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Samenvatting 

In deze studie worden het maximaal (MEP) en goed ecologisch potentieel (GEP), alsook de 

huidige ecologische toestand van het kunstmatig waterlichaam ‘Desselse Meren’ bepaald, 

conform de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit waterlichaam bestaat uit verschillende 

meren die zijn ontstaan door zandwinning. Door de opdrachtgever werden twee plassen 

geselecteerd voor nader onderzoek, met name Kanaalplas De Maat (86,5 ha) en Rauwse 

Meer (128,6 ha). Aansluitend wordt de huidige ecologische toestand beoordeeld voor alle 

kwaliteitselementen, met uitzondering van verontreinigende stoffen en vis. Kanaalplas De 

Maat wordt gebruikt als pleisterplaats voor pleziervaart, naast functies voor natuur en 

recreatie. Het Rauwse Meer is niet toegankelijk voor pleziervaart en heeft functies voor 

natuur en zachte recreatie (Sunparks). 

Een algemeen concept met bijhorende methodologie voor de afleiding van MEP en GEP bij 

wateren die, zoals dit waterlichaam, het sterkst aanleunen bij het Vlaamse watertype ‘diep 

alkalisch meer van het eerder voedselrijke subtype’ (Aw-e) is in een voorgaande studie 

ontwikkeld (Lock et al. 2007) en in detail beschreven (Denys et al. 2014). Dit kader is ook 

hier toegepast. Er zijn geen menselijke drukken vastgesteld die een algemene afwijking voor 

MEP en GEP van de doelstellingen voor het overeenkomstige natuurlijke type vereisen. Er 

zijn echter argumenten die een typering van het Rauwse Meer als Aw-om mogelijk maken. 

Een aparte, additionele beoordeling van het, in dit geval afzonderlijk te beschouwen, 

waterlichaam houdt rekening met deze optie. 

Na een beschrijving van de hydromorfologie en de fysisch-chemische omstandigheden, 

worden de biologische kwaliteitselementen (BKE) fytoplankton, fytobenthos, macrofyten en 

macro-invertebraten beoordeeld. 

Vermits de ecologische beoordeling van het waterlichaam het ‘one out, all out’ principe 

hanteert, wordt de toestand bepaald door de laagst scorende BKE-maatlat. Voor Kanaalplas 

De Maat was het BKE macrofyten doorslaggevend met een EKC-waarde van 0,5 wat leidt tot 

een matig ecologisch potentieel. De overige kwaliteitselementen scoorden goed of beter. 

Voor het Rauwse Meer beantwoorde de beoordeling over de ganse lijn aan het goed 

ecologisch potentieel. Indien deze plas echter aan het Aw-om type zou beantwoorden, zou 

de beoordeling eveneens matig zijn omwille van de specificiteit van de macrofyten. 

De fysisch-chemische toestand van beide plassen beantwoordt niet volledig aan de waarden 

die voor het GEP worden vooropgesteld. Voor totaalfosfor werden voor beide plassen hoge 

waarden vastgesteld. Voor totaalstikstof waren de waarden enkel te hoog voor Kanaalplas 

De Maat. 

Er zijn een aantal argumenten om te stellen dat de Desselse Meren niet zomaar als één 

enkel kunstmatig waterlichaam kunnen worden getypeerd. Beide onderzochte plassen 

vertonen substantiële verschillen en beperkte gegevens m.b.t. enkele andere 

deelwaterlichamen wijzen eveneens op een heterogeen karakter. Terzake is echter verder 

onderzoek nodig. 

Ten slotte worden aanbevelingen geformuleerd om het goed ecologisch potentieel in de 

toekomst te bestendigen en te versterken. Verdere reductie van de nutriëntenbelasting 

(zowel fosfor als nitraat) is hierbij aangewezen. 
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1 Inleiding 

Voorliggend rapport beschrijft het ecologisch potentieel van twee diepe, hydrologisch met 

elkaar verbonden plassen die deel uitmaken van het kunstmatig waterlichaam (KWL) 

‘Desselse Meren’. Naast deze wateren omvat dit samengesteld KWL andere diepe plassen 

die alle zijn ontstaan door exploitatie van zand sinds eind jaren ’60 of later en die zich 

situeren langs een topografische gradiënt (Fig. 1). Het ecologisch potentieel beschrijft de 

ecologische doelstellingen voor dit waterlichaam t.b.v. het stroomgebiedbeheersplan van de 

Schelde en de beoordeling van de ecologische toestand voor de Europese Kaderrichtlijn 

Water. De twee door de opdrachtgever geselecteerde plassen, verder genaamd Kanaalplas 

De Maat (86,5 ha) en Rauwse Meer (128,6 ha) (N 51°14’, Z 51°11’, W 5°9’ O 5°12’, Fig. 2), 

behoren tot de categorie meren. Daar waar de terminologie onderscheid maakt tussen Rauw 

Noord en Rauw Zuid, wordt met de in het rapport aangehouden benaming Rauwse Meer, het 

zuidelijke deel bedoeld, met name Rauw Zuid. Verder in het rapport zijn de benamingen 

Rauwse Meer en Rauw Zuid dus synoniemen. Horen eveneens tot het waterlichaam 

Desselse Meren (VL05_191): Harde Putten, ook genaamd Oude Zandput of Schans (87,6 

ha), Vijver Miramar (80 ha), Blauwe Kei (18,9 ha) en Vijver Maatheide (70,9 ha). Harde 

Putten (Schans), Vijver Maatheide en Blauwe Kei zijn nog in ontginning. 

De beschrijving behandelt de hydromorfologie, de fysisch-chemische karakteristieken en de 

beoordeling van, op een na, alle door de Kaderrichtlijn voor de categorie relevant geachte 

biologische kwaliteitselementen voor beide deelwaterlichamen. Hoewel de visgemeenschap 

geen onderdeel uitmaakte van de opdracht, laat de beschikbaarheid van recent door het 

INBO verzamelde gegevens toe ook hieraan enige aandacht te schenken. De problematiek 

van synthetische en niet-synthetische verontreinigende stoffen of bacteriologische 

verontreiniging komt in deze studie evenwel niet aan bod. Op andere deelwaterlichamen of 

aanpalende plassen wordt enkel ingegaan voor zover beschikbare gegevens dit toelaten. 

Verondersteld wordt dat de kenmerken van het KWL het sterkst aan leunen bij deze van het 

type ‘grote, diepe (gestratifieerde) alkalische wateren met een eerder voedselrijk karakter 

(Aw-e)’ (cf. Jochems et al. 2002; Denys, 2009). In deze studie wordt deze aanname voor de 

twee deelwaterlichamen aan de waarnemingen getoetst. 
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Figuur 1: Situering van de Desselse Meren met benaming van de individuele plassen. De plassen die in het kader 

van deze opdracht uitvoerig bestudeerd werden zijn aangeduid als VIJVER MAAT (Kanaalplas De Maat) en 

VIJVER RAUW (Rauwse Meer). Ook VIJVER SCHANS (Harde Putten), en VIJVER STEVENSVENNEN (Blauwe 

Kei) worden tot het waterlichaam gerekend (bron: VITO). 

 

 
Figuur 2: Situering van de Desselse zandputten met aanduiding van de contouren van de zone van interagerende 

aquifers (bron: VITO). 
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1.1 Achtergrond 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW; CEC 2000) stelt dat alle oppervlaktewateren in 

2015 een goede ecologische en chemische toestand moeten behalen. Bij natuurlijke 

waterlichamen (NWL) geldt dat een goede ecologische toestand (GET) moet worden bereikt, 

terwijl sterk veranderde (SVWL) en kunstmatige (KWL) waterlichamen een goed ecologisch 

potentieel (GEP) moeten verwerven. Voor deze SVWL en KWL is de doelstelling, ten 

opzichte van die voor het meest aanleunende natuurlijke watertype, aangepast aan de door 

specifieke hydromorfologische veranderingen gestelde randvoorwaarden. Een sterk 

veranderd waterlichaam is een natuurlijk oppervlaktewaterlichaam dat als gevolg van fysieke 

wijzigingen door menselijk handelen substantieel van aard is veranderd. Kunstmatige 

waterlichamen daarentegen zijn oppervlaktewateren die door menselijke activiteiten tot stand 

zijn gekomen op plaatsen waar voorheen geen natuurlijk waterlichaam aanwezig was. Zowel 

SVWL en KWL zijn dus ingericht, of gecreëerd, voor welbepaalde gebruiksfuncties, 

zogenaamde nuttige doelen. Nuttige doelen omvatten scheepvaart (inclusief 

havenfaciliteiten), recreatie, activiteiten waarbij wateropslag noodzakelijk is 

(drinkwatervoorziening, waterkracht of irrigatie), waterregulatie (hoogwaterbescherming en 

landdrainage) en andere duurzame ontwikkelingsactiviteiten die minstens even belangrijk 

worden geacht. Voor de bepaling van de kwaliteitsdoelstellingen van zowel SVWL en KWL 

voorziet de KRW een identieke benadering. 

De gespecificeerde gebruiksfuncties leiden over het algemeen tot aanzienlijke 

hydromorfologische wijzigingen ten opzichte van NWL, die tot gevolg hebben dat het 

herstellen van een goede ecologische toestand, zoals bepaald voor het meest 

overeenkomstige natuurlijke watertype, zelfs op lange termijn niet mogelijk is zonder dat 

deze gebruiksfuncties worden stopgezet, of dat hiertoe sociaal-economisch onevenredig 

geachte inspanningen dienen te worden geleverd. Er is dus sprake van een aanzienlijke en 

blijvende verandering ten opzichte van de best mogelijke ecologische kwaliteitsklasse, de 

zeer goede ecologische toestand (ZGET), voor het overeenkomstige watertype. Wordt door 

het nemen van ingrepen het bereiken van een kwaliteit overeenkomstig met de vereiste 

kwaliteitsklasse voor een NWL, de goede ecologische toestand (GET), voor het 

overeenkomstige watertype toch mogelijk, dan verliest het WL zijn sterk veranderd of 

kunstmatig karakter en wordt het verder als natuurlijk beoordeeld. Dit kan het geval zijn voor 

het geheel van kenmerken of slechts voor bepaalde biologische kwaliteitselementen. De 

benadering als SVWL of KWL laat toe de gespecificeerde gebruiksfuncties voort te zetten en 

tegelijkertijd alle noodzakelijke milderende maatregelen ter verbetering van de ecologische 

kwaliteit te nemen die leiden tot aangepaste doelstellingen, met name maximaal ecologisch 

potentieel (MEP, referentieconditie voor het WL) en goed ecologisch potentieel (GEP). Het 

MEP is een toestand die, voor zover mogelijk, de biologische toestand van het meest 

vergelijkbare natuurlijke watertype weergeeft, rekening houdend met de gewijzigde 

eigenschappen van het kunstmatig waterlichaam. Analoog met NWL, laat het goed 

ecologisch potentieel geringe veranderingen ten opzichte van het MEP toe voor wat de 

biologische toestand betreft. 
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1.2 Bepaling van het maximaal ecologisch potentieel (MEP) en het goed 

ecologisch potentieel (GEP) 

De hier toegepaste methode om het MEP en het GEP te bepalen is beschreven door Denys 

et al. (2014) en is reeds herhaaldelijk toegepast in eerder uitgevoerde analoge studies (vb. 

Lock et al. 2008; Louette et al. 2008). Deze methode wordt zonder afwijking toegepast en 

laat zich als volgt kort samenvatten. 

De bepaling van het MEP gebeurt in vier stappen: 

Stap1: keuze van de kwaliteitselementen voor MEP en GEP. Dit zijn de 

kwaliteitselementen die gebruikt moeten worden bij het meest vergelijkbare 

natuurlijke watertype. 

Stap 2: Bepaling van de hydromorfologische eigenschappen van het MEP en GEP. 

Alle veranderingen die geen significant effect hebben op het specifieke gebruik van 

het waterlichaam worden hier bekeken. 

Stap 3: Bepaling van MEP fysisch-chemische condities. De basis hiervoor zijn de 

gegevens van gelijkaardige waterlichamen en resultaten uit stap 2. 

Stap 4: Bepaling van biologische condities van het MEP gebaseerd op vergelijkbare 

waterlichamen en op de resultaten van stap 2 en 3. 

Het GEP is het meest essentiële, want effectief te realiseren, ecologisch kwaliteitsniveau. De 

bepaling van het GEP gebeurt volgens zes stappen: 

Stap1: inschatting van de hydromorfologische condities indien alle milderende 

maatregelen genomen zijn. 

Stap 2: inschatting van de fysisch-chemische condities die verwacht worden bij het 

hydromorfologische MEP. 

Stap 3: identificatie van het meest vergelijkbare natuurlijke watertype 

Stap 4: inschatting hoe de waarden van de biologische kwaliteitselementen kunnen 

verschillen van deze voor het meest vergelijkbare natuurlijke watertype. 

Stap 5: bepaling van de waarden van de biologische kwaliteitselementen bij MEP. 

Stap 6: inschatting wat een lichte verandering van deze waarden zou zijn. 

Bij het bepalen van een ‘lichte verandering’ worden de internationaal gekalibreerde 

verschillen tussen de ZGET en GET als leidraad genomen om een gelijkwaardig verschil 

tussen MEP en GEP te bepalen (Denys et al. 2014). Uit de verschillende kwaliteitselementen 

kan vervolgens de algemene toestand worden afgeleid. 

1.3 Inhoud van het rapport 

Voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen worden het MEP en GEP voor elk 

waterlichaam afzonderlijk afgelijnd. Dit in tegenstelling tot NWL, waar de doelstellingen 

uitsluitend voor het watertype geformuleerd worden. 

In het huidige rapport, wordt naast de werkwijze om het MEP en GEP van de Desselse 

zandputten te bepalen (Hoofdstuk 2), een algemene beschrijving van de huidige toestand en 

de beoordeling van alle biologische kwaliteitselementen gegeven (Hoofdstuk 3). Hoewel de 
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opdracht niet de beoordeling van de visgemeenschap omvat, laat een zeer recente 

bemonstering door INBO ook hiervan een korte bespreking toe. Bovendien zijn gegevens 

verzameld betreffende het zoöplankton. In het kader van het ecologisch functioneren van 

deze diepe meren wordt tevens aandacht geschonken aan de rol van bodem en 

hypolimnion. Ten slotte worden besluiten omtrent de ecologische toestand van het 

waterlichaam getrokken, alsook aanbevelingen gegeven voor verdere inrichting en beheer 

(Hoofdstuk 4). 
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2 Afleiding Maximaal en Goed Ecologisch Potentieel 

2.1 Gebruiksfuncties 

Kanaalplas De Maat herbergt een jachthaven en doet dienst als zone voor pleziervaart met 

doorgang naar het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. Ten bate van de pleziervaart en de 

recreatie wordt belang gehecht aan helder water.  

De nabijheid van een toeristisch centrum (Sunparks) verleent aan het Rauwse Meer een 

belangrijke recreatieve functie, hoewel pleziervaart op het meer beperkt is.  

Een zeer klein deel van het Rauwse Meer, noordelijk en noordoostelijk gelegen, bestaat uit 

Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied (Fig. 3). Dit habitatrichtlijngebied (BE2100026, 

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden) omvat grote 

delen in de directe omgeving van het Rauwse Meer en Kanaalplas De Maat. Het 

vogelrichtlijngebied (BE2101639, De Ronde Put) is gelegen ten noorden van beide plassen. 

 

 

Figuur 3: Het Rauwse Meer met de zuidgrens van habitatrichtlijngebied BE2100026 (paars) en 

vogelrichtlijngebied BE2101639 (groen). 

Verder zijn bepaalde delen van het Rauwse Meer, noordelijk en westelijk gelegen, officieel 

erkend als natuurreservaat (situatie 2013). Ze worden beheerd door Natuurpunt vzw en 

maken deel uit van het natuurreservaat De Maat. Ze omvatten ondiepe zones en 

geherprofileerde oevers ten westen van de plas en een zone waar momenteel grond en 

plaggen worden gestort aan de noordzijde van de plas. 
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2.2 Toekomstplannen  

Er zijn concrete plannen om in Kanaalplas De Maat grondmateriaal te storten. In totaal zou 

400.000 kubieke meter slib worden gestort a rato van 2000 ton per storting, verspreid over 3 

winters. Hierbij zal maximaal 5% van het totaalvolume van de ontvangende plas worden 

gevuld. De specie (code 211 = niet verontreinigd slib) bestaat uit glauconiethoudend zand 

met leem; het geheel bevat een weinig organisch materiaal (mond. med. VMM). De plaats 

waar dit materiaal gestort zou worden is nog niet bepaald. Alleszins is de hoeveelheid te 

beperkt om een grote invloed op de verblijftijd of de ontwikkeling van de spronglaag uit te 

oefenen. 

Het Povinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het Rauwse Meer (IOK 2006) maakt deel uit 

van het lopend beleid. 

2.3 Uitgangspunten Maximum en Goed Ecologisch Potentieel 

Bij niet-geïsoleerde kunstmatige meerwaterlichamen in de Kempen kan de vergelijkbaarheid 

met een watersubtype dat een hogere nutriëntenachtergrond vertoont groter zijn dan met het 

karakteristieke Kempische subtype. Dit is het geval indien deze in belangrijke mate gevoed 

worden door grote rivieren (bijv. Schulensmeer; Louette et al. 2008), of via kanalen 

aangevoerd Maaswater. Het subtype Aw-e is als referentietype voor het WL Desselse Meren 

beschouwd en niet het ‘Kempische equivalent’ Aw-om, vanwege een belangrijke toevoer van 

rivierwater, in dit geval Maaswater, via het Kanaal Bocholt-Herentals annex Dessel-

Kwaadmechelen. Blijkens de hydrologische en fysisch-chemische gegevens (zie verder 

Hoofdstuk 3) is dit gerechtvaardigd voor Kanaalplas De Maat. Ook voor Harde Putten 

bestaat hierover weinig twijfel. Indien het geen situatie met een sterk onnatuurlijke 

waterhuishouding betreft, zoals een wachtbekken, wordt de invloed op het fysisch-chemisch 

ecologisch potentieel van deze deelwaterlichamen volledig ondervangen door de typering. 

Als blijkt dat bepaalde deelwaterlichamen beter overeenstemmen met het subtype Aw-om, of 

een ander watertype en er geen wijziging in deze toestand voorzien wordt (bijv. door 

geplande en noodzakelijke wijziging van de hydrologie), dienen deze beter als afzonderlijk 

WL opgevat te worden, omdat hier andere ecologische doelstellingen zullen gelden. Behalve 

dat er in een WL voldoende overeenkomst in ecologische kenmerken moet zijn om een 

gelijke beoordelingsbasis te veronderstellen, stelt de KRW overigens dat ook de 

gebruiksfuncties uniform en de ecologische kwaliteit homogeen moeten zijn in eenzelfde WL, 

vermits het een fundamentele beheereenheid betreft. 

Het systeem van de Desselse Meren is als uitgangspunt voor MEP en GEP vrij uitzonderlijk. 

Kanaalplas De Maat staat in open verbinding met het kanaal Dessel-Kwaadmechelen, 

eveneens een KWL. De kanaalpeilen worden gereguleerd ten behoeve van de scheepvaart. 

Daarnaast zijn de plassen verbonden door buizen met de bedoeling het peil van de 

onderlinge meren te kunnen afstemmen volgens de heersende noden, hier met name het 

veilig stellen van de hydrologische behoeften van de omliggende natuurreservaten. 

Als hydromorfologische karakteristieken, eigen aan het kunstmatig karakter en de 

nutsfuncties die aanleiding kunnen geven tot een vermindering van de ecologische kwaliteit, 

worden volgende overwogen: 

 gewijzigde watersamenstelling door influx van gebiedsvreemd water via Kanaal 

Bocholt-Herentals (cf. de hierboven besproken typetoedeling);  
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 substraatwijziging t.b.v. oeverbescherming, transport of recreatie; 

 substraatwijziging door storten van aangevoerd bodemmateriaal; 

 geplande verondieping en substraatwijziging door storten van specie (zie 2.2). 

Ten einde het bijzonder karakter van de hierboven beschreven situatie beter in te schatten, 

wordt een functionele analyse van het systeem voorgesteld op basis van alle beschikbare 

data. Deze analyse heeft tevens als doel de invloed van de toekomstige storting van specie 

te evalueren. De functionele analyse is vervat in Hoofdstuk 3 ‘Huidige toestand’. 

2.4 MEP en GEP 

Om het MEP en GEP te bepalen dient uitgemaakt te worden of de biologische doelstellingen 

en de bepalende omstandigheden beduidend zullen afwijken van deze die gelden voor 

natuurlijke waterlichamen. In het geval er sprake is van bepaalde doelstellingen ten behoeve 

van de Habitatrichtlijn is de mogelijke mate van afwijking in fysisch-chemische 

omstandigheden en biologische criteria echter aan beperkingen onderhevig (van Looy et al. 

2008; Louette et al. 2008). Zo kan het streefdoel voor een ondersteunende fysisch-

chemische kwaliteit tot het niveau van ZGET verheven worden in SBZ die aangewezen zijn 

voor een eutrofiëringsgevoelig aquatisch habitattype dat Europese bescherming geniet. 

Indien elders een dergelijk habiitattype in het waterlichaam voorkomt, wordt bij het afleiden 

van de fysisch-chemische omstandigheden bij GEP niet afgeweken van de waarden die een 

goede ecologische toestand (GET) voor het meest overeenkomstige watertype 

ondersteunen. Dit is het geval voor zowel Kanaalplas De Maat als het Rauwse Meer, zoals 

aangetoond in 3.5. In het laatste geval is evenwel niet gerekend met de zeer gedeeltelijke 

ligging in een SBZ. Hoewel BE2100026 is aangemeld voor de habitattypen 3130 en 3140 

(oeverkruid- en kranswiergemeenschappen), zijn hiervoor geen doelstellingen in het Rauwse 

Meer voorzien. Doorslaggevend om de fysisch-chemische doelstellingen voor het Rauwse 

Meer niet tot die van ZGET te verheffen was echter dat het in SBZ gelegen deel slechts een 

zeer beperkte oppervlakte beslaat, dat functioneel voor de ecologische kwaliteit van het 

geheel van minder betekenis zal zijn. 

 

Het vastklikken van de fysisch-chemische doelstellingen op deze van een GET impliceert 

tevens dat aanpassing van de biologische kwaliteitsdoelen tot de blijvende effecten van 

fysische drukken beperkt blijft. Dit betekent dat beperkende substraatwijzigingen, 

waterpeilfluctuaties, veranderingen in morfologie en verblijftijd, evenals connectiviteit (m.b.t. 

grondwater en biota) in acht worden genomen waar nodig. 

 

Wanneer de beoordeling van een biologisch kwaliteitselement in een kunstmatig 

waterlichaam voldoet aan de vereisten voor een natuurlijk waterlichaam, is de facto 

aangetoond dat er geen beduidend effect is van de gewijzigde hydromorfologie en dus geen 

nood aan wijziging van de doelstellingen terzake. 
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3 Huidige toestand 

3.1 Hydromorfologie 

3.1.1 Algemene kenmerken, historiek en geologie 

Het vijvercomplex situeert zich op de overgang tussen de stroomgebieden van Schelde en 

Maas. Het oostelijk deel is gelegen in het stroomgebied van de Maas; het grootste gedeelte, 

incl. Kanaalplas De Maat en Rauwse Meer, behoort tot het stroomgebied van de Schelde. 

Het complex is gelegen in een zone met een uitgesproken reliëf. Dit heeft een invloed op de 

waterpeilen die per plas verschillen (zie verder). 

De ontginning van Kanaalplas De Maat is begonnen omstreeks begin de jaren ’60 door het 

bedrijf ‘Nieuwe Zandgroeven van Mol’, dat inmiddels is overgenomen door Sibelco. De 

ontginning van Rauwse Meer (Zuid) is eveneens rond deze periode gestart. De ontginning 

verliep stapsgewijs over verschillende percelen. 

Midden de jaren ’90 is de ontginning van Rauwse Meer gestopt. Dit ging gepaard met het 

opspuiten van de dijk tussen Rauw Noord en Rauw Zuid. De ontginning van Kanaalplas De 

Maat ging toen nog door tot in 2004 en werd toen ook gestopt. Momenteel wordt nog zand 

gewonnen in Blauwe Kei, Pinken en Donk. 

De zandontginningen van S.C.R. Sibelco N.V. in de streek Mol-Dessel-Lommel zijn 

gesitueerd op relatief korte afstand van elkaar, binnen een zelfde formatie en binnen een 

zelfde hydrogeologische context (Vos, 2009). 

Volgens de Vlaamse typologie staan de Desselse meren in contact met het freatisch 

grondwaterlichaam CKS_0200_GWL1 van het Centraal Kempisch Systeem (VMM 2008). 

Het GWL wordt voornamelijk gevoed door neerslag. De bovenste aquifer van dit GWL is hier 

het sterk doorlatende Zand van Mol (HCOV 0232; Pleistoceen-Plioceen). Aan de onderzijde 

hiervan bevindt zich het minder doorlatende vroeg-Pliocene Zand van Kasterlee (HCOV 

0234). 

Niettemin zijn tussen kanaalplas De Maat en het Rauwse Meer verschillen te noteren 

betreffende geologie, hydrologie en morfologie. Kanaalplas De Maat is uitgegraven in de 

onderste laag van de formatie van Mol, genaamd het lid van Donk of ook Mol Inférieur. Deze 

laag bevat wit, goed gesorteerd fluviatiel zand zonder klei, bestaande uit zuiver kwarts. Het 

bevat bijna geen ligniet (plaatselijk ‘spriet’). De bodem van de plas situeert zich op de 

(geleidelijke) overgang naar de formatie van Kasterlee, die het materiaal van de laatste 

Noordzee-afzetting omvat, met name mica- en licht glauconiethoudend (tot 5%) homogeen 

bleekgroen tot bruin fijn zand. Rauwse Meer verschilt van Kanaalplas De Maat doordat aan 

de oostkant van Rauwse Meer zich de breuk van Rauw situeert. Deze breuklijn heeft visuele 

gevolgen in het landschap, waaronder de extra dijk en de noordelijke uitstulping van 

ontginning die bekend staat als Rauw Noord. De breuklijn wordt getypeerd door een lokale 

lignietlaag bestaande uit een verzameling lignietlenzen en lignietlaagjes. Het zand is er 

donkerder. De oostzijde van Rauws meer ontvangt doorheen deze laag het grootste deel van 

de totale grondwater-input in de plas. Een tweede verschil met Kanaalplas De Maat is dat 

het Rauws meer in de jaren ’80 en ’90 plaatselijk is opgevuld met sediment afkomstig uit het 

lid van Maatheide, een ondiepere laag in de formatie van Mol. Dit is een fluviatiel, wit, goed 

gesorteerd kwartszand, dat door humusinfiltraties vanuit het bovenliggende Lid van 
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Russendorp vaak zwartbruin verkleurd is. Het is mineralogisch sterk gelijkend op het Lid van 

Donk maar bevat meer klei en ligniet. 

 

3.1.2 Morfologie 

3.1.2.1 Algemene kenmerken 

Beide meren zijn groot en diep. De maximale diepte van Kanaalplas De Maat is 26,8 meter 

bij een oppervlakte van 86,4 ha; voor Rauwse Meer is dit respectievelijk 30,6 meter en 128,6 

ha (Tabel 1). De gemiddelde diepte van Rauwse Meer bedraagt slechts de helft van de 

gemiddelde diepte van Kanaalplas De Maat. De diepte van de golfbasis is aanzienlijk dieper 

voor Rauwse Meer en het oppervlak van mogelijke erosie verschilt dan ook sterk tussen 

beide plassen. De dimensies begunstigen het optreden van een spronglaag. Door de 

zandextractie is het bodemreliëf vrij grillig, zelfs pokdalig. Het reliëf is over de jaren heen vrij 

stabiel gebleken. 

Tabel 1: Morfologische kenmerken van de Desselse zandputten; formules volgens Håkanson (2005). 

 

 

Beide plassen vertonen een goede vertegenwoordiging van de litorale zone in het verticaal 

profiel (Fig. 4, Fig. 5 en Fig. 6). Ondiepere zones zijn bij Rauwse Meer sterker 

vertegenwoordigd dan bij Kanaalplas De Maat. Steile overgangen komen slechts beperkt 

voor; bij Kanaalplas De Maat zijn deze ondieper gelegen dan bij Rauwse Meer. 

eenheid acroniem bepaling Maat Rauw

oppervlakte km2 A GIS-analyse (Sibelco) 0,864 1,286

volume km3 V GIS-analyse (Sibelco) 0,01214828 0,01677214

gemiddelde diepte m Dmv GIS-analyse (Sibelco) 13,8 6,4

maximum diepte m Dmax GIS-analyse (Sibelco) 26,75 28,82

relatieve diepte - Drel (Dmax* π 2,55 2,25

diepte golfbasis m Dwb (45,7* A)/(21,4+ A) 1,90 2,30

dynamische ratio m Drel ( A)/Dmv 0,07 0,18

volume-ontwikkeling - Vd 3*Dmv/Dmax 1,55 0,67

oeverlengte km Lo GIS-analyse 4,909 7,803

oeverontwikkeling - Ld Lo/(2* π A)) 1,49 1,94

oppervlak van erosie % BET 1-(A*((Dmax-Dwb)/(Dmax+Dwb*EXP(3-Vd
1,5)))(0,5/Vd))/A 4,2 42,6

oppervlak van sedimentatie % BA 100-BET 95,8 57,4

maximum lengte km Lmax GIS-analyse 1,76 1,97

gemiddelde breedte km Bmean A/Lmax 0,49 0,65

maximum breedte km Bmax GIS-analyse 0,64 0,95
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Figuur 4: Bathymetrie van Kanaalplas De Maat. (achtergrond orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie 

Antwerpen - Oost, opname mei 2012, GDI-Vlaanderen). 

 

Figuur 5: Bathymetrie van het Rauwse Meer (achtergrond orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Antwerpen - 

Oost, opname mei 2012, GDI-Vlaanderen). 
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. 

 

 

Figuur 6: Hypsografische curven van Kanaalplas De Maat en Rauwse Meer. 

3.1.2.2 Oevers en onderwaterbodem 

 

Kanaalplas De Maat 

Tabel 2 geeft het relatieve aandeel van de verschillende oevertypen volgens hellingsgraad, 

Fig. 7 hun verspreiding. De plas heeft grotendeels een zeer steil oeverprofiel. Er zijn 

nauwelijks zwak hellende oevers aanwezig. De enige zone met zwak hellende oevers 

situeert zich in de jachthaven. Dit deel fungeert als aanlegzone en bergplaats voor zeilboten 

(zachte recreatie). Zowel aan de noord- als zuidwestelijke zijde van de plas komen zones 

voor met minder steile oevers. Deze profielen komen vaak tot stand door het afkalven van 

steile wanden en accumulatie van organisch materiaal.  

Tabel 2: Aandeel van de oeverlengte met oevertypen volgens hellingsgraad (Kanaalplas De Maat). 
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Figuur 7: Verspreiding van oevertypen volgens hellingsgraad in Kanaalplas De Maat (achtergrond orthofoto's, 

middenschalig, kleur, provincie Antwerpen - Oost, opname mei 2012, GDI-Vlaanderen). 

Samenstelling oeversubstraat en onderwaterbodem 

De oevers worden voor 92% door een natuurlijk substraat gekenmerkt. De verharde of 

verstevigde oevers zijn grotendeels te vinden in het havengebied en aan de verbinding met 

het kanaal. Verspreid langs de noordzijde zijn korte oeversegmenten ingericht voor 

sportvisserij. De niet-verharde oevers hebben een overwegend zandig karakter. 

Het substraat van de ondiepe waterbodem is overwegend zandig (Tabel 3). In luwe zones en 

door helofyten begroeide delen is er enige opstapeling van ruw en fijn organisch materiaal op 

het zand. Ter hoogte van oeververstevigingen worden in de waterbodem sporadisch stenen 

en puinresten aangetroffen. 

Tabel 3: Oevertypes volgens aandeel van de oeverlengte in Kanaalplas De Maat. 

Oeversubstraat aandeel (%) 

houten planken 0,2 

beton + stenen 0,2 

zand + steenpuin 1,6 

zand + organisch materiaal 5,6 

beton 5,7 

zand 86,6 
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 Figuur 8: Verspreiding van de oevertypen in Kanaalplas De Maat (achtergrond orthofoto's, middenschalig, kleur, 

provincie Antwerpen - Oost, opname mei 2012, GDI-Vlaanderen). 

 

 

Figuur 9: Steile zandige oevers domineren op de Kanaalplas De Maat (Foto’s: Jo Packet). 
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Figuur 10: Plaatselijk komen verstevigde oevers voor in functie van recreatie (hengelen) of haveninfrastructuur in 
Kanaalplas De Maat (Foto’s: Jo Packet). 
 

Rauwse Meer 

Tabel 4 geeft het relatieve aandeel van de oevertypen volgens hellingsgraad, Fig. 11 hun 

verspreiding. De helft van het Rauwse Meer heeft een zeer steile oeverprofiel. Het betreft 

afkalvende, steile zandoevers, waar het verschil tussen maaihoogte en waterlijn kan oplopen 

tot 6 meter aan de noordoever en tot 1 meter aan de zuidelijke oever. Er zijn ook zwak 

hellende oeverdelen, voornamelijk aan de zuidwestzijde van de plas waar deze is ingericht 

voor recreatie. Aan de noordwestkant vinden we door natuurinrichting geleidelijk opgaande 

oevers. Vergeleken met Kanaalplas De Maat is het aandeel ‘natuurvriendelijke oever’ 

aanzienlijk groter. 
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Tabel 4: Aandeel van de oeverlengte met oevertypen volgens hellingsgraad in Rauwse Meer. 

oeverprofiel aandeel (%) 

< 15° 18,1 

15° - < 45° 16,4 

45° - < 90° 12,2 

90° 53,3 

 

 Figuur 11: Verspreiding van oevertypen volgens hellingsgraad van Rauwse Meer (achtergrond orthofoto's, 

middenschalig, kleur, provincie Antwerpen - Oost, opname mei 2012, GDI-Vlaanderen). 
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Figuur 12: Steile oevers aan noord- (links) en zuidzijde van Rauwse Meer (Foto: Jo Packet). 

  

Figuur 13: geleidelijke oevers aan zuidwestelijke (links) en westzijde van het Rauwse Meer (Foto: Jo Packet). 

Samenstelling oeversubstraat en onderwaterbodem 

De oevers worden voor 89% door een natuurlijk substraat gekenmerkt; bij 4% is dit wel 

gebiedsvreemd (klei of plagsel). Aan de noordzijde van de plas worden plagzoden en 

(zandig tot venig) bodemmateriaal met plantenresten uit natuurgebieden gestort (mond. 

meded. F. Vleugels, 2013). Verder zijn er ter hoogte van de natuurinrichtingsstroken aan de 

noordwestzijde kleiige zones aanwezig. De niet-verharde oevers hebben een zandig 

karakter; in luwe zones en helofytengordels is dit zand bedekt met enig ruw en fijn organisch 

materiaal. Een aanzienlijk deel van de noordoever wordt gekenmerkt door een enkele meter 

hoge, steile en afkalvende oeverwand, waarin lokaal lignietlagen dagzomen. Verharde of op 

andere wijze verstevigde oevers beslaan circa 12% van de totale oeverlengte. Aan de 

noordoostzijde is een relatief lang gedeelte verstevigd met stortstenen (Fig. 14) en hierop 

aansluitend een deel met planken. Aan de zuidoever is een kleine betonnen kade aanwezig. 

Verder zijn er in het noordwesten ook zones waar de oever met bouwafval werd verstevigd. 

Aan de zuid- en westkant zijn talrijke, meestal sterk vervallen, hengelsteigers aanwezig. 

Het substraat van de ondiepe waterbodem is overwegend zandig (Tabel 5). In luwe, ondiepe 

zones (noordwestzijde) is er meer organisch materiaal aanwezig. Ter hoogte van 
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verhardingen op de oever wordt zeer lokaal een meer stenig substraat aangetroffen. 

Plaatselijk, aan de noordoever, worden sprietbrokken gevonden. 

Tabel 5: Oevertypes volgens aandeel van de oeverlengte in het Rauwse Meer. 

oeversubstraat aandeel (%) 

beton 0,1 

organisch materiaal 6,4 

plag- en gronddepot 1,2 

planken 3,3 

stortstenen 6,8 

zand 71,3 

zand + klei 2,8 

zand + ligniet 5,7 

zand + steenpuin 1,2 

zand + venig materiaal 1,2 

 

Figuur 14: Verspreiding van oevertypen volgens hellingsgraad in het Rauwse Meer (achtergrond orthofoto's, 

middenschalig, kleur, provincie Antwerpen - Oost, opname mei 2012, GDI-Vlaanderen). 
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Figuur 15: Variatie van verstevigde oevers in het Rauwse Meer: steenpuin (linksboven), stortstenen (rechtsboven) 

en houten beschoeiing (onderaan) (Foto’s: Jo Packet). 
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Figuur 16: Variatie van natuurlijke substraten aan de oevers van het Rauwse Meer: zandige steile oevers 

(linksboven), kleiig substraat (rechtsboven), plagzoden (linksonder), zand met lignietlagen (rechtsonder) (Foto’s: 

Jo Packet). 

 

3.1.3 Hydrologie 

3.1.3.1 Peilen en peilveranderingen 

Het niveau van het water in de verschillende plassen moet beantwoorden aan voorschriften 

die zijn opgesteld ten einde het grondwaterpeil en de hydrologie van de omgeving veilig te 

stellen t.a.v. de hoge natuurwaarden in de omgeving (bv. reservaat het Buitgengoor en De 

Maat). 

De waterpeilen van elke plas in het vijvercomplex zijn verschillend en volgen het reliëf (Fig. 

17). Van oost naar west neemt het waterniveau af. 
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Figuur 17: Hoogtelijnen (m TAW) in het gebied van de Desselse meren (bron: VITO). 

In de meest oostelijke plas (Maatheide) bedraagt het peil 42,4 m TAW (Tabel 6). Van de 

meest westelijke plas (Donk) bevindt het wateroppervlak zich op 21,5 m TAW, zijnde 21 

meter lager. Het kanaal Bocholt-Herentals behoudt zijn diepgang doorheen het reliëf door 

een reeks van 5 sassen, met een peil van 42,5 m TAW opwaarts het bovenste sas tot een 

verlaagd peil van 25,7 m TAW ten westen van het vijfde sas (Tabel 6). 
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Tabel 6: Peilen van de onderlinge vijvers en kanalen in het complex van de Desselse zandputten. 

 

De niveauverschillen in de loop van het jaar zijn in elke plas beperkt. In Rauw was de 

jaarschommeling in 2013 minder dan 0,5 m. Deze variatie is alleszins te beperkt om de 

biologische kwaliteitselementen in beduidende mate te beïnvloeden. 

3.1.3.2 Grondwater 

Zowel het reliëf (Fig. 17) als de uitgraving van de plassen hebben een invloed op de 

grondwaterstromen. De plassen ontvangen grondwater voornamelijk via hun oostzijde (Fig. 

18). Vooral bij het Rauwse Meer is dit, gezien ook de aanwezigheid van een breuklijn, zeer 

uitgesproken. Netto ontvangen de plassen grondwater dat oppervlakkig wordt afgevoerd. De 

kanalen zijn zowel drainerend als irrigerend, naargelang de lokatie. 

Peil

(m TAW)

Maatheide 42,4

Stevensvennen 41,2

Blauwe Kei 37,6

Rauw Noord 35,8

Rauw Zuid 33,8

Maat 29,7

Leblanc 26,6

Osseput 26,2

Pinken 25,7

Schans 25,6

Villavijver Sibelco 25,0

Donk 21,1

Kanaal Bocholt - Herentals

opwaarts sas 1 42,6

sas 1 - sas 2 38,8

sas 2 - sas 3 34,1

sas 3 - sas 4 29,7

sas 4 - sas 5 27,0

afwaarts sas 5 25,7

Kanaal Dessel - Kwaadmechelen 29,7

Kanaal van Beverlo 42,6

Groeve/vijver/kanaal
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Figuur 18: Grondwaterstromen in het gebied van de Desselse meren. De richting en grootte van de pijltjes geven 

richting en debiet van de grondwaterstroming aan (bron: VITO). 

3.1.3.3 Verblijftijden 

De vijvers staan hydrologisch in contact met elkaar via doorlaten, overlopen of pijpleidingen. 

Bij de groeves die in ontginning zijn (HardePutten/Schans, Pinken, Donk en Blauwe Kei, 

komt daar transport van water via de ontginning bovenop. Daarnaast zorgen de diffuse en 

rechtstreekse aanvoer van kanalen, beken, grondwater en neerslag voor nog meer 

interacties. Het VITO beheert een grondwatermodel van de regio en volgt de waterbalansen 

van de verschillende plassen op, met uitzondering van de recreatievijvers Miramar, 

Zilvermeer en Zilverstrand. 

De verblijftijd van water in een systeem is van cruciaal belang voor de omloopsnelheid van 

stofstroomcycli en de biologie. De verblijftijd staat in causaal verband met de debieten van 

de in- en uitlaatstromen, welke op hun beurt bepaald worden door de watertransporten die 

vereist zijn voor het aanhouden van de voorgeschreven niveau’s van het wateroppervlak. 

Het Rauwse Meer, dat hoger gelegen is dan Kanaalplas De Maat, ontvangt water van Rauw 

Noord via een overstort (Fig. 1). Rauw Noord op zijn beurt ontvangt water uit het kanaal 

Bocholt-Herentals. Dit ging vroeger gepaard met de afvoer van niet verkoopbare producten 

die in Rauw Noord terecht kwamen. Onder die producten bevond zich o.a. glauconiet en 

spriet. Het debiet van de input in Rauw Noord bedroeg via die weg 1,68 miljoen m3/j. Op de 

plaats waar het Rauwse Meer is uitgegraven bevond zich, naar verluidt, een bron. Vermoed 

wordt dat Het Rauwse Meer nog steeds de kwel van deze bron sublitoraal ontvangt. De 

interactie met een taploop vanuit het Kanaal van Beverlo (De Vocht et al. 2013) werd voor 

deze studie niet begroot. De flux van water doorheen de pijpleiding van het Rauwse Meer 

naar Kanaalplas De Maat bedroeg 27 miljoen m3/j. De overige fluxen waren niet alle in detail 

bekend, wel was het totaalbudget van alle fluxen samen voorhanden. Netto bedroeg de som 

van alle gemeten inputs en outputs van het Rauwse Meer 5,9 miljoen m3/j. Dit getal stelt de 
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ongemeten restpost voor, hetgeen in schatting betekent dat het Rauwse Meer deze 

hoeveelheid aan diffuse inputs netto ontvangt (Schr. med. VITO 2013). 

Analoog voor de nettoberekening bij het Rauwse Meer, kan bij Kanaalplas De Maat gesteld 

worden dat de netto diffuse input van grondwater 1,6 miljoen m3/j bedraagt. Dit is meer dan 4 

keer minder dan voor het Rauwse Meer, maar voor het Rauwse Meer wordt meer infiltratie 

verwacht vanuit de nabije - hoger en oostelijk gelegen - plas van Blauwe Kei en omgeving. 

Het reliëf is in deze zone relatief steil. Het overtollige water van Kanaalplas De Maat wordt in 

hoofdzaak afgevoerd naar het kanaal Bocholt – Herentals. De open verbinding tussen het 

kanaal en Kanaalplas De Maat heeft hierdoor mogelijks minder invloed van kanaalwater op 

het vijverwater tot gevolg dan op het eerste zicht zou lijken. Andersom ondervindt het 

Rauwse Meer, door onrechtstreekse input via Rauw Noord, mogelijks meer invloed van 

kanaalwater dan op het eerste zicht verwacht. 

Het watermodel van het VITO brengt de waterstromen van het hele gebied in kaart. Voor 

deze studie waren de massabalansen van de watertransporten beschikbaar van de putten 

die in exploitatie zijn. Daarbij stromen soms aanzienlijke debieten over en weer tussen twee 

plassen, zoals tussen de groeves Pinken en HardePutten/Schansheide, naargelang de 

transportstromen gedurende de zandwinning. Van de putten die niet meer in exploitatie zijn, 

waaronder Kanaalplas De Maat en Rauwse Meer, konden niet alle detailstromen 

beschikbaar worden gesteld in het bestek van deze opdracht. Er loopt bijvoorbeeld een 

bevloeiïngsgracht van de Blauwe Kei parallel aan het kanaal. Deze kan het volledige 

natuurgebied van Kanaalplas De Maat (ten noorden van Rauw Zuid) bevloeien en mondt 

uiteindelijk uit in Kanaalplas De Maat. De bevloeiingsgracht vertoont nergens een overstort 

naar de plas Rauw Noord, noch Rauw Zuid. 

Benaderend kunnen op basis van bovenstaande gegevens toch verblijftijden voor 

Kanaalplas De Maat en het Rauwse Meer worden afgeleid (Tabel 7). Rekening houdend met 

het feit dat het water dat in Kanaalplas De Maat binnenkomt via de flux uit Rauw Zuid, 

samen met de natuurlijke inputs via grondwater, Kanaalplas De Maat verlaat langs het 

aansluitend kanaal en dat wellicht enkele fluxen niet zijn beschouwd vanuit andere plassen, 

kan gesteld worden dat de verblijftijd van het water in Kanaalplas De Maat minstens 150 

dagen op jaarbasis bedraagt, zijnde een klein half jaar. 

Voor het Rauwse Meer is er op gerekend dat alle export langs dezelfde weg gebeurt, zijnde 

naar Kanaalplas De Maat, waarmee de verblijftijd minstens 227 dagen bedraagt, zijnde 

ongeveer twee derde van een jaar. Er zijn inderdaad indicaties dat de verblijftijd van 

Kanaalplas De Maat korter is dan die van het Rauwse Meer. 

Tabel 7: Volumes, debietposten en verblijftijden van de beschouwde plassen, met verklaring van de afkomst van 
de debietcijfers. 

 

Volume Debieten Afkomst Verblijftijd

(m3) (m3.j-1) (d)

Maat 12148280 1600000 Natuurlijk regime 155

27000000 Rauw Zuid

? Zilvermeer e.a.

? Bevloeiingsgracht

Rauw (Zuid) 16772144 27000000 Totale export (naar Maat) 227

? Overige export ?
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3.1.4 Grondwatersamenstelling 

De Databank Ondergrond Vlaanderen (dov.vlaanderen.be; 10-1-2014) bevat 

waterkwaliteitsgegevens voor drie meetputten in de omgeving van de onderzochte plassen. 

Put 105/23/2 bevindt zich ten noorden van het kanaal Bocholt-Herentals op ca. 2150 m van 

Rauwe Meer en is tussen 2004 en 2012 bemeten. Op 3,5 m diepte is het water zuur (pH 4,1-

4,9), vrij ionenarm (EGV 190-400 µS.cm-1), met weinig calcium (20-50 mg.l-1) en bicarbonaat 

(0-17 mg.l-1). De sulfaatwaarden waren laag tot medio 2010 (<50 mg.l-1), daarna hoger (100-

125 mg.l-1). Nitraat en fosfaat zijn in zeer ruime mate aanwezig (resp. 11,3-33,9 mg.l-1 N en 

0,04 tot 0,36 mg.l-1 P). Dieper (8 m) is de pH iets hoger (4,7-6), bij een vergelijkbare EGV 

(107-450 µS.cm-1). Sulfaat en nitraat zijn eveneens vergelijkbaar, maar fosfaat nog hoger 

(0,53-1,6 mg.l-1 P).  Op 2780 m zuidoostelijk van Rauwse Meer, aan de overzijde van de 

N71, bevindt zich put 7-0179 met telkens een enkele bepaling in maart 2006 op 20, 25 en 30 

m. Behalve dat op dit moment ook hier de pH zuur 4,2-5,1 was en de geleidbaarheid tussen 

480 en 540 µS.cm-1 varieerde, valt hieruit weinig op te maken. Ten slotte is er put 530/52/17, 

980 m westelijk van Harde Putten en 925 m zuidwest van de verbinding van het kanaal met 

Kanaalplas De Maat, die meer frequent bemeten is van 2004 tot 2012. Op 3 m varieert de 

pH hier tussen 5,0 en 6,7, de EGV tussen 220 en 481 µS.cm-1. Calcium, bicarbonaat en 

sulfaat lopen er iets hoger op (resp. 21-61, 9-81 en 17-170 mg.l-1) dan in 105/23/2 op 

vergelijkbare diepte, maar nitraat en fosfaat blijven merkelijk lager (resp. 0-0,7 mg.l-1 N en 

maximaal 0,31 mg.l-1 P). De combinatie van hoge sulfaatwaarden met lagere nitraatgehalten 

kan op anaerobe denitrificatie door oxidatie van sulfiden wijzen. Ook hier is is de pH hoger 

op grotere diepte (ca. 6,4 op 6,5 m), terwijl calcium (ca. 30 mg.l-1), sulfaat (maximaal 63 mg.l-

1) en nitraat eerder laag blijven (≤0,45 mg.l-1 N). De fosfaatwaarden zijn weliswaar opnieuw 

erg respectabel (0,09-0,48 mg.l-1 P). 

De WATINA-databank (INBO 31/1/2014) bevat gegevens van peilbuizen in de bovenste 

freatische laag voor drie natuurgebieden in de onmiddelijke omgeving van het studiegebied, 

Den Diel, De Maat en Buitengoor. Meer recente gegevens zijn er echter enkel voor 

Buitengoor, ten zuiden van Kanaalplas De Maat en zuidwestelijk van Rauwse Meer en voor 

De Maat. Vooral de laatste (MAAP001-005; augustus 2004, filterdiepte onbekend) zijn hier 

van belang, vermits de peilbuizen vlak bij de noordoever van Rauwse Meer (MAAP001-003) 

en iets ten oosten van Kanaalplas De Maat gelegen zijn (MAAP004-005). Zoals uit Tabel 8 

blijkt varieert de samenstelling nogal sterk. Dicht bij Rauwse Meer is de pH soms lager, maar 

er zijn geen consequente verschillen naargelang de plaats. In MAAP001, maar vooral in 

MAAP004 is zelfs hier veel fosfor gemeten. 

Tabel 8: Grondwatersamenstelling in het reservaat De Maat (30-8-2004; EGV in µs/cm, ionen in mg/l ) 

 EGV pH HCO3 P-PO4 NO3-N NO2-N NH4-N SO4 Cl Na K Ca Mg Fe 

MAAP001 230 5,2 45 0,11 0,510 0,050 0,04 52 6 26 10 13 2 0,3 

MAAP002 505 6,2 194 0,04 0,025 0,005 0,09 65 20 20 2 78 9 4,2 

MAAP003 532 6,3 147 0,03 0,025 0,005 0,14 52 58 6 3 52 5 7,7 

MAAP004 337 6,8 105 0,44 0,070 0,012 0,25 61 10 38 3 62 7 2,2 

MAAP005 309 6,2 91 0,05 0,170 0,005 0,04 44 16 23 3 34 5 0,1 

 

Uit deze gegevens blijkt alvast dat de watervoerende laag met een ernstig 

eutrofiëringsprobleem te kampen heeft. 
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3.2 Fysisch-chemische eigenschappen 

3.2.1 Materiaal en methoden 

De monstername gebeurde maandelijks van februari 2013 tot november 2013. In de periode 

maart-oktober was dit simultaan met de fytoplanktonbemonstering. 

In beide plassen zijn 16 meetpunten aselect gekozen (Fig. 19 en 20). 

 

 

Figuur 19: Lokatie van de staalnamepunten in Kanaalplas De Maat. 
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Figuur 20: Lokatie van de staalnamepunten in het Rauwse Meer. 

Op elk punt en ook voor een diepteprofiel ter hoogte van het diepste punt (zie hoofdstuk 

Hydromorfologie), werd maandelijks opgeloste zuurstof, pH, EGV (gestandaardiseerd naar 

25°C), en temperatuur in situ bepaald met een Multiline WTW P4 combi-meter. De Secchi-

diepte werd opgenomen met behulp van een Secchi-schijf (30 cm diameter). In de maanden 

januari, februari, maart en mei is op elk punt een apart waterstaal genomen voor analyse ten 

einde de ruimtelijke variatie na te gaan. De overige maanden werd een geïntegreerd 

waterstaal samengesteld door menging van gelijke volumes van alle afzonderlijke stalen.  

Resultaten van litorale stalen die afwijkten van pelagische stalen werden in deze studie niet 

in gemiddelden opgenomen; ze werden ook niet apart voorgesteld.  Vanaf de maand juni is 

op het diepste punt van het diepteprofiel een apart dieptestaal genomen met behulp van een 

Niskin-fles voor verdere analyse. 

Voor bepaling van opgeloste stoffen zijn substalen in situ gefiltreerd over Gelman 

glasvezelfilters (0,45 m poriëngrootte). Substalen voor alkaliniteit werden vooraf 

aangezuurd. 

De monsters werden gestockeerd op 4°C en binnen 24 uur na staalname geanalyseerd. 

Nitraat, nitriet, ammonium, orthofosfaat, chloride, sulfaat, opgelost silicium, Kjeldahl-stikstof 

en totaalfosfor (na destructie in H2SO4 en K2S2O8) werden colorimetrisch bepaald met een 

‘SKALAR SA 5100 segmented flow analyzer’. Totaal opgelost anorganische stikstof (TDIN) is 

de som van ammonium-, nitraat- en nitrietstikstof. Totaalstikstof is bepaald als de som van 

Kjeldahl-stistof en ammoniumstikstof. Macro-ionen (Na, K, Ca, Mg) en metalen (totale 
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gehaltes) werden bepaald met een ‘ICP–OES (Iris)’. Zwevende stof (SPM) werd 

gravimetrisch bepaald op vooraf gedroogde (450 °C) Whatman GF/C filters. 

Externe data werden geleverd door het zandwinningsbedrijf Sibelco. VMM volgt enkel 

Schans op. 

3.2.2 Waarnemingen 

Ten einde de interpretatie van de data zo duidelijk mogelijk te richten op de ecologische 

functionaliteit, de beoordeling van de verschillende elementen en de aanbevolen 

maatregelen, worden eigen waarnemingen en overige waarnemingen niet altijd afzonderlijk 

gepresenteerd. Het onderscheid tussen beide soorten data wordt verduidelijkt door de 

bronvermelding. Met name zijn waterkwaliteitsdata (nitraat en totaalfosfor) van Sibelco 

opgenomen in het verslag. 

 

3.2.2.1 Fysische variabelen 

Een overzicht van de opgemeten fysische variabelen is hierna weergegeven voor Kanaalplas 

de Maat (Tabel 9) en het Rauwse Meer (Tabel 10). 

Tabel 9: Fysische variabelen van het wateroppervlak van Kanaalplas De Maat, gemeten in 2013 (EGV=electrisch 
geleidend vermogen, SPM=zwevende stof). 

 

 

Datum Temperatuur pH EGV Secchi-diepte SPM Alkaliniteit

(°C) (%) (mg/l) (µS/cm) (cm) (mg/l) (MEQ/l)

20/02/2012 3,3 93 12,5 7,75 456 1,3 2,1

13/03/2012 3,2 99 13,3 7,87 450 1,9 2,1

16/04/2012 6,4 122 15,0 8,05 450 265 4,6 1,7

21/05/2012 13,0 99 10,4 8,09 452 796 1,3 1,8

19/06/2012 20,2 129 11,6 7,15 451 463 1,3 2,4

18/07/2012 22,9 173 14,9 8,91 434 367 2,6 1,9

29/08/2012 21,3 94 8,3 9,21 417 261 2,6 1,9

26/09/2012 17,3 108 10,4 7,71 383 280 2,9 2,0

24/10/2012 13,7 101 10,4 7,91 470 330 2,5 2,3

14/11/2012 9,7 80 9,0 7,62 462 310 2,3 2,4

Gemiddelde 13,1 110 11,6 8,03 443 384 2,3 2,1

Opgeloste zuurstof



39 
 

Tabel 10: Fysische variabelen van het wateroppervlak van het Rauwse Meer, gemeten in 2013 (EGV=electrisch 
geleidend vermogen, SPM=zwevende stof). 

 

 

Basiswaterkwaliteit van de oppervlaktelaag 

Beide plassen vertonen grofweg dezelfde patronen (Fig. 21 en 22). 

Datum Temperatuur pH EGV Secchi-diepte SPM Alkaliniteit

(°C) (%) (mg/l) (µS/cm) (cm) (mg/l) (MEQ/l)

20/02/2012 3,1 99 13,5 7,59 243 9,5 1,5

13/03/2012 3,0 100 13,4 7,76 345 2,5 1,4

17/04/2012 7,7 119 14,1 7,84 358 280 3,2 1,1

21/05/2012 13,2 105 11,0 8,1 358 580 1,4 1,3

19/06/2012 21,0 114 10,1 8,13 357 710 0,9 1,8

18/07/2012 22,9 123 10,6 8,46 359 420 1,0 1,2

29/08/2012 21,6 93 8,2 8,93 350 700 1,1 1,6

26/09/2012 17,2 103 9,9 8,17 366 395 1,2 1,2

24/10/2012 13,8 100 10,3 7,96 363 456 1,4 1,3

14/11/2012 9,0 85 9,7 7,52 359 410 1,5 1,5

Gemiddelde 13,2 104 11,1 8,05 346 494 2,4 1,4

Opgeloste zuurstof
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Figuur 21: Resultaten van veldmetingen van het oppervlaktewater van Kanaalplas De Maat: gemiddelden van alle 

meetpunten. 
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Figuur 22: Resultaten van veldmetingen van het oppervlaktewater van het Rauwse Meer: gemiddelden van alle 

meetpunten. 

De zuurstofconcentraties in beide plassen waren zeer hoog, met duidelijke oververzadiging 

(tot 173% in Kanaalplas De Maat en 123% in het Rauwse Meer). Enkel in november zakten 

de waarden onder de 90% en dit in beide plassen. Dit is wellicht te wijten aan afbraak van 

organisch materiaal, zowel van terrestrische planten, met name bladval en waterplanten 

(beide in mindere mate weliswaar), als van afgestorven fytoplankton (vooral). Hoewel de 

dag-nachtvariatie van de waterkwaliteit in de Desselse meren niet gekend is, zijn lage 

zuurstofconcentraties ’s nachts onaannemelijk. 

Hoe hoger de graad van oververzadiging van zuurstof, hoe groter de variatie op de data 

wordt. Het water heeft de neiging de oververzadiging te laten ontgassen. Elke factor die de 

uitwisseling tussen water en atmosfeer beïnvloedt (golfslag, windwerking), zal een effect 

hebben op de ontgassing dat groter is naarmate de mate van oververzadiging. 

De oververzadiging van zuurstof betekent dat in het water primaire productie (fotosynthese) 

dominant is ten opzichte van respiratie. De alkalische pH-waarden liggen hiermee in lijn; 

fotosynthese is een proces dat de pH doet stijgen. De schommelingen van pH waren niet 

gering. De buffering van het water was dan ook relatief laag, met de laagste buffering in het 
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Rauwse Meer (Tabel 9 en 10). Het water van de plassen was zoet, met ionenarmer water in 

het Rauwse Meer dan in Kanaalplas De Maat. 

In beide plassen was het zwevende stofgehalte laag en was het doorzicht doorgaans groot. 

Bij dergelijke grote helderheid is geen duidelijk verband tussen zwevende stof en Secchi-

diepte vast te stellen. Een verschilpunt tussen beide plassen is dat in het Rauwse Meer een 

piekwaarde in augustus optrad die in Maat niet was te zien. 

 

Watergelaagdheid 

Kanaalplas De Maat en het Rauwse Meer zijn monomictische meren waarin tijdens het 

groeiseizoen gelaagdheid van de waterkolom optreedt, met vorming van een kouder 

zuurstofarmer hypolimnion en een warmer en zuurstofrijker epilimnion (Fig. 23 en 24). Het 

hypolimnion was ook minder alkalisch dan het epilimnion. De gelaagdheid stelde zich in 

vanaf de periode april-mei, accentueerde zich verder gedurende de zomer, maar kende haar 

maximale diepte in oktober, om daarna te verdwijnen. De spronglaag trad op vanaf mei op 

ongeveer 10 meter diepte in Kanaalplas De Maat en op 1 à 2 meter minder in het Rauwse 

Meer, wijzend op een minder sterke menging van de watermassa. In het najaar verplaatste 

de thermocliene zich dieper maar met een flauwere gradiënt. Opvallend is dat pas na 

september het meest uitgesproken zuurstoftekort in het hypolimnion optrad. Dit heeft wellicht 

te maken met de grote diepte en het groot volume van beide systemen, waardoor de opbouw 

van het zuurstoftekort meer naijlt ten opzichte van de fysisch sturende variabelen aan de 

oppervlakte. Een lagere productiviteit is eveneens bevorderlijk voor het behouden van 

zuurstof in het hypolimnion. De zuurstoftoestand van het hypolimnion is gunstiger in het 

Rauwse Meer dan in Kanaalplas De Maat. 

De thermoclienes en oxyclienes zijn afzonderlijk weergegeven in Fig. 25 en 26 voor 

Kanaalplas De Maat en in Fig. 27 en 28 voor het Rauwse Meer. 
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Figuur 23: Spatio-temporele variatie van temperatuur, zuurstofverzadiging en zuurtegraad (pH) in Kanaalplas De 

Maat, op basis van maandelijkse diepteprofiel-metingen ter hoogte van het diepste punt, in 2013. De volle lijn in 

de zuurstofplot geeft de 100% isolijn weer. 
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Figuur 24: Spatio-temporele variatie van temperatuur, zuurstofverzadiging en zuurtegraad (pH) in ‘Rauw’, op 

basis van maandelijkse diepteprofiel-metingen ter hoogte van het diepste punt, in 2013. De volle lijn in de 

zuurstofplot geeft de 100% isolijn weer. 
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Figuur 25: Verloop van de thermocliene in Kanaalplas De Maat in de loop van 2013. 
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Figuur 26: Verloop van de oxycliene in Kanaalplas De Maat in de loop van 2013. 
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Figuur 27: Verloop van de thermocliene in het Rauwse Meer in de loop van 2013. 
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Figuur 28: Verloop van de oxycliene in het Rauwse Meer in de loop van 2013. 

3.2.2.2 Chemische variabelen 

De opgemeten chemische waarden worden in Tabel 11 weergegeven voor Kanaalplas De 

Maat  en in Tabel 12 voor het Rauwse Meer. 
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Tabel 11: Chemische variabelen van het oppervlaktewater van Kanaalplas De Maat (geïntegreerde stalen of 
ruimtelijke gemiddelden), opgemeten in 2013. 

 

 

Tabel 12: Chemische variabelen van het oppervlaktewater van het Rauwse Meer (geïntegreerde stalen of 
ruimtelijke gemiddelden), opgemeten in 2013. 

 

Nutriënten 

De stoichiometrische (molaire) verhouding van N, P en Si wordt frequent gebruikt om 

nutriëntlimitering voor fytoplankton aan te tonen. Limitering treedt op wanneer wordt 

afgeweken van de evenwichtsverhouding voor plantaardige organismen (voor marien 

plankton wordt doorgaans de verhouding N:P:Si = 16:16:1 gehanteerd;Redfield 1958). 

Algemeen wordt aangenomen dat een N:P-verhouding van meer dan 20-30 wijst op 

limitering door fosfor. 

Hoewel de nutriëntconcentraties niet wezen op enige daadwerkelijke limitering voor primaire 

productie, tenzij voor soorten die enkel ammonium kunnen opnemen, wezen de molaire 

verhoudingen op een verschil tussen beide plassen (Fig. 29). In Kanaalplas De Maat was 

fosfor overduidelijk relatief minder beschikbaar dan stikstof. In het Rauwse Meer 

daarentegen was stikstof ongeveer even beperkend als fosfor in het oppervlaktewater. In de 

diepte van het Rauwse Meer werd fosfor relatief minder beschikbaar dan stikstof. 

Datum P-tot N-tot NO3
--N NO2

--N NH4
+-N PO4

3--P D-Si Ca K Mg Na Fe Zn Cl-
SO4

2-

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

20/02/2012 0,09 1,91 1,36 0,005 <0,08 0,030 1,34 49 4,1 6,0 29 0,008 0,014 41 42

13/03/2012 0,08 1,93 1,31 0,002 <0,08 0,017 1,12 49 4,1 5,9 29 0,014 0,011 42 44

16/04/2012 0,07 1,99 1,34 0,002 <0,08 0,010 <0,01 48 3,9 5,5 27 0,022 0,013 41 37

21/05/2012 0,10 2,12 1,55 0,008 <0,08 0,010 0,11 51 3,9 5,7 27 0,017 0,014 37 40

19/06/2012 0,10 2,07 1,50 0,012 <0,08 0,003 0,14 54 4,1 6,2 28 0,011 0,012 43 41

18/07/2012 0,07 2,24 1,10 0,035 <0,08 0,010 0,21 50 4,1 6,3 28 0,006 0,017 40 40

29/08/2012 0,10 1,72 0,98 0,048 <0,08 0,010 0,33 47 4,1 6,1 27 0,013 0,008 41 34

26/09/2012 0,06 1,90 1,09 0,046 <0,08 0,010 0,63 50 4,1 6,2 28 0,008 0,008 37 39

24/10/2012 0,08 2,06 1,19 0,02 <0,08 0,010 0,31 51 4,2 6,3 29 0,010 0,009 42 47

14/11/2012 0,08 1,66 1,2 0,02 0,06 0,030 0,81 53 4,5 6,4 30 0,010 0,013 43 43

Gemiddelde 0,08 1,96 1,26 0,020 <0,08 0,014 0,56 50 4,1 6,1 28 0,012 0,012 41 41

Datum P-tot N-tot NO3
--N NO2

--N NH4
+-N PO4

3--P D-Si Ca K Mg Na Fe Zn Cl-
SO4

2-

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

20/02/2012 0,09 0,94 0,20 0,002 <0,08 0,018 0,85 35 3,6 4,5 22 0,007 0,011 33 38

13/03/2012 0,09 0,74 0,19 0,002 <0,08 0,010 0,83 36 3,5 4,7 23 0,012 0,005 36 41

17/04/2012 0,07 0,52 0,19 0,002 <0,08 0,010 0,59 34 3,4 4,3 22 0,139 0,010 33 35

21/05/2012 0,10 0,63 0,12 0,000 <0,08 0,010 0,02 34 3,4 4,4 22 0,008 0,006 32 37

19/06/2012 0,10 0,60 0,15 0,004 <0,08 0,013 0,07 36 3,6 4,6 23 0,015 0,007 40 40

18/07/2012 0,04 0,81 0,13 0,005 <0,08 0,010 0,11 36 3,8 4,9 24 0,008 0,007 34 40

29/08/2012 0,07 0,43 0,03 0,001 <0,08 0,010 0,17 36 3,8 4,7 24 0,006 0,006 36 35

26/09/2012 0,04 0,45 0,02 0,020 <0,08 0,005 0,25 36 3,8 4,7 24 0,004 0,002 32 38

24/10/2012 0,07 0,64 0,02 0,000 <0,08 0,010 0,39 36 3,8 4,7 23 0,010 0,003 33 43

14/11/2012 0,07 0,42 0,10 0,010 <0,08 0,010 0,87 36 3,7 4,6 23 0,010 0,007 32 38

Gemiddelde 0,07 0,62 0,11 0,005 <0,08 0,011 0,41 35 3,7 4,6 23 0,022 0,006 34 38
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Figuur 29: Molaire nutriëntratio’s in het water van Kanaalplas De Maat (links) en het Rauwse Meer (rechts)in 2013 

(ruimtelijke gemiddelden). 

De dominante stikstofvorm is in beide plassen zonder enige twijfel nitraat, zowel in het 

oppervlaktewater als in de diepte (Fig. 30 en 31). In het Rauwse Meer waren de 

nitraatconcentraties ongeveer een grootteorde lager dan in Kanaalplas De Maat. Aangezien 

het hypolimnion slechts in oktober meer zuurstofarme condities vertoonde (zie vorige sectie), 

bleef stikstof in het hypolimnion vooral in de geoxideerde toestand voorkomen, zijnde nitraat. 

Bovendien waren met de relatief hoge zuurstofwaarden in de diepte de condities voor 

denitrificatie ongunstig. Doorgaans wordt in de diepte een afname van nitraat verwacht; in 

Kanaalplas De Maat en vooral in het Rauwse Meer wordt een toename vastgesteld van 

zowel nitraat als TDIN. Dit is een indicatie dat in de diepte de mineralisatie van organisch 

materiaal door gaat, waarbij het gevormde ammonium wordt genitrificeerd tot nitraat. De 

gekoppelde mineralisatie-nitrificatie weegt zwaarder door dan denitrificatie. In oktober wijzigt 

de situatie in het voordeel van denitrificatie, maar niet op doorslaggevende wijze: de 

seizoensvariatie van nitraat en TDIN blijft laag. Factoren die de lage seizoensvariatie 

bestendigen zijn het groot volume en de grote diepte van de plassen, waardoor de 

benthische processen marginaal worden t.o.v. het pelagiaal gebeuren. Bovendien zijn de 

verblijftijden van het water in beide plassen relatief laag. 

De zelfreinigende werking van beide plassen is wat stikstof betreft op basis van voorgaande 

bevindingen beperkt te noemen. De controle van stikstof zal bijgevolg vooral gestuurd 

worden door de geconnecteerde stromen in combinatie met de verblijftijden. Dit wordt verder 

besproken. 
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Figuur 30: Concentratieprofielen van het epilimnion (opp) en het hypolimnion (diep) ter hoogte van het diepste 

punt van Kanaalplas De Maat in 2013; TDIN=totaal opgelost anorganisch N. 
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Figuur 31: Concentratieprofielen van het epilimnion (opp) en het hypolimnion (diep) ter hoogte van het diepste 

punt van het Rauwse Meer in 2013: TDIN=totaal opgelost anorganisch N. 

De beperkte zuurstofafname in het hypolimnion heeft ook een invloed op fosfor. Het verschil 

in concentraties van orthofosfaat en totaalfosfor tussen oppervlaktewater en diep water is 

zeer gering en het verschil tussen zomer en winter is voor totaalfosfor relatief laag met 

minima tijdens de zomer. Een beperkte karakterisatie van het bodemsediment (Tabel 13) 

toonde een ruimtelijk vrij variabele fosforverzadigingsgraad, met hogere waarden voor stalen 

die organisch materiaal bevatten en lage waarden voor zandig materiaal (data korrelgrootte 

niet weergegeven). 
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Tabel 13: Fosfaatverzadigingsgraad (FVG), fosfaatbindend vermogen (FBV) en geoxydeerde fracties (ox) van 
aluminium, ijzer en fosfor in bodemsedimenten (nrs verwijzen naar staalnamelokaties voor fysicochemie. 

 

Het patroon van silicium is min of meer gelinkt met fytoplankton. In Kanaalplas De Maat is 

opgelost silicium uitgeput in april, ook in de diepte. Dit viel samen met een piek van 

diatomeeën (zie verder). In juni werd in Kanaalplas De Maat echter ook een piek van 

diatomeeën waargenomen, maar deze leidde niet tot Si-depletie. In het Rauwse Meer was 

een depletie waar te nemen in de maand mei die beperkt bleef tot het oppervlaktewater. Het 

hypolimnion is gezien de mineralisatie van neerdwarrelend organisch materiaal die er 

plaatsvindt, een bron van vrijgesteld opgelost silicium. 

Door Sibelco werden eveneens waterkwaliteitsdata ter beschikking gesteld. De concentratie 

van nitraat vertoonde eerder een licht dalende trend in Kanaalplas De Maat (Fig. 32). De 

verschillen in concentraties tussen Kanaalplas De Maat en het Rauwse Meer (Rauw Zuid) 

echter waren volgens Sibelco gering, terwijl die voor de eigen data een grootteorde 

bedroegen. Mogelijks kan een intercalibratie met Sibelco hier meer duidelijkheid brengen. 

 

Figuur 32: Nitraatconcentraties in verschillende plassen (bron: Sibelco). 

De concentaties van totaalfosfor, zoals bepaald door Sibelco (Fig. 33), waren in 

overeenstemming met de eigen data. De waarden van Rauw Noord en Rauw Zuid liepen 

nauw samen, maar verschilden niet veel van Kanaalplas De Maat, ondanks de verschillen in 

buffercapaciteit. 

FVG

(%)

Maat 28 12,0 24,9 4,1 18,5 22,3%

Maat 21 50,4 63,2 8,4 56,8 14,9%

Maat 13 74,0 182,1 73,1 128,1 57,1%

Maat 2 0,7 1,5 0,2 1,1 15,5%
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Figuur 33: Totaalfosfor-concentraties in verschillende plassen (bron: Sibelco). 

Gezien enkele factoren van onzekerheid, waaronder ongekende componenten van de 

waterbalans van het plassencomplex en onzekerheden betreffende de waterkwaliteit, is het 

niet mogelijk de stofstromen tussen de verschillende waterelementen in kaart te brengen en 

er een optimaal beheer voor te bepalen. Deze betrachting overstijgt ook de opzet van deze 

opdracht. Er zijn echter voldoende elementen aanwezig om te kunnen stellen dat een 

integrale analyse van het hele systeem in de toekomst haalbaar is. 

 

Macro-ionen 

Het verloop van de ionenratio (van Wirdum 1991) toont voor zowel Kanaalplas De Maat als 

het Rauwse Meer een stabiele positie van de samenstelling in de lithotrofe zone met 

thalassotrofe invloed (Fig. 34). Dit is in overeenstemming met het geologische gegeven dat 

de groeves zijn uitgegraven in een gebied met aanzienlijke grondwaterdoorstroming. Het 

Rauwse Meer is iets minder stabiel dan Kanaalplas De Maat, hetgeen in overeenstemming is 

met de lagere mate van buffering. 

Figuur 34: Ionenratio vs. electrisch geleidend vermogen (IR-EGV diagram) met aanduiding van de 

watersamenstelling in Kanaalplas De Maat (links) en Rauwse Meer (rechts)’ (rood), en de referentiepunten voor 

regenwater (At), oud grondwater (Li) en zeewater (Th). 

De Maucha-diagrammen bevestigen de stabiele ionensamenstelling (Fig. 35 en 36). Calcium 

was veruit het dominante kation, met een meer gelijklopend aandeel voor de overige macro-

ionen. Kanaalplas De Maat vertoonde een hogere alkaliniteit dan het Rauwse Meer, terwijl 

het Rauwse Meer relatief meer sulfaat en chloride bevatte dan Kanaalplas De Maat, hoewel 

de absolute concentratiewaarden ongeveer gelijk waren voor beide plassen. 
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Figuur 35: Maucha-diagrammen van de geïntegreerde waterstalen uit Kanaalplas De Maat van de maanden 

februari, mei, juli en oktober als seizoensrepresentatieve weergaven voor 2013 (SO4 = sulfaat, TAL = alkaliniteit). 

 
Figuur 36: Maucha-diagrammen van de geïntegreerde waterstalen uit het Rauwse Meer van de maanden 

februari, mei, juli en oktober als seizoensrepresentatieve weergaven voor 2013 (SO4 = sulfaat, TAL = alkaliniteit). 
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3.3 Fytoplankton 

3.3.1 Materiaal en methoden 

De toegepaste methode is beschreven door Van Wichelen et al. (2005). Gedurende de 

periode april-oktober 2013 werden elke maand gestandaardiseerde bemonsteringen 

uitgevoerd. Per staalname werd water van 16 willekeurige plaatsen (Fig. 19 en 20) in het 

pelagiaal van elke plas bijeengebracht en werd er bemonsterd tot en met het metalimnion 

dat werd afgebakend door middel van een diepteprofiel voor zuurstof en temperatuur op een 

centraal punt (zie 3.2.2.1. Fysische variabelen – Watergelaagdheid). De bovenste twee 

meter van de waterkolom werden integraal met een staalnamebuis (volume 8,5 l) 

bemonsterd en naargelang de diepte van de spronglaag werden er 2 tot 3 bijkomende 

dieptes bemonsterd met een fles (volume 1.1 l). Deze stalen werden op elke 

staalnameplaats gemengd in een emmer, waaruit 5 liter werd toegevoegd aan het 

uiteindelijke geïntegreerde mengstaal. In totaal werd op deze wijze telkens 5 x 16 = 80 l 

water verzameld. Uit het recipiënt met het geïntegreerde waterstaal werden vervolgens 

substalen genomen voor celtellingen en chlorofyl a bepalingen. Een substaal van 250 ml 

voor microscopische analyse werd gefixeerd met 125 µl alkalische lugol, 6.25 ml met borax 

gebufferde formaldehyde (35%) en 250 µl natriumthiosulfaat (5%) (Sherr & Sherr 1993). Na 

het nemen van de substalen voor de fysisch-chemische variabelen werd het overtollige water 

gefilterd over een net met maaswijdte 64 µm voor de kwantificatie van het zoöplankton (zie 

verder). Het concentraat werd gefixeerd met gesuikerde formaldehyde tot een 

eindconcentratie van ongeveer 4%. De gefixeerde stalen werden vóór de analyse in het 

laboratorium op een koele, donkere plaats bewaard. Voor de pigmentenanalyses werd een 

gekend volume water over een glasvezelfilter (Whatman GF/F, poriëngrootte 0,7 µm) 

gefilterd, waarna de filter werd bewaard bij -80 °C. Extractie van de pigmenten gebeurde met 

aceton (90%) en met behulp van sonicatie, waarna de pigmenten werden gescheiden, 

gedetecteerd en gekwantificeerd met een Gilson HPLC-toestel volgens de methode 

beschreven in Wright & Jeffrey (1997). 

Van de maanden mei-juli zijn geen pigmentenanalyses beschikbaar voor beide plassen. Het 

chlorophyl a gehalte van deze maanden werd gemodelleerd met behulp van de secchi-

diepte. In een model met secchi-diepte en chlorophyl a concentraties van de maanden 

waarvoor gegevens beschikbaar zijn, werd een sterk negatief verband waargenomen tussen 

de twee parameters met uitzondering van de maanden september en oktober in Kanaalplas 

De Maat (Fig. 37). Op dat moment bestond het fytoplankton vooral uit met het blote oog 

zichtbare kolonie- (Microcystis, Woronichinia) en draadvormige (Aulacoseira sp.) taxa. Deze 

hebben een groot biovolume wat leidt tot een algemeen hogere chlorophyl a concentratie 

maar hun densiteiten zijn te laag om het doorzicht significant te beïnvloeden. Deze stalen 

werden omwille van deze reden uit de analyse gelaten. 
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Figuur 37: verband tussen de chlorofyl a concentratie en het doorzicht in de Desselse Zandputten in 2013. 

Microscopische analyses werden uitgevoerd volgens de Europese CEN-standaard (EN 

15204, 2006). Deze is gebaseerd op de klassieke Utermöhl-methode (Lund et al. 1958), 

waarbij een bepaalde hoeveelheid staal wordt geconcentreerd in bezinkingscuvetten, waarna 

de verschillende fytoplanktontaxa worden gekwantificeerd in willekeurige velden (kleine 

organismen), of langs verticale transecten. Dit gebeurde met behulp van een Zeiss Axiovert 

135 omgekeerd microscoop. Er werden per staal minstens 400 individuen geïdentificeerd tot 

op soortsniveau, waarbij kolonies als één individu zijn beschouwd. De telresultaten zijn naar 

celdensiteiten per milliliter omgezet. Per taxon zijn daartoe de celdimensies van 

verschillende individuen opgemeten om op basis daarvan een gemiddeld biovolume te 

bepalen. Biovolumes werden omgezet in koolstofbiomassa (µg L-1) met behulp van 

conversiefactoren uit de literatuur (Menden-Duer & Lessard 2000). 

De kwantificatie van picocyanobacteriën (grootte 0.2 – 2 µm) gebeurde met behulp van 

epifluorescentiemicroscopie. Hiervoor werd per staal 5 ml water geconcentreerd over een 

zwarte (cyclopore track etched) menbraan filter (Whatman, 0.22 µm poriën). Deze filters 

werden op een draagglaasje gebracht en ingebed in fluorescentie-olie (Cargille A), waarna 

ze vóór de microscopische analyse bewaard werden bij -20°C. De kwantificatie gebeurde 

met een Zeiss Axioskop bij een vergroting van 10x100x onder groene belichting waarbij de 

karakteristieke organismen sterk oranje oplichten (autofluorescentie). Volledige velden 

werden uitgeteld tot 400 éénheden, of tot een totaal van 20 volledige velden. 

Er werd eveneens een aparte telling uitgevoerd voor de drijvende cyanobacteriën. Vele 

cyanobacteriën beschikken over aerotopen die hen in staat stellen om te drijven. Bij 

toepassing van de Utermöhl-methode mist men deze organismen grotendeels, zelfs indien in 

het veld geen drijflagen kunnen vastgesteld worden. Er zijn een aantal technieken om deze 

aerotopen te vernietigen, waardoor ook deze organismen uitzinken in de bezinkingscuvetten, 

maar geen enkele blijkt echt efficiënt te werken. Om voor deze onderschatting te corrigeren 

werd 1 ml goed gehomogeniseerd staal in een Sedgewick-Rafter telkamer gebracht en na 

een vijftal minuten werden alle drijvende organismen (vlak onder het dekglas) in deze 

telkamer gekwantificeerd. Voor de september- en oktoberstalen van beide plassen, toen 

relatief lage densiteiten van cyanobacteriële macro-kolonies in de waterkolom zichtbaar 
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waren, werd gebruik gemaakt van het sterk geconcentreerde (500x) zoöplanktonstaal (1 ml 

goed gehomogeniseerd staal) om een statistisch verantwoord aantal organismen te kunnen 

tellen. Deze gegevens werden toegevoegd aan de densiteiten bepaald via de Utermöhl-

techniek. 

Voor de identificatie werd o.a. gebruik gemaakt van Huber-Pestalozzi (1961), Komárek & 

Fott (1983), Starmach (1985), Compère (1986), Hindák (1990), Popovský & Pfiester (1990), 

Tikkanen & Willén (1992), Simons et al. (1999), Komárek & Anagnostidis (1999), Hindák 

(2001), John et al. (2002), Wolowski & Hindák (2003), Komárek & Anagnostidis (2005), 

Joosten (2006), Coesel & Meesters (2007). 

3.3.2 Waarnemingen 

3.3.2.1 Biomassa 

Zowel de hoeveelheid chlorofyl a als de C-biomassa vormen een maat voor de totale 

fytoplanktonbiomassa in de waterstalen. Het patroon van beide parameters vertoonde enige 

afwijkingen voor Kanaalplas De Maat (Fig. 38) terwijl het verloop quasi identiek was voor het 

Rauwse Meer (Fig. 39). De discrepantie in Kanaalplas de Maat was vooral groot in juni toen 

het fytoplankton werd gedomineerd door de koloniale diatomee Fragilaria crotonensis. 

Mogelijk had dit taxon op dat moment een hoge C/chl a verhouding zoals de beperkte 

omvang van de chloroplasten (enkel rond het centrale gedeelte van de cel) deed vermoeden.  

 

Figuur 38: Seizoenaal verloop van de fytoplanktonbiomassa bepaald met microscopische tellingen (C) en 

pigmentenanalyse (chl a) in Kanaalplas De Maat. 
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Figuur 39: Seizoenaal verloop van de fytoplanktonbiomassa bepaald met microscopische tellingen (C) en 

pigmentenanalyse (chl a) in het Rauwse Meer. 

Beide vijvers worden gekenmerkt door zeer lage fytoplanktondensiteiten en –biomassa’s, net 

zoals in andere gestratifieerde plassen in Vlaanderen zoals de Grote Vijver in Mechelen 

(Louette et al. 2008), De Gavers in Harelbeke (Van Damme et al. 2013) en de grindplassen 

in de buurt van Kessenich (Lock et al. 2007). Gemiddeld genomen was er ongeveer 2/3de 

minder biomassa in het Rauwse Meer aanwezig in vergelijking met Kanaalplas De Maat (97 

resp. 266 µg C l-1). In Kanaalplas De Maat vertoont de temporele variatie een vrij grillig 

patroon met uitgesproken maxima in de maanden april en juni en een minimale waarde in 

mei (Tabel 14, Fig. 40). Tussen juli en oktober is een gestage toename van de biomassa 

merkbaar. In het Rauwse Meer daarentegen blijft de biomassa na het voorjaarsmaximum 

gedurende de rest van de studieperiode vrij beperkt (Tabel 14, Fig. 41). 
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Tabel 14: Fytoplanktonbiomassa in de Desseltse Zandputten bepaald met HPLC (chl a) of door microscopische 
celtellingen (koolstofbiomassa). 

Staalname µg chl a L
-1

   µg C L
-1

 

Kanaalplas De Maat 
   

16/04/2013 7,3 
 

329 

21/05/2013 2,1
*
 

 
29 

19/06/2013 4,0
*
 

 
559 

17/07/2013 5,2
*
 

 
133 

21/08/2013 6,8 
 

214 

17/09/2013 14,4 
 

255 

24/10/2013 11,3 
 

342 

    
Rauwse Meer 

   
17/04/2013 5,1 

 
253 

21/05/2013 2,8
*
 

 
70 

19/06/2013 1,6
*
 

 
51 

17/07/2013 3,1
*
 

 
70 

21/08/2013 1,8 
 

51 

17/09/2013 4,8 
 

110 

24/10/2013 4,1   72 

 

 

Figuur 40: Veranderingen in C-biomassa van het fytoplankton in Kanaalplas De Maat, met onderverdeling in de 

belangrijkste taxonomische groepen. 
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Figuur 41: Veranderingen in C-biomassa van het fytoplankton in het Rauwse Meer, met onderverdeling in de 

belangrijkste taxonomische groepen. 

 

3.3.2.2 Soortensamenstelling 

In elk van beide plassen werden ongeveer 170 verschillende taxa onderscheiden. De meeste 

taxa behoorden tot de groenwieren en diatomeeën met respectievelijk 75 en 22 taxa in 

Kanaalplas De Maat en 66, respectievelijk 30 taxa in het Rauwse Meer. In beide plassen 

was evenwel de hoge diversiteit aan goudalgen opvallend (21, resp. 20 taxa). Enkele 

dominante en karakteristieke taxa zijn samengebracht in onderstaande fotomontage (Fig. 

42). 

De fytoplanktonbiomassa in Kanaalplas De Maat werd gedomineerd door diatomeeën 

(gemiddeld 34% bijdrage), cryptofyten (30%) en groenwieren (14%) (Fig. 43). Dit uitte zich bij 

de pigmentenanalyses in doorgaans hoge concentraties aan fucoxanthine en 

diadinoxanthine (diatomeeën (+ goudwieren)) en alloxanthine (crytofyten). In het Rauwse 

Meer vormden de diatomeeën (gemiddelde bijdrage van 28%), goudwieren (23%), 

dinoflagellaten (16%) en crytofyten (12%) de belangrijkste groepen (Fig. 44). Cyanobacteriën 

namen enkel in september en oktober een significant aandeel van de biomassa voor hun 

rekening in beide plassen. 
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Figuur 42: Kenmerkende fytoplanktontaxa uit de Desselse Zandputten met voorjaarsbloei van de centricate 

diatomeeën Stephanodiscus medius en Aulacoseira cf. italica (draadvormig, a), de kolonievormende pennate 

diatomeeën Fragilaria crotonensis en Asterionella formosa (b en c), de groenwieren Ankyra judayi (d), Pediastrum 

duplex gracillimum (e), Pandorina morum (f), Scenedesmus ellipticus (g), Staurastrum planctonicum (h) en 

Cosmarium phaseolus (i), de cryptofyten Cryptomonas marssonii, C. erosa (j, links resp. rechts) en Chroomonas 

acuta (k), de goudalgen Synura uvella (l), Uroglena sp. (m), Dinobryon divergens (p), Dinobryon acuminatum (q), 

Bicosoeca ainikkiae (r) en Dinobryon suecicum longispinum (s), de choanoflagellaat Salpingoeca sp. (t), de 

dinoflagellaten Ceratium hirundinella (n) en Peridiniopsis elpatiewskyi (o) en de cyanobacteriën Pseudoanabaena 

limnetica (u) en Cylindrospermum catenatum (v). 
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Figuur 43: Relatieve bijdrage van de verschillende fytoplanktongroepen tot de totale fytoplanktonbiomassa op 

basis van microscopische tellingen (A) en pigmentensamenstelling (B) in Kanaalplas De Maat. 
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Figuur 44: Relatieve bijdrage van de verschillende fytoplanktongroepen tot de totale fytoplanktonbiomassa op 

basis van microscopische tellingen (A) en pigmentensamenstelling (B) in het Rauwse Meer. 

In beide plassen trad een voorjaarsbloei van diatomeeën op. In Kanaalplas De Maat bestond 

deze vooral uit de kleine centricate diatomee Stephanodiscus medius (42% 

biomassabijdrage) en de draadvormige centricate diatomee Aulacoseira cf. italica (29% 

biomassa bijdrage). In het Rauwse Meer waren vooral pennate diatomeeën verantwoordelijk 

voor de bloei met Ulnaria acus (42%) en de kolonievormende soort Fragilaria crotonensis 

(34%) als voornaamste taxa. Tijdens de maand mei kon de voor dit type meren typische 

helderwatertoestand van de lente worden waargenomen, waarbij het fytoplankton 

grotendeels wordt weggegraasd door het zich ontwikkelende zoöplankton (zie verder). In 

Kanaalplas De Maat manifesteerde dit zich in een dominantie van kleine, 

begrazingstolerante cryptofyten (Cryptomonas erosa (46%) en Chroomonas acuta (27%)). In 

het Rauwse Meer werden grote, begrazingsresistente taxa dominant zoals Fragilaria 

crotonensis (51 en de dinoflagellaat Ceratium hirundinella (9 %). Ook in Kanaalplas De Maat 

werd het fytoplankton tijdens het biomassamaximum in juni gedomineerd door Fragilaria 

crotonensis (55 %) en het kolonievormende goudwier Dinobryon divergens (17%). In juli 

werd het kolonievormende groenwier Pandorina morum (48%) dominant en nam ook de 

gestekelde dinoflagellaat Peridiniopsis elpatiewskyi nog een balangrijk aandeel van de 

biomassa (18%) voor zijn rekening terwijl in augustus cryptofyten (Cryptomonas erosa 

(38%), Rhodomonas lacustris (11%), en Chroomonas acuta (9%)) weer dominant werden. In 

het Rauwse Meer bestond het fytoplankton tijdens de rest van de studieperiode vooral uit 

goudwieren zoals Dinobryon divergens (gem.8%) en Uroglena sp. (14%), dinoflagellaten met 

o.a. Ceratium hirundinella (14 ) en Peridinium willei (3 ) en cryptofyten met Cryptomonas 

erosa (7 ) als voornaamste vertegenwoordigers. In september en oktober waren in het water 
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van Kanaalplas De Maat kolonies van de potentieel toxische cyanobacteriën Microcystis flos-

aquae en Woronichinia naegeliana visueel zichtbaar. In september droeg Microcystis flos-

aquae dan ook het meeste bij tot de totale biomassa (23%) na de cryptofyt Cryptomonas 

erosa (33%). Ook in het Rauwse Meer werden tot in november lage densiteiten van deze 

cyanobacteriën waargenomen tijdens het veldwerk en hier nam Woronichinia naegeliana het 

grootste aandeel van de biomassa voor zijn rekening in oktober (19%). In september werden 

ook zeer lage densiteiten van Cylindrospermum catenatum aangetroffen, een kosmoplitische 

filamenteuze cyanobacterie die in België tot nu toe enkel bekend was voor Brabant en de 

Ardennen (Compére 1986). In oktober ten slotte werd in Kanaalplas De Maat een bloei 

vastgesteld van de draadvormige diatomee Aulacoseira cf. italica. Dit uitte zich o.a. in het 

voorkomen van met het blote oog waarneembare filamentjes in de waterkolom van vooral 

het westelijke gedeelte van deze plas en een relatieve bijdrage van 75% tot de totale 

fytoplanktonbiomassa. Picocyanobacteriën konden in geen van beide plassen in significante 

hoeveelheden worden aangetroffen. 

Er werden zeventien soorten sierwieren waargenomen, 14 soorten in Kanaalplas De Maat en 

7 soorten in het Rauwse Meer, evenwel steeds in zeer lage densiteiten. Een hoge diversiteit 

aan sierwieren wordt meestal in verband gebracht met een goede (voedselarme) 

waterkwaliteit. Ze worden echter meestal aangetroffen tussen de vegetatie in de litorale zone 

of op de bodem, in de waterkolom komen ze minder vaak voor. De gebruikte 

staalnamemethode laat dus niet toe om de diversiteit van sierwieren in verband te brengen 

met waterkwaliteit, eventueel kunnen de aangetroffen taxa wel indicatief zijn. De 

meerderheid van de aangetroffen soorten in de 2 plassen is vrij algemeen en kenmerkend 

voor meso- tot eutrofe wateren. Cosmarium phaseolus, een eerder zuurminnende soort die 

in de meeste stalen (9) werd teruggevonden is eerder zeldzaam en kenmerkend voor 

mesotrofe condities (Coesel 1998). Ook Cosmarium subreinschii die in 2 stalen van 

Kanaalplas De Maat werd opgemerkt, behoort tot deze categorie. 

Ook een hoge diversiteit aan goudwieren is eerder karakteristiek voor een voedselarm 

milieu. Vooral in het Rauwse Meer zijn ze ook in abundanties belangrijk want ze nemen 

gemiddeld 23% van de biomassa voor hun rekening en vormen zo de tweede grootste groep 

(na diatomeeën met 28%). De koloniale Uroglena sp. en Dinobryon divergens vormden de 

voornaamste taxa met een relatieve bijdrage van gemiddeld 14 en 9%. In Kanaalplas De 

Maat was het relatieve aandeel van goudwieren enkel in juni vrij hoog (22%, voornamelijk 

Dinobryon divergens), maar doorgaans bedroeg dit gemiddeld slechts 5%. 

De in de Desselse Zandputten aangetroffen fytoplanktongemeenschap vertoont sterke 

gelijkenissen met deze die reeds eerder in vergelijkbare meso-eutrofe gestratifieerde meren 

in Vlaanderen werden aangetroffen (Lock et al. 2007, Louette et al. 2008, Van Damme et al. 

2013) en zelfs met deze van diepe oligo-mesotrofe subalpiene meren (Sommer 1986, Bührer 

& Ambühl 2001, eigen observaties). Bovendien blijken sommige van de waargenomen taxa 

indicatief te zijn voor een onverstoorde toestand o.a. Dinobryon divergens en Peridinium 

willei (Järvinen et al. 2012). 

 

3.3.3 Beïnvloedende factoren 

3.3.3.1 Nutriënten 

De belangrijkste voedingsstoffen voor de productie van fytoplankton zijn opgelost stikstof, 

opgelost fosfor en voor diatomeeën en enkele andere groepen zoals goudalgen, ook 
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opgelost silicium, dat ze voor de bouw van hun kiezelschaaltjes nodig hebben. Uit de 

nutriëntenanalyses blijkt dat het fytoplankton in beide plassen tijdens de gehele 

studieperiode vermoedelijk gelimiteerd was in de hoeveelheid beschikbare fosfor en voor het 

Rauwse Meer vanaf augustus ook in de hoeveelheid beschikbare stikstof (Fig. 30 en 31). 

Daarnaast werden diatomeeën en goudalgen ook gelimiteerd in hun opgeloste silicium 

behoefte. Deze organismen vertonen siliciumlimitatie wanneer de concentraties in de 

waterkolom onder de 150 µg l-1 opgelost silicium dalen (Fischer et al. 1988). Dergelijke lage 

waarden kwamen in Kanaalplas De Maat voor van april tot en met juni, met een absoluut 

minimum tijdens de diatomeeënbloei in april. Ook in het Rauwse Meer werden van mei tot en 

met juli limiterende waarden vastgesteld. Het is dan ook zeer aannemelijk dat de in het 

algemeen beperkte fytoplanktonbiomassa voor een deel te wijten is aan een beperkt aanbod 

aan voedingselementen in beide plassen. De fytoplanktongemeenschap bevat daarbij 

typische vertegenwoordigers van voedselarmere wateren zoals grote dinoflagellaten en 

goudalgen. Grote, beweeglijke dinoflagellaten (Ceratium, Peridinium) kunnen bij uitputting 

van de nutriënten in het epilimnion tijdens de zomer, de voedingsstoffen in het hypolimnion 

aanspreken door hun mogelijkheid om tussen de verschillende lagen in de waterkolom te 

migreren. Vele goudalgen, zoals Dinobryon en Synura, zijn naast autotroof ook fagotroof, ze 

zijn dus in staat om ook organische partikels op te nemen (Riemann et al. 1995).  

3.3.3.2 Lichtklimaat 

Het doorzicht is belangrijk voor het fytoplankton omdat ze bepaalt tot welke diepte 

fytoplankton in staat is om aan fotosynthese te doen. De eufotische diepte (Deu) kan geschat 

worden als 2,42 maal de Secchi-diepte (Wetzel 2001). Afhankelijk van de mengdiepte (Dm) 

kan het fytoplankton lichtlimitatie ondervinden, met name wanneer de mengdiepte groter is 

dan de eufotische diepte, of wanneer de ratio Dm/Deu > 1. Het midden van de spronglaag 

wordt in deze gestratifieerde meren als mengdiepte beschouwd.  

Met uitzondering van de helderwaterfase vertoefde het fytoplankton in Kanaalplas De Maat 

minstens een gedeelte van de dag in donkere omstandigheden (Tabel 15). In het Rauwse 

Meer daarentegen treedt met uitzondering van de voorjaarsbloei nauwelijks lichtlimitatie op.  
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Tabel 15: Indicatieve waarden voor het onderwaterlichtklimaat in de Desselse Zandputten tijdens het 

groeiseizoen van 2013. 

datum Deu (m)   Dm (m)   Dm/Deu 

Kanaalplas De Maat 
    

apr/13 6,4 
 

25 
 

3,9 

mei/13 19,2 
 

9 
 

0,5 

jun/13 11,1 
 

10 
 

0,9 

jul/13 8,9 
 

9 
 

1,0 

aug/13 7,2 
 

8 
 

1,1 

sep/13 7,6 
 

10 
 

1,3 

okt/13 9,2 
 

13,5 
 

1,5 

      
Rauwse Meer 

     
apr/13 6,9 

 
26 

 
3,8 

mei/13 14,0 
 

7,5 
 

0,5 

jun/13 17,2 
 

7,5 
 

0,4 

jul/13 13,3 
 

7,5 
 

0,6 

aug/13 15,9 
 

7,5 
 

0,5 

sep/13 10,3 
 

9,5 
 

0,9 

okt/13 11,6 
 

11,5 
 

1,0 

 

3.3.3.3 Zoöplankton 

Hoewel zoöplankton geen deel uitmaakt van de biotische indicatorenset onder de 

Kaderrichtlijn Water is informatie hierover toch nuttig bij het inschatten van het ecologisch 

functioneren (Lock et al. 2007). Zo is zoöplankton (watervlooien, roeipootkreeftjes en 

raderdiertjes) een belangrijke component van het aquatisch voedselweb. Het is in staat om 

het fytoplankton te controleren en aldus het water in een heldere toestand te houden 

(Lampert 1987). Daarenboven vormt het een belangrijke voedselbron voor tal van andere 

taxonomische groepen, zoals vissen, amfibieën en macro-invertebraten (Gliwicz 2004). 

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de watervlooienfauna is van elke plas zowel 

de pelagiale als litorale zone uitvoerig onderzocht. Pelagiale watervlooien werden op 

hetzelfde tijdstip als het fytoplankton maandelijks kwantitatief bemonsterd in de periode april-

oktober 2013. Litorale watervlooien werden éénmalig (09/07/2013) kwalitatief bemonsterd op 

drie random gekozen plaatsen met een planktonsteeknet (64 μm). Stalen werden bewaard in 

norvanol. Per staal zijn alle watervlooien geteld en geïdentificeerd tot op soortniveau 

(Flössner 2000). Indien er meer dan 300 individuen aanwezig waren, werd een substaal 

genomen. 

In de twee plassen werden samen 12 soorten waargenomen, waaronder enkele voor 

Vlaanderen zeldzame soorten, zoals Monospilus dispar en Rynchotalona falcata, alsook de 

predatoren Polyphemus pediculus en Leptodora kindtii (Tabel 16). In het pelagiaal 

domineren gedurende het gehele seizoen kleinere en transparante Daphnia-soorten 

(Daphnia galeata en D. cucullata), typische soorten van diepe, oligo- en mesotrofe meren. 

Naar het einde van het seizoen is er een bijkomende aanwezigheid van de meer 

warmteminnende Diaphanosoma. De soortensamenstelling doorheen het seizoen doet 

vermoeden dat er geen substantiële vispredatie optreedt, behalve in Kanaalplas De Maat 
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waar in de zomer Bosmina domineert ten koste van de grotere en dus voor vispredatie 

gevoeligere, Daphnia. Eerder onderzoek naar het zoöplankton van de verschillende 

zandwinningsputten in het ontginningsgebied werd uitgevoerd in september 1978 door 

Draulans (1982), met vermelding van Ceriodaphnia quadrangula en Daphnia sp. in enkele 

aanpalende plassen. Zelf namen we in de Maatheidevijver ten noordoosten van het Rauwse 

Meer nog Polyphemus pediculus, Daphnia magna en D. pulex waar (litorale stalen van 

2013). 

Tabel 16: Watervlosoorten in Kanaalplas De Maat en Rauwse Meer met zeldzaamheidsscore in Vlaanderen (naar 
Louette et al. 2007). P: pelagiaal, L: litoraal. De aasgarnaal Limnomysis benedeni werd eveneens in beide 
plassen aangetroffen in de litorale stalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De graasdruk van het macro-zoöplankton op het fytoplankton kan geschat worden volgens 

de methoden van Jeppesen et al. (1994) en Blindow et al. (2000). Hierbij wordt verondersteld 

dat copepoden dagelijks de helft van hun biomassa aan algen opnemen, terwijl cladoceren 

dagelijks een hoeveelheid algen opnemen die gelijk is aan hun eigen biomassa. De 

graasdruk kan aldus uitgedrukt worden als de ratio van door macro-zoöplankton opgenomen 

fytoplanktonbiomassa ten opzichte van de totale fytoplanktonbiomassa. Hoe hoger deze 

ratio, hoe sterker de top-down controle van het fytoplankton door het macro-zoöplankton en 

wanneer deze ratio hoger is dan 100 wordt het fytoplankton dusdanig onderdrukt dat er een 

netto-afname van fytoplanktonbiomassa optreedt. Voor deze berekening wordt verondersteld 

dat 48% van de biomassa bij zoöplankton uit koolstof bestaat (Andersen & Hessen 1991). 

In Kanaalplas De Maat was de graasdruk zeer groot tijdens de helderwatertoestand in mei 

(Fig. 44), toen de kritische ratio van 100 ruim werd overschreden. De fytoplanktonproduktie 

was toen niet in staat om het verlies door begrazing te compenseren, wat resulteerde in 

minimale biomassa’s van voornamelijk begrazingstolerante cryptofyten. De hoge 

begrazingsdruk was vooral te wijten aan een hoge abundantie van de watervlo Daphnia 

galeata in het pelagiaal. Centricate diatomeeën zijn een geliefde voedselbron voor macro-

zoöplankton en in vele meren wordt deze typische voorjaarsbloei grotendeels weggegraasd 

door de zich ontwikkelende populaties aan watervlooien. Ook in augustus was de graasdruk 

nog hoog en de fytoplanktongemeenschap (opnieuw) gedomineerd door cryptofyten, maar 

toen betrof het kleinere, minder efficiënte begrazers, zoals roeipootkreeftjes (cyclopoïde 

copepoden) en de cladoceer Bosmina longirostris, die minder goed in staat zijn om het 

Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid in VL 

P L P L 

Alona affinis frequent x x 

Bosmina longirostris abundant x x 

Chydorus sphaericus abundant x x 

Daphnia cucullata frequent x 

Daphnia galeata algemeen x x 

Diaphanosoma brachyurum frequent x 

Disparalona rostrata frequent x x 

Leptodora kindtii occasioneel x x 

Monospilus dispar zeldzaam x 

Polyphemus pediculus occasioneel x x 

Rynchotalona falcata zeldzaam x 

Scapholeberis mucronata abundant x 

Limnomysis benedeni x x 

De Maat Rauw 
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fytoplanktonbestand volledig weg te grazen. Tijdens de overige maanden bestond het 

fytoplankton vooral uit grote, beweeglijke en moeilijk begraasbare taxa, zoals Fragilaria 

crotonensis (juni), Pandorina morum (juli), Microcystis flos-aquae (september) en 

Aulacoseira sp. (oktober) en ging hun aanwezigheid gepaard met lagere 

zoöplanktondensiteiten en een afgenomen graasdruk op het fytoplankton. 

In tegenstelling tot Kanaalplas De Maat bestond de voorjaarsbloei in het Rauwse Meer uit 

grotere pennate diatomeeën (Ulnaria acus, F. crotonensis) die moeilijker te begrazen zijn. 

Op dat moment was de zoöplanktonbiomassa en de graasdruk redelijk laag en bestond ze 

vooral uit copepoden. Vanaf mei nam de biomassa van de watervlo Dapnia galeata gestaag 

toe wat leidde tot een toenemende graasdruk die vanaf juli de fytoplanktonbiomassa effectief 

onderdrukte (Fig. 46). 

 

Figuur 45: Seizoenaal verloop van de geschatte graasdruk van het macrozoöplankton op het fytoplankton van 

Kanaalplas De Maat in 2013 (geen gegevens voor april). 

 

Figuur 46: Seizoenaal verloop van de geschatte graasdruk van het macrozoöplankton op het fytoplankton van het 

Rauwse Meer in 2013. 
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Naast zoöplankton kunnen ook andere invertebraten fytoplankton weggrazen. Zo zijn o.a. 

bivalven in staat om grote hoeveelheden water te filteren en aldus een significante graasdruk 

uit te oefenen op het fytoplankton (Kryger & Riisgård 1988, Welker & Walz 1998). Tijdens de 

inspectie van de oeversubstraten werd de aanwezigheid van grote unioniden vastgesteld in 

beide plassen (zie gedeelte macroinvertebraten) waarbij een een dominantie van Unio 

tumidum werd vastgesteld (verhouding Unio tumidus/U. pectorum/Anadonta anatina 10/1/1).. 

De densiteit van deze organismen werd niet bepaald met behulp van een gerichte steekproef 

maar werd op basis van de zeer beperkte waarnemingen onder voorbehoud geschat op 

gemiddeld 1 exemplaar m-². Veronderstellen we daarbij een aanwezigheid tot op een diepte 

van ongeveer 8 meter (doorgaans de diepte van de spronglaag) dan zou met aanname van 

een constante activiteit van de mossels en een constante filtratiesnelheid van 2,4 l h-1 

(maximale filtratiesnelheid voor U. tumidus; voor U. pectorum en A. anatina is die 

respectievelijk 4,6 en 2,9 l h-1, Kryger & Riisgård 1988) er per dag ongeveer 1,5 % van het 

watervolume in het epilimnion gefilterd worden in beide plassen, of het gehele epilimnion van 

Kanaalplas De Maat en het Rauwse Meer éénmaal zijn gefilterd na 70 respectievelijk 66 

dagen. Deze percentages gefilterd water liggen veel lager dan wat bijvoorbeeld in 

riviersystemen werd ingeschat (Welker & Walz 1998) en hun potentiële impact op basis van 

de aangenomen densiteiten op de fytoplanktonpopulaties van de Desselse zandputten lijkt 

dan ook eerder beperkt te zijn. 

Naast deze grote unioniden zijn echter ook nog een aantal kleinere bivalven, zoals 

korfmosselen (Corbicula), driehoeksmosselen (Dreissena), erwtemosselen (Pisidium) en een 

aantal zoetwaterslakken (Bithynia, Valvata) in beide plassen aanwezig, waarvan de 

populaties bijkomend al of niet grote hoeveelheden water kunnen filteren. Om de graasdruk 

van mollusken in deze plassen in de toekomst accuraat in te schatten is een gerichte 

staalnamemethodiek onontbeerlijk om de densiteiten te bepalen. 

3.3.3.4 Stratificatie 

Snelgroeiende, zich gemakkelijk aan wisselende omstandigheden aanpassende soorten (r-

strategen), zoals kleine centricate diatomeeën of cryptofyten, zullen de soortensamenstelling 

domineren wanneer de verblijftijd van het water kort is. De ontwikkeling van grotere, 

traaggroeiende taxa (k-strategen), duidt dan weer op stabielere omstandigheden (Reynolds 

1984). In monomictische meren wordt de afwisseling van deze groepen frequent 

waargenomen tijdens het groeiseizoen, wat in verband staat met de vorming van 

watergelaagdheid tijdens de zomer. 

In het voorjaar is de waterkolom in beide plassen nog quasi volledig gemengd en het 

fytoplankton ondervindt dan ook sterk wisselende omstandigheden, wat zich o.a. uit in 

dominantie van de centricate diatomee Stephanodiscus medius en diverse soorten 

cryptofyten. Tijdens de periode van stratificatie (zomer) wordt het fytoplankton veelal 

gedomineerd door grotere, kolonievormende taxa. Dit algemene patroon werd evenwel 

onderbroken in Kanaalplas De Maat tijdens augustus/september, toen het fytoplankton plots 

opnieuw werd gedomineerd door cryptofyten, wat slechts ten dele (augustus) door een hoge 

graasdruk van zoöplankton kan verklaard worden. 

3.3.4 Beoordeling 

Door de aanwezigheid van een eutrofiëringsgevoelig habitattype dat Europese bescherming 

geniet in beide plassen wordt bij het afleiden van de fysisch-chemische omstandigheden bij 

GEP niet afgeweken van de waarden die een goede ecologische toestand voor het meest 
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overeenkomstige watertype ondersteunen. Er is dus geen noodzaak om de 

fytoplanktonverwachtingen bij te stellen in functie van specifieke verwachtingen voor TP, 

zodat hier de op Europees niveau geïntercalibreerde normen van het natuurlijke type Aw-e 

blijven gelden. De waarden voor het MEP en GEP kunnen dus gelijk gesteld worden aan de 

grenswaarden voor dit natuurlijke type, namelijk 5,8 en 10 μg chlorofyl a l-1 (Tabel 17). Ook 

de deelmaatlat soortensamenstelling blijft dezelfde als voor het natuurlijke meertype. 

 

Tabel 17: Fytoplanktonmaatlat voor het natuurlijke Aw-e meertype in Vlaanderen. Voor beide deelmaatlatten dient 

het gemiddelde tijdens het groeiseizoen (april-oktober) te worden bepaald. 

µg CHLA L
-1

  

  

% CYANO'S  

 

 

EKC EKC NORM. 

  

EKC EKC NORM. 

3,2 

 

1 

 

2,5 

 

1 

5,8 0,55 0,80 

 

5 0,5 0,80 

10,0 0,32 0,60 

 

10 0,25 0,60 

20,0 0,16 0,40 

 

25 0,1 0,40 

40,0 0,08 0,20 

 

50 0,05 0,20 

80,0 0,04 0,00 

 

100 0 0,00 

 

Voor de deelmaatlat biomassa wordt het GEP in Kanaalplas De Maat altijd bereikt, met 

uitzondering van de late zomer wanneer een matige score wordt gehaald (Tabel 18). De 

uiteindelijke score voor deze deelmaatlat wordt evenwel bepaald op het 

seizoensgemiddelde, wat leidt tot het behalen van het GEP. Voor het Rauwse Meer wordt 

het GEP op elk moment gehaald (Tabel 19). 

Indien de biomassamaatlat beter scoort dan matig kunnen cyanobacteriën niet als 

betekenisvolle groep beschouwd worden voor de deelmaatlat soortensamenstelling (zie Van 

Wichelen et al. 2005). Van sommige chroococcale cyanobacteriën is bekend dat ze eerder 

abundant zijn bij voedselarmere condities (Whitton 2002). 

De in beide plassen waargenomen kleine coccale, kolonievormende taxa (zoals bv. 

Aphanocapsa spp. en Aphanothece minutissima) hebben een brede ecologische amplitude 

maar worden vooral in voedselarmer water relatief belangrijk. Ze werden dan ook niet als 

negatieve indicator beschouwd, in tegenstelling tot potentieel toxische soorten zoals 

Microcystis spp. Woronichinia naegeliana en Anabaena spp. 

Ook voor de deelmaatlat soortensamenstelling worden steeds goede scores waargenomen 

met uitzondering van de ontoereikende score in september voor Kanaalplas De Maat, vooral 

te wijten aan de aanwezigheid van Microcystis flos-aquae, en de matige score in oktober 

voor het Rauwse Meer, te wijten aan de aanwezigheid van Woronichinia naegeliana. Het 

groeiseizoensgemiddelde valt evenwel ook binnen het GEP voor beide plassen. 

Het uiteindelijke eindoordeel wordt bepaald door de laagst scorende deelmaatlat, in dit geval 

de fytoplanktonbiomassa voor Kanaalplas De Maat en de soortensamenstelling voor het 

Rauwse Meer, en bedraagt 0,71 respectievelijk 0,91, beiden ruim binnen het GEP. 
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Tabel 18: Kwaliteitscores voor de deelmaatlat biomassa (chlorofyl a) en voor de deelmaatlat 
soortensamenstelling (% cyanobacteriën) voor de maandelijkse, geïntegreerde waterstalen uit Kanaalplas De 
Maat. 

 

 

Tabel 19: Kwaliteitscores voor de deelmaatlat biomassa (chlorofyl a) en voor de deelmaatlat soortensamenstelling (% 

cyanobacteriën) voor de maandelijkse, geïntegreerde waterstalen uit het Rauwse Meer. 

 

chl a  
(µg l

-1
) EKC 

EKC 
norm. toestand % cyano's EKC 

EKC 
norm. toestand eindscore 

16/04/2013 5,1 0,62 0,83 GEP 0   1 GEP 
 21/05/2013 2,8 1 1 GEP 0   1 GEP 
 19/06/2013 1,2 3 1 GEP 0,01 231 1 GEP 
 17/07/2013 3,2 1 1 GEP 0,01 305 1 GEP 
 21/08/2013 1,8 2 1 GEP 0,01 338 1 GEP 
 17/09/2013 4,8 0,67 0,85 GEP 2,52 0,99 0,996 GEP 
 24/10/2013 4,1 0,78 0,90 GEP 20,3 0,12 0,43 M 
 

          gemiddelde 3,3 0,98 0,99 GEP 3,3 0,77 0,91 GEP 0,91 

 

  

 

chl a  
(µg l

-1
) EKC 

EKC 
norm. toestand % cyano's EKC 

EKC 
norm. toestand eindscore 

16/04/2013 7,3 0,44 0,70 GEP 0,002 1105 1 GEP 
 21/05/2013 0,15 21 1 GEP 0,3 9 1 GEP 
 19/06/2013 4,3 0,75 0,79 GEP 0,01 214 1 GEP 
 17/07/2013 5,4 0,59 0,70 GEP 0,7 3 1 GEP 
 21/08/2013 6,8 0,47 0,73 GEP 0,6 4 1 GEP 
 17/09/2013 14,4 0,22 0,48 M 28 0,09 0,36 O 
 24/10/2013 11,3 0,28 0,55 M 7,3 0,34 0,67 GEP 
 

          gemiddelde 7,1 0,45 0,71 GEP 5,3 0,48 0,78 GEP 0,71 
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3.4 Fytobenthos 

3.4.1 Fytobenthos Kanaalplas De Maat 

3.4.1.1 Materiaal en methoden 

De gevolgde methoden voor bemonstering en analyse zijn deze zoals beschreven door 

Hendrickx & Denys (2005) en Lock et al. (2007). In juni 2013 is op 8 plaatsen langs de oever 

aan de zijde van het open water een mengmonster van het epifyton op levend riet 

samengesteld op basis van ca. 10 stengels, die op een diepte van 20-30 cm zijn 

bemonsterd. Daarnaast zijn resultaten voor drie, door VMM op 22/9/2099 genomen, 

monsters ter beschikking gesteld. 

Fig. 47 toont waar de aangroeimonsters genomen zijn. De algemene kenmerken zijn 

samengevat in Tabel 20. Met uitzondering van nr. 8 worden de bemonsteringsplaatsen niet 

beschaduwd. 

 

Figuur 47: Situering fytobenthosmonsters Kanaalplas De Maat VMM 2009 (*) en INBO 2013 (●). Nummers 1, 4, 7 

en 8 zijn geanalyseerd in deze studie (achtergrond: digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, 

NGI; AGIV). 
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Tabel 20: Samenvatting fytobenthosmonsters Kanaalplas De Maat (* geanalyseerd). 

plaatsnummer datum code kenmerken substraat 

Kanaalplas De Maat 1* 14/6/2013 KDM1 beschut, smalle rietgordel naast steile oever Phragmites australis 

Kanaalplas De Maat 2 14/6/2013 KDM2 beschut, rietgordel met struiken op oever Phragmites australis 

Kanaalplas De Maat 3 14/6/2013 KDM3 geëxposeerd, brede rietgordel Phragmites australis 

Kanaalplas De Maat 4* 14/6/2013 KDM4 geëxposeerd, brede rietgordel Phragmites australis 

Kanaalplas De Maat 5 14/6/2013 KDM5 geëxposeerd, brede rietgordel Phragmites australis 

Kanaalplas De Maat 6 14/6/2013 KDM6 beschut, brede rietgordel Phragmites australis 

Kanaalplas De Maat 7* 14/6/2013 KDM7 beschut, smalle rietgordel nabij struiken Phragmites australis 

Kanaalplas De Maat 8* 14/6/2013 KDM8 
beschut en matig beschaduwd, zeer smalle en 

ijle riet- en zeggegordel 
Phragmites australis 

314000
1
 22/6/2009 21446620  Phragmites australis 

314005
2
 22/6/2009 21446622  Phragmites australis 

314008
3
 22/6/2009 21446623  Phragmites australis 

1
 preparaatnr. 070110_140110; 

2
 preparaatnr. 070110_130110; 

3
 preparaatnr. 070110_120110 

 

Voor de kwaliteitsbepaling in 2013 zijn initieel 3 monsters geselecteerd voor analyse op 

basis van ruimtelijke spreiding en kwaliteitsverschillen die door vegetatie en/of morfologie 

worden gesuggereerd. Ter hoogte van nummer 8 werd de sterkste invloed van kanaalwater 

vermoed en hierdoor een mogelijk lagere kwaliteit dan in de rest van de plas. Naast dit 

monster werden aanvankelijk eveneens nrs 1 en 4, respectievelijk aan de westzijde en aan 

het uiterste noorden van de plas gekozen. Vervolgens is de standaardafwijking van de EKC 

tussen deze monsters bepaald. Indien deze minder dan 0,2 EKC-eenheden groot is dienen 

geen bijkomende monsters te worden geanalyseerd, zoniet worden bijkomende monsters 

willekeurig gekozen en beoordeeld tot de standaardafwijking tussen de EKC-waarden kleiner 

is dan een klasse-interval (< 0,2 EKC-eenheden), met een maximum van negen monsters. 

Hoewel dit niet het geval was werd eveneens monster 7, nabij de jachthaven, geanalyseerd 

om een meer volledige beeld te verkrijgen. Het gemiddelde van de vier afzonderlijke EKC-

waarden is genomen als EKC voor de waterpartij. Voor de gegevens van 2009 is de 

gemiddelde EKC bepaald op basis van alle drie monsters. 

Om de proporties van de indicatorgroepen te bepalen zijn telkens exact 500 aselect gekozen 

schaalhelften (valvas) geïdentificeerd. Dit gebeurde na oxydatie van het materiaal met 

waterstofperoxide en inbedding in Naphrax (dekglas 40x24 mm) door middel van 

lichtmicroscopie (DIC, met objectief 100x). 

 

3.4.1.2 Resultaten 

 

Bemonstering 2013 

In de vier geanalyseerde monsters zijn per 500 schaaltjes 25 (monster 4) tot 62 (monster 8) 

diatomeeëntaxa aangetroffen (Tabel 21). Het dichtst bij het kanaal genomen monster is het 

soortenrijkst. Nitzschia, Gomphonema, Achnanthidium en Fragilaria zijn de genera met de 

meeste vertegenwoordigers (Bijlage 2). Het aantal taxa per monster hangt samen met de 

mate waarin Achnanthidium minutissimum (53,8 ± 29,7%) het beeld bepaalt. Nitzschia 
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paleacea (9,1 ± 13,5%) volgt als tweede pas met ruim verschil. Deze soort is enkel in 

monster 8 prominent aanwezig. Achnanthidium saprophilum (5,6 ± 6,5%) en Cocconeis 

lineata (5,0 ± 10,0%) zijn nog aanzienlijk minder abundant. Alle overige taxa halen 

gemiddeld hooguit enkele procenten. 

Het hoge aandeel Nitzschia paleacea in monster 8 (29,2%) gaat gepaard met het kleinste 

percentage Achnanthidium minutissimum (10,6%) en de beste vertegenwoordiging van het 

meer eutrafente Cocconeis placentula agg. (Tabel 21). Achnanthidium saprophilum, de enige 

soort die evenals N. paleacea met organische verontreiniging geassocieerd wordt en ook 

relatief abundant aanwezig is, is het talrijkst in monster nr. 4 (14,8%). De kleine, 

snelgroeiende Achanthidium-soorten zijn vooral aan de meer in de wind liggende oevers erg 

talrijk (monsters 4, 7). Soorten met een groeiwijze die minder weerstand aan golfslag biedt 

(Fragilaria, Diatoma, Melosira, Nitzschia) zijn beter vertegenwoordigd in de monsters van de 

westzijde. Het is dan ook verleidelijk om in de samenstelling ook een weerspiegeling van de 

fysische omstandigheden op elke plaats te zien. De verschillen zijn evenwel te beperkt om 

hieraan veel waarde te hechten. Diatoma moniliformis en D. elongatum worden in het 

binnenland met een hogere ionenrijkdom geassocieerd en zijn wellicht, net als D. 

ehrenbergii, een signatuur voor de verbinding met het kanaal. Het aandeel van meer strikt 

planktonische taxa (bijv. Stephanodiscus) is zeer klein, maar ook soorten die op 

voedselarmer water zouden wijzen blijven erg op de achtergrond (bijv. Aulacoseira 

subarctica). Opvallend is het voorkomen van Fragilaria cyclopus, een soort die epizoïsch op 

copepoden leeft, terwijl er ook enkele nog nader te identificeren taxa aanwezig zijn. 

Behalve in monster 8 is het aandeel impactgeassocieerde taxa (IAD) steeds minder dan 20 

% (Tabel 21). Het percentage impactgevoelige diatomeeën (ISD) is echter eveneens laag en 

altijd veel kleiner dan 40%. Dit betekent dat de EKC voor drie van de vier monsters in het 

goede bereik te situeren valt. Vermits het aandeel ISD nauwelijks verschilt, zijn de EKC-

waarden hier vrijwel gelijk (0,61-0,62). Monster 8 heeft een meer aanzienlijk percentage IAD 

en hierdoor een slechts matige EKC. Monster 7 heeft op zijn minst ca. 10% minder IAD dan 

de andere monsters en ook iets meer ISD (4,2%), maar het lijkt voorbarig om hier enig 

besluit uit te trekken. 

Al bij al wordt bij 1 van de 4 monsters de kwaliteit lager ingeschat dan vereist voor het 

watertype. Gezamenlijk brengen ze de EKC voor Kanaalplas De Maat op 0,58 ± 0,08, een 

waarde die flirt met de grens goed/matig. Indien slechts drie monsters beschouwd worden, 

met inbegrip van monster 8, levert dit een amper verschillend resultaat. 
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Tabel 21: Aandeel van de voornaamste taxa (minstens 1% in een monster) en indicatorgroepen (%) met 

afgeleide EKC-waarden voor fytobenthos van Kanaalplas De Maat in 2013 indien beoordeeld als Aw-e. 

Kanaalplas De Maat (Aw-e)  MA1 MA4 MA7 MA8 

impactgeassocieerd 5,4 14,8 1,8 5,4 

Achnanthidium saprophilum 0,4 0,4 2,0 0,4 

Gomphonema parvulum 0,4 - - 0,4 

Gomphonema parvulum f. saprophilum 2,0 - 0,2 2,0 

Nitzschia dissipata 5,2 1,2 0,8 5,2 

Nitzschia paleacea 5,4 14,8 1,8 5,4 

impactgevoelig        

Encyonema minutum 1,4 - 0,2 1,4 

Fragilaria tenera 1,2 - - 1,2 

Gomphonema pumilum - 1,6 2,0 - 

Gomphonema pumilum var. elegans - 0,2 2,0 - 

Nitzschia gracilis 0,6 1,0 - 0,6 

indifferent        

Achnanthidium jackii 0,2 1,8 1,6 1,8 

Achnanthidium minutissimum 58,2 70,8 75,6 10,6 

Amphora pediculus - - - 1,2 

Cocconeis lineata - - - 20 

Cocconeis placentula - - - 7,6 

Diatoma ehrenbergii 2,4 - - - 

Diatoma moniliformis 2,0 0,8 0,4 - 

Diatoma tenuis 2,8 0,6 0,2 - 

Encyonema caespitosum 1,0 0,6 - - 

Fragilaria gracilis 3,0 - 3,0 - 

Fragilaria rumpens 4,8 - 2,0 - 

Gomphonema minutum - 1,2 1,0 2,8 

Gomphonema olivaceum 1,2 0,4 2,4 - 

Karayevia clevei - 0,4 - 2,8 

Melosira varians - - - 2,0 

Navicula cryptotenella 1,0 - - - 

Pseudostaurosira brevistriata - - - 1,0 

Staurosira venter - 0,4 - 1,0 

aantal taxa / 500 schaaltjes 38 25 31 62 

impactgeassocieerd (%) 16,4 17,2 6,0 37,2 

impactgevoelig (%) 2,8 3,4 4,2 2,8 

EKC 0,61 0,62 0,62 0,46 
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Bemonstering 2009 

In de monsters van 2009 zijn gelijkaardige aantallen taxa waargenomen als in de meeste 

monsters van 2013 (Tabel 22). Bijlage 3 geeft de aantallen voor alle waargenomen 

diatomeeën. Het aandeel Achnanthidium minutissimum is in 2009 nog hoger dan in 2013 

(Tabel 22). Aulacoseira ambigua, Fragilaria famelica, Achnanthidium gracillimum en 

Encyonopsis minuta zijn niet geteld in de monsters van 2013; Staurosira elliptica is mogelijk 

identiek aan S. alvareziae. Opvallend is dat in 2009 ter hoogte van de kanaalverbinding (nr. 

314008, een vijftigtal meter verwijderd van het nr. 8), een nauwelijks van de andere 

bemonsteringsplaatsen afwijkende gemeenschap is aangetroffen, met een veel lagere 

vertegenwoordiging van Cocconeis dan in 2013. Een seizoenverschil lijkt onwaarschijnlijk, 

gezien de zeer gelijkaardige datum waarop in beide jaren werd bemonsterd. 

Het aandeel IAD is in 2009 steeds zeer laag en kleiner dan in 2013 (Tabel 22). Het 

percentage ISD is vergelijkbaar in beide jaren. De EKC-waarden zijn identiek voor de drie 

monsters en pal op de grens van goed en matig. De gemiddelde EKC bedraagt 0,608 ± 

0,004 en is dus niet beduidend verschillend van deze in 2013. 

Tabel 22: Aandeel van de voornaamste taxa (minstens 1% in een monster) en indicatorgroepen (%) met 

afgeleide EKC-waarden voor fytobenthos van Kanaalplas De Maat in 2009 indien beoordeeld als Aw-e. 

Maatvijver (Aw-e)  314000 314005 314008 

impactgeassocieerd    

Aulacoseira ambigua - - 1,2 

Fragilaria famelica - 2,2 - 

impactgevoelig      

Achnanthidium gracillimum - - 1,6 

Encyonopsis minuta 1,2 - 0,4 

Gomphonema pumilum 0,2 1,2 0,2 

Indifferent      

Achnanthidium eutrophilum 1,2 0,8 3,0 

Achnanthidium jackii 3,8 1,8 5,2 

Achnanthidium minutissimum 87,0 85,4 76,8 

Achnanthidium minutissimum var. inconspicuum - 2,2 - 

Cocconeis lineata 0,2 - 1,2 

Diatoma vulgaris 0,2 - 1,0 

Encyonema silesiacum - 1,4 - 

Fragilaria mesolepta 0,2 - 1,2 

Gomphonema gracile - - 1,2 

Navicula cryptotenelloides 1,2 - 0,2 

Staurosira elliptica - - 1,2 

aantal taxa (aantal schaaltjes geteld) 23 (499) 24 (492) 29 (500) 

impactgeassocieerd (%) 1,6 3,7 2,6 

impactgevoelig (%) 1,8 2,2 0,8 

EKC 0,61 0,61 0,60 
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3.4.1.3 Bespreking 

 

Het diatomeeënperifyton van Kanaalplas De Maat bestaat vooral uit Achnanthidium, een 

geslacht van kleincellige en zich snel voortplantende benthische soorten. De meest 

abundante vertegenwoordiger, A. minutissimum, is bijzonder algemeen in zuurstofrijke 

wateren met een redelijke tot goede kwaliteit. De gemeenschap wijst grosso modo op een 

vrij ionenrijke (harde) watersamenstelling en eutrofe omstandigheden. De verbinding met het 

kanaal is wel merkbaar in de soortensamenstelling en leidt lokaal tot een minder goede 

toestand. In sommige jaren is dit verschil mogelijk minder uitgesproken. Ook is het mogelijk 

dat in de nabijheid van de verbindingsgeul meer aanzienlijke verschillen in de 

gemeenschapssamenstelling over kleine afstanden optreden. 

Wat verder weg van de verbinding met het kanaal vertoont de fytobenthosgemeenschap 

slechts geringe ruimtelijke verschillen. Dit leidt tot een vrijwel identieke beoordeling op de 

meeste onderzochte plaatsen. Deze valt steeds nipt in het goede bereik; meer gevoelige 

soorten zijn immers slechts in beperkte mate aanwezig. Globaal is het kwaliteitsoordeel voor 

het kwaliteitselement strikt genomen ‘matig’ in 2013, maar rekening houdend met de variatie 

in waarden kan niet echt van een beduidende afwijking van de minimumverwachting 

gesproken worden, temeer daar het laagst scorende monster wellicht een relatief klein deel 

van de oeverlengte vertegenwoordigd. In 2009 was het ecologisch potentieel voor 

fytobenthos nipt ‘goed of beter’. Worden de gegevens voor beide waarnemingsjaren 

gezamenlijk beschouwd, dan bekomt men een EKC van 0,59 ± 0,06, wat eveneens als een 

waarde op de grens van goed en matig beschouwd mag worden. 

Tot slot valt op te merken dat er wel een vrij sterke ontwikkeling van perifyton op het riet van 

de plas te bemerken valt, wat eveneens op een hogere nutriëntenbeschikbaarheid wijst. 

 

3.4.2 Fytobenthos Rauwse Meer 

3.4.2.1 Materiaal en methoden 

De gevolgde methoden voor bemonstering en analyse zijn deze zoals beschreven door 

Hendrickx & Denys (2005) en Lock et al. (2007). Op 8/8/2009 is 9 plaatsen langs de oever 

aan de zijde van het open water is een mengmonster van het epifyton op levend riet 

samengesteld op basis van ca. 10 stengels, die op een diepte van 20-30 cm zijn 

bemonsterd. 

Fig. 48 toont waar de aangroeimonsters genomen zijn. De algemene kenmerken zijn 

samengevat in Tabel 23. De bemonsteringsplaatsen aan de zuidoever (nrs 5-8) worden 

enigszins beschaduwd door de bomen op de oever. 
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Figuur 48: Situering fytobenthosmonsters INBO Rauwse Meer 2013. Nummers 1, 3, 7 en 8 zijn geanalyseerd 

(achtergrond: digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI; AGIV). 

 

 

Tabel 23: Samenvatting fytobenthosmonsters Rauwse Meer (* geanalyseerd). 

plaatsnummer datum code kenmerken substraat 

Rauwse Meer 1* 8/8/20013 RAM1 geëxposeerd, smalle rietgordel aan steile oever Phragmites australis 

Rauwse Meer 2 8/8/20013 RAM2 beschut, rietgordel nabij beboste oever Phragmites australis 

Rauwse Meer 3* 8/8/20013 RAM3 beschut, brede rietgordel in ondiep water Phragmites australis 

Rauwse Meer 4 8/8/20013 RAM4 beschut, ijle rietgordel Phragmites australis 

Rauwse Meer 5 8/8/20013 RAM5 geëxposeerd, rietgordel aan steile beboste oever Phragmites australis 

Rauwse Meer 6 8/8/20013 RAM6 geëxposeerd, rietgordel aan steile beboste oever Phragmites australis 

Rauwse Meer 7* 8/8/20013 RAM7 beschut, rietgordel nabij beekmonding Phragmites australis 

Rauwse Meer 8* 8/8/20013 RAM8 beschut, smalle ijle rietgordel aan beboste oever Phragmites australis 

Rauwse Meer 9 8/8/20013 RAM9 geëxposeerd, smalle rietgordel aan oever met breuksteen Phragmites australis 

 

Initieel zijn 3 monsters geselecteerd voor analyse op basis van ruimtelijke spreiding en 

eventuele kwaliteitsverschillen die door vegetatie en/of morfologie werden gesuggereerd. In 

dit geval waren een sterke ontwikkeling van draadwieren aan de monding van de nabije beek 

ter hoogte van het Rauwse Meer evenals aspect en geur van deze beek aanwijzingen voor 

mogelijke verontreiniging ter hoogte van monsterpunt nr. 7, zodat dit monster eerst werd 

gekozen. samen met nummers 1 en 3. Vervolgens is de standaardafwijking van de EKC 

tussen deze monsters bepaald. Indien deze minder dan 0,2 EKC-eenheden groot is dienen 

geen bijkomende monsters te worden geanalyseerd, zoniet worden bijkomende monsters 

willekeurig gekozen en beoordeeld tot de standaardafwijking tussen de EKC-waarden kleiner 
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is dan een klasse-interval (< 0,2 EKC-eenheden), met een maximum van negen monsters. 

Hoewel dit niet het geval was werd eveneens monster 8 geanalyseerd om een meer 

volledige beeld te verkrijgen. Het gemiddelde van de vier afzonderlijke EKC-waarden is 

genomen als EKC voor de waterpartij. 

Om de proporties van de indicatorgroepen te bepalen zijn telkens exact 500 aselect gekozen 

schaalhelften (valvas) geïdentificeerd. Dit gebeurde na oxydatie van het materiaal met 

waterstofperoxide en inbedding in Naphrax (dekglas 40x24 mm) door middel van 

lichtmicroscopie (DIC, met objectief 100x). 

3.4.2.2 Resultaten 

in de vier tellingen zijn 88 taxa genoteerd, ongeveer even veel als in Kanaalplas De Maat 

(Bijlage 4). Gomphonema is hier het soortenrijkst (13 taxa), gevolgd door Achnanthidium (11 

taxa). Met uitzondering van monster nr. 7 zijn alle monsters eerder soortenarm (Tabel 24). 

Het laagste aantal (19 taxa in nr. 3) is, net als bij Kanaalplas de Maat, met de hoogste 

abundantie Achnanthidium geassocieerd, maar hier vormt monster 7 met 58 taxa op 500 

schaaltjes en toch meer dan de helft A. minutissimum een geval apart. Behalve de steeds 

dominante A. minutissimum (49,6 ± 10,1%), zijn ook hier diverse andere nauwverwante taxa 

niet zeldzaam, vooral het zeer smalle morfotype (4,4 ± 3,7%) van voornoemde en A. lineare 

(3,8 ± 4,0%). Van A. saprophilum is enkel in monster 7 een schaaltje geteld. Encyonopsis 

subminuta (7,0 ± 4,5%) E. microcephala (4,1 ± 4,5%), en de Cocconeis placentula groep (C. 

placentula: 6,0 ± 5,7%; C. lineata: 5,8 ± 7,9%) vervolledigen het plaatje. Navicula 

cryptotenelloides (2,3 ± 2,0%) is de enige andere soort die gemiddeld meer dan 2% bereikt. 

Plankton is nauwelijks aanwezig en er zijn weinig grotere soorten met een meer afstaande 

groeiwijze in deze ‘lage’ aangroeigemeenschap. Weerom enkel in monster 7 duiden wat 

Fragilaria rumpens, Melosira varians en enkele Gomphonema spp. (G. parvulum, G. 

minusculum) op een iets meer ‘driedimensioneel’ gestructureerde biofilm. Visueel is op de 

bemonsterde rietstengels ook hooguit een lichte verkleuring van het gladde oppervlak 

merkbaar, wat al een minder voedselrijke toestand dan in Kanaalplas de Maat laat 

vermoeden. Dit blijkt evenzeer uit de soortensamenstelling, waarin meer oligotrafente taxa 

uit doorgaans zachter water (Achnanthidium caledonicum, A. minutissimum zeer smal MT, 

Encyonopsis subminuta, Gomphonema hebridense) eerder aanleunen bij het watertype Aw-

om. 

Indien de plas als Aw-e beoordeeld wordt zijn er nauwelijks impactgeassocieerde taxa in 

monsters 1, 3 en 8 aanwezig (<1,5%) en amper iets meer in monster 7 (5,8%; Tabel 24). In 

laatstgenoemd monster vindt men naast Gomphonema parvulum, ook Navicula gregaria, 

Nitzschia palea en enkele Planothidium spp. uit deze groep terug, wat samen met het 

afwijkende soortenaantal, op een geringe invloed van het vervuilde beekwater wijst. Het rijtje 

impactgevoelige taxa is uitgebreider en het aandeel van deze groep is behoorlijk hoog (ca. 

17-25%). Dit wordt vertaald naar hoge en zeer uniforme EKC-waarden (0,69-0,73). In deze 

groep treft men vooral Gomphonema-soorten en kwantitatief belangrijker, Encyonopsis en 

Achnanthidium. Mocht ook Achnanthidium lineare tot deze groep gerekend worden, wat vrij 

opportuun lijkt maar nog wat voorbarig is, gezien deze soort vooralsnog zelden consequent 

van andere Achnanthidium sp. werd onderscheiden, zou vooral monster 1 een hogere EKC 

(0,78) bekomen en daarmee bijna tot het zeer goede bereik opklimmen. 
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Tabel 24: Aandeel van de voornaamste taxa (minstens 1 % in een monster) en indicatorgroepen (%) met 

afgeleide EKC-waarden voor fytobenthos van het Rauwse Meer indien beoordeeld als Aw-e. 

Rauwse Meer (Aw-e)  RAM1 RAM3 RAM7 RAM8 

impactgeassocieerd        

Gomphonema parvulum 0,2 - 2,2 - 

Planothidium minutissimum 1,0 - 0,2 - 

impactgevoelig        

Achnanthidium caledonicum - - 1,2 1,0 

Achnanthidium minutissimum zeer smal morphotype 3,2 9,4 0,6 4,2 

Cocconeis neothumensis 4,0 0,4 0,6 - 

Encyonopsis microcephala 10,6 2,6 0,4 2,6 

Encyonopsis subminuta 4,4 6,8 13,4 3,4 

Gomphonema hebridense - - - 1,4 

Gomphonema minusculum - - 1,6 0,4 

Gomphonema pumilum 0,6 - 3,2 0,4 

Indifferent        

Achnanthidium eutrophilum 0,4 - 1,0 - 

Achnanthidium jackii 1,2 - 1,6 - 

Achnanthidium lineare 9,8 2,4 1,0 2,0 

Achnanthidium minutissimum 43,2 62,2 53,0 39,8 

Achnanthidium minutissimum var. inconspicuum 2,0 0,8 - - 

Achnanthidium minutissimum var. robustum 0,2 - 0,2 1,0 

Amphora indistincta 1,0 - 0,2 - 

Cocconeis euglypta 1,2 0,4 0,2 0,2 

Cocconeis lineata 1,8 3,2 0,6 17,6 

Cocconeis placentula 3,4 7,0 - 13,4 

Fragilaria rumpens - - 1,6 0,6 

Melosira varians - - 2,0 - 

Navicula cryptotenella 0,8 0,2 0,6 1,8 

Navicula cryptotenelloides 3,2 1,2 0,2 4,6 

Staurosira venter 1,0 1,8 1,6 - 

aantal taxa / 500 schaaltjes 36 19 58 28 

impactgeassocieerd 1,4 0,6 5,8 0,8 

impactgevoelig 25,2 19,6 24,0 17,2 

EKC 0,73 0,70 0,70 0,69 

 

Bij een beoordeling volgens de criteria voor Aw-om (Tabel 25) verandert het aandeel ISD 

maar weinig (gemiddeld nu 17,5 % i.p.v. 21,5%), maar stijgt het aandeel IAD aanzienlijk (nu 

gemiddeld 19 % i.p.v. 2,2%); dit vooral doordat de Cocconeis-soorten een andere betekenis 

krijgen. Enkel bij monster 8 wordt de drempelwaarde naar een matige toestand 

overschreden, zodat er een merkelijk daling van de EKC tot slechts 0,5 uit volgt. Bij de 

overige monsters daalt de EKC niet of slechts marginaal. 
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Tabel 25: Aandeel van de voornaamste taxa (minstens 1% in een monster) en indicatorgroepen (%) met 

afgeleide EKC-waarden voor fytobenthos van het Rauwse Meer indien beoordeeld als Aw-om. 

Rauwse Meer (Aw-om)  RAM1 RAM3 RAM7 RAM8 

impactgeassocieerd        

Achnanthidium eutrophilum 0,4 - 1,0 - 

Achnanthidium jackii 1,2 - 1,6 - 

Amphora indistincta 1,0 - 0,2 - 

Cocconeis euglypta 1,2 0,4 0,2 0,2 

Cocconeis neothumensis 4,0 0,4 0,6 - 

Cocconeis placentula 3,4 7,0 - 13,4 

Cocconeis placentula var. lineata 1,8 3,2 0,6 17,6 

Gomphonema parvulum 0,2 - 2,2 - 

Melosira varians - - 2,0 - 

Planothidium minutissimum 1,0 - 0,2 - 

impactgevoelig        

Achnanthidium caledonicum - - 1,2 1,0 

Achnanthidium minutissimum zeer smal morfotype 3,2 9,4 0,6 4,2 

Encyonopsis microcephala 10,6 2,6 0,4 2,6 

Encyonopsis subminuta 4,4 6,8 13,4 3,4 

Gomphonema hebridense - - - 1,4 

indifferent        

Achnanthidium lineare 9,8 2,4 1,0 2,0 

Achnanthidium minutissimum 43,2 62,2 53,0 39,8 

Achnanthidium minutissimum var. inconspicuum 2,0 0,8 - - 

Achnanthidium minutissimum var. robustum 0,2 - 0,2 1,0 

Fragilaria rumpens - - 1,6 0,6 

Gomphonema minusculum - - 1,6 0,4 

Gomphonema pumilum 0,6 - 3,2 0,4 

Navicula cryptotenella 0,8 0,2 0,6 1,8 

Navicula cryptotenelloides 3,2 1,2 0,2 4,6 

Staurosira venter 1,0 1,8 1,6 - 

aantal taxa / 500 schaaltjes 36 19 58 28 

impactgeassocieerd 16,4 11,6 15,6 32,6 

impactgevoelig 19,2 19 16,8 14,8 

EKC 0,70 0,70 0,68 0,50 

 

3.4.2.3 Bespreking 

De aangroeigemeenschap van het Rauwse Meer wordt gedomineerd door kleine soorten 

van matig voedselrijk, circumneutraal tot enigszins alkalisch, zuurstofrijk water zonder 

markante verontreiniging. De ruimtelijke variatie is eerder beperkt, maar in het meest 

zuidoostelijke deel lijkt de samenstelling op iets ionen- en nutriëntenrijkere condities te 

wijzen. In hoeverre dit aan de aanvoer van beekwater te wijten is blijft nog onduidelijk. 

Afwijkend van Kanaalplas De Maat neigt het fytobenthoskarakter van de plas sterker naar dit 

van een minder elektrolytrijk ‘Aw-om’ watertype. Dit is conform met de lagere alkaliniteit en 
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een groter aandeel van ionenarm grondwater in de waterbalans tengevolge de hydrologische 

situatie. 

Naast een dominantie van Achnanthidium minutissimum, een soort met een breed bereik, 

wordt alom een vrij sterke vertegenwoordiging van verstoringsgevoelige taxa waargenomen. 

Hierdoor is er geen sprake van een merkelijke afwijking van de watertypespecifieke 

verwachtingen en kan de ecologische toestand van het fytobenthos zondermeer als ‘goed of 

beter’ worden aangeduid, ongeacht het subtype waaraan het wordt toebedeeld. Als Aw-e 

wordt een globale toestand pal in het midden van de goede kwaliteitsklasse bekomen (EKC 

0,70 ± 0,02); indien de plas als meer verwant beschouwd wordt met het sterker 

eutrofiëringsgevoelige subtype Aw-om, bedraagt de gemiddelde EKC 0,64 ± 0,1. Ook dan 

kan globaal dus nog steeds van een toestand gesproken mag worden die als een ‘goed of 

beter’ ecologisch potentieel wordt beschouwd. 

 

3.4.3 Fytobenthos Harde Putten 

3.4.3.1 Materiaal en methoden 

Door VMM werden resultaten voor drie monsters uit 2009, vijf monsters uit 2012 en vijf 

monsters uit 2013 aangeleverd (Fig. 49; Tabel 26); deze hebben betrekking op vijf 

bemonsteringsplaatsen in het westelijk deel van de plas en in de zuidoostelijke lob. De 

bemonsteringswijze en manier waarop deze gegevens bekomen werden is conform met de 

in de voorgaande paragrafen besproken waarnemingen. 

 

Figuur 49: Situering fytobenthosmonsters VMM Harde Putten 2009 en 2012 (achtergrond: digitale versie van 

topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI; AGIV). 
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Tabel 26: Samenvatting fytobenthosmonsters Harde Putten. 

plaatsnummer datum code  substraat 

848782
1 

23/6/2009 21460334 Phragmites australis 

848785
2
 23/6/2009 21460333 Phragmites australis 

848787
3
 23/6/2009 21446624 Phragmites australis 

848782
4
 25/9/2012 21593912 Phragmites australis 

848783
5
 25/9/2012 21616063 Phragmites australis 

848785
6
 25/9/2012 21593913 Phragmites australis 

848786
7
 25/9/2012 21616064 Phragmites australis 

848787
8
 25/9/2012 21589930 Phragmites australis 

1
 preparaatnr. NPB89_201109; 

2
 preparaatnr. NPB86_201109; 

3
 preparaatnr. NPB87_201109; 

4
 21593912; 

5
 

21616063; 
6
 21593913; 

7
 21616064; 

8
 21589930. 

 

3.4.3.2 Resultaten 

Bijlagen 5 en 6 geven de waarnemingen voor resp. 2009 en 2012. Terwijl er in de drie 

monsters van 2009 samen maar 40 taxa gevonden zijn, waarvan 7 Gomphonema, waren dit 

er in 2012 met slechts twee monsters meer al 131, waarvan 22 Nitzschia, 18 Gomphonema, 

16 Navicula en 12 Achnanthidium. Tabel 27 geeft een synthese van de 

diatomeeënsamenstelling. Ook het aantal taxa per 500 schaaltjes lijkt in 2009 kleiner dan in 

2012 (20-23 versus 37-60). Achnanthidium minutissimum is in beide jaren veruit de 

voornaamste soort. Van de wat minder occasioneel voorkomende taxa worden er een aantal 

uitsluitend in 2012, enkele maanden later in het jaar, geteld (bijv. Amphora pediculus, 

Cocconeis pediculus, Epithemia sorex, Fragilaria capucina, F. perminuta, Gomphonema 

minusculum, Navicula cryptotenelloides, Nitzschia fonticola). Gomphonema angustatum, 

Planothidium lanceolatum en Staurosirella pinnata blijven daarentegen beperkt tot 2009; 

eerstgenoemde is in dat jaar zelfs vrij talrijk (tot ca. 20%). Op de drie plaatsen die in beide 

jaren bemonsterd werden is het aandeel van Achnanthidium minutissimum in 2009 (ca. 50% 

of meer) hoger dan in 2012 (hooguit ca. 20%). Ook Gomphonema parvulum is meer 

abundant aanwezig in 2009. 

Terwijl het aandeel IAD niet duidelijk verschilt tussen beide jaren, is het percentage ISD 

eerder hoger in 2012 (Tabel 27). Vooral ter hoogte van nr. 848787 is dit opmerkelijk. Vooral 

door meer Nitzschia paleacea (van nul naar bijna 12%) is ook het aandeel IAD echter 

aanzienlijk hoger op deze plaats in 2012, zodat hier de laagste EKC van de hele reeks (0,54) 

wordt bekomen. In 2012 zijn de verschillen in EKC-waarden tussen bemonsteringsplaatsen 

sowieso wat groter. Gemiddeld bedraagt de EKC 0,62 ± 0,01 in 2009 en 0,63 ± 0,05 in 2012. 
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Tabel 27: Aandeel van de voornaamste taxa (minstens 1% in een monster) en indicatorgroepen (%) met 
afgeleide EKC-waarden voor fytobenthos van de Harde Putten bij beoordeling als Aw-e. 

Harde Putten (Aw-e)  848782 848785 848787 848782 848783 848785 848786 848787 
jaar 2009 2009 2009 2012 2012 2012 2012 2012 

impactgeassocieerd         

Ctenophora pulchella - 1,2 - - - 2,2 - - 

Discostella pseudostelligera - - - 1,4 - - - - 

Eolimna minima - - - 2,0 - - - 0,2 

Gomphonema parvulum 7,6 0,6 8,0 0,6 2,2 0,2 0,2 2,2 

Hippodonta capitata 0,4 - 1,0 0,2 - - - 1,0 

Navicula gregaria 1,8 0,4 - 0,2 - - 0,6 3,2 

Nitzschia archibaldii - 0,2 0,4 - - 1,0 - 0,6 

Nitzschia frustulum - - 0,6 - 0,2 1,0 - - 

Nitzschia palea 2,0 - 2,4 0,8 - - - 0,2 

Nitzschia paleacea 0,2 - - 1,6 4,0 7,2 4,4 11,8 

Planothidium frequentissimum 1,2 1,6 0,6 0,4 - 0,6 0,4 0,4 

Planothidium lanceolatum 0,8 - 1,4 - - - - - 

Tabularia fasciculata - - - - 1,6 - 2,2 - 

impactgevoelig         

Achnanthidium caledonicum - - - - 4,0 - - - 

Achnanthidium catenatum - - - - - - 2,4 - 

Asterionella formosa 1,0 1,6 - 0,6 - 0,4 - - 

Encyonema minutum 0,4 0,4 1,0 0,2 0,2 0,2 - 0,4 

Fragilaria perminuta - - - 0,4 - 5,2 0,2 1,8 

Gomphonema angustum - 2,8 - - - - - - 

Gomphonema exilissimum 0,4 0,4 0,8 - 2,4 0,6 0,8 3,6 

Gomphonema minusculum - - - - 0,4 - 3,6 6,2 

Gomphonema pumilum - - - - 1,0 - 1,6 - 

Gomphonema pumilum sensu lato - - - - - - - 8,4 

Kolbesia ploenensis var. gessneri - - - 2,4 - - - - 

Nitzschia perminuta - - - - - 1,0 - - 

Planothidium rostratum - - - 1,4 - 0,8 0,4 0,8 

indifferent         

Achnanthidium eutrophilum - 0,4 - 0,4 4,2 15,0 2,2 4,8 

Achnanthidium exile - - - - 3,4 - 5,4 - 

Achnanthidium minutissimum 51,4 78,2 47,8 7,0 53,4 21,6 60,4 19,8 

Achnanthidium minutissimum var. inconspicuum - - - - 1,2 0,2 - 0,2 

Amphora copulata - - - 1,2 - - - - 

Amphora pediculus - - - 3,0 0,4 0,2 0,4 - 

Caloneis aerophila - - - - 2,4 - - - 

Cocconeis pediculus - - - 0,8 0,2 - 2,2 2,2 

Cocconeis placentula - - - 5,8 - 1,0 - 0,4 

Cocconeis euglypta 3,0 - 1,4 15,0 0,2 - - 0,8 

Cocconeis lineata 15,4 1,2 10,2 23,0 4,2 7,2 0,8 3,6 

Cymbella excisa - - - - - - - 1,6 

Encyonema auerswaldii - - - - - - 1,0 0,4 

Encyonema silesiacum - 1,2 - - - - 0,2 - 

Epithemia sorex - - - 0,8 1,6 18,4 0,4 1,4 

Fragilaria capucina - - - - 0,2 0,4 2,2 - 

Fragilaria crotonensis 1,2 - - - - - - - 

Geissleria schoenfeldii - - - - - 1,0 - - 

Gomphonema angustatum 10,8 - 19,6 - - - - - 

Gomphonema gracile - 2,0 - - 0,4 - - 0,2 

Gomphonema minutum - - - - 1,0 2,4 - 4,8 

Gomphonema olivaceum 0,2 0,4 0,8 - - 0,4 - 2,6 

Melosira varians - - 0,2 0,4 - - 1,6 2,6 

Navicula antonii - - - 2,2 - - - - 

Navicula cryptotenelloides - - - - 1,2 0,8 - 0,2 

Nitzschia fonticola - - - 0,4 2,2 - 0,2 1,0 

Nitzschia palea var. debilis - - - 0,2 - - - 1,0 

Rhoicosphenia abbreviata - - 0,6 17,0 1,4 1,2 1,6 2,0 

Staurosira construens - 3,0 - - - - - - 

Staurosirella pinnata 0,2 2,4 0,4 - - - - - 

aantal taxa / 500 schaaltjes 23 20 23 60 45 42 37 57 

impactgeassocieerd 14,0 4,8 15,6 10,8 7,8 14,0 6,8 22,6 

impactgevoelig 2,0 5,2 2,6 5,4 11,0 8,4 11,6 22,0 

EKC 0,61 0,63 0,61 0,63 0,66 0,64 0,66 0,54 
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3.4.3.3 Bespreking 

In algemene samenstelling is de aangroeigemeenschap van Harde Putten zowel in 2009 als 

2012 meer gelijkaardig aan die van Kanaalplas De Maat dan aan die van het Rauwse Meer 

en indicatief voor hard en voedselrijk water. Nummer 848783 (2012) is met 4% 

Achnanthidium caledonicum en de gewoonlijk in een zuur milieu levende Caloneis aerophila 

(2,4%) enigszins afwijkend in dit opzicht. De gelijkenis met Kanaalplas De Maat is ook niet 

geheel sluitend. Zo blijven Achanthidium saprophilum en ook de Diatoma-soorten hier vrijwel 

volledig uit het beeld, terwijl dit dan weer het geval is voor Epithemia in Kanaalplas De Maat. 

De grotere diversiteit in 2012 is opvallend, maar het valt niet te zeggen of dit aan het grotere 

tijdsverloop sinds de stopzetting van de ontginning in 2005, dan wel aan een bemonstering 

later in het jaar te wijten is. De soortensamenstelling is eveneens vrij verschillend tussen 

beide jaren. Het lijkt daarom veiliger om te veronderstellen dat er effectief sprake is van een 

verandering over de jaren heen. 

Hoewel de hoogste EKC-waarden in 2012 worden opgetekend, blijven de gemiddelden zeer 

gelijkaardig, resp. 0,62 ± 0,01 in 2009 en 0,63 ± 0,05 in 2012. Daarmee wijkt Harde Putten 

evenmin af van de verwachting voor een vergelijkbaar natuurlijk meer in een goede 

ecologische toestand en spoort de beoordeling nagenoeg volledig met die van Kanaalplas 

De Maat. 

 

3.4.4 Overige waarnemingen 

Met betrekking tot de onderzochte zandwinningen en in het bijzonder hun typologische 

uniformiteit zijn enkele bijkomende waarnemingen niet zonder belang. Volgens Draulans 

(1982) hebben alle zandputten een pH tussen 7,3 en 7,8. In de collectie Van Oye (UGent) 

bevinden zich een aantal vooroorlogse monsters van zandputten te Mol en Dessel. Een 

netmonster ‘Mol, zandpunt aan kruispunt, P. 142’ genomen op 21-9-1934 werd geanalyseerd 

door Denys (1997). Opvallend is al de door Van Oye genoteerde pH van slechts 3,8. Deze 

waarde stemt zeer goed overeen met de samenstelling van de diatomeeëngemeenschap. 

Hierin is Brachysira wygaschii (59%) veruit de dominante soort, met daarbij vooral B. serians 

(4,6%), Eunotia exigua (5%), E. incisa (5,2%), E. paludosa (11%), Pinnularia pseudogibba 

(5,4%) en Tabellaria binalis (3,2%). Een dergelijke samenstelling wijst ontegensprekelijk op 

ionenarm en zuur oligo(dys)troof water. De exacte locatie van dit monster is onbekend 

(kruispunt van wegen of van kanalen?), maar gezien de aanwijzingen betreft het misschien 

Miramar1. 

Een sedimentmonster uit de zwem- en roeivijver van het recreatiedomein Zilvermeer, 

genomen in het najaar van 2003, werd eveneens geanalyseerd (L. Denys, niet 

gepubliceerd). Het betrof toen een uitermate helder water met een submerse begroeing van 

Juncus bulbosus en Sphagnum cuspidatum. De aangetroffen gemeenschap bestond 

hoofdzakelijk uit Brachysira brebissonii (48,8%), met daarbij Eunotia exigua (13,4%), E. 

paludosa (18,2%), Psammothidium marginulatum (9,4%) en Pinnularia pseudogibba (3,8%). 

Ook deze gemeenschap wijst op zeer voedselarme, eerder zure omstandigheden, zij het wel 

beter gebufferd dan bij het oude monster het geval was. De pH in deze vijver was toen ook 

iets hoger dan de waarde uit 1934 (door VMM in 2003 gemeten waarden schommelen 

                                                
1 Van Oye & Cornil (1940) vermelden nog een tweede monster uit de omgeving, maar 
wellicht genomen aan de noordzijde van het kanaal, van dezelfde datum (p. 23; ‘P. 145 
Desschel. Puits de sable’) maar met een veel hogere pH van 7,4. 
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tussen 4,3 en 5,3), maar er mag niet van uitgegaan worden dat de oude meting zeer correct 

was2. 

Al bij al geven deze waarnemingen aan dat in de verschillende zandputten zeer 

uiteenlopende omstandigheden mogelijk zijn, uiteenlopend van ‘zuur, zwak gebufferd, ionen- 

en voedselarm’, in overeenstemming met de grondwaterkwaliteit, tot alkalisch en vrij hard 

water, wat meer aansluit bij de samenstelling van het kanaalwater. 

  

                                                
2 Zowel in de zwem- en roeivijver als in de surfvijver van het Zilvermeerdomein is er recent 
een sterke stijging van de pH opgetreden. In eerstgenoemde bedroeg de gemiddelde pH 
tussen 23/4/2003 en 1/8/2006 5,0 ± 0,3 en van 7/8/2006 tot 11/9/2012 6,9 ± 0,5. In de 
surfvijver was dit tussen 14/5/2003 en 4/9/2006 eveneens 5,0 ± 0,3, maar van 8/5/2007 tot 
4/9/2012 7,1 ± 0,4. De waarden voorafgaand aan de toename lijken meer aan te sluiten bij 
de ‘natuurlijke’ toestand. 
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3.5 Macrofyten 

3.5.1 Materiaal en methoden 

Een opname is uitgevoerd van de vegetatiesoortensamenstelling en –abundantie van de 

watervegetatie in de gehele waterlichamen, tot op een diepte van 4 m, zoals voorgeschreven 

voor het type Aw-e en Aw-om. De totale oppervlakte die aldus in rekening wordt gebracht is 

7% van het totaal voor de Kanaalplas De Maat en 8% voor het Rauwse Meer. In de eerste 

plaats werd rond de submerse vegetatie gevaren en werd de route opgeslagen in een GPS 

(Garmin, GPSmap 60CSx; waypoint per 5 meter; fout = 3 m). Dit kon gebeuren omwille van 

de helderheid van het water (zicht tot 7m in de Kanaalplas De Maat en in het Rauwse Meerin 

augustus 2013) waardoor alle submerse vegetatie zeer gemakkelijk opgemeten kon worden. 

Er werd ook een eerste voorlopige inventarisatie van de planten gedaan. Deze stap vormt de 

dataset voor de Kanaalplas De Maat. Voor het Rauwse Meer werd op basis van deze 

gegevens en de algemene vorm en kenmerken van het meer, het meer in zones 

onderverdeeld. Nadien werd er wadend door het meer gestapt om de inventarisatie 

nauwkeurig te doen. Bij twijfel over soortendeterminatie werd een hark gebruikt om de 

planten boven water te halen. Daar waar de submerse begroeiing reikte tot 4m diepte (en 

dieper) werd een kleine motorboot  ingezet, waarbij met behulp van een werpanker de 

vegetatie naar boven werd gebracht. 

De vegetatieopnamen van watersegmenten werden aangevat en beëindigd in augustus 

2013. Abundantie-opnamen van de watervegetatie gebeurden met een vereenvoudigde 

Tansley-schaal (cf. hoofdstuk 2 in Schneiders et al. 2004). De identificatie is gebeurd tot op 

het door Leyssen et al. (2005) opgegeven niveau. Voor de kwaliteitsbepaling is de door 

Schneiders et al. (2004) en Leyssen et al. (2005) voorgestelde methode voor wateren van 

het Aw-e en Aw-om type (Rauw) en van het Aw-e type (de Maat) als uitgangspunt gebruikt. 

Typespecifieke waterplanten, evenals verstoringsindicatoren worden voor het type Aw-e en 

Aw-om opgesomd door Lock et al. (2007). Er werd gebruik gemaakt van een geüpdate 

standaardlijst (versie 29-11-2013). Hierin wordt, afwijkend van eerdere versies, Ranunculus 

trichophyllus in de lijst van typespecifieke soorten voor Aw-om opgenomen en Rorippa 

amphibia als verstoringsindicator beschouwd voor dit watertype. 

Uit een algemene verkenning van de oevervegetatie van beide plassen, met bijzondere 

aandacht voor het voorkomen van typevreemde en verstoringsindicerende taxa, bleek dat er 

geen reden was om een beduidende afwijking van de verwachtingen te veronderstellen. 

Meer gedetailleerde opnamen werden dan ook niet verricht. 

 

3.5.2 Resultaten 

In totaal werden er 13 soorten macrofyten waargenomen in het water van Kanaalplas De 

Maat en 60 taxa (waarvan minstens 5 kranswieren en 9 hydrofytische vaatplanten) in het 

Rauwse Meer (Tabel 28). De verspreiding van de dominante soorten is weergegeven in Fig. 

50. De EKC-scores van de verschillende deelmaatlatten scoorden variabel in de Maat en in 

Rauw als Aw-e type (Tabel 29 en 30). Deze score voor het Rauwse Meer wijkt af van 

diegene die berekend werd voor het Rauwse Meer als Aw-om type (Tabel 31). De 

deelmaatlaat Specificiteit scoorde ‘zeer goed’ voor waterplanten in de Kanaalplas De Maat, 

‘goed’ in Rauwse Meer als Aw-e type en ‘matig’ in Rauwse Meer als Aw-om type. Voor de 

deelmaatlat Verstoring scoren beide meren ‘goed’ als Aw-e type, alsook als Awom type voor 



89 
 

Rauwse Meer. Vooral de enorme abundantie van smalle waterpest (Elodea nuttallii) die niet 

typespecifiek is (invasieve exoot) zorgt voor een afzwakking van de score in Rauwse Meer 

(Fig. 51). De deelmaatlat Groeivormen scoort ‘goed’ in de Kanaalplas De Maat, waar deze 

deelmaatlat werd opgewaardeerd door de aanwezigheid van magnopotamiden (doorgroeid 

fonteinkruid). In Rauwse Meer zorgden de aanwezigheid van o.a. kranswieren voor een 

opwaardering en scoort deze deelmaatlat ‘zeer goed’ voor beide meertypes. De deelmaatlat 

Vegetatieontwikkeling scoort ‘zeer goed’ in Rauwse Meer voor beide meertypes, maar 

slechts ‘matig’ in de Kanaalplas De Maat. Hierbij dient opgemerkt te worden dat op vele 

ondiepe plaatsen in beide meren, maar voornamelijk in de Kanaalplas De Maat de vegetatie 

gedrongen voorkomt. Nergens vulde een soort de gehele waterkolom en zeer vaak bleef het 

zelfs maar beperkt tot een ijle bodembegroeiing. Dit kan te wijten zijn aan een hoge 

herbivoriedruk (watervogels en mogelijks graskarpers).  

Wegens het ‘one out – all out’ principe kunnen we besluiten dat de EKC-score voor de 

macrofyten voor de Maat matig genoemd mag worden. Rauw als Aw-e type kunnen we als 

goed bestempelen, maar slechts matig als Aw-om type. 
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Tabel 28: Lijst van waargenomen macrofytensoorten in beide meren. Alleen taxa die in het water stonden werden 
in deze lijst opgenomen. Soorten aangeduid met een (*) werden waargenomen, maar komen niet voor in de 
standaardlijst van Leyssen et al. (2005). Soorten aangeduid met een (

B
) worden als bijzonder aanschouwd en 

verhogen de score voor groeivormen. Soorten in het vet behoren tot de kenmerkende soorten van een Europees 
beschermd vegetatietype van de Habitatrichtlijn. 

 

 

Rauwse Meer   

Alisma plantago-aquatica Epilobium hirsutum Phalaris arundinacea 

Alnus glutinosa Glyceria maxima Phragmites australis 

Angelica sylvestris Hydrocharis morsus-ranae Polygonum hydropiper 

Bidens frondosa Hydrodiction reticulatum Potamogeton berchtoldii 

Butomus umbellatus Iris pseudacorus Potamogeton crispus 

Carex elata Juncus acutiflorus Potamogeton pectinatus 

Carex paniculata Juncus bulbosus Potamogeton pusillus 

Carex pseudocyperus Juncus conglomeratus Ranunculus trichophyllus 

Carex riparia Juncus effusus Rorippa amphibia 

Carex rostrata Lemna minor Rumex hydrolapathum 

Chara contraria Lycopus europaeus Salix alba 

Chara globularis Lysimachia thyrsiflora Salix cinerea 

Chara virgata Lysimachia vulgaris Scirpus maritimus 

Chara vulgaris Lythrum salicaria Scirpus setaceus 

Comarum palustre Mentha aquatica Scirpus tabernaemontani 

Draadwier Molinia caerulea Scutellaria galericulata 

Drepanocladus aduncus Myriophyllum spicatum Sparganium emersum 

Elatine hexandra
B (voor Aw-om)

 Nitella flexilis/opaca Sparganium erectum 

Eleocharis acicularis Nitella opaca Typha latifolia 

Eleocharis palustris Peucedanum palustre  

Elodea nuttallii Persicaria amphibia*  

   

Kanaalplas De Maat   

Acorus calamus Myriophyllum spicatum Potamogeton pectinatus 

Elodea canadensis Nymphaea sp. Potamogeton perfoliatus 

Elodea nuttallii Phalaris arundinacea Typha latifolia 

Iris pseudacorus Phragmites australis  

Juncus effusus Potamogeton crispus  
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Figuur 50: verspreidingskaarten van dominante waterplanten in Kanaalplas De Maat (boven) en het Rauwse 
Meer (onder). Potamogeton soorten = schedefonteinkruid, gekroesd fonteinkruid en doorgroeid fonteinkruid. 
Elodea soorten = brede en smalle waterpest. 
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Tabel 29: EKC-scores van de verschillende deelmaatlatten voor de Maat onder het Aw-e type. 

Deelmaatlat Code EKC score EKC-klasse 

Specificiteit TS 0,89 zeer goed 

Verstoring V 0,79 goed 

Groeivormen GV 0,70 goed 

Vegetatieontwikkeling VO 0,50 matig 

 

Tabel 30: EKC-scores van de verschillende deelmaatlatten voor Rauw onder het Aw-e type. 

Deelmaatlat Code EKC score EKC-klasse 

Specificiteit TS 0,62 goed 

Verstoring V 0,72 goed 

Groeivormen GV 1 zeer goed 

Vegetatieontwikkeling VO 0,90 zeer goed 

 

Tabel 31: EKC-scores van de verschillende deelmaatlatten voor Rauw onder het Aw-om type. 

Deelmaatlat Code EKC score EKC-klasse 

Specificiteit TS 0,51 matig 

Verstoring V 0,67 goed 

Groeivormen GV 1 zeer goed 

Vegetatieontwikkeling VO 0,90 zeer goed 

 

 

  

Figuur 51: dominantie van Smalle waterpest (Elodea nutallii) in het Rauwse Meer.  
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3.5.3 Europees beschermde vegetaties 

Zowel in de Kanaalplas De Maat als in het Rauwse Meer werden soorten aangetroffen die 

behoren tot Europees beschermde vegetaties volgens de Habitatrichtlijn.  

Kanaalplas De Maat 

In Kanaalplas De Maat werd doorgroeid fonteinkruid (Potamogeton perfoliatus) aangetroffen. 

Deze soort is een sleutelsoort voor het habitattype 3150: ‘van nature eutrofe meren met 

vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition’ (Denys et al. 2007; Leyssen et al. 

2009). Gezien de geringe abundantie van 1 sleutelsoort en bijgevolg de geringe oppervlakte 

van de habitatwaardige vegetaties en de mate waarin verstoringssoorten aanwezig zijn is het 

habitattype slecht ontwikkeld en verkeert het in een ongunstige staat van instandhouding. 

Rauwse Meer 

In het Rauwse Meer werden verschillende soorten aangetroffen die behoren tot maar liefst 

vier verschillende Europees beschermde habitattypen. Het voorkomen van gesteeld 

glaskroos (Elatine hexandra), naaldwaterbies (Eleocharis acicularis) en borstelbies (Scirpus 

setaceus) wijst op de aanwezigheid van het habitattype 3130: ‘oligotrofe tot mesotrofe 

stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflora en/of de Isoeto-

Nanojuncetea Subtype: eenjarige dwergbiezenvegetaties (Isoeto-Nanojuncetea) (Denys et 

al. 2007; Leyssen et al. 2009). Gesteeld glaskroos (Fig. 52) komt lokaal en vooral langsheen 

de zuidzijde van de plas abundant voor in de ondiepe zones. Naaldwaterbies en borstelbies 

komen in dezelfde zone occasioneel voor op droogvallende oevers. Gezien het gering aantal 

sleutelsoorten en de mate waarinvan eutrofiëring-indicerende soorten aanwezig zijn verkeert 

de habitat in een ongunstige staat van instandhouding.  

 

 

  
Figuur 52: gesteeld glaskroos (Elatine hexandra), links, als sleutelsoort voor het habitattype 3130 en kikkerbeet 
(Hydrocharis morus-ranae), rechts, als sleutelsoort voor het habitattype 3150 komen beide voor in het Rauwse 
Meer. 

 

In de inham aan de westelijke zijde van het Rauwse Meer werd kikkerbeet (Hydrocharis 
morus-ranae) aangetroffen (Fig. 52). Deze soort  is kenmerkend voor het habitattype 3150: 
‘van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition’ 
(Denys et al. 2007; Leyssen et al. 2009). Gezien de geringe bedekking op een kleine 
oppervlakte, het geringe aantal sleutelsoorten en het aandeel van verstoringsindicatoren 
verkeert de habitat in een ongunstige staat van instandhouding.  
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Vooral in de ondiepe delen (0-2m) langsheen de zuid- en westkant van het Rauwse meer 

komen vaak abundante tot lokaal dominante vegetaties voor van kranswieren (Fig. 53) met 

donker glanswier (Nitella opaca), teer kransblad (Nitella virgata) en brokkelig kransblad 

(Chara contraria). Deze soorten zijn typerend voor het habitattype 3140: ‘kalkhoudende 

oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties’ (Denys et al. 2007; Leyssen 

et al. 2009). Naast deze soorten komen verspreid nog andere kranswieren voor, zoals 

gewoon kransblad (Chara vulgaris) en breekbaar kransblad (Chara globularis).Gezien de 

aanwezig van voldoende grote kranswiervelden die voor meer dan 50% bestaan uit 

sleutelsoorten en een goed doorzicht verkeert het habitatype waarschijnlijk in een gunstige 

staat van instandhouding. De aanwezigheid van de exoot smalle waterpest vormt mogelijk 

een knelpunt waardoor de staat van instandhouding ongunstig kan zijn.  

 

 

  
Figuur 53: Donker glanswier (Nitella opaca), links en teer kransblad (Chara virgata) rechts vormen lokaal 
dominante kranswiervegetaties in het Rauwse Meer. 

 

In de westelijke inham werden goed ontwikkelde verlandingsvegetaties vastgesteld (Fig. 54) 

gedomineerd door snavelzegge (Carex rostrata) en begeleid door wateraardbei (Comarum 

palustre) en moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora). Deze soorten kenmerken het 

habitattype 7140: ’overgangs- en trilveen, subtype: mineraalarm, circumneutraal 

overgangsveen’ (Wauters 2007; Wauters et al. 2009). Gezien een aantal criteria, waaronder 

de grootte van de habitatvlek en het aantal aanwezige sleutelsoorten, verkeert de habitat in 

een ongunstige staat van instandhouding.  

 

  
Figuur 54: verlandingsvegetaties met snavelzegge (Carex rostrata) en moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora). 
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3.5.3 Helofytenvegetaties 

De ontwikkeling van oever- en verlandingsvegetaties wordt door de dominante aanwezigheid 

van steile oevers (zie 3.1.2) in combinatie met een beperkte oppervlakte aan ondiepe delen 

bemoeilijkt. Verder verloopt deze ontwikkeling moeizaam door de sterke windwerking 

(golfslag). De oevervegetatie wordt hierdoor vaak gekenmerkt door pollenvormende soorten 

zoals gele lis (Iris pseudacoris), kalmoes (Acorus calamus), pitrus (Juncus effusus), 

biezenknoppen (Juncus conglomeratus) en pluimzegge (Carex paniculata) (Fig. 55). 

Verspreid bestaat de oevervegetatie uit kleine kernen en smalle zones van helofyten met riet 

(Phragmites australis), zeggen zoals stijve zegge (Carex elata) en snavelzegge (Carex 

rostrata), grote lisdodde (Typha latifolia), zeebies (Scirpus maritimus) en ruwe bies (Scirpus 

tabernaemontani). 

 

  
Figuur 55: De helofytenvegetaties langs steile oeverranden in het Rauwse Meer worden gedomineerd door 
pollenvormers zoals pitrus (Juncus effusus) en pluimzegge (Carex paniculata) of bestaan uit smalle gordels van 
vooral riet (Phragmites australis). 

 
Voorbeelden van goed ontwikkelde oevervegetaties bevinden zich langs de oostelijke oever 

van de Kanaalplas De Maat en op de westelijke oever van het Rauwse Meer (Fig. 56). In die 

zones zijn minder steile oevers aanwezig en worden de vegetatiekernen groter in ondiepe 

zones en/of windluwe plekken met minder golfslag. Opvallend zijn de westelijke zones waar 

goed ontwikkelde en soortenrijke oevervegetaties bekomen werden na hierop gerichte 

inrichting. Hier werden de oeverhelling meer geleidelijk gemaakt, ondiepe zones gecreëerd 

en is de invloed van golfslag door aanleg van barrières verminderd. Deze wijze van inrichting 

kan als voorbeeld dienen voor eventuele verdere initiatieven bij het ontwikkelen van oever- 

en verlandingsvegetaties waardoor de vegetatiestructuur zou verbeteren. Dit is vooral van 

belang om meer habitat voor fauna zoals libellen en broedvogels te creëren. Vaak zijn in 

diepe plassen de waterkwaliteitsvoorwaarden en de aanwezigheid van voedsel voor 

dergelijke soorten voldoende aanwezig, maar ontbreekt het aan genoeg habitat om te 

foerageren, schuilen en te reproduceren. 
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Figuur 56: Goed ontwikkelde helofytenvegetaties in luwe zones met dominantie van ruwe bies (Scirpus 
tabernaemontani) in het Rauwse Meer (links) en riet (Phragmites australis) in Kanaalplas De Maat (rechts). 
 

3.5.4 Begrazingsdruk 

In het Rauwse Meer werd op meerdere plaatsen een sterke begrazing van 

helofytenvegetaties in het water door watervogels waargenomen. Het betrof voornamelijk 

vraat op jonge uitlopers van riet (Phragmites australis), waardoor de rietkernen het zeer 

moeilijk hebben om uit te groeien (Fig. 57). Als mogelijke grazers komen vooral meerkoet 

(Fulica atra) en verschillende ganzensoorten in aanmerking. Vooral de aanwezigheid van 

groepen zomerganzen, zoals parkgans (Anser anser forma domesticus), grauwe gans 

(Anser anser), grote Canadese gans (Branta canadensis) en nijlgans (Alopochen 

aegyptiaca), kunnen aanzienlijke schade toebrengen aan helofytenvegetaties. Dit werd 

meermaals vastgesteld in diverse Vlaamse natuurgebieden, zoals in de Kraenepoel (Oost-

Vlaanderen), de Bourgoyen (Oost-Vlaanderen), het Vinne (Vlaams Brabant) en in de  

natuurcompensatiegebieden op Linkeroever (Oost-vlaanderen). Het afschermen van 

rietvegetaties kan de ontwikkeling van grotere rietkernen bevorderen. Het afvangen van 

groepen overzomerende en ruiende ganzen vormt een bijkomende optie. Dergelijke 

ruiplaatsen, voornamelijk van nijlganzen en grote Canadese ganzen werden vastgesteld op 

de NO-oever van het Rauwse Meer.  

 

Plaatselijk en in ondiepe zones kon ook het kortwieken van waterplantenvegetaties 

waargenomen worden. Hierbij waren het vooral meerkoeten die op de aanwezige 

kranswieren en fonteinkruiden foerageerden.  

  

  
Figuur 57: Door watervogels begraasde rietvegetaties in het Rauwse Meer. 

http://waarnemingen.be/gebied/view/29185?sp=152
http://waarnemingen.be/gebied/view/29185?sp=152
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3.5.5 Drijvende eilanden 

Op het Rauwse Meer werd in het kader van een natuurinrichtingsproject (Grieten 2009) 

geëxperimenteerd met het aanleggen van kunstmatige eilanden als broedgelegenheid voor 

vogels zoals visdief (Sterna hirundo) en zwarte stern (Chlidonias niger). Hiertoe werden 4 

drijvende en verankerde eilanden aangelegd in het NW van het Rauwse Meer. Het betrof 

twee vegetatie-eilanden, beplant met voornamelijk zeggensoorten, 1 veeneiland en 1 

keieneiland. Deze vegetatie-eilanden werden beplant met 12 inheemse plantensoorten, 

vooral grotere zeggensoorten, aangevuld met een aantal algemene soorten, maar ook met 

minder evidente soorten zoals mattenbies (Scirpus lacustris) en grote boterbloem 

(Ranunculus lingua). De herkomst van deze soorten is duister. Het veeneiland werd 

gedeeltelijk opgevuld met veensubstraat afkomstig uit het natuurreservaat het Buitengoor (!). 

Op het veeneiland werd maaisel van trilveenvegetaties aangebracht, afkomstig uit het 

natuurreservaat De Most in Balen. Het maaisel bevatte volgende soorten: moeraswederik 

(Lysimachia thyrsiflora), wateraardbei (Comarum palustris), moerasviooltje (Viola palustris), 

waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), holpijp (Equisetum fluviatile), snavel- en sterzegge 

(Carex rostrata en C. echinata). Pitrus (Juncus effusus) werd zoveel mogelijk verwijderd uit 

het maaisel. Deze eilanden werden in 2008 volledig ingericht en geplaatst. Hoewel in de 

thesis van Grieten (l.c.) verdere monitoring van deze kunstmatige eilanden gesuggereerd 

wordt is hiervan niets teruggevonden. Vanop enige afstand is van vegetatieontwikkeling op 

deze eilanden weinig te merken, wellicht door het uitspoelen van het substraat.  

Het belang van dit initiatief ligt hem vooral in een potentiële verklaring van het voorkomen 

van enkele bijzondere soorten in de oevervegetatie van het Rauwse Meer. Zo komen er in 

de oevervegetatie soorten voor waarvan bekend is dat hun kolonisatievermogen gering is 

zoals moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora), wateraardbei (Comarum palustris), 

mattenbies/ruwe bies (Scirpus lacustris/S. tabernaemontani) en kikkerbeet (Hydrocharis 

morus-ranae). Het was dan ook verwonderlijk deze soorten in een relatief jonge groeve als 

het Rauwse Meer aan te treffen. Het gebruik van gebiedsvreemd bodemmateriaal en 

maaisel kan dit verklaren. Mogelijk zijn ook diasporen van plantensoorten aangevoerd bij het 

inrichten van de oeverzones aan de noordwestelijke zijde van de plas.  

 

3.6 Macro-invertebraten 

3.6.1 Kanaalplas De Maat 

3.6.1.1 Materiaal en methoden 

In 2009 (juni) en 2013 (mei) werden telkens vier monsters door VMM genomen en 

geanalyseerd (Fig. 58). Meetplaats 314000 is vanaf 2005 jaarlijks bemonsterd, zij het op 

zeer uiteenlopende tijdstippen (april-oktober). 

Gegevens over de macrofaunasamenstelling zijn ingezameld zoals aangegeven door 

Gabriels et al. (2004) en voorgeschreven door de VMM (VMM/AMO/GP2/3.102, Procedure 

voor de monsterneming van macro-invertebraten in oppervlaktewater d.m.v. een handnet, 

uitgave 4, 15/09/2006). Het betreft een semikwantitatieve bemonstering met een 

standaardhandnet van de verschillende habitats (bodem, submerse vegetatie, emerse 

vegetatie, open water, …) op een aantal ruimtelijk verspreide plaatsen, aangevuld met een 

handmatige inzameling van macrofauna op harde substraten. Een overzicht van de 

bemonsterde subhabitats per staalnameplaats wordt gegeven in Tabel 32. 
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Figuur 58: Ligging van de staalnameplaatsen voor macro-invertebraten in Kanaalplas De Maat (achtergrond 
orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Antwerpen - Oost, opname mei 2012, GDI-Vlaanderen). 

 

Tabel 32: Bemonsterde mesohabitats voor de bepaling van de MMIF in Kanaalplas De Maat. 

 plaats keien/grind zand open water 

314000 x x x 

314001 - x x 

314005 - x x 

314008 - x - 

 
De monsters zijn op het terrein doorzocht, waarbij van alle waargenomen taxa enkele 

exemplaren zijn uitgezocht en bewaard in norvanol D (met ether gedenatureerde ethanol 90 

%). De verdere behandeling van de stalen (spoelen, fractioneren, triëren, determineren en 

bepalingen van MMIF) gebeurde volgens de gestandaardiseerde beproevingsmethode van 

de VMM (V/MM/AMO/GBM/2.001, Beproevingsmethode voor de bepaling van de Belgische 

Biotische Index, de Multimetrische Macro-invertebraten Index Vlaanderen en de Biotische 

Waterbodemindex, uitgave 4, 16/10/2006). Determinatie gebeurde minstens tot op het door 

Gabriels et al. (2004) aangegeven taxonomisch niveau, maar enkel voor sommige van de in 

2013 genomen monsters is de identificatie voor bepaalde taxa tot op de soort. 

Het door Gabriels et al. (2004) voorgestelde beoordelingssysteem voor alkalische meren (tot 

op heden zonder verder typologisch onderscheid) is gebruikt voor de kwaliteitsbepaling. De 

hierbij gebruikte index is wat criteria en berekening betreft vrijwel dezelfde als die voor 

stromende wateren. Er werd een aparte EKC bepaald voor alle stalen. Bij meerdere stalen in 

hetzelfde jaar geeft het gemiddelde hiervan de EKC voor het (deel)waterlichaam. 
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3.6.1.2 Resultaten en beoordeling 

 

Samenstelling 2013 

Een lijst van de in 2013 aangetroffen taxa is gegeven in Tabel 33. Getalsmatig overheersen 

mollusken, met vooral veel kieuwademende slakken (Bythinia, Valvata) en 

driehoeksmosselen (Dreissena), kreeftachtigen (Gammaridae, Mysidae en Corophiideae) en 

dansmuggen (Chironomideae, vooral Glyptotendipes). Daarnaast zijn schietmotten 

(Athripsodes, Mystacides) vrij talrijk; van andere kokerjuffers zijn de aantallen lager. 

Enkele van de waargenomen soorten zijn meer typisch voor stromende wateren en grotere 

stilstaande wateren (Haliplus fluviatilis, Platambus maculatus, Lype reducta, Tinodes 

waeneri). De bolle stroommossel, Unio tumidus, is eveneens meer typisch voor stromend 

water (Fig. 59). Vercauteren et al. (2008) schenken bijzondere aandacht aan het voorkomen 

van deze soort in Kanaalplas De Maat. In het oostelijk deel werden vanaf tussen 50 en 100 

cm diep dichtheden van 5-20 exemplaren per m2 waargenomen. De aanwezigheid van goed 

ontwikkelde populaties van tweekleppigen (oa. driehoeksmossels, schildersmossel, 

zwanemossel) in het gebied wordt reeds gemeld uit de jaren ’80 (Draulands 1982; Loos 

1985),  Limnephilus binotatus zou in Nederland vooral in laag- en hoogveenwateren of in 

droogvallende plassen gevonden worden. 

 

 

 
Figuur 59: De najaden (grote bivalven) in de Desselse Meren. Van links naar rechts: Anadonta anatina, Unio 
pictorum, U. tumidus (Rauwse Meer; foto J. Packet). 

 

Het aantal en de talrijkheid van neobiota zijn opvallend hoog. Bij de vlokreeften zijn de 

aantallen van de niet-inheemse soorten hoger dan van Gammarus pulex. Naast soorten die 

ook in vrijwel alle geïsoleerde grote wateren gevonden worden (Potamopyrgus antipodarum, 

Dreissena polymorpha, Gammarus tigrinus) betreft het ook een aantal nieuwkomers die 

vooral in waterwegen voorkomen. 

De Donauplatworm (Dendrocoelum romanodanubiale), Donaupissebed (Jaera istri) en de 

polychaete worm Hypania invalida, worden pas sinds de eerste jaren van dit millennium in 

Antwerpse kanalen gesignaleerd (Vercauteren et al. 2005) en zijn nu alle tot in de Kempen 

doorgedrongen. Hun voorkomen in de plas is geenszins verwonderlijk gezien de open 

verbinding met het kanaal, het bootverkeer naar de jachthaven en de aanwezigheid van 
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geschikte omstandigheden (waterbeweging, zowel zandig substraat als stenen, kaaimuren, 

enz.). 

 
Tabel 33: Lijst van macro-invertebraten die zijn waargenomen in kanaalplas De Maat en hun aantallen (* niet-
inheems). 

  taxon  314300
0 

314001 314005 314308 

Plathelminthes Dendrocoelum D. romanodanubiale* - - - 3 

 Dugesia indet. - - 1 - 

Oligochaeta Lumbricidae indet. - - - 1 

 Lumbriculidae indet. 2 - 3 - 

 Tubificidae indet. 2 1 4 1 

Polychaeta Ampharetidae Hypania invalida* 2 - - - 

Hirudinea Erpobdella E. octoculata - 6 1 2 

  E. testacea - 1 - - 

Mollusca Acroloxus A. lacustris - 5 1 - 

 Ancylus A. fluviatilis 4 6 1 15 

 Anodonta A. anatina 2 - - - 

  A. cf. anatina - 1 - - 

 Bathyomphalus B. contortus 2 6 - 1 

 Bithynia B. tentaculata 45 140 - 6 

 Corbicula indet. 9 - - - 

  C. fluminea*  8 3 8- 

 Dreissena indet. - - 4 - 

  D. bugensis* 100 15 - 40 

  D. polymorpha* 200 45 - 160 

 Gyraulus G. albus - 5 2 1 

 Lymnaea L. ovata 8 12 - 6 

 Physella P. cf. acuta - 2 - - 

 Pisidium indet. 35 20 40 4 

  taxon  314300
0 

314001 314005 314308 

       

 Potamopyrgus P. antipodarum* 7 10 - 30 

 Unio indet. - - 2 10 

  U. pictorum 5 5 2 - 

  U. tumidus 10 15 2 - 

 Valvata V. piscinalis 35 20 - 120 

Crustacea Asellidae Asellus aquaticus - - 1 - 

 Atyidae Atyaephyra desmaresti* - - - 1 

 Corophiidae Chelocorophium curvispinum* 80 65 - 180 

 Gammaridae indet. 30 - - - 

  Dikerogammarus villosus* 80 23 - 120 

  Gammarus pulex 10 - 20 - 

  Gammarus tigrinus* 20 110 - 45 

 Janiridae Jaera istri* 70 70 - 70 

 Mysidae indet. 200 - 30 - 

  Limnomysis benedeni* - 24  2 

 Talitridae Orchestia cavimana* - 1 - 1 

Diptera Ceratopogonidae indet. - - 9 4 

 Chironomidae non thummi-plumosus indet. 30 60 - 110 

  Glyptotendipes sp. 120 - 80 - 

 Tipulidae indet. - - - 1 

Coleoptera Dytiscidae Platambus maculatus 1 - - - 

 Haliplidae Haliplus apicalis 2 - - - 

  Haliplus flavicollis - 3 - - 

  Haliplus fluviatilis 3 - 2 - 

 Hydrophilidae Laccobius cf. simulator - - 1 - 

Hemiptera Micronecta indet. - 6 - - 

  M. scholtzi   5  

Ephemeroptera Caenis C. luctuosa - 3 10 2 

  C. robusta  - - 2 - 

Trichoptera Ecnomidae Ecnomus tenellus - - 1 - 

 Leptoceridae Athripsodes cinereus 30 12 50 2 
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  Mystacides longicornis 30 18 - 4 

  Mystacides longicornis/nigra - - 50 - 

  indet. - - - - 

 Limnephilidae indet. - - - 4 

  Anabolia nervosa 1 - - - 

  Limnephilus binotatus - - 6 - 

  Limnephilus lunatus 1 9 - - 

 Molannidae Molanna angustata 2 - 3 - 

 Psychomyidae Lype reducta 2 - 1 - 

  Tinodes waeneri 2 - - 6 

Hydracarina Hydracarina indet. - 1 8 5 

 

Odonata ontbreken in de monsters, maar in het veld werden ei-afleggende glassnijders 
(Brachytron pratense) waargenomen (Jo Packet, 2013). 
 

Beoordeling 2013 

Er zijn geen opvallende verschillen tussen de scores van de monsters voor de vijf 

deelmaatlatten (Tabel 34). Nummer 314000 heeft het kleinste aantal taxa en 314008 een iets 

lagere diversiteits- en tolerantiescores, maar veel maakt dit niet uit en alle monsters krijgen 

een MMIF tussen 0,8 en 0,85. Tezamen wordt een gemiddelde EKC van 0,84 opgetekend, 

wat beantwoordt aan een goed of beter ecologisch potentieel. 

 
Tabel 34. Maatlatscores (TAXA: aantal taxa; EPT: aantal EPT-taxa; INTOL: aantal overige intolerante taxa; SWI: 
Shannon-Wiener Index; GTS: gemiddelde tolerantiescore) en MMIF van de stalen genomen in Kanaalplas De 
Maat bij inbegrip van alle taxa. 

staal datum maatlatwaarden maatlatscores MMIF 

   TAXA EPT INTOL SWI GTS TAXA EPT INTOL SWI GTS  

314000 5/16/2013 25 4 6 2,3 5,28 3 3 3 3 4 0,80 

314001 5/16/2013 28 3 9 2,6 5,21 4 2 4 3 4 0,85 

314005 5/22/2013 26 6 6 2,4 5,23 3 4 3 3 4 0,85 

314008 5/16/2013 29 4 6 2,2 5,03 4 3 3 3 4 0,85 

gemiddelde   27,0 4,3 6,8 2,4 5,20 3,5 3 3,3 3 4 0,84 

 
Omdat niet alle identificaties tot op soortniveau gebeurd zijn is het niet mogelijk om de MMIF 
bij uitsluiting van niet-inheemse taxa op consequente wijze te bepalen. 
 
Samenstelling 2009 

De in 2009 aangetroffen soortensamenstelling wordt in Tabel 35 getoond. Ook in dit jaar zijn 

mollusken (Dreissena, Valvata) en kreeftachtigen (vooral Gammaridae) aantalsgewijs in de 

meerderheid, maar ten opzichte van 2013 zijn er toch enkele verschillen: Bythinia is 

nauwelijks aanwezig, maar Potamopyrgus en Valvata lijken meer talrijk voor te komen; 

Corophiidae, Janiridae en Mysidae en ook de trichopteren bereiken minder hoge aantallen. 

Er kunnen hooguit speculatieve veronderstellingen gemaakt worden ter verklaring (aandeel 

waterplanten in de monsters, populatie-aangroei niet-inheemse soorten, …). Het ontbreken 

(bijv. Acroloxus, Batyomphalus) of voorkomen (bijv. Polycelis, Piscicola) van minder 

frequente taxa die wel of juist niet in 2013 gevonden werden wijst veeleer op het belang van 

het toeval. 
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Tabel 35: Lijst van macro-invertebraten die in 2009 (22 juni) zijn waargenomen in Kanaalplas De Maat en hun 
aantallen (* niet-inheems). 

  taxon 314300

0 

314001 314005 314308 

Plathelminthes Dendrocoelum 1 1 1 - 

 Dugesia - - 4 2 

 Polycelis - - 2 - 

Oligochaeta Naididae - 5 1 2 

 Tubificidae 4 5 2 4 

Polychaeta Ampharetidae* - 1 - 2 

Hirudinea Erpobdella - - 1 1 

 Glossiphonia - - 3 - 

 Piscicola 1 1 1 1 

Mollusca Ancylus 2 35 2 15 

 Anisus - 1 - - 
 Anodonta 4 - - - 
 Bithynia 1 - - 1 

 Corbicula* 30 5 2 2 

 Dreissena* 160 70 5 26 

 Gyraulus 2 - - 5 

 Lymnaea 8 2 4 7 

 Physella* - - - 5 

 Pisidium - 54 5 5 

 Planorbis - 1 2 - 

 Potamopyrgus* 60 45 11 30 

 Unio 18 7 11 11 

 Valvata 100 260 30 35 

Crustacea Asellidae - - 25 - 

 Corophiidae* 11 24 2 19 

 Gammaridae 42 140 30 47 

 Janiridae* 1 7 13 10 

 Mysidae 4 21 11 12 

  taxon 314300

0 

314001 314005 314308 

 Palaemonidae - - - 1 

Diptera Chironomidae non thummi-plumosus 30 25 30 60 

 Chironomidae thummi-plumosus - - 7 - 

Coleoptera Haliplidae - - - 1 

Hemiptera Micronecta - - 1 1 

Ephemeroptera Caenis - - - 1 

Trichoptera Hydroptilidae - 2 - - 

 Leptoceridae 5 9 8 17 

 Phryganeidae - - 1 1 

 Psychomyidae 4 - - - 
Hydracarina indet. 2 4 12 4 

 

Beoordeling 2009 

De meeste beoordelingscriteria scoorden in 2009 vrij gelijkaardig als in 2013. Enkel de EPT-

score haalt duidelijk niet hetzelfde niveau. Geen enkel monster valt echter buiten het 

getolereerde bereik voor GEP of beter, zodat dit met een gemiddelde MMIF van 0,79 ook het 

globale beoordelingsresultaat blijft (Tabel 36). 

 

 

 

 



103 
 

Tabel 36: Maatlatscores (TAXA: aantal taxa; EPT: aantal EPT-taxa; INTOL: aantal overige intolerante taxa; SWI: 
Shannon-Wiener Index; GTS: gemiddelde tolerantiescore) en MMIF van de stalen genomen in Kanaalplas De 
Maat in 2009, bij inbegrip van alle taxa. 

plaats datum maatlatwaarden maatlatscores MMIF 

   TAXA EPT INTOL SWI GTS TAXA EPT INTOL SWI GTS  

314000 22/6/2009 21 2 6 2,1 5,29 3 2 3 3 4 0,75 

314001 22/6/2009 23 2 5 2,1 5,13 3 2 2 3 4 0,70 

314005 22/6/2009 28 2 7 2,8 5,04 4 2 3 4 4 0,85 

314008 22/6/2009 29 3 7 2,7 5,10 4 2 3 4 4 0,85 

gemiddelde   25,3 2,3 6,3 2,4 5,14 3,5 2 2,8 3,5 4 0,79 

 

Evolutie beoordeling 2005-2013 

Het verloop van de beoordeling voor meetpunt 314000 sinds 2005 is in Tabel 37 te zien. De 
op soortenaantallen gebaseerde scores fluctueren vrij chaotisch. Het aantal EPT-taxa en het 
totale aantal taxa zijn samen minimaal. De SWI is vanaf 2008 doorlopend wat hoger dan 
voorheen. Behalve in september 2006 en in april 2008 wordt de score op deze meetplaats 
beoordeeld als ‘GEP of beter’. 
 
Tabel 37: Maatlatscores (TAXA: aantal taxa; EPT: aantal EPT-taxa; INTOL: aantal overige intolerante taxa; SWI: 
Shannon-Wiener Index; GTS: gemiddelde tolerantiescore) en MMIF van de stalen genomen op meetplaats 
314000 in Kanaalplas De Maat sinds 2005, bij inbegrip van alle taxa. 

datum maatlatwaarden maatlatscores MMIF 

 TAXA EPT INTOL SWI GTS TAXA EPT INTOL SWI GTS  

12/09/2005 34 5 6 1,7 4,85 4 4 3 2 3 0,80 

29/09/2006 19 2 6 1,4 5,21 2 2 3 2 4 0,65 

12/10/2007 22 5 5 1,8 5,41 3 4 2 2 4 0,75 

07/04/2008 15 2 3 2,3 4,87 2 2 2 3 3 0,60 

22/06/2009 21 2 6 2,1 5,29 3 2 3 3 4 0,75 

11/10/2012 30 4 8 2,5 5,23 4 3 4 3 4 0,90 

16/05/2013 25 4 6 2,3 5,28 3 3 3 3 4 0,80 

 

3.6.2 Het Rauwse Meer 

3.6.2.1 Materiaal en methoden 

Door VMM zijn vier monsters van 22 mei 2013 geanalyseerd (Fig. 60); van meetplaats 

843300, ter hoogte van het Center Parks strandje, zijn ook gegevens van 15 juni 2006 en 26 

juni 2007 beschikbaar. Gegevens over de macrofaunasamenstelling zijn ingezameld zoals 

aangegeven door Gabriels et al. (2004) en voorgeschreven door de VMM 

(VMM/AMO/GP2/3.102, Procedure voor de monsterneming van macro-invertebraten in 

oppervlaktewater d.m.v. een handnet, uitgave 4, 15/09/2006; VMM/AMO/GBM/2.001, 

Beproevingsmethode voor de bepaling van de Belgische Biotische Index, de Multimetrische 

Macro-invertebraten Index Vlaanderen en de Biotische Waterbodemindex, uitgave 4, 

16/10/2006). Voor verdere details wordt verwezen naar Hoofdstuk 3.6.1.1. Een overzicht van 

de bemonsterde mesohabitats per staalnameplaats is gegeven in Tabel 38. 
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Figuur 60: Ligging van de staalnameplaatsen voor macro-invertebraten in Rauwse Meer (achtergrond orthofoto's, 

middenschalig, kleur, provincie Antwerpen - Oost, opname mei 2012, GDI-Vlaanderen). 

 

Tabel 38: Bemonsterde mesohabitats voor de bepaling van de MMIF in het Rauwse Meer. 

plaats zand open water 

843300 x x 

843302 x x 

843304 x x 

843306 x x 

 

De monsters zijn op het terrein doorzocht, waarbij van alle waargenomen taxa enkele 

exemplaren zijn uitgezocht en bewaard in norvanol D (met ether gedenatureerde ethanol 90 

%). De verdere behandeling van de stalen (spoelen, fractioneren, triëren, determineren en 

bepalingen van MMIF) gebeurde volgens de gestandaardiseerde beproevingsmethode van 

de VMM (V/MM/AMO/GBM/2.001, Beproevingsmethode voor de bepaling van de Belgische 

Biotische Index, de Multimetrische Macro-invertebraten Index Vlaanderen en de Biotische 

Waterbodemindex, uitgave 4, 16/10/2006). Determinatie gebeurde minstens tot op het door 

Gabriels et al. (2004) aangegeven taxonomisch niveau. 

Het door Gabriels et al. (2004) voorgestelde beoordelingssysteem voor alkalische meren (tot 

op heden zonder verder typologisch onderscheid) is gebruikt voor de kwaliteitsbepaling. De 

hierbij gebruikte index is wat criteria en berekening betreft vrijwel dezelfde als die voor 

stromende wateren. Er werd een aparte EKC bepaald voor alle stalen, het gemiddelde 

hiervan geeft de EKC voor het (deel)waterlichaam. 
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3.6.2.2 Resultaten en bespreking 

 
Samenstelling 2013 

De in 2013 genomen monsters van het Rauwse Meer bevatten iets meer taxa dan die van 
Kanaalplas De Maat (Tabel 39), maar vooral bijna twee maal zoveel individuen (1544 ± 222 
tegenover 793 ± 381). Mollusken en kreeftachtigen zijn ook hier het talrijkst. In het 
zuidwestelijke deel worden opvallend veel Mysidae aangetroffen. Asellidae, kokerjuffers 
(Leptoceridae) en haften (Caenis) komen in grotere aantallen voor. De bloedzuigers zijn 
meer divers dan in Kanaalplas De Maat. De beter ontwikkelde submerse vegetatie en 
rietpartijen liggen wellicht aan de basis van de hogere aantallen. Ook de haften (Caenis, 
Cloeon), het vrij grote aantal Asellus aquaticus in nr. 843300, de meer talrijke Planorbidae 
(Anisus, Batyomphalus, Gyraulus, Planorbis) en mogelijk ook de vele Pisidium, wijzen op de 
grotere hoeveelheden detritus en watervegetatie in deze plas. ‘Riviersoorten’ zijn dan weer 
minder goed vertegenwoordigd. 
 
Uitgaande van de veldwaarnemingen lijkt de densiteit aan grote zoetwatermosselen mogelijk 
groter te zijn dan in Kanaalplas De Maat (Fig. 61). In tegenstelling tot wat de analyse van de 
monsters aangeeft, zijn hierbij meer exemplaren van Unio tumidus dan van U. pictorum 
waargenomen. Anadonta anatina was de minst frequente soort is. Al deze mosselen worden 
overigens verzameld als hengelaas (Fig. 62). 
 

 

Figuur 61: Najaden tussen kranswier (Chara virgata, 
Nitella opaca) in het Rauwse Meer. 

.  

Figuur 62 Links: verzamelde zoetwatermosselen in een kuiltje langs de oever aan de zuidwestoever van het 

Rauwse Meer. Rechts: resten van een vuurtje en lege schelpen, achtergebleven na het koken van de mosselen 

om ze als hengelaas te gebruiken (uiterst rechts de rand van het kuiltje). 
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Verder lijken een aantal niet-inheemse taxa die in Kanaalplas De Maat voorkomen 

momenteel hier nog minder algemeen te zijn, of te ontbreken (Hypania invalida, Atyaephyra 

desmaresti, Jaera istri en Orchestia cavimana). De aanwezigheid van meerdere andere 

exoten laat vermoeden dat dit slechts van tijdelijke aard zal zijn.  

Tabel 39: Lijst van macro-invertebraten die zijn waargenomen op 22/5/2013 in het Rauwse Meer en hun aantallen 
(* niet-inheems). 

  taxon  8433

0000

0 

843302 843304 8433

06 Plathelminthes Dendrocoelum indet. - 1 - 11 

 Dugesia indet. - - 3 12 

  D. polychroa/tigrina* 14 - - - 

 Polycelis indet. 7 1 1 - 

  P. tenuis 7 - - - 

Oligochaeta Lumbriculidae indet. 8 - - 5 

 Tubificidae indet. - 25 40 3 

Hirudinea Erpobdella indet. - - - 8 

 Glossiphonia indet. - - 3 5 

 Helobdella indet. - 1 16 4 

  H. stagnalis 1 - - - 

 Hemiclepsis indet. - 1 4 1 

 Theromyzon indet. - - 2 - 

Mollusca Acroloxus A. lacustris - - - 2 

 Ancylus A. lacustris - - - 6 

 Anisus indet.  - - 1 

  A. vortex 1 - - - 

 Anodonta indet. - 10 2 3 

 Bathyomphalus B. contortus - - 1 2 

 Bithynia indet.  50 14 180 

  Bythinia tentaculata 65 - - - 

 Corbicula indet.* - 100 7 1 

  C. cf. fluminea (juveniel)* 150 - - - 

 Dreissena indet.* - 17 4 120 

  D. polymorpha* 250 - - - 

 Gyraulus indet. - - 5 8 

  G. albus 15 - - - 

 Lymnaea indet. - - - 2 

 Pisidium indet. 160 200 1000 500 

 Planorbis indet. - 1 1 10 

  P. planorbis 2 - - - 

 Potamopyrgus P. antipodarum* 8 25 6 50 

 Sphaerium indet. - - - 2 

  taxon  8433

0000

0 

843302 843304 8433

06        

 Unio indet. - 10 10 4 

  U. pictorum 1 - - - 

  U. tumidus 4 - - - 

 Valvata indet. - 1 8 20 

  V. piscinalis 1 - - - 

Crustacea Asellidae indet. - 2 25 120 

  Asellus aquaticus 200 - - - 

 Corophiidae Chelicorophium curvispinum* 5 3 9 100 

 Gammaridae indet. - 100 3 50 

  Gammarus pulex 3 - - - 

  Gammarus tigrinus* 50 - - - 

 Mysidae indet. - 500 70 160 

  Limnomysis benedeni* 500 - - - 

 Talitridae indet. - - - - 

Diptera Ceratopogonidae indet. 22 30 25 3 

 Chironomidae non C. thummi-plumosus indet. 35 50 80 100 

 Tabanidae indet. 4 2 - 3 

Coleoptera Haliplidae indet. 2 7 14 1 

  Haliplus flavicollis 3 - - - 

 Scirtidae indet. - - 1 - 
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Hemiptera Plea indet. - - 1 - 

 Sigara indet. - - 1 - 

Odonata Ischnura indet. - 4 - 13 

 Sympetrum indet. - 1 - 1 

Ephemeroptera Caenis indet. - 80 30 80 

  C. luctuosa 10 - - - 

  C. horaria 50 - - - 

 Cloeon indet. - 25 2 1 

 Ephemera indet. - 2 - 1 

  E. vulgata 1 - - - 

Trichoptera Hydroptilidae indet. - - 2 - 

 Leptoceridae indet. - 50 30 150 

  Athripsodes cinereus 15 - - - 

  Mystacides longicornis/nigra 45 - - - 

 Limnephilidae indet. - 3 3 25 

  Limnephilus lunatus 8 - - - 

  Limnephilus marmoratus 1 - - - 

 Molannidae indet. - 1 - 10 

  Molanna angustata 7 - - - 

 Phryganeidae indet. - - - 3 

 Psychomyidae indet. - - - 9 

Hydracarina indet. indet. - - 5 10 

Megaloptera Sialis indet. - - - 1 

 

Zichtwaarnemingen (Jo Packet, 2013), van onder meer tandems van zuidelijke keizerlibel 
(Anax parthenope), ei-afleggende glassnijders (Brachytron pratense) en de aanwezigheid 
van grote aantallen kanaaljuffers (Erythromma lindenii) en watersnuffels (Enallagma 
cyathigerum), duiden er op dat de in de monsters aangetroffen Odonata (Ischnura en 
Sympetrum) maar een beperkte kijk geven op de aanwezige soorten. Verder werden in de 
plas enkele exemplaren van de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes limosus) 
aangetroffen. De soort werd in het gebied van de Molse zandwinningsputten reeds gemeld 
begin de jaren ‘80 (Draulands 1982).  
 
Beoordeling 2013 

Met uitzondering van de diversiteitsindex die voor nr. 843304 slechts 1,4 bedraagt door het 
overwicht van Pisidium, behalen alle monsters hoge en uniforme scores voor alle 
kwaliteitscriteria (Tabel 40). Door het wat kleinere aantal intolerante taxa (7) krijgt monster 
843300 echter een iets lagere MMIF, nl. 0,9 in plaats van 0,95 zoals alle overige. Gemiddeld 
scoort Het Rauwse Meer met een MMIF van 0,93 nog beter dan Kanaalplas De Maat en 
eveneens een ‘goed of beter ecologisch potentieel’ voor macro-invertebraten. 

Tabel 40: Maatlatscores (TAXA: aantal taxa; EPT: aantal EPT-taxa; INTOL: aantal overige intolerante taxa; SWI: 
Shannon-Wiener Index; GTS: gemiddelde tolerantie score) en MMIF van de stalen genomen in 2013 in het 
Rauwse Meer. 

plaats datum maatlatwaarden maatlatscores MMIF 

   TAXA EPT INTOL SWI GTS TAXA EPT INTOL SWI GTS  

843300 22/5/2013 27 5 7 2,3 5,33 4 4 3 3 4 0,90 

843302 22/5/2013 30 6 9 2.2 5,37 4 4 4 3 4 0,95 

843304 22/5/2013 34 5 10 1,4 5,24 4 4 4 2 4 0,95 

843306 22/5/2013 44 8 11 2,6 5,30 4 4 4 3 4 0,95 

gemiddelde   33,8 6,0 9,3 2,1 5,3 4 4 3,8 2,8 4 0,93 

 
Ook hier zijn de identificaties nog onvoldoende nauwkeurig om de MMIF bij uitsluiting van 

niet-inheemse taxa op consequente wijze te bepalen. 

 
Samenstelling 2006-2007 
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De twee oudere monsters bevatten vooral veel Potamopyrgus, waterpissebedden en 

vlokreeften (Tabel 41). In 2006 werden beduidend meer insekten gevonden dan in 2007. 

Pisidium en Bythinia waren in deze jaren blijkbaar minder en Potamopyrgus meer talrijk op 

deze plaats dan in 2013; Limnomysis en Chelicorophium ontbraken nog. Najaden werden 

geheel niet verzameld. 

Tabel 41: Lijst van macro-invertebraten die zijn waargenomen op meetplaats 843300 in het Rauwse Meer in 2006 
en 2007 en hun aantallen (* niet-inheems). 

  taxon 15/6/2006 22/6/2007 

Plathelminthe

s 

Dendrocoelum 3 10 

 Dugesia 40 2 

Oligochaeta Lumbriculidae 10 5 

 Naididae - 10 

 Tubificidae 40 2 

Hirudinea Theromyzon 2 7 

Mollusca Bithynia 2 2 

 Corbicula* - 5 

 Dreissena* 70 30 

 Gyraulus 14 1 

 Pisidium 10 2 

 Potamopyrgus* 170 640 

Crustacea Asellidae 150 14 

 Gammaridae 250 25 

Diptera Ceratopogonidae 1 - 

 Chironomidae non C. thummi-plumosus 45 7 

Coleoptera Haliplidae 5 - 

Odonata Ischnura 40 - 

 Sympetrum 1 - 

Ephemeropter

a 

Caenis 16 4 

Trichoptera Ecnomidae 1 - 

 Hydroptilidae - 1 

 Leptoceridae 30 4 

 Limnephilidae 15 - 

Hydracarina indet. 11 - 

 
Beoordeling 2006-2007 

De beoordeling van de oudere monsters wordt gegeven in Tabel 42. Beide monsters zijn arm 
aan soorten, waardoor de scores voor TAXA, EPT en INTOL lager blijven dan in 2013. 
Samen met een lage diversiteit leidt dit in 2007 zelfs tot een matige score. 
 
Tabel 42: Maatlatscores (TAXA: aantal taxa; EPT: aantal EPT-taxa; INTOL: aantal overige intolerante taxa; SWI: 
Shannon-Wiener Index; GTS: gemiddelde tolerantie score) en MMIF van de stalen genomen in 2006 en 2007 op 
meetplaats 843300 in het Rauwse Meer. 

datum maatlatwaarden maatlatscores MMIF 

 TAXA EPT INTOL SWI GTS TAXA EPT INTOL SWI GTS  

15/6/2006 22 4 5 2,3 5,00 3 3 2 3 3 0,70 

26/6/2007 18 3 2 0,9 4,83 2 2 1 1 3 0,45 

 

3.6.3 Harde Putten 

3.6.3.1 Materiaal en methoden 

Op 23/6/2009 en 25/9/2013 werden telkens drie monsters genomen in Harde Putten en 

vervolgens geanalyseerd (848781, 848784, 848787); op meetplaats 848780 gebeurde dit op 

29/9/2006 en 18/10/2007 (Fig. 63, Tabel 43). Gegevens over de macrofaunasamenstelling 

zijn ingezameld zoals aangegeven door Gabriels et al. (2004) en voorgeschreven door de 

VMM (VMM/AMO/GP2/3.102, Procedure voor de monsterneming van macro-invertebraten in 
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oppervlaktewater d.m.v. een handnet, uitgave 4, 15/09/2006; VMM/AMO/GBM/2.001, 

Beproevingsmethode voor de bepaling van de Belgische Biotische Index, de Multimetrische 

Macro-invertebraten Index Vlaanderen en de Biotische Waterbodemindex, uitgave 4, 

16/10/2006). Voor verdere details wordt verwezen naar Hoofdstuk 3.6.1.1. 

 

 

Figuur 63: Ligging van de staalnameplaatsen voor macro-invertebraten in Harde Putten (achtergrond orthofoto's, 

middenschalig, kleur, provincie Antwerpen - Oost, opname mei 2012, GDI-Vlaanderen) 

Tabel 43: Bemonsterde mesohabitats voor de bepaling van de MMIF in Harde Putten. 

plaats detritus keien/grind zand open water 

848780 x x x x 

848781 - x x x 

848784 x - x x 

848787 - - x x 

 
Het door Gabriels et al. (2004) voorgestelde beoordelingssysteem voor alkalische meren (tot 

op heden zonder verder typologisch onderscheid) is gebruikt voor de kwaliteitsbepaling. De 

hierbij gebruikte index is wat criteria en berekening betreft vrijwel dezelfde als die voor 

stromende wateren. Er werd een aparte EKC bepaald voor alle stalen. Bij meerdere stalen in 

hetzelfde jaar geeft het gemiddelde hiervan de EKC voor het (deel)waterlichaam. 

 

3.6.3.2 Resultaten en bespreking 

Samenstelling 2012 

Het macrofaunabeeld van Harde Putten wordt in 2012 bepaald door dezelfde groepen als in 

beide andere plassen: veel Bythinia, Dreissena en dansmuglarven, met daarbij 
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waterpissebedden, slijk- en aasgarnalen en vlokreeften (Tabel 44). Van Potamopyrgus 

worden maar enkele exemplaren gevonden, maar Lymnaea is talrijker dan in beide andere 

plassen. Door de lage aantallen Pisidium is de gelijkenis met Kanaalplas De Maat mogelijk 

iets groter. Sphaerium lijkt hier de plaats van Pisidium in te nemen. Enkele van de niet-

inheemse soorten die in Kanaalplas De Maat voorkomen lijken afwezig, maar Atyidae zijn al 

wel op het appel. 

 
Tabel 44: Lijst van macro-invertebraten die zijn waargenomen in Harde Putten op 25/9/2012 en hun aantallen (* 
niet-inheems). 

  taxon 848781 848784 848787 

Plathelminthes Dendrocoelum - - 5 

 Dugesia - - 3 

Oligochaeta Naididae - - 1 

 Tubificidae 37 27 44 

Hirudinea Erpobdella 4 2 22 

 Glossiphonia 4 - 2 

 Haemopis 2 - - 

 Piscicola 1 - 1 

 Theromyzon - - 2 

Mollusca Acroloxus 7 - - 

 Ancylus - 1 1 

 Anodonta 1 - 1 

 Bathyomphalus 3 - 1 

 Bithynia 14 210 56 

 Corbicula* - 48 - 

 Dreissena* 120 108 137 

 Gyraulus 5 2 22 

 Hippeutis 7 - 1 

 Lymnaea 9 51 66 

 Physa 10 1 11 

 Physella* - - 5 

 Pisidium - 5 - 

 Potamopyrgus* - 3 4 

 Sphaerium 1 28 50 

 Unio 2 1 5 

  taxon 848781 848784 848787 

 Valvata 2 - 26 

Crustacea Asellidae 50 3 77 

 Atyidae* - - 6 

 Corophiidae* 1 38 63 

 Gammaridae 74 45 148 

 Mysidae 28 37 75 

Diptera Ceratopogonidae 2 - - 
 Chironomidae non thummi-plumosus 140 33 68 

 Chironomidae thummi-plumosus 9 - 4 

 Psychodidae 10 - - 
 Sericostomatidae - 2 - 
Hemiptera Micronecta 10 - - 
 Notonecta - - 1 

 Sigara - - 2 

Odonata Coenagrion - - 15 

 Ischnura - 4 - 
Ephemeroptera Ephemera - 1 - 
 Caenis - 51 - 
Trichoptera Hydropsychidae - - 2 

 Leptoceridae - 23 6 

 Molannidae - 3  

 Phryganeidae - - 2 

Hydracarina indet. 4 - 3 

Megaloptera Sialis - 1 1 
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Beoordeling 2012 

Van de meest recent genomen monsters wordt enkel dit van de noordoever net niet 

beoordeeld als ‘GEP of beter’ door het volledig ontbreken van EPT-taxa. Voor de overige 

metrics wijkt dit monster niet af van beide andere (Tabel 45). Globaal wordt de kwaliteit van 

Harde Putten in 2012 wel als voldoende ingeschaald, met een MMIF die volledig spoort met 

die van Kanaalplas De Maat in 2013. 

 
Tabel 45: Maatlatscores (TAXA: aantal taxa; EPT: aantal EPT-taxa; INTOL: aantal overige intolerante taxa; SWI: 
Shannon-Wiener Index; GTS: gemiddelde tolerantie score) en MMIF van de stalen genomen op 25/9/2012 in 
Harde Putten. 

plaats datum maatlatwaarden maatlatscores MMIF 

   TAXA EPT INTOL SWI GTS TAXA EPT INTOL SWI GTS  

848781 25/9/2012 27 0 7 2,3 4,56 4 0 3 3 3 0,65 

848784 25/9/2012 25 5 5 2,4 5,36 3 4 2 3 4 0,80 

848787 25/9/2012 37 3 9 2,8 5,05 4 2 4 4 4 0,90 

gemiddelde   29,7 2,7 7,0 2,5 4,99 3,7 2,0 3,0 3,3 3,7 0,78 

 

Samenstelling 2009 

De junimonsters van 2009 onderscheiden zich vooral van de meest recente door de grote 

aantallen Potamopyrgus en Physa (Tabel 46). Ter hoogte van 848784 zijn op dit moment 

ook de aantallen kokerjuffers, Bithynia, Dreissena en pantserjufferlarven hoger dan in 

september 2012. 
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Tabel 46: Lijst van macro-invertebraten die zijn waargenomen in Harde Putten op 23/6/2009 en hun aantallen (* 
niet-inheems). 

  taxon 848781 848784 848787 

Plathelminthes Dendrocoelum 2 2 3 

 Dugesia 4 1 - 

 Polycelis 4 - 2 

Oligochaeta Naididae 3 - 9 

 Tubificidae 15 2 3 

Hirudinea Erpobdella 9 5 3 

 Glossiphonia 7 2 2 

 Helobdella 17 12 2 

 Hemiclepsis 1 3 3 

 Piscicola 2 1 2 

Mollusca Acroloxus 1 1 - 
 Anodonta - 1 - 
 Ancylus 40 1 - 
 Bithynia 25 300 8 

 Corbicula* 7 25 - 

 Dreissena* 30 400 17 

 Gyraulus 5 10 16 

 Hippeutis 1 - - 
 Lymnaea 27 1 14 

 Physa 10 300 27 

 Pisidium 6 12 1 

 Planorbis 1 - - 
 Potamopyrgus* 200 500 16 

 Unio - 9 3 

 Valvata 15 - 1 

Crustacea Argulidae 1 - - 

 Asellidae 25 30 20 

 Cambaridae* 1 - - 
 Gammaridae 40 25 39 

 Mysidae 15 20 15 

Diptera Ceratopogonidae - 2 - 

 Chironomidae non thummi-plumosus 15 - 30 

 Chironomidae thummi-plumosus 15 - 5 

 Dolichopodidae - - 1 

Coleoptera Dytiscidae 3 - - 

 Haliplidae 2 - 2 

 Hydrophilidae 3 - - 

Hemiptera Micronecta 20 - 13 

 Sigara 2 - 50 

Odonata Ischnura 1 6 - 
 Lestes - 40 - 
 Platycnemis - 1 - 
Ephemeroptera Caenis - 20 - 
Trichoptera Hydroptilidae - 56 1 

 Leptoceridae 3 50 - 

 Limnephilidae - - 9 

 Molannidae - 5 - 

 Phryganeidae 3 1 7 

 Psychomyidae - - 4 

Hydracarina indet. - - 2 

Megaloptera Sialis - 8 - 

 

Beoordeling 2009 

In 2009 haalden alle meetpunten een zeer hoge MMIF, zodat ook de globale score 

beduidend hoger bleef (Tabel 47). 
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Tabel 47: Maatlatscores (TAXA: aantal taxa; EPT: aantal EPT-taxa; INTOL: aantal overige intolerante taxa; SWI: 
Shannon-Wiener Index; GTS: gemiddelde tolerantie score) en MMIF van de stalen genomen op 23/6/2009 in 
Harde Putten. 

plaats datum maatlatwaarden maatlatscores MMIF 

   TAXA EPT INTOL SWI GTS TAXA EPT INTOL SWI GTS  

848781 23/6/2009 38 2 12 2,7 5,11 4 2 4 4 4 0,90 

848784 23/6/2009 33 5 9 2,1 5,42 4 4 4 3 4 0,95 

848787 23/6/2009 32 4 7 2,9 5,03 4 3 3 4 4 0,90 

gemiddelde   34,3 3,7 9,3 2,6 5,19 4,0 3,0 3,7 3,7 4,0 0,92 

 

Samenstelling 2006-2007 

Potamopyrgus was getalsmatig ook het meest abundante taxon op meetplaats 848780 in het 

najaar van 2006 en 2007, wat suggereert dan het tijdstip van bemonstering niet 

doorslaggevend was voor het verschil in talrijkheid tussen 2009 en 2012 (Tabel 48).  

 
Tabel 48: Lijst van macro-invertebraten die zijn waargenomen op monsterplaats 848780 in Harde Putten en hun 
aantallen (* niet-inheems). 

 taxon 29/09/2006 18/10/2007 

Plathelminthes Dendrocoelum 1 - 

 Dugesia 2 2 

Oligochaeta Naididae 21 34 

 Tubificidae 1 1 

Hirudinea Erpobdella 9 7 

 Glossiphonia 3 2 

 Helobdella 5 1 

 Hemiclepsis - 2 

 Piscicola 2 5 

Mollusca Acroloxus 8 5 

 Ancylus 4 4 

 Bithynia 40 2 

 Corbicula* 20 24 

 Dreissena* 40 11 

 Gyraulus 20 62 

 Lymnaea 60 16 

 Physa 10 - 

 Physella* 10 3 

 Pisidium 16 3 

 Potamopyrgus* 200 630 

 Sphaerium 2 - 
 Unio 1 - 
 Valvata 20 4 

Crustacea Asellidae 4 10 

 Corophiidae* 4 3 

 Gammaridae 100 40 

 Mysidae 3 300 

Diptera Chironomidae non thummi-plumosus 160 40 

Hemiptera Micronecta 4 6 

Odonata Ischnura 3 3 

 Platycnemis 4 - 

Ephemeroptera Caenis 2 3 

Trichoptera Ecnomidae 1 - 

 Leptoceridae 22 2 

Hydracarina indet. 2 - 
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Beoordeling 2006-2007 

In 2006 en 2007 werd een andere meetplaats gekozen, maar eveneens aan de noordzijde 

en vrij dicht bij nummer 848781. Hoewel Harde Putten in deze jaren amper uit ontginning 

genomen waren was het aantal taxa niet lager dan actueel in Kanaalplas De Maat (Tabel 

48). De scores lopen ietwat uiteen voor beide jaren en zijn niet zo hoog als in 2009, maar 

blijven in het bereik ‘GEP en beter’. 

 
Tabel 49: Maatlatscores (TAXA: aantal taxa; EPT: aantal EPT-taxa; INTOL: aantal overige intolerante taxa; SWI: 
Shannon-Wiener Index; GTS: gemiddelde tolerantie score) en MMIF van de stalen genomen in 2006 en 2007 op 
meetplaats 848780 in Harde Putten. 

datum maatlatwaarden maatlatscores MMIF 

 TAXA EPT INTOL SWI GTS TAXA EPT INTOL SWI GTS  

29/9/2006 34 3 9 2,5 5,03 4 2 4 3 4 0,85 

18/10/2007 28 2 7 1,7 4,89 4 2 3 2 3 0,70 

 

3.7 Vis 

Hoewel de ecologische kwaliteitsbeoordeling van de visgemeenschap geen deel uitmaakt 

van huidige studie, geven we toch een kort overzicht daar deze informatie belangrijke 

inzichten verschaft omtrent het ecologisch functioneren van het meer. Meer bepaald geeft de 

soortensamenstelling van het visbestand een klare kijk op de topdown-controle van het 

aquatisch voedselweb en kunnen bijgevolg oorzaken van de algemene ecologische kwaliteit 

van het meer, en eventueel te nemen beheersmaatregelen beter worden ingeschat. 

3.7.1 Rauwse meer 

Gegevens over de visgemeenschap werden samengebracht vanuit visuele waarnemingen 

tijdens het veldwerk in 2013 en gerichte bemonsteringen naar het visbestand door middel 

van schietfuiken en elektrovisserij in de tweede week van november 2013 (Van Thuyne et al. 

niet gepubliceerd). In totaal werden 10 soorten waargenomen (Tabel 50), waarvan numeriek 

kleine baars (<8 cm) domineert, terwijl in biomassa paling en snoek de belangrijkste 

vertegenwoordigers zijn. Opmerkelijk is het aandeel van de recent in Vlaanderen opgedoken 

exoot marmergrondel (<8 cm; Verreycken 2011; De Vocht et al. 2013), enkele 

stroomminnende soorten zoals bermpje, serpeling en winde en de aanwezigheid van de 

Habitatrichtlijnsoort kleine modderkruiper. 

Samenvattend kunnen we stellen dat de huidige visgemeenschap tot het baars-blankvoorn 

type kan worden gerekend, met in het geval van het Rauwse meer begeleiding van snoek en 

pos (Zoetemeyer & Lucas 2002). Dit type is voor de vooropgestelde MEP-TP concentratie in 

het meer bovendien het meest gepaste, zodat het beheer zich dan ook dient te richten om de 

huidige visgemeenschap in stand te houden. Voor behoud van de kleine modderkruiper lijkt 

het vrijwaren van de huidige omstandigheden (inz. water- en substraatkwaliteit) en 

migratiemogelijkheden voldoende. Volledigheidshalve valt op te merken dat het 

habitatrichtlijngebied BE2100026 ook werd aangemeld voor grote modderkruiper. 

Waarnemingen van deze soort in dit SBZ ontbreken, maar de grotere zandputten zijn niet 

bepaald het voorkeurhabitat. 



115 
 

3.7.2 Harde Putten 

Gegevens over de visgemeenschap werden verzameld tijdens een gerichte bemonstering 

met schietfuiken en elektrovisserij in de derde week van juni 2011 (Van Thuyne et al. 

ongepubliceerde gegevens). In totaal werden 10 soorten waargenomen (Tabel 50), waarvan 

kleine baars (< 8 cm) en blankvoorn numeriek domineren, terwijl in biomassa paling de 

belangrijkste vertegenwoordiger is. 

Ook deze visgemeenschap kan tot het baars-blankvoorn type worden gerekend, met in dit 

geval begeleiding van snoek, rietvoorn en zeelt (Zoetemeyer & Lucas 2002). De EKC voor 

het onderdeel vis was 0,29, wat als ontoereikend wordt beschouwd (Van Thuyne et al. 

ongepubliceerde gegevens). 

 

 

Tabel 50: Aangetroffen vissoorten met procentueel aandeel in aantal en gewicht in het Rauwse meer en de Harde 

putten. Voor de aanwezige vissoorten wordt de Nederlandse en wetenschappelijke naam vermeld, 

habitatvoorkeur (L: limnofiel of waterplantminnend; R: rheofiel of stroomminnend; E: eurytoop of onkieskeurig), 

specifieke bescherming ten gevolge van de Habitatrichtlijn (soorten weergegeven in vet), uitheemse oorsprong 

(*), en trekkend karakter (**). 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam L/R/E Rauwse meer   Harde putten 

   
13-11-2013 

 
11-6-2013 

      % aantal % gewicht   % aantal % gewicht 

Baars Perca fluviatilis E 83,2 7,8 
 

31,5 5,1 

Bermpje Barbatula barbatula R 0,4 0,1 
 

- - 

Blankvoorn Rutilus rutilus E 0,3 0,1 
 

44,6 1,8 

Brasem Abramis brama E - - 
 

0,8 1,8 

Kleine modderkruiper Cobitis taenia E 0,8 0,1 
 

- - 

Kolblei Blicca bjoerkna E - - 
 

1,4 0,5 

Marmergrondel * Proterorhinus semilunaris R 6,3 0,8 
 

- - 

Paling ** Anguilla anguilla E 1,7 54,2 
 

8,7 81,0 

Pos Gymnocephalus cernuus E 0,2 + 
 

2,9 0,2 

Rietvoorn Scardinius erythrophthalmus L - - 
 

1,6 0,2 

Serpeling Leuciscus leuciscus R 0,2 + 
 

- - 

Snoek Esox lucius L 6,7 36,5 
 

1,3 6,5 

Snoekbaars Sander lucioperca E - - 
 

7,2 1,6 

Winde Leuciscus idus R 0,2 0,4 
 

- - 

Zeelt Tinca tinca L -   -   0,1 1,5 
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4 Besluiten 

4.1 Ecologische toestand 

De fysisch-chemische toestand van Kanaalplas De Maat en het Rauwse Meer beantwoordt 

niet helemaal aan de waarden die voor het GEP worden vooropgesteld. Zo is de gemiddelde 

concentratie van totaalfosfor voor beide plassen (resp. 80 g P.l-1 voor Kanaalplas De Maat 

en 70 g P.l-1 voor het Rauwse Meer) jaargemiddeld gelegen boven de grens van het GEP 

(55 g P.l-1). Voor totaalstikstof overschreedt Kanaalplas De Maat jaargemiddeld de grens 

van het GEP (1,96 t.o.v. 1,00 mg N.l-1); het Rauwse Meer bleef met 0,62 mg N.l-1 onder deze 

limiet. De overige parameters waren conform de doelstellingen voor het type Aw. 

Het verschil in stikstofconcentratie tussen Kanaalplas De Maat en het Rauwse Meer kan niet 

verklaard worden door verschillen in retentie door de betreffende systemen. Vermits beide 

plassen met elkaar verbonden zijn en de retentietijd van het water in de plassen relatief kort 

is, kan het verschil in concentraties enkel worden verklaard door ofwel een hogere aanvoer 

van stikstof naar de Kanaalplas De Maat door oppervlaktewater – waarbij niet is uitgesloten 

dat de verbinding met het eraan verbonden kanaal een rol speelt - of door een verschil in 

buffering t.o.v. diffuse nitraatstromen door de ligniethoudende lagen die kenmerkend zijn 

voor het Rauwse Meer. 

Vermits de ecologische beoordeling van het waterlichaam het ‘one out, all out’ principe 

hanteert, wordt de toestand bepaald door de laagst scorende BKE-maatlat (Tabel 51). In dit 

geval is voor Kanaalplas De Maat het BKE macrofyten doorslaggevend met een EKC-

waarde van 0,5, wat leidt tot een matig ecologisch potentieel. Voor het Rauwse Meer 

beantwoordt de beoordeling over de ganse lijn aan het goed ecologisch potentieel.  Vermits 

bij aanvang van deze studie werd vooropgesteld dat beide plassen representatief waren voor 

het ganse meren-complex, wordt het waterlichaam als geheel daarom als matig beoordeeld. 

Tabel 51: Resultaten van de beoordeling van het ecologisch potentieel voor Kanaalplas De Maat en Rauwse 

Meer (gezien de variatie in beoordelingsresultaten is de, strikt gezien matige, fytobenthosscore voor Kanaalplas 

De Maat als ‘goed of beter ecologisch potentieel’ beschouwd. 

 

 

Voor het Rauwse Meer bestaat ook de mogelijkheid dat het waterlichaam onder het type Aw-

om zou kunnen ressorteren. In dat geval zou het ecologisch potentieel hier conform blijven 

voor alle maatlatten, behalve macrofyten. Met een score van 0,52 voor specificiteit van 

EKC EKC

De Maat Rauwse meer

Fytoplankton Aw-e 0,71 0,91

(Aw-om) 0,91

Fytobenthos Aw-e 0,59 0,70

(Aw-om) 0,64

Macrofyten Aw-e 0,50 0,62

(Aw-om) 0,52

Macro-invertebratenAw-e 0,84 0,93
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submerse planten zou het waterlichaam het Rauwse Meer een matig ecologisch potentieel 

toegekend worden. 

Kanaalplas De Maat en het Rauwse Meer werden bij de opzet van deze studie naar voor 

geschoven als representatieve onderdelen van eenzelfde waterlichaam. Er zijn echter een 

aantal argumenten om te stellen dat de Desselse Meren niet zomaar als één kunstmatig 

waterlichaam kunnen worden getypeerd. Beide plassen vertonen substantiële verschillen. 

Het Rauwse Meer heeft een waterkwaliteit die duidt op een minder belangrijk aandeel van 

gebiedsvreemd kanaalwater in de waterbalans en heeft levensgemeenschappen 

(fytoplankton, fytobenthos en macrofyten) die nog sterker de imprint dragen van een typisch 

Kempisch meer. Het is evenmin uitgesloten dat markant verschillende stikstofconcentraties 

in verband staan met een bepalende invloed van koolstofhoudende lagen in de ondergrond. 

Ook enkele andere afgravingen in het zandwinningscomplex hebben een ander karakter. 

Sommige hiervan zijn zelfs sterk afwijkend wat betreft zuurtegraad. De plassen situeren zich 

langsheen een topografische gradiënt, wat gevolgen heeft voor de grondwatervoeding, 

sedimentsamenstelling en verblijftijden van het oppervlaktewater. De geologie van de bodem 

verschilt, bijzonder in de ondiepere zones waar de macrofyten wortelen.  Bovendien 

scoorden Kanaalplas De Maat en het Rauwse meer beide verschillend, hetgeen een 

belangrijk argument is om de onderlinge meren van het complex niet over dezelfde kam te 

scheren. 

Op basis van bovenstaande argumenten wordt aanbevolen het waterlichaam Desselse 

meren in de toekomst niet als één waterlichaam te beoordelen, maar verder op te delen in 

typologisch meer uniforme delen. Voor een meer optimale opdeling zijn de beschikbare 

gegevens vooralsnog onvoldoende. 

4.2 Milderende maatregelen 

4.2.1 Beperking nutriënten 

Maatregelen dienen overwogen te worden om het gehalte aan totaalfosfor in beide plassen 

te reduceren en om stikstof (vnl. nitraat) in Kanaalplas De Maat te verminderen. Vermits 

beide plassen in verbinding staan met de naburige kanalen en water ontvangen via taplopen, 

kan overwogen worden in welke mate de aanvoer via deze weg kan worden beperkt. 

Sanering van de kanalen, taplopen en andere perifere waterlichamen die in verbinding staan 

met de plassen is een optie. Hierbij is de sanering van de input van vervuild 

oppervlaktewater via de taplopen op korte termijn als een prioritaire ingreep te beschouwen. 

Verder dient de nitraat- en fosforinput via het grondwater in kaart te worden gebracht 

teneinde gepaste maatregelen te kunnen nemen. 

4.2.2 Begeleidende maatregelen bij storten van specie 

Kanaalplas de Maat is relatief nutriëntrijk.  Tevens is het lichtklimaat beperkend gebleken 

voor primaire productie door de grote diepte. De aanrijking van nutriënten vertaalde zich niet 

in overmatige bloei; de score voor fytoplankton was goed.  Substantiële verondieping zou de 

bloei van fytoplankton kunnen verhogen door wegname van de lichtlimitatie, waardoor de 

score zou kunnen verslechteren.  In dat opzicht is verondieping niet aanbevolen.  Dit 

argument is enkel geldig voor een verondieping van een diepte die aanleiding geeft tot 

lichtlimitatie. 



119 
 

Indien zou worden overgegaan tot het storten van specie in de meren, kunnen volgende 

aanbevelingen worden gedaan. 

Als methode van storting wordt open-klep storting afgeraden. Transport van de specie via 

een buisvormige structuur naar de bodem veroorzaakt minder opwerveling en vermijdt 

ongewenste troebelheid van tijdelijke aard, maar zal ook de sedimentatie van fijn materiaal 

beter beperken tot de stortzone en meer langdurige effecten in ondiepe delen beter 

voorkomen. 

Eens de specie op de bodem is gebracht is een afdeklaag bestaande uit gebiedseigen zand 

aangewezen, ten einde de vrijstelling van stoffen uit de specie te voorkomen. 

Aandachtspunten en richtlijnen omtrent verantwoorde praktijken worden besproken door 

Osté et al. (2010). 

4.2.3 Natuurlijke inrichting van oevers en ondiepe zones 

De positieve ontwikkeling van het natuurinrichtingsproject op de noordwestelijke oever van 

het Rauwse Meer laat de potenties zien voor een belangrijke oppervlakte helofytenvegetaties 

in diepe wateren. Dergelijke initatieven zullen een positieve invloed hebben op aanwezige 

fauna (insecten, vogels, …) en de meerwaarde moet dan ook vooral op dit vlak gezien 

worden. In enige mate kan dit ook bijdragen aan het verminderen van de 

eutrofiëringsgevoeligheid, maar een betere score voor het ecologisch potentieel zal niet 

onmiddellijk van dergelijke initiatieven afhangen.   

4.3 Kennishiaten 

De Desselse meren vormen een complex geheel van onderling verbonden waterlichamen 

van verschillende typen: meren, kanalen, grachten, beken, met pijpleidingen, overstorten en 

sassen als connecterende of stremmende structuren. Kanaalplas De Maat en het Rauwse 

Meer waren vooropgesteld als representatieve waterlichamen voor het geheel van alle 

meren uit dit complex. De beoordeling van de waterlichamen, en zeker de uitwerking van 

afdoende milderende maatregelen, kan niet volledig gebeuren zonder het geheel te 

beschouwen.  

Informatie over de overige waterlichamen, waaronder elementen betreffende hydrologie en 

waterkwaliteit, was fragmentair beschikbaar. De ecologische effecten van de uitwisseling van 

water en van stofstromen tussen de waterlichamen konden in het kader van deze studie niet 

volledig worden uitgeklaard. De waterkwaliteit van de kanalen in de buurt was een factor van 

onzekerheid. 

De mogelijke effecten van storting van sediment of grondmateriaal konden niet volledig 

worden beschreven. De korte termijneffecten van individuele stortingen konden in deze 

studie niet worden bepaald. De effecten ten gevolge van de gewijzigde morfologie en 

bodemsamenstelling zijn slechts ten dele en enkel kwalitatief ingeschat. 
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Bijlage 1. In de Desselse Zandputten aangetroffen fytoplanktontaxa met aanduiding van hun 

gemiddelde densiteit, biovolume en koolstofbiomassa. 

Orde Taxon Kanaalplas De Maat Rauwse Meer   

    
Densiteit (N 

ml
-1

) 
Biovolume (µm³ 

eenheid
-1

) 
Biomassa 
(µg C L

-1
) 

Densiteit (N 
ml

-1
) 

Biovolume (µm³ 
eenheid

-1
) 

Biomassa 
(µg C L

-1
) 

Bacillariophyta Actinocyclus sp. 2 11815 1,2 0,005 47689 0,009 

  Amphora sp. -  -  -  0,006 2860 0,001 

  Asterionella formosa 11 5662 5,3 4,3 4372 1,7 

  Aulacoseira cf. ambigua 0,064 5270 0,019 0,006 3375 0,001 

  Aulacoseira cf. italica 77 8115 51 13 3559 3,3 

  Aulacoseira sp. 59 570 1,8 0,18 993 0,014 

  Aulacoseira pusilla 0,010 1616 0,001 -  -  -  

  Cyclotella meneghiniana 0,005 7960 0,002 -  -  -  

  Cyclotella sp. 37 3214 1,1 17 421 0,74 

  Diatoma tenuis  0,69 10720 0,22 0,74 8332 0,51 

  Diatoma vulgaris 0,13 84375 0,38 0,011 9600 0,005 

  Discostella sp. 5,7 973 0,47 -  -  -  

  Entomoneis paludosa -  -  -  0,005 154500 0,024 

  Eunotia sp. 0,078 832 0,005 0,006 1450 0,001 

  Fragilaria construens -  -  -  0,104 9600 0,051 

  Fragilaria crotonensis  10 21118 47 18 15968 19 

  Fragilaria nanana -  -  -  0,051 900 0,004 

  Fragilaria sp. 1,2 1320 0,13 0,72 769 0,024 

  Ulnaria acus 0,16 320 0,005 233 1503 16 

  Ulnaria angustissima -  -  -  0,40 3075 0,099 

  Ulnaria ulna -  -  -  0,005 9792 0,003 

  Gomphonema sp. -  -  -  1,5 6920 0,29 

  Melosira varians 0,15 10421 0,066 -  -  -  

  Navicula sp. 0,011 5391 0,003 0,26 324 0,007 

  Nitzschia acicularis 6,3 513 0,27 0,24 281 0,007 

  Nitzschia palea -  -  -  0,006 342 0,0002 

  Nitzschia sp. -  -  -  1,1 800 0,073 

  Nitzschia vermicularis -  -  -  0,006 10752 0,003 

  Stephanodiscus medius 88 2436 20 8,3 2252 0,90 

  Stephanodiscus neoastrea 0,005 18840 0,004 1,2 12377 0,42 

  Surirella sp. -  -  -  0,011 59104 0,022 

  centricaat sp. 48 288 1,5 19 1932 0,63 

  pennaat sp.  1,6 11361 0,066 0,78 4770 0,089 

Chlorophyta Actinastrum hantzschii 0,013 100 0,0002 -  -  -  

  Actinotaenium sp. -  -  -  0,017 2826 0,006 

  Ankyra judayi  21 57 0,35 1,4 54 0,014 

  Botryococcus sp. 0,006 41082 0,038 0,19 135419 1,3 

  Carteria sp. 3,2 2571 1,1 0,89 3648 0,30 

  Chlamydocapsa planctonica 0,006 1766 0,001 0,046 1766 0,011 

  Chlamydomonas sp. 32 318 1,2 13 75 0,12 

  Chlorella saccharophila 36 24 0,15 -  -  -  

  Chlorella sp. 24 42 0,17 2,2 14 0,006 

  
Chlorella vulgaris v. vulgaris f. 
minuscula 288 11 0,47 22 8 0,035 

  Chlorogonium minimum -  -  -  0,27 90 0,004 

  Closterium acutum variabile 1,7 569 0,23 0,53 294 0,024 

  Closterium leibleinii leibleinii 0,013 16485 0,025 -  -  -  

  Coelastrum astroideum 1,3 3052 0,54 -  -  -  

  Coelastrum microporum 4,8 7166 1,8 0,11 6692 0,12 

  Coenochloris pyrenoidosa  0,104 377 0,009 1,2 1172 0,14 

  Coenochloris sp. -  -  -  0,73 1553 0,085 

  Cosmarium formosulum 0,11 6967 0,083 -  -  -  
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Orde Taxon 
Kanaalplas De Maat 
  

Rauwse Meer  
 

 
    

Densiteit (N 
ml

-1
) 

Biovolume (µm³ 
eenheid

-1
) 

Biomassa 
(µg C L

-1
) 

Densiteit (N 
ml

-1
) 

Biovolume (µm³ 
eenheid

-1
) 

Biomassa 
(µg C L

-1
) 

  Cosmarium phaseolus 0,57 5862 0,53 0,55 6128 0,44 

  Cosmarium regnellii 0,078 1225 0,013 -  -  -  

  

Cosmarium reniforme var. 

compressum 0,026 35555 0,099 -  -  -  

  Cosmarium reniforme var. reniforme 0,016 16747 0,031 0,005 44274 0,026 

  Cosmarium subgranatum var. borgei 0,011 5417 0,008 -  -  -  

  Cosmarium subreinschii 0,42 4573 0,18 -  -  -  

  Crucigenia cf. quadrata -  -  -  0,018 1072 0,003 

  Desmodesmus aculeolatus 0,98 119 0,022 -  -  -  

  Desmodesmus communis 0,43 2739 0,065 0,13 2016 0,028 

  Desmodesmus cf. lefevrei 0,93 523 0,072 -  -  -  

  Desmodesmus denticulatus 1,3 218 0,045 -  -  -  

  Desmodesmus granulatus 1,3 94 0,021 -  -  -  

  Desmodesmus intermedius 4,1 188 0,12 0,126 188 0,0042 

  Desmodesmus opoliensis -  -  -  0,104 42 0,015 

  Desmodesmus pleiomorphus 1,3 94 0,021 -  -  -  

  Desmodesmus sp. -  -  -  0,034 741 0,012 

  Desmodesmus spinosus 3,2 158 0,062 0,15 242 0,005 

  Desmodesmus subspicatus -  -  -  0,104 42 0,001 

  Dictyosphaerium pulchellum 0,52 1132 0,083 -  -  -  

  
cf. Dictyosphaerium tetrachotomum 
fallax 16 54 0,17 69 36 0,33 

  Elakotothrix geneviensis 0,31 377 0,018 1,6 308 0,067 

  Euastrum binale gutwinskii -  -  -  0,006 1957 0,002 

  Eudorina elegans -  -  -  0,104 3751 0,051 

  Eudorina unicocca 1,3 520 0,103 -  -  -  

  Eutetramorus fottii 4,3 1705 0,85 0,31 1486 0,051 

  Keratococcus gloreosus 3,8 15 0,010 -  -  -  

  Keratococcus suecicus -  -  -  0,74 94 0,011 

  Koliella spiculiformis 1,3 38 0,009 0,74 42 0,005 

  Micractinium pusillum 0,39 332 0,020 -  -  -  

  Monoraphidium contortum 4,5 92 0,075 2,4 82 0,019 

  Monoraphidium griffithii -  -  -  0,006 368 0,0003 

  Monoraphidium komarkovae 1,4 50 0,004 2,7 25 0,012 

  Monoraphidium minutum 47 40 0,42 1,1 94 0,018 

  Monoraphidium tortile 0,81 2 0,0003 -  -  -  

  Mougeotia sp. 0,63 1178 0,10 0,085 9915 0,020 

  Nephrocytium agardhianum  0,68 8614 0,15 0,13 3412 0,060 

  Nephrocytium limneticum  0,25 1863 0,059 0,50 2864 0,19 

  Nephroselmis olivaceae -  -  -  0,006 1178 0,007 

  Oedogonium sp. 0,005 68728 0,039 -  -  -  

  Oocystis borgei 0,48 1695 0,087 0,32 2365 0,093 

  Oocystis marssonii -  -  -  0,21 2278 0,064 

  Oocystis sp. 2,7 335 0,14 0,13 2355 0,041 

  Pandorina morum  5,2 18836 12 0,48 8796 0,37 

  Pediastrum boryanum 0,23 43610 0,56 0,018 29673 0,063 

  Pediastrum duplex  0,11 18983 0,11 0,022 11356 0,030 

  Pediastrum duplex gracillimum 0,094 2772 0,031 -  -  -  

  Pediastrum simplex 0,021 2404 0,007 -  -  -  

  Pediastrum tetras 0,11 1919 0,033 -  -  -  

  Pedinopera cf. ovoïdes -  -  -  0,005 6045 0,004 

  Planktosphaeria gelatinosa 0,010 5572 0,007 0,49 1678 0,11 

  Quadrigula korsikovii -  -  -  0,79 1570 0,15 

  Quadrigula lacustris 0,41 230 0,019 2,0 430 0,25 

  Quadrigula pfitzerii 0,013 3316  0,006  2,1 3538 1,0 
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  Scenedesmus acuminatus -  -  -  0,13 84 0,002 

  Scenedesmus arcuatus platydiscus -  -  -  0,026 1000 0,004 

  Scenedesmus ecornis 3,2 58 0,024 0,84 21 0,003 

  Scenedesmus ellipticus 0,104 377 0,006 0,44 545 0,022 

  Scenedesmus obliquus 1,3 100 0,022 0,012 3297 0,005 

  Scenedesmus obtusus 1,2 31 0,007 -  -  -  

  Scenedesmus sp. -  -  -  0,104 42 0,001 

  Spermatozopsis exsultans 1,4 29 0,006 0,83 21 0,003 

  Sphaerocystis planctonica  -  -  -  0,12 7235 0,11 

  Sphaerocystis schroeteri  0,011 1560 0,003 0,49 1884 0,15 

  Sphaerozosma vertebratum -  -  -  0,006 6217 0,005 

  Staurastrum chaetoceras 0,083 5689 0,064 -  -  -  

  Staurastrum cingulum obesum 0,010 7402 0,009 -  -  -  

  Staurastrum gracile -  -  -  0,011 20766 0,028 

  Staurastrum planctonicum 1,2 15975 2,3 0,011 14932 0,020 

  Staurastrum tetracerum tetracerum 0,021 620 0,002 -  -  -  

  Stigeoclonium helveticum 0,005 94200 0,053 -  -  -  

  Tetraedron minimum 0,83 274 0,048 2,2 50 0,019 

  Tetraselmis cordiformis 4,9 602 0,43 -  -  -  

  coccaal sp. 44 548 1,3 29 124 0,42 

  coccaal sp. kolonie 2,0 80 0,026 0,026 10550 0,033 

Chrysophyta Bicosoeca ainikkiae 1,2 65 0,013 -  -  -  

  Bitrichia chodatii -  -  -  5,0 177 0,12 

  Chrysococcus biporus 0,16 144 0,004 -  -  -  

  Chrysococcus cf. hevarlensis 5,9 544 0,74 -  -  -  

  Chrysococcus cordiforme 2,5 38 0,016 -  -  -  

  Chrysococcus minutus 1,2 65 0,013 -  -  -  

  Chrysococcus rufescens 16 97 0,28 9,6 97 0,16 

  Cyclonexis annulus 0,23 1281 0,042 -  -  -  

  Dinobryon acuminatum -  -  -  41 140 0,86 

  Dinobryon borgei -  -  -  3,2 65 0,035 

  Dinobryon divergens  8,9 6962 14 72 422 4,0 

  Dinobryon faculiferum 0,63 131 0,013 -  -  -  

  Dinobryon sociale -  -  -  0,21 320 0,010 

  Dinobryon suecicum -  -  -  2,5 23 0,009 

  Dinobryon suecicum longispina -  -  -  0,31 35 0,002 

  Kephyrion boreale -  -  -  0,67 576 0,057 

  Kephyrion cupiliforme 0,16 85 0,002 -  -  -  

  Kephyrion ovale 0,49 98 0,008 -  -  -  

  Kephyrion spirale -  -  -  2,6 96 0,041 

  Mallomonas acaroides 0,74 4840 0,46 4,2 2598 1,5 

  Mallomonas akrokomos 5,4 353 0,26 7,9 1111 0,43 

  Mallomonas caudata -  -  -  0,016 8674 0,017 

  Mallomonas multiunca 4,0 2355 1,3 -  -  -  

  Mallomonas sp. 0,042 4121 0,022 2,4 4376 0,43 

  Mallomonas tonsurata 1,3 890 0,16 -  -  -  

  Ochromonas sp.  -  -  -  4,8 1512 1,0 

  Pedinella sp. -  -  -  0,67 226 0,024 

  Pseudokephyrion conicum 2,7 79 0,035 50 82 0,69 

  Pseudopinella tricostata 0,49 221 0,017 -  -  -  

  Salpingoeca sp. -  -  -  0,31 79 0,004 

  Syncrypta sp. -  -  -  0,077 953 0,010 

  Synura uvella  0,005 23512 2,3 -  -  -  
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  Uroglena saniaca 103 113 1,9 -  -  -  

  Uroglena sp.  38 153 0,76 342 134 7,2 

Prymnesiophyta Chrysochromulina parva 369 35 1,7 107 20 0,40 

Cryptophyta Chroomonas acuta 484 95 8,1 86 81 1,2 

  Chroomonas nordstedtii 5,9 98 0,095 -  -  -  

  Cryptomonas rostrata 0,023 9420 0,027 0,051 5071 0,033 

  Cryptomonas erosa 93 2669 31 14 2286 4,1 

  Cryptomonas marssonii 11 1090 1,5 1,6 1046 0,21 

  Cryptomonas ovata 0,73 3533 0,34 -  -  -  

  Cryptomonas phaseolus -  -  -  6,2 1361 1,2 

  Cryptomonas sp. 2,5 2402 0,79 -  -  -  

  Katablepharis ovalis 88 106 1,6 5,7 98 0,090 

  Rhodomonas lacustris 164 240 6,0 43 199 1,2 

Cyanobacteria Anabaena flos-aquae 2,6 3014 0,61 0,005 3391 0,002 

  Anabaena sp. 0,22 4117 0,18 0,017 877 0,002 

  Anabaena subcylindrica 0,33 5822 0,39 -  -  -  

  Aphanocapsa parasitica f. dinobryonis -  -  -  0,026 1026 0,004 

  Aphanocapsa sp. 0,104 65430 0,004 0,15 52 0,001 

  Aphanothece minutissima -  -  -  19 75755 3,5 

  Aphanothece sp. -  -  -  33 5 0,067 

  Chroococcus limneticus -  -  -  0,15 2238 0,060 

  Chroococcus minutus -  -  -  0,006 603 0,001 

  Chroococcus tungidus -  -  -  1,5 5079 0,44 

  Cyanodiction intermedium -  -  -  28 26 0,12 

 
Cylindrospermum catenatum -  -  -  0,029 2355 0,009 

  Limnothrix sp. 0,078 265 0,003 -  -  -  

  Merismopedia punctata -  -  -  0,005 779 0,001 

  Mersimopedia sp. 2,5 2 0,001 -  -  -  

  Microcystis aeruginosa 0,002 7239102 1,0 -  -  -  

  Microcystis flos-aquae 0,063 1432826 9,2 9,1 157 0,21 

  Microcystis viridis 0,006 88824 0,057 -  -  -  

  Microcystis wesenberghii 0,001 229453 0,027 -  -  -  

  Phormidiochaete nordstedtii -  -  -  0,005 10467 0,007 

  Phormidium sp. -  -  -  0,005 419 0,0003 

  Pseudonabaena limnetica 1,2 181 0,023 0,18 224 0,006 

  Radiocystis geminata 2,6 672 0,005 5,4 504 0,38 

  Radiocystis sp.  85 8 0,13 2,4 33 -  

  Tolypothrix sp. -  -  -  0,006 7693 0,006 

  Woronichinia naegeliana 0,072 296604 2,3 0,065 296604 2,3 

  Woronichinia sp. -  -  -  0,13 1150 0,021 

Dinophyta Ceratium hirudinella 0,30 69448 2,3 1,0 69448 7,5 

  Ceratium rhomvoides 0,005 70912 0,040 -  -  -  

  Gymnodinium helveticum 0,27 14577 0,33 0,31 20184 0,68 

  Gymnodinium lantzschii -  -  -  0,82 1526 0,097 

  Gymnodinium simplex 2,2 953 0,27 3,3 408 0,26 

  Gymnodinium sp. 3,5 8233 2,8 0,72 7467 0,35 

  Gymnodinium uberrinum 0,011 14497 0,020 -  -  -  

  Peridiniopsis elpatiewskyi 3,8 13831 6,4 0,082 12317 0,11 

  Peridiniopsis quadridens -  -  -  0,012 6079 0,009 

  Peridiniopsis sp. 0,23 2002 0,064 0,104 3025 0,042 

  Peridinium sp. 0,031 11063 0,037 0,005 28716 0,017 

  Peridinium umbonatum 1,1 7687 1,1 0,47 6644 0,32 

  Peridinium willei 0,37 53512 1,6 0,17 56199 1,3 
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Kanaalplas De Maat 
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) 
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) 
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) 

Biomassa 
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Euglenophyta Euglena acus 0,005 5233 0,003 -  -  -  

  Euglena agilis -  -  -  0,026 1256 0,004 

  Euglena sp. 0,036 9355 0,043 1,2 3283 0,51 

  Lepocinclis ovum 0,070 9211 0,049 0,011 4019 0,006 

  Phacus curvicauda -  -  -  0,006 4710 0,003 

  Phacus pleuronectus 0,005 32237 0,019 -  -  -  

  Trachelomonas intermedia 0,017 9043 0,019 -  -  -  

  Trachelomonas nigra -  -  -  0,006 6079 0,004 

  Trachelomonas rugulosa 1,4 1624 0,24 0,64 3484 0,31 

  Trachelomonas volvocina 0,017 2571 0,006 -  -  -  

  Trachelomonas volvocinopsis 2,1 2773 0,39 1,1 2383 0,37 

  euglenofyt sp. 0,63 5861 0,47 3,3 4440 0,13 

niet gedetermineerd coccaal sp. 17 299 0,74 29 151 0,20 

  flagellaat sp. 133 229 3,8 73 139 1,6 

heterotrofe organismen cf. Paramastix conifera 1,2 654 0,12 0,60 785 0,068 

  Monosiga ovata 28 65 0,31 2,2 113 0,041 

  Planktomyces bekefii 644 3 0,41 -  -  -  

  Planktomyces condensatus -  -  -  7,4 3 0,004 

Heliozoa heliozoa sp. 34 2545 1,3 1,1 1766 0,26 
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Bijlage 2. Samenstelling fytobenthos Kanaalplas De Maat 2013. Aantal schaaltjes per 500 

exemplaren, gemiddeld aandeel en standaardafwijking (IA – impactgeassocieerd, IS – 
impactgevoelig; A-we). 

taxon indicatie KDM1 KDM4 KDM7 KDM8 gemiddelde (%) SD (%) 

Achnanthidium aff. jackii  - - 2 - 0,1 0,2 

Achnanthidium jackii  1 9 8 9 1,4 0,8 

Achnanthidium lineare  - - - 3 0,2 0,3 

Achnanthidium minutissimum  291 354 378 53 53,8 29,7 

Achnanthidium minutissimum var. inconspicuum  - - - 2 0,1 0,2 

Achnanthidium minutissimum var. robustum  - - - 2 0,1 0,2 

Achnanthidium rivulare  - - 1 - 0,1 0,1 

Achnanthidium saprophilum IA 27 74 9 1 5,6 6,5 

Achnanthidium sp. Kanaalplas7  - - 3 - 0,2 0,3 

Achnanthidium straubianum  2 4 1 1 0,4 0,3 

Actinocyclus subsalsa IA - - - 1 0,1 0,1 

Amphora indistincta  - - - 3 0,2 0,3 

Amphora pediculus  - - - 6 0,3 0,6 

Aulacoseira pusilla IA - - - 1 0,1 0,1 

Aulacoseira subarctica IS 1 - - - 0,1 0,1 

Cocconeis euglypta  - - - 4 0,2 0,4 

Cocconeis lineata  - - - 100 5,0 10,0 

Cocconeis neothumensis IA - 1 - 1 0,1 0,1 

Cocconeis pediculus  - 2 1 1 0,2 0,2 

Cocconeis placentula  - - - 38 1,9 3,8 

Craticula molestiformis  - - - 1 0,1 0,1 

Ctenophora pulchella  - - - 1 0,1 0,1 

Diatoma ehrenbergii  12 - - - 0,6 1,2 

Diatoma moniliformis  10 4 2 - 0,8 0,9 

Diatoma moniliformis subsp. ovalis  - - - 1 0,1 0,1 

Diatoma tenuis  14 3 1 - 0,9 1,3 

Diatoma vulgaris  - - 1 - 0,1 0,1 

Encyonema caespitosum  5 3 - - 0,4 0,5 

Encyonema lange-bertalotti morfotype 1  - - 1 - 0,1 0,1 

Encyonema minutum IS 7 - 1 - 0,4 0,7 

Encyonema silesiaca  2 4 1 - 0,4 0,3 

Eolimna minima IA - - - 1 0,1 0,1 

Fragilaria cyclopus  1 - - - 0,1 0,1 

Fragilaria gracilis  15 - 15 - 1,5 1,7 

Fragilaria rumpens  24 - 10 - 1,7 2,3 

Fragilaria tenera IS 6 - - - 0,3 0,6 

Fragilaria tenuistriata  3 - 3 1 0,4 0,3 

Fragilaria vaucheriae  2 - 2 - 0,2 0,2 

Geissleria decussis IS - - - 2 0,1 0,2 

Geissleria sp. Kanaalplas4  - 1 - 1 0,1 0,1 
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taxon indicatie KDM1 KDM4 KDM7 KDM8 gemiddelde (%) SD (%) 

Geissleria tagensis  - - - 1 0,1 0,1 

Gomphonema aff. pumilum K&LB ’86, pl.85/20-25  - - - 1 0,1 0,1 

Gomphonema minutum  - 6 5 14 1,3 1,2 

Gomphonema olivaceum  6 2 12 - 1,0 1,1 

Gomphonema parvulum IA 2 2 10 2 0,8 0,8 

Gomphonema parvulum f. saprophilum IA 2 - - - 0,1 0,2 

Gomphonema pumilum IS - 8 10 5 1,2 0,9 

Gomphonema pumilum var. elegans IS - 1 10 2 0,7 0,9 

Gomphonema sp. Kanaalplas7  1 - 1 1 0,2 0,1 

Gomphonema tergestinum IS 2 - - - 0,1 0,2 

Karayevia clevei  - 2 - 14 0,8 1,3 

Kolbesia ploenensis var. gessneri IS - - - 1 0,1 0,1 

Melosira varians  - - - 10 0,5 1,0 

Navicula cryptotenella  5 - - - 0,3 0,5 

Navicula cryptotenelloides  - - 1 - 0,1 0,1 

Navicula gregaria IA - - 2 2 0,2 0,2 

Navicula oppugnata IA - - - 2 0,1 0,2 

Navicula reichardtiana  - 1 - 2 0,2 0,2 

Navicula s.l. subrotundata  - - - 2 0,1 0,2 

Navicula upsaliensis  - - - 1 0,1 0,1 

Nitzschia acicularis IA - - - 3 0,2 0,3 

Nitzschia archibaldii IA 2 2 - - 0,2 0,2 

Nitzschia dissipata IA 10 - 1 5 0,8 0,9 

Nitzschia dissipata var. oligotraphenta IS 1 - - - 0,1 0,1 

Nitzschia fonticola  2 - - 1 0,2 0,2 

Nitzschia gracilis IS 3 5 - - 0,4 0,5 

Nitzschia lacuum  1 - - 3 0,3 0,3 

Nitzschia media IA 2 - 2 - 0,3 0,2 

Nitzschia microcephala IA - - - 3 0,2 0,3 

Nitzschia palea IA 2 - - 2 0,2 0,2 

Nitzschia palea var. debilis  - - - 1 0,1 0,1 

Nitzschia paleacea IA 26 6 4 146 9,1 13,5 

Nitzschia pusilla IA - - - 1 0,1 0,1 

Nitzschia valdestriata  - - - 1 0,1 0,1 

Nitzschia wuelerstorfii  - - - 1 0,1 0,1 

Planothidium delicatulum IA 3 1 - 1 0,3 0,3 

Planothidium engelbrechtii IA - - - 4 0,2 0,4 

Planothidium frequentissimum IA - 1 - 3 0,2 0,3 

Planothidium granum IS 1 2 - 3 0,3 0,3 

Planothidium minutissimum  - - - 2 0,1 0,2 

Planothidium rostratum IS - - 1 - 0,1 0,1 

Pseudostaurosira brevistriata  - - - 5 0,3 0,5 

Rhoicosphenia abbreviata  1 - 1 3 0,3 0,3 

Simonsenia delognei IA 1 - - 4 0,3 0,4 
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taxon indicatie KDM1 KDM4 KDM7 KDM8 gemiddelde (%) SD (%) 

Staurosira alvareziae IA - - - 3 0,2 0,3 

Staurosira venter  - 2 - 5 0,4 0,5 

Staurosirella confusa  - - - 1 0,1 0,1 

Staurosirella pinnata  1 - - - 0,1 0,1 

Stephanodiscus hantzschii IA - - - 1 0,1 0,1 

Stephanodiscus medius  - - - 4 0,2 0,4 

Stephanodiscus parvus IA 3 - - - 0,2 0,3 
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Bijlage 3. Samenstelling fytobenthos Kanaalplas De Maat 2009. Aantal getelde schaaltjes, gemiddeld 

aandeel en standaardafwijking (IA – impactgeassocieerd, IS – impactgevoelig; Aw-e). 
taxon indicatie 314000 314005 314008 gemiddelde (%) SD (%) 

Achnanthidium affine  2 1 - 0,2 0,2 

Achnanthidium eutrophilum  6 4 15 1,7 1,2 

Achnanthidium gracillimum  - - 8 0,5 0,9 

Achnanthidium jackii  19 9 26 3,6 1,7 

Achnanthidium lineare  - - 1 0,1 0,1 

Achnanthidium microcephalum  - 2 2 0,3 0,2 

Achnanthidium minutissimum   434 420 384 83,0 5,5 

Achnanthidium minutissimum var. inconspicuum  - 11 - 0,7 1,3 

Achnanthidium saprophilum IA 4 - 2 0,4 0,4 

Achnanthidium straubianum  3 - - 0,2 0,3 

Asterionella formosa IS 2 1 - 0,2 0,2 

Aulacoseira ambigua IA - - 6 0,4 0,7 

Cocconeis lineata  1 - 6 0,5 0,6 

Cocconeis pediculus  1 - 4 0,3 0,4 

Cocconeis placentula  - - 4 0,3 0,5 

Cyclostephanos invisitatus IA - - 1 0,1 0,1 

Cyclotella atomus IA - 2 - 0,1 0,2 

Diatoma vulgaris IA 1 - 5 0,4 0,5 

Encyonema prostratum  1 - - 0,1 0,1 

Encyonema silesiacum  - 7 - 0,5 0,8 

Encyonopsis minuta IS 6 - 2 0,5 0,6 

Eolimna subminuscula IA 1 - - 0,1 0,1 

Fragilaria capucina var. distans  - 1 - 0,1 0,1 

Fragilaria famelica  - 11 - 0,7 1,3 

Fragilaria mesolepta  1 - 6 0,5 0,6 

Fragilaria perminuta IS - 2 - 0,1 0,2 

Fragilaria rumpens  - 1 - 0,1 0,1 

Gomphonema gracile  - - 6 0,4 0,7 

Gomphonema minutum  1 - - 0,1 0,1 

Gomphonema olivaceum  2 2 - 0,3 0,2 

Gomphonema parvulum IA 1 2 1 0,3 0,1 

Gomphonema pumilum IS 1 6 1 0,5 0,6 

Melosira varians  - - 3 0,2 0,3 

Navicula antonii  - - 1 0,1 0,1 

Navicula cryptotenella  1 - 2 0,2 0,2 

Navicula cryptotenelloides  6 - 1 0,5 0,6 

Navicula tripunctata  - - 1 0,1 0,1 

Nitzschia media IA 1 - - 0,1 0,1 

Nitzschia palea IA - 1 - 0,1 0,1 

Nitzschia palea var. debilis  - 1 - 0,1 0,1 

Nitzschia paleacea IA - - 1 0,1 0,1 

Planothidium daui IS - 1 - 0,1 0,1 

Planothidium frequentissimum IA - - 1 0,1 0,1 
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taxon indicatie 314000 314005 314008 gemiddelde (%) SD (%) 

Planothidium lanceolatum IA - - 1 0,1 0,1 

Planothidium minutissimum  - 2 - 0,1 0,2 

Rhoicosphenia abbreviata  3 - - 0,2 0,3 

Sellaphora pupula  - 1 - 0,1 0,1 

Staurosira elliptica  -  6 0,4 0,7 

Staurosira subsalina IA - 2 - 0,1 0,2 

Staurosirella pinnata  - 1 - 0,1 0,1 

Stephanodiscus medius  - - 2 0,1 0,2 

Tabellaria flocculosa IS - 1 1 0,1 0,1 

Thalassiosira bramaputrae IA 1 - - 0,1 0,1 
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Bijlage 4. Samenstelling fytobenthos Rauwse Meer 2013. Aantal schaaltjes per 500 exemplaren, gemiddeld 

aandeel en standaardafwijking (IA – impactgeassocieerd, IS – impactgevoelig; Aw-e/Aw-om). 
taxon indicatie RAM1 RAM3 RAM7 RAM8 gemiddelde (%) SD (%) 

Achnanthidium caledonicum IS/IS - - 6 5 0,6 0,6 

Achnanthidium eutrophilum /IA 2 - 5 - 0,4 0,5 

Achnanthidium jackii /IA 6 - 8 - 0,7 0,8 

Achnanthidium lineare  49 12 5 10 3,8 4,0 

Achnanthidium minutissimum  216 311 265 199 49,6 10,1 

Achnanthidium minutissimum var. inconspicuum  10 4 - - 0,7 0,9 

Achnanthidium minutissimum var. robustum  1 - 1 5 0,4 0,4 

Achnanthidium minutissimum zeer smal morfotype IS/IS 16 47 3 21 4,4 3,7 

Achnanthidium rivulare  2 - - - 0,1 0,2 

Achnanthidium saprophilum IA/IA - - 1 - 0,1 0,1 

Achnanthidium straubianum  3 - - - 0,2 0,3 

Amphora indistincta /IA 5 - 1 - 0,3 0,5 

Amphora pediculus /IA 2 - 1 - 0,2 0,2 

Aneumastus balticus  - - - - 0,0 0,0 

Caloneis lancettula  1 - - - 0,1 0,1 

Cocconeis euglypta /IA 6 2 1 1 0,5 0,5 

Cocconeis lineata /IA 9 16 3 88 5,8 7,9 

Cocconeis neodiminuta  - - 1 - 0,1 0,1 

Cocconeis neothumensis IS/IA 20 2 3 - 1,3 1,9 

Cocconeis pediculus /IA - - 3 3 0,3 0,3 

Cocconeis placentula /IA 17 35 - 67 6,0 5,7 

Cyclotella rossii  - - 1 - 0,1 0,1 

Cymbella excisa /IA - - - - 0,0 0,0 

Cymbopleura anglica  - - - - 0,0 0,0 

Diatoma tenuis /IA 1 - - - 0,1 0,1 

Diatoma vulgaris /IA - - - - 0,0 0,0 

Discostella pseudostelligera IA/IA - - 1 2 0,2 0,2 

Encyonema caespitosa /IA - - 2 - 0,1 0,2 

Encyonema lange-bertalotti morfotype1  - - 1 - 0,1 0,1 

Encyonema silesiaca  - - 2 - 0,1 0,2 

Encyonopsis microcephala IS/IS 53 13 2 13 4,1 4,5 

Encyonopsis subminuta IS/IS 22 34 67 17 7,0 4,5 

Eolimna minima IA/IA - - 1 - 0,1 0,1 

Eucocconeis laevis IS/IS 1 - - - 0,1 0,1 

Eunotia implicata IS/IS - - - 4 0,2 0,4 

Fragilaria gracilis  - - 2 - 0,1 0,2 

Fragilaria mesolepta /IA - - 2 - 0,1 0,2 

Fragilaria perminuta IS/IS - - - 2 0,1 0,2 

Fragilaria rumpens  - - 8 3 0,6 0,8 

Fragilaria tenera IS/IS 4 - 4 4 0,6 0,4 

Fragilaria vaucheriae IA/IA - - - - 0,0 0,0 

Geissleria decussis IS/IA 2 - 1 - 0,2 0,2 

Geissleria tagensis  1 - - - 0,1 0,1 
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taxon indicatie RAM1 RAM3 RAM7 RAM8 gemiddelde (%) SD (%) 

Gomphonema coronatum /IS - 1 - - 0,1 0,1 

Gomphonema hebridense IS/IS - - - 7 0,4 0,7 

Gomphonema italicum  - - 2 - 0,1 0,2 

Gomphonema lateripunctatum IS/ - - - 2 0,1 0,2 

Gomphonema laticollum  - - 4 - 0,2 0,4 

Gomphonema minusculum IS/ - - 8 2 0,5 0,8 

Gomphonema minutum  - - 1 - 0,1 0,1 

Gomphonema olivaceum  - - 1 - 0,1 0,1 

Gomphonema parvulum IA/IA 1 - 11 - 0,6 1,1 

Gomphonema pseudotenellum IS/ - - - 2 0,1 0,2 

Gomphonema pumilum IS/ 3 - 16 2 1,1 1,5 

Gomphonema pumilum var. elegans IS/ - - 4 3 0,4 0,4 

Gomphonema pumilum var. rigidum IS/ - 2 - - 0,1 0,2 

Karayevia clevei /IA - - 1 - 0,1 0,1 

Mayamaea atomus var. permitis IA/IA - - 1 - 0,1 0,1 

Melosira varians /IA - - 10 - 0,5 1,0 

Navicula antonii /IA 2 - 1 - 0,2 0,2 

Navicula cryptocephala IA/IA - 1 - 2 0,2 0,2 

Navicula cryptotenella  4 1 3 9 0,9 0,7 

Navicula cryptotenelloides  16 6 1 23 2,3 2,0 

Navicula gregaria IA/IA - 1 4 - 0,3 0,4 

Navicula reichardtiana /IA 2 - 1 - 0,2 0,2 

Navicula rhynchocephala  - - - 2 0,1 0,2 

Navicula tripunctata /IA 4 - - - 0,2 0,4 

Nitzschia archibaldii IA/IA - - 1 - 0,1 0,1 

Nitzschia heufleriana  - - - - 0,0 0,0 

Nitzschia lacuum  - - 1 - 0,1 0,1 

Nitzschia palea IA/IA 1 - 3 - 0,2 0,3 

Nitzschia paleacea IA/IA - - - - 0,0 0,0 

Nitzschia valdestriata  3 - 1 - 0,2 0,3 

Pinnularia appendiculata var. brevistriata  - 2 - - 0,1 0,2 

Planothidium engelbrechtii IA/IA - - 2 - 0,1 0,2 

Planothidium frequentissimum IA/IA - - 2 - 0,1 0,2 

Planothidium granum IS/ 3 - - 1 0,2 0,3 

Planothidium minutissimum IA/ 5 - 1 - 0,3 0,5 

Planothidium rostratum IS/IA 2 - 4 - 0,3 0,4 

Psammothidium scoticum IS/IS - - 1 - 0,1 0,1 

Psammothidium subatomoides IS/IS - - 1 1 0,1 0,1 

Pseudostaurosira brevistriata  - - 1 - 0,1 0,1 

Rhoicosphenia abbreviata /IA - - 3 - 0,2 0,3 

Staurosira alvareziae IA/IA - 1 1 - 0,1 0,1 

Staurosira venter  5 9 8 - 1,1 0,8 
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Bijlage 5. Samenstelling fytobenthos Harde Putten 2009. Aantal schaaltjes per 500 exemplaren, gemiddeld 

aandeel en standaardafwijking (IA – impactgeassocieerd, IS – impactgevoelig; Aw-e). 
taxon indicatie 848782 848785 848787 gemiddelde (%) SD (%) 

Achnanthidium eutrophilum  - 2 - 0,1 0,2 

Achnanthidium minutissimum  257 391 239 59,1 16,6 

Asterionella formosa IS 5 8 - 0,9 0,8 

Cocconeis placentula var. euglypta  15 - 7 1,5 1,5 

Cocconeis placentula var. lineata  77 6 51 8,9 7,2 

Ctenophora pulchella IA - 6 - 0,4 0,7 

Cymatopleura elliptica IS 1 - - 0,1 0,1 

Encyonema minutum IS 2 2 5 0,6 0,3 

Encyonema silesiacum  - 6 - 0,4 0,7 

Fragilaria crotonensis  6 - - 0,4 0,7 

Fragilaria recapitellata  - - 2 0,1 0,2 

Fragilaria vaucheriae IA - 4 2 0,4 0,4 

Geissleria decussis IS - - 4 0,3 0,5 

Gomphonema angustatum  54 - 98 10,1 9,8 

Gomphonema angustum IS - 14 - 0,9 1,6 

Gomphonema exilissimum IS 2 2 4 0,5 0,2 

Gomphonema gracile  - 10 - 0,7 1,2 

Gomphonema olivaceum  1 2 4 0,5 0,3 

Gomphonema parvulum IA 38 3 40 5,4 4,2 

Gomphonema truncatum  - - 1 0,1 0,1 

Hippodonta capitata IA 2 - 5 0,5 0,5 

Melosira varians  - - 1 0,1 0,1 

Navicula cryptotenella  3 2 - 0,3 0,3 

Navicula gregaria IA 9 2 - 0,7 0,9 

Navicula radiosa  - - 1 0,1 0,1 

Navicula tripunctata  1 - - 0,1 0,1 

Nitzschia archibaldii IA - 1 2 0,2 0,2 

Nitzschia frustulum IA - - 3 0,2 0,3 

Nitzschia palea IA 10 - 12 1,5 1,3 

Nitzschia paleacea IA 1 - - 0,1 0,1 

Nitzschia recta  2 - - 0,1 0,2 

Planothidium frequentissimum IA 6 8 3 1,1 0,5 

Planothidium lanceolatum IA 4 - 7 0,7 0,7 

Pseudostaurosira brevistriata  - 4 - 0,3 0,5 

Puncticulata comta  2 - - 0,1 0,2 

Rhoicosphenia abbreviata  - - 3 0,2 0,3 

Sellaphora pupula  1 - - 0,1 0,1 

Staurosira construens  - 15 - 1,0 1,7 

Staurosirella pinnata  1 12 2 1,0 1,2 

Thalassiosira pseudonana IA - - 4 0,3 0,5 
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Bijlage 6. Samenstelling fytobenthos Harde Putten 2012. Aantal schaaltjes per 500 exemplaren, gemiddeld 

aandeel en standaardafwijking (IA – impactgeassocieerd, IS – impactgevoelig; Aw-e). 
taxon indicatie 848782 848783 848785 848786 848787 gemiddelde (%) SD (%) 

Achnanthidium caledonicum IS - 20 - - - 0,8 1,8 

Achnanthidium catenatum IS - - - 12 - 0,5 1,1 

Achnanthidium cf. minutissimum  - 1 - - - 0,0 0,1 

Achnanthidium eutrophilum  2 21 75 11 24 5,3 5,7 

Achnanthidium exile  - 17 - 27 - 1,8 2,5 

Achnanthidium jackii  2 - - - 1 0,1 0,2 

Achnanthidium lineare  - 1 - - - 0,0 0,1 

Achnanthidium minutissimum  35 267 108 302 99 32,4 23,2 

Achnanthes minutissima var. inconspicuum  - 6 1 - 1 0,3 0,5 

Achnanthidium pyrenaicum  1 - 3 - - 0,2 0,3 

Achnanthidium saprophilum IA - - - - 1 0,0 0,1 

Achnanthidium straubianum  - - - - 4 0,2 0,4 

aff. Tabularia fasciculata  1 - 23 - 4 1,1 2,0 

Amphora copulata  6 - - - - 0,2 0,5 

Amphora pediculus  15 2 1 2 - 0,8 1,2 

Asterionella formosa IS 3 - 2 - - 0,2 0,3 

Aulacoseira granulata var. angustissima IA 1 - - - - 0,0 0,1 

Caloneis aerophila  - 12 - - - 0,5 1,1 

Caloneis lancettula  2 - - - - 0,1 0,2 

Caloneis sp.  - 2 - - - 0,1 0,2 

Cocconeis euglyptoides  - - - - 1 0,0 0,1 

Cocconeis neodiminuta  1 - - - - 0,0 0,1 

Cocconeis pediculus  4 1 - 11 11 1,1 1,1 

Cocconeis placentula  29 - 5 - 2 1,4 2,5 

Cocconeis placentula var. euglypta  75 1 - - 4 3,2 6,6 

Cocconeis placentula var. lineata  115 21 36 4 18 7,8 8,8 

Ctenophora pulchella IA - - 11 - - 0,4 1,0 

Cyclostephanos dubius IA 1 - - - - 0,0 0,1 

Cyclotella meneghiniana IA - - - - 2 0,1 0,2 

Cymbella excisa  - - - - 8 0,3 0,7 

Cymbella hustedtii IS - 2 - - - 0,1 0,2 

Diatoma moniliformis  - - - - 1 0,0 0,1 

Diatoma vulgaris  - - - - 1 0,0 0,1 

Discostella pseudostelligera IA 7 - - - - 0,3 0,6 

Encyonema auerswaldii  - - - 5 2 0,3 0,4 

Encyonema minutum IS 1 1 1 - 2 0,2 0,1 

Encyonema neogracile IS - - - 1 - 0,0 0,1 

Encyonema silesiacum  - - - 1 - 0,0 0,1 

Encyonema ventricosum morfotype 2  2 - - - - 0,1 0,2 

Encyonopsis microcephala IS - 3 - - - 0,1 0,3 

Eolimna minima (incl. tantula) IA 10 - - - 1 0,4 0,9 
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Epithemia adnata  2 - - - - 0,1 0,2 

Epithemia sorex  4 8 92 2 7 4,5 7,8 

Epithemia sp.  - - 2 - - 0,1 0,2 

Fragilaria austriaca  1 - - 1 - 0,1 0,1 

Fragilaria capucina  - 1 2 11 - 0,6 0,9 

Fragilaria perminuta IS 2 - 26 1 9 1,5 2,2 

Fragilaria radians  - - 2 - - 0,1 0,2 

Fragilaria rumpens sensu Hustedt  - 1 - 1 - 0,1 0,1 

Fragilaria vaucheriae IA 3 - 1 - 1 0,2 0,2 

Geissleria cummerowi  2 - - - - 0,1 0,2 

Geissleria schoenfeldii  - - 5 - - 0,2 0,4 

Gomphonema acuminatum  - - - - 4 0,2 0,4 

Gomphonema angusticephalum  - - - - 2 0,1 0,2 

Gomphonema cf. minutum LA 4065  - - - - 3 0,1 0,3 

Gomphonema clavatum  - - 2 - - 0,1 0,2 

Gomphonema exilissimum IS - 12 3 4 18 1,5 1,5 

Gomphonema gracile  - 2 - - 1 0,1 0,2 

Gomphonema micropumilum IS - - - 1 - 0,0 0,1 

Gomphonema minusculum IS - 2 - 18 31 2,0 2,8 

Gomphonema minutum  - 5 12 - 24 1,6 2,0 

Gomphonema olivaceum  - - 2 - 13 0,6 1,1 

Gomphonema pala  - - - 2 1 0,1 0,2 

Gomphonema parvulum IA 3 11 1 1 11 1,1 1,0 

Gomphonema parvulum-groep IA - - - 4 - 0,2 0,4 

Gomphonema pumilum sensu lato IS - - - - 42 1,7 3,8 

Gomphonema pumilum IS - 5 - 8 - 0,5 0,7 

Gomphonema pumilum var. elegans IS - - - - 3 0,1 0,3 

Gomphonema sp.  2 2 - 4 - 0,3 0,3 

Gomphonema truncatum  - - - - 2 0,1 0,2 

Hippodonta capitata IA 1 - - - 5 0,2 0,4 

Hippodonta costulata  - - - - 1 0,0 0,1 

Kolbesia ploenensis var. gessneri IS 12 - - - - 0,5 1,1 

Mayamaea atomus var. permitis IA - - - - 2 0,1 0,2 

Melosira varians  2 - - 8 13 0,9 1,1 

Navicula antonii  11 - - - - 0,4 1,0 

Navicula associata  - - 1 - - 0,0 0,1 

Navicula capitatoradiata  - 1 1 - - 0,1 0,1 

Navicula caterva  1 - - - - 0,0 0,1 

Navicula cf. cryptotenelloides  - 1 - - - 0,0 0,1 

Navicula cincta  - - 1 - - 0,0 0,1 

Navicula cryptotenella  3 4 2 1 - 0,4 0,3 

Navicula cryptotenelloides  - 6 4 - 1 0,4 0,5 

Navicula gregaria IA 1 - - 3 16 0,8 1,4 

Navicula lundii  - - - - 3 0,1 0,3 
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Navicula perminuta IA - - 2 - - 0,1 0,2 

Navicula radiosa  - 1 - - - 0,0 0,1 

Navicula reichardtiana  - - - - 1 0,0 0,1 

Navicula sp.  2 - - - - 0,1 0,2 

Navicula tripunctata  1 1 - - - 0,1 0,1 

Navicula veneta IA - 1 - 1 - 0,1 0,1 

Nitzschia dissipata subsp. oligotraphenta IS 1 2 - - - 0,6 0,9 

Nitzschia agnita IA - - 1 1 - 0,4 0,5 

Nitzschia amphibia IA - 1 - - 1 0,4 0,5 

Nitzschia archibaldii IA - - 5 - 3 1,6 2,3 

Nitzschia bavarica  - 1 - - - 0,2 0,4 

Nitzschia dissipata IA 3 2 2 - 4 2,2 1,5 

Nitzschia media IA - 2 - - - 0,4 0,9 

Nitzschia filiformis IA 1 - - - - 0,2 0,4 

Nitzschia fonticola  2 11 - 1 5 3,8 4,4 

Nitzschia fontifuga  2 - - - - 0,4 0,9 

Nitzschia frustulum IA - 1 5 - - 1,2 2,2 

Nitzschia gracilis IS - - 1 - 1 0,4 0,5 

Nitzschia incognita  1 - - - - 0,2 0,4 

Nitzschia microcephala IA 1 - - - - 0,2 0,4 

Nitzschia palea IA 4 - - - 1 1,0 1,7 

Nitzschia palea var. debilis  1 - - - 5 1,2 2,2 

Nitzschia paleacea IA 8 20 36 22 59 29,0 19,5 

Nitzschia perminuta IS - - 5 - - 1,0 2,2 

Nitzschia pusilla IA 1 - - - - 0,2 0,4 

Nitzschia sp.  - - - 2 - 0,4 0,9 

Nitzschia subacicularis  1 2 - - - 0,6 0,9 

Placoneis pseudanglica IA - - - - 2 0,4 0,9 

Planothidium delicatulum IA 1 - - - 1 0,4 0,5 

Planothidium frequentissimum IA 2 - 3 2 2 1,8 1,1 

Planothidium frequentissimum var. minor IA 3 - - - 1 0,8 1,3 

Planothidium rostratum IS 7 - 4 2 4 3,4 2,6 

Planothidium septentrionale  3 - - - - 0,6 1,3 

Platessa conspicua IA 1 - - - - 0,2 0,4 

Psammothidium subatomoides IS 1 - - - - 0,2 0,4 

Pseudostaurosira brevistriata  3 - - 1 - 0,8 1,3 

Rhoicosphenia abbreviata  85 7 6 8 10 23,2 34,6 

Rhopalodia gibba  - - 3 - - 0,6 1,3 

Sellaphora seminulum IA 1 - - - - 0,2 0,4 

Simonsenia delognei IA 1 - 1 - - 0,4 0,5 

Staurosira venter  - - - 3 - 0,6 1,3 

Stephanodiscus minutulus IA - - 1 - - 0,2 0,4 

Tabularia fasciculata IA - 8 - 11 - 3,8 5,3 

Ulnaria acus  - 1 - - - 0,2 0,4 

 


