuidveen op de nieuwe polder Zuidveen
(4.4.1.) is van een sterk negatieve invloed op de waterkwaliteit van de
polder, opheffing van de overloop verdient aanbeveling.

7.4.4.: Ter verbetering van de waterkwaliteit in de meest waardevolle slootgebieden verdient het aanbeveling om de waterkwaliteit van het water uit
geslagen door het gemaal Broammeule te verbeteren.
Dit zou bereikt kunnen worden door de R.Z.I. Nijeveen verder te defosfateren, of door de lozingen elders te laten plaatsvinden.

7.4.5.: Eventuele waterinlaat in de polders ten zuiden van Wanneperveen (4.4.5.)
kan beter uit de natuurgebieden ten westen of noorden van deze polders
komen dan uit het Meppelerdiep.

7.4.6.: Een peilverlaging in het gebied van Bovenboer (4.4.3.) van resp. 110 en
140 cm. voorzien in de ruilverkaveling is voor de slootvegetaties van
dit gebied, waar het zand regelmatig dicht onder of aan het oppervlak
komt, veel te drastisch en dient dan ook te worden afgeraden. Ten
behoeve van de hier voorkomende verlandingsvegetatis is het boezempeil
hier zeer te prefereren.

7.4.7.: De geplande peilverlagingen in het kader van de ruilverkaveling
Giethoorn-Wanneperveen zullen de wegzijging uit gebied 4.4.2.
waarschijnlijk sterk vergroten, waardoor ter compensatie meer
boezemwater van slechte kwaliteit zal worden aangezogen. Gezien de
nadelige gevolgen hiervan dient of de wegzijging voorkomen te worden
of de kwaliteit van het boezemwater te worden verbeterd. (Zie 7.4.4.)
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Tekstbijlage 1.

NOTEN BIJ DE EXTRA SOORTEN: (zie tabel bijlage 1).
Deelgebied
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.
4.2.6.

Opnamenr.
369
158
27
308
53
290
310
55
291
410
313
174
91
323
375
94
143

4.2.7.
4.2.9.

4.2.10.
4.3.1.

4.3.2.
4.3.3.

4.4.1.

142
411
211
261
161
412
315
273
213
276
178
333
380
235
221
220
51
406
104
218
251
262
134
146
132
285
428

Bidens tripartitus . lp.
Lythrum salicaria . Ir.
Lycopus europeus . Ir.
Chara vulgaris: ssp. crassicaulis.
Eleocharis acicularis . la.
AJLisma lanceolatum . lp / Polygonum mite . lp.
Potamogeton acutifolius . la.
Polygonum sp. . Ir.
Alisma lanceolatum . lp.
Juncus bufonius ssp. bufonius . lp.
Bidens tripartitus . Ir.
Phalaris arundinacea . lp.
Calamagrostis epigejos . 2a.
Alisma lanceolatum . la.
Bidens tripartitus . lp.
Carex acuta . la / Potamogeton crispus . la / Bidens
tripartitus . lp / Lysimachia nummelaria . lp.
Eleocharis acicularis . 3m / Cardamine pratensis ssp.
palustre . lp.
Caltha palustris . Ir.
Lythrum salicaria . lp.
Nitella flexilis . la.
Epilobium angustifolium . Ir / Caltha palustris . Ir.
Bidens tripartitus . la.
Hydrocotyle vulgaris . lp.
Bidens tripartitus . Ir.
Lycopus europeus . 3m.
Lycopus europeus . la.
Alisma lanceolatum . lp.
Juncus subnodulosus . 3m.
Alisma lanceolatum . lp.
Bidens tripartitus . lp / Ranunculus aquatilis . lp.
Potamogeton crispus . Ir.
Juncus effusus . 2m / Leptodyction riparium . la / Carex
otrubae . Ir.
Potamogeton crispus . 2a / Potamogeton perfoliatus . 2a.
Eleocharis acicularis . 5m.
Leptodyction riparium . lp.
Juncus effusus . 3m.
Potamogeton acutifolius . lp.
Juncus bufonius ssp. bufonius . lp.
Hippuris vulgaris . lp / Polygonum mite . Ir / Juncus
articulatus . Ir.
Cardamine pratensis var. palustre . la.
Cardamine pratensis var. palustre, lp.
Juncus subuliflorus . lp
Alisma lanceolatum . Ir.
Rorippa islandica . Ir.

(vervolg bijlage 1)

Deelgebied

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

Opaamenr.
429
286
281
449
450
447
284
283
130
432
129
425
424
336
339
340
422
390
391
441
256
206
434
383
382
438
433
384
385
380
186
182

4.4.6.
4.5.1,

239
183
420
361
241
400
182
240
360
180
358
357
355
330
381
245
243
327

Stellaria palustris . Ir.
Alisma lanceolatum . Ir.
Carex vesicaria . Ir.
Juncus effusus . la / Lythrum salicaria
lp.
Carex paniculata . Ir.
Hydrocotyle vulgaris . lp.
Carex cf. plicata
la.
Carex riparia . lp / Juncus bufonius ssp. bufonius . lp.
Lythrum salicaria . lp.
Veronica catenata ,. Ir / Eleocharis acicularis
3a.
Lythrum salicaria .. lp.
Bidens tripartitus « la.
Carex riparia . lp / Stellaria palustris
lp / Lythrum
salicaria . lr.
Juncus bufonius ssp. bufonius . lp.
Lycopus europeus . lr / Alisma lanceolatum , lr.
Juncus subuliflorus . la / Acorus calamus . lp.
Carex paniculata . 2a / Myrica gale . lr.
Juncus subuliflorus . la.
Carex paniculata . lr.
Stellaria palustris . lr / Lythrum salicaria
lr.
Scutellaria galericulata . lr.
Juncus effusus . la / Juncus subnodulosus . la / Lycopus
europeus . lp.
Juncus conglomeratus . la / Lycopus europeus . lr.
Bidens tripartitus . lp / Stellaria palustris ., lr.
Mentha x verticillata .2a / Bidens tripartitus . lr.
Carex riparia . la / Leptodyction riparium . la.
Rorippa islandica . lr / Stellaria palustris . lr.
Mentha x verticillata . lp / Bidens tripartitus . lp.
Bidens tripartitus . lp.
Ranunculus aquatilis . lp.
Ranunculus aquatilis . lp.
Carex riparia . lp.
Myriophyllum spicatum 2 / Epilobium angustifolium . lr.
Myriophyllum spicatum 5.
Myriophyllum verticillatum 3 / Veronica beccabunga . lr.
Myriophyllum verticillatum . 3a.
Potamogeton cf. acutifolius . lp.
Eleocharis palustris ssp. uniglumis . lp.
Carex riparia . la.
Potamogeton cf. friesii 2.
Bidens tripartitus , lp.
Urtica dioica 1.
Bidens tripartitus , 3a.
Potamogeton friesii . lr.
Bidens tripartitus , 3m.
Potamogeton alpinus 3.
Potamogeton alpinus . 3p.
Carex nigra . lm.
Myriophyllum spicatum . lp / Potamogeton crispus . lp.
Alisma lanceolatum . lp.
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