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Samenvatting 
 
In deze studie wordt het maximaal (MEP) en goed ecologisch potentieel (GEP), alsook de 
huidige ecologische toestand van het kunstmatig waterlichaam Blokkersdijk (Antwerpen; 
oppervlakte ca. 48 ha, gemiddelde diepte 0,7 m) bepaald conform de Kaderrichtlijn Water 
(KRW). Dit gebeurt volgens een algemeen concept en methodologie voor het meest 
aanleunende watertype in Vlaanderen (ondiepe, alkalische, matig ionenrijke meren van het 
eerder voedselrijke subtype, Ami-e). Alle kwaliteitselementen komen hierbij aan bod, met 
uitzondering van verontreinigende stoffen en vis. 
 
Bij de afleiding van het MEP en GEP wordt rekening gehouden met een sterke 
fosforvrijstelling vanuit het kunstmatig opgehoogde waterleverend gebied. Onder voorbehoud 
wordt immers aangenomen dat het aangebrachte bodemmateriaal van nature rijk is aan 
fosfor en niet hiermee antropogeen verrijkt werd. De waterlichaamspecifieke 
nutriëntentoestand wordt in deze optiek door een hydromorfologische wijziging bepaald. De 
verhoging van de concentratie totaalfosfor ten opzichte van de verwachte waarden voor het 
meest gelijkende watertype, is de enige beduidende druk die in rekening gebracht wordt bij 
het bepalen van het potentieel. De waarden worden geschat aan de hand van de 
veronderstelde aanvoer via het grondwater, waarbij aangenomen wordt dat er, in 
tegenstelling tot bij MEP, bij GEP geen permanent verlies naar het sediment optreedt. De 
afgeleide waarden hebben aanzienlijke gevolgen voor de te verwachten 
fytoplanktonconcentratie en -samenstelling, de kolonisatiediepte en soortensamenstelling 
van ondergedoken vegetatie en de fytobenthosgemeenschap. 
 
Na een beschrijving van de hydromorfologie en de fysisch-chemische omstandigheden, 
worden de biologische kwaliteitselementen (BKE) fytoplankton, fytobenthos, macrofyten en 
macro-invertebraten beoordeeld. Tevens wordt een overzicht gegeven van oudere 
waarnemingen en de huidige zoöplankton- en visgemeenschappen. 
 
Ondanks een drastische versoepeling voor het meest gelijkende watertype en een 
aanzienlijke afstand tussen GEP en MEP, blijft de nutriëntentoestand problematisch. Het 
goed ecologisch potentieel voor de biologische kwaliteitselementen wordt ook door andere 
fysisch-chemische waarden (zuurstof, ammonium,…) niet ondersteund. Niettemin blijken drie 
van de vier BKE, nl. fytoplankton, macrofyten en macro-invertebraten, een goed ecologisch 
potentieel te bereiken en verkeert het meer een groot deel van het groeiseizoen in een 
heldere, vegetatierijke toestand. Deze gaat evenwel gepaard met hoge concentraties 
cyanobacteriën, die in macroscopische kolonies optreden. Globaal gezien heeft Blokkersdijk 
evenwel een ontoereikend ecologisch potentieel, vermits de samenstelling van het 
fytobenthos sterk te wensen over laat. De waarnemingen in deze studie benadrukken 
duidelijk de meerwaarde van een afzonderlijke beoordeling van de voornoemde BKE en 
verantwoorden het gebruik van het ‘one out, all out’ principe voor hun integratie. De 
ontwikkeling van submerse vegetatie lijkt in Blokkersdijk van jaar tot jaar nogal te kunnen 
verschillen, terwijl het fytobenthos een sterke ruimtelijke variatie vertoont.  
 
Tenslotte worden in dit rapport aanbevelingen geformuleerd die vooral als doel hebben de 
beschikbaarheid van (limiterende) nutriënten te verminderen en meer duurzame 
groeiomstandigheden voor ondergedoken waterplanten te creëren. Meer bepaald kunnen 
ingrepen met betrekking tot het minimaliseren van de grondwatertoevoer, ingrepen in het 
waterleverend gebied, opschonen van de meerbodem, alsook visstand- en avifaunabeheer 
op een ruimtelijk meer omvattend schaalniveau hiertoe substantieel bijdragen. Wat exoten 
betreft lijken er zich geen substantiële problemen te stellen. 



 

Summary 
 
This report deals with the definition of maximum (MEP) and good ecological potential (GEP) 
as well as the present status of the artificial lake Blokkersdijk (Antwerp; c. 48 ha, average 
depth 0.7 m). It covers the classification of all quality elements according to the requirements 
of the European Water Framework Directive (WFD), excluding priority substances and the 
fish community. The characteristics of this water body correspond most closely to those of 
the natural type ‘shallow, alkaline, moderately mineralized lakes of the more nutrient-rich 
subtype’ (Ami-e) and general principles proposed to establish ecological potential for such 
lakes are applied in this case study.  
 
The lake is situated within a landfill area and important quantities of phosphorus leach from 
the catchment substrate (estuarine sands and silts from the adjacent River Schelde). So far it 
remains undetermined whether the phosphorus content of these deposits is (partly) due to  
anthropogenic enrichment or entirely natural. In the latter case, as provisionally assumed in 
this study, expected nutrient status of the lake differs from natural conditions due to 
hydromorphological alteration. Elevated total phosphorus (TP) levels are the only significant 
pressure on the lake accounted for in determining its ecological potential. Average TP 
concentrations at MEP and GEP are estimated from presumed supply rates, but in contrast 
to MEP, no permanent loss of P to the sediment is assumed to occur at GEP. These 
estimates are used to derive MEP and GEP values for chlorophyll a, occurrence of 
cyanobacteria, colonization depth of rooting submerged vegetation (i.e. charophytes), 
species composition of macrophytes and fytobenthos assemblage composition which differ 
from the type-specific expectations. 
 
Next, the hydromorphological, physical and chemical conditions are described and the status 
of the biological quality elements phytoplankton, macrophytes, phytobenthos and macro-
invertebrates is assessed, based on the situation in 2008. Also, previous observations and 
the zooplankton and fish communities are documented. 
 
In spite of a considerable relaxation of TP standards relative to type-specific expectations, 
the nutrient status proved to be highly problematic. Several other physical-chemical values 
(ogygen, ammonium,…) were also unsupportive of GEP for the biological quality elements. 
Nevertheless, fytoplankton, macrophytes and macro-invertebrates reached a satisfactory 
status (good or higher potential). Cyanobacterial blooms are expected to occur at TP 
concentrations corresponding to GEP, or even MEP, so phytoplankton assessment was 
based solely on chlorophyll a. Development of cyanobacteria (mainly Aphanizomenon flos-
aquae) was indeed quite substantial, but any impact on water transparency remained limited 
due to the formation of macroscopic colonies. Edible phytoplankton was heavily suppressed 
by Daphnia. No bacterial toxins were produced. Whilst the lake remained clear during most 
of the growing season, macrophyte development occurred throughout the lake bed. Overall, 
the ecological potential was nevertheless classified as poor on the basis of the phytobenthos 
assemblage, characterized by a predominance of impact-associated taxa (mostly Nitzschia 
spp.). Although the conditions observed in this lake are rather exceptional, our observations 
support the use of the ‘one out, all out’ principle imposed by the WFD and the consideration 
of the phytobenthos as an independent BQE alongside of macrophytes. In this lake, 
macrophyte development appears to vary rather strongly between different years, while 
phytobenthos composition shows strong spatial variation. 
 
Finally, various management options to reduce nutrient availability and improve ecological 
status are discussed. Most importantly, nutrient supply from the catchment needs to be 
addressed, which may be supported by limited dredging and fish management. Reduction of 
guanotrophication needs to consider a wider conservation perspective. 
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1 Inleiding 
 
Voorliggend rapport behandelt het ecologisch potentieel van het kunstmatig waterlichaam 
(KWL) VL05189 ‘Blokkersdijk’, behorend tot de categorie ‘meren’, t.b.v. de beschrijving van 
de ecologische doelstellingen voor dit waterlichaam in het stroomgebiedsbeheersplan van de 
Schelde en de beoordeling van de ecologische toestand van dit WL voor de Europese 
Kaderrichtlijn Water. Het behandelt daarbij de hydromorfologie, de fysisch-chemische 
karakteristieken en de beoordeling van alle door de Kaderrichtlijn voor de categorie relevant 
geachte biologische kwaliteitselementen, met uitzondering van de visgemeenschap. De 
problematiek van synthetische en niet-synthetische verontreinigende stoffen maakt evenmin 
deel uit van deze studie. 
 
Het WL bevindt zich op het grondgebied van de stad Antwerpen (X 148548, Y 213619; 4°21’ 
N, 51°14’ O; prov. Antwerpen; figuur 1) en leunt wat kenmerken betreft het sterkst aan bij het 
natuurlijke type ‘ondiepe (niet-gestratifieerde), alkalische wateren met een van nature eerder 
voedselrijk karakter’ (Ami-e; cf. Jochems et al. 2002; Denys in voorbereiding). 
 

 
Figuur 1. Situering van Blokkerdijkplas ten opzichte van de Stad Antwerpen, de Antwerpse haven en 
de Schelde.  
 

1.2 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 
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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, zoals 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 sociaaleconomisch onevenredig 
geachte inspanningen dienen te worden geleverd. Er is dus sprake van een aanzienlijke en 
blijvende verandering ten opzichte van de zeer goede ecologische toestand (ZGET) voor het 
overeenkomstige watertype. Wordt door het nemen van ingrepen het bereiken van de GET 
voor het overeenkomstige watertype toch mogelijk, dan verliest het WL zijn sterk veranderd 
of kunstmatig karakter en wordt het verder als natuurlijk beoordeeld1. 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) en goed ecologisch potentieel (GEP). Het MEP is een toestand die, 
voor zover mogelijk, de biologische toestand van het meest vergelijkbare waterlichaam 
weergeeft, rekening houdend met de gewijzigde eigenschappen van het waterlichaam. Het 
goed ecologisch potentieel laat geringe veranderingen ten opzichte van het MEP toe voor 
wat de biologische toestand betreft. 
 

1.2 Bepaling van het maximaal ecologisch potentieel (MEP) 
 
Om tot het MEP en afgeleide milieudoelstellingen te komen voor SVWL en KWL worden vier 
stappen gevolgd (CIS HMWB & AWB 2003). Eerst worden de relevante hydromorfologische, 
biologische en fysisch-chemische kwaliteitselementen van de meest vergelijkbare 
watercategorie gekozen (Figuur 2). Bij de tweede stap worden de hydromorfologische 
omstandigheden bepaald. Dit zijn de condities die zouden bestaan als alle relevante 
milderende maatregelen zijn genomen. De milderende maatregelen voor het bepalen van het 
MEP dienen geen significant negatief effect te hebben op de gespecificeerde 
gebruiksfuncties, inclusief onderhoud en exploitatie. In stap 3 wordt het maximaal ecologisch 
potentieel van de fysisch-chemische condities bepaald. In veel gevallen komen deze geheel 
of vrijwel geheel overeen met de onverstoorde staat die aangegeven is voor het type 
oppervlaktewaterlichaam dat het meest vergelijkbaar is met het betrokken kunstmatige of 
sterk veranderde waterlichaam. Bij sommige KWL zullen ook de waarden voor bepaalde 
fysisch-chemische kwaliteitselementen sterker gaan afwijken van de natuurlijke 
referentieomstandigheden in het meest vergelijkbare watertype tengevolge van de 
hydromorfologische veranderingen. Wanneer deze fysisch-chemische condities direct in 
verband staan met de fysieke wijzigingen die de gespecificeerde gebruiksfuncties mogelijk 
maken, dient rekening te worden gehouden met deze verschillen bij het vaststellen van MEP. 
In een vierde stap wordt het MEP van de biologische kwaliteitselementen (BKE) vastgelegd. 
Het MEP is bedoeld om de meest nauwkeurige benadering van een natuurlijk aquatisch 
ecosysteem te beschrijven dat kan worden bereikt, gegeven de noodzakelijk geachte 
hydromorfologische kenmerken en randvoorwaarden. Het MEP voor biologische condities 

                                                 
1 Dit kan voor sommige elementen reeds bij aanvang het geval zijn en ook stapsgewijs gebeuren. 
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dient zoveel mogelijk de toestand weer te geven van het meest vergelijkbare watertype bij 
een zeer goede ecologische toestand, de hydromorfologische en hieruit resulterende fysisch-
chemische omstandigheden in acht genomen (zie stappen 2 en 3). Waar de nuttige doelen 
dit toelaten en meerdere inrichtingsopties open blijven, kunnen meerdere biologische MEP-
scenario’s relevant zijn. Welbepaalde methoden kunnen worden gebruikt bij het bepalen van 
het MEP, zoals ruimtelijke netwerken van gebieden die voldoen aan MEP criteria, 
modellering, een combinatie van beide, maar ook expertoordeel indien het niet mogelijk is 
bovenstaande methoden te gebruiken.  

Stap 1: 
Kwaliteitselementen kiezen voor MEP op basis van een vergelijkbare watercategorie. 

Stap 2: 
MEP hydromorfologische condities bepalen en alle hydromorfologische milderende 

maatregelen toepassen die geen significante negatieve effecten hebben op het 
gespecificeerd gebruik of het milieu in brede zin. 

Stap 3: 
MEP fysisch-chemische condities bepalen op basis van een vergelijkbaar watertype en 

de resultaten van stap 2. 

Stap 4: 
MEP biologische condities bepalen op basis van een vergelijkbaar watertype en de 

resultaten van de stappen 2 en 3. 

 
Figuur 2. Stappenplan voor het definiëren van het maximaal ecologisch potentieel (naar CIS HMWB & 
AWB 2003). 
 

1.3 Bepaling van het goed ecologisch potentieel (GEP) 
 
Een goed ecologisch potentieel kan gedefinieerd worden als de status waarbij er lichte 
veranderingen in de waarden van de relevante biologische kwaliteitselementen zijn ten 
opzichte van de waarden bij maximaal ecologisch potentieel. Voor het GEP gelden volgende 
criteria voor de biologische en andere kwaliteitselementen (CIS HMWB & AWB 2003). Ten 
eerste is het goed ecologisch potentieel voor SVWL en KWL hoofdzakelijk gebaseerd op de 
toestand van de biologische kwaliteitselementen zoals afgeleid voor het MEP. Het GEP staat 
geringe wijzigingen toe in de waarden van de BKE ten opzichte van het MEP. Daarenboven 
dienen de hydromorfologische condities bij het GEP zodanig te zijn dat ze het behalen van 
het GEP voor biologische waarden ondersteunen. Hiervoor dienen de hydromorfologische 
condities die noodzakelijk zijn voor het behalen van de GEP-waarden voor de BKE te 
worden geïdentificeerd, met name voor het behalen van de waarden (uitgedrukt als 
ecologische kwaliteitsratio’s, EKR’s) voor die BKE die gevoelig zijn voor hydromorfologische 
wijzigingen. De KRW vermeldt in dit verband voor meren expliciet voor wat het hydrologisch 
regime betreft, de kwantiteit en dynamiek van waterstroming, de verblijftijd en de verbinding 
met het grondwaterlichaam, en voor de morfologie, de variatie in diepte, kwantiteit, structuur 
en substraat van de meerbodem en de oeverstructuur. Als derde voorwaarde zijn de 
waarden voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen bij het GEP zodanig dat 
ze het bereiken van het GEP voor biologische waarden ondersteunen. Het is eveneens 
noodzakelijk dat de waarden voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen bij 
het GEP zodanig zijn dat het goed functioneren van het ecosysteem gewaarborgd blijft. Ten 
laatste vereist het GEP tevens naleving van de milieukwaliteitsnormen voor de specifieke 
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kwaliteitselementen voor synthetische en niet-synthetische verontreinigende stoffen. Het 
GEP is dus het meest essentiële, want effectief te realiseren, ecologisch kwaliteitsniveau. 
Een goede bepaling vereist echter dat de biologische effecten van de te milderen 
hydromorfologische veranderingen nauwkeurig gekend zijn. Het GEP kan op basis van 
modellen, vergelijking met andere SVWL en KWL of expertoordeel worden verkregen (zie 
Lock et al. [2007] voor effecten van hydrobiologische drukken op biologische 
beoordelingsmaatlatten). De stappen die dienen doorlopen te worden om het GEP te 
bepalen worden weergegeven in Figuur 3. 
 

Stap 1: 
Schat hydromorfologische condities indien alle milderende maatregelen genomen zijn 

Stap 2: 
Schat fysisch-chemische condities verwacht bij het hydromorfologische MEP 

Stap 3: 
Identificeer het meest vergelijkbare natuurlijke watertype 

Stap 4: 
Schat hoe de waarden van de biologische kwaliteitselementen kunnen verschillen 
van die voor het meest vergelijkbare natuurlijke watertype 

Stap 5: 
Bepaal waarden van de biologische kwaliteitselementen bij MEP 

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

 
Figuur 3. Stappenplan voor het definiëren van het goed ecologisch potentieel. 
 
Hierbij wordt eerst nagegaan hoe afhankelijk de fysisch-chemische omstandigheden zullen 
zijn van de hydromorfologie, wat dan weer toelaat om het meest vergelijkbare natuurlijke 
watertype te kiezen. De verdere afweging gebeurt op het niveau van de BKE.  
 

1.4 Bepaling van de algemene toestand 
 
Uit de verschillende kwaliteitselementen kan vervolgens de algemene toestand worden 
afgeleid (Figuur 4). Voor deze bepaling dienen slechts vier kwaliteitsniveaus te worden 
gebruikt. Bovendien is het aangeven of het MEP al dan niet bereikt wordt, facultatief. Voor de 
classificatieniveaus ‘goed’ en ‘matig’ dienen zowel de fysisch-chemische als de biologische 
criteria in aanmerking genomen te worden; voor de lagere niveaus zijn het enkel deze laatste 
die men in rekening brengt. De kwaliteitsklassen voor kunstmatige en sterk veranderde 
waterlichamen en hun woordelijke omschrijving worden in Tabel 1 weergegeven. 
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Figuur 4. Rol van de biologische, hydromorfologische en fysisch-)chemische kwaliteitselementen bij 
de toestandsbepaling van sterk gewijzigde en kunstmatige waterlichamen (CIS HMWB& AWB 2003). 
 
 
 

kleurcode indeling naar 
ecologisch 
potentieel 

omschrijving kwaliteitsklassen 

KWL SVWL 

MEP 

De waarden van de relevante biologische 
kwaliteitselementen zijn zoveel mogelijk 
normaal voor het meest vergelijkbare 
type oppervlaktewaterlichaam, gegeven 
de fysische omstandigheden die 
voortvloeien uit de kunstmatige of sterk 
veranderde kenmerken van het 
waterlichaam.* 

  

goed en hoger 

Er zijn lichte veranderingen in de 
waarden van de relevante biologische 
kwaliteitselementen ten opzichte van de 
waarden bij maximaal ecologisch 
potentieel.* 

gelijke groene 
en lichtgrijze 

strepen 

gelijke groene 
en 

donkergrijze 
strepen 

matig 

Er zijn matige veranderingen in de 
waarden van de relevante biologische 
kwaliteitselementen ten opzichte van de 
waarden bij maximaal ecologisch 
potentieel. Deze waarden zijn aanzienlijk 
meer verstoord dan bij goede kwaliteit.* 

gelijke gele en 
lichtgrijze 
strepen 

gelijke gele en 
donkergrijze 

strepen 

ontoereikend 
Er zijn grote wijzigingen in de MEP-
waarden voor de biologische 
kwaliteitselementen.** 

gelijke oranje 
en lichtgrijze 

strepen 

gelijke oranje 
en 

donkergrijze 
strepen 

slecht 

Er zijn zeer grote wijzigingen in de MEP-
waarden voor de biologische kwaliteits-
elementen (i.e. grote delen van de MEP 
biologische gemeenschap ontbreken)** 

gelijke rode en 
lichtgrijze 
strepen 

gelijke rode 
en 

donkergrijze 
strepen 

  
Tabel 1. Omschrijving van de kwaliteitsklassen van de biologische kwaliteitselementen voor 
kunstmatige (KWL) en sterk veranderde waterlichamen (SVWL) en voorstelling ervan op kaart. * EU-
richtlijn 2000/60/EG; ** CIS HMWB & AWB (2003). 
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1.5 Benadering MEP/GEP in omringende landen 
 
Er is nog steeds vrij weinig informatie beschikbaar omtrent de MEP/GEP-benadering van 
meren in andere lidstaten. Door de sterke verschillen tussen landen in de wijze waarop de 
BKE worden beoordeeld, alsook verschillen in de aanwezige meertypen (bijv. stuwmeren), is 
het moeilijk om relevante aanknopingspunten te vinden. Niettemin is het nuttig om de aanpak 
in omringende landen, met vergelijkbare laaglandmeren, samen te vatten. 
 
In Nederland worden MEP en GEP op een alternatieve, meer pragmatische manier afgeleid 
(zgn. pragmatische of Praagse methode; Kampa & Kranz 2005; Figuur 5). Hierbij wordt het 
MEP vanuit de huidige toestand afgeleid door het maximale verwachte effect van de 
mogelijke maatregelen (inrichting, beheer en emissie) op het beoordelingsresultaat te 
verrekenen. Het GEP wordt hiervan afgeleid door het effect weg te laten van de maatregelen 
die slechts een geringe biologische verbetering opleveren. Het GEP wordt dus gedefinieerd 
als de verwachte ecologische toestand wanneer alle milderende maatregelen genomen zijn, 
met uitzondering van deze met een gering gecombineerd effect. Hiervoor is een handleiding 
opgesteld (Projectgroep Implementatie Handreiking 2005). Deze werkwijze wordt 
verondersteld een gelijkaardig ambitieniveau op te leveren. Hoewel deze alternatieve 
methode aanlokkelijk kan lijken vanuit het standpunt van de waterbeheerder, zijn er mogelijk 
problematische aspecten, zoals onduidelijkheid over de mate waarin het MEP/GEP afwijkt 
van de referentietoestand en de te geringe kennis omtrent druk-responsrelaties tussen de op 
te heffen drukken en de ecologische toestand. 
 

 
Figuur 5. Doelbepaling volgens de KRW-systematiek (links) en een pragmatische bottom-up 
systematiek (rechts) voor sterk veranderde en kunstmatige wateren (Projectgroep Implementatie 
Handreiking 2005). 
 
Ook Frankrijk en Duitsland hanteren voor de 1e generatie stroomgebiedbeheerplannen deze 
pragmatische methode, maar hebben momenteel onderzoeken opgestart om de impact van 
hydromorfologische veranderingen in beeld te brengen. Ze beogen voor de toekomstige 
beheerplannen de standaard-benadering van de Kaderrichtlijn toe te passen. 
 
In Groot-Brittannië is reeds vrij veel werk verricht naar het in kaart brengen van 
hydromorfologische drukken met geassocieerde toestandveranderingen en ecologische 
effecten (Tabel 2; Bragg et al. 2003; Rowan & Soutar 2005; Acreman et al. 2006). Meer 
specifiek wordt door middel van de DPSIR-keten (Driver, Pressure, State, Impact, Response; 
EEA 1998) de gevoeligheid van meren voor hydromorfologische veranderingen volgens hun 
typespecifieke kenmerken benaderd. Hiervoor is een scoresysteem opgesteld, waarin 
verschillende drukken al naargelang hun intensiteit gecombineerd worden om de mate van 
hydromorfologische verandering aan te geven. Verder onderzoek naar de relatie van deze 
score tot de waarden van de BKE wordt echter ook hier onderkend (Palmer 2003). 
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Tabel 2. Overzicht van fysische drukken op meren in Groot Brittannië met geassocieerde toestandsveranderingen en ecologische effecten (naar Rowan & 
Soutar 2005). 
verandering druk toestandswijziging hydromorfologisch 

kwaliteitselement 
ecologische impact 

theoretische verblijftijd verblijftijd; hoeveelheid en dynamiek 
doorstroming 

fytoplanktonsamenstelling; trofische structuur; visproductiviteit verandering van 
volume 

ratio litoraal/profundaal kwaliteit en structuur substraat oeverzone trofietoestand 

oevererosie; oppervlak sedimentatie/erosie kwantiteit en structuur substraat (litoraal 
en profundaal) via patroon van 
sedimentatie/erosie 

macrofyten, litoraal zoöbenthos; visreproductie verandering van 
oppervlak 

verhoogde turbiditeit kwantiteit en structuur substraat (litoraal & 
profundaal) 

lagere fytoplanktonproductiviteit en andere -samenstelling 

verhoogde diepte stratificatie en effect op effectieve verblijftijd; 
O2-profiel en chemische stratificatie; 
oevererosie 

waterniveau; hoeveelheid en dynamiek 
stroming 

fytoplanktonsamenstelling; trofische structuur; minder 
submerse macrofyten 

peilregime aard en snelheid peilveranderingen waterniveau; hoeveelheid en dynamiek 
stroming 

successie macrofyten 

afdamming 

hydraulische 
infrastructuur 

constructiewerken; structuren toestand en structuur oeverzone; 
hoeveelheid en structuur substraat; 
verlies verbinding met grondwater 

minder submerse macrofyten; verlies voedsel en habitat 
vissen en invertebraten 

lager waterpeil 
 

dieptevariatie; kwantiteit en structuur 
substraat 

visreproductie; productiviteit 

ratio litoraal/profundaal toestand en structuur oeverzone trofietoestand 

drainage verandering 
uitstroom 

kortere verblijftijd hoeveelheid en dynamiek doorstroming fytoplankton (en hiervan afhankelijke fauna) 
verandering of verlies structuur (sub)litoraal 
habitat; verandering litoraal sedimentbudget 

toestand en structuur oeverzone; 
kwantiteit en structuur substraat; 
verbinding met grondwater 

minder submerse macrofyten; verlies voedsel en schuilhabitat 
vissen en invertebraten en vispaaiplaatsen in seizoenaal 
overstroomde delen 

oeveraanleg profiel en 
versteviging oever, 
evt. tot in litoraal 

verminderde sediment- en 
nutriëntenaanvoer vanuit oever; minder 
golfdemping; verhoogde erosie niet 
versterkte oevers 

toestand en structuur oeverzone; 
kwantiteit en structuur substraat; verlies 
substraatcontinuüm 

afname sedimentbewonende invertebraten; fytoplankton 

constructies wegen, pontons, 
bruggen, etc. 

verlies natuurlijke structuur oever, litoraal of 
sublitoraal habitat 

verdeling waterdiepte; kwantiteit en 
structuur substraat (op termijn 
sedimenttransport) 

verlies habitat en -continuüm; mechanische schade 
macrofyten; lichtklimaat; verlies habitatcontinuüm 

voor navigatie verlies natuurlijke structuur litoraal of 
sublitoraal; plaatselijke diepte; 
sedimentverstoring (effect op troebeling, 
nutriënten, O2) 

baggeren 

voor delfstoffen ander substraat; vrijstellen fijn mineraal 
materiaal 

storten storten deponie diverse materialen 

plaatselijke diepte; structuur en toestand 
oeverzone; kwantiteit en structuur 
substraat; dynamiek zwevende stof 

verwijderen macrofyten en fytobenthos; effecten op 
waterdiepte, golfregime, troebeling en substraat op macrofyten 
en invertebraten, visreproductie en -fourageermogelijkheden 
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verandering druk toestandswijziging hydromorfologisch 
kwaliteitselement 

ecologische impact 

maaien/verwijderen submerse en emergente 
macrofyten 

vegetatiebeheer ruimen macrofyten 

resuspensie sediment 

sterkere erosie en resuspensie (minder 
doorzicht) 

minder macrofyten; verlies voedsel en (schuil)habitat vissen 
en invertebraten; lagere fytoplanktonproductie en andere 
-gemeenschap 

onnatuurlijke bedekking en vegetatieverlies 
in oeverbelendende zone 

intensivering 
aanbelendend 
landgebruik 

bosbouw, landbouw, 
urbanisatie, 
infrastructuur meer runoff; minder allochtone organische 

stof 

structuur en toestand oeverzone; 
kwantiteit en structuur substraat 

impact op vogelpopulaties; verlies litoraal habitat (minder 
overhangende vegetatie en voedsel) 

verstoring vismigratiewegen; verandering 
uitwisseling nutriënten, water en sediment 
bovenstroomse afleiding water 

kanalisatie in- en 
uitstroom 

verandering in 
structuur/ 
dynamiek instroom 

verhoogde aanvoer water 

verblijftijd; hoeveelheid en dynamiek 
stroming (en sedimentfluxen); kwantiteit 
en structuur substraat/oeverzone 

mogelijk verlies paaiplaats; verlies ecologisch continuüm en 
migrerende soorten 

verandering 
sedimentregime 

dynamiek van 
sediment 

relatieve plaats zones met 
erosie/sedimentatie (doorzicht, nutriënten) 

kwantiteit en structuur substraat; structuur 
en toestand oeverzone 

mogelijk verlies paaiplaats; productiviteit macrofyten; doorzicht 
(en trofietoestand) 

erosie oeverzone; mechanische schade 

erosie oeverzone en paden 

recreatie verstoring via erosie/ 
betreding, wijziging 
morfologie 

verwijderen macrofyten 

kwantiteit en structuur substraat; structuur 
en toestand oeverzone 

verstoring en fysische schade soorten en habitat 

uitbreiding landgebruik 
in waterleverend 
gebied 

uitbreiding urbaan 
gebied en land- of 
bosbouw 

hydrologie en runoff, sedimentaanvoer structuur en toestand oeverzone; 
kwantiteit en structuur substraat; 
hoeveelheid en dynamiek stroming 

verstoring en fysische schade aan soorten en habitat; 
nutriëntentoestand/ 
hoeveelheid en competitie tussen macrofyten en fytoplankton; 
visreproductie 
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1.6 Benadering MEP/GEP in Vlaanderen 
 
In Vlaanderen is er voor de MEP/GEP-benadering vooralsnog geen systematisch te volgen 
procedure voor opgesteld en wordt zowel vanuit de oorspronkelijke KRW methode (Lock et 
al. 2007 voor twee Aw-e meren (VL05196 Kessenich en VL05201 Heerenlaak), Van 
Wichelen et al. 2008 voor twee brakke wateren (VL05202 Spuikom Oostende en VL05109 
Boudewijnkanaal + Achterhaven Zeebrugge), Van Ballaer et al. 2008 voor een brak meer 
(VL05194 Galgenweel)), als de alternatieve ‘Praagse methode’ gewerkt (Pals & Vercoutere 
2008 voor VL05187 Antwerpse Havendokken). In Brussel worden gelijkaardige initiatieven 
opgezet, met de oorspronkelijke KRW methode als leidraad (Triest et al. 2008). Voor wat 
betreft Wallonië zijn er tot op heden geen stilstaande wateren aangeduid die een KRW 
beoordeling vereisen en is een MEP/GEP-aanpak dan ook (nog) niet aan de orde. 
 
Een afwijking van bepaalde ecologische verwachtingen voor een kunstmatig of sterk 
veranderd waterlichaam ten opzichte van deze voor een natuurlijke toestand is pas aan de 
orde indien blijkt dat deze laatste niet gehaald worden en wanneer hiervoor gegronde 
redenen vanuit de hydromorfologische toestand aanwezig zijn. Een inventaris van de 
voornaamste hydromorfologische drukken die een impact kunnen hebben op het ecologisch 
potentieel van ondiepe, alkalische Vlaamse meren, maar die niet volledig kunnen worden 
weggenomen omwille van een nuttig doel, wordt gegeven in Tabel 3 (zie voor diepe meren 
Lock et al. 2007). De afweging of drukken al dan niet kunnen worden weggenomen, wordt 
gemaakt door de water- of bekkenbeheerder, die aangeeft welke drukken strikt noodzakelijk 
zijn voor het nuttig doel. De drukken die in deze inschatting als onvermijdelijk worden 
aangegeven, kunnen evenwel vaak nog worden gemilderd, bijvoorbeeld door gepaste 
inrichtingswerken, zoals de oeververdediging natuurvriendelijker maken, of door het 
opleggen van bepaalde beperkingen aan gebruikers. Dit verandert echter niets aan de 
invulling van het ecologisch potentieel. De aanwezigheid van bepaalde drukken is ook geen 
aanleiding om a priori tot een aangepaste en dus minder strenge normstelling te komen. In 
vele gevallen zal het immers gaan om drukken die kunnen worden opgeheven, zoals 
oeverconstructies en -configuraties die niet echt essentieel zijn voor het nuttig doel, of die 
een beoordeling van het waterlichaam als natuurlijk niet in de weg staan. De aanduiding van 
een waterlichaam als een sterk veranderd of kunstmatig waterlichaam laat dus toe de 
gespecificeerde gebruiksfuncties te vrijwaren, maar tegelijkertijd dienen alle haalbare 
milderende maatregelen ter verbetering van de ecologische kwaliteit toegepast te worden. 
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Tabel 3. Effecten van mogelijke hydromorfologische drukken op de biologische kwaliteitselementen in Vlaamse meren van het type Ami. Arcering duidt op 
verwijzing naar elders in de tabel of een verandering van (sub)type (pos: veeleer positief effect op maatlat). 
effecten HM-drukken voor type Ami (xx sterk, x gering, maar beduidend; voor één of meerdere metrics of EKR): vis macrofauna macrofyten fytobenthos fytoplankton 

andere categorie → riviertype x x x x x 
1A = effect op zwevende stof (doorzicht) x x xx x xx (pos) 

wijziging subtype (Ami-om → Ami-e) x x xx xx xx 1B = effect op 
nutriënten zelfde subtype x x xx xx xx 
1C = effect op organische belasting x x x x x 

frequentie klein - - x (pos) - - amplitude 
klein (dm) frequentie groot - x xx - - 

frequentie klein* x x xx x - 

1Da = effect op droog-
vallen/hydroperiode 

amplitude 
groot (m) frequentie groot* xx xx xx op vlotter x 

frequentie klein* x x x x - 

1D = effect op 
peilvariatie 

1Db = effect door mechanische 
verstoring 

amplitude 
groot (m) frequentie groot* xx x xx op vlotter - 

1E = effect op verblijftijd x x x x xx (pos) 

1 aantakking 

1F = effect op dispersie/connectiviteit xx xx x x - 
2 peilvariatie (incl. afname) zie 1D      

3Aa profiel steiler xx xx x x - 3A = effect op 
oeverprofiel 3Ab profiel minder steil xx (pos) xx (pos) x (pos) x (pos) - 

3 oeverinrichting 

3B = effect op oeversubstraat xx xx xx - - 
effect op verblijftijd: zie 1E      
effect op oeverprofiel: zie 3A      

4 verondiepen 

4 = ander substraat: ander subtype: Ami-om/Ami-e - - x x x 
ander type indien spronglaag: Aw x x x x x 

effect op verblijftijd: zie 1E      
5 verdiepen 

 
effect op substraat: zie 4      

effect op zwevende stof: zie 1A      
effect op nutriënten: zie 1B      

6 gemotoriseerde vaart 

effect op waterverplaatsing en golfslag xx x xx - - 
7A = effect op onderwatervegetatie xx xx xx - x 
7B = effect op onderwaterbodem xx xx xx - x 

7 onderhoudswerken 

7C = effect op oevervegetatie - - xx - - 
effect op zwevende stof: zie 1A      
effect op peilvariatie: zie 1D      

8 intensivering landgebruik 

effect op verblijftijd: zie 1F      
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1.7 Inhoud van het rapport 
 
Voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen worden in de praktijk voor elk 
waterlichaam afzonderlijk het MEP en GEP afgelijnd. Dit in tegenstelling tot NWL, waar de 
doelstellingen uitsluitend volgens watertype geformuleerd worden. Het MEP/GEP voor 
hydromorfologie, fysisch-chemische elementen, alsook de BKE fytoplankton en macrofyten 
is reeds voor twee kunstmatige waterlichamen van het type Aw-e uitgewerkt, waarbij voor 
fytobenthos, macro-invertebraten en vis ‘natuurlijke’ doelstellingen weerhouden werden 
(Lock et al. 2007). In drie parallele studies worden, al dan niet aangepaste, doelstellingen 
voorgesteld voor een derde gestratifieerd meer (Louette et al. 2008a) en twee ondiepe 
alkalische meren (Louette 2008b, 2008c). In het huidig rapport, dat de beoordeling van alle 
BKE in Blokkersdijk behandelt met uitzondering van de visgemeenschap, wordt volgens 
gelijkaardige principes gewerkt. Na de bepaling van het MEP/GEP van het meer (Hoofdstuk 
2), worden de algemene kenmerken en de huidige toestand beschreven (Hoofdstuk 3). 
Hierbij wordt eveneens enige informatie omtrent het zoöplankton en de visgemeenschap 
gegeven. Tenslotte worden besluiten omtrent de ecologische kwaliteit van het waterlichaam, 
alsook aanbevelingen voor het beheer gegeven (Hoofdstuk 4). 
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2 Afleiding Maximaal en Goed Ecologisch Potentieel 

2.1 Situering 
 
Blokkersdijk is gelegen op de Linkeroever van de Schelde (Figuur 6) in de voormalige 
Borgweertpolder, eertijds een kleiig alluviaal gebied met vochtige weilanden en waterpartijen. 
De plas ontstond in een depressie nadat het gebied ongelijkmatig met zand werd 
opgespoten. De ophoging had tot doel om geschikte industrieterreinen te creëren en vond ter 
hoogte van het huidige meer vooral plaats tussen 1970 en eind 1973. De werken werden 
echter stopgezet vooraleer ze volledig voltooid waren, zodat een ondiepe plas behouden 
bleef in een nauwelijks tot niet opgehoogd gedeelte. Na het elimineren van de afwatering 
naar de Schelde, die ten behoeve van de ophoging was aangelegd, steeg vanaf september 
1974 het waterpeil verder en vormde zich een ondiepe plas met de huidige oppervlakte 
(WNL 1979; Audenaerde 1987; De Smet et al. 1992). Eigenaar van het gebied is heden 
ANB, en het beheer wordt uitgevoerd door Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever (WAL). Het 
gebied is natuurgebied op het gewestplan en heeft de status van natuurreservaat en 
vogelrichtlijngebied. Instandhoudingsdoelstellingen werden voor het gebied opgesteld in 
2004 (Van Hove et al. 2004). 
 

 
Figuur 6. Situering van Blokkersdijk (achtergrond Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen, 1996. 
Topografische kaart. Rasterversie van de topografische kaarten van Vlaanderen en Brussel 
uitgegeven tussen 1978 en 1993 door het Nationaal Geografisch Instituut). 
 
Aan de noordzijde paalt de plas aan de Scheldedijk (huidig niveau 8,2-8,5 m TAW, in het 
kader van de Sigmawerken op te trekken tot 11 m TAW), aan de zuidzijde wordt het gebied 
begrensd door de Palingbeek en de berm van de N 49. Aan de oostzijde, waar zich verderop 
voorlopig nog het aangeplante Sint-Annabos bevindt, watert de Palingbeek via de 
Tophatgracht af naar de Schelde. De industrieterreinen ten westen van Blokkersdijk (Bayer- 
Rubber en 3M) zijn maar in beperkte mate ingenomen door bebouwing. 
 



Ecologisch potentieel Blokkersdijk              20 

2.2 Gebruiksfuncties 
 
Het meer heeft door zijn status als natuurreservaat als enige functie natuurbescherming. 
Natuurbeleving is mogelijk zolang het de bescherming van specifieke natuur (conform de 
Vogelrichtlijn) niet in gevaar brengt. Aan de zuidoever en aan de noordwestoever is hiertoe 
een kijkhut gebouwd en aan de noordoostoever een kijkplatform. Bezoekers worden naar 
deze faciliteiten en het aanpalende St. Annabos geleid via paden.  
 

2.3 Toekomstplannen 
 
Een aantal grote infrastructuurwerken zijn gepland in de onmiddellijke omgeving van 
Blokkersdijk. In het kader van het Sigmaplan zal de Scheldedijk verhoogd (11 m TAW) en 
verstevigd worden. Welke materialen en constructie hiervoor gebruikt zullen worden is nog 
niet volledig duidelijk (Ecolas 2005). De aanleg van de Oosterweelverbinding ten oosten van 
het gebied zal mogelijk een tijdelijke invloed hebben op de grondwaterstand en een blijvende 
invloed op de grondwaterstromen (verdroging; TVSAM 2004 voor ecologisch potentieel, 
TVSAM 2005 voor geohydrologische toestand, BAM 2005 voor passende beoordeling MER, 
Adriaensen et al. 2008 voor beschrijving referentiesituatie voor de werken). Er wordt evenwel 
geen blijvende invloed op de waterhuishouding van Blokkersdijk zelf verwacht, gezien de 
afwatering nu reeds ten westen hiervan gebeurt. 
 

2.4 Nuttige doelen met hydromorfologische drukken 
 
Er zijn geen nuttige doelen die beduidende hydromorfologische drukken op het KWL tot 
gevolg hebben. Het meer wijkt echter af van het meest relevante watertype door de wijze 
waarop het tot stand is gekomen (zie 2.5). 
 

2.5 Uitgangspunten MEP/GEP 
 
Het meer is kunstmatig en bevindt zicht tevens in een volledig kunstmatige hydrologische en 
pedologische context. Deze context is als een hydromorfologische wijziging ten opzichte van 
het meest gelijkende natuurlijke meertype op te vatten. 
 
Uit beperkte gegevens m.b.t. de samenstelling van het ondiepe grondwater in het 
waterleverend gebied aan de westelijke rand van de plas blijkt dat hierin extreem hoge P-
gehalten optreden. De aanlevering van P naar Blokkersdijk is hierdoor dermate hoog dat de 
voor het type gangbare kwaliteitsdoelstellingen wellicht niet, of slechts ten dele bereikt 
kunnen worden. Het is niet bekend in welke mate de hoge P-concentratie in het grondwater 
te verklaren is door vrijstelling van P dat van nature aanwezig is in het opgespoten materiaal 
dat afkomstig is uit de Scheldebedding (als het ware ‘geologisch P’; Audenaerde 1987), dan 
wel of het P betreft dat hierin hoofdzakelijk door antropogene invloed aanwezig is, i.c door 
accumulatie in het Scheldesediment als gevolg van een verhoogde P-sedimentatie in het 
estuarium gedurende historische tijden. Er zijn geen feiten bekend die doen veronderstellen 
dat de P-belasting zijn oorsprong vindt in menselijke activiteiten in het waterleverend gebied 
na de afwerking van het terrein (bemesting, accidentele verontreiniging, …)2. Indien er 
sprake is van een ophoging met materiaal dat een signatuur van historische verontreiniging  
                                                 
2 Er is wel bodemverontreiniging met fluorverbindingen vastgesteld, waarvoor een saneringsproject is 
ingediend bij OVAM (meded. G. Schrauwen 2008; zie ook Beschrijvend bodemonderzoek 3M Belgium 
NV, ref. 11/003094, dd. 30 juni 2006, ARCADIS Gedas NV). 
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Figuur 7. Schematisch overzicht van de werkwijze voor het afleiden van kwaliteitsdoelstellingen voor 
TP, chlorofyl a en kolonisatiediepte van submerse macrofyten (Dk) in doorlopend gemengde (niet-
gestratifieerde), alkalische wateren (HM – hydromorfologische, VO – vegetatie-ontwikkeling). Het 
traject voor Blokkersdijk wordt door de rode pijlen weergegeven. Zie 2.5.1, 2.5.2 en 2.5.4 voor (A), (B) 
en (C). 
 
draagt is dit, in principe, geen gegronde reden om gewijzigde, (afgezwakte) doelstellingen 
voor de nutriëntentoestand van Blokkersdijk voorop te stellen ten opzichte van de 
verwachtingen voor het relevante watertype. Dit is echter wel het geval indien het niet-
verontreinigd bodemmateriaal betreft. In dit geval gaat het immers louter om een gevolg van 
een hydromorfologische wijziging. Onafgezien hiervan is het duidelijk dat de situatie op 
langere termijn de ecologische toestand zal blijven hypothekeren. Om deze reden en 
uitgaand van de veronderstelling dat de P-aanlevering niet op verontreiniging berust, wordt 
getracht waterlichaamspecifieke doelstellingen af te leiden voor [TP] en hiervan afhankelijke 
kwaliteitselementen. Voor dit MEP en GEP gaan we er van uit dat er geen ingrijpende 
hydrologische wijzigingen aan het systeem zullen gebeuren (zie echter 4.2.1). De afgeleide 
verwachtingen vervallen indien later onderzoek mocht uitwijzen dat er sprake is van 
historische bodemverontreiniging wat de P-fractie betreft. In dit geval zullen MEP en GEP 
veel nauwer dienen aan te sluiten bij de waarden die voor het watertype gelden, of er zelfs 
identiek aan zijn. Voor het afleiden van MEP en GEP wordt de werkwijze gevolgd die in het 
door Figuur 7 gegeven schematische overzicht is aangegeven en waarbij een aanpassing 
gebeurt van de chlorofylmaatlat en de diepte waarop wortelende, submerse macrofyten 
verwacht kunnen worden (zie ook Louette et al. 2008b, 2008c). Gezien de extreme P-
waarden is hier eveneens een aanpassing aan de orde van de kwaliteitsindicaties m.b.t. de 
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soortensamenstelling van macrofyten en de verwachte waarden voor het fytobenthos. De 
verschillende stappen worden in de volgende paragrafen toegelicht. 
 
Effecten van andere hydromorfologische drukken – bijv. tengevolge van de eventuele 
constructiewerken in het kader van de Oosterweelverbinding – op de ecologische 
verwachtingen worden niet voorzien. Eventuele invloeden worden verondersteld hooguit van 
tijdelijke aard te zullen zijn. Bij de uitvoering van de werken dienen afdoende maatregelen 
genomen te worden om negatieve gevolgen voor het gebied te vermijden. 
 

2.5.1 TP-concentraties bij MEP en GEP (Figuur 7, A) 
 
Zoals in de vorige paragraaf aangehaald, is een hoge fosforaanlevering vanuit het 
waterleverend gebied een eerste aandachtspunt gezien de cruciale rol van dit element voor 
het functioneren en de trofische structuur van de meeste stilstaande zoete wateren en de 
bepalende invloed op de mogelijke waarden van diverse BKE. Blokkersdijk herbergt geen 
eutrofiëringsgevoelig habitattype conform de Habitatrichtlijn en is niet gelegen in 
habitatrichtlijngebied, zodat een afwijking mogelijk is van de TP-normen (grens goed/matig 
bij GET 70 µg l-1 als gemiddelde concentratie voor de periode mei-november; Denys & Van 
Wichelen 2007) die aan het watertype worden opgelegd (Ontwerp stroomgebiedbeheerplan 
2008). 
 
Er zijn slechts zeer beperkte gegevens beschikbaar omtrent de kwaliteit van het oppervlakkig 
grondwater waarmee Blokkersdijk gevoed wordt. Deze geven geen goed beeld van 
ruimtelijke en temporele verschillen in nutriëntenconcentraties. De mobiliteit van P is sterk 
afhankelijk van redoxomstandigheden, neerslagvorming in verbindingen met ijzer en 
calcium,… en kan op korte afstand in de watervoerende laag sterk verschillen. De 
orthofosfaatconcentraties van het grondwater in twee peilbuizen aan de noord- en westzijde 
van het meer (april 2008; ECOBE Figuur 8), in de watervoerende laag (quartair zand boven 
de polderklei), bereiken waarden tussen tussen 360 en 1950 µgl-1. Nabij de Scheldedijk zijn 
de waarden het laagst. Aan de zuidrand van de plas, juist buiten de begrenzing van de 
waterleverende zone, zijn gelijkaardige concentraties gemeten als in de buis nabij het 
midden van de westoever. Als zeer ruwe benadering voor het berekenen van een 
gemiddelde P-concentratie in het aangevoerde grondwater is aangenomen dat de 
gemiddelde waarde voor de meest zuidelijk gelegen peilbuis aan de westzijde representatief 
is voor ongeveer 3/4 van het waterleverend gebied en dat de lagere waarde uit de 
noordelijke peilbuis aan de westzijde voor ongeveer 1/4 van het aangevoerde grondwater 
geldt. Samen geeft dit een gemiddelde concentratie van 1550 µg l-1 P voor het grondwater. 
Het betreft hier een eerste benadering; een meer nauwkeurige modellering is mogelijk zodra 
hiervoor toereikende gegevens beschikbaar zijn. De hoeveelheid grondwater die jaarlijks 
wordt aangeleverd wordt, op basis van het neerslagoverschot en de oppervlakte van het 
waterleverend gebied, geschat op 144.000 m3 (zie 3.1.6). Rekening houdend met verdunning 
in het volume van de plas (1), resulteert dit in P-concentraties in het meer [Pin] die door (2) 
worden gegeven: 
 

v = 
Q V

Q
+

 (1) 

 

[Pin] = 
[ ]Pgrondwater

v
 (2) 

 
waarbij:  v = verdunningsfactor; Q = gemiddelde jaarlijkse aanvoer van grondwater en V = 
gemiddeld meervolume. 
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Met een verdunningsfactor van 3,46 bedraagt de berekende concentratie 448 µg l-1 

orthofosfaat-P3. Indien aangenomen wordt dat alle P in de gemeten vorm wordt aangeleverd, 
kan dit met de TP-concentratie gelijk gesteld worden. Voor het bepalen van het [TP]-GEP is 
er bovendien van uitgegaan dat er geen permanente sekwestrering van P in het sediment 
plaatsvindt, dit vanwege het ondiepe karakter van de plas en sterke resuspensie door 
windwerking en (avi)fauna, m.a.w. [TP]-GEP = 448 µg l-1. 
 

 
Figuur 8. Waterleverend gebied van Blokkersdijk (ECOBE, D. Nijssen 2003) met aanduiding van het 
peilbuizennetwerk dat in het kader van het ‘Masterplan Antwerpen – Oosterweelverbinding’ werd 
opgezet (TVSAM 2005; achtergrond Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen, 1996. Topografische 
kaart. Rasterversie van de topografische kaarten van Vlaanderen en Brussel uitgegeven tussen 1978 
en 1993 door het Nationaal Geografisch Instituut). Peilbuizen aangeduid in geel werden weerhouden 
voor de berekening van de aangevoerde orthofosfaat concentraties vanuit het grondwater (ECOBE 
UA, F. Adriaensen). 
 
Voor het afleiden van [TP]-MEP is verondersteld dat er wel een gedeelte van het TP blijvend 
zal sedimenteren, waardoor de effectieve beschikbaarheid vermindert. [TP]-MEP wordt in dit 
geval bepaald door rekening te houden met een sedimentatiecoëfficiënt, σ = k*Tx, waarbij T 
= de gemiddelde verblijftijd van het water (jaren), k (constante) = 1,12 jaar-0,47 en x 
(constante) = -0,53 en de volgende formule (Brett & Benjamin 2007): 
 
[TPmeer] = [TPin]/(1+σ) (3) 
 

                                                 
3 Volgens de door TVSAM (2005) uitgevoerde grondwatermodellering wordt verhoudingsgewijs veel 
minder grondwater aangevoerd (zie 3.1.6) en zou [TP]-GEP slechts 125 µg l-1 bedragen. Een dermate 
lage concentratie is echter veel minder goed te rijmen met de waarden die in Blokkersdijk gedurende 
de 20 eerste jaren van het bestaan gemeten zijn (zie 3.2.2.3). In deze studie worden daarom verder 
de hogere MEP- en GEP-concentraties gebruikt. Vanwege de discrepantie tussen beide schattingen is 
het niet onwaarschijnlijk dat deze aanname veeleer te beschouwen is als een ‘worst case’ scenario 
wat de ‘normale’ nutriëntenbelasting betreft. Daarentegen worden de verwachtingen voor de 
beoordelingscriteria bij het hier gebruikte scenario mogelijk in te sterke mate versoepeld. 
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Dit levert, bij een verblijftijd van naar schatting 0,69 jaar (zie 3.1.6), een concentratie op van 
148 μg l-1, ongeveer twee maal [TP]-GET4. Het is duidelijk dat de verwachte waarden voor 
zowel [TP]-GEP als [TP]-MEP slechts ruwe schattingen zijn die met grote onzekerheden 
gepaard gaan. In realiteit zijn afwijkingen van misschien wel honderden µg l-1 best mogelijk. 
Alle hiervan afgeleide verwachtingen (cf. infra) kunnen hierdoor in principe beïnvloed 
worden, maar vermits de sterkste biologische veranderingen reeds bij relatief lage 
concentraties optreden (50-150 µg l-1), zullen de effecten hiervan voor het MEP en GEP van 
de BKE minder ingrijpend zijn. 
 

2.5.2 Chlorofylconcentraties bij MEP en GEP (Figuur 7, B) 
 
Voor meren met een gemiddelde diepte < 3 m en een gemiddelde chlorofyl a-concentratie < 
40 µg l-1 kunnen, analoog met de werkwijze voor het afleiden van de normen voor het 
watertype (Van Wichelen et al. 2005), de maximaal te verwachten chlorofylconcentraties (= 
95-percentielwaarde indien fytoplanktonconcentratie enkel bepaald door P-concentratie, 
zonder limitatie door andere factoren; gemiddelden voor het vegetatieseizoen), geschat 
worden met de relaties die in Nederlandse meren zijn vastgesteld (van der Molen et al. 
1998). Bij dominantie van draadvormige cyanobacteriën wordt de maximale 
chlorofylconcentratie gegeven door: 
 
[chl a]= 1,337*[TP] (4) en bij afwezigheid hiervan door [chl a]= 0,759*[TP] (5) 
 
Voor Blokkersdijk geeft dit een mogelijke GEP-grenswaarde en een MEP van respectievelijk 
599 en 198 of 340 en 112 µg l-1 chl a (Tabel 4); deze waarden zijn als absolute maxima op te 
vatten. Vermits lagere chlorofylwaarden dan het MEP zeker niet uitgesloten zijn, is de EKR 
arbitrair op 1 gesteld bij 50 % van de MEP-concentratie om de EKR-berekening over een 
breder bereik mogelijk te maken. De begrenzingen van de lagere kwaliteitsklassen kunnen 
worden bepaald door de waarde van de bovengrens te verdubbelen (cf. Van Wichelen & et 
al. 2005). De bekomen waarden zijn zeer extreem en zeer veel hoger dan deze die actueel 
gemeten worden (zie 3.3.2.1), wat er op wijst dat de concentraties in belangrijke mate 
onderdrukt worden. Als alternatief kan daarom beter de door Jeppesen et al. (1997) 
beschreven relatie tussen [TP], de hoeveelheid chlorofyl a en de gemiddelde diepte (Dmv 0,7-
16,5 m, TP 17-1910 µg l-1) voor 35 Deense meren gebruikt worden, die een gemiddelde 
geeft voor alle meren, incl. deze waarin andere factoren de fytoplanktonproductiviteit 
beperken5. 
 
ln[chl a] = 5,78 + 0,85*[lnTP] – 0,26*[Dmv] (6)6 
 
Toepassing van dit model levert, bij een gemiddelde diepte van 0,74 m, een concentratie 
chlorofyl a op van 177 µg l-1 als begrenzing tussen het GEP en de matige toestand en van 69 
µg l-1 voor [chl a]-MEP7. De EKR wordt weerom gelijk gesteld aan 1 bij de helft van de MEP-
concentratie en de begrenzing van de matige kwaliteitsklasse kan worden bepaald door de 
waarde voor de GEP/matig-grens te verdubbelen. De overige klassegrenzen worden door 
eenvoudige verdubbeling onrealistisch hoog en blijven voorlopig onbepaald. Alle waarden in 
Tabel 4 zijn weerom hooguit als ruwe benaderingen op te vatten. 

                                                 
4 Bij de waarden volgens het grondwatermodel van TVSAM (2005) is [TP]-MEP = 44 µg l-1 en 
daarmee nauwelijks verschillend van [TP]-ZGET. 
5 Het door Phillips et al. (2008) gegeven verband is enkel geldig bij [TP] < 100 µg l-1. 
6 [TP] in mg l-1. 
7 Bij de TP-concentraties die geschat worden met de parameters volgens TVSAM (2005), zijn [chl a]-
GEP en [chl a]-MEP respectievelijk 60 en 25 µg l-1. 
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Cyanobacteriën zullen in dermate voedselrijke systemen onvermijdelijk zeer vaak een 
belangrijke rol spelen en een deelmaatlat waarin cyanobacteriën als negatieve indicatoren 
gelden heeft in deze omstandigheden bijgevolg weinig zin. De beoordeling wordt in dit 
uitzonderlijke geval dan ook beperkt tot het aspect biomassa (als [chl a]). 
 
Tabel 4. Aangepaste fytoplanktonmaatlatten voor het ecologisch potentieel van Blokkersdijk, enkel 
gebruik makend van het seizoensgemiddelde voor chlorofyl a (april-oktober). A. Schatting volgens 
formule 4 (van der Molen et al. 1998), B. volgens formule 5 (van der Molen et al. 1998) en C. met 
formule 6 (Jeppesen et al. 1997); geopteerd wordt voor C. 
kwaliteit A B C  

 µg chl a l-1 EKR µg chl a l-1 EKR µg chl a l-1 EKR EKRnorm. 

EKR = 1 99 1 56 1 35 1 1 

MEP 198 0.50 112 0,50 69 0,51 0,8 

GEP/matig 599 0,17 340 0,16 177 0,20 0,6 

matig/ontoereikend 1198 0,08 680 0,08 354 0,10 0,4 

 

2.5.3 Fytobenthos 
 
Zoals eerder aangetoond (Denys 2007) is de samenstelling van het epifytische fytobenthos 
in Vlaamse wateren gevoelig voor de TP-concentratie. Teneinde de fytobenthosbeoordeling 
te corrigeren voor hogere GEP-achtergrondwaarden van deze variabele, staan twee 
mogelijkheden te beschikking. Een eerste bestaat er in om, naar analogie met de voor 
submerse macrofyten gevolgde benadering (zie 2.5.4), het spectrum van taxa dat als 
impactgeassocieerd beschouwd wordt aan te passen aan ‘normale’ TP-waarden rond 465 µg 
l-1. Voor nagenoeg alle taxa die als dusdanig geklasseerd worden voor het watertype en die 
talrijk in het waterlichaam voorkomen (bijv. Eolimna minima, Gomphonema parvulum, G. 
subclavatum, N. veneta, Nitzschia frustulum, N. palea, N. paleacea, N. supralitorea; zie 
3.4.2) zijn de TP-optima echter beduidend lager dan deze waarde (Denys 2007). Hierdoor 
lijkt een aanpassing op het niveau van het aantal impactgeassocieerde indicatortaxa niet 
opportuun. Anderzijds zijn de verwachte TP-waarden dermate extreem dat er wel een 
beduidend lagere fytobenthos-EKR verwacht mag worden (zie Lock et al. 2007). Een meer 
gepaste beoordeling wordt mogelijk door het G/M-grenscriterium voor de relatieve 
vertegenwoordiging van de impactgeassocieerde groep te herzien tot een GEP-waarde aan 
de hand van waarnemingen in wateren met mediane TP-concentraties boven en onder 448 
µg l-1. Bij 90 dergelijke wateren waarvoor deze gegevens beschikbaar zijn is slechts in 11 
een hogere TP-waarde gemeten; de 79 overige wateren met [TP] ≤ 450 µg l-1 geven 
bijgevolg wellicht een meer betrouwbaar beeld8. Bij deze groep van wateren bedraagt de 75-
percentielwaarde voor het percentage van de impactgeassocieerde taxa (IAD) 40,7 %. Na 
afronding geeft dit een GEP-grenscriterium van 40 % IAD (cf. GET maximaal 25 %). Als 
MEP-waarde is de 75-percentielwaarde voor het aandeel impactgevoelige taxa (ISD) in 
wateren met een TP-concentratie lager of gelijk aan de geschatte [TP]-MEP bruikbaar (dit 
betekent dat slechts bij ¼ van deze wateren een hoger ISD-percentage wordt 
waargenomen). Deze waarde bedraagt 12,6 % bij [TP] ≤ 150 µg l-1, of na afronding 15 % ISD 
(cf. ZGET minimaal 40 %; de 90-percentiel bedraagt 20 %, afgerond, de 50-percentiel 
slechts 3 %). Omdat de MEP-waarde geen absoluut plafond vertegenwoordigt, is de EKR 
gelijk gesteld aan 1 bij een waarde 100-1/2(100-MEP/GEP), om de berekening over een 
groter bereik mogelijk te maken. Tabel 5 geeft eveneens de overige klassegrenzen, bepaald 
zoals aangegeven door Hendrickx & Denys (2005). Deze zijn evenwel afgeleid uit de 

                                                 
8 Vanwege de verdeling van de gegevens werden [TP]-GEP en [TP]-MEP hiervoor naar boven 
afgerond. 
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verdeling van historische waarnemingen, zonder een relatie met [TP] als dusdanig in 
rekening te brengen. 
 
Tabel 5. Waarden voor het relatief aandeel van impactgevoelige (ISD) en impactgeassocieerde taxa 
(IAD) voor het beoordelen van het ecologisch potentieel van het fytobenthos in Blokkersdijk (tussen 
haakjes de criteria voor het watertype Ami-e). 

EKR ecologisch potentieel ISD (%) IAD (%) 

1,0  55 (70) - 

0,8 MEP 15 (40) - 

0,6 GEP/matig - 40 (25) 

0,4 matig/ontoereikend - 60(50) 

0,2 ontoereikend/slecht - 80 (75) 

 

2.5.4 Macrofyten (Figuur 7, C) 
 
Door de sterke fytoplanktonontwikkeling, cf. hoge verwachte concentraties chlorofyl a (cf. 
2.5.2), neemt de hoeveelheid licht dat voor ondergedoken wortelende vegetatie beschikbaar 
is mogelijk dermate af dat groei tot op de normaal verwachte diepte (2 m voor Ami-e), of 
zelfs de maximale diepte van de plas (1,4 m, cf. 3.1.2) niet langer waarschijnlijk is. De 
oppervlakte van het meer bedraagt nagenoeg 50 ha, waardoor het zinvol blijft om een 
waterlichaamspecifieke verwachting in te schatten9. Door Louette et al. (2008b) is voor 
dergelijke situaties een werkwijze voorgesteld waarbij afzonderlijk te beoordelen zones 
worden afgelijnd, die begrensd zijn door de verwachte kolonisatiedieptes voor wortelende 
submerse vegetatie bij MEP en GEP. Voor de beoordeling van het potentieel van een WL 
wordt dan het beoordelingsresultaat in beide zones gewogen door de relatieve oppervlakte. 
 
De in Blokkersdijk te verwachten kolonisatiediepte bij een GEP of MEP kan geschat worden 
door het verband tussen [chl a], de Secchi-diepte (Ds) en de concentratie van 
gesuspendeerde deeltjes (Roozen et al. 2003; ZS staat voor zwevende stof): 
 
1/Ds = 0,13 + 0,01*[chl a] + 0,07*[ZSanorganisch] + 0,068*[detritus] (7) 
 
Indien minerale zwevende stof en detritus niet van elkaar onderscheiden worden, kan dit bij 
benadering vereenvoudigd worden tot: 
 
1/Ds = 0,13 + 0,01*[chl a] + 0,07*[ZS] (8) 
 
Voor het watertype Ami-e is de zwevende stofconcentratie a priori vastgesteld op 3,4 mg l-1 
(zie Louette et al. 2008b)10. 
 
Het verband tussen Secchi-diepte (Ds) en de kolonisatiediepte (Dk) voor verschillende typen 
van ondergedoken waterplanten is door Middelboe & Markager (1997) beschreven. In het 
geval voor Blokkersdijk, waar de omstandigheden voldoende dynamisch zijn voor de groei 
van kranswieren en er reeds een aanzienlijke bedekking van Chara globularis wordt 
waargenomen (zie 3.5.2.2), is de relatie voor kranswieren11 het meest aangewezen: 
 

                                                 
9 De richtwaarde van 50 ha is zeker niet al te scherp op te vatten; de beste keuze wordt best voor elk 
WL afzonderlijk nader bekeken. 
10 Een hogere waarde is hier niet onwaarschijnlijk. 
11 Kranswieren zijn minder lichtbehoevend dan caulescente angiospermen en kunnen hierdoor tot op 
grotere diepte groeien. 
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Dk = 0,17 + 1,19*Ds (9) 
 
Toepassing van deze verbanden met de [chl a] waarden voor MEP en GEP geeft een 
schatting van de te verwachten kolonisatiediepte bij het GEP van 0,73 m en van 1,29 m bij 
het MEP, dit uiteraard telkens met aanzienlijke onzekerheden12. 
 
In Blokkersdijk is er in 2008 submerse vegetatie aangetroffen tot op het diepste punt (ca. 1,4 
m; zie 3.5.2.2), wat ongeveer met de MEP-diepte overeenstemt. Er is dus in de 
waargenomen situatie geen noodzaak om de beoordeling van de macrofyten met de 
hierboven afgeleide normen uit te voeren. De submerse vegetatieontwikkeling kan bijgevolg 
over het volledige oppervlak van de plas in rekening gebracht worden, zonder afzonderlijke 
zones voor MEP en GEP af te bakenen. De modelmatig geschatte maximale 
kolonisatiediepten zijn enkel van toepassing wanneer er geen macroscopische 
Aphanizomenon-aggregaten zouden gevormd worden en er een ‘klassieke’ fytoplanktonbloei 
zou optreden; enkel in het laatste geval neemt de turbiditeit immers sterk toe. 
 
Gezien de extreme P-beschikbaarheid komt niet alleen de ontwikkeling van submerse 
vegetatie in het gedrang, maar wordt ook het optreden van de meeste soorten die normaliter 
als verstoringsindicatoren beschouwd worden een onvermijdelijk gegeven. Hierdoor dient de 
deel-EKR voor de relatieve vertegenwoordiging van dergelijke taxa in het water (EKR-Vw) op 
een aangepaste basis berekend te worden. Van de in Blokkersdijk waargenomen soorten 
komen vooral Potamogeton pectinatus en Zannichellia palustris in aanmerking om uit de lijst 
van verstoringsindicatoren gelicht te worden. De aangroei van deze wortelende, 
ondergedoken soorten heeft in de gegeven omstandigheden immers veeleer gunstige 
gevolgen voor het algemene functioneren van het meer en beide zijn karakteristiek voor erg 
voedselrijke, harde wateren met een sterk dynamische, minerale waterbodem en een 
beperkte helderheid. Bovendien kunnen ze nog na-ijlen uit een voormalige, meer zilte 
toestand (zie 3.2.2.3). Een sterke ontwikkeling van lemniden (Lemna minor en L. minuta), 
draadwieren en Enteromorpha kan echter in de gegeven omstandigheden bezwaarlijk 
getolereerd worden, omdat dit de groei van ondergedoken vegetatie zal belemmeren, 
waardoor het normale functioneren van het systeem verder in het gedrang zou komen. 
Bijgevolg dienen deze taxa als verstoringsindicatoren dienen te blijven gelden. 
 

2.5.5 Macro-invertebraten 
 
De MMIF neemt in ondiepe, alkalische wateren af bij sterke verhoging van de TP-
concentratie (Lock et al. 2007). Uit de beoordelingsresultaten (cf. 3.6.3) blijkt echter dat er in 
het geval van Blokkersdijk geen nood is aan een aangepaste doelstelling. 

                                                 
12 De waarden zijn nagenoeg dezelfde indien een door Phillips (2006) afgeleid regressiemodel wordt 
gebruikt (Dk0,5 = 2,489(±0,044) – 0,732(±0,035)*log[chl a]; R2 = 0,539, p < 0,001), namelijk Dk-MEP = 
(1,07)1,31(1,57) m en Dk-GEP = (0,52)0,71(0,93) m. 
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3 Huidige toestand 

3.1 Hydromorfologie 

3.1.1 Algemene kenmerken 
 
De plas heeft een enigszins vijfhoekige vorm en een oppervlakte van net geen 50 ha 
(ArcGIS-analyse orthofoto 2003; excl. de door accumulatie van strooisel niet geïnundeerde 
rietzones; de zeer geleidelijke overgang naar open water bemoeilijkt een zeer nauwkeurige 
inschatting van de oppervlakte). Het gemiddeld waterpeil van Blokkersdijk situeert zich rond 
5,50 m TAW, het maaiveld van het terrein rondom op ca. 8 m TAW. 
 
Blokkersdijk is met geen enkele waterloop verbonden en ontvangt geen water via afvoeren. 
In het wilgenstruweel aan de noordwestzijde bevindt zich wel een kleiner vijvertje van waaruit 
water via een greppeltje naar de plas overvloeit, de zgn. ‘bron’13. De plas wordt bijgevolg 
volledig gevoed door neerslag en insijpelend grondwater, dat vanuit een vrij klein 
waterleverend gebied van ca. 60 ha aan de noordwestzijde van de plas; Figuur 8; ECOBE, 
pers. meded. D. Nijssen 2003). De juiste begrenzing van het waterleverend gebied is echter 
moeilijk in te schatten vanwege de vlakke topografie. 
 
De vlakkere drassige delen aan de plas worden voornamelijk door riet begroeid. Aan het 
noordwestelijke uiteinde is de zone tot aan het industrieterrein door bos ingenomen. Hier 
groeit wilgenopslag tot aan de rand van het water. Aan de zuidwestoever, waar het terrein 
anno 1973-1974 is opgehoogd met puin en aan de zuidzijde is het sterker naar de plas 
afhellende terrein begroeid door ruigte en duinriet (Calamagrostis epigeios). Aan de oostzijde 
vindt men vooral ruigte en duinriet en verderop ook bos. 
 

3.1.2 Morfologie 
 
In deze studie (tijdens het neerslagrijk zomerseizoen van 2008) is een maximale diepte van 
1,4 m waargenomen, dezelfde waarde als bijna 30 jaar geleden werd opgetekend (WNL 
1979). Met een gemiddelde diepte van 0,7 m, relatief tot een oppervlakte van 48 ha, is 
Blokkersdijk extreem ondiep (Tabel 6). We schatten het volume iets hoger in dan De Smet et 
al. (1992; 0,00032 km3). De volume-ontwikkeling is laag (1,6). Doordat hoge opslag rondom 
schaars blijft en de strijklengte aanzienlijk is, ligt de plas bovendien ook grotendeels in de 
wind. Nagenoeg de gehele onderwaterbodem is dan ook effectief aan windwerking 
onderhevig (cf. Dwb, BET, BA), waardoor resuspensie van bodemmateriaal gemakkelijk zal 
gebeuren. Dit zal de waterhelderheid doen afnemen in minder windstille perioden. Hierdoor 
accumuleert ook nagenoeg alle detritus in een zeer beperkte zone (zie 3.1.3), terwijl elders 
een vrij zuivere minerale bodem wordt aangetroffen. Dit proces speelt wellicht ook een 
essentiële rol voor de ontwikkeling en de samenstelling van ondergedoken vegetatie (cf. 
3.5.3). Door de nagenoeg cirkelvormige omtrek is de index voor oeverontwikkeling, Ld, 
nauwelijks groter dan 1. 
 
Blokkersdijk is grosso modo ondiep schotelvormig, met een zeer geleidelijk hellende 
onderwaterbodem (Figuur 9). Er zijn slechts enkele kleine delen waar een waterdiepte van 
ongeveer 1,2 m, uitzonderlijk 1,4 m gehaald wordt. In vergelijking met de situatie in 1975 

                                                 
13 De Smet et al. (1992) geven informatie over de fysisch-chemische samenstelling van het water in 
dit vijvertje. Het water was destijds zeer P-rijk ([TP] min. 360, max. 3490 µg l-1), wat de veronderstelde 
aanlevering vanuit het waterleverend gebied lijkt te bevestigen (zie ook 3.2.2.3). 
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(WNL 1979) lijkt de diepste zone iets meer naar het oosten opgeschoven te zijn. Gezien het 
korte tijdsbestek waarin de waarnemingen dienden te gebeuren was het evenwel niet 
mogelijk om een zeer gedetailleerde bathymetrische kaart op te maken.  
 
Tabel 6. Morfologische kenmerken van Blokkersdijk. Formules volgens Håkanson (2005) 

 eenheid acronym bepaling Blokkersdijk 

oppervlakte km2 A GIS-analyse 0,479 

volume km3 V GIS-analyse eigen waarnemingen 0,000355 

gemiddelde diepte m Dmv 1000*V/A 0,74 

maximum diepte m Dmax veldwaarnemingen (peilstok) 1,40 

relatieve diepte - Drel (Dmax*√π)/(20*√A) 0,18 

diepte golfbasis m Dwb (45.7*√A)/(21.4+√A) 1,4 

dynamische ratio m DR (√A)/Dmv 0,993 

volume-ontwikkeling - Vd 3*Dmv/Dmax 1,6 

oeverlengte km Lo GIS-analyse 3,071 

oeverontwikkeling - Ld Lo/(2*√(π*A)) 1,25 

oppervlak van erosie % BET 1-(A*((Dmax-Dwb)/(Dmax+Dwb*EXP(3-Vd
1.5)))(0.5/vd))/A 78,6 

oppervlak van sedimentatie % BA 100-BET 21,4 

maximum lengte km Lmax GIS-analyse 1,545 

maximum effectieve lengte km Le GIS-analyse 0,997 

gemiddelde breedte km Bmean A/Lmax 0,310 

maximum breedte km Bmax GIS-analyse 0,774 

 

 
Figuur 9. Bathymetrische kaart van Blokkersdijk (achtergrond Digitale versie van de Orthofoto's, 
middenschalig, kleur, provincie Antwerpen, VLM/ OC GIS-Vlaanderen & Provincie Antwerpen, 
opname 2003). 
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De hypsografische curve (Figuur 10) is grotendeels (tot een diepte van 1,2 m) zeer zwak 
concaaf, maar onderaan sterk convex. Ongeveer de helft van de oppervlakte wordt reeds 
bereikt bij een diepte van 0,7 m. 
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Figuur 10. Hypsografische curve van 
Blokkersdijk. 
 

 
De oever helt grotendeels geleidelijk (Tabel 7). Ca. 25 % van de omtrek heeft een steil tot 
zeer steil profiel (≥ 45°- 90°). Deze steile oevers zijn aanwezig aan de oostzijde en ter hoogte 
van het bosje ten noordwesten van de plas (Figuur 11 en 12). Andere oeverstroken (bv. 
zuidelijke oever) kennen een minder steil profiel, terwijl iets van de rand van het water weg, 
een steil talud de overgang vormt naar het hoger opgehoogde belendende terrein.  
 

 

Figuur 11. Een zeer steil 
oeverprofiel vindt men, ondermeer, 
aan de noordwestzijde van de plas 
(Foto J. Packet). 
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Tabel 7. Aandeel van de oeverlengte met oeverprofieltypen volgens hellingsgraad. 
oeverprofiel aandeel (%) 

<15° 55 

15° - < 45° 20 

45° - < 90° 6 

90° 19 
 

 
Figuur 12. Situering van oeverprofieltypen volgens hellingsgraad (achtergrond Digitale versie van de 
Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Antwerpen, VLM/ OC GIS-Vlaanderen & Provincie 
Antwerpen, opname 2003). 
 

3.1.3 Samenstelling onderwaterbodem en oeversubstraat  
 
De onderwaterbodem bestaat nagenoeg overal uit slibbig fijn zand (Figuur 13 en 14). Hoewel 
aanvankelijk een deel van het oorspronkelijke polderoppervlak niet bij de ophoging bedekt 
werd (pers. meded. W. Verschueren 2008), zijn er momenteel geen verschillen in textuur 
meer merkbaar. Deze zijn inmiddels door windwerking uitgevlakt. Klei is overal op geringe 
diepte onder het zand aanwezig. In enkele kleinere, diepere zones (ca. 10 % van het 
oppervlak) bevindt zich een ca. 20 cm dikke laag organisch slib met zandbijmenging. 
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Figuur 13. Zandige 
onderwaterbodem met ijle 
begroeiing van Chara globularis 
(Foto J. Packet). 

 
 

 
Figuur 14. Verspreiding van de vershillende substraattypen in Blokkersdijk. 
 
Het oeversubstraat bestaat bijna uitsluitend uit zandig materiaal. Plaatselijk is er nog wat 
aangevoerd puin te zien en dit voornamelijk aan de zuidzijde (ter hoogte van de kijkhutten) 
en aan de noordwestelijke steile oever.  
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3.1.4 Verbinding met het grondwater 
 
Hydrogeologisch kan Blokkersdijk bij het zgn. Kust- en Poldersysteem gerekend worden 
(VMM 2008). Meer bepaald heeft men hier te maken met het grondwaterlichaam 
KPS‗0160‗GWL‗3, met bovenaan slecht doorlatende polderafzettingen (HCOV 0133), 
recent opgehoogd met doorlatend materiaal (HCOV 0110) en rustend op het verzilte 
Kempens aquifersysteem (HCOV 0250), met daaronder de Boom aquitard (HCOV 0300). De 
jaargemiddelde neerslag in het gebied is normaal (740-800 mm j-1; 776 mm j-1 te Antwerpen). 
De grondwatervoeding is nihil vanwege de afwatering naar de Schelde. 
 
In het waterleverend gebied zijn twee watervoerende lagen potentieel belangrijk met 
betrekking tot de grondwaterinvloed in de plas. Enerzijds de bovenste freatische laag 
gevormd door het opgevoerde kwartaire zand (HCOV 0110) en anderzijds de gespannen 
watervoerende laag van de Formatie van Kattendijk (HCOV 0251). De eerste watervoerende 
laag is zoet, terwijl het grondwater van de tweede aquifer, dat in contact met de Schelde 
staat, veeleer een brak karakter heeft (TVSAM 2005). Vermits Blokkersdijk gelegen is op 
zware polderklei, is er geen uitwisseling met het grondwater van de diepere aquifer, zoals 
ook de tendens tot verzoeting sinds het ontstaan aangeeft (cf. 3.2.2.3)14. Tevens is er geen 
uitwisseling met de Schelde door de aanwezigheid van ondoorlatende klei in de Scheldedijk 
(8,2 – 8,5 m TAW), ondanks het feit dat het Scheldewater ongeveer een gelijke hoogte 
bereikt als het peil in de plas (normaal peil van de Schelde ter hoogte van Blokkersdijk is 
5,29 m TAW bij hoogtij en 0,03 m TAW bij laagtij – schommeling van 5,26 m TAW; 
gemiddeld peil van Blokkersdijk 5,50 m TAW). Uit de peilmetingen in het ondiepe 
grondwater, opgezet in het kader van de studie ‘Masterplan Antwerpen – 
Oosterweelverbinding’, komt het drainerend effect van de omringende grachten en 
waterlopen sterk naar voor; hierdoor verliest de vijver water naar het zuiden toe (TVSAM 
2005). 
 
De opgehoogde bodem ter hoogte van Blokkersdijk bestaat uit fijn tot zeer fijn zand dat 
meestal zwak silthoudend is. Dit zand is voornamelijk afkomstig van baggerwerken in de 
Schelde, waarbij occasioneel ook sliblagen werden verwijderd. Daarnaast is plaatselijk ook 
puin en afbraakmateriaal aanwezig. Deze opgehoogde laag is in het algemeen goed 
doorlatend, maar verschilt van plaats tot plaats. TVSAM (2005) hanteert een hydraulische 
conductiviteit van 2,5 m dag-1. De hieronder aanwezige polderklei (holocene alluviale 
kleigronden met klei, veen en zandlaagjes) vormt een slecht ondoorlatende laag. Nog dieper 
wordt de Formatie van Kattendijk aangetroffen die bestaat uit glauconiet- en schelphoudend 
fijn zand, dat tevens goed doorlatend is. Verder zijn op grotere diepte nog de Formatie van 
Lillo (zand en klei), de Formatie van Berchem (zanden) en de Formatie van Boom (zware 
klei) aanwezig (TVSAM 2005). 
 
De samenstelling van het grondwater ter hoogte van Blokkersdijk wordt verder weergegeven 
door Tabel 8. Op de zeer hoge P-concentratie in het freatisch water is in 2.5.1 reeds 
ingegaan. Dergelijke waarden worden ook elders in sommige opgespoten terreinen rond 
Antwerpen vastgesteld (zie bijv. Van Ballaer et al. 2008). Rond Blokkersdijk gaat dit gepaard 
met lage ijzer- en doorgaans ook wat lagere calciumconcentraties. Hoge ijzerconcentraties 
staan wellicht in verband met een grotere glauconietfractie in het opgespoten materiaal. In 
de meer westelijk gelegen peilbuis; met de extreme P-concentratie, is het ijzergehalte 
merkelijk lager dan in de noordelijke buis. Calcium, evenals kalium en magnesium, zijn 
echter zeer vergelijkbaar. Nabij de Scheldedijk is er wel een enigszins verhoogde NaCl-
concentratie, maar het is duidelijk dat eventuele zoutuitloging uit HCOV 0110 heden maar 
zeer beperkt is. Kort na de opspuiting zal dit echter niet het geval geweest zijn. Verder is de 
ammoniumconcentratie vrij aanzienlijk. 
                                                 
14 Het water van de zgn. bron is envenmin ‘zilter’ dan dat van de plas (De Smet et al. 1992). 
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Tabel 8. Fysisch-chemische samenstelling van het oppervlakkige grondwater in twee peilbuizen in het 
waterleverend gebied (zie Figuur 8). Waarnemingen april 2008 (ECOBE UA, F. Adriaensen). 
variabele noordelijk, nabij dijk westelijk van ‘bron’ 

EGV (µs cm-1) 760 750 

pH 7,3 7,6 

P-PO4 (µg l-1) 360 1950 

N-NO2 + NO3 (µg l-1) 25 25 

N-NH4 (µg l-1) 1800 1250 

HCO3 (mg l-1) 366 493 

SO4 (mg l-1) 2 2 
Cl (mg l-1) 61 13 

Na (mg l-1) 114 22 

K (mg l-1) 15 16 
Ca (mg l-1) 106 113 

Mg (mg l-1) 26 22 

Fe (mg l-1) 11,4 2,4 

 
3.1.5 Peilveranderingen 
 
Figuur 15 toont een overzicht van de tweewekelijkse metingen van het waterniveau sinds 
eind 2002. Het waterpeil van Blokkersdijk situeert zich rond 5,50 m TAW (gemiddelde van 
alle jaren). Het bereik varieert met een amplitude van ca. 0,2 m tussen 5,40 en 5,60 m TAW. 
Ondanks de geleidelijke helling van de vooroever valt in doorsneejaren amper meer dan 5 % 
van het oppervlak bij het minumumpeil droog (eigen waarnemingen; zie ook Figuur 9). 
Hoewel het peil sterker zakt in zeer droge jaren (cf. zomer 2003), droogt de plas ook dan 
maar in beperkte mate op; zelfs in extreme jaren zoals 1976 droogt de plas niet op (WNL 
1979). De beperkte fluctuaties suggereren een relatief grote onafhankelijkheid van de 
hoeveelheid neerslag.  
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Figuur 15. Waterpeilschommelingen in Blokkersdijk van eind 2002 tot eind 2008 (gegevens W. 
Verschueren). Voor elk jaar is ook het gemiddelde weergegeven van de tweewekelijkse opmetingen, 
met de standaardafwijking als foutenvlag. 
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3.1.6 Verblijftijd 
 
Met een waterleverend gebied van ongeveer 60 ha en een neerslagoverschot van 240 mm, 
wordt de hoeveelheid grondwater dat Blokkersdijk per jaar ontvangt op 144.000 m³ geschat. 
Rechtstreekse neerslag zorgt voor een hoeveelheid van 372.000 m³ water. Dit alles geeft 
een theoretische verblijftijd van 0,69 jaar of 252 dagen. Aan de hand van een 
grondwatermodel opgesteld in het kader van het ‘Masterplan Antwerpen –
Oosterweelverbinding’ is de verblijftijd geschat op 0,84 jaar of 308 dagen (TVSAM 2005), wat 
iets meer is dan onze schatting. Voor deze berekening werd uitgegaan van een gemiddelde 
dagelijkse watertoevoer (grondwater + meteorisch) van 1.101 m³ d-1 op een volume van 
340.000 m³ water in de plas. Bij een zelfde hoeveelheid water dat als rechtstreekse neerslag 
wordt aangevoerd, impliceert dit een vijf maal kleinere influx van grondwater, dan op basis 
van het neerslagoverschot berekend kan worden (29.900 m3 j-1) . 
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3.2 Fysisch-chemische eigenschappen 

3.2.1 Materiaal en methoden 
 
De bemonstering gebeurde gelijktijdig met deze van het fytoplankton en dit maandelijks 
gedurende de periode april-september 2008. Metingen van opgelost zuurstof, pH, elektrisch 
geleidingsvermogen (EGV, gestandaardiseerd naar 25 °C) en temperatuur zijn uitgevoerd 
met behulp van een multimeter (YSI 650 MDS module met 600 QS-08 sonde) op een vaste 
plaats in de vijver (Figuur 16). Per staalname werd water van 10 willekeurige plaatsen in het 
open water bijeengebracht. Op alle plaatsen werd de Secchi-diepte bepaald met behulp van 
een Secchi-schijf (30 cm diameter). Van het geïntegreerde waterstaal werden substalen 
genomen voor de bepaling van zwevende stof (SPM), alkaliniteit, macro-ionen (calcium, 
magnesium, kalium, natrium, sulfaat, chloride) en nutriënten (silicaat, nitraat, ortho-fosfaat, 
ammonium, nitriet, TP, TN). De hoeveelheid zwevende stoffen werd gravimetrisch bepaald 
door middel van filtratie van een gekend volume waterstaal over een vooraf bij 450 °C 
gedroogde en gewogen glasvezelfilter (0,7 µm poriëngrootte). De alkaliniteit werd bepaald 
met een titratie volgens de methoden beschreven in Golterman & Clymo (1969). De bepaling 
van de macro-ionen gebeurde op, over membraanfilters (0,45 µm poriëngrootte) gefilterde, 
waterstalen met behulp van een Dionex ICS 2000 ionenchromatograaf volgens de NBN EN 
ISO 10304-1:1995 norm. De bepaling van de opgeloste nutriënten gebeurde colorimetrisch 
op, over glasvezelfilters (0,7 µm poriëngrootte) gefilterde, waterstalen met een Skalar 
automatische analyseketen volgens de methoden beschreven in Grasshoff (1976) en 
Koroleff (1976). Afzonderlijke analyses van TP, Kjeldahl-N en TN werden uitgevoerd door het 
INBO. 
 

 
Figuur 16. Blokkersdijk met aanduiding van de plaatsen waar werd bemonsterd voor fytoplankton 
(rode bolletjes) en de vaste plaats (gele bol), waar elke maand een aantal fysische variabelen werden 
gemeten. De groen-omcircelde gebieden fungeren als broedzone voor o.a. snor en bruine kiekendief 
en kwamen niet in aanmerking voor bemonstering (achtergrond Ondersteunend Centrum GIS 
Vlaanderen, 1996. Topografische kaart. Rasterversie van de topografische kaarten van Vlaanderen en 
Brussel uitgegeven tussen 1978 en 1993 door het Nationaal Geografisch Instituut). 
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3.2.2 Waarnemingen 

3.2.2.1 Fysische variabelen 
 
De in het kader van dit project opgemeten fysische variabelen zijn terug te vinden in Tabel 9. 
 
Tabel 9. Fysische variabelen gemeten op een vaste plaats in Blokkersdijk. De waarden voor 
alkaliniteit en SPM zijn bepaald op een zowel verticaal als horizontaal geïntegreerd waterstaal.  
datum pH temperatuur zuurstof zuurstof EGV saliniteit alkaliniteit Secchi-diepte SPM 

  °C % mg l-1 µS cm-1 ‰ meq l-1 m mg l-1 

9/04/08 9,0 9,3 111 12,8 511 0,25 3,41 bodemzicht 7,4 

7/05/08 9,4 19,0 137 12,7 501 0,26 3,61 bodemzicht 7,6 

27/06/08 10,0 20,0 125 11,4 467 0,23 3,24 bodemzicht 10,6 

16/07/08 9,4 19,2 79 7,4 479 - 2,96 bodemzicht 9,5 

25/08/08 9,7 18,4 140 13,1 461 0,15 2,46 bodemzicht 4,2 

19/09/08 10,0 13,7 152 15,8 418 0,20 2,46 bodemzicht 65 

gemiddelde 9,6 16,6 124 12,2 473 0,22 3,02 - 17,4 

 
Alkaliniteit en geleidbaarheid 
 
De waarden voor alkaliniteit en geleidbaarheid fluctueerden respectievelijk tussen 2,5 en 3,6 
meq l-1 en 420 en 510 µS cm-1. Het betreft dus, conform met het toegewezen watertype, een 
goed gebufferd en slechts matig ionenrijk systeem. Beide variabelen vertoonden een 
gelijkaardig patroon tijdens de studieperiode (Figuur 17). De hoogste waarden werden 
waargenomen in het voorjaar, terwijl minima werden gemeten in september. De afname van 
de waarden is voor beide vooral te wijten aan een afname in calcium (zie 3.2.2.2), dat onder 
invloed van het fotosyntheseproces kan neerslaan als CaCO3. De dense 
macrofytenvegetatie en de ontwikkeling van een cyanobacteriënbloei in de zomer (zie 3.3.4) 
zorgen voor een zeer hoge primaire productiviteit wat resulteert in een hoge pH en 
vermoedelijk ook de vorming van CaCO3. Dit laatste kan zowel onder colloïdale als 
particulaire vorm voorkomen (Wetzel 2001). 
 

 
Figuur 17. Variatie in EGV en alkaliniteit in het water van Blokkersdijk tijdens het groeiseizoen van 
2008. 
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pH en opgeloste zuurstof 
 
Het water is sterk alkalisch; er worden doorlopend pH-waarden boven 9 waargenomen. 
Maximale waarden zijn gemeten in juni en september wanneer ook de concentratie aan 
opgeloste zuurstof maximaal is (Figuur 18). Er wordt steeds oververzadiging van opgeloste 
zuurstof vastgesteld met uitzondering van juli. Ook hieruit blijkt de intensiteit van het 
fotosyntheseproces. 
 

 
Figuur 18. Variatie in pH en zuurstofverzadiging in het water van Blokkersdijk tijdens het groeiseizoen 
van 2008. 
 
Doorzicht 
 
Er werd altijd en overal bodemzicht vastgesteld, met uitzondering van september toen een 
zeer uitgebreide algenbloei hier en daar de meting van de Secchi-diepte belemmerde. In dit 
ondiepe systeem speelde lichtlimitatie tijdens de studieperiode geen rol van betekenis, 
waarschijnlijk zelfs niet tijdens de algenbloei in september. Het water was op dat moment 
nog steeds zeer helder omdat het bloeivormende organisme (Aphanizomenon flos-aquae) 
grote, met het blote oog zichtbare kolonies vormde en aldus de verstrooiing van het invallend 
licht beperkt bleef. 
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3.2.2.2 Chemische variabelen 
 
De waarden van de opgemeten chemische variabelen zijn terug te vinden in Tabel 10. 
 
Tabel 10. Chemische variabelen opgemeten in Blokkersdijk gedurende het groeiseizoen in 2008. De 
waarden zijn bepaald op een zowel verticaal als horizontaal geïntegreerd epilimnetisch waterstaal (< 
BD onder bepalingsdrempel; gemiddelden indien waarde bij < BD = 50 % BD).  
datum TP TN NO3-N NO2-N NH4-N PO4-P Si Ca K Mg Na Cl SO4 

 µg l-1 mg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1

9/04/08 135 2,37 901 2 83 119 495 42,4 14,1 12,8 48,4 58,4 21,9 

7/05/08 324 2,36 710 1 23 273 648 41,4 14,7 13,6 48,3 60,1 19,1 

27/06/08 420 3,04 1025 < BD 215 369 2287 30,5 14,2 11,3 52,1 62,8 11,8 

16/07/08 1011 2,65 792 < BD 518 981 790 29,6 14,0 11,7 52,7 72,4 8,9 

25/08/08 1464 2,29 365 < BD 705 1270 228 18,3 14,1 11,2 49,3 58,5 5,7 

19/09/08 1590 6,58 821 < BD 499 1079 774 15,6 14,6 11,4 49,9 64,2 6,5 

gemiddelde 824 3,21 769 0,50 341 682 870 29,6 14,3 12,0 50,1 62,7 12,3 

 
Stikstof, fosfor en silicium 
 
De belangrijkste voedingsstoffen voor de productie van fytoplankton en waterplanten zijn, 
naast koolstof, opgelost stikstof, opgelost fosfor en voor diatomeeën en enkele andere 
groepen zoals goudalgen, ook opgelost silicium. Deze stoffen liggen dan ook aan de basis 
van eutrofiëringsverschijnselen, zoals een verhoogde primaire productiviteit die tot 
bloeivorming van het fytoplankton kan leiden, met negatieve neveneffecten tot gevolg. De 
opgeloste nutriëntenconcentraties geven een idee van wat er rechtstreeks voor fytoplankton 
en waterplanten beschikbaar is aan voedingsstoffen. Een groot gedeelte van deze 
voedingsstoffen worden door de organismen in organische vorm vastgelegd. Om een idee te 
krijgen van de volledige nutriëntenbelasting van een waterlichaam worden tevens totale 
nutriëntenconcentraties ([TN] en [TP]) in het water geanalyseerd.  
 
In Blokkersdijk worden zeer hoge TP-concentraties gemeten die bovendien sterk toenemen 
gedurende het groeiseizoen. De gemiddelde waarde overschrijdt ruimschoots de 
grenswaarde tussen de matige en goede toestand (70 µg l-1) voor het Ami-e meertype 
(Denys & Van Wichelen 2007) en ook de in 2.5.1 afgeleide [TP]-GEP. In de lente wordt de 
GEP-concentratie wel gehaald en in april zelfs [TP]-MEP. Dat ook het [TP]-GEP ruimschoots 
wordt overschreden kan aan de invloed van andere P-bronnen geweten worden:  avifauna, 
accumulatie van P in biomassa en sediment gedurende de loop der jaren en mobilisatie 
hiervan bij reducerende bodemomstandigheden. Het is niet onwaarschijnlijk dat in de 
beginjaren van Blokkersdijk nog meer P uit het opgespoten materiaal werd aangeleverd dan 
actueel, vanwege verdringing door chloride. 
 
Het water van Blokkersdijk bevat ook zeer veel orthofosfaat-P. De concentratie nam vanaf 
juni zeer sterk toe, tot een maximale waarde rond 1300 µg l-1 eind augustus. De toevoer van 
orthofosfaat is blijkbaar van die mate dat eventuele coprecipitatie met CaCO3 bij hoge 
primaire productiviteit niet volstaat om de concentratie in de waterkolom sterk te drukken. De 
toename duidt op een vrijstellingsproces van P. Dit kan volgen uit mineralisatie van 
organisch materiaal bij oplopende temperatuur (cf. ook de grote aantallen overwinterende 
watervogels; afsterven van vegetatie en eventueel zoöplankton), ontwikkeling van 
reducerende omstandigheden in het sediment, of misschien zoals De Smet et al. (1992) 
vermoeden, een pH-effect op de adsorbtie van P. In vele gematigde ondiepe meren treedt 
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vrijstelling van orthofosfaat op bij het anaëroob worden van de sedimenten tijdens de warme 
zomerperiode en ook De Smet et al. (1992) zien dit in Blokkersdijk optreden. 
 
Blokkersdijk is daarnaast ook sterk aangerijkt met stikstof, waarvan de concentratie vooral in 
september zeer hoog is. Dit laatste staat vermoedelijk in verband met de bloei van de 
stikstoffixerende cyanobacterie Aphanizomenon flos-aquae. Nitraat vormt doorgaans de 
belangrijkste opgeloste stikstofcomponent in Blokkersdijk, maar vanaf juni neemt ook 
ammonium een groot deel van de opgeloste stikstof voor zijn rekening. De concentraties zijn 
dan dermate hoog dat, gezien de hoge pH, toxiciteit kan optreden. Nitriet kon op geen enkel 
moment in detecteerbare hoeveelheden worden gemeten (Figuur 19). Ammonium wordt, 
voor zover niet aangevoerd met het grondwater, doorgaans gevormd bij de bacteriële 
afbraak van organisch materiaal en vervolgens genitrificeerd, maar bij ontoereikende 
zuurstofconcentraties kan het niet verder worden omgezet tot nitriet, nitraat en uiteindelijk 
stikstofgas en aldus accumuleren in het sediment. Een toename van ammonium in de 
waterkolom kan wijzen op het anaëroob worden van het sediment, waarna vrijstelling naar 
de waterkolom heeft plaatsgevonden. 
 
 

 
Figuur 19. Variatie in opgeloste stikstofcomponenten in het water van Blokkersdijk tijdens het 
groeiseizoen van 2008. 
 
Met een gemiddelde van minder dan 1 mg l-1 is de hoeveelheid silicium in het water laag te 
noemen; weerom een argument om Blokkersdijk veeleer bij het Ami-e-watertype te rekenen. 
Het grondwater dat silicium aanlevert staat maar zeer korte tijd in contact met mineralen 
waaruit dit element vrijgesteld kan worden en dan nog hoofdzakelijk met kwarts, waaruit het 
zeer slecht oplost bij de vastgestelde pH-waarden (cf. 3.1.4). De concentratie kent een vrij 
grillig verloop (Figuur 20). Ze is vrij laag tijdens het voorjaar, neemt toe tot een maximale 
waarde in juli, om nadien weer sterk af te nemen. Hoewel er in mei een klein 
diatomeeënpiekje optreedt (zie 3.3.2.1), is een verband met het fytoplankton eerder 
onwaarschijnlijk, daar de goudalgen en diatomeeën die dit element gebruiken voor de bouw 
van hun siliciumskelet, nauwelijks bijdragen tot de totale fytoplanktonbiomassa in dit 
systeem. Temperatuur- en pH-effecten op de oplosbaarheid spelen mogelijk een rol. 
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Figuur 20. Variatie in de hoeveelheid orthofosfaat en silicium in het water van Blokkersdijk tijdens het 
groeiseizoen van 2008. 
 
Macro-ionen 
 
Figuur 21 toont het verloop van de ionenratio (van Wirdum 1991) voor de verschillende 
tijdstippen. Opvallend is de positie van alle monsters halverwege de as lithotroof-
thalassotroof bij eerder lage EGV-waarden. Dit illustreert het ’jonge karakter’ van het water. 
Ook de afname in de loop van de zomer, die samenhangt met de eerder vermelde Ca-
precipitatie bij vrijwel constant blijvende chlorideconcentraties, is opmerkelijk. Hierbij is er 
zelfs een geringe afname van het EGV, wat aantoont dat concentratie door verdamping niet 
echt speelt. 
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Figuur 21. IR-EGV diagram met aanduiding van de watersamenstelling in Blokkersdijk (rood) en de 
referentiepunten voor (Nederlands) regenwater (At), oud grondwater (Li) en zeewater (Th). 
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De Maucha-diagrammen (Figuur 22) illustreren het relatieve overwicht van bicarbonaat bij de 
anionen in het voorjaar. Het aandeel van natrium en chloride is ook dan al vrij hoog, wat nog 
aan het voormalige meer zilte karakter herinnert. De hierop volgende afname van calcium in 
de zomer is een gevolg van biogene precipitatie; hierdoor wordt natrium zelfs het dominante 
kation en verkrijgt het water naar de herfst toe een natriumchloridesignatuur. Hydrochemisch 
heeft de plas dus zeker niet het karakter van een doorsnee Ami-e-water, maar gezien de 
ionenconcentraties reeds vrij beperkt zijn en een verdere verzoeting verwacht mag worden 
(zie 3.2.2.3), is een dergelijke typering toch niet ongepast. De afname van sulfaat in de loop 
van het groeiseizoen is dan weer een indicatie voor sulfaatreductie. De sulfidevorming die 
daarbij optreedt kan op zijn beurt met een verhoogde P-vrijstelling gepaard gaan. 
 

 
Figuur 22. Maucha-diagrammen van de geïntegreerde watermonsters uit Blokkersdijk. 
 

3.2.2.3 Overige beschikbare waarnemingen 
 
In Tabel 11 wordt een overzicht gegeven van fysisch-chemische gegevens die in de loop der 
jaren werden ingezameld door diverse instanties en instellingen (niet alle variabelen zijn 
opgenomen in de tabel). De oudste gaan terug tot vroeg na het ontstaan van de plas (1973), 
maar blijven beperkt tot enkele variabelen. Ze onderscheiden zich door zeer hoge 
nitraatwaarden. Het meest uitvoerige onderzoek (incl. fyto- en zoöplankton) was dit door De 
Smet et al. (1992), die tweewekelijks, tussen 30-4-1991 en 28-4-1992 vier vaste plaatsen in 
de plas en ook de zgn. ‘bron’ bemonsterden. Van Impe (1983) geeft een overzicht van 
oudere waarnemingen.  
 
De vergelijkbaarheid van de waarnemingen wordt enigszins beperkt door de verschillende 
wijzen en tijdstippen van bemonstering en de gebruikte analysetechnieken. Niettemin zijn er 
enkele opvallende vaststellingen te doen. Zo is de geleidbaarheid (cf. ook chloride) in de 
loop der jaren met de helft teruggelopen van het poly-ionische naar het α-meso-ionische 
gebied. Aanvankelijk werd Blokkersdijk als brak omschreven (WNL 1979), maar dit mag niet 
al te extreem opgevat worden. De chlorideconcentratie in 1975 (746 mg l-1) wijst op een 
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zwak oligohaliene toestand. Soorten als zeebies waren aanvankelijk wel veel prominenter 
aanwezig dan tegenwoordig. De afname die sindsdien optrad is, zoals De Smet et al. (1992) 
reeds opmerkten15, een gevolg van de uitloging van zouten uit het opgespoten materiaal. 
Een tweede vaststelling is een snelle stijging van de orthofosfaatwaarden in de jaren 1970, 
wat de vermoede aanlevering uit ditzelfde materiaal lijkt te bevestigen. Verder vallen ook de 
hoge COD-waarden (de laatste jaren rond 50 mg l-1) op, die op zeer aanzienlijke 
hoeveelheden organische stof in het water wijzen. 
 
Verder is vermeldenswaard dat De Smet et al. (1992) voor pH, EGV, COD en sulfaat 
geliijkaardige waarden vermelden voor het water van de ‘bron’, als voor de plas, maar lagere 
concentraties NO3-N en chloriden, alsook een wat lagere zuurstofverzadiging, iets meer 
calcium en magnesium, maar vooral opvallend meer P (gemiddeld 1436  µg l-1 TP en 718 µg 
l-1 ortho-P). Deze gegevens pleiten veeleeer voor een zeer grote aanvoer van P via het 
grondwater, dan voor een alternatieve verklaring voor de hoge P-belasting van Blokkersdijk 
bij aanvang van de jaren 1990.  

                                                 
15 Zie ook Linkeroever 11(6), 1989. 
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Tabel 11. Overzicht van overige waarnemingen voor geselecteerde fysisch-chemische variabelen. Het betreft gemiddelde waarden over de tijdspanne van 
bemonstering uit enkele reeds uitgevoerde onderzoeken en staalname punt 195120 van de VMM. Secchi diepte bepalingen door VMM werden enkel 
uitgevoerd in de periode april-september. Conductiviteitsbepalingen door VMM geven de waarde weer bij 20°C. Waarden van variabelen die lager waren dan 
de detectielimiet zijn weergegeven als de detectielimiet. 

Van Impe PIH Van Impe Van Impe UIA (Lkoever 89) De Smet et al. Denys et al. BIOMAN Ugent 195120 195120 195120 195120
locatie meng meng meng meng oever meng centraal centraal centraal oever oever oever oever
# bemonsteringen juni-juli juni-juli juni-oktober april-maart april-oktober mei-oktober april-oktober januari-december januari-december januari-december januari-september
jaar 1973 10/02/1975 1976 1982 27/09/1989 1991-1992 1998 2000 2004 2005 2006 2007 2008

Fysisch Temperatuur (°C) - 2,5 - - - 11,3 25,3 16,4 13,4 13,1 12,8 12,1 16,1
Conductiviteit (µs/cm) - 1805 - - 1100 1006 746 562 486 518 528 478 448
pH 7,7 9,1 8,1 9,4 8,3 8,8 9,4 9,4 9,7 9,0 8,7 8,8 8,9
Zuurstof (%) 86 - 122 166 - 80 131 - 98 126 98 97 95
Zuurstof (mg/l) 11,6 15,4 10,5 14,0 - 8,9 - - 10,2 13,2 10,5 10,4 9,7
Saliniteit (‰) - - - - - - - - 0,2 - - - -
Secchi (cm) - - - - - - - 110 67 10 23 - -
Snell (cm) - - - - - - - 53 25 - - - -
Alkaliniteit (meq/l) - - - - - - - - 3,4 - - - -
ZS (mg/l) - - - - - - - 6 20 8 24 16 10
BOD (mg/l) 7 - 6 5 - 2 2 - - 5 6 5 4
COD (mg/l) - - - - - 72 56 - - 48 59 43 46

Chemisch TN (µg/l) - - - - - - 1647 1220 1300 2460 3540 2730 2570
TP (µg/l) - - - - - 454 723 581 429 650 540 610 800
P-PO4 (µg/l) 95 - 310 640 448 320 693 228 281 380 230 440 670
N-NO2 (µg/l) - - - - - 6 5 - 16 10 30 20 10
N-NO3 (µg/l) 1100 - 1700 2600 - 24 25 - 74 630 740 190 60
N-NO2+NO3 (µg/l) - - - - - - - 415 - - - - -
NH4 (µg/l) - - - - - 480 113 - 548 580 770 180 90
Kj-N (µg/l) - - - - - - 1617 - - 1820 2770 2520 2500
Si (µg/l) - - - - - - 1412 2417 - - - - -
SO4 (mg/l) - - - - - 57 24 - - - - 35 11
Cl (mg/l) - 746 - - - 196 112 - - - 62 56 50
Na (mg/l) - - - - - 144 95 - - - - - -
K (mg/l) - - - - - 15 13 - - - - - -
Ca (mg/l) - 80 - - - 44 36 - - - - - -
Mg (mg/l) - - - - - 27 19 - - - - - -
Fe (mg/l) - - - - - - 0,1 - - - - - -

Biologisch Chl a (µg/l) - - - - - 20 3 6 30 - - - -
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3.3 Fytoplankton 

3.3.1 Materiaal en methoden 
 
De toegepaste methoden zijn beschreven door Van Wichelen et al. (2005). De bemonstering 
is maandelijks gebeurd gedurende de periode april-september 2008. Per staalname is water 
van 10 willekeurige plaatsen (zie Figuur 16) in het open water bijeengebracht. Op elke 
locatie is de volledige waterkolom met een ‘tube sampler’ bemonsterd. Uit het recipiënt met 
het geïntegreerde waterstaal zijn vervolgens substalen genomen voor celtellingen van het 
fytoplankton en chlorofyl a-bepalingen. Een substaal van 250 ml voor microscopische 
analyse is gefixeerd met 125 µl alkalische lugol, 6,25 ml met borax gebufferde formaldehyde 
(35 %) en 250 µl natriumthiosulfaat (5 %; Sherr & Sherr 1993). Deze stalen werden vóór de 
analyse in het laboratorium op een koele, donkere plaats bewaard. Voor de 
pigmentenanalyses is een gekend volume water over een glasvezelfilter (poriëngrootte 0,7 
µm) gefilterd, waarna de filter werd bewaard bij -80 °C tot analyse. Extractie van de 
pigmenten gebeurde met aceton (90 %) en na sonicatie waarna de pigmenten werden 
gescheiden, gedetecteerd en gekwantificeerd met een Gilson HPLC-toestel volgens de 
methode beschreven door Wright & Jeffrey (1997). Na het nemen van de substalen voor de 
fysisch-chemische bepalingen werd het overtollige water gefilterd over een net met 
maaswijdte 64 µm voor het kwantificeren van het zoöplankton (zie 3.3.3.3). Het concentraat 
werd gefixeerd met gesuikerde formaldehyde tot een eindconcentratie van ongeveer 4 %. 
 
Microscopische analyses zijn uitgevoerd volgens de Europese CEN-standaard (EN 15204, 
2006). Deze methode 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 geteld langs verticale transecten met behulp van 
een Zeiss Axiovert 135 omgekeerd microscoop. Er worden per staal minstens 400 individuen 
geïdentificeerd tot op genusniveau, waarbij kolonies als één individu worden beschouwd. De 
tellingen worden naar celdensiteiten per milliliter omgezet. Per taxon worden de 
celdimensies van verschillende individuen opgemeten om een gemiddeld biovolume te 
bepalen. Biovolumes worden omgezet in koolstofbiomassa (µg l-1) met behulp van 
conversiefactoren uit de literatuur (Menden-Duer & Lessard 2000). 
 
Het kwantificeren van picocyanobacteriën (grootte: 0,2 – 2 µm) gebeurde met behulp van 
epifluorescentiemicroscopie. Hiervoor is per staal 5 ml water geconcentreerd over een 
zwarte polycarbonaatfilter (Isopore GTBP, 0,22 µm poriën). Deze filters werden op een 
draagglaasje gebracht en ingebed in fluorescentie-olie (Cargile A), waarna ze vóór de 
microscopische analyse bewaard werden in de diepvries. Het tellen gebeurde met een Zeiss 
Axioskop bij een vergroting van 1000x onder groene belichting waardoor de karakteristieke 
organismen sterk oplichten (autofluorescentie). Volledige velden worden uitgeteld tot er 400 
éénheden worden bereikt, of tot een totaal van 20 volledige velden. 
 
Er is eveneens een aparte telling uitgevoerd van de drijvende cyanobacteriën. Vele 
cyanobacteriën beschikken over aerotopen die hen in staat stellen om te drijven en bij de 
gewone Utermöhl-techniek mist men deze organismen grotendeels. Er zijn een aantal 
technieken beschikbaar 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. Bij een te hoge densiteit werden 
slechts enkele transecten uitgeteld. Deze gegevens werden toegevoegd aan de densiteiten 
bepaald via de Utermöhl-techniek. 
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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. Tussen deze twee parameters is een sterk positieve 
correlatie waargenomen (Figuur 23), vooral door het septemberstaal toen zowel een zeer 
hoge chlorofyl a-concentratie als C-biomassa werd vastgesteld, te wijten aan uitgebreide 
bloeivorming van Aphanizomenon flos-aquae. Zelfs zonder dit staal was de correlatie echter 
zeer sterk (r² = 0,99).  
 
 

 
Figuur 23. Correlatie tussen het gehalte aan chlorofyl a en de fytoplankton C-biomassa voor de tijdens 
dit project geanalyseerde waterstalen van Blokkersdijk. 
 
De fytoplanktonbiomassa in Blokkersdijk is zeer beperkt tijdens het voorjaar, een typische 
voorjaarsbloei wordt in dit systeem niet waargenomen. Misschien situeerde deze zich 
vroeger in het seizoen en had de door zoöplanktonbegrazing geïnduceerde 
helderwatertoestand zich reeds ontwikkeld in april. Enkel vanaf augustus neemt de 
fytoplanktonbiomassa toe door bloeivorming van Aphanizomenon flos-aquae tot een 
maximale waarde wordt bereikt in september (Tabel 12, Figuur 24). 
 
Tabel 12. Fytoplanktonbiomassa voor de maandelijkse stalen van Blokkersdijk bepaald met HPLC (chl 
a) of via microscopische celtellingen (koolstofbiomassa). 
staalname µg chl a L-1 µg C L-1 

9/04/2008 1,2 21 

7/05/2008 1,4 9,6 

27/06/2008 2,3 47 
16/07/2008 2,1 51 
25/08/2008 8,7 242 

19/09/2008 204 15119 
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Figuur 24. Veranderingen in C-biomassa voor de tijdens dit project geanalyseerde stalen van 
Blokkersdijk, met onderverdeling in de belangrijkste taxonomische groepen in de 
fytoplanktongemeenschap. 
 

3.3.2.2 Soortensamenstelling 
 
De fytoplanktongemeenschap in Blokkersdijk is vrij veranderlijk. In april bestaat de 
gemeenschap vooral uit groenalgen, cryptofyten en diatomeeën, in mei neemt het belang 
van cryptofyten sterk toe, in juni neemt het belang van cryptofyten weer af ten voordele van 
cyanobacteriën en groenalgen, in juli nemen cryptofyten weer toe, vooral ten koste van 
cyanobacteriën en oogwieren en vanaf augustus wordt de gemeenschap compleet 
gedomineerd door cyanobacteriën (Figuur 25). Tabel 13 geeft de volledige lijst van 
waargenomen taxa in Blokkersdijk. 
 

 
Figuur 25. Relatieve bijdrage van de belangrijkste taxonomische fytoplanktongroepen tot de totale 
fytoplanktonbiomassa in Blokkersdijk. 
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In totaal konden 103 verschillende taxa onderscheiden worden in de verschillende 
fytoplanktonstalen. De groenwieren, met 44 vertegenwoordigers, waren daarbij het meest 
divers, gevolgd door diatomeeën (23 taxa), cyanobacteriën (12 taxa), oogwieren (11 taxa), 
cryptofyten (8 taxa) en goudalgen en dinoflagellaten (elk 2 taxa). Bij de diatomeeën werden 
vooral grote, pennate taxa aangetroffen zoals Gyrosigma acuminatum, Fragilaria s.l. spp. 
(waaronder vooral Ulnaria ulna), Nitzschia spp. (waaronder vooral N. palea) en Amphora sp.  
Bij de groenalgen werd Ankyra judayi in elk staal aangetroffen, maar door het beperkte 
celvolume bleef de biomassa steeds laag. Daarnaast droegen vooral grotere koloniale taxa 
bijwijlen significant bij tot de totale biomassa zoals Pediastrum integrum en P. boryanum en 
in april ook Planktosphaeria gelatinosa. Het meest opmerkelijk was de bijdrage van 
sierwieren tijdens de zomer, die in juni bijna 40 % van de totale fytoplanktonbiomassa 
vertegenwoordigden. Er werden 9 taxa onderscheiden die allemaal behoorden tot het genus 
Cosmarium. Cosmarium formosulum werd het vaakst aangetroffen en ook andere grotere (C. 
reniforme) tot middelgrote taxa (C. subprotumidum) vertegenwoordigden soms een 
significante bijdrage tot de biomassa. Een hoge diversiteit aan sierwieren wordt meestal in 
verband gebracht met een goede (voedselarme) waterkwaliteit. Ze worden evenwel meestal 
aangetroffen tussen de vegetatie in de litorale zone of op de bodem; echt planktonische 
vormen worden minder frequent aangetroffen. De gebruikte staalnamemethode laat dus niet 
toe om de diversiteit van sierwieren in verband te brengen met de waterkwaliteit, maar 
eventueel kunnen de aangetroffen taxa wel indicatief zijn. De aangetroffen taxa hebben allen 
een eerder benthisch voorkomen en zijn algemeen voor mesotrofe (C. crenulatum, C. 
granatum) tot meso-eutrofe omstandigheden (C. formosulum, C. reniforme, C. biretum). 
Enkel C. subprotumidum is eerder typisch voor mesotrofe condities (Coesel 1998). Bij de 
cryptofyten werd de kleine soort Chroomonas acuta in elk staal aangetroffen, maar grotere 
taxa (Cryptomonas marsonii, C. reflexa) hadden een belangrijker aandeel in de 
fytoplanktonbiomassa. Oogwieren werden vooral vertegenwoordigd door Euglena spp. Het 
meest opvallende gegeven was de ontwikkeling van de potentieel toxische cyanobacterie 
Aphanizomenon flos-aquae, die vanaf augustus in de waterkolom werd aangetroffen als met 
het blote oog zichtbare, sikkelvormige macrokolonies (zie 3.3.4). In juli werd de 
cyanobacteriële biomassa nog kortstondig gedomineerd door Anabaena oscillarioides. In juni 
werd de koloniale groenalg Volvox sp. gevonden in de geconcentreerde kwalitatieve stalen, 
de densiteiten waren wellicht te beperkt zodat ze niet in de uitgetelde kwantitatieve stalen 
werden waargenomen. Reeds in april werden op de bodem matten van de filamenteuze 
groenalg Spirogyra sp. aangetroffen, die in mei sterk waren uitgebreid en in juni tot ‘flab’-
vorming overgingen. Vanaf juli werd in de zuidwestelijke uithoek van Blokkersdijk ook veel 
drijvend materiaal van de groenalg Enteromorpha sp. (darmwier) aangetroffen. 
 
Tabel 13. Fytoplanktontaxa waargenomen in Blokkersdijk tijdens de voor dit project uitgevoerde 
fytoplanktonanalyses, met aanduiding van hun gemiddelde volume, densiteit en koolstofbiomassa. 
Ordo taxon biovolume densiteit biomassa 
  µm³ N ml-1 µg l-1 
Bacillariophyta Amphora sp. 3022 1,8 0,3 
 Cocconeis sp. 2388 0,2 0,02 
 Cyclotella sp. 763 0,04 0,003 
 Cymatopleura elliptica 88932 0,05 0,12 
 Cymbella sp. 5566 0,3 0,08 
 Fragilaria sp. 4876 0,9 0,4 
 Gomphonema sp. 1256 4,0 0,4 
 Gyrosigma acuminatum 28919 0,7 0,8 
 Navicula sp. klein 818 4,3 0,3 
 Navicula sp. groot 40683 0,04 0,06 
 Neidium affine 3376 0,02 0,004 
 Nitzschia acicularis 715 3,6 0,2 
 Nitzschia linearis 6908 0,6 0,2 
 Nitzschia palea 354 20 0,7 
 Nitzschia sigmoidea 4636 0,02 0,005 
 Nitzschia sp. 745 5,3 0,4 
 Stephanodiscus hantzschii 250 1,1 0,04 
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Ordo taxon biovolume densiteit biomassa 
  µm³ N ml-1 µg l-1 
 Surirella tenera 85585 0,09 0,3 
 Surirella sp. 1990 0,2 0,02 

 Tryblionella hungarica 3349 0,6 0,12 

 Ulnaria ulna 59595 0,5 0,4 

 pennaat sp. 1 879 2,3 0,13 
 pennaat sp. 2 9342 0,08 0,04 
Chlorophyta Ankyra judayi 102 21 0,4 

 Chlamydocapsa planctonica 445 0,2 0,009 

 Chlamydomonas sp. 228 6,7 0,3 
 Chlorella sp. 70 0,2 0,003 
 Coelastrum microporum 1241 0,2 0,03 

 Cosmarium biretum var. biretum 9685 0,2 0,3 

 Cosmarium crenulatum 3266 0,3 0,14 
 Cosmarium granatum 3956 0,02 0,011 
 Cosmarium formosulum 12471 1,8 2,8 

 Cosmarium meneghinii 785 0,04 0,005 

 Cosmarium reniforme var. reniforme 11117 0,3 0,4 
 Cosmarium reniforme var. compressum 23550 0,4 1,2 

 Cosmarium subprotumidum var. pyramidale 1601 1,9 0,4 

 Cosmarium subprotumidum var. septentrionale 2721 0,02 0,006 
 Desmodesmus aculeolatus 188 1,7 0,04 
 Desmodesmus acuminatus 471 0,06 0,005 

 Desmodesmus armatus 188 0,2 0,006 

 Desmodesmus quadricauda 188 0,17 0,003 
 Desmodesmus sempervirens 84 0,12 0,001 
 Desmodesmus serratus 59 2,8 0,03 

 Desmodesmus opoliensis 188 0,2 0,005 

 Desmodesmus sp. 104 0,5 0,013 
 Didymocystis inconspica 268 0,04 0,002 
 Keratococcus suecicus 236 0,13 0,005 

 Monoraphidium minutum 39 0,4 0,003 

 Oocystis lacustris 1769 0,12 0,03 
 Pandorina morum 3052 0,2 0,06 
 Pediastrum boryanum 32838 0,3 0,8 

 Pediastrum duplex 4946 0,06 0,04 

 Pediastrum duplex gracillimum 3768 0,01 0,007 
 Pediastrum integrum 18035 0,4 0,9 

 Planktosphaeria gelatinosa 14130 0,4 0,6 

 Pseudosphaerocystis lacustris 2872 0,12 0,05 
 Pseudoquadrigula sp. 40 0,06 0,0005 
 Scenedesmus ecornis 63 0,4 0,005 

 Scenedesmus obliquus 48 1,8 0,02 

 Schroederia setigera 2947 0,13 0,05 
 Schroederia robusta 1273 0,04 0,007 
 Tetraedron triangulare 180 0,2 0,005 

 Tetraedron minimum 91 0,4 0,006 

 Ulothrix sp. 87920 0,14 1,3 
 coccaal sp. 44 4,2 0,02 
 coccaal sp. groot 916 2,8 0,15 

 Spirogyra sp. 159512 0,3 40 
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Ordo taxon biovolume densiteit biomassa 
  µm³ N ml-1 µg l-1 
Chrysophyta cf. Chrysococcus minutus 180 0,3 0,009 
 Mallomonas sp. 1316 0,10 0,02 

Cryptophyta Chroomonas acuta 77 108 1,4 

 Cryptomonas erosa 837 0,3 0,04 
 Cryptomonas marssonii 2675 14,6 6,0 
 Cryptomonas phaseolus 942 0,9 0,12 

 Cryptomonas reflexa 4035 8,0 4,1 

 Cryptomonas sp. 1647 0,3 0,06 
 Katablepharis ovalis 98 4,6 0,07 
 Rhodomonas lacustris 162 2,2 0,06 

Cyanobacteria Anabaena oscillarioides 2086 7,0 2,3 

 Anabaena sp. 132 0,2 0,005 
 Aphanizomenon flos-aquae 5976 3055 2552 
 Aphanocapsa sp. 2512 0,14 0,05 

 Jaaginema sp. 658 0,4 0,04 

 Merismopedia punctata 64 0,9 0,011 
 Mersimopedia sp. 139 1,3 0,03 

 Oscillatoria sp. 1950 0,10 0,02 

 Planktolyngbia sp. 36 3,4 0,02 
 procaryotisch ultraplankton 1 774 0,10 
 Pseudanabaena limnetica 38 2,4 0,014 

 Woronichinia pusilla 14130 0,14 0,2 

Dinophyta Gymnodinium sp. 1592 0,3 0,07 
 Peridinium sp. 18840 0,2 0,2 

Euglenophyta Colacium sp. 785 7,6 0,9 

 Euglena sp. 25726 0,7 2,0 

 Euglena sp.2 4898 0,8 0,5 

 Euglena clara 850 4,9 0,6 
 Phacus curvicauda 2617 0,4 0,15 
 Phacus sp. 2617 0,04 0,02 

 Trachelomonas varians 7235 0,2 0,2 

 Trachelomonas rugulosa 2409 0,3 0,10 
 Trachelomonas volvocina 531 0,4 0,02 
 Trachelomonas volvocinopsis 1766 0,06 0,02 

 Trachelomonas scala 3391 0,12 0,05 

niet geïdentificeerd flagellaat 3-5 µm 65 47 0,5 

 

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 
opgelost silicium. Uit de nutriëntenanalyses blijkt dat het fytoplankton tijdens de gehele 
studieperiode vermoedelijk nooit gelimiteerd was door de hoeveelheid beschikbare fosfor, 
stikstof en silicium (zie Tabel 10). Nutriënten kunnen evenwel reeds bij hogere concentraties 
toch limiterend zijn en de ratio tussen de verschillende voedingselementen bepaalt welk 
element nog opneembaar is door organismen en welk element niet meer. Doorgaans wordt 
daarvoor de TN/TP ratio aangewend, waarbij ratio’s groter dan 10 duiden op mogelijke 
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fosforlimitatie, terwijl bij ratio’s kleiner dan 5 stikstof limiterend kan zijn. Bij tussenliggende 
waarden zou geen van beide elementen een limiterend effect hebben (Chianudani et al. 
1974). Op basis hiervan trad in Blokkersdijk mogelijk fosforlimitatie op in april en vanaf juli 
was de ratio kleiner dan 5 wat op een mogelijke stikstoflimitatie wees (Figuur 26). Het is 
tijdens deze periode dat de stikstoffixerende cyanobacterie Aphanizomenon flos-aquae sterk 
toeneemt. Mogelijk had ze door haar mogelijkheid om stikstof te fixeren een competitief 
voordeel ten opzichte van het andere fytoplankton. Door deze eigenschap, hebben 
herstelmaatregelen die enkel een afname van de hoeveelheid aangevoerde stikstof 
beoogen, nauwelijks of zelfs een positieve invloed op de aanwezigheid van deze 
cyanobacteriën (Schindler et al. 2008). 
 

 
Figuur 26. Verloop van de stikstof/fosfor-ratio in Blokkersdijk. 
 

3.3.3.2 Lichtklimaat 
 
Het doorzicht is belangrijk voor het fytoplankton omdat dit bepaalt tot welke diepte 
fytoplankton in staat is om aan fotosynthese te doen. In de ondiepe waterkolom van 
Blokkersdijk speelt lichtlimitatie geen rol van betekenis; er werd bijna altijd bodemzicht 
waargenomen. 
 

3.3.3.3 Zoöplankton 
 
Ondanks het feit dat zoöplankton geen deel uitmaakt van de biotische indicatorenset voor de 
Kaderrichtlijn Water, is het toch interessant om meer details te verwerven naar hun 
voorkomen (Lock et al. 2007). Zo is zoöplankton (watervlooien, roeipootkreeftjes en 
raderdiertjes) een uitermate belangrijke component van het aquatisch voedselweb, vermits 
ze door hun populatieomvang in staat zijn om het fytoplankton te controleren en aldus het 
water in een heldere toestand te houden (Lampert 1987). Daarenboven vormen ze 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 werd zowel de 
pelagiale als litorale zone uitvoerig onderzocht. Pelagiale watervlooien werden op het zelfde 
tijdstip als het fytoplankton maandelijks kwantitatief bemonsterd in de periode april-
september 2008. Bij elke staalname werd op 16 random verspreid gelegen locaties een 
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dieptegeïntegreerd staal van de waterkolom genomen (zie Figuur 16). Op elke locatie werd 5 
l water verzameld en samengebracht in een recipiënt. Van dit mengstaal is 50 l gefilterd over 
een 64 µm planktonnet. Litorale watervlooien werden éénmalig (15/07/2008) kwalitatief 
bemonsterd op acht random verspreid gelegen plaatsen met een planktonsteeknet (64 µm). 
Stalen werden bewaard in formaldehyde 4 %. Per staal zijn alle watervlooien geteld en 
geïdentificeerd tot op soortniveau (Flössner 2000). Indien meer dan 300 individuen aanwezig 
waren is een substaal genomen. 
 
In Blokkersdijk zijn tot op heden 24 soorten waargenomen (Tabel 14). In het open water 
domineren gedurende het gehele seizoen grote Daphnia-soorten (Daphnia magna, D. pulex 
en D. pulicaria), wat een zeer efficiënte begrazing op fytoplankton, en dus een hoge 
waterhelderheid tot gevolg heeft. Deze situatie duidt ook op een minimale impact van 
vispredatie op de watervlopopulaties in 2008. 
 
Tabel 14. In Blokkersdijk aangetroffen watervlosoorten met zeldzaamheid in Vlaanderen (naar Louette 
et al. 2007). Het overzicht omvat gegevens uit het onderzoeksproject BIOMAN (De Meester et al. 
2006) en de huidige studie. 
Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid 2000

litoraal pelagiaal
Bosmina longirostris abundant x
Ceriodaphnia dubia occasioneel x
Ceriodaphnia laticaudata algemeen x
Ceriodaphnia pulchellla abundant x x x
Ceriodaphnia reticulata frequent x
Chydorus sphaericus abundant x x x
Daphnia cucullata frequent x
Daphnia galeata algemeen x
Daphnia longispina occasioneel x
Daphnia magna frequent x x x
Daphnia pulex algemeen x x x
Daphnia pulicaria niet waargenomen x x
Diaphanosoma brachyurum frequent x
Disparalona rostrata frequent x
Eurycercus lamellatus frequent x x
Leydigia acanthocercoides occasioneel x
Megafenestra aurita occasioneel x
Oxyurella tenuicaudis occasioneel x
Pleuroxus aduncus algemeen x x x
Pleuroxus denticulatus frequent x
Scapholeberis mucronata abundant x
Scapholeberis rammneri occasioneel x
Sida crystallina frequent x
Simocephalus vetulus abundant x

2008

 
 
De graasdruk van het macrozoöplankton 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 macrozoöplankton opgenomen 
fytoplanktonbiomassa ten opzichte van de totale fytoplanktonbiomassa. Hoe hoger deze 
ratio, hoe sterker de topdown controle van het fytoplankton door het macrozoöplankton en 
wanneer deze ratio hoger is dan 100 wordt het fytoplankton dusdanig onderdrukt dat er een 
netto-afname van de fytoplanktonbiomassa optreedt. Voor deze berekening wordt 
verondersteld dat de helft van de biomassa bij zoöplankton uit koolstof bestaat (McCauley 
1984). In Blokkersdijk zijn zeer hoge ratio’s vastgesteld, die grotendeels te wijten zijn aan de 
zeer hoge densiteiten en biomassa’s van watervlooien (Figuur 27). Een ratio kleiner dan 100 
werd enkel tijdens de Aphanizomenon-bloei in september vastgesteld, de ratio was toen 
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afgenomen tot een lage waarde van 5. Cyclopoïde copepoden spelen nauwelijks een rol van 
betekenis. 
 

 
Figuur 27. Seizoenaal verloop van de geschatte graasdruk van macrozoöplankton op het fytoplankton 
in Blokkersdijk. 
 
De constant hoge graasdruk van filtreerders op het fytoplankton heeft tot gevolg dat enkel 
grote, moeilijk begraasbare taxa zullen domineren, ten nadele van kleinere gemakkelijk 
begraasbare taxa. Dit kwam tot uiting in het aanwezige fytoplankton, waar voornamelijk grote 
pennate diatomeeën (Amphora, Fragilaria, Gyrosigma) of groenwieren (Pediastrum, 
Cosmarium) werden aangetroffen, of cryptofyten die door hun beweeglijkheid en snelle 
productie begrazing door zoöplankton vrij goed kunnen verdragen. De darminhoud van de 
watervlooien bevatte grote hoeveelheden organisch materiaal, naast resten van Pediastrum 
en coccale groenwieren, zodat een belangrijk gedeelte van hun voedsel waarschijnlijk 
vermoedelijk ook uit detritus en de ermee geassocieerde micro-organismen bestaat. 
 

3.3.4 De ontwikkeling van Aphanizomenon-bloeien in Blokkersdijk 
 
Vanaf augustus zijn grote sikkelvormige macrokolonies van Aphanizomenon flos-aquae 
zichtbaar in de waterkolom over de gehele oppervlakte van het meer en in september deed 
zich een explosieve ontwikkeling van deze organismen voor (Figuur 28). Hoe lang deze bloei 
zich gemanifesteerd heeft, is onbekend. In de maanden september en oktober van 2000 en 
2004 werd eveneens uitgebreide bloeivorming van Aphanizomenon waargenomen in 
Blokkersdijk (Van Wichelen et al. 2005), zodat dit vermoedelijk een jaarlijks optredend 
fenomeen is. De aangetroffen stammen zijn waarschijnlijk niet toxisch. In 2004 werden er 
stalen getest voor de aanwezigheid van genen die coderen voor de productie van 
microcystine en naar de aanwezigheid van microcystines en anatoxine-a in het water. De 
stalen waren positief voor de twee gecontroleerde genen (mcy E, mcy B), maar toxines 
konden niet worden aangetroffen, m.a.w. de aanwezige stammen in 2004 bezaten de 
potentie voor de productie van toxines, maar gingen niet over tot de effectieve aanmaak 
ervan. Tijdens de staalname van 19 september 2008 werd een dode meerkoet aangetroffen. 
Het exemplaar dreef op zijn rug en vertoonde vergiftigingsverschijnselen (verkrampte poten 
en nek). Het kadaver werd geautopseerd aan de dienst van Dr. Paul Tavernier van de kliniek 
voor pluimvee en vogels van de Faculteit Diergeneeskunde (UG). Het dier bleek evenwel 
overleden aan de complicaties van een darmperforatie door een ingeslikt stuk ijzerdraad. 
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Cyanobacteria vertonen talrijke specialisaties (drijfvermogen, mogelijkheid tot N2-fixatie voor 
bepaalde taxa, efficiëntere lichtcaptatie, …), die hen in vergelijking met ander (eukaryoot) 
fytoplankton een voordeel kunnen bieden. Voor een algehele dominantie zorgen deze 
adaptaties echter niet, want voor gematigde streken blijft dominantie door cyanobacteriën 
veelal beperkt tot de zomerperiode, in meren met minstens een mesotrofe status (Shapiro 
1990). Zelden is één factor verantwoordelijk voor het massale voorkomen van deze 
organismen en bovendien moet een bestaande populatie in het waterlichaam aanwezig zijn 
om tot dominantie te kunnen overgaan (Reynolds 1984). In dit verband worden de 
sedimenten in ondiepe zones van meren aanzien als de belangrijkste bron van waaruit 
rekrutering plaatsvindt, terwijl de diepere zones hiervoor nauwelijks een rol spelen (Brunberg 
& Blomqvist 2003; Verspagen et al. 2004). Een hogere watertemperatuur en hogere 
lichthoeveelheden in ondiepe zones zouden hiervoor verantwoordelijk zijn (Johnston & 
Jacoby 2003). 
 
Ook de concentratie aan voedingsstoffen wordt frequent aangehaald als mogelijke oorzaak 
van cyanobacteriënbloei. Hoge fosforconcentraties worden niet altijd als oorzaak, maar ook 
als gevolg gezien van cyanobacteriënbloei. Zo zijn er aanwijzingen dat bv. Microcystis-
bloeien in staat zijn om massale vrijstelling van fosfor uit het sediment te induceren, wat 
vermoedelijk in verband staat met de hoge pH die wordt veroorzaakt door intensieve 
fotosynthese (Xie et al. 2003). Maximale vrijstelling van fosfor uit de sedimenten van meren 
gebeurt bij een pH van 9,0 tot 9,5 (Hillerød 1975), waarden die in Blokkersdijk altijd worden 
aangetroffen, onafhankelijk van een hoge productie door fytoplankton. De toegenomen 
concentraties aan TP en PO4

- vanaf juli zijn vermoedelijk te wijten aan het anaeroob worden 
van de voedselrijke sedimenten. 
 
De pH en het CO2-gehalte in het water zouden eveneens een rol kunnen spelen. 
Cyanobacteriën zijn fysiologisch bevoordeeld bij een lage CO2-beschikbaarheid en/of een 
hoge pH, terwijl groenwieren en diatomeeën bevoordeeld worden door tegenoverstelde 
condities (Shapiro 1990, 1997). Dichte populaties van fytoplankton doen de pH stijgen en in 
de meeste meren zijn cyanobacteriën enkel dominant tijdens die periodes van verhoogde pH 
(Shapiro 1990). Door fotosynthese wordt CO2 onttrokken aan het water. Dit wordt aangevuld 
via bicarbonaat, dat reageert met water om CO2 en CO3

2--ionen vrij te stellen. Het 
carbonaation reageert met water en stelt zo OH- vrij, waardoor een stijging van de pH 
optreedt. In zoetwater heeft de buffercapaciteit (met betrekking tot CO2-verwijdering) een 
uitgesproken minimum bij pH 8,1 - 8,3 (Shapiro 1990) en een kleine toename in pH door  



Ecologisch potentieel Blokkersdijk              55 

 
Figuur 28. Bloeivorming van Aphanizomenon flos-aquae gefotografeerd op 19 september 2008 in 
Blokkersdijk (foto’s Jeroen Van Wichelen). 
 
toedoen van de fotosynthese veroorzaakt een grote daling in de CO2-concentratie. Dit pH-
bereik komt veel voor in wateren met een hogere alkaliniteit (1,5-3 meq l-1), die daardoor 
meer gevoelig zijn voor CO2-depletie. Aangezien de fotosynthese van cyanobacteriën vaak 
een plateau bereikt bij pH-waarden > 8, volgt dat cyanobacteriën vermoedelijk bicarbonaat 
(HCO3

-) kunnen gebruiken als koolstofbron. Dominantie van cyanobacteriën kan aldus 
grotendeels gebaseerd zijn op de uitputting van CO2 en de stijging van de pH in de lente als 
gevolg van de groei van diatomeeën en groenwieren, waarna cyanobacteriën in staat 
zouden zijn deze groepen weg te concurreren (Shapiro 1990). In Blokkersdijk werd tijdens de 
bestudeerde periode een hoge alkaliniteit en pH gemeten, wat de ontwikkeling van 
cyanobacteriën-bloei, volgens voorgaande hypothese, zou bevorderen. 
 
Het ontwikkelen van Aphanizomenon-bloei werd in het verleden ook in verband gebracht met 
begrazing door grote watervlooien. Zo werd de ontwikkeling van grote kolonies, 
geassocieerd met een toename in de waterhelderheid samen met de aanwezigheid van 
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dense populaties van Daphnia pulex (Lynch 1980) of de morfologisch gelijkaardige D. 
pulicaria (Hrbáček 1964). A. flos-aquae kan begrazing vermijden door grote kolonies te 
vormen en kan daardoor sterk domineren in heldere, eutrofe meren met veel watervlooien 
(Ganf 1983, Holm et al. 1983). Doorgaans ontkiemen ze in de zomer uit rustsporen op de 
bodem, waar ze een tijdje in biomassa toenemen alvorens naar de waterkolom te migreren, 
waar ze aldus de concentraties aan particulair fosfor en stikstof sterk kunnen doen toenemen 
(Jacobsen 1994). Uit experimenten bleek dat A. flos-aquae geen ideale voedselbron vormt 
voor D. pulex, maar ze desondanks toch kunnen opgenomen en verteerd worden, waarbij de 
grootte van de kolonies de beperkende factor voor opname vormde. Enkel kolonies met een 
lengte < 1,5 mm en een breedte < 0,2 mm konden worden opgenomen (Holm et al. 1983). 
Uit de metingen van een tiental A. flos-aquae-kolonies uit een niet gefixeerd waterstaal van 
Blokkersdijk, afkomstig van augustus 2008, toen verspreid over het meer ongeveer 25 
kolonies l-1 in het water werden aangetroffen, bleken de afmetingen te variëren tussen 3,6 en 
11,5 mm voor de lengte en 0,42 en 0,8 mm voor de breedte. Gemiddeld hadden de kolonies 
een lengte van 6,6 mm en een breedte van 0,57 mm, ruim boven de maximale dimensies die 
nog opname door grote watervlooien mogelijk maken. Holm et al. (1983) vonden geen 
aanwijzingen dat de verschillen in de grootte-distributie van A. flos-aquae kolonies te wijten 
was aan, door de watervlooien uitgescheide, chemicaliën, die de aggregatie van A. flos-
aquae filamenten zouden bevorderen. Door de aggregatievorming van A. flos-aquae blijft de 
waterhelderheid in Blokkersdijk grotendeels onveranderd. Hieroor zullen de aanwezige 
waterplantengemeenschappen waarschijnlijk minder te lijden hebben van lichtlimitatie in 
vergelijking met een dominantie van een niet of minder geaggregeerde verschijningsvorm 
van A. flos-aquae. In hoeverre waterplanten een rol spelen in de aggregatie van A. flos-
aquae filamenten, bv. door de productie van bepaalde chemicaliën, om zo de waterkolom 
helder te houden, is niet gekend en verdient nader onderzoek. Bloeivorming van 
cyanobacteriën heeft doorgaans een negatief effect op cladocerengemeenschappen (zie o.a. 
Ghadouani et al. 2003) maar de in Blokkersdijk waargenomen populatie van D. pulicaria 
bleek blijkbaar niet negatief beïnvloed, dit in tegenstelling tot D. magna die vanaf het begin 
van bloeivorming door A. flos-aquae in augustus niet meer werd waargenomen. 
 

3.3.5 Beoordeling 
 
Bij de fytoplanktonbeoordeling volgens de normen voor het watertype zijn de, op Europees 
niveau geïnterkalibreerde, begrenzingen voor het natuurlijke type Ami-e toe te passen, 
namelijk 11 voor ZGET en 23 μg chlorofyl a l-1 voor GET (Tabel 15). Voor de deelmaatlat 
soortensamenstelling is daarbij het voorstel volgens Van Wichelen et al. (2005) gevolgd.  
 
Tabel 15. Fytoplanktonmaatlat voor het natuurlijke meertype Ami-e in Vlaanderen. Voor beide 
deelmaatlatten dient het gemiddelde tijdens het groeiseizoen (april-september) te worden bepaald 
(EKR norm. = EKR na normalisatie). 

[chl a]   cyanobacteriën 
µg l-1 EKR EKR norm.  % EKR EKR norm. 

6,8  1  2,5  1 
11 0,62 0,80  5 0,5 0,80 
23 0,30 0,60  10 0,25 0,60 
46 0,15 0,40  25 0,1 0,40 

92 0,07 0,20  50 0,05 0,20 
184 0,00 0,00  100 0 0,00 

 
Voor de deelmaatlat biomassa wordt in 2008 de GET altijd bereikt, met uitzondering van 
september wanneer een slechte score wordt gehaald (Tabel 16). De uiteindelijke score voor 
deze deelmaatlat wordt bepaald op het seizoensgemiddelde, wat leidt tot een matige score. 
In het verleden werd deze bloei nog in oktober waargenomen en vermoedelijk was ze in 
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2008 ook in oktober nog aanwezig. De bemonsteringen van fytoplankton in Blokkersdijk 
lopen dus best door tot in oktober (groeiseizoen april – oktober). 
 
De deelmaatlat soortensamenstelling scoort een stuk slechter. In juni wordt reeds een 
matige score waargenomen door de hoge bijdrage van vooral Anabaena oscillarioides en 
vanaf augustus wordt de soortensamenstelling volledig gedomineerd door Aphanizomenon 
flos-aquae. Het groeiseizoensgemiddelde valt daardoor in de ontoereikende klasse. Het 
uiteindelijke eindoordeel wordt bepaald door de laagst scorende deelmaatlat, in dit geval de 
soortensamenstelling en bedraagt 0,29 in 2008. 
 
Ook in voorgaande jaren werd een GET niet gehaald (Tabel 16). In 2004 manifesteerde de 
Aphanizomenon-bloei zich al in juli en werden er in oktober nog ontoereikende waarden voor 
chlorofyl a vastgesteld. Ook toen bepaalde de soortensamenstelling evenwel de uiteindelijke 
slechte score. In 2000 werd voor de biomassa de GET wel nog gehaald, maar de 
soortensamenstelling wees toen ook reeds op een slechte toestand. Het lijkt er dus op dat de 
bloei van Aphanizomenon zich de laatste jaren steeds nadrukkelijker heeft ontwikkeld. De 
schaarse aanwezigheid van planktivore vis en de uitgebreide groei van submerse 
macrofyten heeft het systeem evenwel tot nog toe weerhouden van een omslag naar een 
permanent troebele toestand. 
 
Tabel 16. Kwaliteitscores voor de deelmaatlat biomassa (chlorofyl a) en voor de deelmaatlat 
soortensamenstelling (% cyanobacteriën) voor maandelijkse, geïntegreerde waterstalen uit 
Blokkersdijk in 2008, 2004 en 2000 op basis van de maatlat voor het natuurlijke Ami-e meertype. 
 chl a EQR EQR norm. toestand  % cyano's EQR EQR norm. toestand  eindscore 

9/04/2008 1,2 5,90 1 GET  1 1,72 1 GET   

7/05/2008 1,4 4,99 1 GET  2 1,44 1 GET   
27/06/2008 2,3 2,98 1 GET  21 0,12 0,43 M   

16/07/2008 2,1 3,27 1 GET  2 1,17 1 GET   

25/08/2008 8,7 0,78 0,88 GET  82 0,031 0,12 S   
19/09/2008 203,9 0,03 0,00 S  100 0,025 0,00 S   
gemiddelde 36,6 0,186 0,45 M  34,6 0,072 0,29 O  0,29 

            

6/04/2004 10,3 0,66 0,82 GET  0,4 5,67 1 GEP   
7/07/2004 26,3 0,26 0,54 M  70 0,036 0,14 S   
22/10/2004 47,5 0,14 0,38 O  94 0,027 0,11 S   

gemiddelde 28,1 0,24 0,52 M  55 0,046 0,18 S  0,18 

            
6/06/2000 5,5 1,24 1 GET        
29/06/2000 2,8 2,42 1 GET        

14/07/2000 1,7 4,08 1 GET        

23/08/2000 13,1 0,52 0,74 GET        
19/09/2000 8,2 0,83 0,91 GET        

gemiddelde 6,2 1,09 1 GET  41 0,061 0,24 S  0,24 

 
Gezien een GET niet gehaald wordt, dient de beoordeling op het geschatte potentieel te 
berusten. Bij toepassing van de aangepaste MEP- en GEP-begrenzingen blijkt Blokkersdijk, 
zowel in 2000, 2004 als 2008, een goed of hoger ecologisch potentieel te behalen in bijna 
alle maanden waarvoor gegevens voorhanden zijn (Tabel 17). Enkel in september 2008, op 
het moment van de sterke Aphanizomenon-bloei, overschreed de kwaliteit de grenswaarde 
tussen een GEP en de matige toestand niet. Globaal genomen blijft het GEP of hoger 
ecologisch potentieel echter ook in 2008 behouden. 
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Tabel 17. Beoordeling van het ecologisch potentieel voor de deelmaatlat biomassa (chlorofyl a) voor 
geïntegreerde waterstalen uit Blokkersdijk. 
 chl a EQR EQR norm. toestand 
9/04/2008 1,2 30 1 GEP of hoger 
7/05/2008 1,4 26 1 GEP of hoger 
27/06/2008 2,3 15 1 GEP of hoger 
16/07/2008 2,1 17 1 GEP of hoger 
25/08/2008 8,7 4 1 GEP of hoger 
19/09/2008 204 0,17 0,54 M 
gemiddelde 37 0,96 0, 98 GEP of hoger 
     
6/04/2004 10,3 3 1 GEP of hoger 
7/07/2004 26 1,3 1 GEP of hoger 
22/10/2004 48 0, 7 0,89 GEP of hoger 
gemiddelde 28 1,2 1 GEP of hoger 
     
6/06/2000 5,5 6 1 GEP of hoger 
29/06/2000 2,8 12 1 GEP of hoger 
14/07/2000 1,7 21 1 GEP of hoger 
23/08/2000 13 3 1 GEP of hoger 
19/09/2000 8,2 4 1 GEP of hoger 
gemiddelde 6 6 1 GEP of hoger 
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3.4 Fytobenthos 

3.4.1 Materiaal en methoden 
 
De gevolgde methoden voor bemonstering en analyse zijn deze zoals voorgesteld door 
Hendrickx & Denys (2005) en Lock et al. (2007). Al naargelang de verschillen in vegetatie, 
waterbodem en structuur worden riet, of morfologisch vergelijkbare plantensoorten, dan wel 
stenen of vergelijkbare harde substraten, op 9 plaatsen langs de oever aan de zijde van het 
open water bemonsterd. Op elke plaats is een mengmonster van het epifyton samengesteld 
op basis van ca. 10 stengels of stenen, die op een diepte van 20-30 cm worden bemonsterd. 
Na oxydatie met waterstofperoxide en inbedding in Naphrax (dekglas 40x24 mm), zijn 
telkens exact 500 schaalhelften (valvas) geïdentificeerd (DIC, met objectief 100x) om de 
relatieve abundanties van de taxa te schatten. Daarnaast zijn alle bijkomende taxa 
genoteerd tot er in 3 opeenvolgende transecten met (objectief 40x) geen nieuwe voor het 
monster zijn aangetroffen. 
 
Om het effect van ruimtelijke verschillen in de perifytongemeenschappen op de beoordeling 
niet al te sterk te laten doorwegen, worden initieel 3 monsters geselecteerd op basis van 
ruimtelijke spreiding en eventuele kwaliteitsverschillen die door vegetatie en/of morfologie 
worden gesuggereerd. Indien de standaardafwijking van de EKR tussen deze monsters meer 
dan 0,2 EKR-eenheden bedraagt, worden bijkomende, willekeurig uit de overige gekozen, 
monsters geanalyseerd tot een standaardafwijking van minder dan 0,2 op de gemiddelde 
EKR-waarde wordt bekomen. De gemiddelde waarde geldt dan als EKR voor de waterpartij. 
 
De situering van de bemonsteringsplaatsen wordt getoond in Figuur 29; de algemene 
kenmerken zijn samengevat in Tabel 18. Alle monsters zijn afkomstig van rietstengels. Ter 
hoogte van nrs. 5 en 6 bevond zich veel samengedreven darmwier. 
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Figuur 29. Situering fytobenthosmonsters Blokkersdijk 2008 (achtergrond Ondersteunend Centrum 
GIS Vlaanderen, 1996. Topografische kaart. Rasterversie van de topografische kaarten van 
Vlaanderen en Brussel uitgegeven tussen 1978 en 1993 door het Nationaal Geografisch Instituut). 
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Tabel 18. Samenvatting fytobenthosmonsters Blokkersdijk (* geanalyseerd). 
waterlichaam – nr. datum code kenmerken substraat 

Blokkersdijk 1* 17-7-2008 BD1/08 beschut; zandige bodem Phragmites australis 

Blokkersdijk 2* 17-7-2008 BD2/08 beschut; zandige bodem Phragmites australis 

Blokkersdijk 3* 17-7-2008 BD3/08 sterk beschut; zandig met organisch slib Phragmites australis 

Blokkersdijk 4* 17-7-2008 BD4/08 sterk beschut; dikke laag organisch slib Phragmites australis 

Blokkersdijk 5* 17-7-2008 BD5/08 geëxposeerd; zandbodem Phragmites australis 

Blokkersdijk 6* 17-7-2008 BD6/08 geëxposeerd; zandbodem Phragmites australis 

Blokkersdijk 7* 17-7-2008 BD7/08 beschut; zandig met organisch slib Phragmites australis 

Blokkersdijk 8* 23-7-2008 BD8/08 beschut; zandig met organisch slib Phragmites australis 

Blokkersdijk 9* 23-7-2008 BD9/08 beschut; zandig met organisch slib Phragmites australis 

 

3.4.2 Resultaten 
 
Alle negen monsters zijn geanalyseerd. De volledige resultaten vormen Bijlage 1. Figuur 30 
toont enkele aangetroffen taxa. Met een gemiddelde aantal taxa van 28 per monster en een 
totaal van 69 is het epifyton eerder soortenarm. Nitzschia paleacea (40,7 ± 30,3 %) en 
Cocconeis placentula met variëteiten (samen 24 ± 27,7 %) zijn veruit het meest abundant, 
terwijl Gomphonema parvulum (12 ± 6,9 %), Nitzschia frustulum (5,9 ± 5,1 %), Nitzschia 
palea (3,6 ± 5,2 %) en Rhoicosphenia abbreviata (3,4 ± 5,1 %) de voornaamste 
begeleidende soorten zijn (Tabel 19). De globale soortensamenstelling is typisch voor 
alkalische, eerder ionenrijke, zeer eutrofe waters met veel organische stof. 
 
De soortensamenstelling is erg verschillend tussen de monsters afkomstig van het meest 
noord-oostelijke oeverdeel (nrs. 4 en 5) en de uiterste westhoek (nr. 1), enerzijds en die van 
de meeste overige locaties (nrs. 3, 6, 7, 8 en 9), anderzijds. Eerstgenoemde worden 
gekenmerkt door hoge percentages Cocconeis (vooral C. placentula var. lineata) en 
laatstgenoemde door een sterke dominantie van Nitzschia paleacea. Ter hoogte van nr. 2 
wordt een wat meer intermediaire samenstelling gevonden, die toch nog het sterkst aansluit 
bij het merendeel van de overige monsters. De monoraphide Cocconeis-soorten hechten 
zich met de volledige raphezijde vast aan het substraat en de cellen komen hiervan pas los 
indien sterke schuifspanningen zouden optreden. Ze kunnen een aanzienlijk deel van het 
beschikbare oppervlak voor zich innemen en de vestiging van andere soorten bemoeilijken. 
Hoge abundanties zijn veeleer kenmerkend voor een vroeg successiestadium van de biofilm 
en daarmee voor omstandigheden waarbij mechanische invloeden (stroming, maar ook 
begrazing) zich laten gelden. Nitzschia paleacea, daarentegen hecht zich slechts aan een 
uiteinde vast (ook op draadwieren, zie bijvoorbeeld Germain 1981) en is daardoor minder 
bestand tegen sterke waterbeweging. Ook bij de begeleidende soorten zijn gelijkaardige 
verschillen op te merken; in het gezelschap van Cocconeis vindt men, bijv., vooral 
Rhoicosphenia abbreviata en Gomphonema parvulum, met (eventueel vertakte) geleistelen 
verankerde epifyten, die door hun groeiwijze wellicht beter gebruik kunnen maken van het 
weinige vrije oppervlak dat tussen het Cocconeis-tapijt overblijft. In de iets soortenrijkere 
monsters met veel Nitzschia paleacea zijn vooral andere Nitzschia-soorten met een 
gelijkaardige groeiwijze (N. fonticola, N. frustulum, N. palea) beter vertegenwoordigd.  
 
In het algemeen zijn grotere soorten met een afstaande groeiwijze evenals erg beweeglijke 
diatomeeën, die veeleer kenmerkend zijn voor een meer gestructureerde, oudere biofilm, 
overal weinig talrijk. 
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Figuur 30. 1 Cocconeis placentula, 2-5 Cocconeis placentula var. lineata, 6 Navicula lundii, 7. N. 
reichardtiana, 8 Placoneis anglica, 9 Sellaphora capitata, 10 Gomphonema italica, 11 G. parvulum, 12 
G. subclavatum, 13 Amphora veneta, 14 A. pediculus, 15-16 Nitzschia elegantula, 17-18 N. fonticola 
(exemplaren met equidistante centrale fibulae), 19 N. frustulum, 20-25 Nitzschia sp. Blokkersdijk (aff. 
N. perminuta), 26 N. palea, 27 N. paleacea, 28 Tryblionella hungarica. 
 
De dominantie van Cocconeis placentula incl. var., dan wel van Nitzschia spp., heeft 
aanzienlijke gevolgen voor het kwaliteitsoordeel. Het ecologisch bereik van C. placentula en 
variëteiten. is immers aanzienlijk en bestrijkt allerlei zoete tot brakke, veeleer hardere en 
voedselrijke, ± alkalische wateren, zowel van vrij goede als mindere kwaliteit. In vele wateren 
is de abundantie het hoogst in zomer en herfst, wanneer de zuurstof- en nutriëntentoestand, 
doorzicht, organische belasting en de hydrochemische situatie in het algemeen meestal het 
minst voordelig zijn, maar optimale groei wordt ook in andere seizoenen gerapporteerd (zie 
o.a. Jenkerson & Hickman 1983). In september 2004 waren de percentages van Cocconeis 
aan de zuidoever aanzienlijk hoger dan in mei 2005, terwijl In het voorjaarsepifyton hier toen 
vooral de verstoringsindicatoren Fragilaria capucina var. vaucheriae, Gomphonema 
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parvulum, G. parvulum var. saprophilum en Nitzschia paleacea talrijker optraden. De 
(na)zomerpiek van Cocconeis in Blokkersdijk leidt hier bijgevolg wellicht eerder tot een 
relatief gunstig kwaliteitsoordeel in dit deel van het jaar. In de literatuur worden meerdere 
mogelijke oorzaken voor het seizoenverloop van Cocconeis placentula aangehaald, zowel 
biotische interacties (betere resistentie tegen begrazing), als respons op limnologische 
veranderingen (nutriëntenconcentraties, temperatuur, lichtklimaat…). 
 
Tabel 19. Aandeel van de voornaamste taxa (minstens 1 % in een monster) en indicatorgroepen (%) 
met afgeleide EKR-waarden voor Blokkersdijk. 
Blokkersdijk (Ami-e) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

impact-geassocieerd          
Amphora veneta 8,6 2,4 1,8 - 1,2 0,4 0,2 2,6 0,4 
Eolimna minima 0,2 5,6 0,4 - 4,2 + 1,0 0,2 3,0 

Gomphonema parvulum 22,0 15,6 14,8 7,0 13,0 3,4 5,4 20,8 5,6 

Gomphonema parvulum f. saprophilum 0,2 + 0,6 0,8 - 2,6 1,0 1,0 0,2 
Gomphonema subclavatum + 1,4 0,2 3,0 2,0 + + 0,8 0,6 
Navicula veneta - - 0,6 - - + 1,8 1,0 0,2 

Nitzschia aurariae - - - - - 0,4 1,2 - - 

Nitzschia frustulum 2,8 10,8 9,6 0,4 4,0 1,4 6,6 1,8 15,4 
Nitzschia palea 2,6 1,2 1,4 - 0,2 9,0 15,4 0,4 2,6 
Nitzschia palea var. minuta - - 0,2 - - 0,6 2,0 0,2 0,6 

Nitzschia paleacea 10,4 26,2 62,2 1,4 3,2 79,6 61,8 57,4 64,2 

Nitzschia supralitorea + - 0,4 - - 0,4 - 0,2 2,2 

impact-gevoelig          
Epithemia sorex 0,8 0,4 + - 0,8 - + 2,8 0,4 

indifferent          
Cocconeis placentula 7,8 10,0 3,0 18,8 5,2 0,2 - 2,6 0,4 

Cocconeis placentula var. euglypta 11,4 2,8 + 17,8 10,4 - + 0,4 0,6 

Cocconeis placentula var. lineata 29,6 10,6 4,0 36,6 42,2 - 0,4 0,4 0,4 
Nitzschia amphibia - 3,4 + + 1,2 0,2 0,2 - - 
Nitzschia fonticola - 0,6 0,2 - - 0,4 0,4 4,0 0,8 

Rhoicosphenia abbreviata - 6,4 + 12,4 11,0 - 0,2 - 0,6 

aantal taxa / 500 schaaltjes 19 21 17 14 17 17 22 26 23 
impact-geassocieerd 48,8 64,4 92,2 13,0 27,8 99,0 97,2 86,4 95,2 
impact-gevoelig 0,8 0,4 - - 0,8 - - 2,8 0,4 
EKR volgens watertype 0,41 0,28 0,06 0,60 0,58 0,01 0,02 0,11 0,04 

EKR volgens potentieel 0,51 0,36 0,08 0,60 0,61 0,01 0,03 0,14 0,05 

 
In Vlaamse alkalische wateren zijn de TP-optima van deze taxa hoog (C. placentula 131 µg l-
1, C. placentula var. euglypta 143 µg l-1 en C. placentula var. lineata 248 µg l-1; Denys 2007), 
maar deze gaan gepaard met een brede toleranties. Ook vanwege het pionierskarakter en 
het feit dat ook echt sterke belasting niet goed verdragen wordt, zijn C. placentula en var. 
geen goede kwaliteitsindicatoren voor Ami-e-wateren. De dominanten in de overige 
monsters, bijzonder Nitzschia paleacea, N. palea en Gomphonema parvulum, laten er 
evenwel minder twijfel over bestaan dat we hier met een precaire toestand te maken hebben. 
De TP-optima van genoemde taxa situeren zich immers boven 250 µg l-1 en bovendien 
wijzen dergelijke gemeenschappen steevast op een zekere mate van organische 
verontreiniging. 
 
Bij toepassing van de criteria die voor het watertype gelden, resulteert het overwicht van de 
indifferente groep en een eerder beperkte vertegenwoording van impact-geassocieerde taxa 
(Eolimna minima, Gomphonema parvulum, G. subclavatum, Nitzschia frustulum, N. 
paleacea) bij nrs. 4 en 5 in EKR-waarden dicht bij de grens van goed en matig (0,58-0,6), 
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terwijl ook nr. 1 aan de overzijde van de plas nog juist matig scoort (EKR 0,41). Nr. 2 scoort 
al beduidend lager (EKR 0,28). Ook bij de zes andere monsters ontbreken impact-gevoelige 
taxa nagenoeg volledig, maar doordat er nauwelijks indifferente taxa voorkomen blijven de 
EKR’s er steeds bijzonder laag (≤ 0,11). Indien alle 9 monsters in gelijke mate bijdragen tot 
de uiteindelijke beoordeling wordt een gemiddelde EKR van 0,23 ± 0,24 (= ontoereikend) 
bekomen. 
 
Bij gebruik van de waterlichaamspecifieke criteria voor het ecologisch potentieel, die met de 
hoge verwachte TP-concentratie rekening houden, is de beoordeling iets minder ongunstig. 
Nr. 5 schuift een klasse naar omhoog en kan dan als goed doorgaan, maar de EKR’s van de 
monsters met nagenoeg louter IAD-taxa zijn slechts marginaal beter. Ook nu is gemiddelde 
EKR ontoereikend met een waarde van 0,26 ± 0,26. 
 

3.4.3 Bespreking 
 
Het ecologisch potentieel van het fytobenthos beantwoord geenszins aan de verwachtingen 
voor het watertype en is eveneens ontoereikend indien wordt rekening gehouden met de 
waterlichaamspecifieke omstandigheden wat de TP-concentratie betreft. De gemeenschap 
wordt daarbij wellicht vooral door een te sterke organische belasting beïnvloed. 
 
Net als in 2004-2005 (Hendrickx & Denys 2005) is er in 2008 een grote ruimtelijke 
heterogeniteit in de samenstelling van diatomeeënaangroei op riet in Blokkersdijk. Dit 
bemoeilijkt een nauwkeurige inschatting van de EKR, hoewel het ook nu geen twijfel leidt dat 
een goede toestand volgens de typespecifieke verwachtingen hier niet gehaald wordt. Naast 
een uitgesproken dominantie van impactgeassocieerde taxa langs de luwere delen van de 
oever, wordt op de meer in de wind liggende delen een hoog aandeel van indifferente 
pioniers met een beperkte vertegenwoordiging van impactgeassocieerde taxa 
waargenomen. Deze verschillen lijken vooral door de fysische omstandigheden (golfslag) en 
het ontwikkelingsstadium van de biofilm veroorzaakt te worden (cf. infra) en zijn geen 
weerspiegeling van eventuele ruimtelijke verschillen in de ecologische kwaliteit. 
 
Op basis van de waarnemingen in 2004-2005 is verondersteld dat hier minstens 8 monsters 
geanalyseerd dienden te worden om een EKR-waarde met een standaardafwijking van max. 
0,2 te bepalen. Dit aantal blijkt in 2008 zelfs enigszins te kort te schieten. Het bereik van de 
recente waarden is wel vergelijkbaar met dat van enkele jaren terug. Toen werd (in het 
najaar) een hoge EKR aan de zuidoever opgetekend (0,58 volgens watertype en 0,63 
volgens het potentieel), terwijl in het noorden en noordoosten de EKR’s erg laag waren 
(0,05-0,08, resp. 0,06-0,11). Gemiddeld was de EKR in dit seizoen, bij een gelijk belang van 
de drie monsters, ontoereikend (0,24 ± 0,30 volgens de watertypecriteria en 0,27 ± 0,31 
volgens het specifieke potentieel) en daarmee niet verschillend van de waarde die nu met 
negen monsters is bekomen. Het ruimtelijk patroon van hoge en lage waarden was in 2008 
echter anders dan dit van enkele jaren geleden. Aan het noordeinde, waar de sterkste 
accumulatie van organisch slib op treedt, domineerde in 2004 Gomphonema parvulum (56 
%), met daarbij veel Nitzschia frustulum en N. palea, terwijl Cocconeis enkel aan de zuidkant 
overheerste. Gezien er geen verandering in het algemene expositiepatroon heeft 
plaatsgevonden, zijn dergelijke verschillen wellicht te verklaren door de dynamiek in de 
plaatselijke biofilmontwikkeling. Wanneer de perifytonlaag een bepaalde dikte bereikt heeft 
zal, mede door het afsterven van organismen nabij de aanhechting, deze immers vlugger 
van de rietstengel losraken, waarna een nieuwe successie, met meer Cocconeis, zal 
aanvangen16. Dit zou impliceren dat er in Blokkersdijk sprake is van een grote mate van 
                                                 
16 Ook veranderingen van het waterpeil, waardoor het substraat tijdelijk droog valt of sterker door 
golfslag beïnvloed wordt, kan het successieverloop bepalen. In de maanden voorafgaand aan de 
bemonstering in 2008 lijkt dit hier echter niet het geval te zijn geweest. 
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stochastische variatie in de lokale soortensamenstelling van aangroei en bijgevolg ook in de 
individuele EKR-waarden. Een mogelijk verband met de verschillende mate van submerse 
vegetatie-ontwikkeling in 2004 en 2008 kan echter evenmin geheel uitgesloten worden, 
hoewel het onduidelijk is hoe dit in zijn werk zou moeten gaan. Alleszins is duidelijk dat het 
diatomeeënperifyton in Blokkersdijk een zeer aanzienlijke temporele en ruimtelijke variatie 
vertoont, waardoor de opvolging van veranderingen in de tijd aanzienlijke inspanningen 
vergt. 
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3.5 Macrofyten 

3.5.1 Materiaal en methoden 
 
Een opname is uitgevoerd van de vegetatiesoortensamenstelling en –abundantie in het 
gehele waterlichaam. Hierbij is de ‘segmentmethode’ toegepast, waarbij afzonderlijke 
opnamen van oever- en watervegetatie met een vereenvoudigde Tansley-schaal worden 
gemaakt van de relatief homogene delen qua vegetatie en morfologie (cf. hoofdstuk 2 in 
Schneiders et al. 2004). Voor ondoorwaadbare delen is een kleine boot met elektrische 
motor ingezet. Gezien het ondiepe karakter van de plas werd de volledige plas gekarteerd. 
De identificatie is gebeurd tot op het door Leyssen et al. (2005) opgegeven niveau. Daarbij 
zijn de door CEN geformuleerde aanbevelingen met betrekking tot soortensamenstelling en 
abundantie gevold (CEN WI00230217). Om zo weinig mogelijk verstoring voor broedvogels 
of doortrekkende vogels te veroorzaken werd de opnameperiode beperkt tot een 3-tal dagen 
in de tweede helft van juli 2008. Het wateroppervlak werd in één dag afgewerkt (incl. 
fytobenthos en zoöplanktonstaalname; twee personen). De oeveropnamen namen 2 dagen 
in beslag. 
 
Voor de kwaliteitsbepaling is de door Schneiders et al. (2004) en Leyssen et al. (2005) 
voorgestelde methode voor wateren van het Ami-e type als uitgangspunt gebruikt, aangepast 
aan het GEP zoals aangegeven in 2.5.3 voor het criterium Vw. Typespecifieke water- en 
oeverplanten, evenals verstoringsindicatoren, voor het Ami-e type zijn opgesomd door 
Schneiders et al. (2004) en Leyssen et al. (2005). Bijlage 2 geeft de gebruikte 
beoordelingstabel met enige recente aanpassingen.  
 

3.5.2 Resultaten 

3.5.2.1 Oevervegetaties 
 
In Blokkersdijk zijn langs 2,9 km oever 24 oeversegmenten onderscheiden (Figuur 31). De 
oevers worden in belangrijke mate door rietvegetaties ingenomen (Tabel 20). Daarnaast is 
het aandeel ruigten (2 typen) vrij belangrijk. Op de NO-oever zijn de lagere en hogere 
oeverdelen als 2 afzonderlijke segmenten beschouwd. Oeversegment ORG7 is, hoewel het 
waterniveau slechts zelden tot in dit segment reikt, toch bij het waterlichaam gerekend 
gezien het hoge aandeel van freatofyten. 
 
Tabel 20. Procentuele aandeel van de oever ingenomen door verschillende oevervegetatietypen. 
oevervegetatietype aandeel (%) 

riet 52 

riet en zeggenvegetatie 15 

ruigte 17 

steile oever met ruigte 15 

struiken 1 
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Figuur 31. Oeversegmenten in Blokkersdijk met aanduiding van het oevertype (achtergrond Digitale 
versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Antwerpen, VLM/ OC GIS-Vlaanderen & 
Provincie Antwerpen, opname 2003). 
 

• Oevers gedomineerd door riet (Phragmites australis) (segmenten OR1-OR10) 
 
Aan de west-, noordoost- en in mindere mate aan de zuidzijde bevinden zich langsheen de 
oever uitgestrekte rietvegetaties (Figuur 32). Ze worden gedomineerd door meerjarig riet 
waarin weinig andere soorten zich kunnen handhaven. We vinden er sporadisch Calystegia 
sepium, Solanum dulcamara en in sommige segmenten verspreid Carex riparia of Typha 
latifolia. Aan de randen van deze segmenten vindt men vaak Urtica dioica, Stachys palustris, 
Phalaris arundinacea en Cirsium palustre terug en verspreid zijn in de rand ook struiken 
(Salix alba en S. cinerea) aanwezig. Door een dikkere strooisellaag zijn op de wat drogere 
stukken duidelijk tekenen van verruiging merkbaar. Zo neemt Epilobium hirsutum in segment 
OR3 en OR9 een abundante bedekking in en is Urtica dioica in deze segmenten frequent tot 
codominant. Verder is in de rand van OR3 de aanwezigheid van Scrophularia umbrosa het 
vermelden waard. 
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Figuur 32. Zicht op uitgebreide 
rietvelden ten westen van Blokkersdijk 
(segmenten OR2 en OR3; foto J. 
Packet). 
 

 
Verpreid over de andere delen van de oever komen kleinere rietsegmenten voor. Deze zijn 
dikwijls soortenrijker omdat soorten ‘overwaaien’ van naburige ruigtevegetaties. In deze 
segmenten vinden we ondermeer Mentha aquatica, Scrophularia auriculata, Juncus inflexus 
en Lythrum salicaria terug, soorten die in de ruigteoevers frequent aanwezig zijn. In OR9 is 
Lathyrus sylvestris een opvallende soort.  
 

• Oevers gedomineerd door riet en zeggen- en of biezenvegetaties (segmenten ORZ1-
ORZ4) 

 
Verspreid langsheen de oever komen op een 4-tal stroken rietvegetaties voor met een 
belangrijk aandeel aan zeggen of biezen. De grootste van de vier bevindt zich aan de 
zuidelijke oever (ORZ4). Ze wordt net als ORZ1 en ORZ2 gedomineerd door Phragmites 
australis en Carex riparia. In de drogere randen van dit segment valt het belangrijke aandeel 
aan ruigtesoorten (Epilobium hirsutum, Scrophularia auriculata en Pulicaria dysenterica) op. 
Het aandeel aan Carex riparia is in ORZ1 zelfs belangrijker dan dit van Phragmites australis.  
Segment ORZ3 wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van Scirpus maritimus (co-
dominant; figuur 33). 
 

• Glooiende oevers gedomineerd door ruigtekruiden (segmenten ORG1-2 en ORG7) 
 
In vergelijking met de hierboven beschreven segmenten zijn de oevers die gedomineerd 
worden door ruigtekruiden relatief soortenrijk. Oeversegmenten ORG1 en ORG2 vormen een 
vrij brede zone aan de voet van een oevertalud aan de zuidwest zijde van de plas. 
Bepalende soorten in deze segmenten zijn Epilobium hirsutum, Lycopus europaeus, Juncus 
effusus, Juncus inflexus, Mentha aquatica, Scrophularia auriculata en Solanum dulcamara. 
Vanuit de hogere oever komt Calamagrostis epigeos de oevervegetatie vervoegen. Verder 
vallen aan de waterzijde van deze segmenten het voorkomen van Alisma plantago-aquatica 
en Veronica anagallis-aquatica op. 
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Figuur 33. Oevervegetatie met vooral Phragmites australis 
en Scirpus maritimus (segment ORZ3); foto J. Packet) 
 

 
Het oeversegment ORG7 vormt een brede zone achter de brede rietgordel in het 
noordoosten van de plas (Figuur 34). Naast Phragmites australis zijn Eupatorium 
cannabium, Urtica dioica, Calamagrostis epigeos en Epilobium hirsutum de dominante 
soorten. Lythrum salicaria en Scrophularia auriculata komen frequent voor. Verder is het 
voorkomen van Scrophularia umbrosa en Sonchus palustris te vermelden. 
 

Figuur 34. Segment ORG7 wordt 
gedomineerd door ruigtekruiden, 
zoals Epilobium hirsutum, 
Eupatorium cannabium, Urtica dioica 
en Lythrum salicaria (foto J. Packet). 
 

 
• Steile oevers met ruigtekruiden (segmenten ORG3-6 en ORG8) 

 
Deze oevers worden gekenmerkt door een steile oeverwand (> 45° tot 90°), met aan de voet 
van de oever een smalle strook waarop zich vegetatie kan ontwikkelen. Oeversegmenten 
ORG3 tot en met ORG6 vertonen sterke gelijkenissen met elkaar. De dominerende soorten 
in deze segmenten zijn vooral Solanum dulcamara en Lycopus europaeus en in ORG3 ook 
Urtica dioica. Verder vullen bramen (Rubus sp.), Mentha aquatica, Pulicaria dysenterica, 
Scrophularia auriculata de opnamen verder aan. 
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Oeversegment ORG8 valt op door een dominantie van Calamagrostis epigeos, evenwel met 
een vrij lage totale bedekking (50 %). Verder komen Lycopus europaeus en Scrophularia 
auriculata abundant voor. Epilobium hirsutum, Urtica dioica, Rumex palustris, Solanum 
dulcamara, Scutellaria galericulata zijn er frequent. Verder is nog de aanwezigheid van 
Typha latifolia (Figuur 35) en Scirpus maritimus het vermelden waard.  
 

Figuur 35. Segment ORG8 
omvat een smalle strook met 
Lythrum salicaria en Typha 
latifolia aan de voet van een 
steile oever (foto J. Packet).  
 

 
• Oevers gedomineerd met struiken (OS1-2) 

 
Beide segmenten bevinden zich aan de noordwestzijde. Segment OS1 wordt gedomineerd 
door Salix alba, aangeplant ter versteviging van de oever waarop zich een vogelkijkhut 
bevindt. In de ondergroei van deze struiken komen frequent bramen (Rubus sp.), Solanum 
dulcamara en Lycopus europaeus voor. 
 
Het segment OS2 wordt gedomineerd door Robinia pseudoacacia (struiken en bomen; 
Figuur 36). Verder zijn in de struiklaag ook nog Sambucus nigra en Populus sp. aanwezig. 
Verder zijn Solanum dulcamara, Lycopus europaeus en Urtica dioica frequent in de 
kruidlaag. 
 

Figuur 36. Segment OS2 wordt 
vooral ingenomen door Robinia 
pseudoacacia (foto J. Packet). 
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3.5.2.2 Watervegetaties 
 
De plas kende op het moment van de opname een goed ontwikkelde watervegetatie. Figuur 
37 geeft de 21 watersegmenten weer. Slechts 4 % van het wateroppervlak werd ingenomen 
door verschillende helofytenvegetaties, 96 % was open water. Ze worden respectievelijk 
onderverdeeld in 3 en 5 verschillende typen (Tabel 21). 
 
Tabel 21. Relatief oppervlakteaandeel van verschillende vegetatietypen in het water. 
watervegetatietype aandeel (%) 

kranswiervegetatie 44 
zannichelliavegetatie 22 
darmwiervegetatie 15 
fonteinkruidvegetatie 10 

vegetatieloos 5 

rietvegetatie 4 
kruidvegetatie 0,2 

riet-en zeggenvegetatie 0,1 

 
 

 
Figuur 37. Watersegmenten in Blokkersdijk met aanduiding van het vegetatietype (achtergrond 
Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Antwerpen, VLM/ OC GIS-
Vlaanderen & Provincie Antwerpen, opname 2003).  
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• Ondiepe zones met Zannichellia palustris (segmenten WZ1-2) 
 
Een groot aandeel van de ondiepe zone (< 0,6 m) is zeer schaars begroeid, waarbij de totale 
bedekking onder de 10 % blijft. Zannichellia palustris is hier de voornaamste soort (Figuur 
38). Zeer verspreid komen ook andere soorten voor zoals Potamogeton pectinatus en Chara 
globularis, die evenwel in andere segmenten grotere bedekkingen bereiken. Enkel 
Enteromorpha sp. is steeds frequent aanwezig. 
 

Figuur 38. In segment WZ1 kan 
Zannichellia palustris plaatselijk vrij 
abundant voorkomen (foto J. 
Packet).  
 

 
• Kranswiervegetaties (segmenten WK1-2) 

 
Bijna de helft van de plas wordt bedekt door dichte vegetaties van kranswieren (Figuur 39). 
Dit is bijzonder het geval voor segment WK1, waarin Chara globularis dichte, 
aaneengesloten weiden vormt in wat dieper water (0,75 - 1 m). Enkel Potamogeton 
pectinatus en Enteromorpha sp. kunnen zich in deze kranswiervelden blijvend vestigen. 
Segment WK2 is een wat ondiepere zone (0,4 - 0,75 m) waarin de totale bedekking lager is 
dan in WK1. Naast bovenvermelde soorten werden ook Zannichellia palustris en Chara 
canescens aangetroffen.  
 

 

Figuur 39. In segment 
WK2 vormt Chara 
globularis dichte  
“kranswierweiden” 
(foto J. Packet). 
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• Darmwiervegetaties (segmenten WE1-4) 
 
In luwe zones of sterk door wind beïnvloede, wat diepere delen kwamen ‘vegetaties’ voor 
met dominantie van Enteromorpha sp. die de gehele waterkolom vulden (Figuur 40). Enkel 
Potamogeton pectinatus, Zannichellia palustris en sporadisch Chara globularis werden in 
deze dichte vegetaties nog waargenomen. Het onderscheid tussen WE3 en WE4 is gemaakt 
op basis van totale bedekking en de mate waarin de waterkolom werd opgevuld. 
 

Figuur 40. Segment WE3 wordt 
gedomineerd door darmwier, dat er 
de volledige waterkolom kan innemen 
(foto J. Packet).  
 

 
• Fonteinkruidvegetatie (segment WF1) 

 
Centraal in de plas is een diepere zone aanwezig (1-1,2 m) met een sliblaag. De 
vegetatiesamenstelling van deze zone is totaal verschillend van de omliggende segmenten. 
Er werd een vrij dichte vegetatie (totale bedekking 70 %) waargenomen waarin Potamogeton 
pectinatus dominant was. Verder kwamen nog Potamogeton pusillus, Chara globularis, 
draadwieren en Enteromorpha sp. frequent voor, aangevuld met enkele planten van 
Callitriche truncata var. occidentalis. De vegetatie maakte niet echt een florissante indruk 
door de reeds afstervende planten van Potamogeton pectinatus en de frequentie van 
draadwieren en Enteromorpha sp. 
 

• Vegetatieloze zone (segment WN 1) 
 
In het noorden komt een ondiepe zone voor (< 0,7 m) die nauwelijks begroeid is. Er zijn 
enkele planten gevonden van Zannichellia palustris en Potamogeton pectinatus. Occasioneel 
werd Enteromorpha sp. opgetekend. 
 

• Rietzones in het water (segmenten WR1-3) 
 
De grotere rietvelden aan de oost-, west- en zuidzijde staan voor een beperkt deel in het 
water, waarbij Phragmites australis steeds dominant is (Figuur 41). Tussen de rietstengels is 
occasioneel Lemna minuta waargenomen en werd frequent Potamogeton pectinatus 
opgetekend. Verder komt Solanum dulcamara steeds als begeleider voor. In de zuidelijke 
rietgordel komen ook Typha latifolia en Juncus inflexus voor. 
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Figuur 41. De rondom gelegen 
rietvelden lopen een vijftal meter in 
het water uit (segment WR3; foto J. 
Packet). 
 

  
• Ruigtevegetaties in het water (segmenten WRG1-4) 

 
In segmenten WRG1 en 2 zijn Juncus inflexus, Solanum dulcamara en Mentha aquatica 
aspectbepalend (Figuur 42). Verder zijn Alisma plantago-aquatica en Veronica anagallis-
aquatica opvallende soorten. Lemna minuta en L. minor komen er occasioneel voor. 
Segment WRG3 vormt een schaars begroeide zone, waarin Scirpus maritimus en Typha 
latifolia frequent zijn. In het jaarlijks gemaaide segment WRG4 wordt het riet onderdrukt en 
krijgen kruidachtigen de kans om zich te handhaven. Eleocharis palustris en Nasturtium 
microphyllum komen er frequent voor.  
 

Figuur 42. In segment WRG1 
komt Juncus inflexus 
(dominant) samen voor met 
Eupatorium cannabium (foto 
J. Packet).  
 

 
• Riet- en zeggenvegetaties in het water (segmenten WRZ1-4) 

 
Deze segmenten worden steeds gedomineerd door Phragmites australis. In segmenten 
WRZ1 en 2 is Carex riparia codominant of abundant. In segment WRZ3 en 4 is Scirpus 
maritimus de voornaamste begeleidende soort. 
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3.5.3 Bespreking 
 
Op de zeer glooiende oevergedeelten hebben zich uitgestrekte rietvelden kunnen 
ontwikkelen die door hun oppervlakte een belangrijk habitat vormen voor tal van rietvogels. 
In het noordoosten verloopt de gradiënt tussen water en hoger gelegen droge gedeelten over 
een grote afstand, met een mooi ontwikkelde en gedifferentieerde oevervegetatie tot gevolg. 
Een belangrijk aandeel van de oevers wordt echter gekenmerkt door steile taluds, waarbij de 
oevervegetatie zich slechts kan ontwikkelen aan de voet van de oever. Op dergelijke, aan de 
wind blootgestelde oevers verloopt de vegetatieontwikkeling bovendien moeizaam. Als 
bijzondere soorten, vermelden we Scrophularia umbrosa en Sonchus palustris. 
 
Scirpus maritimus is de enige soort die nog verwijst naar een zilt of brak milieu. De soort, die 
vroeger veel talrijker aanwezig was (WNL 1979), kan echter lang na-ijlen in verzoetende 
milieus. 
 
Het aandeel exoten in de kruidvegetatie is beperkt en deze soorten zijn bovendien 
nauwelijks bedekkend. Enkel segment OS2 wordt gedomineerd door Robinia pseudoacacia. 
In Tabel 22 worden de gevonden exoten opgesomd. 
 
Tabel 22. Voorkomen van neofyten in de oevervegetaties van Blokkersdijk. 
exoten op de oever aantal segmenten waarin aanwezig maximale bedekking 

Bidens frondosa 1 occasioneel 

Conyza canadensis 1 occasioneel 

Lemna minuta 1 occasioneel 

Robinia pseudoacacia 1 dominant 
Senecio inaequidens 1 occasioneel 

 
Acht waterplanten waren aanwezig (Tabel 23) en er werd een goede vegetatieontwikkeling in 
het water vastgesteld. Het lichtklimaat was hiervoor optimaal, wellicht mede door de massale 
aanwezigheid van zoöplankton die een vroegtijdige algenbloei voorkwam. Vooral het grote 
aandeel van kranswiervegetaties valt op. Windwerking tot op de bodem zorgt voor 
permanente pionieromstandigheden, wat bevorderlijk is voor kranswieren. De abundantie 
van Chara heeft een gunstige invloed op de waterhelderheid, doordat veel zwevende stof 
‘gevangen’ wordt door de fijn-vertakte thalli en demping van de waterbeweging in de dichte 
bestanden, wat de sedimentatie bevordert. In het verdere verleden waren veeleer 
Potamogeton pectinatus en in mindere mate Callitriche truncata var. occidentalis de 
voornaamste soorten (De Smet et al. 1992). In 1998 was er een meer beperkte ontwikkeling 
van Chara globularis en Potamogeton pectinatus (waarnemingen VLINA C97/2; Denys et al. 
2000) en in 2000 werden Chara, draadwieren en Zannichellia/Potamogeton ongeveer in 
gelijke mate aangetroffen (gegevens Bioman, UG). Ook in 2004 was de submerse bedekking 
lager, met meer Potamogeton, Zannichellia en draadwieren dan Chara, Callitriche en 
Enteromorpha (Leyssen et al. 2005). Een verschuiving naar meer Chara globularis kan 
verband houden met de teruglopende ionenconcentraties. Verder wijzen de Enteromorpha-
vegetaties op een sterk geëutrofieerde situatie. Darmwier is zeer efficiënt in het opnemen 
van N en kan dit nutriënt bovendien langere tijd opslaan (Fujita 1985), wat een voordeel 
oplevert bij eventuele limitatie. Bij de zeer hoge P-concentraties in Blokkersdijk kan dit het 
geval worden (zie ook 3.3.3.1). De vondst van Chara canescens was een verrassing en 
verwijst mogelijk naar de brakkere omstandigheden die vroeger in de plas aanwezig waren. 
Deze parthenogenetische soort hoort immers thuis in zwak tot matig brakke, heldere wateren 
(van Raam 1998). Ze werd enkel in 1850 vermeld voor het Belgisch grondgebied en dit is de 
eerste goed gelokaliseerde waarneming in Vlaanderen. De meest nabije groeiplaatsen zijn in 
Zeeland. De soort is nooit eerder in Blokkersdijk opgemerkt en het is dan ook niet bekend of 
ze er meer permanent aanwezig is. Ofwel is het een relict uit het ‘poldertijdperk’ of is ze meer 
recent aangevoerd, wellicht door watervogels. Lemna minuta is de enige exoot die in het 
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water aanwezig was (Tabel 24). Er werden geen habitatwaardige vegetaties waargenomen 
die door de Natura 2000-regelgeving worden beschermd. 
 
Tabel 23. Waterplanten aanwezig in Blokkersdijk in 2008. 
soort groeivorm 

Chara canescens charide 

Chara globularis charide 
draadwieren filamenteuze alg 
Enteromorpha sp. filamenteuze alg 

Lemna minor lemnide 
Lemna minuta lemnide 

Potamogeton pectinatus overige wortelende caulescente hydrofyt 

Potamogeton pusillus overige wortelende caulescente hydrofyt 

Zannichellia palustris overige wortelende caulescente hydrofyt 

Callitriche truncata overige wortelende caulescente hydrofyt 

 
Tabel 24. Voorkomen van neofyten in de watervegetaties van Blokkersdijk. 
exoten in het water aantal watersegmenten waarin aanwezig maximale bedekking 

Lemna minuta 5 frequent 

 

3.5.4 Beoordeling 
 
Voor het bepalen van het ecologisch potentieel zijn alle segmenten in rekening gebracht. 
 
De oevervegetatie bezit een zeer goed ecologisch potentieel wat het aandeel typespecifieke 
soorten betreft (Tabel 25). Ook de score voor de deelmaatlat verstoringsindicatoren is goed. 
Het aandeel van Urtica dioica verlaagt deze score wel enigszins. 
 
In het water wordt voor zowel typespecificiteit als het aandeel verstoringsindicatoren een 
goede score bekomen, dit evenwel enkel indien voor laatstgenoemde deelmaatlat een 
aanpassing gebeurt voor het MEP en GEP (zie 2.5.4). Indien Potamogeton pectinatus en 
Zannichellia palustris niet beschouwd worden als verstoringsindicatoren, verdubbelt de score 
immers van een ontoereikende toestand naar een goed en hoger potentieel. De submerse 
vegetatieontwikkeling (Figuur 43) scoort eveneens goed. De beschikbare waarnemingen 
doen vermoeden dat er van jaar tot jaar vrij grote fluctuaties kunnen optreden in de maximale 
bedekking, of in het tijdstip tot waarop deze stand houdt17. De laagste score voor de 
watervegetatie wordt bekomen vanwege een eerder gering aantal groeivormen. Van de voor 
het watertype verwachte groeivormen (10) komen er slechts 5 voor. De aanwezigheid van 
kranswieren verhoogt de score evenwel tot 0,6: nipt een goed ecologisch potentieel. Op het 
moment van de opname zijn er geen cyanobacteriële films vastgesteld. Een bloei van 
cyanobacteriën is wel in september waargenomen. Indien dit reeds ten tijde van de 
macrofytenopname het geval geweest zou zijn, zou dit het bereiken van een goed ecologisch 
potentieel gehypothekeerd hebben, vermits de EKR voor de diversiteit aan groeivormen dan 
naar een matig niveau zou terug vallen. 
 

                                                 
17 In 2000 en 2008 bleven grotere aantallen meerkoeten en knobbelzwanen opvallend laat in het jaar 
aanwezig, wat wellicht met een grotere voedselbeschikbaarheid in deze jaren verband houdt (pers. 
meded. G. De Jonghe & W. Verschueren 2008). 
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Figuur 43. Submerse vegetatieontwikkeling in Blokkersdijk (achtergrond Digitale versie van de 
Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Antwerpen, VLM/ OC GIS-Vlaanderen & Provincie 
Antwerpen, opname 2003). 
 
Het ‘one out, all out’ principe wordt gehanteerd voor alle deelmaatlatten bij de beoordeling 
van de macrofyten. De deelmaatlat voor groeivormen geeft de laagste score (0,6) en bepaalt 
de EKR. Enkel dankzij de aanpassing van de GEP-verwachtingen wordt een goed 
ecologisch potentieel bereikt. Er is evenwel nog onzekerheid of de in 2008 waargenomen 
toestand representatief is voor een langere periode, of dat het om een toevalstreffer gaat. 
  
Tabel 25. Overzicht van de scores voor de deelmatlatten en eindoordeel voor het ecologisch 
potentieel van macrofyten in Blokkersdijk (TS: typespecificiteit, V: verstoringsindicatoren; GV: 
diversiteit van groeivormen, VO: submerse vegetatieontwikkeling; tussen haakjes de waarde voor Vw 
bij beoordeling volgens de verwachtingen voor het watertype, die zou leiden tot een ontoereikend 
potentieel).  
 TSw TSo Vw Vo GV VO EKR macrofyten 

score 0,62 0,88 0,66 (0,35) 0,75 0,60 0,78 0,60 
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3.6 Macro-invertebraten 

3.6.1 Materiaal en methoden 
 
Gegevens over de macrofaunasamenstelling werden 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 verspreid gelegen plaatsen, aangevuld 
met een handmatige inzameling van macrofauna op eventueel aanwezige harde substraten. 
De monsters zijn op het terrein onderzocht, waarbij van alle waargenomen taxa enkele 
exemplaren zijn uitgezocht en bewaard in formaldehyde. De stalen zijn vervolgens bij 
aankomst in het labo van de VMM geconserveerd met formaldehyde (tot een concentratie 
van minstens 4 %). De verdere behandeling van de stalen (spoelen, fractioneren, triëren, 
determineren en bepalingen van MMIF en BBI) 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. 
Elk staal (zowel hoofd- als deelstalen) werd afzonderlijk verwerkt. 
 
Het door Gabriels et al. (2004) voorgestelde beoordelingssysteem voor alkalische meren (tot 
op heden zonder verder typologisch onderscheid) is het uitgangspunt voor de 
kwaliteitsbepaling. De hierbij gebruikte index is wat criteria en berekening betreft vrijwel 
dezelfde als die voor stromende wateren. Daarnaast is ook het gemiddelde bepaald van de 
vijf maatlatwaarden en maatlatscores, evenals van de MMIF- en de BBI-waarden en dit 
afzonderlijk voor de hoofd- en de deelstalen. 
 
Tot slot is ook een staal genomen van de macrofauna op en in de waterbodem, volgens de 
procedure gebruikt door de VMM (VMM/AMO/GP2/3.201, Procedure voor de bemonstering 
van waterbodems, uitgave 2, 24/07/2002). De bemonstering werd uitgevoerd op een 
hectareveld door middel van een van Veen grijper van 2 liter, waarbij het aantal 
deelmonsters minstens 21 bedraagt. Het aldus bekomen mengstaal wordt aangewend voor 
fysisch-chemische en ecotoxicologische analyses, waarbij het overschot (minstens 20 liter) 
dienst doet voor het macrofauna-onderzoek om de Biotische Waterbodemindex (BWI) te 
bepalen. Het staal wordt op het terrein gezeefd om het zoveel mogelijk te ontdoen van slib 
en in het laboratorium van de VMM binnen de 24 uur verwerkt of geconserveerd met 
formaldehyde (tot een concentratie van minstens 4 %). De behandeling van de stalen 
(spoelen, fractioneren, triëren, determineren en bepalingen van de BWI) gebeurde verder 
volgens de hiervoor vermelde gestandaardiseerde beproevingsmethode van VMM. 
 
In Blokkersdijk werden zes plaatsen bemonsterd voor de bepaling van de MMIF (Figuur 44). 
Een overzicht van de bemonsterde subhabitats per staalnameplaats wordt gegeven in Tabel 
26. Eén plaats werd bemonsterd voor de bepaling van de BWI, namelijk aan de 
zuidwestzijde ter hoogte van VMM-meetpunt 195120. 
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195120 195122

195123

195124

195125

195126

 
Figuur 44. Ligging van de staalnameplaatsen voor macrofauna in Blokkersdijk (achtergrond 
Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen, 1996. Topografische kaart. Rasterversie van de 
topografische kaarten van Vlaanderen en Brussel uitgegeven tussen 1978 en 1993 door het Nationaal 
Geografisch Instituut). 
 
Tabel 26. Bemonsterde subhabitats op de locaties voor de bepaling van de MMIF in Blokkersdijk. 
 bemonsterde subhabitats 

monsternr.. zand helofyten submerse vegetatie draadwieren open water detritus 

195120 x - x - x - 
195122 - x - - - x 

195123 - x - x - x 

195124 - x - x - - 
195125 x - - - x - 

195126 - x - - - - 

 

3.6.2 Resultaten en bespreking 
 
Een lijst van de aangetroffen taxa wordt gegeven in Tabel 27. Taxa die regelmatig werden 
waargenomen zijn Tubificidae, bloedzuigers (Helobdella, Hemiclepsis en Theromyzon), 
weekdieren (Gyraulus, Lymnaea, Physa, Physella en Potamopyrgus), tweevleugeligen 
(Chironomidae), kevers (Dytiscidae), wantsen (Micronecta, Plea en Sigara), eendagsvliegen 
(Caenis en Cloeon) en kokerjuffers (Hydroptilidae en Leptoceridae). Minder frequent 
aanwezig zijn wormen (Lumbriculidae en Naididae), de waterjuffer Ischnura en watermijten. 
Er zijn geen waterpissebedden of bivalven gevonden, wat toch enigszins onverwacht is. Het 
faunabeeld wijst op eerder vegetatierijke omstandigheden (wellicht met veel draadalgen) en 
weinig organische detritus. Theromyzon (eenden), Hemiclepsis en een enkele visluis (cf. 
aanwezigheid van karper) voeden zich specifiek met vertebraten. Physella en Potamopyrgus 
zijn exoten die sterk verspreid zijn in (vooral grotere) zoete tot brakke wateren. De plaats met 
het hoogste aantal taxa was nr. 195125 aan de noordwestkant van het meer, deze met het 
laagste aantal taxa nr. 195126 aan de westkant van het meer. 
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Tabel 27. Lijst van macrofaunataxa en hun aantallen in Blokkersdijk. WB = waterbodemstaal. 
Groep Taxa 195120WB 195120 195122 195123 195124 195125 195126

7/05/08 23/07/08 23/07/08 23/07/08 23/07/08 23/07/08 23/07/08
Plathelminthes Dugesia 2
Oligochaeta Lumbriculidae 2 3 12 50

Naididae 112 54 1450 340
Tubificidae 200 50 2 7 2 720 13

Hirudinea Erpobdella 1 1
Glossiphonia 2
Haemopis 2
Helobdella 40 8 7 23 170 250
Hemiclepsis 3 1 1 1
Theromyzon 18 10 17 6 13 7

Mollusca Gyraulus 50 250 15 1 32 12
Lymnaea 30 60 10 70 7
Physa 100 100 20 40 45 3
Physella 30 30 20
Potamopyrgus 50 30 40

Crustacea Argulidae 1
Diptera Chironomidae ntp 40 140 250 150 50 350 60

Chironomidae tp 15 50 90 10 300
Coleoptera Dytiscidae 15 4 2 6 2

Haliplidae 1
Hydrophilidae 1

Hemiptera Micronecta 1100 1300 1000 1100 1750 480
Plea 700 350 800 600 900 140
Sigara 170 300 150 50 100 60

Odonata Ischnura 1 1 1
Ephemeroptera Caenis 110 90 80 60 110 20

Cloeon 70 110 400 40 180 200
Trichoptera Hydroptilidae 500 900 200 150 450 10

Leptoceridae 25 3 15 30 8 15
Hydracarina Hydracarina 2 15 1 11

Aantal taxa 3 20 20 21 20 25 19  
 

3.6.3 Beoordeling 
 
Een gemiddelde beoordeling van de verschillende stalen levert een score op die als een 
goede ecologische toestand voor het watertype beschouwd wordt (0,70; Tabel 28), zodat 
ook het ecologisch potentieel goed genoemd mag worden. Door de sterke overeenkomst in 
de soortensamenstelling is er geen variatie in de individuele MMIF-scores van de stalen. 
 
Wanneer men er vanuit gaat dat steeds een gelijkaardige vangstinspanning en 
verwerkingsmethode werd toegepast, stellen we een verbetering van de macrofaunakwaliteit 
volgens de BBI en de MMIF vast (Tabel 28). De MMIF-waarde was in 1998 ontoereikend. 
Ook de BBI scoorde toen ontoereikend (BBI 3) en in 2004 en 2005 werd een matige 
toestand vastgesteld (195120 VMM-databank BBI 7), daar waar momenteel zeer goed wordt 
gescoord (BBI 9). Mogelijk hangt dit samen met de eerder geringe aanwezigheid van 
submerse vegetatie in 1998. De BWI-index scoort momenteel evenwel zeer laag, te wijten 
aan het zeer beperkt aantal waargenomen taxa.  
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Tabel 28. Maatlatwaarden (TAXA: aantal taxa; EPT: aantal EPT-taxa; INTOL: aantal overige 
intolerante taxa; SWI: Shannon-Wiener Index; GTS: gemiddelde tolerantie score), MMIF, BBI en BWI 
van macro-invertebratenstalen genomen in Blokkersdijk (WB = waterbodemstaal, Gem. = 
gemiddelde). 
staal datum maatlatwaarden maatlatscores MMIF BBI BWI 

    TAXA EPT INTOL SWI GTS TAXA EPT INTOL SWI GTS    

integraal 19/05/98 9 0 1 1,10 4,20 1 0 1 2 2 0,30 3 - 

195120WB 7/05/08 3 - - -  - - - - - - - 2 

195120 23/07/08 20 4 4 2,09 4,80 3 3 2 3 3 0,70 9 - 

195122 23/07/08 20 4 4 2,03 4,85 3 3 2 3 3 0,70 9 - 

195123 23/07/08 21 4 5 1,89 4,76 3 3 2 3 3 0,70 9 - 

195124 23/07/08 20 4 4 1,56 5,05 3 3 2 2 4 0,70 9 - 

195125 23/07/08 25 4 5 2,20 4,76 3 3 2 3 3 0,70 9 - 

195126 23/07/08 19 4 3 2,00 5,11 2 3 2 3 4 0,70 9 - 

gemiddelde   20,8 4,0 4,2 1,96 4,89 2,8 3,0 2,0 2,8 3,3 0,70 9,0  
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3.7 Vis 
 
Hoewel de ecologische kwaliteitsbeoordeling van de visgemeenschap geen deel uitmaakt 
van deze studie, geven we toch een kort overzicht daar dit verdere inzichten verschaft 
omtrent het ecologisch functioneren van het meer. Meer bepaald geeft de 
soortensamenstelling van het visbestand een klare kijk op de top-down-controle in het 
aquatisch voedselweb en kunnen verbanden met de algemene ecologische kwaliteit van het 
meer en eventueel te nemen beheersmaatregelen beter worden ingeschat. 
 
Gegevens over de visgemeenschap zijn verzameld in het onderzoeksproject BIOMAN (De 
Meester et al. 2006) en door visuele waarnemingen tijdens het veldwerk in 2008. In totaal 
werden slechts drie soorten waargenomen (Tabel 29). Vermits de plas een geïsoleerd 
karakter heeft, kan de oorsprong van de soorten in het meer teruggebracht worden tot 
spontane kolonisatie vanuit het historische grachtensysteem en willekeurige uitzettingen (i.c. 
gerapporteerd voor karper). Het is duidelijk dat de visgemeenschap zeer onvolledig is, 
waarbij de potentie om een snoek-rietvoorn-type te verkrijgen sterk wordt gehypothekeerd 
door de extreme fysisch-chemische omstandigheden. Desalniettemin is de aanwezigheid 
van een visgemeenschap van dit type het meest optimaal voor het goed functioneren van de 
plas, waarbij (jonge) snoek, rietvoorn, zeelt, kroeskarper en grote modderkruiper 
kenmerkende soorten zijn, met begeleiding van kleine modderkruiper, bittervoorn, vetje, 
driedoornige- en tiendoornige stekelbaars (Zoetemeyer & Lucas 2001). Er zijn aanwijzingen 
dat de visbiomassa in de plas relatief laag is, vermits enorme aantallen grote watervlooien 
(Daphnia) tijdens het zomerhalfjaar aanwezig zijn. Ondanks de afwezigheid van piscivore 
vissen (snoek) lijken de populaties van de aanwezige vissoorten dus toch onder controle te 
blijven. Zowel predatie door avifauna, als sterfte door ongunstige omstandigheden kunnen 
hierbij een rol spelen. 
 
Tabel 29. In Blokkersdijk aangetroffen vissoorten met vermelding van de 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 diadroom karakter (**). 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam L/R/E 

driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus E 

karper* Cyprinus carpio E 

rietvoorn Scardinius erythrophthalmus L 
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4 Besluiten 

4.1 Ecologische toestand 
 
Blokkersdijk is een vrij merkwaardig systeem, waarin zeer hoge nutriëntenconcentraties toch 
gepaard gaan met een heldere toestand en submerse vegetatie gedurende een groot deel 
van het groeiseizoen, maar ook met hoge concentraties cyanobacteriën. Een permanent 
troebele toestand wordt er tegengegaan door een hoge begrazingsdruk op het fytoplankton 
(en wegfilteren van detritus in suspensie) vanwege het zoöplankton en de vorming van 
macroscopische filamentaggregaten bij Aphanizomenon. Het valt niet echt uit te maken wat 
hierbij ‘de kip’ en ‘het ei’ zijn: veel vegetatie, veel zoöplankton, weinig vis,…, elk element in 
de keten bepaalt immers mee de uitkomst. De aanwezigheid van veel watervogels en sterke 
windresuspensie zijn nog bijkomende factoren die een belangrijke rol kunnen spelen. 
 
De fysisch-chemische toestand van Blokkersdijk beantwoordt niet aan de waarden die voor 
het GEP worden vooropgesteld. Zo worden er bij het GEP, dat overigens sterk is versoepeld 
ten opzichte van het GET, te hoge TP-concentraties vastgesteld (824 µg l-1 i.p.v. 465 µg l-1). 
Deze zijn het gevolg van een zeer hoge influx en interne vrijstelling uit sedimenten en 
biomassa. De voornaamste reden voor een te hoge P-belasting lijkt uitspoeling uit het 
ophogingsmateriaal in het waterleverend gebied te zijn. Ook voor totaalstikstof worden te 
hoge waarden waargenomen ten opzichte van wat als doelstelling is vooropgesteld voor 
meren van het type Ami-e (3120 µg l-1 i.p.v.1300 µg l-1; Ontwerp stroomgebiedbeheerplan 
2008). Daarnaast zijn ook de concentraties ammonium relatief hoog, zodat het zelfs bij een 
gemiddelde pH van 9,6 - die eveneens niet voldoet aan de doelstelling voor het type - veelal 
als het voor vertebraten zeer toxische ammoniak voorkomt. De hoge N-belasting kan 
geweten worden aan een hoge atmosferische N-depositie, guanotrofiêring, stikstoffixatie 
door cyanobacteriën en wellicht een gehinderde denitrificatie. Bovendien zorgt een zeer 
hoge primaire productie voor sterke zuurstofschommelingen, die ’s nachts tot hypoxia leiden. 
Deze toch wel extreme omstandigheden leiden tot deficiënties in het goed functioneren van 
het meerecosysteem en maken dat voornamelijk generalistische taxa in staat zijn om zich te 
handhaven. De fysisch-chemische toestand is dan ook niet van die aard dat ze een goed 
potentieel voor de biologische elementen ondersteunt en de gunstige levensvoorwaarden 
voor heel wat faunagroepen (o.a. watervogels, vis en macrofauna) komen daardoor in het 
gedrang. Overigens kan men zich de vraag stellen of dit zelfs bij het bereiken van het hier 
voorgestelde GEP wel het geval zou zijn (cf. infra). Op te merken is dat bovendien het aspect 
verontreinigende stoffen niet in deze studie behandeld werd. Er is mogelijk enige 
doorsijpeling van fluorcomponenten uit een verontreinigd bedrijfsterrein in het waterleverend 
gebied. Dergelijke stoffen kunnen reeds bij zeer lage concentraties op langere termijn o.a. de 
macrofauna beïnvloeden (Van den Branden 2006). 
 
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 30). In dit 
geval is het BKE fytobenthos doorslaggevend, met een waarde van 0,26, wat leidt tot een 
ontoereikend ecologisch potentieel voor het waterlichaam. Extreme hypertrofie en te 
sterke organische belasting, gepaard met hoge ammoniumwaarden en slechte 
zuurstofomstandigheden, kan verantwoordelijk gesteld worden voor het feit dat het 
fytobenthos zo laag scoort. Zowel fytoplankton, macrofyten als macrofauna bereiken – dank 
zij een aantal vrij uitzonderlijke omstandigheden en sterke interacties tussen macrofyten, 
zoöplankton en fytoplankton - wel een goed kwaliteitsniveau, maar enkel op voorwaarde dat 
het GEP in aanzienlijke mate versoepeld wordt ten opzichte van zowel ZGET als MEP. Zo is 
voor de beoordeling van fytoplankton louter het gehalte chlorofyl a aangepast aan hogere 
TP-concentraties en is een sterke ontwikkeling van cyanobacteriën voor vanzelfsprekend 
gehouden. Het is duidelijk dat hierbij potentiële toxiciteit door een cyanobacteriënbloei niet 



Ecologisch potentieel Blokkersdijk              83 

wordt uitgesloten. Bovendien is de kans erg groot dat het meer bij een dermate hoge P-
beschikbaarheid naar een permanent troebele toestand, zonder submerse macrofyten, zal 
overgaan en kan vrijwel elke ingrijpende gebeurtenis (sterke daling van het waterpeil, een 
erg warme zomer, een sterke aangroei van visbroed,…) hier de aanleiding toe zijn. 
Blokkersdijk kan dan ook vanuit limnologisch - en KRW-oogpunt bezwaarlijk als een stabiel 
en goed functionerend, ecologisch waardevol ecosysteem worden beschouwd. De vraag is 
dan ook aan de orde of de interpretatie van het begrip GEP hier niet al te ver is 
doorgetrokken. Indien dit ongepast wordt gevonden zullen de ecologische doelstellingen 
aanzienlijk minder van deze voor het watertype dienen af te wijken. De afleiding van GEP-
waarden, die sterk afwijken van de normen voor het meest gelijkende watertype, hangt ook 
samen met een hydrologische situatie zoals de huidige en – nog onbevestigde - aanname 
dat het ophogingsmateriaal niet antropogeen met fosfor is aangerijkt. 
 
Tabel 30. Resultaten van de beoordeling van het ecologisch potentieel voor Blokkersdijk in 2008. 
BKE EKR 

fytoplankton 0,98 

fytobenthos 0,26 

macrofyten 0,60 

macro-invertebraten 0,70 

EKR eindscore 0,26 

 
Bovenstaande beoordeling geldt eveneens enkel indien de voorgestelde klassegrenzen voor 
de BKE en het ‘one out, all out’ pricipe bij het verrekenen van de score voor fytobenthos 
behouden blijven. Voor dit laatste zijn er evenwel gegronde argumenten, wat niet voor een 
eventuele uitmiddeling met de macrofyten-EKR gesteld kan worden. De waarnemingen in 
deze studie tonen weerom duidelijk de meerwaarde aan van een beoordeling van 
vernoemde indicatoren als afzonderlijke kwaliteitselementen. De inschatting van de 
verwachtingen voor de P-concentratie in Blokkersdijk is cruciaal voor de afgeleide GEP-
waarden voor fytoplankton, fytobenthos en macrofyten. Bij een eventuele verstrenging zullen 
al deze waarden bijgesteld dienen te worden. Het is echter vrij onwaarschijnlijk dat een 
verdere afzwakking tot een merkelijk gunstiger beoordelingsresultaat zal leiden. 
 
De voornaamste ecologische doelstellingen om het GEP te behalen omvatten een afname 
van [TP] tot ≤ 465 µg l-1 (en bij voorkeur aanzienlijk minder) en het behalen van een GEP 
voor het fytobenthos. Als bijkomende natuurdoelstelling komen mogelijk de ontwikkeling van 
de Natura 2000 habitattypen 3140 ‘kalkhoudende oligo-mesotrofe stilstaande wateren met 
benthische Chara spp. vegetaties’ en/of 3150 ‘van nature eutrofe meren met vegetaties van 
het type Magnopotamion of Hydrocharition’ in aanmerking. De realisatie van dergelijke 
verwachtingen is niet alleen afhankelijk van een verbetering van de milieuomstandigheden, 
maar tevens van toevalsfactoren zoals kolonisatie. 
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4.2 Milderende maatregelen 

4.2.1 Hydromorfologische maatregelen 

4.2.1.1 Minimaliseren van de grondwatertoevoer 
 
Een stabiel voedselweb, met helder water en een abundante aanwezigheid van 
waterplanten, lijkt door de wellicht vrij schrikbarend hoge orthofosfaatconcentraties in het 
grondwater op korte termijn eerder utopisch. Desondanks verkeert Blokkersdijk sommige 
jaren tot laat in het vegetatieseizoen in een heldere toestand. Om dergelijke omstandigheden 
te bestendigen is in de eerste plaats een vermindering van de nutriëntenbelasting 
aangewezen. Een mogelijke piste hiertoe zou kunnen bestaan uit het afsnijden van de 
grondwatertoevoer door een kleischerm aan de westzijde van de plas. Hoewel dit een 
belangrijke externe eutrofiëringbron zou wegnemen, is dit enkel mogelijk bij een alternatieve 
aanvoer van voldoende en kwalitatief geschikt water. Ook dan kan eventuele nalevering uit 
de onderwaterbodem nog geruime tijd optreden en voor een problematische toestand 
zorgen. Bij een dergelijke ingrijpende wijziging in het systeem dienen MEP en GEP 
aangepast te worden. 
 

4.2.2 Ondersteunende maatregelen 
 
In de volgende paragrafen worden de meest gangbare mogelijke maatregelen om de 
ecologische kwaliteit te verbeteren kort overlopen. 
 

4.2.2.1 Ingrepen in het waterleverend gebied 
 
De hoge fosforbelasting kan beschouwd worden als een inherent kenmerk van dit KWL. Er 
kan echter nagegaan worden of de uitspoeling uit het waterleverend gebied verminderd kan 
worden, bijv. door de mobiliteit van P te beïnvloeden door complexering met calcium of ijzer 
in de hand te werken, hetzij over een aanzienlijk deel van de oppervlakte, of enkel meer 
lokaal nabij de plas, maar zonder dat daarbij een barrière voor het grondwater gecreëerd 
wordt. Een aandachtspunt daarbij is dat een aanzienlijk deel van het waterleverend gebied in 
private handen is. 
 

4.2.2.2 Opschonen 
 
Het verwijderen van sediment en organische detritus kan de nutriëntentoestand, de 
organische belasting, de zuurstofhuishouding en de helderheid van het water gunstig 
beïnvloeden. Er is slechts in beperkte delen van de plas een aanzienlijke accumulatie van 
dergelijk materiaal, maar dit kan niettemin overwogen worden, gezien de aanwijzingen voor 
reducerende bodemomstandigheden en cyclische vrijstelling van nutriënten. Bij een 
aanhoudend sterke nutriëntenbelasting zal het eventuele effect van deze maatregel slechts 
kortstondig zijn. 
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4.2.2.3 Visstandbeheer 
 
Een evenwichtige visstand is belangrijk om de stabiliteit van de heldere toestand in ondiepe 
meren te bewaren (Figuur 45; Scheffer 1998). Zo zorgt een hoge biomassa aan 
planktonetende en bodemwoelende vissen voor een sterk verlaagde waterhelderheid. 
Planktonetende vis, in hoofdzaak juveniele individuen van karper- en baarsachtigen, voedt 
zich voornamelijk met watervlooien, die het fytoplankton begrazen. Bodemwoelende vis, 
zoals karper en brasem, zorgt voor schade aan de macrofytische vegetatie en verhoogt de 
resuspensie van sediment en de vrijstelling van nutriënten. Visetende vissoorten, zoals 
snoek en grote baars, kunnen de biomassa van dergelijke soorten reguleren (Wysujack & 
Mehner 2002; Gulati et al. 2008). 
 
In de praktijk kan dit door biomanipulatie, zoals het drastisch verlagen (> 75 %) van de 
biomassa van planktonetende en bodemwoelende vis, en bepoten met juveniele snoek in het 
voorjaar in hoge dichtheden (500 individuen van 5 cm/ha), in de hand gewerkt worden 
(Hansson et al. 1998; Skov & Nilsson 2007; Søndergaard et al. 2007; Lammens et al. 2008). 
Er zijn onvoldoende gegevens over de visstand in Blokkersdijk om de opportuniteit hiervan 
op dit moment te beoordelen, maar zoals reeds vermeld lijkt er geen overbegrazing van het 
zoöplankton op te treden. Bovendien zijn goede overlevingskansen voor snoek een 
voorwaarde. 
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Figuur 45. Terugkoppelingsmechanismen die er voor zorgen of een meer al dan niet in de stabiele 
heldere of troebele toestand verkeert. Centraal hierbij is de aanwezigheid van waterplanten en een 
lage biomassa aan vis voor de heldere toestand, en vice versa voor de troebele toestand (naar 
Scheffer 1998). 
 

4.2.2.4 Exotenbeheer 
 
Exotenbeheer dient zich prioritair toe te spitsen op taxa die, al dan niet vermeend, een 
negatieve invloed uitoefenen op inheemse soorten, of het functioneren van het ecosysteem 
in het gedrang brengen. Exotische watervogels, zoals de Canadagans, kunnen zorgen voor 
begrazing van waterplanten en een verhoogde beschikbaarheid van voedingsstoffen 
(guanotrofiering; Hahn et al. 2008). De aantallen exotische vogels, voornamelijk 
Canadaganzen, die in Blokkersdijk verblijven, zijn eerder beperkt (gemiddeld 10 exemplaren 
per jaarlijkse winterperiode over de laatste 10 jaar; Devos et al. databank). Ook wat de 
overige biota betreft lijken er zich geen markante problemen op dit vlak te stellen. 
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4.2.2.5 Avifaunabeheer 
 
De druk die de zeer talrijke inheemse watervogels, vooral overwinterende eendachtigen, 
maar ook herbivore vogels waarvan de aantallen in de zomer het hoogst zijn (meerkoet, 
knobbelzwaan), op het systeem uitoefenen (verhoogde aanvoer van nutriënten en 
organische stof, versterkte nutriëntenvrijstelling door begrazing en grondelen, 
vegetatieschade) is een heikel punt. Hoewel dit wellicht niet de hoofdoorzaak is van de 
precaire toestand van het systeem, blijft het een weinig bevorderlijk gegeven voor het 
behalen van de kwaliteitsdoelstellingen. Blokkersdijk is een schakel in het 
overwinteringsgebied van de Benedenschelde en een rustplaats bij hoogwater, zodat het 
door grote aantallen vogels bezocht wordt. De nauwelijks gelimiteerde productiviteit zorgt 
bovendien voor een hoog voedselaanbod. Het is duidelijk dat rechtstreekse aantalsregulatie 
hier niet aan de orde is. Hooguit kan een betere spreiding de impact enigszins verlichten. 
 

4.3 Kennishiaten 
 
Bij de afleiding van het MEP en GEP van Blokkersdijk zijn verregaande veronderstellingen 
gemaakt omtrent de hydrologie en de nutriëntenhuishouding van het systeem. Op de eerste 
plaats is dan ook meer informatie nodig over zowel de samenstelling als de hoeveelheid van 
het aangeleverde grondwater en het gedrag van P, bijzonder in het waterleverend gebied en 
in de randzone van de plas. Ook is het nog onduidelijk of de hoge P-belasting niet als een 
gevolg van verontreiniging beschouwd dient te worden en er desgevallend toch 
watertypespecifieke doesltellingen behouden moeten blijven, waarbij een sociaal-
economische kosten-batenafweging van sanering aan de orde is. Tevens dient de invloed 
van de avifauna nader onderzocht te worden, zodat ook deze factor in rekening gebracht kan 
worden. Verder verdient de temporele variabiliteit van de onderzochte kwaliteitselementen 
meer aandacht en dient ook de samenstelling en densiteit van de visgemeenschap te 
worden onderzocht, niet zozeer om een beoordeling van dit BKE toe te laten, maar vooral 
om de keuze van geschikte effectgerichte maatregelen te onderbouwen. 
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Bijlage 1. Samenstelling fytobenthos Blokkersdijk 2008. Aantal schaaltjes per 500 getelde exemplaren, 
gemiddeld aandeel en standaardafwijking (IAD – impactgeassocieerd, ISD – impactgevoelig; + 
aanwezig buiten telling). 

taxon indicatie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gemiddeld 
(%) 

SD 
(%) 

Achnanthidium eutrophilum - - 2 - - - - - 1 - 0,1 0,1 

Achnanthidium minutissimum - - 1 - - - - - - - 0,0 0,1 

Amphora copulata - + - - - - - - + - 0,0 0,0 

Amphora veneta IAD 43 12 9 - 6 2 1 13 2 2,0 2,7 

Caloneis amphisbaena IAD - - - - - + - - - 0,0 0,0 

Cocconeis placentula - 39 50 15 94 26 1 - 13 2 5,3 6,1 

Cocconeis placentula var. euglypta - 57 14 + 89 52 - + 2 3 6,2 7,0 

Cocconeis placentula var. lineata - 148 53 20 183 211 - 2 2 2 13,8 17,4 

Ctenophora pulchella IAD - + + - - - + + - 0,0 0,0 

Cyclotella meneghiniana IAD - - - - - 1 - - - 0,0 0,1 

Cymbella subcistula - - - + + + - + 3 - 0,1 0,3 

Eolimna minima IAD 1 28 2 - 21 + 5 1 15 1,8 2,2 

Eolimna subminuscula - - - 1 - - - - - - 0,0 0,1 

Epithemia adnata ISD - + + - + + + + + 0,0 0,0 

Epithemia sorex ISD 4 2 + - 4 - + 14 2 0,7 1,0 

Fragilaria fasciculata - - + - 1 - - - 3 - 0,1 0,2 

Gomphonema angustatum - - - - - 3 - 1 - 1 0,1 0,2 

Gomphonema gracile - - - - - - - - + - 0,0 0,0 

Gomphonema italicum - 1 + 1 2 + + + 2 + 0,3 0,1 

Gomphonema olivaceum - - - - 2 - - 1 + - 0,1 0,1 

Gomphonema parvulum f. saprophilum IAD 1 + 3 4 - 13 5 5 1 0,8 0,8 

Gomphonema parvulum IAD 110 78 74 35 65 17 27 104 28 12,0 6,9 

Gomphonema pseudoaugur IAD - 2 - - - 2 - - - 0,1 0,2 

Gomphonema subclavatum IAD + 7 1 15 10 + + 4 3 1,3 1,0 

Gomphonema utae IAD - - - 2 - - - - - 0,0 0,1 

Gyrosigma acuminatum - - - - - - - - + 1 0,0 0,1 

Hippodonta capitata IAD - - - - - - - + - 0,0 0,0 

Hippodonta hungarica IAD - 2 - - - - - - - 0,0 0,1 

Mayamaea atomus var. alcimona - - - - - 2 - 1 - - 0,1 0,1 

Mayamaea atomus var. permitis IAD 3 2 - - - 1 - - - 0,1 0,2 

Navicula antonii - - - - - + - + + - 0,0 0,0 

Navicula cari - - - - - - - + - - 0,0 0,0 

Navicula cryptocephala - - - - 2 - + + - - 0,1 0,2 

Navicula cryptotenella - - 1 - - 1 - + 2 + 0,1 0,2 

Navicula gregaria IAD 2 - - - - 2 1 + 1 0,2 0,2 

Navicula lundii - - - - - - - - + - 0,0 0,0 

Navicula reichardtiana - - - - - - - 3 2 1 0,1 0,2 

Navicula tripunctata - - - - + 1 + + 1 - 0,1 0,1 

Navicula veneta IAD - - 3 - - + 9 5 1 0,5 0,7 

Nitzschia acicularis IAD - - - - - + - - - 0,0 0,0 

Nitzschia amphibia - - 17 + + 6 1 1 - - 0,7 1,3 

Nitzschia aurariae IAD - - - - - 2 6 - - 0,2 0,4 

Nitzschia capitellata MT subcapitellata/tenuirostris IAD 4 - - - - - - - - 0,1 0,3 

Nitzschia costei - 1 - - - - 1 - - 4 0,1 0,3 

Nitzschia elegantula - 4 3 - - - - - 1 - 0,2 0,3 

Nitzschia fonticola - - 3 1 - - 2 2 20 4 0,7 1,3 

Nitzschia frustulum IAD 14 54 48 2 20 7 33 9 77 5,9 5,1 

Nitzschia intermedia - - - - - - + - 1 - 0,0 0,1 

Nitzschia liebetrutii - - 1 1 - - - - - - 0,0 0,1 

Nitzschia palea IAD 13 6 7 - 1 45 77 2 13 3,6 5,2 

Nitzschia palea var. minuta IAD - - 1 - - 3 10 1 3 0,4 0,6 

Nitzschia paleacea IAD 52 131 311 7 16 398 309 287 321 40,7 30,3 
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taxon indicatie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gemiddeld 
(%) 

SD 
(%) 

Nitzschia sigmoidea - - - - - - - - + - 0,0 0,0 

Nitzschia sp. Blokkersdijk - - 2 - - - - - + + 0,1 0,1 

Nitzschia supralitorea IAD + - 2 - - 2 - 1 11 0,4 0,7 

Placoneis anglica - - - - - - - + + - 0,0 0,0 

Placoneis elginensis - - - - - - - - + - 0,0 0,0 

Placoneis pseudanglica - - - - - - + + + 1 0,0 0,1 

Planothidium delicatulum IAD - - - - - - 3 + - 0,1 0,2 

Planothidium frequentissimum IAD 1 - - - - - - - - 0,0 0,1 

Planothidium minutissimum - - - - - - - 1 - - 0,0 0,1 

Pseudostaurosira subsalina - - - - - - - - 1 - 0,0 0,1 

Rhoicosphenia abbreviata - - 32 + 62 55 - 1 - 3 3,8 5,3 

Sellaphora capitata - - + - - - - - - - 0,0 0,0 

Staurosira elliptica                                           - 2 - - - - - + - - 0,1 0,1 

Staurosirella pinnata                                    - - - - - - - - 1 - 0,0 0,1 

Tryblionella coarctata - - - - - - - - + - 0,0 0,0 

Tryblionella hungarica IAD - - + - - - - - - 0,0 0,0 

Ulnaria acus                                                       - - - + - - - + - - 0,0 0,0 

Ulnaria ulna                                                        - + - + + - + 1 + - 0,1 0,1 
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Bijlage 2. Beoordelingstabel macrofyten Ami-e (TS – typespecificiteit, V – verstoring, - B –
bijzondere soort, N – neofyt, Z – invasief). 

wetenschappelijke naam Nederlandse naam TS V B N/Z groeivorm 
Acorus calamus kalmoes 1   N monocotyl groot 
Agrostis canina moerasstruisgras     oever / moeras 
Agrostis gigantea hoog struisgras 1    oever / moeras 
Agrostis stolonifera fioringras 1    oever / moeras 
Alisma gramineum smalle waterweegbree     oever / moeras 
Alisma lanceolatum slanke waterweegbree 1    oever / moeras 
Alisma plantago-aquatica grote waterweegbree 1    oever / moeras 
Alnus glutinosa zwarte els 1    houtig 
Alopecurus aequalis rosse vossenstaart 1    oever / moeras 
Alopecurus bulbosus knolvossenstaart     oever / moeras 
Alopecurus geniculatus geknikte vossenstaart 1    oever / moeras 
Anagallis tenella teer guichelheil     oever / moeras 
Angelica archangelica grote engelwortel 1   N oever / moeras 
Angelica sylvestris gewone engelwortel 1    oever / moeras 
Apium graveolens selderij     oever / moeras 
Apium inundatum ondergedoken moerasscherm     batrachiide  / oever / moeras 
Apium nodiflorum groot moerasscherm     oever / moeras 
Apium repens kruipend moerasscherm     oever / moeras 
Aster tripolium zulte     oever / moeras 
Azolla filiculoides grote kroosvaren  1  N lemnide 
Baldellia ranunculoides moerasweegbree     isoetide 
Baldellia repens kruipende moerasweegbree     isoetide 
Berula erecta kleine watereppe 1    oever / moeras 
Bidens cernua knikkend tandzaad 1 1   oever / moeras 
Bidens connata smal tandzaad 1   N oever / moeras 
Bidens frondosa zwart tandzaad 1 1  N oever / moeras 
Bidens tripartita veerdelig tandzaad 1 1   oever / moeras 
Butomus umbellatus zwanebloem     oever / moeras 
Cabomba caroliniana waaiercabomba 1   N myriophyllide 
Calamagrostis canescens hennegras 1    oever / moeras 
Calla palustris slangewortel 1    oever / moeras 
Callitriche brutia gesteeld sterrenkroos     peplide 
Callitriche hamulata haaksterrenkroos 1    peplide 
Callitriche obtusangula stomphoekig sterrenkroos 1    peplide 
Callitriche palustris klein sterrenkroos 1    peplide 
Callitriche platycarpa gewoon sterrenkroos 1    peplide 
Callitriche stagnalis gevleugeld sterrenkroos 1    peplide 
Callitriche truncata doorschijnend sterrenkroos 1    elodeïde 
Caltha palustris dotterbloem 1    oever / moeras 
Calystegia sepium haagwinde 1    oever / moeras 
Cardamine amara bittere veldkers 1    oever / moeras 
Cardamine flexuosa bosveldkers 1    oever / moeras 
Cardamine pratensis pinksterbloem 1    oever / moeras 
Carex acuta scherpe zegge 1    monocotyl groot 
Carex acutiformis moeraszegge 1    monocotyl groot 
Carex brizoides trilgraszegge     oever / moeras 
Carex canescens zompzegge     oever / moeras 
Carex cuprina valse voszegge 1    oever / moeras 
Carex demissa geelgroene zegge     oever / moeras 
Carex diandra ronde zegge     oever / moeras 
Carex dioica tweehuizige zegge     oever / moeras 
Carex disticha tweerijige zegge 1    oever / moeras 
Carex divisa waardzegge     oever / moeras 
Carex echinata sterzegge     oever / moeras 
Carex elata stijve zegge 1    oever / moeras 
Carex elongata elzenzegge 1    oever / moeras 
Carex flava gele zegge 1  1  oever / moeras 
Carex hirta ruige zegge 1    oever / moeras 
Carex hostiana blonde zegge 1  1  oever / moeras 
Carex lasiocarpa draadzegge     oever / moeras 
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wetenschappelijke naam Nederlandse naam TS V B N/Z groeivorm 
Carex lepidocarpa schubzegge     oever / moeras 
Carex limosa slijkzegge     oever / moeras 
Carex nigra zwarte zegge     oever / moeras 
Carex panicea blauwe zegge     oever / moeras 
Carex paniculata pluimzegge 1    monocotyl groot 
Carex pendula hangende zegge 1    monocotyl groot 
Carex pseudocyperus hoge cyperzegge 1    oever / moeras 
Carex remota ijle zegge 1    oever / moeras 
Carex riparia oeverzegge 1    monocotyl groot 
Carex rostrata snavelzegge     oever / moeras 
Carex trinervis drienervige zegge     oever / moeras 
Carex vesicaria blaaszegge 1    oever / moeras 
Carex viridula s.l. dwergzegge     oever / moeras 
Carex viridula var. pulchella      oever / moeras 
Carum verticillatum kranskarwij     oever / moeras 
Catabrosa aquatica watergras  1   oever / moeras 
Centaurium littorale strandduizendguldenkruid     oever / moeras 
Centaurium pulchellum fraai duizendguldenkruid     oever / moeras 
Centunculus minimus dwergbloem     oever / moeras 
Ceratophyllum demersum grof hoornblad 1 1   ceratophyllide 
Ceratophyllum submersum fijn hoornblad  1   ceratophyllide 
Chara aculeolata fijnstekelig kransblad     charide 
Chara aspera ruw kransblad 1  1  charide 
Chara baltica kust kransblad     charide 
Chara braunii -     charide 
Chara canescens brakwater kransblad     charide 
Chara connivens gebogen kransblad     charide 
Chara contraria brokkelig kransblad 1    charide 
Chara contraria var. hispidula - 1    charide 
Chara fragifera -     charide 
Chara globularis breekbaar kransblad 1    charide 
Chara hispida stekelharig kransblad 1  1  charide 
Chara pedunculata harig kransblad     charide 
Chara sp. kransblad 1    charide 
Chara virgata teer kransblad 1    charide 
Chara vulgaris gewoon kransblad 1    charide 
Chara vulgaris var. crassicaulis - 1  1  charide 
Chara vulgaris var. longibracteata - 1    charide 
Chara vulgaris var. papillata stekelig gewoon kransblad   1    charide 
Chrysosplenium oppositifolium paarbladig goudveil     oever / moeras 
Cicendia filiformis draadgentiaan     oever / moeras 
Cicuta virosa waterscheerling 1    oever / moeras 
Circaea lutetiana groot heksenkruid 1    oever / moeras 
Cirsium dissectum spaanse ruiter     oever / moeras 
Cirsium oleraceum moesdistel 1    oever / moeras 
Cirsium palustre kale jonker 1    oever / moeras 
Cladium mariscus galigaan 1  1  monocotyl groot 
Cochlearia officinalis echt lepelblad     oever / moeras 
Comarum palustre wateraardbei     oever / moeras 
Crassula helmsii watercrassula 1   N/Z peplide 
Crepis paludosa moerasstreepzaad 1    oever / moeras 
Cyperus flavescens geel cypergras     oever / moeras 
Cyperus fuscus bruin cypergras     oever / moeras 
Dactylorhiza fistulosa brede orchis 1    oever / moeras 
Dactylorhiza praetermissa rietorchis 1    oever / moeras 
Deschampsia cespitosa ruwe smele 1    oever / moeras 
Deschampsia setacea moerassmele     oever / moeras 
draadwier en draadwier  1    
Drepanocladus aduncus gewoon sikkelmos 1    watermos 
Drepanocladus exannulatus geveerd sikkelmos     watermos 
Drepanocladus fluitans veen-sikkelmos     watermos 
Drosera intermedia kleine zonnedauw     oever / moeras 
Drosera rotundifolia ronde zonnedauw     oever / moeras 
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wetenschappelijke naam Nederlandse naam TS V B N/Z groeivorm 
Egeria densa egeria 1   N elodeïde 
Elatine hexandra gesteeld glaskroos 1    peplide 
Elatine hydropiper klein glaskroos 1    peplide 
Elatine triandra drietallig glaskroos 1  1  peplide 
Eleocharis acicularis naaldwaterbies     isoëtide  / oever / moeras 
Eleocharis multicaulis veelstengelige waterbies     oever / moeras 
Eleocharis ovata eivormige waterbies 1  1  oever / moeras 
Eleocharis palustris gewone waterbies 1    oever / moeras 
Eleocharis quinqueflora armbloemige waterbies     oever / moeras 
Eleocharis uniglumis slanke waterbies     oever / moeras 
Elodea canadensis brede waterpest 1   N elodeïde 
Elodea nuttallii smalle waterpest 1   N/Z elodeïde 
Enteromorpha sp. darmwier  1   enteromorpha 
Epilobium hirsutum harig wilgenroosje 1 1   oever / moeras 
Epilobium obscurum donkergroene basterdwederik 1    oever / moeras 
Epilobium palustre moerasbasterdwederik     oever / moeras 
Epilobium roseum bleke basterdwederik 1    oever / moeras 
Epilobium tetragonum kantige basterdwederik 1    oever / moeras 
Equisetum fluviatile holpijp 1    oever / moeras 
Equisetum palustre lidrus 1    oever / moeras 
Equisetum telmateia reuzenpaardenstaart 1    oever / moeras 
Eriophorum gracile slank wollegras     oever / moeras 
Eriophorum latifolium breed wollegras     oever / moeras 
Eriophorum polystachion veenpluis     oever / moeras 
Festuca arundinacea rietzwenkgras 1    oever / moeras 
Filipendula ulmaria moerasspirea 1    oever / moeras 
Fontinalis antipyretica bronmos 1    watermos 
Fritillaria meleagris kievitsbloem 1  1  oever / moeras 
Galium palustre moeraswalstro 1    oever / moeras 
Galium uliginosum ruw walstro     oever / moeras 
Geum rivale knikkend nagelkruid     oever / moeras 
Glaux maritima melkkruid     oever / moeras 
Glyceria declinata getand vlotgras 1    oever / moeras 
Glyceria fluitans mannagras 1 1   valisneride / oever / moeras 
Glyceria maxima liesgras 1 1   monocotyl groot 
Glyceria notata stomp vlotgras     oever / moeras 
Gnaphalium luteoalbum bleekgele droogbloem     oever / moeras 
Gnaphalium uliginosum moerasdroogbloem 1    oever / moeras 
Gratiola officinalis genadekruid 1  1  oever / moeras 
Groenlandia densa paarbladig fonteinkruid     magnopotamide 
Hammarbya paludosa veenmosorchis     oever / moeras 
Hippuris vulgaris lidsteng     myriophyllide / oever / moeras 
Hottonia palustris waterviolier 1    myriophyllide 
Hydrocharis morsus-ranae kikkerbeet 1    hydrocharide 
Hydrocotyle ranunculoides grote waternavel 1 1  N/Z nymphaeide / oever / moeras 
Hydrocotyle vulgaris gewone waternavel 1    oever / moeras 
Hydrodiction reticulatum waternetje 1 1   filantenteuze alg 
Hypericum elodes moerashertshooi     oever / moeras 
Hypericum tetrapterum gevleugeld hertshooi 1    oever / moeras 
Illecebrum verticillatum grondster     oever / moeras 
Iris pseudacorus gele lis 1    monocotyl groot 
Isoetes echinospora kleine biesvaren     isoetide 
Juncus acutiflorus veldrus     oever / moeras 
Juncus alpinoarticulatus alpenrus     oever / moeras 
Juncus ambiguus zilte greppelrus     oever / moeras 
Juncus anceps duinrus     oever / moeras 
Juncus articulatus zomprus 1    oever / moeras 
Juncus bufonius greppelrus 1    oever / moeras 

Juncus bulbosus knolrus     isoëtide / parvopotamide / 
oever / moeras 

Juncus canadensis canadese rus    N/Z oever / moeras 
Juncus compressus platte rus 1    oever / moeras 
Juncus conglomeratus biezenknoppen     oever / moeras 
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wetenschappelijke naam Nederlandse naam TS V B N/Z groeivorm 
Juncus effusus pitrus 1    oever / moeras 
Juncus filiformis draadrus     oever / moeras 
Juncus gerardii zilte rus     oever / moeras 
Juncus inflexus zeegroene rus 1    oever / moeras 
Juncus squarrosus trekrus     oever / moeras 
Juncus subnodulosus padderus 1    oever / moeras 
Juncus tenuis tengere rus 1   N oever / moeras 
Lagarosiphon major - 1   N/Z elodeïde 
Leersia oryzoides rijstgras 1    oever / moeras 
Lemna gibba bultkroos     lemnide 
Lemna minor klein kroos 1 1   lemnide 
Lemna minuta dwergkroos 1 1  N/Z lemnide 
Lemna trisulca puntkroos 1    ricciellide 
Leucojum aestivum zomerklokje 1    oever / moeras 
Limonium vulgare lamsoor     oever / moeras 
Limosella aquatica slijkgroen 1  1  isoëtide 
Lindernia dubia schijngenadekruid 1   N peplide 
Lindernia procumbens - 1   N peplide 
Liparis loeselii groenknolorchis     oever / moeras 
Littorella uniflora oeverkruid     isoëtide 
Lobelia dortmanna waterlobelia     isoëtide 
Lotus pedunculatus moerasrolklaver 1    oever / moeras 
Ludwigia grandiflora waterteunisbloem 1   N/Z peplide 
Ludwigia palustris waterlepeltje     peplide 
Ludwigia peploides postelein-waterlepeltje 1   N peplide 

Luronium natans drijvende waterweegbree     nymphaeïde / valisneride / 
isoëtide 

Lycopodiella inundata moeraswolfsklauw     oever / moeras 
Lycopus europaeus wolfspoot 1    oever / moeras 
Lysimachia nummularia penningkruid 1    oever / moeras 
Lysimachia thyrsiflora moeraswederik 1  1  oever / moeras 
Lysimachia vulgaris grote wederik 1    oever / moeras 
Lythrum portula waterpostelein     peplide 
Lythrum salicaria grote kattenstaart 1 1   oever / moeras 
Mentha aquatica watermunt 1    oever / moeras 
Menyanthes trifoliata waterdrieblad     oever / moeras 
Mimulus guttatus gele maskerbloem 1   N oever / moeras 
Molinia caerulea pijpenstrootje     oever / moeras 
Myosotis cespitosa zompvergeet-mij-nietje 1    oever / moeras 
Myosotis scorpioides moerasvergeet-mij-nietje 1    oever / moeras 
Myosoton aquaticum watermuur 1    oever / moeras 
Myrica gale wilde gagel     oever / moeras 
Myriophyllum alterniflorum teer vederkruid     myriophyllide 
Myriophyllum aquaticum parelvederkruid 1   N/Z myriophyllide 
Myriophyllum spicatum aarvederkruid 1    myriophyllide 
Myriophyllum verticillatum kransvederkruid 1  1  myriophyllide 
Najas marina groot nimfkruid     magnopotamide 
Najas minor klein nimfkruid 1  1  elodeïde 
Narthecium ossifragum beenbreek     oever / moeras 
Nasturtium microphyllum slanke waterkers 1    oever / moeras 
Nasturtium officinale witte waterkers 1    oever / moeras 
Nitella capillaris kleinhoofdig glanswier     charide 
Nitella confervacea -     charide 

Nitella flexilis en N. flexilis/opaca buigzaam glanswier en 
buigzaam en donker glanswier 1  1  charide 

Nitella gracilis sierlijk glanswier     charide 
Nitella mucronata puntdragend glanswier 1    charide 
Nitella mucronata var. gracilima - 1    charide 
Nitella opaca donker glanswier 1    charide 
Nitella sp. glanswier 1    charide 
Nitella syncarpa vruchtrijk glanswier 1  1  charide 
Nitella tenuissima kraaltjesglanswier     charide 
Nitella translucens doorschijnend glanswier 1  1  charide 
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Nitellopsis obtusa sterkranswier 1  1  charide 
Nuphar lutea gele plomp 1    nymphaeïde 
Nuphar pumila kleine plomp     nymphaeïde 
Nymphaea alba witte waterlelie 1    nymphaeïde 
Nymphaea alba var. occidentalis -     nymphaeïde 
Nymphaea candida noordelijke waterlelie     nymphaeïde 
Nymphaea div. spec. - 1   N nymphaeïde 
Nymphoides peltata watergentiaan 1    nymphaeïde 
Oenanthe aquatica watertorkruid 1    oever / moeras 
Oenanthe crocata dodemansvingers     oever / moeras 
Oenanthe fistulosa pijptorkruid 1    oever / moeras 
Oenanthe lachenalii zilt torkruid     oever / moeras 
Osmunda regalis koningsvaren 1    oever / moeras 
Parnassia palustris parnassia     oever / moeras 
Pedicularis palustris moeraskartelblad     oever / moeras 
Petasites hybridus groot hoefblad 1    oever / moeras 
Peucedanum palustre melkeppe     oever / moeras 
Phalaris arundinacea rietgras 1    monocotyl groot 
Phragmites australis riet 1    monocotyl groot 
Pilularia globulifera pilvaren     isoëtide 
Pinguicula vulgaris vetblad     oever / moeras 
Polygonum amphibium veenwortel 1    nymphaeïde  / oever / moeras 
Polygonum hydropiper waterpeper 1    oever / moeras 
Polygonum minus kleine duizendknoop 1    oever / moeras 
Polygonum mite zachte duizendknoop 1    oever / moeras 
Potamogeton acutifolius spits fonteinkruid 1  1  parvopotamide 
Potamogeton alpinus rossig fonteinkruid 1  1  magnopotamide 
Potamogeton berchtoldii klein fonteinkruid 1    parvopotamide 
Potamogeton coloratus weegbreefonteinkruid     magnopotamide 
Potamogeton compressus plat fonteinkruid 1  1  parvopotamide 
Potamogeton crispus gekroesd fonteinkruid 1    magnopotamide 
Potamogeton filiformis draadfonteinkruid     parvopotamide 
Potamogeton friesii puntig fonteinkruid 1    parvopotamide 
Potamogeton gramineus ongelijkbladig fonteinkruid     magnopotamide 
Potamogeton lucens glanzig fonteinkruid 1    magnopotamide 
Potamogeton natans drijvend fonteinkruid 1    nymphaeïde 
Potamogeton nodosus rivierfonteinkruid     magnopotamide 
Potamogeton obtusifolius stomp fonteinkruid 1  1  parvopotamide 
Potamogeton pectinatus schedefonteinkruid 1 1   parvopotamide 
Potamogeton perfoliatus doorgroeid fonteinkruid 1    magnopotamide 
Potamogeton polygonifolius duizendknoopfonteinkruid     magnopotamide 
Potamogeton praelongus langstengelig fonteinkruid 1  1  magnopotamide 
Potamogeton pusillus tenger fonteinkruid 1    parvopotamide 
Potamogeton trichoides haarfonteinkruid 1    parvopotamide 
Potamogeton zizii gegolfd fonteinkruid 1  1  magnopotamide 
Pulicaria dysenterica heelblaadjes 1    oever / moeras 
Pulicaria vulgaris klein vlooiekruid 1    oever / moeras 
Radiola linoides dwergvlas     oever / moeras 
Ranunculus aquatilis fijne waterranonkel 1    batrachiide 
Ranunculus baudotii zilte waterranonkel     batrachiide 
Ranunculus circinatus stijve waterranonkel 1    myriophyllide 
Ranunculus flammula egelboterbloem 1    oever / moeras 
Ranunculus fluitans vlottende waterranonkel     parvopotamide 
Ranunculus hederaceus klimopwaterranonkel 1  1  batrachiide 
Ranunculus lingua grote boterbloem 1  1  oever / moeras 
Ranunculus ololeucos witte waterranonkel     batrachiide 
Ranunculus omiophyllus drijvende waterranonkel     batrachiide 
Ranunculus peltatus grote waterranonkel 1    batrachiide 
Ranunculus sceleratus blaartrekkende boterbloem  1   oever / moeras 
Ranunculus trichophyllus kleine waterranonkel 1    batrachiide 
Ranunculus tripartitus driedelige waterranonkel     batrachiide 
Rhynchospora alba witte snavelbies     oever / moeras 
Rhynchospora fusca bruine snavelbies     oever / moeras 
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Riccia fluitans watervorkje 1    ricciellide 
Ricciocarpos natans kroosmos     lemnide 
Rorippa amphibia gele waterkers 1    oever / moeras 
Rorippa palustris moeraskers 1    oever / moeras 
Rorippa sylvestris akkerkers 1    oever / moeras 
Rumex aquaticus paardezuring 1    oever / moeras 
Rumex conglomeratus kluwenzuring 1    land 
Rumex hydrolapathum waterzuring 1    oever / moeras 
Rumex maritimus goudzuring  1   oever / moeras 
Rumex palustris moeraszuring     oever / moeras 
Rumex sanguineus bloedzuring 1    oever / moeras 
Ruppia cirrhosa spiraalruppia     parvopotamide 
Ruppia maritima snavelruppia     parvopotamide 
Sagina nodosa sierlijke vetmuur     land 
Sagittaria sagittifolia pijlkruid 1    valisneride  / oever / moeras 
Salix alba schietwilg 1    houtig 
Salix aurita geoorde wilg     houtig 
Salix cinerea-groep grauwe wilg (incl. kruisingen) 1    houtig 
Salix fragilis-groep kraakwilg (groep) 1    houtig 
Salix pentandra laurierwilg 1   N houtig 
Salix purpurea bittere wilg 1    houtig 
Salix triandra amandelwilg 1    houtig 
Salix viminalis katwilg 1    houtig 
Salvinia natans vlotvaren    N salviniide 
Samolus valerandi waterpunge 1    oever / moeras 
Scheuchzeria palustris veenbloembies     oever / moeras 
Schoenus nigricans knopbies     oever / moeras 

Scirpus fluitans vlottende bies     parvopotamide  / oever / 
moeras 

Scirpus lacustris mattenbies 1    monocotyl groot 
Scirpus maritimus heen     monocotyl groot 
Scirpus pungens stekende bies     oever / moeras 
Scirpus setaceus borstelbies     oever / moeras 
Scirpus sylvaticus bosbies 1    oever / moeras 
Scirpus tabernaemontani ruwe bies     monocotyl groot 
Scirpus triqueter driekantige bies 1    monocotyl groot 
Scrophularia auriculata geoord helmkruid 1    oever / moeras 
Scrophularia umbrosa gevleugeld helmkruid 1    oever / moeras 
Scutellaria galericulata blauw glidkruid 1    oever / moeras 
Scutellaria minor klein glidkruid     oever / moeras 
Senecio aquaticus waterkruiskruid 1    oever / moeras 
Senecio congestus moerasandijvie     oever / moeras 
Senecio paludosus moeraskruiskruid 1    oever / moeras 
Senecio sarracenicus rivierkruiskruid    N oever / moeras 
Sium latifolium grote watereppe 1    oever / moeras 
Solanum dulcamara bitterzoet 1    oever / moeras 
Sonchus palustris moerasmelkdistel 1    oever / moeras 
Sparganium angustifolium drijvende egelskop     valisneride 
Sparganium emersum kleine egelskop 1    valisneride  / oever / moeras 
Sparganium erectum grote egelskop 1    monocotyl groot 
Sparganium natans kleinste egelskop     valisneride 
Sphagnum compactum kussentjesveenmos     veenmos 
Sphagnum cuspidatum waterveenmos     veenmos 
Sphagnum denticulatum geoord veenmos-groep     veenmos 
Sphagnum fallax fraai veenmos     veenmos 
Sphagnum fimbriatum gewimperd veenmos     veenmos 
Sphagnum flexuosum slank veenmos     veenmos 
Sphagnum majus dof veenmos     veenmos 
Sphagnum molle week veenmos     veenmos 
Sphagnum palustre gewoon veenmos     veenmos 
Sphagnum papillosum wrattig veenmos     veenmos 
Sphagnum squarrosum haakveenmos     veenmos 
Sphagnum tenellum zacht veenmos     veenmos 
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Sphagnum teres sparrig veenmos     veenmos 
Spiranthes aestivalis zomerschroeforchis     oever / moeras 
Spirodela polyrhiza veelwortelig kroos 1 1   lemnide 
Stachys palustris moerasandoorn 1    oever / moeras 
Stellaria palustris zeegroene muur 1    oever / moeras 
Stratiotes aloides krabbescheer 1  1  stratiotide 
Subularia aquatica priemkruid     isoëtide 
Symphytum officinale gewone smeerwortel 1    oever / moeras 
Teucrium scordium moerasgamander 1  1  oever / moeras 
Thalictrum flavum poelruit 1    oever / moeras 
Thelypteris palustris moerasvaren 1  1  oever / moeras 
Tolypella glomerata klein boomglanswier     charide 
Tolypella intricata vertakt boomglanswier 1  1  charide 
Tolypella prolifera groot boomglanswier     charide 
Trifolium fragiferum aardbeiklaver     oever / moeras 
Triglochin maritima schorrezoutgras     oever / moeras 
Triglochin palustris moeraszoutgras 1    oever / moeras 
Typha angustifolia kleine lisdodde 1    monocotyl groot 
Typha latifolia grote lisdodde 1    monocotyl groot 
Urtica dioica grote brandnetel  1   land 
Utricularia australis loos blaasjeskruid 1  1  ceratophyllide 
Utricularia intermedia plat blaasjeskruid     ceratophyllide 
Utricularia minor klein blaasjeskruid     ceratophyllide 
Utricularia ochroleuca bleekgeel blaasjeskruid     ceratophyllide 
Utricularia vulgaris groot blaasjeskruid 1    ceratophyllide 
Vaccinium oxycoccos kleine veenbes     oever / moeras 
Valeriana dioica kleine valeriaan 1    oever / moeras 
Valeriana repens echte valeriaan 1    oever / moeras 
Vaucheria sp. nopjeswier     filamenteuze alg 
Veronica anagallis-aquatica waterereprijs 1    oever / moeras 
Veronica anagallis-aquatica subsp. 
aquatica rode waterereprijs     oever / moeras 

Veronica beccabunga beekpunge 1    oever / moeras 
Veronica longifolia lange ereprijs 1   N oever / moeras 
Veronica scutellata schildereprijs 1    oever / moeras 
Viburnum opulus gelderse roos 1    oever / moeras 
Viola palustris moerasviooltje     oever / moeras 
Wahlenbergia hederacea klimopklokje     oever / moeras 
Wolffia arrhiza wortelloos kroos 1    lemnide 
Zannichellia palustris zittende zannichellia 1 1   parvopotamide 
Zannichellia palustris subsp. 
pedicellata gesteelde zannichellia  1   parvopotamide 

 
 


