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Samenvatting 

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

huidige ecologische toestand van het kunstmatig waterlichaam ‘Hazewinkel’ bepaald, 

conform de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit waterlichaam bestaat uit een meer dat 

is ontstaan door zandwinning, en dat thans de beoefening van watersporten, m.n. 

voornamelijk roeien, als hoofdfunctie heeft. Aansluitend wordt de huidige ecologische 

toestand beoordeeld voor alle kwaliteitselementen, met uitzondering van verontreinigende 

stoffen en fytobenthos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

macro-invertebraten beoordeeld. 

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

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

werd evenwel voor alle beschouwde deelmaatlatten een goed ecologisch potentieel bereikt.  

Hazewinkel wordt omgeven door verschillende andere waterlichamen die elk hogere 

nutriëntconcentraties hebben dan Hazewinkel zelf. De uitwisseling van water tussen de 

omgenvende waterlopen en Hazewinkel kan daarom het goed ecologisch potentieel 

bedreigen. De nutriëntconcentraties in Hazewinkel waren op sommige momenten immers al 

aan de hoge kant. Er wordt aanbevolen om de verhouding tussen de effecten bij 

piekdebieten van uitspoeling, verdunning en verblijftijd te onderzoeken in relatie tot het 

zelfreinigend vermogen van de plas, vooraleer de plas als kombergingsgebied voor 

overstromingswater van de nabije beek te gebruiken. 
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1 Inleiding 

Voorliggend rapport behandelt het ecologisch potentieel van een diep kunstmatig 

waterlichaam (KWL) ‘Hazewinkel’ (VL05_198; 63 ha; N 51°4’, Z 51°3’, W 4°22’ O 4°24’, Fig. 

1), behorende tot de categorie ‘meren, gelegen in de deelgemeenten Heindonk en Blaasveld 

en Willebroek (Willebroek, provincie Antwerpen). Na het beeindigen van de zandwinning ten 

behoeve van de aanleg van de autosnelweg E10 in het begin van de jaren 1970, werd deze 

plas onder auspiciën van BLOSO uitgebouwd als watersportbaan. De plas en nabije 

omgeving is dan ook ingekleurd als recreatiegebied (dagrecreatie) op het gewestplan. Het 

ecologisch potentieel beschrijft de ecologische doelstellingen voor dit waterlichaam t.b.v. het 

stroomgebiedbeheersplan van de Schelde en de beoordeling van de ecologische toestand 

voor de Europese Kaderrichtlijn Water.  

De beschrijving omvat de hydromorfologie en de fysisch-chemische karakteristieken alsook 

de beoordeling van drie van de volgens de Kaderrichtlijn relevant geachte biologische 

kwaliteitselementen, anno 2014: fytoplankton, macro-invertebraten en macrofyten. Tevens is 

getracht de invloed van de omringende waterlichamen op de kwaliteit in kaart te brengen. 

Het fytobenthos en de problematiek van synthetische en niet-synthetische verontreinigende 

stoffen of bacteriologische verontreiniging komen in deze studie niet aan bod.  

De kenmerken van het KWL leunen het sterkst aan bij deze van het type ‘grote, diepe 

(gestratifieerde) alkalische wateren met een eerder voedselrijk karakter (Aw-e)’ (cf. Jochems 

et al. 2002; Denys, 2009).  
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Figuur 1: situering van Vlaams Waterlichaam Hazewinkel (VL05_198) 

 

 

1.1 Achtergrond 

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

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

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

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

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

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

specifieke hydromorfologische veranderingen gestelde randvoorwaarden. Een sterk 

veranderd waterlichaam is een natuurlijk oppervlaktewaterlichaam dat als gevolg van fysieke 

wijzigingen door menselijk handelen substantieel van aard is veranderd. Kunstmatige 

waterlichamen daarentegen zijn oppervlaktewateren die door menselijke activiteiten tot stand 

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

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

zogenaamde nuttige doelen. Nuttige doelen omvatten scheepvaart (inclusief 

havenfaciliteiten), recreatie, activiteiten waarbij wateropslag noodzakelijk is 

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

landdrainage) en andere duurzame ontwikkelingsactiviteiten die minstens even belangrijk 
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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 kunnen hebben dat het 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tegelijkertijd alle noodzakelijke milderende maatregelen ter verbetering van de ecologische 

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

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

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

vergelijkbare natuurlijke watertype weergeeft, rekening houdend met de gewijzigde 

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

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

biologische toestand betreft. 

1.2 Bepaling van het maximaal ecologisch potentieel (MEP) en het goed 

ecologisch potentieel (GEP) 

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

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

Lock et al. 2008; Louette et al. 2008a-d; Van Damme et al. 2014). Deze methode wordt 

zonder afwijking toegepast en laat zich als volgt kort samenvatten. 

De bepaling van het MEP gebeurt in vier stappen: 

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

kwaliteitselementen die gebruikt moeten worden bij het meest vergelijkbare 

natuurlijke watertype. 

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

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

het waterlichaam worden hier bekeken. 

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

gegevens van gelijkaardige waterlichamen en resultaten uit stap 2. 

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

waterlichamen en op de resultaten van stap 2 en 3. 

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

bepaling van het GEP gebeurt volgens zes stappen: 
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Stap1: inschatting van de hydromorfologische condities indien alle milderende 

maatregelen genomen zijn. 

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

hydromorfologische MEP. 

Stap 3: identificatie van het meest vergelijkbare natuurlijke watertype 

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

verschillen van deze voor het meest vergelijkbare natuurlijke watertype. 

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

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

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

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

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

kan vervolgens de algemene toestand worden afgeleid. 

1.3 Inhoud van het rapport 

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

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

het watertype geformuleerd worden. 

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

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

beoordeling van alle biologische kwaliteitselementen gegeven (Hoofdstuk 3). In het kader 

van het ecologisch functioneren van deze diepe meren wordt tevens aandacht geschonken 

aan de rol van bodem en hypolimnion. Ten slotte worden besluiten omtrent de ecologische 

toestand van het waterlichaam getrokken, alsook aanbevelingen gegeven voor verdere 

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

2.1 Gebruiksfuncties 

Hazewinkel doet dienst als watersportbaan voor roeisport onder auspiciën van BLOSO. Dit 

houdt in dat er vrijwel doorheen het hele jaar zowel intensieve trainingen in clubverband, 

georganiseerde opleidingen, als wedstrijden met toeschouwers plaats vinden (roeien, 

surfen). Ten bate van de watersport en de recreatie wordt belang gehecht aan aantrekkelijk 

(helder) en, uiteraard gezondheidsrisicovrij, water, maar ook aan het ontbreken van hinder 

vanwege overmatige ontwikkeling van vegetatie. Bijzonder de bloei van cyanobacterieën 

wordt gevreesd vermits dit kan leiden – en reeds geleid heeft – tot sluiting van de vijver voor 

elke activiteit. Zwemmen, als dusdanig, en ook hengelen zijn niet toegelaten, maar worden 

wel (in beperkte mate) beoefend, zoals vastgesteld.  

De onmiddelijke omgeving van het meer heeft een overwegend groen karakter en wordt 

gebruikt voor passieve recreatie en natuurbeleving. Ten behoeve van de activiteiten zijn aan 

de zuid-oostzijde van de plas een aantal aanlegsteigers en platforms gebouwd, alsook 

enkele grotere gebouwen op enige afstand. Verder zijn rondom enkele kleinere consctucties 

aanwezig en een uitkijktorentje aan de noordoostzijde. Parallel met de zuidelijke oever 

bevinden zich twee verharde wegen, een daarvan op een hoger gelegen dijk, waarachter 

een gracht de scheiding vormt met het ‘t’Broek Blaasveld’, deels Vlaams natuurreservaat 

‘Arkenbos’. De omliggende delen die met gras werden ingezaaid, de gehele zuidoever en 

kleinere delen van de noordoostoever, worden gemaaid. Ten westen van de vijver bevinden 

zich weidegronden, noordwestelijk het provionciaal groendomein ‘Broek De Naeyer’ en het 

natuurgebied de Biezenweiden, ten noorden de kleinere recreatievijver ‘De Bocht’ en de 

woonwijk ‘Heindonk’. 

2.2 Toekomstplannen  

Er wordt overwogen om Hazewinkel te gebruiken als kombergingsgebied indien de naburige 

waterlichamen (Zwarte Beek) zouden overstromen. De vraag leeft in welke mate het 

overstromingswater en of inspoelend sediment de waterkwaliteit en het gebruik van 

Hazewinkel zouden kunnen aantasten. Gezien deze plannen nog geen concreet karakter 

hebben aangenomen is een (semi-)kwantitatieve doorwerking naar het ecologisch potentieel 

nog niet aan de orde. 

Het Masterplan BLOSO beschrijft de gewenste ontwikkeling voor het BLOSO-domein en 

nabije omgeving (Anteagroup 2012; Opstaele et al., 2014). 

Vooropgestelde ontwikkelingen voor het Bloso-centrum zijn: 

 uitbreiding van het bestaande hoofdgebouw aan de Heindonksesteenweg met een polyvalente 

sportzaal, een sporthal, verblijf voor (top)sporters, fitnessruimte, administratieve ruimten en botenloods 

(zonevreemd gelegen), 

 uitbreiding mogelijkheden voor indoor activiteiten; 

 behoud van de bestaande verblijfsaccommodatie (zonevreemd gelegen); 

 realisatie van een 9-holes golf en bijhorende accommodatie; 

 behoud van bestaande watersporten en aanwezige verenigingen; 

 realisatie bijkomende openlucht- en watersportinfrastructuur: openlucht sportvelden; 

 Finse piste, triatlon zwemcircuit, kabelwaterski. 
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Vooropgestelde ontwikkelingen voor de omgeving zijn: 

 behoud van de onderlinge bestaanbaarheid (sic) van het sportcentrum en de omliggende 

natuurgebieden (o.a. de Biezenweiden); 

 behoud van de onderlinge bestaanbaarheid van het sportcentrum en de naastliggende woonkern van 

Heindonk; 

 verdere uitbouw van het recreatieve padennetwerk tussen Blaasveldbroek – Blosocentrum De Biezen; 

 waar mogelijk optimalisering van de waterhuishouding in de omgeving van het Blosocentrum. 

 

2.3 Uitgangspunten Maximum en Goed Ecologisch Potentieel 

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

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

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

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

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

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

chemische kwaliteit tot het niveau van ZGET verheven worden in Speciale 

BeschermingsZones (SBZ) die aangewezen zijn voor een eutrofiëringsgevoelig aquatisch 

habitattype dat Europese bescherming geniet. Indien elders een dergelijk habitattype in het 

waterlichaam voorkomt, wordt bij het afleiden van de fysisch-chemische omstandigheden bij 

GEP niet afgeweken van de waarden die een goede ecologische toestand (GET) voor het 

meest overeenkomstige watertype ondersteunen om de gunstige staat van 

eutrofiëringsgevoelige habitattypen niet te hypothekeren. Hazewinkel is niet gelegen in een 

SBZ, maar herbergt wel een Europees beschermd habitattype (Hoofdstuk 3.4: Macrofyten). 

 

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

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

fysische drukken beperkt blijft. Dit betekent dat beperkende substraatwijzigingen, 

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

grondwater en biota) wel in acht worden genomen waar nodig om het ecologisch potentieel 

af te leiden. 

 

Wanneer de beoordeling van een biologisch kwaliteitselement in een kunstmatig 

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

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

nood aan wijziging van de doelstellingen terzake. 
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3 Huidige toestand 

3.1 Hydromorfologie 

3.1.1 Algemene kenmerken, historiek en geologie 

Hazewinkel is gelegen in de alluviale vlakte van de Rupel, die op minder dan een kilometer 

afstand ten noorden van de plas stroomt. Vanaf de twaalfde eeuw werd de rivier ingedijkt, 

waarmee een einde kwam aan de afwisseling van alluviale sedimentatie en veenvorming in 

het overstromingsgebied. Door de vele overstromingen van de Rupel was het gebied 

eeuwenlang vrij ontoegankelijk gebleven. Overstromingen bleven uit en hooilanden en 

vloeiweiden werden ontwikkeld. Bewoners groeven de laagveenturf op om als brandstof te 

gebruiken. Zo ontstonden vijvers, die later werden gebruikt om vlas in te laten roten. De 

kleinschaligheid en perceelsstructuur van dit landgebruik zijn heden nog herkenbaar. 

De naam ‘Hazewinkel’ is afkomstig van de kadastrale plaats waar de vijver, na 

onteigeningen door de Belgische overheid in 1969, doorzandwinning ontstaan is. Het 

Rijkswatersportcentrum Hazewinkel werd uitgebouwd onder auspiciën van Bloso en 

geopend op 29 mei 1975. 

Het omliggend gebied wordt gekenmerkt door grote en kleine waterpartijen en een belangrijk 

aandeel natte bossen en hooilanden. Ten zuiden paalt de plas aan het natuurreservaat 

Arkenbos, ingekleurd op het gewestplan als natuurgebied en natuurgebied met 

wetenschappelijke waarde.  

De omgeving ten zuiden van de plas is met asbestafval verontreinigd. In de 20e
 eeuw is ten 

oosten van de Grootbroekloop (Fig. 11) asbestafval gestort van de fabriek Alfit op paden en 

oevers rond de vijvers, om de paden te verhogen en zodoende de vijvers voor hengelaars 

toegankelijker te maken. Het gaat meer bepaald om delen van het Vekielpad, het 

Kleinbroekpad en het Vijverpad. OVAM saneert en doet de nazorg sinds 1990. Een deel van 

de paden en oevers is sinds de jaren 1990 afgedekt met steenasfaltmatten als 

saneringsmaatregel. Het betreft de paden met asbestafval langs de vijvers. Ook werden 

sommige paden met asbestafval (deze omgeven door bos of open terrein) met aanvullgrond, 

steenslag en zand opgehoogd over een breedte van 2 m (ERM 1994, 1996). In bepaalde 

gedeelten wordt het oppervlaktewater kunstmatig hoog gehouden opdat geen asbest zou vrij 

komen te liggen bij droogvallen (1,40 m TAW).  

Om het waterpeilbeheer van de vijvers van het Blaasveldroek , en van de watersportbaan 

van Hazewinkel goed te kunnen reguleren, zijn er op diverse locaties sluizen en stuwen 

geplaatst. Deze zorgen echter ook voor vismigratieknelpunten. 

Hazewinkel ligt geologisch gezien in de oostelijke uitloper van de Vlaamse vallei, die zich 

tijdens het Onder- en Midden-Pleistoceen heeft uitgeschuurd. De Vlaamse vallei werd in het 

Würmglaciaal opgevuld met niveo-eolisch en fluviaal zandig en lemig materiaal. In een latere 

periode (Laatglaciaal) vormden zich op enkele plaatsen zandrugjes door aanvoer van lokaal 

dekzand. Tijdens het Holoceen (vooral tijdens het Boreaal) verstoven de droogste delen van 

de zandruggen of van de droogliggende boreale valleien en vormden zich kleine landduinen. 

In het Atlanticum (5500-3000 j.v.C.) werden de brede riviervalleien deels met kleiig en venig 

materiaal opgevuld. Plaatselijk werd door verstuiving zandig materiaal afgezet op het 

alluviaal kleidek. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1969
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloso
http://nl.wikipedia.org/wiki/29_mei
http://nl.wikipedia.org/wiki/1975
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Een relatief groot aantal boringen op kaartblad b23d58w ter hoogte van de vijver laat toe de 

profielopbouw te schetsen waarin de uitgraving gebeurde. Het veralgemeend zuid-noord 

transect (Fig. 2) toont dat dit gebeurde doorheen een ca. 8 m dik Kwartair dek en de zandige 

sedimenten van de Formatie van Zelzate, eveneens een 8-tal m dik, tot ongeveer op de top 

van de Formatie van Maldegem. 

 

 

Figuur 2: geologisch zuid-noord-transect doorheen de vijver. Het synthetisch boorprofiel SDL 5 bevindt zicht ter 

hoogte van het midden van de plas. PA_Ma: Paniseliaan, Formatie van Maldegem, PA_Zz_Sh: Paniseliaan, 

Formatie van Zelzate, TO_Bm: Tongeriaan, Formatie van Boom, Q: kwartair (afstand en diepte in m). Op basis 

van G3DV2 (LNE & DOV 2013; https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/themaviewergeologie3D.html) 

 

De vijver snijdt zowel lagen van holocene ouderdom en uit de Weichsel-ijstijd, als de 

oligocene Formaties van Zelzate en Boom aan. In de omgeving van Hazewinkel wordt deze 

laatste door het Lid van Belsele-Waas vertegenwoordigd (Rupel groep), de Formatie van 

Zelzate door het Lid van Ruisbroek (Tongeren groep). Deze tertiaire lagen hellen licht af naar 

het noorden. Het Lid van Belsele-Waas bestaat uit bruin grijsachtig, zeer fijn silt- en 

glimmerhoudend zand tot zandige klei, met een wisselend gehalte aan pyriet, glauconiet en 

kalk. Het Lid van Ruisbroek omvat grijsbruin fijn glauconiethoudend zand, met enkele kleiige 

horizonten (Buffel et al., 2009). Fig. 3 toont hun verspreiding. 

De individuele boorbeschrijvingen op kaartblad 23d58w duiden op een vrij heterogene 

opbouw van het Kwartaire pakket. In het westelijk deel van de vijver (boringen B118, B132, 

B152, B246, B273, B364) vinden we 1,5 à 3 m zandig tot kleiig-lemig, kalkloos tot 

kalkhoudend, holoceen alluvium, bovenop 5-7,5 m zandige tot lemige fluvio-periglaciale 

sedimenten uit het Weichseliaan, met bovenop soms wat eolisch materiaal uit deze periode 

en onderaan een tot 3 dikke laag grindrijk zand. Het Lid van Ruisbroek vangt aan rond een 

diepte van 8,5 à 9,5 m onder het maaiveld en bestaat uit kalkloos silteus, zandig en kleiig 

materiaal met glauconiet en soms pyriet. In het centrale deel (boringen B98, B119, B133, 

B137, B277) is het holocene pakket 2,5 tot 5,5 m dik, kalkloos, met zowel zand, klei als veen. 

Het rust op 3,5 tot 7,5 m fluviatiel Weichseliaan. Zo’n 7,5 tot 9,5 m onder het maaiveld 

beginnen doorgaans de tertiaire zand-, klei- en siltafzettingen van het Lid van Ruisbroek. 

Lokaal (boring 277) worden deze voorafgegaan door een tweetal meter zand en klei van het 

Lid van Belsele Waas, 9-11 m onder het oppervlak. Meer oostelijk (boringen B121, B130) is 

het holocene alluvium tot 6 m dik, met zowel zand, leem, klei als bosveen. De fluviatiele 

Weichselsedimenten, voorafgegaan door 1,5 m eolisch materiaal, vangen aan rond 3,5 m 

onder het maaiveld (boring B130), of pas rond 6 m (boring B121). Het tertiaire oppervlak, 

met daaronder klei tot kleihoudend fijn zand, bevindt zich ook hier op een diepte van ca. 8 m. 
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Figuur 3: weergave van de tertiaire geologie in de omgeving van Hazewinkel (blauw: Lid van Belsele-Waas; rood: 

Lid van Ruisbroek) (bron: Opstaele et al. 2014; achtergrond Orthofotomozaiek, middenschalig, winteropname, 

kleur, meest recent, Vlaanderen 2013.01, GDI-Vlaanderen) 

 
3.1.2 Morfologie 

3.1.2.1 Algemene kenmerken 

Het meer is met een oppervlakte van 66 ha en een maximale diepte van ongeveer 18 m 

(Tabel 1), groot en diep te noemen. De gemiddelde diepte bedraagt ca. 11 m. Het heeft een 

vrij grillige vorm waardoor de oeverlengte aanzienlijk (5,8 km) en de oeverontwikkeling vrij 

sterk is. De diepste zones bevinden zich centraal in de plas terwijl de ondiepste delen aan de 

uiteinden of in inhammen gelegen zijn (Fig. 4). Slechts een klein deel van de waterbodem 

lijkt aan golfwerking onderhevig te zijn. De diepte neemt over het algemeen snel toe vanaf de 

oever om op het diepste punt af te vlakken, waardoor het typische badkuipprofiel ontstaat 

(Fig. 5). Enkel in de noordoostelijke oever is een meer geleidelijke overgang waarneembaar 

in de ondiepere delen. Ondanks de aanzienlijke lengte (2,3 km) is de strijklengte relatief 

klein. De relatieve oppervlakte van de zones tussen 17 en 18 m is bijzonder klein (Fig. 6).  
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Tabel 1: morfologische kenmerken van Hazewinkel; formules volgens Håkanson (2005). 

  eenheid acronym bepaling Hazewinkel 

oppervlakte km
2
 A GIS-analyse 0,66 

volume km
3
 V GIS-analyse van bathymetriekaart VMM 0,0073 

gemiddelde diepte m Dmv 1000*V/A 11,1 

maximum diepte m Dmax bathymetriekaart VMM 18 

relatieve diepte - Drel (Dmax*√π)/(20*√A) 1,96 

diepte golfbasis m Dwb (45,7*√A)/(21,4+√A) 1,67 

dynamische ratio m DR (√A)/Dmv 0,07 

volume ontwikkeling - Vd 3*Dmv/Dmax 1,9 

oeverlengte km Lo GIS-analyse 5,827 

oeverontwikkeling - Ld Lo/(2*√(π*A)) 2,02 

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

)))
(0,5/vd)

)/A 6,04 

oppervlak van sedimentatie % BA 100-BET 93,96 

maximum lengte km Lmax GIS-analyse 2,316 

maximum effectieve lengte km Le GIS-analyse 0,543 

gemiddelde breedte km Bmean A/Lmax 0,28 

maximum breedte km Bmax GIS-analyse 0,00048 

 

 

Figuur 4: bathymetrie van Hazewinkel (achtergrond Orthofotomozaiek, middenschalig, winteropname, kleur, 

meest recent, Vlaanderen 2013.01, GDI-Vlaanderen) 
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Figuur 5: diepteprofielen ter hoogte van de diepere zone in het midden van de plas (links) en ter hoogte van de 

ondiepere zone ten oosten van de plas (rechts) 

 

 
Figuur 6: hypsografische curve van Hazewinkel 

 

3.1.2.2 Oevers en onderwaterbodem 

 

Oeverprofiel 

Het overgrote deel van de oever kan steil (>45°) genoemd worden; bij ongeveer 1/3de is de 

hellingsgraad zelfs meer dan 75° (Fig. 7, Fig. 8, Tabel 2). Enkel de meest oostelijke bocht 

van de noord-oostoever heeft een meer glooiende oever. De kaarsrechte zuidwestoever is 

ook wat profiel betreft zeer homogeen. De steile oevers zijn vaak gelegen aan de 

noordoostelijke zijde. Op plaatsen waar geen oeverversteging is aangebracht is de oever 

door golfwerking afgekalfd, waardoor een vertikaal of hol profiel wordt bekomen.  
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Figuur 7: grote delen van de oever zijn vrij steil tot steil  

 

 

Figuur 8: verspreiding van oevertypen volgens hellingsgraad (achtergrond Orthofotomozaïek, middenschalig, 

winteropnamen, kleur, meest recent,Vlaanderen 2013.01. GDI-Vlaanderen) 
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Tabel 2 : aandeel van de oeverlengte met oevertypen volgens hellingsgraad 

 

Samenstelling oeversubstraat en onderwaterbodem 

Fig. 9 laat zien dat de oever grotendeels met aangevoerde materialen is afgewerkt, 

uitgezonderd in het noordoostelijk deel, waar delen met zand tot klei voorkomen en 

plaatselijk ook wat veen wordt aangesneden. Bijna ¾ van de omtrek heeft een stenig 

substraat (Tabel 3, Fig. 10). De gehele zuidoever is met schanskorven bekleed. 

 

 

Figuur 9: verspreiding van diverse oeversubstraten in de Hazewinkelvijver (achtergrond Orthofotomozaiek, 

middenschalig, winteropname, kleur, meest recent, Vlaanderen 2013.01, GDI-Vlaanderen) 

  

oeverprofiel aandeel (%) 

< 15° 7,0 

15° - < 45° 2,9 

45° - < 75 57,1 

75° - < 90° 16,5 

90° 16,5 
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Tabel 3: oevertypes volgens aandeel van de oeverlengte in Hazewinkel 

oeversubstraat                         aandeel (%) 

zand + organisch materiaal 8,8 

zand 0,5 

klei 17,4 

hout 0,2 

stortsteen + beton 4,4 

stortsteen 62,7 

puin 5,7 

beton 0,2 

 

  

Figuur 10: plaatselijk zijn de oevers verstevigd met puin (links). Een groot aandeel van de oevers is verstevigd 
met stortstenen die tot onder het waterniveau doorlopen (rechts) 

 

3.1.3 Hydrologie 

3.1.3.1 Peilen en peilveranderingen 

Hazewinkel ligt in de alluviale vlakte van de samenvloeiing van Zenne, Dijle en Grote Nete 

en de Rupel. De Zwarte Beek (2e categorie), die van zuid naar noord loopt, watert het gebied 

af naar de Rupel (Fig. 11). Twee waterlopen van 3e categorie lopen van zuid naar noord door 

het oosten van het plangebied en monden uit in de Zwarte Beek: de Worfloop en de 

Vekenloop. Ter hoogte van de plas van Hazewinkel buigt de Vekenloop af naar het westen. 

Deze beek word hier ook wel de Hazewinkelloop genoemd. De Hazewinkelloop stroomt in de 

Zwarte Beek. De afwatering van de Zwarte Beek is onderhevig aan de getijdenwerking op de 

Rupel. Bij vloed is afwatering van de Zwarte Beek niet mogelijk, waardoor tijdens hoogwater 

de Zwarte Beek wordt opgestuwd. Dit ‘schijngetij’ is merkbaar tot voorbij de plas. Door de 

opstuwing stroomt water van de Zwarte Beek in de Hazewinkelloop. De Hazewinkelloop is 

via twee kleine duikers verbonden met de Hazewinkelplas. Hierdoor stroomt vervuild 

beekwater bij opstuwing de Hazewinkelvijver in (Fig. 12-13). Bij eb stroomt er weer water uit 

de Hazewinkelplas, via de Hazewinkelloop naar de Zwarte Beek. Het debiet van de duikers 

wordt relatief klein ingeschat. Ter hoogte van de Vekenloop is op de Hazewinkelloop een 

derde duiker aanwezig maar kon geen verbinding naar de plas toe worden vastgesteld. Aan 
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de noordzijde van de plas is een doorsteekkanaal aanwezig tussen de Zwarte Beek en de 

Hazewinkelplas. Op deze verbinding is een stuw geplaatst. Ook hier stroomt bij hoogwater 

vervuild beekwater de plas in, bij laagtij wordt er water uit de plas afgevoerd. Gezien de 

breedte van dit kanaal is de hoeveelheid water die in de plas stroomt aanzienlijk groter dan 

bij de twee duikers aan de zuidkant van de plas. Via de Hondekotbeek, ten noordoosten van 

de plas, komt tevens vervuild oppervlaktewater in de plas terecht. De hoeveelheid water die 

de plas instroomt is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en de aanvoer gebeurt 

niet permanent. Gedurende droge perioden (zomerhalfjaar) lijkt de Hondekotbeek geen 

water af te voeren naar de plas. Tijdens de waterstaalnames werd op bepaalde momenten 

wel degelijk een vuilwaterpluim vanuit de Hondekotloop in de plas waargenomen. Aan de 

oostzijde, tenslotte, mondt een afvoerbuis die hemelwater afvoert van het nabijgelegen 

recreatiecomplex in de plas uit. De sportinfrastructuur is aangesloten op de riolering 

(Anteagroup 2012). 

 

 

Figuur 11: het hydrologisch netwerk rond de Hazewinkelvijver (achtergrond Orthofotomozaiek, middenschalig, 

winteropname, kleur, meest recent, Vlaanderen 2013.01, GDI-Vlaanderen) 
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Figuur 12: aan de noordwestzijde van de plas is een stuw aanwezig op het doorsteekkanaal tussen de 

Hazewinkelplas en de Zwarte Beek (links). Bij hoogwater stroomt vervuild water uit de Zwarte Beek in de 

Hazewinkelplas (rechts) 

  

Figuur 13: de stuwen op de Hazewinkelloop laten bij hoogwater aanvoer toe van vervuild beekwater uit het 

gebied ten zuiden van de plas en de Zwarte Beek in de Hazewinkelplas (links). Via duikers onder de dijk komt het 

vervuild water in de Hazewinkelplas terecht (rechts)  

3.1.4 Grondwater 

Voor de vijver zijn drie watervoerende lagen van het Centraal-Vlaams systeem van belang. 

De oppervlakkige quartaire aquifer (HCOV 0140), de pleistocene aquifer van de Vlaamse 

Vallei (HCOV 0162) en het oligocene Zand van Ruisbroek (HCOV 0435). De doorlatendheid 

van de alluviale lagen is volgens VMM (2008) doorgaans klein (0,1-0,3 m/d), maar het is 

onbekend of dit ook hier opgaat. Voor HCOV 0160 wordt een breed bereik opgegeven, 0,01 

tot 30 m/d, maar gezien de textuur kan hier een vrij hoge waarde verwacht worden. De 

tertiare aquifer heeft doorgaans een doorlatendheid van 0,03 tot 5 m/d, maar ook hier 

beschikken we niet over specifieke gegevens voor de lokale situatie. 

De voor de watervoorziening en -kwaliteit relevante grondwaterlichamen zijn 

CVS_0160_GWL_1, dat alle quartaire lagen omvat en het freatische deel van 

CVS_0400_GWL_1 met het oligocene pakket. De algemene grondwaterstroming verloopt 

van ZW naar NO, dwars op de lengterichting van de vijver, maar vermoedelijk blijft de flux 

naar de vijver vrij beperkt door een geringe hydrostatische potentiaal in het watervoerend 

pakket. 
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Twee putten ter hoogte van het Arkenbos, nr. 824/21/4a, aan de Broekstraat op ca. 450 m 

van de zuidelijke oever en nr. N/21/10, centraal in het bos en ongeveer 550 m van dezelfde 

oever, geven meetgegevens betreffende de grondwatersamenstelling van 

CVS_0160_GWL_1. Tabel 4 geeft een synthese van de voornaamste meetgegevens sinds 

2009. In de pleistocene laag is het water duidelijk ionenrijker dan in het alluvium. In deze 

laatste is de geleidbaarheid laag, de pH eerder zuur. Het water is ijzer- en bicarbonaatarm, 

maar bevat wel vrij veel nitraat. Fosfor blijft evenwel beperkt. Wat de aanvoer naar de vijver 

betreft is de samenstelling van het wat diepere grondwater, naast die van het via 

afwateringsgrachten geleverde oppervlaktewater, wellicht belangrijker. Dit is aanzienllijk 

rijker aan calcium, bicarbonaat, sulfaat en plaatselijk, meer naar het kanaal Brussel-Rupel 

toe, ook natrium en chloride. Het bevat ook veel ijzer, wat wijst op de oxydatie van pyriet. 

Stikstof blijft steeds lager dan in het alluvium, maar in het midden van het Arkenbos lijkt de 

fosforconcentratie aanzienlijk hoger te zijn dan aan de rand.  

Tabel 4: synthese van grondwaterkwaliteitsgegevens voor CVS_0160_GWL_1 in de meest dichtbije putten ten 
zuiden van de Hazewinkelvijver voor de periode 2009-2013. Gemiddelde (1

e
) en standaardafwijking (2

e
 rij) van 3 

tot 10 metingen, uitgezonderd mediaan voor pH 

put diepte laag pH EGV Ca
2+

 Na
+
 K

+
 Mg

2+
 Fe

2+/3+
 Cl

-
 SO4

2+
 HCO3

-
 NO3

-
-N NO2

-
-N NH4

+
-N TIN PO4

3-
-P 

    µS.cm
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 

824/21/4a 3,5 Pleistoceen 6,7 425 58,5 21,9 3,9 11,5 0,4 24,7 74 182 0,91 0,01 0,11 1,04 0,031 

  
S.D. 0,2 34 4,7 0,7 0,8 0,8 0,6 4,0 8 33 2,16 0,02 0,07 2,25 0,032 

 
6 Pleistoceen 6,5 606 74,3 28,9 5,7 10,4 29,6 50,0 222 113 0,10 0,01 0,39 0,50 0,034 

  
S.D. 0,2 38 6,5 2,0 0,7 0,6 11,0 10,7 100 13 0,08 0,01 0,07 0,16 0,027 

N/21/10 2,7 Holoceen 5,7 149 14,3 5,7 6,2 4,6 0,0 10,0 24 11 8,75 0,02 0,10 8,87 0,030 

  
S.D. 0,6 41 3,4 0,7 0,9 1,3 0,0 2,1 5 4 5,75 0,01 0,08 5,84 0,025 

 
5,7 Pleistoceen 6,4 256 21,6 7,2 5,3 7,7 24,5 16,3 61 79 0,27 0,01 0,26 0,55 0,222 

  
S.D. 0,4 42 2,3 0,8 0,7 0,9 2,4 2,0 4 14 0,47 0,01 0,10 0,58 0,327 

 

Vanderhaeghe et al. (2008) noteerden in het Blaasveldbroek vooral ‘zeer basen-, ijzer- en 

voedselrijk’ en ‘zeer basen- en voedselrijk, zeer ionen- en sulfaatrijk, iets zuurder’ freatisch 

grondwater in de zomer en nagenoeg enkel ‘zeer basen- en voedselrijk, zeer rijk aan sulfaat 

en ijzer’ grondwater in de winter. 

Er zijn geen gegevens voor CVS_0400_GWL_1 uit de zeer nabije omgeving. In het 

algemeen betreft het grondwater van het NaHCO3- of CaHCO3-type dat eerder rijk aan fosfor 

lijkt te zijn (196 µg.l-1 als mediaan van alle meetfilters; VMM 2008). Matheussen et al. (1995) 

verschaffen voor de Eo-Oligocene formaties wel enige bepalingen van putten te Puurs, 

Willebroek en Boom. Enkel te Boom (put 9) is de diepte niet aanzienlijk groter dan het 

diepste punt van Hazewinkel (Tabel 5). Deze put, de enige die de Formatie van Zelzate 

vertegenwoordigd, vertoont sterk afwijkende waarden. Met name zijn de ionenconcentraties 

veel hoger dan in het grondwater van de onderliggende Formatie van Maldegem, maar blijft 

fosfaat lager. 
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Tabel 5: grondwaterkwaliteitsgegevens van Eo-Oligocene lagen uit de omgeving van Hazewinkel (naar 

Matheussen et al. 1995) 

put diepte gemeente pH EGV Ca
2+

 Na
+
 K

+
 Mg

2+
 Fe

2+/3+
 Cl

-
 SO4

2+
 NO3

-
-N NH4

+
-N PO4

3-
-P 

 (m)   µS.cm
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 

3 65 Puurs 8,1 800 11 207 18 8 0,1 14 <10 <0,11 0,2 0,052 

4 64 Puurs 9,0 570 2 172 6 1 <0,05 12 <10 <0,11 0,5 0,098 

7 48 Willebroek 8.4 720 6 202 12 6 0,14 12 <10 <0,11 0,22 0,238 

8 54 Willebroek 8.4 660 7 164 15 4 0,77 21 - 5,65 0,60 0,225 

9 24 Boom 7.1 2120 126 241 52 101 3,06 220 400 <0,11 1,09 <0,065 

 

 

3.2 Fysisch-chemische eigenschappen 

3.2.1 Materiaal en methoden 

De monstername gebeurde maandelijks van februari 2014 tot november 2014. In de periode 

april-oktober was dit simultaan met de fytoplanktonbemonstering (Fig. 14). 

Op een vast punt gelegen aan de centrale aanlegsteiger voor het BLOSO-gebouw, werd in 

januari, februari, maart en november maandelijks opgeloste zuurstof, pH, EGV 

(gestandaardiseerd naar 25°C) en temperatuur in situ bepaald met een Multiline WTW P4 

combi-meter. Voor de overige maanden (april – oktober) werden deze parameters zowel aan 

deze steiger als langs een diepteprofiel) ter hoogte van het diepste punt (zie hoofdstuk 

Hydromorfologie) opgemeten met behulp van een YSI multiparameterprobe 600 QS-08. De 

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

het groeiseizoen werd de ruimtelijke variatie van het doorzicht in kaart gebracht door op 16 

willekeurig geselecteerde punten een meting te verrichten. Waterstalen voor de analyse van 

nutriënten en alkaliniteit werden in de maanden januari, februari, maart en november 

genomen ter hoogte van de aanlegsteiger. Tijdens de overige maanden werden bijkomend 

stalen genomen ter hoogte van het diepste punt en dit zowel aan het wateroppervlak als op 

ongeveer een meter boven de bodem (met behulp van een Niskin-fles), alsook aan de 

steigers ter hoogte van de startpositie voor de roeiers aan het andere uiteinde van de plas. 

Resultaten van litorale stalen (genomen aan de aanlegsteigers) die afweken van pelagische 

stalen (in het midden van het meer) werden in deze studie niet in de gemiddelden 

opgenomen; ze werden ook niet apart voorgesteld.  
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Figuur 14: ligging van de staalnamepunten voor geïntegreerde watermonsters en fytoplankton (groen), de plaats 

waar de verticale profielen werden gemeten ter hoogte het diepste punt (rood) en de plaats waar gedurende het 

hele jaar litorale metingen werden verricht (geel) 

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

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

aangezuurd. 

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

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

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

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

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

Kjeldahl-stistof en ammoniumstikstof. Macro-ionen (Na, K, Ca, Mg) en metalen (totale 

gehaltes) werden bepaald met een ‘ICP–OES (Iris)’. Zwevende stof (SPM) werd 

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

Behalve in de vijver zelf werden ook de omgevende waterlopen bemonsterd (Fig. 15). 

Daarnaast werden data van de Rupel ter beschikking gesteld uit de OMES database. 
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Figuur 15: ligging van de staalnameplaatsen voor fysisch-chemische bemonstering van omringende waterlopen 

en het litoraal van de vijver 

 

3.2.2 Waarnemingen 

 

3.2.2.1 Fysische variabelen 

Basiswaterkwaliteit van de oppervlaktelaag 

De zuurstofconcentratie was in Hazewinkel zeer hoog, met duidelijke oververzadiging van 

maart t.e.m. september (tot max. 160%, Tabel 6).  

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

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

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

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

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

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

fotosynthese is een proces dat de pH doet stijgen. De pH-waarden stegen in de periode juni-

augustus tot bijna 9 (Fig. 16). De buffering van het water was nochtans niet gering, met 
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waarden boven 2 meq/l. Het water van de plassen was zoet, in tegenstelling tot de nabije 

brakke Rupel.  

Het doorzicht was gemiddeld meer dan 4 meter, hetgeen vrij goed is. De Secchi-diepte was 

het kleinst van juni tot augustus. 

 

Tabel 6: fysische karakteristieken van het oppervlaktewater van Hazewinkel, gemeten in 2014 (EGV = electrisch 
geleidend vermogen, SPM = zwevende stof) 

 

 

De zuurstofverzadiging is in het zomerhalfjaar bijna altijd hoger dan 120%, wat als 

milieukwaliteitsnorm voor het watertype wordt vooropgesteld (BS, 2010); ook de pH gaat in 

de zomer vlot boven het maximum van 8,5.  

 

Datum Temperatuur pH EGV Secchi-diepte SPM Alkaliniteit

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

20/02/2012 6,4 95 11,7 7,82 539 3,2 2,3

13/03/2012 10 111 12,6 8,13 534 2,2 2,3

17/04/2012 15,71 125 12,4 7,56 598 474 1,7 2,4

21/05/2012 19,35 150 13,8 8,60 599 542 1,0 2,5

19/06/2012 20,41 160 14,4 8,92 583 361 1,8 2,3

18/07/2012 23,69 120 10,2 8,82 552 369 3,2 2,1

29/08/2012 18,48 116 10,8 8,93 556 367 2,0 2,0

26/09/2012 19,48 133 12,2 8,83 562 506 1,6 2,2

24/10/2012 17,66 93 8,9 8,15 568 670 1,1 2,3

14/11/2012 14 91 9,4 8,15 508 1,6 2,5

Gemiddelde 16,4 119 11,6 8,39 560 470 1,9 2,3

Opgeloste zuurstof
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Figuur 16: resultaten van veldmetingen van het oppervlaktewater van Hazewinkel: gemiddelden van alle 

meetpunten (voor de lokatie van de monsternamelokaties van de perifere waterlichamen, zie kaart Fig. 15) 

 

Watergelaagdheid 

Hazewinkel is een monomictisch meer waarin tijdens het groeiseizoen uitgesproken 

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

hypolimnion en een warmer en zuurstofrijker epilimnion (Fig. 17).  
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Figuur 17: spatio-temporele variatie van temperatuur, zuurstofverzadiging, zuurtegraad (pH) en specifieke 

geleidbaarheid in Hazewinkel, op basis van maandelijkse diepteprofiel-metingen ter hoogte van het diepste punt, 

in 2014. De volle lijn in de zuurstofplot geeft de 100% isolijn weer 

Het hypolimnion was minder alkalisch dan het epilimnion; in oktober werd het hypolimnion 

gekarakteriseerd door een bijna neutrale pH. Dit verschil is hoofdzakelijk te wijten aan 

enerzijds onttrekking van CO2 door fotosynthese, anderzijds productie van CO2 door afbraak 

van organisch materiaal. Bij nagenoeg volledige menging was het water eerder 

circumneutraal tot zwak-alkalisch. De gelaagdheid accentueerde zich vooral gedurende de 

zomer, maar was elke maand te zien (Fig. 18-19). De periode van destratificatie was dus 

kort. Naarmate de oxycliene steeds verder evolueerde naar een toestand met 

oververzadiging aan de oppervlakte en complete anoxie aan de bodem (halfweg juni tot 

minstens oktober), stelde de spronglaag zich duidelijker in op een diepte van 8 meter. Op dit 

moment omvatte het hypomlimnion zo’n 65% van het totale watervolume. In oktober was de 

gelaagdheid nog steeds opvallend sterk. De geringe menging is het resultaat van de 

morfologie die de turbulentie door windwerking beperkt. Mogelijks evolueert het systeem 

naar een toestand van bijna jaarrond gelaagdheid, waarbij de heersende zachte 

luchttemperaturen in het najaar stimulerend werken. 
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Figuur 18: verloop van de thermocliene in Hazewinkel in de loop van 2014 
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Figuur 19: verloop van de oxycliene in Hazewinkel in de loop van 2014 

. 

3.2.2.2 Chemische variabelen 

De opgemeten chemische waarden worden in Tabel 7 weergegeven. 
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Tabel 7: chemische samenstelling van het oppervlaktewater van Hazewinkel, opgemeten in 2014 

 

Nutriënten 

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

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

afgeweken van de evenwichtsverhouding voor plantaardige organismen (voor marien 

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

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

limitering door fosfor. 

De maand juli vormde voor het oppervlaktewater een duidelijk omslagmoment tussen 

potentiële P-limitering in het voorjaar en mogelijke N-limitering in de zomer en het najaar 

(Fig. 20). In het hypolimnion bleef P het limiterende element. 

 

 

Figuur 20: molaire nutriëntratio’s in het water van Hazewinkel in 2014 (zie Fig. 15 voor de lokatie van de 

monsternamelokaties van de perifere waterlopen) 

In het voorjaar was nitraat de dominante stikstofvorm, zowel in het oppervlaktewater als in 

het hypolimnion (Fig. 21). In het najaar daalde de stikstofconcentratie in het 

oppervlaktewater tot tegen de detectielimiet; in het hypolimnion werd echter een dominantie 

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

--N NH4
+-N PO4

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

2-

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

20/02/2012 0,07 1,57 0,59 0,005 0,03 0,010 1,60 58 9,3 8,9 33 0,037 0,011 56 54

13/03/2012 0,07 1,53 0,52 0,005 0,03 0,010 1,19 59 9,2 9,0 33 0,005 0,004 54 56

16/04/2012 0,04 1,50 0,39 0,007 0,03 0,010 0,16 56 9,1 8,2 31 0,015 0,005 55 59

21/05/2012 <0,07 1,30 0,32 0,007 0,03 0,010 0,20 57 8,9 8,7 33 0,005 0,002 55 56

19/06/2012 <0,07 0,85 0,08 0,007 0,03 0,010 0,25 52 8,7 8,7 33 0,011 0,001 58 57

18/07/2012 0,02 1,26 0,02 0,001 0,02 0,017 0,44 45 8,4 8,5 34 0,006 0,003 59 58

29/08/2012 0,08 1,37 0,02 0,000 0,00 0,014 0,56 45 8,4 8,2 32 0,009 0,007 57 59

26/09/2012 0,13 1,45 0,02 0,005 0,03 0,024 0,20 45 8,4 8,2 32 0,010 0,006 56 58

24/10/2012 0,08 0,73 0,02 0,005 0,02 0,048 0,33 46 8,6 8,5 33 0,018 0,004 59 64

14/11/2012 0,16 0,99 0,0 0,01 0,04 0,030 0,59 49 8,7 8,5 33 0,020 0,005 58 61

Gemiddelde 0,08 1,26 0,20 0,005 <0,08 0,018 0,55 51 8,8 8,5 33 0,014 0,005 57 58
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van ammonium opgebouwd. In het najaar trad tevens een stijging van fosfaat en totaalfosfor 

op. 

Opvallend is de maand september die gekenmerkt wordt door de hoogste 

nutriëntconcentraties, met uitzondering van nitraat. Vooral in het hypolimnion was dit patroon 

duidelijk en worden zeer hoge concentraties opneembaar fosfaat en ammonium opgebouwd 

in september en oktober. Ook ter hoogte van WP2 zien we op dit moment een extreme 

fosforpiek. 

De sulfaatconcentratie bleef stabiel, alsook de alkaliniteit. 

Globaal genomen kan gesteld worden dat de nutriëntwaarden in het oppervlaktewater eerder 

laag waren, met toch relatief hoge orthofosfaatwaarden in het najaar. In het hypolimnion 

echter zijn hoge concentraties waargenomen, zowel voor N als P. Zowel de 

totaalfosforconcentratie in het oppervlaktewater (zomerhalfjaargemiddelde 57 i.p.v. ≤ 55 µg.l-

1) als de totaalstikstofconcentratie (zomerhalfjaargemiddelde 1,29 t.o.v. ≤ 1,3 mg.l-1) is ter 

hoogte van de milieukwaliteitsnorm voor het watertype te situeren (BS, 2010). 

De nutriëntconcentraties in de perifere waterloopjes waren doorgaans hoger dan de waarden 

van het oppervlaktewater van Hazewinkel, zowel wat N, P of Si betreft. WH2 en WH3 

vertonen doorgaans de hoogste waarden, maar ook ter hoogte van WH4 is de kwaliteit 

ontoereikend.  

Ter hoogte van WH2 (Hazewinkelloop) stijgt de orthofosfaatfosforconcentratie zeer sterk van 

juni naar september, tot zelfs meer dan 1 mg.l-1. De toename is veel meer uitgesproken dan 

ter hoogte van WH3. WH2 vertoont in de zomer ook de hoogste ammoniumwaarden. 

Wellicht zijn de hoge fosforwaarden bij WH2 het gevolg van P-vrijstelling uit het bodemslib in 

de grachten van het Blaasveldbroek die naar de Hazewinkelloop afwateren en in de 

Hazewinkelloop zelf. Merk op dat de sulfaatwaarden juist het laagst blijven bij WH2, wat bij 

zuurstofarme condities ook verwacht mag worden. Dat het hier niet om water gaat dat uit 

Hazewinkel naar de gracht zou zijn teruggestroomd, blijkt uit het verschil in samenstelling 

met het oppervlaktewater uit de vijver. De concentraties totaalfosfor zijn echter zeer 

vergelijkbaar tussen WH2 en WH3. Het water dat vanuit de Zwarte Beek ter hoogte van De 

Bocht naar Hazewinkel wordt aangevoerd (WH4) heeft, wat fosfor betreft, doorgaans nog de 

beste kwaliteit, maar ook hier zijn de concentaties zelden minder dan 100 µg.l-1.   

Vanderhaeghe et al. (2008) noteren in het oppervlaktewater ter hoogte van het 

Blaasveldbroek dominantie van een ‘zeer basen-, ijzer- en voedselrijk’ watertype in de zomer 

en van een ‘zeer basen- en voedselrijk, rijk aan sulfaat’ watertype in de winter, beide met 

hoge fosfaatconcentraties. Hoge sulfaatwaarden in grond- en oppervlaktewater brengen ze 

in verband met oxydatie van ijzersulfide door insijpelend nitraat. 
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Figuur 21: concentratieprofielen van het epilimnion (opp) en het hypolimnion (diep) ter hoogte van het diepste 

punt van Hazewinkel, en van de omgevende waterlichamen in 2014; TDIN=totaal opgelost anorganisch N (zie 

Fig.15 voor de lokatie van de monsternamelokaties van de perifere waterlichamen) 

 

De OMES-data verstrekken een beeld van de waterkwaliteit in de nabij gelegen Rupel. Die is 

vooral van belang bij een eventueel gebruik van de vijver als bergingsgebied. De 

concentratie van ammonium en orthofosfaat nam gestaag af in de Rupel, terwijl nitraat gelijk 

bleef of zelfs steeg (Fig. 22). De concentraties van de laatste jaren waren echter hoger dan 

in Hazewinkel en ver boven de normen die voor het watertype wenselijk zijn. Aangezien 

hetzelfde kon worden vastgesteld voor de perifere waterlopen rond Hazewinkel, kan besloten 

worden dat de plas omgeven is door watersystemen die nutriëntaanrijking in de plas kunnen 

teweegbrengen indien ze rechtstreeks water aanvoeren. 
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Figuur 22: verloop van ammoniumstikstof, nitraatstikstof en minerale fosfor in de Rupel sinds 1997 (data OMES) 
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Macro-ionen 

Het verloop van de ionenratio (van Wirdum 1991) toont voor Hazewinkel een stabiele positie 

van de samenstelling in de lithotrofe zone met thalassotrofe invloed (Fig. 23). De plas 

vertoont hierdoor gelijkenis met andere wateren in Vlaanderen zoals bv. de Maat en het 

Rauwse Meer (Van Damme et al., 2013). 

 

Figuur 23: ionenratio vs. electrisch geleidend vermogen (IR-EGV diagram) met aanduiding van de 

watersamenstelling in Hazewinkel (rood), en de referentiepunten voor regenwater (At), oud grondwater (Li) en 

zeewater (Th) 

De Maucha-diagrammen bevestigen de stabiele ionensamenstelling (Fig. 24). Calcium was 

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

ionen. Chloride is wel iets beter vertegenwoordigd dan de overige anionen, maar blijft veel 

minder belangrijk dan in de 2,2 km zuidelijk, voorbij Zenne en Dijle, gelegen Grote Vijver die 

wellicht door zouter rivierwater beïnvloedt wordt (Louette et al. (2008b). De samenstelling lijkt 

grosso modo vergelijkbaar met die van het grondwater uit CVS_0160_GWL_1. 

 

 

 
Figuur 24: Maucha-diagram van de geïntegreerde waterstalen uit Hazewinkel van de maand april als 

representatieve weergaven voor 2014 (SO4 = sulfaat, TAL = alkaliniteit) 
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3.2.3 Waterkwaliteitsdata VMM 

Tabel 8 geeft een overzicht van de waterkwaliteit in het zomerhalfjaar ter hoogte van het 

VMM meetpunt voor de controle van de zwemwaterkwaliteit (oostzijde van de plas) in de drie 

laatste jaren. Ook hier zien we overschrijdingen voor pH en zuurstofverzadiging in alle jaren 

en verder voor de temperatuur en totaalfosfor in 2012. De waarde voor CZV is in 2012 

eveneens aan de hoge kant. 

Tabel 8: recente waterkwaliteit ter hoogte van meetpunt 809300 ‘RV Hazewinkel; Heindonk, 

Beenhouwersstr, links van houten steiger’ in het zomerhalfjaar (bron http://geoloket.vmm.be/). 

Eventuele normoverschrijdingen voor Awe zijn aangeduid in vet, waarden gelijk aan een 

milieukwaliteitsnorm staan in italic (waarden onder de bepalingsgrens werden als 50% van deze 

waarde opgevat) 

 
eenheid maat 2012 2013 2014 

periode 
  

16/4-25/9 15/4-19/9 22/4-15/9 

T °C max. 27,2 25,0 24,3 

 

 min 11,4 11,9 17 

pH - max. 8,9 8,8 9,0 

 

 min 8,0 8,3 8,5 

O2 
mg.l-1 p10 

9,2 10,0 9,6 

O2 % 
% max. 

121 134 131 

EGV20 
µS/cm p90 

476 471 462 

Secchi cm gem. 225 268 247 

chl a µg.l-1 gem. - 3 - 
Cl- mg.l-1 p90 57 63.5 - 
BZV5 mg.l-1 p90 1,5 - - 
CZV mg.l-1 p90 30 - - 
KjN mg.l-1 gem. 1.24 0.75 - 
NH4-N mg.l-1 gem. 0,11 0,10 - 
NO3-N mg.l-1 gem. 0,15 0,22 - 
NO2-N mg.l-1 gem. 0,005 0,006 - 
TN mg.l-1 gem. - 1,08 - 
TP mg.l-1 gem. 0,085 0,05 - 
oPO4-P mg.l-1 gem. 0,015 0,011 - 
SO4

2- mg.l-1 gem. 60 - - 
ZS mg.l-1 gem. 3,5 - - 

 
 

3.3 Fytoplankton 

3.3.1 Materiaal en methoden 

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

periode april-oktober 2014 werden elke maand gestandaardiseerde bemonsteringen 

uitgevoerd. Per staalname werd water van 16 willekeurige plaatsen (Fig. 25) in het pelagiaal 

bijeengebracht en werd er bemonsterd tot en met het metalimnion dat werd afgebakend door 

middel van een diepteprofiel voor zuurstof en temperatuur op een centraal punt (zie . 

Fysische variabelen – Watergelaagdheid). De bovenste twee meter van de waterkolom 



41 
 

werden integraal met een staalnamebuis (volume 8,5 l) bemonsterd en naargelang de diepte 

van de spronglaag werden er 2 tot 3 bijkomende dieptes bemonsterd met een fles (volume 

1,1 l). Deze stalen werden op elke staalnameplaats gemengd in een emmer, waaruit 5 liter 

werd toegevoegd aan het uiteindelijke geïntegreerde mengstaal. In totaal werd op deze wijze 

telkens 5 x 16 = 80 l water verzameld. Uit het recipiënt met het geïntegreerde waterstaal 

werden vervolgens substalen genomen voor celtellingen en fysisch-chemische analyses. 

Een substaal van 250 ml voor microscopische analyse werd gefixeerd met 125 µl alkalische 

lugol, 6,25 ml met borax gebufferde formaldehyde (35%) en 250 µl natriumthiosulfaat (5%) 

(Sherr & Sherr 1993). Een substaal van 4 l voor de analyse van pigmenten en het gehalte 

aan zwevende stof (SPM: gesuspendeerd particulair materiaal) werd koel bewaard tot 

verdere verwerking in het laboratorium. Het overtollige water werd gefilterd over een net met 

maaswijdte 64 µm voor de kwantificatie van het zoöplankton (zie verder). Het concentraat 

werd gefixeerd met gesuikerde formaldehyde tot een eindconcentratie van ongeveer 4%. De 

gefixeerde stalen werden vóór de analyse in het laboratorium op een koele, donkere plaats 

bewaard. Voor de pigmentenanalyses werd een gekend volume water over een 

glasvezelfilter (Whatman GF/F, poriëngrootte 0,7 µm) gefilterd, waarna de filter werd 

bewaard bij -80 °C. Extractie van de pigmenten gebeurde met aceton (90%) en met behulp 

van sonicatie, waarna de pigmenten werden gescheiden, gedetecteerd en gekwantificeerd 

met een Gilson HPLC-toestel volgens de methode beschreven in Wright & Jeffrey (1997). De 

hoeveelheid zwevende stoffen werd gravimetrisch bepaald door filtratie van een gekend 

volume waterstaal over een vooraf bij 450 °C gedroogde en gewogen glasvezelfilter 

(Whatman GF/F, poriëngrootte 0,7 µm).  

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

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

waarbij een bepaalde hoeveelheid staal wordt geconcentreerd in bezinkingscuvetten, waarna 

de verschillende fytoplanktontaxa worden gekwantificeerd in willekeurige velden (kleine 

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

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

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

celdensiteiten per milliliter omgezet. Per taxon zijn tevens de celdimensies van verschillende 

individuen opgemeten om op basis daarvan een gemiddeld biovolume te bepalen. 

Biovolumes werden omgezet in koolstofbiomassa (µg.l-1) met behulp van conversiefactoren 

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

De kwantificatie van picocyanobacteriën (grootte 0,2 – 2 µm) gebeurde met behulp van 

epifluorescentiemicroscopie. Hiervoor werd per staal 10 ml water geconcentreerd over een 

zwarte (cyclopore track etched) menbraan filter (Whatman, 0,22 µm poriën). Deze filters 

werden op een draagglaasje gebracht en ingebed in fluorescentie-olie (Cargille A). De 

kwantificatie gebeurde met een Zeiss Axioskop bij een vergroting van 10x100x onder groene 

belichting waarbij de karakteristieke organismen sterk oranje oplichten (autofluorescentie). 

Volledige velden werden uitgeteld tot 400 éénheden, of tot een totaal van 10 volledige 

velden. 

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

cyanobacteriën bezitten aerotopen (luchtblaasjes) die hen in staat stellen om te drijven. Bij 

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

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

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

maar geen enkele blijkt echt efficiënt te werken. Om voor deze onderschatting te corrigeren 
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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. Deze gegevens werden toegevoegd aan de densiteiten bepaald 

via de Utermöhl-techniek. 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 25: ligging van de fytoplanktonstaalnamepunten (groen), de plaats waar de verticale profielen werden 

gemeten ter hoogte het diepste punt (rood) en de plaats waar gedurende het hele jaar litorale metingen werden 

verricht (geel) 

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. Beiden waren positief gecorreleerd met elkaar, 

enkel in augustus werd in verhouding meer koolstof gemeten ten opzichte van de 

hoeveelheid chlorofyl a (Fig. 26).  

De fytoplanktonbiomassa is steeds vrij laag net zoals in andere gestratifieerde plassen in 

Vlaanderen zoals de grindplassen in de buurt van Kessenich (Lock et al. 2007), de Grote 

Vijver in Mechelen (Louette et al. 2008b), De Gavers in Harelbeke (Van Damme et al. 2013) 

en de Desselse zandputten (Van Damme et al. 2014). Dit uit zich onder andere in een goed 

doorzicht en helder water gedurende het ganse jaar (Tabel 6). Het chlorofyl a gehalte neemt 
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geleidelijk toe doorheen de studieperiode terwijl de koolstofbiomassa minimaal is tijdens de 

helderwaterfase in mei en maximaal in augustus. 

 

 

 
Figuur 26: seizoenaal verloop (A) en correlatie (B) tussen de fytoplanktonbiomassa bepaald met microscopische 

tellingen (koolstof C) en pigmentenanalyse (chl a) 

3.3.2.2 Soortensamenstelling 

Er werden in totaal 137 verschillende taxa onderscheiden (Tabel 9). De meeste taxa behoren 

tot de groenwieren (58), cyanobacteriën (17), diatomeeën (15) en goudalgen (15). Enkele 

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

27). 
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Figuur 27: enkele kenmerkende fytoplanktontaxa van Hazewinkel met de koloniale pennate diatomeeën 

Asterionella formosa (a) en Fragilaria crotonensis (b), de goudalgen Dinobryon divergens (c: kolonie, d: 

kystevorming) en een niet nader geïdentificeerde soort (e), de cryptofyt Cryptomonas erosa (f), de dinoflagellaten 

Gymnodinium helveticum (g), Woloszynskia pseudopalustris (h) en Peridinium willei (i), de groenwieren 

Scenedesmus ellipticus (j), Elakotothrix geneviensis (k), Quadrigula pfitzeri (l), Lagerheimia ciliata (m), Willeia 

wilhelmii (n), Sphaerocystis planctonica (o, geïnfecteerd met de parasitaire chytridiomyceet Dangeardia ovata), 

Oocystis borgei (p), Oocystis rhomboidea (q), Phacotus minusculus (r) en Phacotus lendneri (s), de 

cyanobacteria Chroococcus tungidus (t), Chroococcus limneticus (u), Aphanothece minutissima (w) en 

Planktothrix rubescens (x) en een zonnediertje (v, vermoedelijk een Astrodisculus sp.). Maatstreepje = 20 µm. 

(foto’s: Jeroen van Wichelen m.b.v. Zeiss axiovert omgekeerde microscoop met fase-contrast belichting en een 

Canon Powershot G3 digitale camera) 
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Tabel 9: in Hazewinkel aangetroffen fytoplanktontaxa met aanduiding van hun gemiddelde densiteit, biovolume 

en koolstofbiomassa 

Orde Taxon Densiteit Biovolume Biomassa 

    N ml-1 µm³ eenheid-1 µg C l-1 

Bacillariophyta Asterionella formosa 4,4 5946 1,6 

 
Aulacoseira ambigua 0,69 2393 0,11 

 
Aulacoseira sp. 0,12 540 0,006 

 
Puncticulata balatonis 21 2312 3,4 

 
Cyclotella sp.  0,33 331 0,009 

 
Diatoma tenuis 0,14 2457 0,018 

 
Fragilaria crotonensis 2,2 28424 5,4 

 
Fragilaria sp. 0,25 2900 0,042 

 
Navicula sp. 0,059 550 0,003 

 
Rhoicosphenia sp. 0,85 208 0,019 

 
Stephanodiscus hantzschii 0,17 796 0,011 

 
Synedra sp. 0,024 11700 0,003 

 
Thalassiosira sp. 0,17 3462 0,036 

 
pennaat sp. 1 3,0 532 0,083 

 
pennaat sp. 2 0,16 6813 0,045 

 
centricaat sp. 0,12 628 0,006 

Chlorophyta Acutodesmus obliquus  0,12 184 0,003 

 
Ankyra judayi  66 131 0,93 

 
Botryococcus braunii 0,45 37785 1,9 

 
Carteria sp. 1,7 949 0,088 

 
Chlamydomonas sp. 7,3 422 0,48 

 
Chlamydomonas sp.2 1,4 1150 0,22 

 
Closterium acutum variabile 1,6 481 1,2 

 
Closterium aciculare 0,74 11890 0,76 

 
Coelastrum astroideum 0,12 8177 0,12 

 
Coelastrum microporum 0,038 1040 0,006 

 
Coenochloris pyrenoidosa 1,9 361 0,12 

 
Comasiella arcuatus var. gracilis 3,4 591 0,18 

 

Cosmarium abbreviatum var. 
planctonicum 0,025 2543 1,8 

 
Cosmarium formosulum 0,31 8206 0,33 

 
Cosmarium klebsii 0,038 9106 0,043 

 
Cosmarium laeve 0,038 11137 0,052 

 
Cosmarium phaseolus 1,2 5179 0,73 

 
Cosmarium reniforme var. reniforme 0,061 9420 0,071 

 
Cosmarium sp. 0,025 5275 0,017 

 
Desmodesmus aculeolatus 1,3 84 0,018 

 
Desmodesmus communis 0,020 523 0,002 

 
Desmodesmus pleiomorphus 0,21 435 0,014 

 
Desmodesmus spinosus 10 76 0,072 

 
Desmodesmus opoliensis 0,27 513 0,021 

 
Dimorphococcus lunatus 0,12 804 0,014 

 
Elakotothrix geneviensis 0,12 353 0,006 

 
Eudorina elegans 2,1 398 0,16 

 
Keratococcus sp. 0,43 61 0,004 

 
Lagerheimia ciliata 0,24 2571 0,082 

 
Monoraphidium griffithii 0,038 131 0,0008 

 
Monoraphidium cf. pseudobraunii 0,43 94 0,007 

 
Mougeotia sp. 0,18 39882 0,45 

 
Nephrocytium agardhianum  1,7 341 0,092 
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Nephrocytium limneticum  0,24 3240 0,062 

 
Oocystis borgei 3,5 2274 1,5 

 
Oocystis lacustris 3,5 993 0,47 

 
Oocystis rhomboida 11 177 0,23 

 
Oocystis solitaria 61 843 10 

 
Pandorina morum  0,85 9725 1,1 

 
Pediastrum boryanum 0,062 28621 0,18 

 
Pediastrum duplex  0,23 10942 0,22 

 
Phacotus lendneri 6,0 2418 1,3 

 
Phacotus minusculus 0,85 268 0,035 

 
Planktosphaeria gelatinosa 2,2 542 0,18 

 
Pteromonas sp. 0,51 268 0,021 

 
Quadrigula chodati 0,48 495 0,035 

 
Quadrigula lacustris 2,2 613 0,057 

 
Quadrigula pfitzerii 0,29 1451 0,067 

 
Scenedesmus ellipticus  2,3 4704 0,71 

 
Sphaerellopsis fluviatilis 0,21 1327 0,039 

 
Sphaerocystis planctonica 0,048 9948 0,058 

 
Sphaerocystis schroeteri  7,7 744 1,2 

 
Staurastrum pingue 2,0 3557 0,95 

 
Staurastrum planctonicum 2,0 13129 3,5 

 
Willea wilhelmii 13 584 1,3 

 
coccaal sp. 37 95 0,38 

 
coccaal sp. kolonie 0,024 67 0,0003 

 
flagellaat sp. 0,34 904 0,044 

Chrysophyta Chrysococcus cordiforme 0,22 105 0,004 

 
Chrysococcus rufescens 2,2 119 0,054 

 
Bicosoeca sp. 1,5 4 0,0012 

 
Desmorella brachycalyx 0,43 65 0,005 

 
Dinobryon divergens 7,7 513 2,0 

 
Kephyrion littorale 1,7 65 0,019 

 
Kephyrion sitta 1,3 10 0,003 

 
Kephyrion starmachii 1,3 42 1,3 

 
Kephyrion moniliferum 4,4 65 0,048 

 
Kephyrion sp. 0,17 65 0,002 

 
Ochromonas sp.  15 454 0,47 

 
Mallomonas sp. 2,2 2896 0,65 

 
Synura sp. 0,024 1608 0,005 

 
chrysofyt sp. 0,083 78 0,0010 

 
chrysofyt flagellaat sp. 171 161 2,0 

Prymnesiophyta Chrysochromulina cf minor 1427 26 6,2 

Cryptophyta Chroomonas acuta 667 96 10 

 
Cryptomonas erosa 38 2937 13 

 
Cryptomonas marssonii 11 613 1,0 

 
Cryptomonas obovata 3,2 1809 0,80 

 
Cryptomonas ovata 1,4 4940 0,92 

 
Cryptomonas reflexa 0,21 3533 0,10 

 
Katablepharis ovalis 57 124 1,1 

 
Rhodomonas lacustris 11 201 0,28 

Cyanobacteria Anabaena circinalis 2,0 2629 0,55 

 
Anabaena sp. 0,22 904 0,018 

 
Aphanocapsa sp. 1,0 476 0,054 

 
Aphanothece minutissima 411 45 3,0 

 
Chroococcus aphanocapsoides 25 261 1,0 

 
Chroococcus tungidus 0,076 1026 0,011 

 
Chroococcus limneticus 119 594 10 

 
Cyanodiction intermedium 22 90 0,33 

 
Cyanodiction planctonicum 35 26 0,15 
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Microcystis flos-aquae 0,17 9425 0,19 

 
Oscillatoria sp. 0,061 23550 0,17 

 
Planktothrix rubescens 2,6 27183 9,2 

 
Picocyanobacteria 35521 1 4,2 

 
Pseudanabaena limnetica 0,45 306 0,007 

 
Pseudanabaena sp. 2,7 98 0,050 

 
Snowella lacustris 0,34 126 0,007 

 
Woronichinia naegliana 0,30 78337 4,3 

Dinophyta Ceratium hirudinella 6,8 69448 52 

 
Gymnodinium sp. 0,45 10313 0,52 

 
Gymnodinium helveticum 0,15 17714 0,34 

 
Gymnodinium simplex 0,82 429 0,058 

 
Peridinium sp. 0,18 16848 0,37 

 
Peridinium willei 0,74 72035 5,6 

 
Peridiniopsis penardiforme 0,22 2278 0,066 

 
Peridiniopsis sp. 0,040 3778 0,020 

 
Woloszynskia pseudopalustris 0,95 20364 2,3 

Euglenophyta Euglena sp. 0,12 7955 0,12 

 
Trachelomonas globularis 0,21 2144 0,062 

 
Trachelomonas intermedia 0,76 6126 0,48 

 
Trachelomonas volvocina 0,21 4187 0,12 

 
Trachelomonas volvocinopsis 1,1 1868 0,29 

 
Trachelomonas sp. 0,21 1327 2,8 

 
euglenofyt sp. 8,0 769 0,42 

niet gedetermineerd coccaal sp. 3,1 65 0,034 

 
flagellaat sp. (3-5 µm) 99 65 1,1 

 
flagellaat sp. (5-10 µm) 43 336 1,4 

 
flagellaat sp. (10-20 µm) 1,3 1145 0,13 

 
flagellaat sp. (> 20 µm) 0,34 2034 0,094 

heterotrofe organismen Monosiga ovata 11 65 0,12 

 
Planktomyces condensatus 0,51 268 0,021 

  Astrodisculus sp. 2,7 3074 0,32 

 

De fytoplanktonbiomassa wordt gedomineerd door dinoflagellaten (gemiddelde bijdrage van 

29%), cryptofyten, groenwieren en cyanobacteriën (elk 17%) (Fig. 28). Diatomeeën en 

goudalgen worden vooral in het voorjaar (april/mei) aangetroffen. Groenwieren kennen hun 

sterkste bijdrage in de vroege zomer (juni/juli). Vanaf juni neemt de bijdrage aan 

dinoflagellaten sterk toe waarbij deze groep de biomassa domineert vanaf augustus. 

Cyanobacteriën nemen vanaf juni een significant aandeel van de biomassa voor hun 

rekening en cryptofyten kennen een min of meer gelijke bijdrage gedurende de gehele 

studieperiode.  
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Figuur 28: absolute en relatieve bijdrage van de verschillende fytoplanktongroepen tot de totale 

fytoplanktonbiomassa op basis van tellingen met het microscoop 

Ongeveer dezelfde patronen worden waargenomen bij de pigmentenanalyse (Fig. 29). 

Peridinine en diadinoxanthine, belangrijke pigmenten van dinoflagellaten, nemen vooral 

vanaf juli sterk toe. Zeaxanthine en echinenon, typische pigmenten van cyanobacteriën, zijn 

vooral tussen mei en augustus duidelijk traceerbaar. De hoeveelheid chlorofyl b, 

karakteristiek voor groenalgen, is het hoogst tijdens juni, juli en augustus. Alloxanthine, een 

typisch pigment van cryptofyten, wordt gedurende de gehele studieperiode in min of meer 

gelijke hoeveelheden aangetroffen. Fucoxanthine wordt ook gedurende de gehele 

studieperiode in vrij hoge concentraties gemeten. In het voorjaar (april/mei) kan dit pigment 

worden toegeschreven aan diatomeeën, maar vanaf juni is dit vermoedelijk in verband te 

brengen met dinoflagellaten waarvan gekend is dat sommige taxa dit pigment ook kunnen 

bevatten (Schnepf & Elbrachter 1999, Hackett et al. 2004, Reynolds 2006). 
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Figuur 29: seizoenale dynamiek van de pigmentensamenstelling van het fytoplankton 

Het voorjaar (april) wordt gekenmerkt door een typische bloei van diatomeeën met 

voornamelijk de grote koloniale vormen Fragilaria crotonensis (22% biomassabijdrage) en 

Asterionella formosa (5,2%) en de kleine centricate Puncticulata balatonis (12%). Ook de 

koloniale goudalg Dinobryon divergens wordt dan aangetroffen (9,1%). In mei wordt een 

diverse gemeenschap waargenomen van goudalgen, met een niet nader gedetermineerde 

flagellaat als voornaamste tegenwoordiger (19%), dinoflagellaten (vnl. Peridinium willei; 

15%) en cryptofyten (Cryptomonas erosa; 14%). In de litorale zone (vnl. aan de westzijde 

van de plas) wordt hier en daar een drijflaag van filamenteuze groenalgen aangetroffen (vnl. 

Spirogyra en Zygnema (Fig. 30) met daartussen filamenten van de cyanobacterie 

Oscillatoria). Vanaf juni tot en met augustus neemt het aandeel van groenalgen en 

cyanobacteriën toe en verdwijnen de goudalgen quasi geheel uit de gemeenschap. De 

groenalgen in die periode worden voornamelijk vertegenwoordigd door Oocystis solitaria (15 

resp. 12% in juli en augustus), Willea wilhelmi (7,6% in juni) en Phacotus lendneri (6% in 

juni). De cyanobacteriën worden vooral gekenmerkt door de aanwezigheid van kolonies van 

kleine coccale taxa zoals Aphanothece minutissima (11% in juni) en Chroococcus limneticus 

(12% zowel in juli als augustus). De relatieve bijdrage van dinoflagellaten neemt stelselmatig 

toe vanaf juni wat quasi volledig op naam te schrijven is van de grote gestekelde soort 

Ceratium hirundinella. In oktober neemt deze 2/3 van de biomassa voor zijn rekening. 

Cryptofyten met als voornaamste soorten Chroomonas acuta (maximaal in september; 16%) 

en Cryptomonas erosa (maximaal in mei; 14%) hebben gedurende de gehele studieperiode 

ongeveer dezelfde bijdrage.  
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Figuur 30: lichtmicroscopische (a-e) en SEM (f-i) opnames van geoxideerde cellen van Puncticulata balatonis, 

een centricate diatomee van het pelagiaal in Hazewinkel. Vooral de locatie van de rimoportulae vlak tegen de 

rand van de valven (i, zwart pijltje) onderscheidt deze soort van Puncticulata (voorheen Cyclotella) radiosa 

(Budzyńska & Wojtal 2011). Foto’s Evelien Van de Vyver (a-e) en Renaat Dasseville (f-i) 

Eind augustus werd een (beperkte) drijflaag aangetroffen in het litoraal rond de 

aanlegsteigers voor het BLOSO-gebouw (Fig. 31). Deze bestond naast enkele koloniale 

(Botryococcus sp.) en filamenteuze groenalgen (Cladophora glomerata, Spirogyra sp.) vooral 

uit de potentieel toxische cyanobacteriën Anabaena circinalis (dominant), Anabaena flos-

aquae, Planktothrix rubescens, Woronichinia naegliana, Microcystis flos-aquae en 

Oscillatoria spp. (Fig. 31). Dit drijflaagje werd nog waargenomen tot eind september. Ook in 

de waterkolom nemen deze potentieel toxische cyanobacteriën vanaf augustus een 

significant aandeel van de biomassa voor hun rekening (maximaal 19% in september) vooral 

te wijten aan de filamenteuze soort Planktothrix rubescens (maximaal in september; 16%) en 

de koloniale soort Woronichinia naegliana (maximaal in oktober; 11%). In de drijflagen waren 

ook met het blote oog zichtbare oranje clustertjes aanwezig. Deze bestonden uit al of niet 
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ontluikende kysten/sporen van een niet nader gedetermineerd organisme (vermoedelijk een 

hyfomyceet). Ook in de Dender (sluis Denderbelle) en in een visvijver in de omgeving van de 

Schelde (bij het schor van Ballooi) werden deze oranje drijflaagjes rond dezelfde tijd 

waargenomen.  

 

 

Figuur 31: cyanobacteriële drijflagen in Hazewinkel tijdens de zomer van 2014 (a-b), met Woronichinia naegliana 

(c), Microcystis flos-aquae (d), Anabaena flos-aquae (e, met clusters van akineten) en Anabaena circinalis (f) als 

kenmerkende taxa. Ook een opvallende drijflaag van oranje clusters werd toen aangetroffen bestaande uit al of 

niet ontluikende sporen/kysten van een niet nader geïdentificeerd organisme (g-j, vermoedelijk een 

hyfomyceet).Foto’s: a-b: Eric Coenen (VMM), c-f; h-j: Jeroen Van Wichelen (UG), g: Jonas Schoelynck (UA) 

Er werden elf soorten sierwieren waargenomen (Fig. 32), evenwel steeds in zeer lage 

densiteiten. Een hoge diversiteit aan sierwieren wordt meestal in verband gebracht met een 

goede (voedselarme) waterkwaliteit. Ze worden echter meestal aangetroffen tussen de 

vegetatie in de litorale zone of op de bodem, zoals het geval was voor Closterium 

moniliferum die werd aangetroffen in een litoraal staal van 23 september; in de waterkolom 

komen ze minder vaak voor. De gebruikte staalnamemethode laat dus niet toe om de 

diversiteit van sierwieren in verband te brengen met waterkwaliteit, eventueel kunnen de 

aangetroffen taxa wel indicatief zijn. De meeste soorten zijn vrij algemeen en kenmerkend 

voor meso- tot eutrofe wateren. Cosmarium phaseolus, een eerder zuurminnende soort die 
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in de meeste stalen (6) werd teruggevonden is eerder zeldzaam en kenmerkend voor 

mesotrofe condities (Coesel 1998). Deze soort werd enkel op basis van zijn geringere 

afmetingen onderscheiden van de morfologisch zeer sterk gelijkende Cosmarium depressum 

(Coesel & Meesters 2007). Anderzijds is Closterium aciculare, die ook in 6 stalen werd 

aangetroffen, een soort van eerder eutrofe wateren (Coesel 1998).  

 

 

 

Figuur 32: enkele kenmerkende sierwieren aangetroffen in Hazewinkel zoals Cosmarium phaseolus (a-f), 

Cosmarium klebsii (g,h), Staurastrum pingue (i,j), Staurastrum planctonicum (k,l), Closterium acutum variabile (m) 

en Closterium moniliferum (n). Foto’s Jeroen Van Wichelen 

De in Hazewinkel aangetroffen fytoplanktongemeenschap vertoont sterke gelijkenissen met 

deze die reeds eerder in vergelijkbare meso-eutrofe gestratifieerde meren in Vlaanderen 

werden aangetroffen (Lock et al. 2007, Louette et al. 2008b, Van Damme et al. 2013, 2014) 

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

Ambühl 2001, Teubner et al. 2003, eigen observaties). Bovendien blijken sommige van de 

waargenomen taxa indicatief te zijn voor een onverstoorde toestand met name de goudalg 

Dinobryon divergens, de dinoflagellaat Peridinium willei en de cyanobacterie Chroococcus 

(Järvinen et al. 2012). 
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3.3.3 Beïnvloedende factoren 

3.3.3.1 Nutriënten 

De belangrijkste voedingsstoffen voor de productie van fytoplankton zijn, naast koolstof, 

opgelost stikstof, opgelost fosfor en voor diatomeeën en enkele andere groepen zoals 

goudalgen, ook opgelost silicium, dat ze voor de bouw van hun kiezelschaaltjes nodig 

hebben. Een mogelijke limitatie door stikstof of fosfor kan afgeleid worden uit de verhouding 

tussen beide elementen. Hoe hoger deze verhouding hoe hoger de kans op fosforlimitatie. 

Voor oligotrofe meren die onderhevig zijn aan stikstofdepositie (wat het geval is voor alle 

meren in Vlaanderen) is er 75% kans op fosforlimitatie bij een TN/TP ratio van 41 of bij een 

DIN/TP ratio van 3,4 (Bergström 2010). Uit de nutriëntenanalyses blijkt dat het fytoplankton 

tijdens de gehele studieperiode vermoedelijk eerder gelimiteerd was door de hoeveelheid 

beschikbare stikstof (Fig. 33). Diatomeeën en goudalgen vertonen siliciumlimitatie wanneer 

de concentraties in de waterkolom onder de 150 µg.l-1 opgelost silicium dalen (Fischer et al. 

1988) maar dergelijke lage waarden konden in Hazewinkel op geen enkel moment tijdens de 

studieperiode worden vastgesteld. De fytoplanktongemeenschap bevat typische 

vertegenwoordigers van voedselarmere wateren zoals grote dinoflagellaten en goudalgen. 

Grote, beweeglijke dinoflagellaten (Ceratium, Peridinium) kunnen bij uitputting van de 

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

aanspreken door tussen de verschillende lagen in de waterkolom te migreren. Vele 

goudalgen, zoals Dinobryon, zijn naast autotroof ook fagotroof, ze zijn dus in staat om ook 

organische partikels op te nemen (Riemann et al. 1995). Ook sommige cyanobacteriën (o.a. 

Planktothrix rubescens en Microcystis flos-aquae) kunnen hun positie in de waterkolom 

regelen door hun densiteit te verhogen/verlagen door middel van met gas gevulde blaasjes 

(aerotopen). Sommige soorten (o.a. Anabaena spp.) kunnen atmosferische stikstof 

aanspreken bij stikstoflimitatie in de waterkolom door deze te fixeren in speciale cellen 

(heterocyten).  

 

 

Figuur 33: variatie in de nutriëntenratio’s (TN/TP linker-as, DIN/TP rechter-as) tijdens de studieperiode in 

Hazewinkel met aanduiding van de 75 percentiel die voor beide ratio’s de kans op fosforlimitatie weergeeft (zie 

tekst) 
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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. De eufotische diepte (Deu) kan geschat 

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

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

dan de eufotische diepte, of wanneer de ratio Dm/Deu > 1. In Hazewinkel werd het midden 

van de spronglaag als de mengdiepte beschouwd.  

Het doorzicht (en dus de Secchi-diepte) wordt onder andere beïnvloed door de hoeveelheid 

zwevende stoffen in het water die zowel organisch (organismen) als mineraal van oorsprong 

kunnen zijn. Het gehalte aan zwevende stoffen is steeds vrij laag en er wordt op geen enkel 

moment tijdens de staalnamecampagne lichtlimitatie vastgesteld voor de 

fytoplanktonpopulaties van het epilimnion (Fig. 34, Tabel 10).  

 

Figuur 34: seizoenaal verloop van de mengdiepte (diepte van de spronglaag) en de eufotische diepte (geschat op 

basis van de Secchi-diepte) 

Tabel 10: karakteristieken van het lichtklimaat m.b.t. de fytoplanktonontwikkeling (Deu = eufotische diepte, Dm = 
mengdiepte, spm = zwevende stof concentratie) 

datum  secchi Deu Dm Dm/Deu spm  chl a  
fytoplankton 

koolstof 

 
m m m 

 
mg.l-1 µg.l-1 µg.l-1 

23/apr 4,7 11,5 6,5 0,6 2,7 2,1 153 

20/mei 5,4 13,1 6,5 0,5 1,7 2,2 66 

17/jun 3,6 8,7 6,5 0,7 3,0 2,7 92 

29/jul 3,7 8,9 6,0 0,7 4,1 3,6 194 

26/aug 3,7 8,9 7,5 0,8 2,9 4,4 377 

23/sep 4,9 11,9 7,5 0,6 2,4 4,6 170 

7/okt 6,4 15,6 8,0 0,5 1,6 4,7 212 
gemiddelde 
± s.d. 

4,6 ± 1,0 11,2 ± 2,6 6,9 ± 0,7 0,6 ± 0,1 2,6 ± 0,9 3,5 ± 1,1 180,6 ± 101,3 
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3.3.3.3 Zoöplankton 

 

Het zoöplankton is in staat om het fytoplankton te controleren en aldus het water in een 

heldere toestand te houden (Lampert 1987) en werd mede hierom onderzocht (zie 3.6).  

In het pelagiaal domineert gedurende het gehele seizoen de kleinere en transparante 

Daphnia galeata, een typische soort van diepe, oligo- en mesotrofe meren. Naar het einde 

van het seizoen is er een bijkomende aanwezigheid van de meer warmteminnende 

Diaphanosoma brachyurum en de kleine cladoceer Bosmina longirostris (Fig. 35). 

Cyclopoïde copepoden zijn vooral in de zomer en het najaar dominant aanwezig. Calanoïde 

copepoden hebben doorgaans een lage biomassa behalve tijdens oktober. In september is 

de zoöplanktonbiomassa minimaal, mogelijks ten gevolge van de aanwezigheid van moeilijk 

begraasbaar fytoplankton, zoals de grote gestekelde dinoflagellaat Ceratium hirundinella en 

de lange filamenten van de cyanobacterie Planktothrix rubescens. Ook de aanwezigheid van 

de carnivore watervlo Leptodora kindtii in augustus kan voor een significante graasdruk op 

de Daphnia-populatie hebben gezorgd. 

 

 

Figuur 35: seizoenaal verloop van de belangrijkste zoöplanktontaxa (cladoceren en copepoden) in Hazewinkel 

 

De graasdruk van het macro-zoöplankton op het fytoplankton kan geschat worden volgens 

de methoden van Jeppesen et al. (1994) en Blindow et al. (2000). Hierbij wordt verondersteld 

dat copepoden dagelijks de helft van hun biomassa aan algen opnemen, terwijl cladoceren 

dagelijks een hoeveelheid algen opnemen die gelijk is aan hun eigen biomassa. De 

graasdruk kan aldus uitgedrukt worden als de ratio van door macro-zoöplankton opgenomen 

fytoplanktonbiomassa ten opzichte van de totale fytoplanktonbiomassa. Hoe hoger deze 

ratio, hoe sterker de top-down controle van het fytoplankton door het macro-zoöplankton en 

wanneer deze ratio hoger is dan 100 wordt het fytoplankton dusdanig onderdrukt dat er een 

netto-afname van fytoplanktonbiomassa optreedt. Voor deze berekening wordt verondersteld 

dat 48% van de biomassa bij zoöplankton uit koolstof bestaat (Andersen & Hessen 1991). 
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Figuur 36: maandelijkse schatting van de graasdruk op fytoplankton in Hazewinkel 

De graasdruk is in Hazewinkel doorgaans vrij hoog (Fig. 36). Met uitzondering van augustus 

en september wordt de kritische ratio van 100 telkens ruim overschreden. Ze is maximaal in 

mei en de sterke begrazing resulteerde toen in een typische helderwatertoestand met een 

minimale fytoplankton C-biomassa. De fytoplanktonproduktie was toen niet in staat om het 

verlies door begrazing te compenseren, wat resulteerde in minimale biomassa’s van 

voornamelijk begrazingstolerante flagellaten (Cryptomonas erosa en een niet nader 

gedetermineerde goudalg). De hoge begrazingsdruk is vooral te wijten aan een hoge 

abundantie van de watervlo Daphnia galeata in het pelagiaal. Centricate diatomeeën zijn een 

geliefkoosde voedselbron voor macro-zoöplankton en in vele meren wordt deze typische 

voorjaarsbloei grotendeels weggegraasd door de zich ontwikkelende watervlopopulaties. 

Bovendien werd in mei een hoge densiteit van de rotifeer Conochilus unicornis 

waargenomen in het water (Fig. 37). Deze soort vormt met het blote oog zichtbare 

bolvormige kolonies in de waterkolom en kan dan eveneens een significante graasdruk 

hebben uitgeoefend op het aanwezige fytoplankton. In augustus en september is de 

graasdruk minimaal en is het aanwezige zoöplankton niet in staat om de 

fytoplanktonpopulaties te onderdrukken.  
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Figuur 37: enkele opvallende organismen die in mei aan het wateroppervlak werden aangetroffen. (a) filamenten 

van de groenwieren Zygnema (bovenste 2) en Spirogyra (onderste 2) uit een ‘flab’-laag ter hoogte van de litorale 

zone in het noordwestelijke gedeelte van Hazewinkel, (b) kolonie van de rotifeer Conochilus unicornis die 

massaal als groene bolletjes in het water zichtbaar was 

 

3.3.3.4 Stratificatie 

Snelgroeiende, zich gemakkelijk aan wisselende omstandigheden aanpassende soorten (r-

strategen), zoals kleine centricate diatomeeën of cryptofyten, zullen de soortensamenstelling 

domineren wanneer de verblijftijd van het water kort is. De ontwikkeling van grotere, 

traaggroeiende taxa (k-strategen), duidt dan weer op stabielere omstandigheden (Reynolds 

1996). In monomictische meren wordt de afwisseling van deze groepen frequent 

waargenomen tijdens het groeiseizoen, wat in verband staat met de watergelaagdheid 

tijdens de zomer. 

 

3.3.4 Beoordeling 

Op basis van de verzamelde data wordt voor het kwaliteitselement fytoplankton het GEP 

bereikt (Tabel 11). De aanwezigheid van een drijflaagje van potentieel toxische 

cyanobacteriën toont enige vorm van verstoring aan maar was tijdens het bemonsteringsjaar 

te beperkt in tijd en ruimte om de maatlat sterk negatief te beïnvloeden.  

Tabel 11: kwaliteitscores voor de deelmaatlat biomassa (chlorofyl a) en voor de deelmaatlat soortensamenstelling 
(% cyanobacterieën) voor de maandelijkse, geïntegreerde waterstalen uit Hazewinkel 

  
chl a  
(µg.l

-1
) EKR 

EKR 
norm. toestand % cyano's EKR 

EKR 
norm. toestand eindscore 

23/04/2014 2,1 1,5 1 GEP 0,4 7 1 GEP 
 20/05/2014 2,2 1,4 1 GEP 2,0 1,3 1 GEP 
 17/06/2014 2,7 1,2 1 GEP 0,1 26 1 GEP 
 29/07/2014 3,6 0,90 0,96 GEP 0,4 7 1 GEP 
 26/08/2014 4,4 0,73 0,88 GEP 7,5 0,33 0,66 GEP 
 23/09/2014 4,6 0,69 0,86 GEP 19 0,13 0,44 M 
 7/10/2014 4,7 0,69 0,86 GEP 18 0,14 0,45 M 
 

          gemiddelde 3,5 0,92 1 GEP 6,7 0,38 0,70 GEP 0,70 
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3.4 Macrofyten 

3.4.1 Materiaal en methoden 

Een combinatie van staalnamemethoden werd toegepast tijdens volgende campagnes: 

 pre-survey 1: verkenning vanaf oever (INBO); 

 pre-survey 2: ***juni 2014: Afbakenen van zones en eerste opnamen; 

 survey 1: INBO: Duikers ingezet om 3 transecten te bemonsteren op verschillende dieptes; 

 survey 2: 26 Juni 2014: Duikers hebben dieptelijn tot waar vegetatie voorkomt in kaart gebracht, 

staalnames transect recht oeverstuk; 

 survey 3: 8 september 2014: Systematisch hele meer afgevaren met boot, Soortensamenstelling en –

abundantie bepaald in alle zones. 

Een opname is uitgevoerd van de vegetatiesoortensamenstelling en –abundantie van de 

watervegetatie in de gehele vijver, tot op een diepte van 4 m, zoals voorgeschreven voor het 

type Aw-e. Het meer werd in 25 segmenten verdeeld, met voor elk segment een opname 

vanaf de oever tot -2 m en van -2 m tot -4 m diep (Fig. 38).  

 

Figuur 38: situering van vegetatiesegmenten in Hazewinkel (achtergrond Orthofotomozaiek, middenschalig, 

winteropname, kleur, meest recent, Vlaanderen 2013.01, GDI-Vlaanderen) 

In juni 2014 werden de verschillende zone’s afgebakend en werd er ook een eerste 

voorlopige inventarisatie van de planten gedaan. Op 26 juni 2014 werden duikers ingezet om 

3 transecten te bemonsteren op verschillende dieptes en om de maximale diepte te bepalen 

waarop nog vegetatie voorkwam. Op 8 september 2014 werd het meer dan systematisch 

afgevaren met een boot en werd de soortensamenstelling en -abundantie bepaald in alle 

zones door UA. Bij twijfel over soortendeterminatie werd een hark gebruikt om de planten 
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boven water te halen. Dit werd al wadend door het water herhaald door INBO. Alle gegevens 

werden samengevoegd tot 1 dataset. 

Abundantieschattingen van de waterplanten gebeurden met een vereenvoudigde Tansley-

schaal (cf. hoofdstuk 2 in Schneiders et al., 2004). De identificatie is gebeurd tot op het door 

Leyssen et al. (2005) opgegeven niveau. Voor de kwaliteitsbepaling is de door Schneiders et 

al. (2004) en Leyssen et al. (2005) voorgestelde methode voor wateren van het type Aw-e 

als uitgangspunt gebruikt. Typespecifieke waterplanten, evenals verstoringsindicatoren 

worden voor het type Aw-e opgesomd door Lock et al. (2007). Er werd gebruik gemaakt van 

een geactualiseerde standaardlijst (versie 29-11-2013). 

 

3.4.2 Resultaten 

In totaal werden er 61 soorten macrofyten waargenomen in Hazewinkel (Tabel 12) De 

meeste soorten behoren tot de helofytengroep en werden nabij de oever in het water 

waargenomen. De lijst bevat verder 10 submerse soorten, twee kroossoorten en twee types 

macroalgen. De diversiteit van submerse soorten dient gerelativeerd te worden gezien 6 

soorten maar een enkele keer zijn aangetroffen, of in zeer lage bedekkingen werden 

waargenomen.  

Nagenoeg alle verstevigde oevers zijn dicht begroeid, vooral met grassen, zegges en 

ruigtekruiden (Epilobium hirsutum, Eupatorium cannabinum, Rumex hydrolapathum,…), 

maar ook met opvallend veel moeraswederik. Aan de noordzijde blijft de begroeiing op 

sommige plaatsen beperkt door overhangende takken van grotere bomen en wilgenstruweel. 

Sommige delen worden regelmatig tot vrijwel aan de waterlijn gemaaid. Met helofyten 

begroeide zones zijn eerder beperkt in oppervlakte en vooral aan de noordoever aanwezig. 

Aan de zuidoever blijft hun ontwikkeling beperkt tot een zeer smalle band, aan de noordzijde 

kunnen ze een tot een 10-tal m brede gordel vormen. Riet, grote lisdodde en grote egelskop 

zijn hierbij de voornaamste soorten. De watervegetatie wordt gedomineerd door smalle 

waterpest (Elodea nutallii) en aarvederkruid (Myriophyllum spicatum). Plaatstelijk werden 

hogere bedekkingen genoteerd van brokkelig kransblad (Chara contraria) en sterkranswier 

(Nitellopsis obtusa).  

Op smalle waterpest na blijft de aanwezigheid van neofyten beperkt.  

De EKC-scores van de verschillende deelmaatlatten scoorden goed tot zeer goed (Tabel 

13). De waargenomen soorten zijn meestal typespecifiek voor het watertype Awe. De niet 

type-specieke soorten komen voor in lage bedekkingen, behalve smalle waterpest. Deze 

soort wordt als een invasieve exoot beschouwd en bepaalt in sterke mate de score voor 

deze deelmaatlat (EKR TS 0,69). Indien E. nuttallii als typespecifiek zou beschouwd worden, 

wordt een zeer goede score bekomen (EKR TS 0,88). Het aantal verstoringsindicerende 

soorten is laag te noemen en deze nemen geen hoge bedekkingen in. Hierdoor wordt voor 

deze maatlat een zeer goede score gehaald (EKR V 0,82). Het verwachte aantal 

groeivormen voor het watertype Awe is minstens 8. Er werden ook 8 groeivormen 

waargenomen. Door het voorkomen van kranswieren en magnopotamiden (Potamogeton 

crispus) en de aanwezigheid van een bijzondere soort (Nitellopsis obtusa) wordt voor deze 

deelmaatlat de optimale score gehaald van 1,0. De deelmaatlat vegetatieontwikkeling scoort 

met 0,98 eveneens in het bereik ‘zeer goed’. Er was in alle segmenten voldoende vegetatie 

aanwezig. Er werden slechts 2 segmenten opgemerkt waarbij de vegetatie de volledige 

waterkolom opvulde. 
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Wegens het ‘one out – all out’ principe kunnen we besluiten dat de EKC-score voor de 

macrofyten voor Hazewinkel als een ‘goed of beter ecologisch potentieel’ mag aangeduid 

worden.  

 

Tabel 12: lijst van waargenomen macrofytensoorten. Alleen macrofyten die in het water 

stonden werden in deze lijst opgenomen. Soorten aangeduid met een (B) worden als 

bijzonder aanschouwd en verhogen de score voor groeivormen 

 

 

Tabel 13: EKC-scores van de verschillende deelmaatlatten voor Hazewinkel onder het Aw-e type met Elodea 
nuttalli als niet-typespecifiek 

deelmaatlat code EKC-score EKC-klasse 

typespecificiteit TS 0,69 GEP of beter 

verstoring V 0,82 GEP of beter 

groeivormen GV 1,00 GEP of beter 

vegetatieontwikkeling VO 0.98 GEP of beter 

 

3.4.3 Europees beschermde vegetaties 

Vooral in de diepere delen (2-4 m) en lokaal in ondiepe delen (segment 21) werden 
kranswiervegetaties waargenomen die soms dichte vegetaties vormden (kranswierweiden). 

 

HAZEWINKEL   

Agrostis stolinifera Eupatorium cannabinum Polygonum amphibium 

Alisma plantago-aquatica Galium palustris Potamogeton crispus 

Alnus glutinosa Glyceria maxima Potamogeton pectinatus 

Angelica sylvestris Heracleum sphondylium Potamogeton pusillus 

Bidens frondosa Impatiens glandulifera Pulicaria dysenterica 

Bidens tripartita Iris pseudacorus Rorippa amphibia 

Calystegia sepium Juncus effusus Rubus spec. 

Cardamine pratensis Lemna minor Rumex hydrolapathum 

Carex acuta Lemna minuta Salix alba 

Carex acutiformis Lotus pedunculatus Salix cinerea 

Carex disticha Lycopus europaeus Scirpus lacustris 

Carex pseudocyperus Lysimachia thyrsiflora Scutellaria galericulata 

Carex riparia Lysimachia vulgaris Solanum dulcamara 

Ceratophyllum demersum Lythrum salicaria Sparganium erectum 

Chara contraria Menyanthes trifoliata Stachys palustris 

Chara globularis Myosotis scorpioides Symphytum officinale 

Chara vulgaris Myosoton aquaticum Typha latifolia 

draadwier Myriophyllum spicatum Valeriana repens 

Elodea nuttallii Nitellopsis obtusa Zannichellia palustris 

Enteromorpha intestinalis Phalaris arundinacea  

Epilobium hirsutum Phragmites australis  
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Sterkranswier (Nitellopsis obtusa) en brokkelige kransblad (Chara contraria) (Fig. 39) zijn 
typerend voor het habitattype 3140: ‘kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische 
Chara spp. vegetaties’ (Denys et al. 2007; Leyssen et al. 2009). Naast deze soorten komen 
verspreid nog andere kranswieren voor, zoals gewoon kransblad (Chara vulgaris) als breekbaar 
kransblad (Chara globularis). Gezien de aanwezigheid van voldoende grote kranswiervelden die 
voor meer dan 50% bestaan uit sleutelsoorten en een goed doorzicht, verkeert het habitattype 
voor deze criteria in een gunstige staat van instandhouding (SVI). Voor het criteria ‘exoten’ scoort 
de SVI echter ongunstig door de dominante aanwezigheid van smalle waterpest (Elodea nutallii).  

 

Figuur 39: twee typische soorten kranswieren van het Europees beschemrde habitattype 3140 die in Hazewinkel 

voorkomen: rechts sterkranswier (Nitellopsis obtusa) en links Chara contraria (brokkelig kransblad) 

 

3.4.4 Vegetatieontwikkeling in diepere zones 

Door duikwaarnemingen kon de maximale diepte waarop vegetatie voorkomt nauwkeurig 

bepaald worden. Verder kon ook een beeld worden gevormd van de vegetatieontwikkeling in 

de diepere delen (> 4 m). De maximale diepte waar vegetatie werd vastgesteld is 8 meter. 

Het betrof enkele planten van smalle waterpest (Elodea nutallii) (Fig. 40) en sterkranswier 

(Nitellopsis obtusa) op het duiktransect in het oostelijke deel van de plas. De duiktransecten 

in het westelijke deel leverde op deze diepte geen vegetatie op. Daar werd maximaal op 6-7 

meter diepte vegetatie waargenomen. De bedekking van de vegetatie in deze dieptezones is 

op plasniveau (>6 m) zeer schaars (1 tot >1%, totale bedekking). In de zones van 0 tot 3 m 

werden op de transecten steed hoge bedekking genoteerd (80-90%) die bovendien een 

aanzienlijk deel van de waterkolom in beslag namen. Hoge bedekkingen werden ook 

genoteerd in het oostelijke deel van de plas tot op een diepte van 4 m. Tussen de 3 a 4 

meter en 6 meter is een overgangszone aanwezig waarbij wisselende bedekkingen werden 

waargenomen. De bedekking van de vegetatie nam af naar de diepere delen toe en 

varieerde van van 60% (oostelijk traject) over 30% naar 10% of 5% (westelijke trajecten) in 

de 5 tot 6 meter zone. Er kan globaal gesteld worden dat er tot op 4 meter veel vegetatie 

aanwezig is en dat deze tussen 4 en 6 meter vrij snel afneemt in bedekking om tot op een 

diepte van 7-8 meter zeer schaars te worden. Aan de hand van de bathymetrische kaart (Fig. 

4) kunnen we stellen dat ongeveer 20% van de plas goed begroeid is met vegetatie (5 m) en 

dat vegetatiegroei mogelijk is in 30% van de plas (8 m). De groei van macrofyten is sterk 

afhankelijk van het lichtklimaat. De gemiddelde eufotische diepte van april tot oktober 

bedraagt wel 11 meter (Tabel 10), maar de lichtbehoefte van macrofyten is niet dezelfde als 
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die van plankton. Op basis van de Secchi-diepte (4,7 m) zou, volgens de vergelijkingen van 

Middelboe & Markager (1997) de maximale kolonisatiediepte voor kranswieren ergens rond 

5,75 à 6,2 m liggen en voor caulescente angiospermen rond 4,5 à 4,8 m. De vegetatie volgt 

eerder de diepte van de spronglaag. De gemiddelde waarde van de mengdiepte is 6,9 meter 

met een maximumwaarde van 8 meter en een minimum van 6,5 meter.    

  

Figuur 40: aarverderkruid (Myriophyllum spicatum), links en smalle waterpest (Elodea nutallii) bepalen in grote 

mate het vegetatieaspekt in de Hazewinkelplas 

 

 

3.5 Macro-invertebraten 

3.5.1 Materiaal en methoden 

In 2014 (juni) werden vier monsters door VMM genomen en geanalyseerd (Fig. 41). Van drie 

meetplaatsen zijn eveneens oudere gegevens beschikbaar: nr. 809300 is sinds 1992 

minsten elke twee- à drie jaar bemonsterd, in verschillende seizoenen naargelang het jaar 

(mei tot oktober), nummers 809302 en 809303 op 28/5/2009 en nummers 809303 en 809304 

op 28 juni 2012. Alle meetplaatsen worden gekenmerkt door een met breuksteen verstevigde 

oever. 

 
De meer recente gegevens over de macrofaunasamenstelling zijn ingezameld zoals 

aangegeven door Gabriels et al. (2004) en voorgeschreven door de VMM 

(VMM/AMO/GP2/3.102, Procedure voor de monsterneming van macro-invertebraten in 

oppervlaktewater d.m.v. een handnet, uitgave 4, 15/09/2006). Het betreft een 

semikwantitatieve bemonstering met een standaardhandnet van de verschillende habitats 

(bodem, submerse vegetatie, emerse vegetatie, open water, …) op een aantal ruimtelijk 

verspreide plaatsen, aangevuld met een handmatige inzameling van macrofauna op harde 

substraten. Een overzicht van de mesohabitats op elke staalnameplaats wordt gegeven in 

Tabel 14. Er is evenwel geen informatie beschikbaar omtrent de precieze samenstelling van 

de monsters op elk tijdstip. In 2012-2014 werden monsters genomen op een diepte van 50-

70 cm, uitgezonderd 809302 op 17/6/2014 waar dit slechts ca. 20 cm bedroeg.  
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Figuur 41: ligging van de staalnameplaatsen voor macro-invertebraten in Hazewinkel (achtergrond 

Orthofotomozaiek, middenschalig, winteropname, kleur, meest recent, Vlaanderen 2013.01, GDI-Vlaanderen) 

 
Tabel 14: mesohabitats op de meetplaatsen voor de bepaling van de MMIF in Kanaalplas De Maat 

plaats keien/grind zand detritus bedekking waterplanten open water 

809300 x  x  x 

809302 x    x 

809303 x  x  x 

809304 x X x x x 

 
De monsters zijn op het terrein doorzocht, waarbij van alle waargenomen taxa enkele 

exemplaren zijn uitgezocht en bewaard in norvanol D (met ether gedenatureerde ethanol 90 

%). De verdere behandeling van de stalen (spoelen, fractioneren, triëren, determineren en 

bepalingen van MMIF) gebeurde volgens de gestandaardiseerde beproevingsmethode van 

de VMM (V/MM/AMO/GBM/2.001, Beproevingsmethode voor de bepaling van de Belgische 

Biotische Index, de Multimetrische Macro-invertebraten Index Vlaanderen en de Biotische 

Waterbodemindex, uitgave 4, 16/10/2006). Determinatie gebeurde tot op het door Gabriels et 

al. (2004) aangegeven taxonomisch niveau. Enkel bij sommige zichtwaarnemingen gebeurde 

de toewijzing tot op de soort. 

 

Het door Gabriels et al. (2004) voorgestelde beoordelingssysteem voor alkalische meren (tot 

op heden zonder verder typologisch onderscheid) is gebruikt voor de kwaliteitsbepaling. De 

hierbij gebruikte index is wat criteria en berekening betreft vrijwel dezelfde als die voor 
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stromende wateren. Er werd een aparte EKR bepaald voor alle stalen. Bij meerdere stalen in 

hetzelfde jaar geeft het gemiddelde hiervan de EKC voor het (deel)waterlichaam. 

 

3.5.2 Resultaten en bespreking 

 

Samenstelling 2014 
 
Een lijst van de in 2014 aangetroffen taxa is gegeven in Tabel 15. De meeste individuen 

behoren tot drie groepen: mollusken, zowel kieuw- (Physella, 4,4-18,6%; Potamopyrgus, 0,4-

6%; Valvata 4,8-11,9%) als longademende slakken (Lymnaea 1-21,4%) en in mindere mate 

tweekleppigen (Dreissena 1,6-7,7%; Pisidium 1,1-9,4%), kreeftachtigen (inz. Gammaridae, 

4,8-18,2%, Asellidae 3,2-8%) en kokerjuffers (vooral Hydroptilidae 2-19,1%). Het overwicht 

van planten-, detritus- en perifytoneters staat in verhouding tot de dichte 

waterplantenbegroeiing nabij de oever. Ook de filteraars zijn wellicht eerder op detritus dan 

op echt plankton aangewezen. De samenstelling ter hoogte van de aanlegplaatsen (809300) 

verschilt nogal van de andere meetpunten door de vele Hydroptilidae en wat meer 

Tubificidae, maar weinig Gammaridae. Dreissena en Bythinia lijken het mogelijk wat minder 

goed te doen aan de noord-oostzijde. De relatieve hoeveelheid van de ingezamelde 

substraten kan echter het verkregen beeld in sterke mate bepalen, zodat een meer 

gestandaardiseerde bemonstering nodig zou zijn ter bevestiging. 

De niet-inheemse soorten, voor zover uit de gegevens af te leiden valt, blijven beperkt tot de 

mollusken en kreeften die in zowat alle grotere Vlaamse wateren aanwezig zijn. 

Tijdens het veldwerk in 2014 werden Dreissena polymorpha, Corbicula fluminea, Unio 

pictorum en U. tumidus genoteerd, alsook wolhandkrabben (Eriocheir sinensis). De 

stroommossels (Unio) komen niet in grote dichtheden voor. Wat de libellen betreft werd 

vooral in het voorjaar een soortenrijke fauna waargenomen (in het totaal 18 soorten), waarbij 

de aanwezigheid van een grote populatie bruine korenbout (Libellula fulva) opviel. Andere 

opgemerkte soorten waren watersnuffel (Enallagma cyathigerum), lantaarntje (Ischnura 

elegans), azuurwaterjuffer (Coenagrion puella), vuurjuffer (Pyrrhodoma nymphula), 

houtpantserjuffer (Lestes viridis), grote en kleine roodoogjuffer (Erythromma najas, E. 

viridulum), kanaaljuffer (E. lindenii), smaragdlibel (Cordulia aenea), vuurlibel (Crocothemis 

erythraea), gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum), grote en zuidelijke keizerlibel (Anax 

imperator, A. parthenope), paardenbijter (Aeschna mixta), bloedrode – en bruine heidelibel 

(Sympetrum sanguineium, S. striolatum) en plasrombout (Gomphus pulchellus). Minder dan 

de helft van deze genera vinden we als larven terug in de monsters. 
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Tabel 15: lijst van macro-invertebraten die in 2014 (17 juni) zijn waargenomen in Hazewinkel en hun aantallen (* 
enkel niet-inheems, (+) veldwaarneming Dendrocoelum lacteum)  

  taxon 809300 809302 809303 809304 
Plathelminthes Dendrocoelum 7 (+) 8 (+) 2 - 
 Dugesia 30 14 8 - 
 Polycelis 1 18 - - 
Oligochaeta Naididae 9 3 6 9 
 Tubificidae 68 6 16 15 
Hirudinea Erpobdella 20 16 5 10 
 Glossiphonia 11 1 - - 
 Helobdella 16 2  7 
 Hemiclepsis - - 1 - 
 Piscicola 1 - - 1 
Mollusca Acroloxus 2 3 - 2 
 Anisus - - - 2 
 Bathyomphalus 10 10 19 4 
 Bithynia 69 45 8 - 
 Corbicula* 51 4 - 10 
 Dreissena* 115 82 37 16 
 Ferrissia 1 - 2 1 
 Gyraulus 53 43 60 44 
 Hippeutis 11 4 12 22 
 Lymnaea 84 59 12 219 
 Physa - 1 - - 
 Physella* 65 143 219 80 
 Pisidium 16 61 111 37 
 Planorbis 6 21 - 10 
 Potamopyrgus* 89 26 5 50 
 Sphaerium 7 - 15 19 
 Valvata 159 53 140 49 
Acari Hydracarina 24 32 38 22 
Crustacea Asellidae 47 50 43 82 
 Cambaridae* - - 2 1 
 Crangonyctidae* - 1 4 2 
 Gammaridae 71 200 150 138 
Diptera Ceratopogonidae 7 21 37 3 
 Chironomidae non thummi-plumosus 60 14 16 56 
 Chironomidae thummi-plumosus 9 - 2 1 
 Limoniidae - 3 1 - 
Megaloptera Sialis - - 6 7 
Coleoptera Dytiscidae - - 1 - 
 Elminthidae - - - 21 
 Haliplidae 5 - 2 1 
 Hydrophilidae 5 2 4 - 
Hemiptera Gerris 2 - 20 - 
 Ilyocoris 3 2 - - 
 Micronecta - 1 1 - 
 Sigara 2 - - 6 
Odonata Erythromma 9 - - 16 
 Ischnura 13 13 19 8 
 Libellula - - 2 - 
 Orthetrum - - 2 - 
 Platycnemis - 1 - - 
 Sympetrum 2 - 8 - 
Ephemeroptera Cloeon 8 2 4 10 
Trichoptera Ecnomidae 1 3 3 15 
 Hydroptilidae 283 89 104 20 
 Leptoceridae 28 28 25 7 
 Polycentropodidae - 4 - - 
 Psychomyidae 4 11 5 - 

aantal individuen  1484 1100 1177 1023 
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Beoordeling 2014 
 
Er zijn geen grote verschillen tussen de scores van de monsters voor de vijf deelmaatlatten 

(Tabel 16). Het aantal taxa is steeds vrij hoog (39-44), maar de diversiteitsscore is eerder 

laag door de ongelijkmatige verdeling van het aantal individuen. Aan de rechte oever zijn 2 

EPT-taxa meer aangetroffen dan aan de luwere en meer met bomen en struiken begroeide 

overzijde. Alle monsters krijgen een zeer hoge MMIF. De gemiddelde EKC bedraagt 0,89, 

wat beantwoordt aan een goed of beter ecologisch potentieel. Voor natuurlijke wateren is 

vanaf een score van 0,90 sprake van een zeer goede ecologische toestand (Gabriels et al. 

2010). 

 
Tabel 16: maatlatscores (TAXA: aantal taxa; EPT: aantal EPT-taxa; INTOL: aantal overige intolerante taxa; SWI: 
Shannon-Wiener Index; GTS: gemiddelde tolerantiescore) en MMIF van de stalen genomen in Hazewinkel in 
2014, bij inbegrip van alle taxa 

plaats datum maatlatwaarden maatlatscores MMIF 

   TAXA EPT INTOL SWI GTS TAXA EPT INTOL SWI GTS  

809300 17/06/2014 44 6 13 1,77 5,16 4 4 4 2 4 0,90 

809302 17/06/2014 41 7 10 1,80 5,12 4 4 4 2 4 0,90 

809303 17/06/2014 43 6 13 1,84 5,16 4 3 4 2 4 0,85 

809304 17/06/2014 39 5 12 1,89 5,10 4 3 4 3 4 0,90 

gemiddelde   41,8 6,0 12,0 1,8 5,1 4,0 3,5 4,0 2,3 4,0 0,89 ± 0,03 

 
Omdat niet alle identificaties tot op soortniveau gebeurd zijn is het niet mogelijk om de MMIF 

bij uitsluiting van niet-inheemse taxa op consequente wijze te bepalen. 

 

Samenstelling 2009-2012 

De van 2009 tot 2012 aangetroffen ter hoogte van meetpunt 809300 aangetroffen 

soortensamenstelling wordt in Tabel 17 getoond. Op te merken valt dat, met uitzondering 

van 2009, het aantal getelde individuen in alle jaren aanzienlijk tot veel lager was dan in 

2014 en dat de totalen ook in deze monsters met meer dan een factor tien kunnen 

verschillen, wat vergelijking problematisch maakt. Ook het zeer uiteenlopende tijdstip van 

bemonstering is hiervoor weinig ideaal. Hoewel Gabriels et al. (2010) enkel de koudste 

periode afraden, ondergaan invertebratengemeenschappen ook tussen lente en herfst grote 

veranderingen onder invloed van fenologie, voedselaanbod, predatie en abiotisch milieu. 

Enkel al het vegetatieverloop kan voor extreme verschillen zorgen. De monsters van 

1992,1996, 2002 en 2007 zijn in dit opzicht het meest afwijkend van deze in 2014. 

Er zijn nauwelijks consistente evoluties te melden, behalve het verschijnen van Gammaridae 

in 1999 en van Dreissena polymorpha in 2002, gevolgd door hun goede vertegenwoordiging 

in de meeste daaropvolgende jaren. Crangonyctidae zijn, in tegenstelling tot 2014, niet 

aangetroffen. Heel misschien is er ook sprake van een afname van bepaalde Chironomidae 

sinds 2006 en een lichte uitbreiding van Valvata sinds 2012. De Hydroptilidae komen pas op 

sinds 2009. Physella wordt in 2005 voor het eerst genoteerd en Corbicula in 2006, enkele 

jaren na de eerste Cambaridae (2002). Sommige taxa vertonen opmerkelijke maar vluchtige 

maxima in specifieke jaren: Asellidae in 1994 (27%), Pisidium in 1996 (40%), Leptoceridae in 

1999 (16%), Potamopyrgus antipodarum in 2007 (76%), Naididae in 2009 (55%). 
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Tabel 17: lijst van macro-invertebraten die van 2009 tot 2012 zijn waargenomen in Hazewinkel op het meetpunt 
809300 en hun aantallen (* volledig niet-inheems, (+) veldwaarneming Dendrocoelum lacteum) 

 jaar 1992 1994 1996 1999 2002 2005 2006 2007 2009 2012 

 
datum 21/09 10/6 16/04 15/06 10/10 20/05 30/06 2/10 28/05 28/06 

Plathelminthes Dendrocoelum - - - - - - - - - (+) 2 

 
Dugesia 11 11 2 2 11 10 3 8 4 15 

 
Polycelis - 2 - - - - - - 3 - 

Oligochaeta Lumbriculidae 2 - 1 - 3 3 - - 1 - 

 
Naididae - 11 11 2 11 29 - 4 502 - 

 
Tubificidae - 2 11 2 3 2 3 - - 3 

Hirudinea Erpobdella 2 11 2 2 1 2 1 2 - 13 

 
Glossiphonia 1 1 - 1 - - - - 2 6 

 
Helobdella 2 2 - 2 1 - - 2 - 4 

 
Hemiclepsis - - - - - - - - 1 - 

 
Piscicola - 2 - 2 1 1 1 - - 3 

 
Theromyzon - - - - - - - - 1 - 

Mollusca Acroloxus - - - - 1 2 - - 3 - 

 
Ancylus - - - - 3 - - - - - 

 
Anisus - - 2 - - - - - - 1 

 
Bathyomphalus - - - 2 - - - - - 6 

 
Bithynia 11 2 11 2 3 - - - 14 30 

 
Corbicula* - - - - - - 15 9 - - 

 
Dreissena* - - - - 5 30 25 50 150 100 

 
Gyraulus - 

2 2 2 1 2 - 
5 - 

15 

 
Hippeutis - - - - - - - - - 3 

 
Physa - 

2 2 - - - 1 - - - 

 
Physella* - - - - - 4 - 

2 4 
 

 
Lymnaea 11 11 2 2 - - - - 60 35 

 
Pisidium - 2 51 2 2 5 12 5 - - 

 
Planorbarius - - 

1 - - - - - - - 

 
Planorbis 2 - - - - - - - - 1 

 
Potamopyrgus* 2 2 11 2 11 20 3 440 - - 

 
Sphaerium 1 - - - - 4 - - - - 

 
Valvata 2 2 2 2 1 3 2 4 5 20 

Acari Hydracarina 11 - - - 3 6 5 10 23 2 

Crustacea Argulidae 2 - - - - - - - - - 

 
Asellidae 11 51 2 2 11 20 1 - 

10 60 

 
Cambaridae* - - - - 

1 - 
3 - - - 

 
Gammaridae - - - 11 11 40 30 25 20 120 

 
Mysidae - - - - - - - - 4 - 

Diptera Ceratopogonidae - - - - - 1 - 
2 6 3 

 
Chironomidae non thummi-plumosus 101 51 2 11 11 20 30 7 25 12 

 
Chironomidae thummi-plumosus - - 1 - - - - - - - 

 
Limoniidae - - - - 6 - - - - 2 

 
Psychodidae - 

2 - - - - - - - 2 

 
Tipulidae - - - -  - - - - 1 

Megaloptera Sialis - - - - 2 - 2 - - 2 

Coleoptera Dytiscidae - - - - 1 - - - - - 

 
Haliplidae 2 

 - - - - - - - 2 

 
Hydrophilidae - 

1 - - - - - - 1 - 

Hemiptera Corixa 1 - - - - - - - - - 

 
Gerris 2 - - - - - - - - - 

 
Micronecta - 

11 - - - 25 - - 3 - 

 
Nepa - - - - - - - - - 

1 

 
Sigara 11 1 2 - - - - - 14 - 

Odonata Coenagrion - 
2 2 2 - - - - - - 

 
Ischnura 11 - - 2 - 1 - - 2 15 

 
Platycnemis - - - - - - - - - 1 

 
Sympetrum - - - - - - - - - 1 

Ephemeropter
a 

Baetis 11 - 
1 - - - - - - - 

 
Caenis 2 1 - - 

1 2 1 1 1 1 

 
Cloeon - - - - 3 - - - - 4 

Trichoptera Brachycercus - - 2 - - - - - - - 

 
Ecnomidae 2 - 

1 - 
3 - - - - - 
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Phryganeidae - - - - 1 - - - - 1 

 
Hydroptilidae - - - - 3 5 1 3 46 50 

 
Leptoceridae 1 - 

2 11 11 - 
2 3 6 45 

 
Limnephilidae - 2 - - - 

14 - - 6 - 

 
Polycentropodidae - 1 - - 1 - - - - - 

 
Psychomyidae 2 - 

2 - 
2 6 - - 2 6 

aantal 
individuen  

217 188 128 66 129 257 141 582 919 588 

 

Tabel 18 toont de gegevens voor de andere meetpunten. Met uitzondering van 809303 in 

2012 zijn telkens ca. 400-600 individuen gedetermineerd. De bemonsteringsperiode is 

vergelijkbaar met deze in 2014. Ook hier lijken Chironomidae non thummi-plumosus de 

laatste jaren wat minder talrijk te zijn geworden. In tegenstelling tot in 2014 en vergelijkbaar 

met meetplaats 809300, is Caenis in elk monster gevonden. Een kwestie van 

substraatselectie bij de bemonstering?  

Tabel 18: lijst van macro-invertebraten die in 2009 en 2012 zijn waargenomen in Hazewinkel op de meetpunten 
809302, 809303 en 809304 en hun aantallen (* enkel niet-inheems, (+) veldwaarneming Dendrocoelum lacteum). 
Tevens veldwaarneming Gerris bij 809303 op 28/5/2009 

 
datum 28/05/2009 28/05/2009 28/06/2012 28/06/2012 

 
meetplaats 809302 809303 809303 809304 

Plathelminthes Dendrocoelum - (+) 2 - - 

 
Dugesia 7 - 1 - 

 
Polycelis - 25 - - 

Oligochaeta Lumbriculidae 2 10 - - 

 
Naididae 7 - - - 

 
Tubificidae 2 40 - 15 

Hirudinea Erpobdella 5 2 2 20 

 
Glossiphonia 4 4 - 2 

 
Haemopis - - - 1 

 
Helobdella 3 - - 7 

 
Piscicola 4 3 3 2 

 
Theromyzon - - - 1 

Mollusca Acroloxus 5 1 - - 

 
Anisus - - - 2 

 
Armiger - 4 - - 

 
Bathyomphalus - - 2 - 

 
Bithynia 30 10 - 2 

 
Dreissena* 70 40 6 30 

 
Gyraulus 1 - 3 15 

 
Hippeutis - 1 3 - 

 
Physella* 20 - 8 - 

 
Segmentina - 1 - - 

 
Lymnaea 12 19 8 35 

 
Pisidium 30 50 25 15 

 
Planorbis - - - 5 

 
Potamopyrgus* - 1 2 100 

 
Sphaerium 2 3 11 5 

 
Valvata 2 7 3 25 

Acari Hydracarina 5 10 - 14 

Crustacea Asellidae 30 60 40 40 

 
Cambaridae* - - 1 3 

 
Gammaridae 20 40 50 150 

Diptera Ceratopogonidae 2 5 3 1 

 
Chironomidae non thummi-plumosus 50 150 20 25 

 
Chironomidae thummi-plumosus - - 6 1 

 
Limoniidae - - 4 3 

 
Tipulidae - - - 6 

Megaloptera Sialis 2 - 21 2 

Coleoptera Haliplidae - - 1 3 

 
Hydrophilidae - 8 - - 

 
Noteridae - - - 2 
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Hemiptera Micronecta - 1 - - 

 
Sigara - - 3 1 

Odonata Coenagrion 1 1 - - 

 
Erythromma - - - 2 

 
Ischnura 7 7 25 5 

 
Sympetrum - - 3 2 

Ephemeroptera Caenis 18 62 3 8 

 
Cloeon - - 1 2 

Trichoptera Brachycercus - - - - 

 
Ecnomidae 2 4 - - 

 
Phryganeidae - - - 5 

 
Hydroptilidae 30 5 - 60 

 
Leptoceridae 8 9 10 11 

 
Limnephilidae 4 2 - - 

 
Psychomyidae 7 - 2 1 

 aantal individuen 392 587 270 629 

 

Sowieso is er bij invertebratenmonsters een aanzienlijke variatie te verwachten in 
soortensamenstelling en individuenaantallen. Niettemin dient er naar gestreefd te worden 
dat, indien dezelfde meetplaatsen/waterlichamen herhaaldelijk bemonsterd worden, dit op 
een zo uniform mogelijk tijdstip gebeurt. Ook is verder onderzoek naar de gevolgen van 
seizoenvariaties op de MMIF wenselijk. Een goede documentatie van de effectief 
bemonsterde substraten/mesohabitats op het veldformulier is alleszins belangrijk om de 
vergelijkbaarheid van MMIF-uitkomsten te optimaliseren. 

Beoordeling 2009-2012 

Bij de oudere monsters vallen de wisselvallige en meermaals lage MMIF-scores op (Tabel 

19). Dit is vooral tot 2007 het geval, maar ook daarna blijft het beeld heterogener dan in 

2014. Een belangrijke reden hiervoor is ongetwijfeld het beperkt aantal individuen waarop 

sommige scores gebaseerd zijn. De metrieken TAXA, EPT en INTOL zijn hiervan sterk 

afhankelijk en kunnen enkel toenemen naarmate meer exemplaren gescreend worden. Fig. 

42 toont het verband tussen het aantal taxa, het aantal EPT-taxa en het aantal intolerante 

taxa waarop de MMIF berekend wordt en het aantal gedetermineerde individuen voor alle 

monsters. De toename van deze metrieken met het aantal individuen spreekt voor zich. Pas 

vanaf minstens een 600-tal exemplaren is er sprake van enige stabilisatie van de scores en 

vergelijkbaarheid met de resultaten van 2014. De sterk afwijkende positie van het monster 

van meetplaats 809300 op 2/10/2007 (18 taxa op 582 getelde individuen) wijst mogelijk op 

een seizoeneffect, maar ook het voorgaande jaar werd hier een vergelijkbaar aantal taxa 

vastgesteld, zij het bij een veel kleiner totaal aantal exemplaren (19/141). Dit betekent 

niettemin dat van alle bepalingen voor 2014, hooguit die van meetplaatsen 809300 en 

809304 op 28/6/2012 (MMIF resp. 0,95 en 0,90 ) en van 809303 op 28/5/2009 (MMIF 0,80) 

op gelijke voet staan met deze van 2014. De hiervoor bekomen MMIF-scores zijn nagenoeg 

identiek. 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat het nodig is om het minimale aantal individuen waarbij 

het aantal taxa een verzadigingspunt bereikt te respecteren om een representatieve MMIF-

uitkomst te bekomen. Dit aantal zal variëren al naargelang de kenmerken van het 

waterlichaam en de macrofaunagemeenschap, maar kan voor elk monster afzonderlijk 

gezocht worden door het opstellen van een cumulatief verloop tijdens de analyse. 
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Tabel 19: maatlatscores (TAXA: aantal taxa; EPT: aantal EPT-taxa; INTOL: aantal overige intolerante taxa; SWI: 

Shannon-Wiener Index; GTS: gemiddelde tolerantiescore) en MMIF van de stalen genomen in Hazewinkel van 

1999 tot 2012, bij inbegrip van alle taxa 

Plaats datum maatlatwaarden maatlatscores MMIF 

   TAXA EPT INTOL SWI GTS TAXA EPT INTOL SWI GTS  

809300 21/09/1992 25 5 6 1,08 5,12 3 3 3 2 4 0,75 

809300 10/6/1994 25 3 6 0,98 4,88 3 2 3 1 3 0,6 

809300 16/04/1996 24 5 4 0,83 4,96 3 3 2 1 3 0,6 

809300 15/06/1999 20 1 5 1,08 4,80 2 1 2 2 3 0,5 

809300 10/10/2002 31 8 6 1,90 5,26 4 4 3 3 4 0,9 

809300 20/05/2005 25 4 6 2,24 4,88 3 3 3 3 3 0,75 

809300 30/06/2006 19 3 3 2,29 5,00 2 2 2 3 3 0,6 

809300 2/10/2007 18 3 3 1,94 5,00 2 2 2 3 3 0,6 

809300 28/05/2009 28 5 5 1,37 5,14 4 4 2 2 4 0,8 

809300 28/06/2012 36 6 9 1,71 5,19 4 4 4 3 4 0,95 

809302 28/05/2009 31 6 5 1,61 4,94 4 3 2 2 3 0,7 

809303 28/05/2009 32 5 10 0,84 5,13 4 3 4 1 4 0,8 

809303 28/06/2012 29 4 8 0,50 5,03 4 2 4 1 4 0,75 

809304 28/06/2012 39 6 9 1,28 5,05 4 4 4 2 4 0,9 

 

 

Figuur 42: verband tussen de waarden voor MMIF-metrieken gebaseerd op aantal taxa en het aantal 

gedetermineerde individuen voor alle bepalingen op meetplaatsen in Hazewinkel. Waarden voor monsters die 

niet in de periode mei-juni genomen werden in rood 
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3.6 Zoöplankton 

Hoewel zoöplankton geen deel uitmaakt van de biotische indicatorenset onder de 

Kaderrichtlijn Water is informatie hierover toch nuttig bij het inschatten van het ecologisch 

functioneren (Lock et al. 2007, Jeppesen et al. 2011; zie ook 3.3.3.3). Daarenboven vormt 

het een belangrijke voedselbron voor tal van andere taxonomische groepen, zoals vissen, 

amfibieën en macro-invertebraten (Gliwicz 2004). 

 

3.6.1 Methode 

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de watervlooienfauna is zowel de pelagiale 

als litorale zone uitvoerig onderzocht. Pelagiale watervlooien werden op hetzelfde tijdstip als 

het fytoplankton maandelijks kwantitatief bemonsterd in de periode april-oktober 2014. 

Litorale watervlooien werden éénmalig (09/07/2014) kwalitatief bemonsterd op acht random 

gekozen plaatsen rondom het meer met een planktonsteeknet (64 μm). Stalen werden 

bewaard in norvanol. Per staal zijn alle watervlooien geteld en geïdentificeerd tot op 

soortniveau (Flössner 2000). Indien er meer dan 300 individuen aanwezig waren, werd een 

substaal genomen en verwerkt. Twee zoöplanktonindices werden berekend die de 

ecologische kwaliteit van Hazewinkel weergeven: de Wetland Zooplankton Index (WZI, 

Lougheed & Chow-Fraser 2002) en de Water Quality of Lentic Shallow Environments Index 

(QAELS, Boix et al. 2005). Details over de berekeningswijze en beoordelingschaal worden 

gegeven door Lock et al. (2007). 

 

3.6.2 Resultaten 

In de plas werden samen 14 soorten waargenomen, waaronder de voor Vlaanderen 

zeldzame soort Pseudochydorus globosus, alsook de eerder occasioneel aan te treffen 

predatoren Polyphemus pediculus en Leptodora kindtii (Tabel 20). Naast cyclopoïde en 

calanoïde copepoden werden in het pelagiaal 5 soorten cladoceren waargenomen. De 

kwantitatieve aspecten in relatie tot het fytoplankton zijn besproken in 3.3.3.3. De afname 

van Daphnia (Fig. 35) doorheen het seizoen doet vermoeden dat hier vanaf augustus-

september een substantiële vispredatie optreedt of dat door overbegrazing van het 

fytoplankton de Daphnia-populatie in de zomer ineenstuikt door voedseltekort. Ook de 

carnivore watervlo Leptodora kindtii kan in augustus bijgedragen hebben aan een lagere 

Daphnia-biomassa. De litorale fauna is, zoals verwacht, aanzienlijk soortenrijker (12 taxa). 

De WZI geeft voor Hazewinkel een goede score (score 4), een vergelijkbaar resultaat wordt 

verkregen met de QAELS (score 7,9). 
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Tabel 20: watervlosoorten in Hazewinkel met voorkomen in Vlaanderen (naar Louette et al. 2007); P: pelagiaal, L: 
litoraal 

 

 

3.7 Vis 

Hoewel de ecologische kwaliteitsbeoordeling van de visgemeenschap geen deel uitmaakt 

van deze studie, geven we toch een kort overzicht van de beschikbare gegevens vermits 

deze informatie belangrijke inzichten verschaft omtrent het ecologisch functioneren van het 

meer. Meer bepaald geeft de soortensamenstelling van het visbestand een klare kijk op de 

topdown-controle van het aquatisch voedselweb en kunnen bijgevolg oorzaken van de 

algemene ecologische kwaliteit van het meer, en eventueel te nemen beheersmaatregelen 

beter worden ingeschat. 

Gegevens over de visgemeenschap werden samengebracht vanuit bemonsteringen door 

middel van schietfuiken en elektrovisserij in oktober 2009 (Van Thuyne et al. niet 

gepubliceerd) en kuil-, zegen-, fuik- en elektrovisserij in november 2012 (Hop 2012)1. In 

totaal werden 19 soorten waargenomen (Tabel 21), waarvan in aantallen baars, voorns, 

paling, pos en zonnebaars domineren in 2009, en baars, brasem, blankvoorn, karper en 

snoek voor wat betreft biomassa in 2012. Opmerkelijk is de aanwezigheid van enkele 

stroomminnende soorten zoals winde en bot en de aanwezigheid van de Habitatrichtlijnsoort 

kleine modderkruiper. De aanwezigheid van bot wijst op een corridor naar de Rupel. 

Samenvattend kunnen we stellen dat de huidige visgemeenschap tot het baars-blankvoorn 

type kan worden gerekend, met begeleiding van snoek, brasem, kolblei en pos (Zoetemeyer 

& Lucas 2002). Dit is voor Hazewinkel ook het meest gepaste type, zodat het beheer zich 

dan ook dient te richten om de huidige visgemeenschap in stand te houden. Voor de kleine 

modderkruiper lijkt het vrijwaren van de huidige omstandigheden (inz. water- en 

substraatkwaliteit) en migratiemogelijkheden voldoende. 

                                                
1 Het veldformulier van de invertebratenbemonstering op meetplaats 809302 van 17/6/2014 

vermeldt driedoornige stekelbaars. 

Soort Zeldzaamheid in VL P L

Acroperus harpae Frequent x

Alona affinis Frequent x

Alona guttata Algemeen x

Alona rectangula Algemeen x

Bosmina longirostris Abundant x x

Camptocercus rectirostris Occasioneel x

Chydorus sphaericus Abundant x x

Daphnia galeata Algemeen x x

Diaphanosoma brachyurum Frequent x

Leptodora kindtii Occasioneel x

Polyphemus pediculus Occasioneel x

Pseudochydorus globosus Zeldzaam x

Scapholeberis mucronata Abundant x

Simocephalus vetulus Abundant x
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Tabel 21: aangetroffen vissoorten met aandeel in aantal en gewicht. Voor de aanwezige vissoorten wordt de 
Nederlandse en wetenschappelijke naam vermeld, habitatvoorkeur (L: limnofiel of waterplantminnend; R: rheofiel 
of stroomminnend; E: eurytoop of onkieskeurig), specifieke bescherming vanwege de Habitatrichtlijn (soorten 
weergegeven in vet), uitheemse oorsprong (*) en trekkend karakter (**) 

 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam L/R/E Hop (2012)

nov/12

Ind./100m Ind./fuik Biomassa

Baars Perca fluviatilis E 19,35 75,65 xx

Blankvoorn Rutilus rutilus E 1,82 1,20 xx

Blauwbandgrondel * Pseudorasbora parva E 0,03

Bot ** Platichthys flesus R 0,02 x

Brasem Abramis brama E xx

Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus E 0,03 x

Giebel * Carassius gibelio L 0,03

Karper * Cyprinus carpio E 0,09 xx

Kleine modderkruiper Cobitis taena E 0,49 0,02 x

Kolblei Blicca bjoerkna E 0,13

Paling ** Anguilla anguilla E 8,02 1,72 x

Pos Gymnocephalus cernuus E 8,16 1,52 x

Rietvoorn Scardinius erythrophthalmus L 4,15 x

Snoek Esox lucius L 0,18 0,02 xx

Snoekbaars Sander lucioperca E 0,07 x

Vetje Leucaspius delineatus L 0,03

Winde Leuciscus idus R x

Zeelt Tinca tinca L 0,46 x

Zonnebaars * Lepomis gibbosus L 20,61 1,13 x

Chinese wolhandkrab * Eriocheir sinensis x

INBO (2009)

okt/09
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4 Besluiten 

4.1 Ecologische toestand 

Voor alle onderzochte beoordeelde groepen, dus excl. vis en fytobenthos, scoorde het 

ecologisch potentieel van Hazewinkel ‘goed of beter’ in het beoordelingsjaar. Zolang de 

hydromorfologie niet gewijzigd wordt blijven hiervoor dus dezelfde kwaliteitsdoelen als voor 

natuurlijke diepe, alkalische meren gelden. Wat de ondersteunende fysisch-chemische 

kwaliteit betreft zijn de totaalfosforconcentratie en de totaalstikstofconcentratie ter hoogte 

van de milieukwaliteitsnorm voor het watertype te situeren en overschrijden de 

zuurstofverzadiging en de pH deze norm. 

Net als bij eerdere studies (o.a. Louette et al. 2008a-d) wijzen de resultaten van dit 

onderzoek in vergelijking met de waarnemingen in voorafgaande jaren echter op het belang 

van een integratie van beoordelingsresultaten over meerdere jaren. Een bemonstering in een 

ander jaar, zoals in 2013 wanneer sterkere waterbloeien optraden, zou wellicht tot een veel 

minder positief fytoplanktonoordeel geleid hebben. Vele Vlaamse oppervlaktewateren, 

bijzonder deze met een relatief goede kwaliteit, vertonen sterke verschillen in zowel fysisch-

chemische condities als gemeenschapssamenstelling tussen jaren. Zonder kennis van de 

betrouwbaarheid van beoordelingen voor het tijdsvenster waarover gerapporteerd wordt 

kunnen immers geen goede uitspraken gedaan worden omtrent de noodzaak van eventuele 

ingrepen of verdere evoluties. 

4.2 Waterberging 

De waterkwaliteit van de omliggende waterlopen – zowel de sloten en beken als de Rupel – 

is minder goed dan de waterkwaliteit van het oppervlaktewater van het meer. De 

nutriëntconcentraties van de omliggende watersystemen zijn doorgaans hoger. Indien 

Hazewinkel zou benut worden als kombergingsgebied voor overstromingen vanuit deze 

omringende waterlopen, dan kan de ecologische toestand van het meer hierdoor verder in 

gevaar komen. De nutriëntconcentraties van de omringende watersystemen zullen bij 

wateroverlast echter anders zijn dan onder de condities waarin de data van voorliggend 

verslag zijn verzameld. Bij hoge debieten hebben de effecten van verdunning, uitspoeling en 

verblijftijden van stromende waterlopen een andere verhouding dan onder gemiddelde 

debieten. Zo zullen de concentraties van het water lager zijn, maar de passerende vrachten 

hoger. Het zal dus afhangen van de hoeveelheid ontvangen water en sediment en de 

eventuele niveauverlagende maatregelen, om te kunnen nagaan of de nutriëntconcentraties 

in Hazewinkel door toedoen van ontvangst van overstromingswater zullen toenemen.  

4.3 Milderende maatregelen 

  

Ondanks de volgens de beoordelingen ogenschijnlijk goede biologische toestand wijzen een 

verhoogde TP-concentratie, uitgebreide zuurstofloosheid van het hypolimnion die in het 

naseizoen vermoedelijk leidt tot fosfaatvrijstelling uit het sediment en het optreden van, al 

naargelang het jaar meer of minder intense, cyanobacteriële bloeien op een reeds vrij ver 

gevorderde eutrofiëring en een wellicht precaire situatie. Vermoedelijk bevindt de vijver zich 

dicht bij een kantelpunt naar een ongunstig ecologisch potentieel. Zowel vanuit ecologisch 



75 
 

als vanuit recreatief oogpunt lijkt het daarom wenselijk de mate van eutrofiëring terug te 

dringen om een duidelijk negatieve evolutie te vermijden.  

In eerste instantie wordt sterk aanbevolen om Hazewinkel zoveel mogelijk te isoleren van de 

omgevende watersystemen, wat de aanvoer (niet de afvoer) van oppervlaktewater betreft, 

om de nutriëntenbelasting te verminderen. Dit zolang deze geen duidelijk verbeterde 

waterkwaliteit vertonen. Door verminderde belasting en verlenging van de verblijftijd, wat de 

zelfreinigende werking ten goede zou komen, kan het huidige kwaliteitsniveau van het meer 

dan duurzamer behouden blijven. De Zwarte Beek en Hazewinkelloop verdienen hierbij 

prioritair de aandacht. Een vermindering van de (reeds beperkte) actuele 

migratiemogelijkheden weegt niet op tegen de gevolgen van een onveranderde 

aanhoudende nutriëntenbelasting. 

Naast een beperking van de aanvoer van vervuild oppervlaktewater kan het nemen van 

actieve maatregelen echter eveneens wenselijk zijn om de ontwikkeling van cyanobacteriën 

te verminderen en een meer stabiele toestand op kortere termijn te bevorderen. Een 

mogelijkheid daartoe is het gedeeltelijk vervangen van hypolimnetisch water, in de periode 

dat de concentraties aan nutriënten en afbraakstoffen (fosfaat, ammonium) hierin het hoogst 

zijn (september-oktober), door water van betere kwaliteit (zgn. hypolimnische retractie). In dit 

geval zou momenteel echter enkel (dieper) grondwater daartoe in aanmerking komen, i.p.v. 

oppervlaktewater zoals gebruikelijk. Daartoe zou het water uit de diepte tijdens eb met een 

beperkt debiet opgepompt en gravitair naar de Rupel afgevoerd kunnen worden. Vooraleer 

hiertoe wordt over gegaan dient echter meer duidelijkheid te bestaan over de lokale kwaliteit 

(zie 3.1.4) en doorstroming van het grondwater.  

Een andere ingreep die mogelijk in aanmerking kan komen is het verminderen van het 

beschikbare fosfaat door behandeling met PSPs (‘solid phase P-Sorbing Products’). Zowel 

calcium, ijzer, aluminium als lanthaan worden in PSP’s gebruikt. Lanthaan geeft wellicht de 

meest permanente binding en wordt toegepast in het vrij populaire Phoslock® 

(www.phoslock.eu; http://www.sepro.com/phoslock/media/PhoslockEuropeNewsletter-

June2012.pdf), een gemodifieerde benthonietklei, die overigens ook veel aluminium en ijzer 

bevat (Spears et al. 2013). Hiermee valt zowel precipitatie uit de waterkolom als verminderde 

vrijstelling uit het sediment te bekomen en in combinatie met een vlokmiddel, is het ook in te 

zetten bij cyanobacteriënbestrijding (cf. Osté et al. 2010). Wel is er nog weinig geweten over 

effecten op lange termijn (zie ook Spears et al. 2013) en mag gezien de omvang van 

Hazewinkel op een aanzienlijk kostenplaatje gerekend worden. Vermits de benodigde 

hoeveelheid PSP ook afhangt van de hoeveelheid fosfor die gebonden moet worden (incl. de 

fractie in het sediment), zal de kost met het verlopen van de tijd wellicht verder toenemen. 

De adsorbtiecapaciteit van PSPs is afhankelijk van de fysisch-chemische omstandigheden 

(die van Phoslock bijv. vermindert volgens Ross et al. 2008 boven pH 9, een waarde die 

nabij de bodem hooguit op geringe waterdiepte wordt bereikt, Fig. 17) en de meermorfologie. 

Spears et al. (2013) raden aan om PSPs eerder meermaals in kleinere dosis te gebruiken en 

de effecten op te volgen i.p.v. eenmalig een grote dosis toe te passen. Afwegingen bij het 

inzetten van dergelijke middelen worden besproken door Mackay et al. (2014) en Spears et 

al. (2014). 

Voor symptomatische bestrijding van cyanobacteriën zijn talrijke methoden voorgesteld; 

sommige zijn nog in ontwikkeling (zie bijv. van Wichelen et al. 2013). Destratificatie door 

doorluchting verspreidt de bacteriën door een groter watervolume, waardoor de aangroei 

beperkt wordt, maar heeft op korte termijn ook tot gevolg dat de nutriëntenbeschikbaarheid in 

http://www.phoslock.eu/
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het epilimnion kan toenemen, met mogelijk andere bloeien en verhoging van de turbiditeit tot 

gevolg. Uiteindelijk kan verhoogde oxygenatie de vrijstelling van fosfaat uit het sediment 

verminderen, maar een effectieve verbetering van de waterkwaliteit in zijn geheel is enkel te 

verwachten indien simultaan ook de externe nutriëntenbelasting af neemt (Liboriussen et al. 

2009) en bovendien afhankelijk van het sediment zelf.We zien dat de begrazingsdruk door 

zoöplankton later in het seizoen (augustus-september) terug loopt, wat vermoedelijk aan 

vispredatie te wijten is. Het bevorderen van het bestand grotere roofvis (baars, snoek) is 

daarom een bijkomende optie. 
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