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Invloed van recreatie op de hydrobiologische
gesteldheid van enige in zandgrond gegraven plassen;

door AGefs Roest en P.Je Schroevers.

1. Inleiding, doelstelling.

De behoefte aan zand voor de uitbreiding van het wegennet heeft
ertoe geleid, dat in de laatste jaren op vele plaatsen in Nederland
nieuwe plassen ontstonden. Op de diluviale gronden van de Veluwe en
Drenthe heeft dit geleid tot het ontstaan van een aantal plassen van
beperkt oppervlak en vrij geringe diepte, min of meer vergelijkbaar
met de natuurlijke "vennen".
Dageontzandingen liggen alle in de Staatsbossen en in de directe
omgeving van de wegen, die de aanleiding tot hun ontstaan vormden.

Van het begin af heeft dan ook een gecombineerd doel voor ogen gestaan.
Het Staatsbosbeheer kan deze plassen zeer goed gebruiken in haar streven;
recreatievoorzieningen te treffen, waar dat urgent is. Hierbij rijst

de vraag, in hoeverre plassen van dit karakter voldoen aan de gestelde
opgave, meaewWe; in hoeverre de biologische capaciteit van dergelijke

plassen voldoende is om vervuiling van het water, die door badrecreatie
is teweeggebracht, te niet te doen.
Van de vele aspecten, die dit probleem heeft, wordt in dit rapport

alleen het zuiver hydrobiologische naar voren gebracht. Aan de hand van
kwalitatief planktononderzoek wordt getracht tot een vergelijking te
komen met andere watertypen om op deze wijze een relatief waardeoordeel
te kunnen geven. Voor een deel moet een dergelijk onderzoek beschouwd
worden als zuiver fundamenteel en informatief. Vele planktonorganismen
zijn in hun verspreiding gebonden aan zeer scherpe oecologische grenzen.
Van welke aard deze grenzen zijn is echter een moeilijk probleem en het

hydrobiologisch onderzoek hiernaar staat nog in de kinderschoenen.
Niettemin zijn door voorlopige vergelijkingen met andere wateren enkele
conclusies te trekken, die geacht kunnen worden een bijdrage te leveren

tot het begrip van het specifieke milieu van deze recreatiemeert jes
ee

2, Plaatsen van monstername en methodiek.

De gegevens, in dit rapport verwerkt, zijn voornamelijk verzameld
in drie plassen, Één op de Veluwe en twee in het zuidoosten van Drenthe.
Van een vierde plas, eveneens op de Veluwe, zijn enkele monsters geanaly—

seerd. Ze zijn ook in dit rapport opgenomen. Voor een nauwkeurige om—
schrijving van deze plassen wordt verwezen naar komende rapporten. Een
korte karakteristiek moge hier volgen.
1. Zandenplas, Gemeente Ermelo, gelegen in de Staatsbossen langs
de nieuwe autoweg Harderwijk-Zwolle. Oppervlakte normaliter i ha,
maximale waterdiepte ca 1,5 m. Het peil kan echter sterk schommelen.
Het bezoek kan vooral op warme dagen zeer intensief zijn. De
Zandenplas is de oudste der onderzochte plassen.

Hij is gegraven in

1962, De plas is rond van vorm. Aan de NW zijde bevindt zich een
zandstrand. Het monsterpunt is in het water voor dit zandstrand
gekozen, bij een gemiddelde waterdiepte van + 35 eme
2. De Kibbelkoelen. Gemeente Sleen. Eveneens liggend in dennenaanplant;

gegraven ten behoeve van de aanleg van de weg Emmen-Beilen. De plas
heeft een langgerekte gedaante en is + 500 m lang, + 100 m breed.
Waterdiepte als Zandenplas. Er is gemonsterd langs de O-zijde, bij
de parkeerplaats op een diepte van + 35 cm. Ter plaatse is een smal
strand aanwezig. De plas is bij gedeelten gegraven. In 1963 is hiermee een aanvang gemaakt.
Je Het Loomeer. Gemeente Rolde. Aangelegd langs de weg Emmen-Assen;

gelegen in naaldbos met loofhoutopslag. De plas werd in gedeelten
uitgegraven. Tijdens het monsternemen vond dit werk nog plaats. Er
is gemonsterd in het oudste gedeelte, dat dateert van 1963. De
waterdiepte is als van de vorige plassen. Gemonsterd is langs de
O-zijde, waar zich een parkeerterrein in aanleg bevindt. Hier is

een zandstrand aanwezig »
A. De Loofles. Gemeente Nunspeet, Met deze plas is eerst in 1965
een aanvang gemaakt, De werkzaamheden waren tijdens het monsternemen
nog niet voltooid, Vier monsters zijn hier genomen.
De plassen krijgen hun water direkt van de regen en indirekt door toestroming

van regenwater uit de onmiddellijke omgeving. Dit water is dus van origine
arm aan mineralen, wat dan ook uit de chemische analysen blijkt. Ja-tabel-L-

zijnenkele waarden van het niet-beïnvloede water aangegeven. Voor gedetailleerder gegevens wordt verwezen naar de desbetreffende rapporten.
—Water—

Water van een dergelijke samenstelling zou, indien het niet aan
verstoringen zou zijn blootgesteld, biologisch als oligotroof bestempeld
moeten worden (cf Redeke 1948), zodat vergelijking met natuurlijke heide
plassen zinvol ise

Naast het nitraatgehalte vertoont echter ook het gehalte van fosfaat
reeds neiging, omhoog te gaans zonder twijfel een gevolg van de recreatiee
In drie plassen is gedurende één jaar gemonsterd, in principe eens
per maand. Tijdens de wintermaanden is deze reeks onderbroken,

terwijl

daartegenover gedurende het recreatieseizoen (van half juli tot half

september)

om de twee weken gemonsterd is. Monstername geschiedde door

+ 30 liter water door middel van een planktonnet uit te zeven om de
inhoud hiervan op deze wijze te concentreren tot + 20 cc, Dit is gefixeerd
met formaline. Daarnaast werd het levende sediment bekeken, verkregen door

5O ml water gedurende 4 minuten te centrifugeren bij een omwentelings—
snelheid van 1500 per minuut.

3. Bespreking der resultaten.

Tarde tabellen 2 t/m D-zijn alle gegevens-samengevoegd. De analyse
van netplankton en sedimentplankton werden tesamen als één monster
beschouwd, In het netplankton zijn alleen fixabele organismen aan te
wijzen,

terwijl een representatief beeld van de samenstelling hier

alleen gevonden kan worden van soorten, waarvan de gemiddelde afmetingen
> 40 M

zijne. Daarentegen is 50 ml water te weinig voor een representa-

tief. beeld van deze grotere organismen. Samen geven ze echter een tamelijk
zuiver beeld. Voor diatomeeën isde methode niet toereikend, omdat voor

een goed onderscheiden van de structuur uitgloeien noodzakelijk is. Dat
dit niet gebeurd is, vindt zijn oorzaak in tijdgebrek.
De analysen zijn verricht door A.C,F, Roest, Ter nadere soorten
onderscheiding is een beperkt aantal monsters door PeJe Schroevers
nagegaan. Op deze onderscheiding wordt elders nader ingegaan.

Naast de diatomeetn Zijnook enkele andere groepen,waarbij
determinatie tot op de soort niet was uit te voerendoordat de hiervoor
vereiste stadia niet aangetroffen zijn, doordat te weinig materiaal
gezien is of doordat de gevolgde methodiek niet voldoende mogelijkheden
bood. Niettemin is een aantal karakteristieke punten uit de lijsten af
te leiden.

Het totale aantal aangetroffen soorten is klein. Dit sluit aan bij
wat ons

bekend is van de Nederlandse oligotrofe wateren.
—Daarbij-

4e
Daarbij dient echter in ogenschouw te worden genomen; dat ook het aantal
individuen khein is, zoals in de presentiecijfers tot uiting komt. Ook

daardoor is een representatief beeld van het plankton aan de hand van één
monster moeilijk te verwezenlijken. De hier gevolgde methodiek biedt
hiervoor niet voldoende waarborg. Doordat meerdere monsters per plas
zijn verricht is deze fout echter voor het gestelde doel niet belangrijke
Deze lage produktie, vooral van het fytoplankton, was te verwachten in
een water van deze chemische samenstelling. De produktie van het zoö—
plankton is duidelijk hoger. Moet op grond hiervan worden aangenomen;
dat hun voeding van allochthone oorsprong is? Dit zou dan samenhangen met
de beïnvloeding van het water door de recreatie, Het voorkomen van

saprobe soorten, vooral onder de Rotatoren, wijst in die richting. Het is
hierbij opvallend, dat relatief veel echte groenwieren in het fytoplankten
worden aangetroffen. De opname van allochthone stoffen schijnt zich in de
biologische kringloop voort te zetten.
Letten wij nu op de kwalitatieve samenstelling van het plankton, dan
blijkt, dat er tussen de verschillende plassen een grote mate van overeen
komst bestaat, Soorten die in alle views objecten zijn aangetroffen zijn

Schroederia setigera (=Raphidionema longiseta?), Pinnularia spec. en
Brachionus urceus.

In drie van de vier plassen waargenomen zijns Peridinium

spec., Keratella quadrata, Cyclops spec., Chydorus sphaericus,

Chlorogonium spec. Mougeotia spec. Navicula spec. en Euglena klebsii.
Vooral de soort Schroederia setigera kan hierbij als zeer opvallend vermeld
worden,

omdat deze in gewone vennen niet vaak aangetroffen wordt. Waar-

schijnlijk is in de eerste plaats het

initiële karakter van de plas hier-

voor verantwoordelijk, Hiermee in overeenstemming zou dan het feit zijn;

dat de soort in de Zandenplas, de oudste van de vier, het minste aangetroffen
wordt. Men zie ook Chudyba 1965, waar de soort besproken wordt onder de

naam Raphidionema longiseta.
Richten we ons meer op de verschillen der plassen, dan blijkt

(de

Loof les bij Kootwijk is hierbij beter buiten beschouwing te laten wegens
tekort aan gegevens), dat het Loomeer het armst aan soorten is,

terwijl

Kibbelkoelen en Zandenplas ongeveer evenveel soorten bevatten, 'Eigen!'

soorten zijn in het Loomeer weinig aangetroffen. Dit zijns Asterococcus
superbus, Staurodesmus dejectus en Phormidium spec.

—De-

Dio
De beide andere plassen zijn zowel kwalitatief als kwantitatief rijker
aan eigen soorten. Zij Kwamen slechts sporadisch voor. Voor de Zandenplas
Zijn dit Oscillatoria agardii, O. redekei, Chroococcus limneticus.
Pediastrum boryanum, Spirogyra spec., Cephalodella spec., Brachionus

sericus en Asplanchna spec.3 voor de Kibbelkoelens Teleutosporen van
Fungi, Scenedesmus quadricauda, Closteriopsis spec., Dictyosphaerium
pulchellum, Closterium acutum var.

linea, C. spec., Staurastrum gracile,

Zygnema spec., Tribonema spec., Euglena acus en E. cf. klebsii. Kenmer-

kend voor beide plassen tesamen zijn nog cf. Nannochloris en Scenedesmus
hystrix s.1.. Deze soorten horen waarschijnlijk tot de eerder vermelde
groep van organismen, kenmerkend voor het milieutype als zodanig

(cf.

ook Schroevers, 1962).
De Zandenplas heeft dus meer eigen zoóplanktonsoorten, de Kibbelkoelen meer fytoplanktonsoorten. Daarnaast wijzen zowel de zoó- als
fytoplanktonsoorten van de Zandenplas meer op hogere saprobiteit dan
die, welke in de Kibbelkoelen zijn waargenomen (voor Brachionus sericus,
zie Leentvaar, 1961). Hiermee in overeenstemming is het feit, dat in

deze laatste plas meer eigen soorten zijn gezien. Het milieu is hier
kennelijk stabieler.
Voor goede waarnemingen betreffende de periodiciteit van de soorten
tenslotte is het aantal waarnemingen over het gehele jaar gerekend te
gering. Misschien kan gezegd worden, dat een aantal saprobionte soorten
gedurende de maand augustus een sterkere ontwikkeling doormaakt,

een

gevolg van de intensieve recreatie in deze tijd.
Ondanks het feit, dat de gegevens nog tamelijk summier zijn; blijkt
toch, dat alles in een bepaalde richting wijst. Duidelijk is ook, dat

voor het doen van verdere conclusies, kwantitatief onderzoek noodzakelijk
Lei

4. Discussie.
Al zijn de gegevens summier; er zijn enkele voorlopige conclusies
te maken. Wat in de eerste plaats opvalt is, dat de verschillende plassen
zo veel gemeenschappelijke kenmerken hebben. Dit pleit voor de zienswijze;

dat het karakter van de biocoenose niet in de eerste plaats bepaald wordt
door wat toevallig in het water komt, maar dat de aangetroffen soorten
combinatie min of meer een afspiegeling is van de milieuomstandigheden.

De wet van Beyerinck en Baas Becking "Alles is overal, het milieu
selecteert! gaat voor deze organismen dus goed op.
—Het—

Het betekent dat hier een zeer eigen milieu is geschapen en dat de
gevonden micro-organismen iets van dat eigen milieu zeggen. Om zich
een oordeel te vormen van de aard van dit milieu is vergelijking met

andere plaatsen nodig. Daarbij blijkt, dat de lijst van organismen in
een aantal categorieën in is te delen:

ie. Organismen van voedselarme heïiplassen (vennen)
Diaptomus gracilis, Peridinium spec., Closterium acutum var. linea,
Mesotaenium Degreyi e.a.. Deze soorten vormen een indicatie voor
het voedselarme karakter van het water en geven aan,

in welke richting

de biocoenose zich zou ontwikkelen, indien géén beïnvloeding door
recreatie zou plaats vinden.
2e. Organismen van verstoorde vennen (!''metatrofie indicatoren!)
Scenedesmus hystrix s.l., Tribonema spec., Brachdonus sericus. De
soorten duiden op verbreking van dit oligotrofe evenwicht.

3e. Organismen van eutroof milieu

Scenedesmus quadricauda, Pediastrum boryanum, Epithemia spec,
Keratella quadrata, Dictyosphaerium pulchellum, ecass

Zij wijzen op de vestiging van een eigen milieu, voed@selrijker dan
in normale vennen bestaat.

Ae. Organismen van vervuild voedselrijk (saproob) milieu
Oscillatoria spec., Chlamydomonas spec., Brachionus urceus,
Rotaria rotatoria, Asplanchna sp., Euglena acus,

ease

5e. Organismen van "pionierstadia"
Nannochloris?, Schroederia setigera. Zij Zullen geleidelijk uit de
plas verdwijnen.

Uiteraard is een dergelijke indeling nooit volkomen sluitend, Zo
kan bv. Schroederia setigera speciaal gebonden zijn aan voedselrijke
pionierstadia, Euglena acus kan kenmerkend zijn voor gestoorde milieus;
dus zowel het metatrofe als het saprobe, enz. enz.. Toch geeft een
dergelijk overzicht ons een zeker houvast. Opvallend is, dat de categorie
5 in individuenaantal het grootst is, dat echter het aantal soorten uit
cat.

3 en 4 overweegt. Categorie 1 is in de Kibbelkoelen het best ont

wikkeld, echter náást categorie 3. Categorie 2, in vennen met recreatie
het meest voorkomend,

is in deze plassen duidelijk het zwakst vertegen

woordigd.

Date

Te
Dat betekent, dat hier geen voedselarme biocoenose bestaan heeft, zodat
er niets was om af te breken. Daaruit zou dan af te leiden zijn, dat het
rijpingsproces zoals dat in deze plassen verloopt, in de richting gaat
van een min of meer eutrofe situatie,

in tegenstelling tot de oligotrofe

vennen; waarin recreatie leidt tot een toestand van metatrofie.

De Zandenplas heeft een meer saproob karakter dan de Kibbelkoelen,
wat mogelijk te wijten is aan een grotere recreatiedruk, Toch blijkt uit
de planktonlijsten van beide plassen, dat er een aantal soorten van
stabiele, rijkere milieus wordt aangetroffen, welke wijzen op een stabie—
lere toestand, dan in verrijkte vennen normaliter wordt aangetroffen.

Deze situatie is goed in overeenstemming met het eerder ontwikkelde
schema van indeling van biocoenosen naar hun inwendige biologische
betrekkingen. Hierin wordt de relatie tussen trofie

(voedselri jkdom,

omzetting binnen de voedselkringloop) en verstoring (organische belasting)
als basis genomen. Men zie hiervoor Schroevers 1966.

Indien nog niet van

biologische betrekkingen gesproken kan worden (nieuw gegraven plas), zal
zich een milieu vormen, aangepast aan de chemisch-fysische situatie van

het ogenblik, dew.ze van regenwater mét recreatie, In een bestaand ven
zonder recreatie bestaan biologische betrekkingen reeds bij voorbaat. Bij

toelaten van recreatie hier zullen deze betrekkingen verbroken worden, zodat
een stadium van metatrofie ontstaat. Het zal zeer lange tijd vergen, voor

hier van een stabiliteit sprake kan zijn, vergelijkbaar met die van de
recreatievijvers., Daar wordt een meer eutroof water gevormd, dat van
nature meer capaciteit tot biologische reiniging heeft,

zij het uiteraard;

dat ze vooral de eerste jaren nog sterke storing kunnen vertonen. De voor
dit rapport verzamelde gegevens wijzen inderdaad in deze richting. Als
conclusie kan dan dus gesteld worden, dat deze plassen aan de hun gestelde
eis relatief goed voldoen;

in ieder geval beter dan de op dezelfde grond

gelegen vennen, die aan recreatie worden opgeofferd. Te verwachten is, dat
de capaciteit in de loop der jaren zal toenemen, meaewe, dat de organische
belasting, die het water te verduren krijgt — en daarmee ook de bacteriële
belasting - in de toekomst beter zal worden overwonnen. Scholte Ubing en

Kats (1966) geven een theoretische benadering van de invloed, die een
bepaalde recreatiebezetting uitoefent op de bacteriële toestand van
afgesloten plassen. Aangenomen wordt hierbij, dat volledige verdwijning
van darmbacteriën binnen 10 dagen plaats vindt. De grens van nog júist

toelaatbaar gehalte aan bacteriën (gerekend is het aantal per millimeter
op agar bij ier gesteld op 500, wordt in stationnaire toestand over-—

schreden bij een bezetting van meer dan 2000 bezoekers per dag.

-Bij-

Bij topbezoeken alieen tijdens de weekenden ligt dit iets gunstiger.
De aangenomen verdwijning wordt gebaseerd op een aantal literatuur
gegevens. Het is jammer, dat deze gegevens voor het merendeel gebaseerd
zijn op proeven in steriel water, Het zou de moeite waard zijn, dit
eens na te gaan in "levend" water van verschillende trofiegraad. Naar

onze mening zal hier wel een relatie bestaan, in die zin, dat produk
tiever water beter in staat zal zijn, bacteriën te doen verdwijnen dan

minder produktief water, In dat geval is het een gunstig verschijnsel,
dat de plassen een ontwikkeling doormaken, zoals beschreven is. Het is

interessant, de ontwikkeling van de plassen, ook in bacteriologisch
opzicht,

te vervolgen. Hierbij is het ook aan te bevelen,

in het onderzoek te betrekken,

een socioloog

om uit te maken in hoeverre de bezoeker

als verontreinigingshaard te beschouwen is. Lang niet iedere bezoeker
oefent namelijk direkte invloed op het water uit.
Naast bacteriologische verontreiniging komt ook die met organische
stof in aanmerking. Uiteraard is volkomen schoon (katharoob) water het

meest te prefereren. Dat mogen we echter niet verwachten. Recreatie
brengt verrijking met zich mee, zodat hetzij doot organisch materiaal;
hetzij algengroei te voorzien is.

In dat gevol is een stabiele situatie

pl ZO weinig mogelijji opeansseky stof van dubieus karakter
door bepaalde soorten,
zo weinig mog elis waterbloei, veroorzaakt
te prefereren. Ook hiervoor is de geconstateerde ontwikkeling als

gunstig te beschouwen. Uiteraard moet deze conclusie nog als voorlopig
worden gezien, zolang ons geen exacter gegevens ter beschikking staan.
Deze zouden slechts door verder voortgezet onderzoek kunnen worden
verkregen.
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Tabel I.
Enkele chemische gegevens van Zandenplas en Kibbelkoelen.

Kibbelkoelen

Zandenplas

Cl” mg/1

NO,

oy

NOg”
3

nr

com
4

1!

BOD,
KMnO verte.„
a

PO, me/1
Fe

MAX o

min.

gem.

max e

min e

gem.

20

14

th

14

13

14

Osa.

0

+0

0

QO

553

O

22

<1,0

0

15

0

6,3

3,6

0,3

<3

0

0

0

2,1

1,9

Od

8,8

3,8

5

2

10,5

10

5

594

0,13

9,8

Tot
2
6

5
22
Oo.

0,03

+0
2,0

0,08

399

054

< 0,03

>0

1,7

3,0
«0,03
0,65

Lis
Tabel II

Analysen Zandenplas

1964

1965

198 198 268 2/9 17/9 30/9 3/4 8/3 48 188 16 7/9 Wo
Bacterién

Hi

1

1

1

i

deel

PEEN

a

Cyanophyceae (Blauwwieren)
Chroococcus limneticus

1

i

4

Chlorophyceae (Groenwieren)

Schroederia setigera

8

Pediastrum boryanum

Conjugatae (Groenwieren)
Mougeotia spec.

a

Spirogyra spec.

A

Bacillariae (Diatomeeën)
Navicula spec.
Epithemia spec.

Be

BK

Es

ef. Nannochloris

4,
RRERER

Chlamydomonas spec.
Chlorogonium spec .»
Scenedesmus hystrix sol.

BR

Oscillatoria agardhi
O. redekei

2

A,

1
al

d

a

a.

Pinnularia spec.

Eugleninae (Flagellaten)
Euglena cf. klebsi

1

Trachelomonas volvocina

Rotatoria (Raderdieren)

4

Cephalodella spec.

Brachionus urceus

x

B. sericus
B. angularis
Keratella quadrata

3

1

oe
1

j=

5

2

2

1
1
2

ae

jl

dhr

2

Ww

2

BREW

din

i

PER

a

U

Rotaria
rotatoria
Asplanchna spec.
Crustacea (Kreeftachtigen)
Diaptomus gracilis
Chydorus sphaericus
Cyclops
Nauplii

Be

1

Le

Tabel III
Analysen Kibbelkoelen

12/8 19/8268 2/9176 306 3/11 85 YP 18/8 1/9 7/9 149
alt

,
Telegtosporen
eren)
enwi
Chlorophyceae (Gro
spec.
Chlorogonium
Scenedesmus hystrix s.l. 1

1

Fungi

al,
4

it

4.

A,

1

4

4D

a4

wal

Sc. quadricauda
ef. Nannochloris

2

dys

2

1

a
aL

4.

Closterium acutum var.lineal

1

Ih

ed.

Conjugatae (Groenwieren)

de
ge
u

il
1

4

de

1

C. spec.

hd

fe

3
Schroederia setigera
Closteriopsis Spec.
Dictyosphaerium pulchellumi
Ulothrix spec.
1
Oedogonium spec.

ke

3
Re

Bacterién

i

Staurastrum paradoxum
Mougeotia spec.

1

Zygnema Spec.
Heterocontae (Groenwieren)
Tribonema
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Tabel IV
Analysen Loomeer

128 19/8 268 2/9 176 30/9 311 84/8 18/8 1/9 7/9 149
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Blauwwieren (Cyanophyceae)

Merismopedia elegans
Phormidium spec.
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Groenwieren (Chlorophyceae)
Chlamydomonas spec.
Chlorogonium spec.
Asterococcus superbus
Scenedesmus hystrix sol.
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Pinnularia spece
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Be rubeus
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Tabel V

Analysen Loofles
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Bacteriën
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Schroederia setigera

Pediastrum boryanum
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Pinnularia spece
Euglena acus
Peridinium spec.

Keratella quadrata
Brachionus urceus

2

4

14/9

