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Samenvatting 

Provincie Groningen heeft Bureau Biota opdracht gegeven voor het bepalen van de ecologische waarde van diepe 

plassen in de provincie Groningen. Het ging om 34 plassen, waaronder voormalige zandwinningen. 

In de omgevingsvisie van provincie Groningen (Provinciale Staten 2016) kregen deze diepe plassen en meren 

bescherming vanwege de vaak hoge waterkwaliteit. Op dergelijke plassen is daarom een verbod tot demping en 

het geheel of gedeeltelijk verondiepen ingesteld.  

Voordat men beleidsmatige keuzes kan maken omtrent activiteiten in en om deze diepe plassen, wil Provincie 

Groningen zicht hebben op de ecologische waarde van deze plassen. Diepe plassen met een hoge ecologische 

waarde zouden moeten worden uitgesloten van activiteiten die de ecologische kwaliteit negatief beïnvloeden.  

De ecologische waarde is onder andere af te meten aan de Lijst Groninger soorten en habitats, onderdeel van de 

natuurvisie Groningen van 2016, aldus Provincie Groningen. In deze lijst zijn soorten opgenomen waarvoor Gro-

ningen een speciale verantwoordelijkheid heeft. 

In de lijn van deze gedachten heeft Bureau Biota op verzoek van de Provincie een plan opgesteld voor het op een 

zo efficiënt mogelijke wijze bepalen van de ecologische waarde van de plassen (quickscan) en een onderbouwd 

advies te geven welke de meest waardevolle plassen zijn. De Provincie verwachtte daarbij een (digitale) kaart 

met daarop samengevat de ecologische betekenis, met een toelichting en motivatie in een separaat document. 

Het voorliggende rapport geeft een toelichting op de werkwijze en presenteert de resultaten van het onderzoek. 

De digitale kaart is ook in separate Shape-files aan de Provincie aangeleverd. 

De onderzoeksvraag was: 

“Wat is de ecologische waarde van de 34 aangewezen diepe plassen, gelegen in de provincie Groningen en welke 

zijn de meest waardevolle (met onderbouwing)?” 

Voor het beantwoorden van deze vraag is allereerst een beknopte literatuurstudie uitgevoerd en zijn gegevens 

opgevraagd bij de betrokken waterschappen (Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest). Vervolgens heeft er in de pe-

riode juli – augustus 2018 veldonderzoek plaatsgevonden waarbij alle onderzoekslocaties eenmaal zijn bezocht. 

Het onderzoek was immers opgezet als een quickscan. Tijdens het veldonderzoek zijn gegevens over abiotische 

parameters zoals de zuurgraad en het zuurstofgehalte verzameld, maar er zijn ook monsters genomen van het 

plankton (fytoplankton en zoöplankton, oftewel algen en watervlooien) en is ter plaatse de bedekking en samen-

stelling van de (water)vegetatie in kaart gebracht. Ook zijn er aanvullende waarnemingen van insecten en vogels 

vastgelegd om te ontdekken of zich hieronder misschien bijzondere soorten bevonden. Onder bijzondere soorten 

verstaan we hier:  

• soorten van de Lijst Groninger soorten en habitats; 

• soorten van de Rode Lijst; 

• soorten beschermd onder de Wet natuurbescherming.  

Er is specifiek geen veldonderzoek uitgevoerd naar de visstand in de plassen en naar de samenstelling van de 

macrofaunagemeenschap. Dit is vooraf met Provincie Groningen wel besproken, maar binnen de hier beschreven 

quickscan was daar geen ruimte voor. Om dezelfde reden heeft het veldonderzoek zich ook beperkt tot de on-

diepe delen van de plassen. Er zijn dus geen dieptemonsters verzameld en alle bemonsteringen zijn zonder boot, 

vanaf de oever en/of vanuit de ondiepe zone van de plassen uitgevoerd. 

Tijdens het veldonderzoek in 2018 zijn met behulp van een multimeter metingen verricht aan de zuurgraad, het 

zuurstofpercentage, het elektrisch geleidend vermogen, de redoxpotentiaal en de watertemperatuur. Met een 

Secchi schijf is de zichtdiepte gemeten.  
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Voor de analyse van fytoplankton is per onderzoekslocatie telkens 1 liter ongeconcentreerd water uit het meng-

monster verzameld. Dit mengmonster is opgebouwd uit twee of meer submonsters afkomstig uit verschillende 

microhabitats van de desbetreffende plas. Voor de analyse van zoöplankton werden geconcentreerde monsters 

verzameld. Alle monsters zijn in het veld geconserveerd en getransporteerd naar het laboratorium van Bureau 

Biota. Van de vegetatie zijn ter plaatse opnames gemaakt welke op het veldformulier zijn genoteerd. Van enkele 

soorten zijn wat individuen verzameld voor microscopische analyse in het laboratorium van Bureau Biota (met 

name kranswieren en smalbladige fonteinkruiden).  

Tijdens de analyses van het plankton zijn 363 fytoplanktontaxa (algen) en 63 zoöplanktontaxa (zoals verschillende 

watervlooien en raderdiertjes) vastgesteld. Op de 34 onderzoekslocaties zijn in totaal 146 plantensoorten onder-

scheiden. Rondom de onderzoekslocaties stonden nog veel meer planten, maar alleen de bedekking van soorten 

met een binding met het natte milieu zijn volledig in kaart gebracht. De typisch terrestrische soorten, hoger op 

de oever zijn voor dit onderzoek buiten beschouwing gebleven.  

Middels diverse beoordelingen van de verschillende parameters hebben we de historische en actuele ecologi-

sche kwaliteit per onderzoekslocatie zo goed mogelijk in beeld proberen te brengen. Voor wat betreft de ecolo-

gische beoordeling is zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij reeds in het waterbeheer gebruikte beoordelings-

systemen (met name Europese Kaderrichtlijn Water, KRW). Daarnaast zijn per soortgroep ook vergelijkingen ge-

maakt van het aantal aangetroffen soorten en het aandeel van soorten van bijzondere lijsten (zie hierboven). 

Deze beoordelingen zijn uiteindelijk samengevoegd tot een overkoepelende beoordeling van elk van de 34 on-

derzochte diepe plassen. Voor de eindbeoordeling is uiteindelijk alleen gebruik gemaakt van de actuele situatie 

van de plassen. Dit omdat er van slechts een zeer beperkt aantal locaties een substantiële hoeveelheid gegevens 

beschikbaar was, waardoor de historische toestand van de plassen onderling niet goed te vergelijken was. 

Bij het fytoplankton is er naast het aantal soorten betrokken bij de KRW beoordeling en het KRW oordeel op 

basis van de aan- of afwezigheid van bloeien van algen, ook gekeken naar het aantal sieralgensoorten. Deze 

groep van algen wordt vaak gezien als positieve indicator, waar blauwalgen vaak betiteld worden als negatieve 

indicator. Aan de hand van de samenstelling van de sieralgengemeenschap is een natuurwaarde uitgerekend. Bij 

het zoöplankton is er gekeken naar de soortenrijkdom en naar het voorkomen van bijzondere/minder algemene 

soorten. Voor deze soortgroep is binnen de KRW geen beoordelingssysteem beschikbaar. Bij de vegetatie is on-

derzoek verricht naar de bedekking van de vegetatie in de diverse zones (oever, drijvende planten, ondergedoken 

planten, emerse vegetatie) en naar de samenstelling van de vegetatie en bedekking per soort.  

De eindbeoordeling is een samenvatting van de individuele scores van diverse paramaters binnen de hierboven 

genoemde thema’s (abiotiek, plankton, vegetatie en soorten van bijzondere lijsten). Deze beoordeling geeft een 

goede, algemene indruk van hoe alle locaties scoren op de diverse thema’s. We raden echter sterk aan om ook 

de individuele besprekingen van de locaties ter harte te nemen wanneer er plannen voor een bepaalde locatie 

liggen. Dit omdat bij een eindbeoordeling zoals gepresenteerd in de conclusie van dit rapport soms belangrijke 

details wat minder tot uiting komen in de eindconclusie. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een hele hoge 

score teniet wordt gedaan door een hele lage score op een ander thema. In de praktijk kan hier mogelijk wel 

rekening mee worden gehouden als men daarvan op de hoogte is en de juiste ecologische kennis bezit. Om deze 

reden hebben we bij elk van de individuele locatiebesprekingen aan het einde van de bespreking een opsomming 

van de plus- en minpunten gemaakt om snel een overzicht te hebben van de knelpunten en kansen van de loca-

ties. 

Hieronder presenteren we de uiteindelijke beoordeling van de ecologische waarde van alle 34 onderzochte diepe 

plassen in Groningen. In het rapport zelf zijn de eindscores ook nog per thema gevisualiseerd en toegelicht. 
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Eindbeoordeling Locatienummer en - naam Eindscore 

1 18. Moekesgat 4,9 

2 12. Natuurplas Midwolda 4,5 

3 09. Piccardthofplas 3,6 

4 01.  Borgmeren 3,5 

5 14. Grunostrand 3,5 

6 04. Heeresveld 3,4 

7 08. Recreatieplas Midwolda 3,4 

8 24. Het Groote Gat 3,3 

9 17. Sassenhein Zuid 3,2 

10 25. Proostmeer 3,0 

11 13. Beersterplas 2,8 

12 11. Scharmerplas 2,6 

13 21. Emslandermeer 2,6 

14 22. Natuurbad Engelbert 2,5 

15 36. Foxholstermeer noord 2,5 

16 03. Botjesplas 2,3 

17 31. Plas ESKA Graphic 1,7 

18 07. Kruiselwerk 1,6 

19 06. Strandheem 1,4 

20 19. Lettelberterplas 1,4 

21 02. Sellingerbeetse zuidplas 1,3 

22 32. Plas Kemperpark 1,1 

23 15. Plas Damsterweg 0,9 

24 33. Plas Blijham 0,7 

25 27. Meedenerplas 0,6 

26 26. Plas Alteveer 0,6 

27 23. Emergoplas 0,2 

28 20. Sassenhein Noord 0,0 

29 34. Plas bij A7 0,0 

30 10. Middelberterplas -0,8 

31 29. Ronde meer -0,9 

32 05. Sellingerbeetse noordplas -1,3 

33 28. Bolmeer -2,1 

34 30. Plas A.G. Wildervanckkanaal -2,4 

 

We raden sterk aan ook de individuele locatiebesprekingen in hoofdstuk 11 door te nemen alvorens plannen in 

de diepe plassen doorgevoerd worden.  
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1. Introductie 

1.1 Aanleiding van het project 

Op 30 april 2018 ontving Bureau Biota van Alco van Klinken (Provincie Groningen) een verzoek voor het opstellen 

van een plan voor het bepalen van de ecologische waarde van diepe plassen in de provincie Groningen. Het ging 

om 34 plassen, waaronder voormalige zandwinningen. 

In de omgevingsvisie van provincie Groningen (Provinciale Staten 2016) kregen deze diepe plassen en meren 

bescherming vanwege de vaak hoge waterkwaliteit. Op dergelijke plassen is derhalve een verbod tot demping 

en het geheel of gedeeltelijk verondiepen ingesteld.  

Voordat men beleidsmatige keuzes kan maken aangaande activiteiten in en om deze diepe plassen, wil Provincie 

Groningen zicht hebben op de ecologische waarde van deze plassen. Diepe plassen met een hoge ecologische 

waarde zouden moeten worden uitgesloten van activiteiten die de ecologische kwaliteit negatief beïnvloeden.  

De ecologische waarde is onder andere af te meten aan de Lijst Groninger soorten en habitats, onderdeel van de 

natuurvisie Groningen van 2016, aldus Provincie Groningen. In deze lijst zijn soorten opgenomen waarvoor Gro-

ningen een speciale verantwoordelijkheid heeft. 

In deze lijn van gedachten heeft de Bureau Biota een plan opgesteld voor het op een zo efficiënt mogelijke wijze 

bepalen van de ecologische waarde van de plassen en om een onderbouwd advies te geven welke de meest 

waardevolle plassen zijn. De Provincie verwacht daarbij een (digitale) kaart met daarop samengevat de ecolo-

gische betekenis, met een toelichting en motivatie in een separaat document. Het voorliggende rapport geeft 

een toelichting op de werkwijze en presenteert de resultaten van het onderzoek.  

 

1.2 Onderzoeksvraag 

Onze interpretatie van de generieke onderzoeksvraag voor dit project omtrent de diepe plassen van Groningen 

is als volgt: 

“Wat is de ecologische waarde van de 34 aangewezen diepe plassen, gelegen in de provincie Groningen en welke 

zijn de meest waardevolle (met onderbouwing)?” 

 

2. Diepe plassen 

2.1 Definitie 

Met diepe plassen bedoelen we doorgaans niet-lijnvormige watersystemen die stratificeren, oftewel waar in de 

zomer gelaagdheid in de waterkolom kan ontstaan. In dergelijke meren treedt dus een verschijnsel op waarbij in 

de zomer een laag warm water drijft op een koudere waterlaag. De watertemperatuur op het grensvlak van deze 

lagen laat een scherpe/plotselinge daling zien. In de meeste gevallen bevindt deze laag, de spronglaag (thermo-

cline), zich op een diepte van tussen de 4 en de 10 meter diepte. In Nederland hebben we er 500 tot 1000 van 

deze plassen en sommige zijn zelfs dieper dan 50 meter (Osté et al. 2011).  

Diepe plassen gedragen zich totaal anders dan ondiepe meren en plassen. Zo zijn er in diepe plassen andere fac-

toren sturend dan in ondiepe plassen. Bij diepe plassen spelen de diepte en de waterbodem een grote rol, terwijl 

in ondiepe plassen juist ondergedoken waterplanten heel belangrijk zijn.  
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2.2 Functies 

Diepe plassen kunnen diverse functies vervullen (denk aan recreatie zoals zwem- of viswater, stiltegebied en 

industrieel proceswater, maar ook als scheepswater, opslag van baggerspecie en grond, koudewinning of wonen 

aan het water ).  

Van de door Provincie Groningen aangewezen 34 locaties (Figuur 1) is het gros (toekomstig) in gebruik als re-

creatieterrein of natuurterrein. Een enkele plas heeft (in de toekomst) de functie ‘wonen aan het water’ toebe-

deeld gekregen. Nagenoeg alle plassen liggen in de zuidelijke helft van provincie Groningen. 

 

 

Figuur 1 Overzicht van de ligging van de geselecteerde 34 diepe plassen in de provincie Groningen. Zie ook Tabel 1. 

Tabel 1 geeft een samenvatting van welke plassen er in het voorliggende onderzoek zijn opgenomen. Hieruit valt 

op te maken dat twee locaties zijn komen te vervallen (Locatie 16 en 35). Deze zijn al vervallen voor aanvang van 

het veldonderzoek. 
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Tabel 1 Overzicht van de 34 onderzochte diepe plassen inclusief de ligging (Amersfoort coördinaten), de datum van het veldbezoek en 

de start- en eindtijd van het veldbezoek. 

Locatienummer Locatienaam x y Datum Starttijd Eindtijd 

1 Borgmeren 241732 581074 10-aug-18 09:30 11:30 

2 Sellingerbeetse zuid 269702 551443 13-aug-18 11:55 14:40 

3 Botjesplas 252811 578277 22-aug-18 10:59 13:30 

4 Heeresveld 259716 567789 14-aug-18 13:50 16:00 

5 Sellingerbeetse noord 268633 552331 13-aug-18 15:30 16:40 

6 Strandheem 208782 574116 9-aug-18 08:15 09:20 

7 Kruiselwerk 262858 564663 14-aug-18 12:00 13:24 

8 Recreatieplas Midwolda 263796 577165 20-aug-18 10:07 11:45 

9 Piccardthofplas 232353 578788 8-aug-18 16:40 18:30 

10 Middelberterplas 238506 581985 10-aug-18 14:10 15:15 

11 Scharmerplas 242870 580354 10-aug-18 08:45 11:00 

12 Natuurplas Midwolda 263662 578342 20-aug-18 12:00 13:00 

13 Beersterplas 268568 575690 20-aug-18 07:53 09:38 

14 Grunostrand 240207 581264 10-aug-18 12:00 13:45 

15 Plas Damsterweg 252715 587479 20-aug-18 15:35 17:20 

16 vervallen      

17 Sassenhein zuid 236331 574550 8-aug-18 11:00 12:15 

18 Moekesgat 267596 545544 13-aug-18 08:30 11:30 

19 Lettelberterplas 223450 578950 9-aug-18 14:00 15:40 

20 Sassenhein noord 236667 575296 8-aug-18 12:30 13:45 

21 Emslandermeer 271497 562872 13-aug-18 17:06 18:25 

22 Natuurbad Engelbert 238968 580516 22-aug-18 16:00 18:45 

23 Emergoplas 261291 571131 16-aug-18 12:00 13:53 

24 Het Groote Gat 253394 563167 14-aug-18 08:20 09:52 

25 Proostmeer 257772 586634 20-aug-18 13:26 15:00 

26 Plas Alteveer 262177 563902 14-aug-18 10:25 11:33 

27 Meedenerplas 257898 573815 16-aug-18 14:30 15:43 

28 Bolmeer 216536 570538 9-aug-18 11:30 13:30 

29 Ronde meer 214706 570792 9-aug-18 10:00 11:09 

30 Plas A.G. Wildervanckkanaal 255286 575395 22-aug-18 09:00 10:30 

31 Plas ESKA Graphic 250622 575454 22-aug-18 14:00 15:30 

32 Plas Kemperpark 274037 569463 13-aug-18 19:15 20:32 

33 Plas Blijham 267312 570345 16-aug-18 10:05 11:42 

34 Plas bij A7 257186 577319 10-aug-18 16:00 17:00 

35 vervallen      

36 Foxholstermeer noord 242598 576644 8-aug-18 14:15 16:15 
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2.3 Indeling van diepe plassen 

In Nederland zijn maar weinig natuurlijke diepe plassen. Eigenlijk zijn dat alleen enkele pingoruïnes. Deze ruïnes 

vinden we vooral in Friesland, Groningen, Drenthe en de kop van Overijssel. Hiervan bevinden zich ook twee in 

het voorliggende onderzoek (Locatie 28 Bolmeer en Locatie 29 Ronde meer, Figuur 2). De meeste diepe plassen 

in Nederland zijn echter machinaal gegraven tijdens de winning van zand, klei en/of grind en lopen daarna vol 

met regen- of grondwater. Dergelijke locaties zien er heel anders uit (Figuur 3).  

Binnen de groep van diepe plassen wordt nog weer onderscheidt gemaakt tussen (Van der Molen et al. 2016): 

1) Matig grote, diepe gebufferde meren Type M20 

2) Grote, diepe, gebufferde meren Type M21.  

Deze indeling ligt weer ten grondslag aan een beoordelingssysteem dat gebruikt wordt voor de verplichtingen 

ten aanzien van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarvoor moet de kwaliteit van oppervlaktewateren in 

beeld worden gebracht en (op termijn) aan een bepaalde norm voldoen. Wat in de praktijk ook wel gebeurt is 

dat de ondiepe delen van diepe wateren, zoals die van de voorgestelde locaties, worden getoetst aan de normen 

van ondiepe (matig grote) gebufferde plassen Type M14.  

Een screening van de KRW indeling van de Groningse oppervlaktewateren liet zien dat vier van de geselecteerde 

34 locaties daadwerkelijk zijn aangewezen als M20 wateren. Alle andere plassen zijn ook ingedeeld, maar vielen 

onder een van de volgende KRW-typen: M12, M14 of M27. In hoofdstuk 6 komen we hier in detail op terug. 

 

  

Figuur 2 Twee voorbeelden van de pingoruïnes die tijdens het onderzoek zijn bezocht. Links het Bolmeer en rechts het Ronde meer. Dit 

zijn de kleinste locaties die voor deze studie zijn onderzocht. 

  

Figuur 3 Twee voorbeelden van de zandwinputten die zijn onderzocht. Links Sellingerbeetse zuid en rechts Standheem/Parkheem. 
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3. Uitwerking van de gevraagde activiteiten 

3.1 Focus/afbakening van de werkzaamheden 

Provincie Groningen wilde dat op efficiënte wijze in kaart wordt gebracht hoe het gesteld is met de ecologische 

waarde van de aangewezen diepe plassen (zie Figuur 1 in hoofdstuk 2). Dit houdt in dat men niet op zoek was 

naar een zeer uitgebreid onderzoek met meerdere bezoeken per onderzoekslocatie en het volledig in kaart 

brengen van alle soortgroepen ter plaatste als mede het bepalen van de fysisch-chemische kwaliteit.  

Men wil graag weten welke plassen het meest waardevol zijn. Om dit in beeld te brengen hebben we in overleg 

met Provincie Groningen de focus gelegd op het aquatische milieu van deze plassen. 

Het bepalen van de ecologische kwaliteit van het aquatische milieu deden we aan de hand van data van enkele 

verschillende soort(groep)en aanwezig in de plassen. Met een enkel veldbezoek per soortgroep in de juiste 

periode van het jaar (zie ook hoofdstuk 3 en 4) kon al een redelijk goede indruk worden verkregen van de ecolo-

gische kwaliteit van de locatie.   

 

3.2 Beschikbare gegevens bij Provincie Groningen 

Bureau Biota heeft voor aanvang van het veldwerk per e-mail contact gelegd met Provincie Groningen om na te 

gaan of er reeds beschikbare fysisch-chemische en/of ecologische gegevens van deze plassen zijn om de ecolo-

gische beoordeling op te baseren. Hierop ontvingen we een rapportage uit 1994 (Grontmij): Diepe plassen in 

Groningen – Een fysisch chemisch en biologisch onderzoek aan drie plassen in Groningen ten behoeve van functie-

toekenning.  

Dit rapport bespreekt de toenmalige toestand van de locaties Strandheem/Parkheem (Locatie 6), Grunostrand 

(Locatie 14) en Sellingerbeetse zuid (Locatie 2), drie plassen die ook in de voorgelegde selectie van 34 locaties 

zitten. De gegevens zijn echter al ruim 20 jaar oud.  

Voorafgaand aan het veldonderzoek heeft Provincie Groningen elke eigenaar benaderd en verzocht om toestem-

ming te geven voor het betreden van hun terrein voor het hier beschreven onderzoek. Simultaan is er aan elke 

eigenaar gevraagd of er nog biologische dan wel abiotische gegevens van de plassen voor handen zijn welke ten 

goede zouden kunnen komen aan het hier beschreven onderzoek. Hiermee is nauwelijks informatie ingewonnen. 

Daarnaast heeft Bureau Biota via Provincie Groningen ook de beschikking gekregen over data uit de Nationale 

Databank Flora en Fauna (zie paragraaf 3.3). Het Waterschap Hunze en Aa’s leverde ook nog een dataset met 

zowel biologische als fysisch-chemische gegevens van de plassen aan (paragraaf 3.4). Tot slot is er ook aanvullend 

literatuuronderzoek verricht om nog meer gegevens boven water te krijgen (paragraaf 3.5).  

 

3.3 Gegevens Nationale Databank Flora en Fauna 

De NDFF is een database waarin biologische natuurgegevens uit Nederland geüniformeerd en gevalideerd gebun-

deld zijn. De gegevens brengen de verspreiding van planten- en diersoorten in beeld, niet van fysisch-chemische 

metingen. Er zijn ruim 100 miljoen waarnemingen in de NDFF opgeslagen. Provincie Groningen heeft een extrac-

tie gemaakt van de beschikbare biologische gegevens van de onderzochte plassen. Voor de meeste locaties zijn 

er data in deze set beschikbaar, behalve voor het 25. Proostmeer, 29. Ronde meer, 30. Plas A.G. Wildervanckka-

naal, 32. Plas Kemperpark, 33. Plas Blijham en 34. Plas bij A7. De oudste gegevens in de aangeleverde database 

stammen uit 2013, want er is specifiek gevraagd data door te sturen van de periode 2013 - 2018. Niet elke plas 

is jaarlijks onderzocht op alle parameters of altijd met dezelfde frequentie onderzocht, maar ook een beperkt 

aantal gegevens kan soms wat prijsgeven over een plas. 
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In de aangeleverde database bevonden zich de gegevens van de volgende soortgroepen:  

• Paddenstoelen 

• Mossen; 

• Korstmossen; 

• Vaatplanten; 

• Dagvlinders;  

• Libellen; 

• Kevers; 

• Nachtvlinders; 

• Sprinkhanen; 

• Vliegen en muggen; 

• Wespen, bijen en mieren; 

• Insecten overig; 

• Vogels; 

• Reptielen; 

• Vissen; 

• Zoogdieren. 

 

3.4 Gegevens ontvangen van Waterschap Hunze en Aa’s 

Via het waterschap Hunze en Aa’s ontvingen we zowel biologische als fysisch-chemische gegevens van de onder-

zoekslocaties. In de dataset met biologische gegevens waren waarnemingen van kiezelwieren, fytoplankton, zoö-

plankton, macrofauna en vis beschikbaar. De aangeleverde data stammen uit de periode 1992 – 2018 en be-

strijken daarmee een langere periode dan de dataset van de NDFF (zie paragraaf 3.3). We hebben ervoor gekozen 

deze dataset niet in te korten tot een vergelijkbare lengte als die van de NDFF, omdat deze data schaarser zijn 

en het dan prettig is om zo veel mogelijk gegevens mee te nemen in het onderzoek. 

Verder leverde Waterschap Hunze en Aa’s ook een dataset met abiotische gegevens uit de periode 2000 – 2018 

aan. Dit was een dataset met gegevens over uiteenlopende parameters, maar wij hebben alleen gebruik gemaakt 

van de onderstaande gegevens: 

• Chloride; 

• Chlorofyl-a; 

• Doorzicht; 

• Elektrisch geleidend vermogen; 

• Totaal fosforgehalte; 

• Totaal stikstofgehalte; 

• Toxische blauwalgen; 

• Watertemperatuur; 

• Zuurgraad; 

• Zuurstofgehalte; 

 

Ook bij het Waterschap Noorderzijlvest is meermaals navraag gedaan voor aanvullende gegevens, maar hierop 

zijn geen data ontvangen. 

 

3.5 Beknopt literatuuronderzoek 

Om er zeker van te zijn dat er geen beschikbare data over de diverse diepe plassen over het hoofd werden gezien, 

hebben we een beknopte literatuurstudie uitgevoerd. Deze studie bestond vooral uit het afzoeken van het inter-

net en lokale atlassen en overige beschikbare literatuur op bruikbare informatie over de onderzoekslocaties. Bij 

de individuele besprekingen van de onderzoekslocaties (Hoofdstuk 11) geven we met behulp van voetnoten aan 

welke informatie er is gebruikt. 
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3.6 Veldonderzoek 

Om een gedegen indruk te krijgen van de ecologische waarde van diepe plassen is het van belang dat diverse 

soortgroepen worden onderzocht, anders ontstaat een eenzijdig beeld. We hebben immers te maken met een 

heel voedselweb. De ene soortgroep reageert anders of sneller op veranderingen in milieucondities dan de an-

dere.  

De ecologische beoordeling van de diepe plassen wilden we met name baseren op diverse soortgroepen uit het 

aquatische milieu omdat dit een belangrijk en divers onderdeel van het gehele ecosysteem ter plaatse is. Boven-

dien geven de diverse soortgroepen ieder op hun eigen manier een indruk van de ecologische kwaliteit ter plaat-

se. Zo kan aan de hand van diverse pijlers de ecologische kwaliteit afgelezen worden, waardoor er een welover-

wogen beeld van de actuele situatie en kansen per plas ontstaat. 

Omdat de vraag zo specifiek gaat over de ‘ecologische waarde’ van de diepe plassen hebben we ons gedurende 

het gehele project vooral geconcentreerd op de aanwezige natuurwaarden en derhalve minder de nadruk gelegd 

op de fysisch-chemische toestand van de aangewezen wateren (maar zie paragraaf 4.1). Voor het bepalen van 

de ecologische waarde wilden we het liefst gegevens gebruiken van de onderstaande soortgroepen: 

• Fytoplankton; 

• Zoöplankton; 

• Macrofauna1; 

• Vissen; 

• Macrofyten. 

Met gegevens van deze soortgroepen krijgen we een goede indruk van de ecologische toestand van diverse tro-

fische niveaus in het voedselweb (van producenten tot aan consumenten, maar ook tussen diverse consumen-

ten).  

Geen veldonderzoek naar de visstand 

Aanvankelijk deed Bureau Biota een aanbieding voor het onderzoeken van alle bovengenoemde soortgroepen 

met uitzondering van de soortgroep vissen. Provincie Groningen vroeg om een efficiënte beoordeling van de 

ecologische waarde van de diepe plassen. Hieruit maakten we toen op dat het project zo eenvoudig mogelijk 

moest worden ingestoken. Het uitvoeren van een visstandbemonstering in alle diepe plassen (34 in totaal) is een 

zeer tijdrovend onderzoek en derhalve een forse kostenpost. Veldonderzoek aan vis is derhalve achterwege 

gelaten. Daarnaast verwachtten we toen via de Nationale Databank Flora en Fauna of via de waterschappen, 

Hengelsportfederatie of Sportvisserij nog wel data beschikbaar gesteld te krijgen welke wij konden gebruiken 

voor de ecologische beoordeling.  

Het aantal visgegevens wat er voor het onderzoek beschikbaar is gesteld is dusdanig beperkt dat hier geen ecolo-

gisch relevante uitspraken over kunnen worden gedaan. We hebben ons dus beperkt tot het noemen van de 

aangetroffen soorten en geven hierbij aan of er soorten van bijzondere lijsten aanwezig zijn (Lijst Groninger 

soorten en habitats, Rode Lijst, Wet natuurbescherming). 

Geen veldonderzoek op diepte 

Het veldonderzoek dat we voor deze quickscan hebben uitgevoerd hebben we niet op grote diepte uitgevoerd. 

Er is geen boot gebruikt om naar het midden van de plassen te varen om daar specifiek dieptebemonsteringen 

uit te voeren of met behulp van SCUBA duiken onderzoek te verrichten. De reden hiervoor was dat de meeste 

biodiversiteit normaliter wordt aangetroffen in de oeverzones van de diepe plassen. Het is zeer tijdrovend om 

elke locatie met behulp van vaartuigen en speciale monsterapparatuur te onderzoeken.  

                                                                 

1 Provincie Groningen heeft besloten de soortgroep macrofauna niet te laten onderzoeken binnen dit project. Bureau Biota zal de beoordeling 
derhalve voornamelijk baseren op veldonderzoek aan de overige soortgroepen uit de opsomming (m.u.v. vis). 
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In de volgende paragrafen zullen we toelichten welke soortgroepen zijn onderzocht en waarom dit is gedaan. 

3.6.1 Fytoplankton 

Met fytoplankton bedoelen we microscopisch kleine organismen die voor hun energievoorziening afhankelijk 

zijn van fotosynthese. Tot deze groep behoren algen en blauwalgen/cyanobacteriën (Figuur 4). Fytoplankton 

willen we onderzoeken omdat dit de basis van het aquatische voedselweb is. Fytoplankton vormt het voedsel 

voor hogere trofische niveaus zoals zoöplankton en vissen. Mede aan de samenstelling van de fytoplankton-

populatie kan afgelezen worden hoe het met een oppervlaktewater gaat. Denk bijvoorbeeld aan problemen met 

dominanties van blauwalgen in de zomer. Anderzijds zijn er ook positieve indicatoren binnen het fytoplankton, 

zoals de aanwezigheid van de vaak kritische sieralgen (Figuur 4). Bepaalde soorten komen alleen voor bij een 

goede waterkwaliteit. Deze algen zullen echter minder vaak worden aangetroffen in diepe plassen. Op nationaal 

niveau worden algen al langer gebruikt bij de ecologische beoordeling van oppervlaktewateren (Europese Kader-

richtlijn Water, KRW).   

 

     

Figuur 4 Voorbeelden van soorten behorende tot de soortgroep fytoplankton. Links de blauwalg Woronichinia naegeliana (deze kan 

voorkomen in diepe plassen) en rechts de sieralg Micrasterias thomasiana var. thomasiana (een soort van matig voedselarme, zwak zure 

wateren).  

3.6.2 Zoöplankton 

Onder zoöplankton wordt verstaan: de microscopisch kleine, dierlijke organismen die in het water zweven of 

drijven (Figuur 5). Het betreft onder andere roeipootkreeftjes (copepoden), raderdiertjes (rotiferen) en water-

vlooien (cladoceren). Gegevens van deze soortgroep zijn van belang omdat zoöplankton als voedsel dient voor 

de hogere trofische niveaus van een aquatisch voedselweb (macrofauna, vissen en watervogels). De soortgroep 

zoöplankton is tegenwoordig een beetje een buitenbeentje geworden. Voorheen werd deze soortgroep vaker 

bemonsterd en gemonitord, maar met de komst van de Europese Kaderrichtlijn Water, de KRW, is daar veran-

dering in gekomen. Toch vinden we het belangrijk deze soortgroep mee te nemen in deze studie, omdat het een 

belangrijke schakel is tussen het fytoplankton, macrofauna, vis en watervogels. Vooral omdat we bij aanvang van 

het onderzoek geen data van vis hadden achtten we het van belang gegevens van dit trofische tussenniveau mee 

te nemen in het onderzoek.  
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Figuur 5 Zoöplankton bestaat uit microscopisch kleine, dierlijke organismen die in het water zweven, waarvan de soorten verschillende 

eisen stellen aan hun milieu. Links een raderdiertje (Keratella quadrata) en rechts een watervlo (Daphnia galeata x hyalina). 

3.6.3 Water- en oevervegetatie 

Tot slot wilden we ook de water- en oevervegetatie onderzoeken, want ook deze soortgroep geeft een indicatie 

van de voedselrijkdom en waterkwaliteit. Aangezien deze soortgroep in verhouding tot fyto- en zoöplankton een 

langer generatietijd heeft geeft vegetatie een goed beeld van de milieucondities over een langer periode in het 

verleden. Dit is een belangrijke aanvulling op de waarnemingen van de soortgroepen met een snellere levens-

cyclus. Ook deze soortgroep maakt al geruime tijd deel uit van de (inter-)nationaal geaccepteerde ecologische 

beoordelingen. Figuur 6 toont twee uitersten die we aantroffen langs de oevers van de diepe plassen: een 

nagenoeg volledig kale oever en een oever met een diverse vegetatie. 

 

   

Figuur 6 Voorbeelden van de oevervegetatie langs de diepe plassen uit dit onderzoek. Links Sellingerbeetse noord, een kale oever langs 

een actieve zandwinning, rechts een gevarieerde oevervegetatie langs het Foxholstermeer noord. 
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3.6.4 Overige waarnemingen 

De gegevens van de diverse soortgroepen geven ons de mogelijkheid om een goede indruk te krijgen van de 

actuele ecologische toestand van de 34 diepe plassen. Los van de bovengenoemde soortgroepen hebben we 

tijdens het veldonderzoek ook toevallige waarnemingen van eventueel aanwezige watervogels en andere bijzon-

derheden genoteerd. Het idee daarbij was dat het registreren van aanvullende waarnemingen en fysisch-chemi-

sche metingen niet significant meer tijd ging kosten ten opzichte van de tijd gereserveerd voor de eigenlijke 

bemonsteringen en inventarisaties. Bij elke plas zijn dezelfde soortgroepen in beeld gebracht, maar voor het 

onderzoek is voor deze soortgroepen het monstermoment dus niet optimaal afgestemd op die soorten. Dit be-

tekent dat we vooral voor de insecten geregeld bij te slecht weer ter plaatse waren, waardoor er mogelijk minder 

soorten/individuen vlogen en de situatie derhalve wat onderschat is.  

 

4. Bemonsteringsstrategie 

Bij de veldbezoeken zijn zowel bemonsteringen van biologische parameters als metingen aan fysisch-chemische 

parameters verricht. Alle werkzaamheden in het veld zijn uitgevoerd door Gabi Milder-Mulderij van Bureau Biota. 

4.1 Abiotische parameters 

Ondanks dat we eerder al aangaven dat de focus van het onderzoek lag op het vergaren van kennis over de 

aanwezige soortgroepen in de diepe plassen, hebben we toch ook enkele fysisch-chemische metingen verricht. 

Dit omdat deze snel uit te voeren waren tijdens de toch al geplande werkzaamheden (kost niet significant meer 

tijd) en dit los van de biologische gegevens, ook waardevolle informatie oplevert.  

We hebben hiervoor, waar mogelijk, op drie plekken in elke plas de elektrode van een multimeter te water laten 

gaan. Daarbij zijn metingen verricht aan: 

• De zuurgraad, pH; 

• Het zuurstofgehalte, O2; 

• De redoxpotentiaal , Redox; 

• De watertemperatuur, Temp.; 

• Het elektrisch geleidend vermogen, EGV. 

Deze metingen zijn verricht met behulp van een multimeter van Hanna Instruments. Er zijn verder geen water-

monsters verzameld om door een laboratorium allerlei uitgebreide chemische analyses op uit te laten voeren 

(denk aan stikstof, fosfaat, micro- en macronutriënten). 

Daarnaast hebben we met een Secchi schijf ook het doorzicht van elke plas proberen te bepalen. De helderheid 

van een diepe plas zegt namelijk ook veel over de ecologische kwaliteit. In troebele diepe plassen domineren 

vaak algen. Wanneer het water dusdanig helder is dat de Secchi schijf zichtbaar op de bodem ligt is dit als zodanig 

genoteerd en maakten we, waar mogelijk, een schatting van de werkelijke zichtdiepte. We zijn nergens met een 

boot te water gegaan. Dit besluit is genomen op basis van een kosten – baten analyse en Provincie Groningen is 

hiermee akkoord gegaan (zie ook paragraaf 3.6). In sommige gevallen hebben we dus geen realistische 

zichtdiepte kunnen bepalen. Bij de individuele besprekingen van de resultaten per locatie zullen we telkens 

aangeven waar we de zichtdiepte niet goed hebben kunnen bepalen. 
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Bij elk veldbezoek zijn diverse metadata verzameld. Dit houdt in dat voor elke plas op een veldformulier minimaal 

ook de volgende gegevens zijn vastgelegd: 

• Monsterlocatie;  

• Datum; 

• Tijdstip van bemonstering; 

• Naam monsternemer; 

• Weersomstandigheden; 

• Algemene indruk van de plas (eventueel met situatieschets); 

• Bijzonderheden. 

 

Beeldmateriaal 

Om het onderzoek te ondersteunen en het rapport van een visuele toelichting te kunnen voorzien, zijn er van 

elke onderzoekslocatie één of meerdere foto’s gemaakt om de actuele situatie goed in beeld te brengen en 

onderlinge vergelijking tussen de diepe plassen te kunnen maken. Alle in dit rapport gebruikte foto’s zijn eigen-

dom van Bureau Biota.  

 

4.2 Biotische parameters 

Om een beeld te krijgen van de ecologische waarde van de diepe plassen is het voor elk van de in dit hoofdstuk 

genoemde soortgroepen veldonderzoek verricht. Het idee bij de bemonsteringen was dat er voor geen enkele 

soortgroep kwantitatieve analyses werden verricht, maar dat alles kwalitatief gebeurde, met vooral een focus 

op de doelsoorten van de Lijst Groninger soorten en habitats (zie Natuurvisie Groningen 2016) en de indicator-

soorten vernoemd in de documenten behorende bij de beoordelingsmethodiek volgens de Europese Kaderricht-

lijn Water (Van der Molen et al. 2016). We zijn immers vooral geïnteresseerd in de soortensamenstelling van de 

populaties, minder in de individuele abundanties. Welke soorten komen er in of om de plassen voor en wat ver-

tellen ze ons? De precieze aantallen of dichtheden van de soorten zijn van ondergeschikt belang voor het beant-

woorden van de vraag over de ecologische waarde van een diepe plas. Toch streefden we er altijd naar om, waar 

mogelijk, aan te geven welke soorten er domineren. Dit omdat ook de relatieve verhoudingen tussen de soor-

ten/soortgroepen iets kan zeggen over de ecologische situatie (denk bijvoorbeeld aan een dominantie van 

blauwalgen of borstelwormen en/of muggenlarven). 

4.2.1 Fyto- en zoöplankton 

De bemonsteringen van fytoplankton en zoöplankton zijn gecombineerd uitgevoerd. Idealiter voeren we der-

gelijke bemonsteringen in het zomerhalfjaar uit en zo dus ook voor dit project. Ook voor vegetatie zijn er inven-

tarisaties uitgevoerd. Deze dienen bij voorkeur in juli – augustus uitgevoerd te worden. Voor dit onderzoek zijn 

de vegetatie-inventarisaties ook uitgevoerd in de gewenste periode. 

Om kosten te sparen hebben we het veldbezoek voor fyto- en zoöplankton gecombineerd met de inventarisaties 

van vegetatie. Dit houdt in dat elke onderzoekslocatie eenmaal is bezocht, waarbij alle aangegeven soortgroepen 

zijn geïnventariseerd/bemonsterd en de metingen van abiotische factoren zijn uitgevoerd. 

Voor de bemonstering van plankton zijn watermonsters genomen met een emmer en een planktonnet (opper-

vlaktemonsters). Van elke plas werd voor fytoplankton en zoöplankton een apart (meng)monster verzameld. 

Hiervoor werd waar mogelijk uit zo divers mogelijke habitats een deelmonster verzameld en overgebracht in een 

schone cementkuip. De mengmonsters werden soms dus opgebouwd uit meerdere submonsters afkomstig uit 

diverse microhabitats van de diepe plas indien voorhanden. Enkele voorbeelden van microhabitats kunnen zijn:  
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• Open water; 

• Dieper water; 

• Zone in de schaduw; 

• Zone in de zon; 

• Tussen diverse soorten watervegetatie; 

De bemonstering was erop gericht een realistisch beeld te geven van de totale soortensamenstelling van de 

populaties in het meer. De bemonstering van microhabitats speelde zich voornamelijk af in de ondiepere delen 

van de plas, omdat daar doorgaans de meeste soorten worden verwacht. In hoofdstuk 11 geven we per locatie 

weer hoeveel submonsters er uiteindelijk zijn verzameld voor onderzoek aan plankton 

Uit de cementkuip werd na menging eerst een liter ongefilterd water verzameld en geconserveerd met Lugol 

voor de analyse van het fytoplankton. Vervolgens werd afhankelijk van de situatie in het veld 4 tot 20 liter water 

gefilteerd over een maaswijdte van 35 m. Het op het filter achtergebleven zoöplankton werd voorzichtig met 

water uit dezelfde plas uitgespoeld in een monsterpotje en direct geconserveerd met Lugol. Daarna zijn alle 

geconserveerde monsters (fytoplankton en zoöplankton) getransporteerd naar het laboratorium van Bureau 

Biota waar ze tot aan de analyse (zie paragraaf 5.1) in een koelkast werden bewaard. 

4.2.2 Inventarisatie vegetatie 

Voor het inventariseren van de aanwezige vegetatie in en om de diepe plassen gingen we globaal gezien hetzelf-

de te werk als bij het plankton. We voerden een eenmalige inventarisatie uit, die voornamelijk kwalitatief van 

aard was. We legden vast welke soorten aanwezig waren en maakte een grove inschatting van de relatieve abun-

dantie per soort. Verhoudingen tussen soorten geven immers ook waardevolle informatie. Hiertoe hebben we 

gebruik gemaakt van de Tansley-codering (Tabel 2), een werkwijze die voorgeschreven worden door het Hand-

boek Hydrobiologie. 

Het onderzoek van de vegetatie richtte zich vooral op de ondiepere delen van elke plas, omdat op grotere diepten 

doorgaans minder of geen planten meer voorkomen vanwege lichtlimitatie (maar zie ook Seelen et al. 2019). Bij 

het bepalen van de soortensamenstelling is ook een inschatting gemaakt van het bedekkingspercentage van de 

vegetatie ten opzichte van het begroeibare areaal waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen diverse groeivor-

men (ondergedoken, emers, drijvend, oevervegetatie).  

De inventarisaties aan vegetatie zijn op basis van visuele inspectie uitgevoerd, waarbij af en toe mogelijk een 

werphark nodig was om een inschatting te maken van de soortensamenstelling en relatieve abundantie van 

ondergedoken watervegetatie. In enkele gevallen is een beperkt deel van de vegetatie verzameld om dit mate-

riaal in het laboratorium middels microscopie op naam te kunnen brengen (denk aan kranswieren of mossen). 
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Tabel 2 Vertaling naar de Tansleycode gebruikt bij de inventarisatie van de vegetatie in en rondom de Groninger diepe plassen. Bron: 

Handboek Hydrobiologie. 

 

 

4.2.3 Overige biologische parameters 

Los van de tot nu toe genoemde soortgroepen zijn ook toevallige waarnemingen van watervogels, insecten of 

anderszins interessante/bruikbare gegevens over de geselecteerde diepe plassen genoteerd. Bij elk onderzoek 

dat Bureau Biota uitvoert proberen we altijd een zo ruim mogelijke blik op de situatie te houden, vandaar de 

aanvullende waarnemingen/opmerkingen. De aanvullende waarnemingen die we noteerden waren er altijd op 

gericht zijn om ondersteuning te bieden aan de ecologische beoordeling. 
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5. Biologische analyses in het laboratorium 

5.1 Plankton 

Voor de soortgroepen fytoplankton en zoöplankton verzamelden we van elke diepe plas een watermonster, soms 

opgebouwd uit meerdere deelmonsters (paragraaf 4.2.1). De determinaties van deze twee soortgroepen vonden 

plaats met behulp van een microscoop, dus niet in het veld. Hieronder zullen we toelichten hoe de diverse plank-

tonmonsters in het laboratorium van Bureau Biota zijn verwerkt. 

Analyses aan plankton zijn verricht aan bezonken planktonmonsters. De analyses zijn uitgevoerd met behulp van 

een omkeermicroscoop. Het grote voordeel van omkeermicroscopie is dat er per monster veel meer soorten/ 

individuen kunnen worden bekeken omdat er gewerkt wordt met bezinkcuvetten. In de standaard microscopie 

met doorvallend licht kunnen slechts kleine monsters op een objectglaasje onderzocht worden. 

De kern van de analyse is het op een zo efficiënt mogelijke wijze in beeld brengen van de soortensamenstellingen 

van de fytoplankton- en de zoöplanktongemeenschappen. De focus bij de analyse lag dus op het vinden van nog 

niet aangetroffen soorten en niet zo zeer op het tellen van individuen. Waar mogelijk probeerden we wel aan te 

geven welke soorten binnen de gemeenschappen dominant zijn. 

5.1.1 Analyses van fytoplankton 

De analyses aan fytoplankton zijn uitgevoerd door Maria van Herk, van Euglena Aquatische Ecologie. De fyto-

planktonanalyses zijn dus uitgevoerd aan bezinkingsplankton met gebruikmaking van een omkeermicroscoop 

(Utermöhl-methode). Euglena heeft hiervoor de beschikking over een Zeiss-microscoop type IM35 met een 

condensor met numerieke apertuur 0.60. Deze microscoop bevat twee 10× oculairs, waarvan er één is voorzien 

van een oculairmicrometer. Deze oculairmicrometer is gekalibreerd met behulp van een objectmicrometer. Op 

deze microscoop zijn de volgende objectieven aanwezig:  

• 4x, numerieke apertuur 0.10; 

• 10×, numerieke apertuur 0.22; 

• 25× PlanApo, numerieke apertuur 0.65; 

• 60× PlanApo, numerieke apertuur 1.4. 

De fytoplanktonanalyses zijn verricht in helderveld. Op de microscoop is een Canon fotocamera (EOS 50D) ge-

monteerd waarmee tijdens de analyses opnamen zijn gemaakt.  

5.1.2 Analyses van zoöplankton 

De analyses van zoöplankton zijn uitgevoerd door Christophe Brochard, van Bureau Biota. De analyses aan 

zoöplankton zijn uitgevoerd aan bezinkingsplankton met gebruikmaking van een omkeermicroscoop. Hiervoor 

heeft Bureau Biota een Olympus-microscoop type IMT-2 met een condensor met numerieke apertuur 0.55. Deze 

microscoop bevat twee 10× oculairs, waarvan er één is voorzien van een oculairmicrometer. Deze oculairmicro-

meter is gekalibreerd met behulp van een objectmicrometer. Op deze microscoop zijn de volgende objectieven 

aanwezig: 

• 4x SPlanApo, numerieke apertuur 0.16; 

• 10× SPlanApo numerieke apertuur 0.35; 

• 20× SPlanApo numerieke apertuur 0.70; 

• 40× SPlanApo numerieke apertuur 0.95; 
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De analyses zijn verricht in helderveld of met differentieel interferentie contrast (DIC). Op de microscoop is een 

Canon fotocamera (5D Mark IV) gemonteerd waarmee tijdens de analyses opnamen zijn gemaakt. 

 

5.2 Waterplanten 

Van sommige individuen uit de soortgroepen Vegetatie/Vaatplanten en Mossen werden een aantal exemplaren 

verzameld om in het laboratorium van Bureau Biota met een stereomicroscoop te bekijken omdat naamgeving 

in het veld niet altijd goed uit te voeren was. Dit was bijvoorbeeld het geval bij kranswieren, smalbladige fontein-

kruiden en veenmossen. 

 

6. Dataverwerking en -analyse 

Voor de analyses van oude verspreidingsgegevens van de diverse soortgroepen is gebruik gemaakt van een 

spreadsheet met NDFF gegevens van Provincie Groningen en twee spreadsheets welke ontvangen zijn van het 

Waterschap Hunze en Aa’s. Door het gebruik van draaitabellen is telkens de gewenste informatie per locatie naar 

voren gehaald. De historische gegevens die als basis dienden voor de beschrijvingen van de locaties zijn opgeno-

men in Hoofdstuk 7, Hoofdstuk 8 en Bijlage 1 t/m 7. Daarnaast zijn, waar mogelijk, in de beschrijving per onder-

zoekslocatie (Hoofdstuk 11) ook resultaten uit voorgaande onderzoeken verwoord.  

Hieronder volgt een uiteenzetting van de dataverwerking en -analyse van alle gegevens, zowel de oude gegevens 

(waar mogelijk) als de data die we zelf in het veld hebben verzameld. 

 

6.1 Aantal soorten 

Van elke onderzochte soortgroep is per plas een soortenlijst met relatieve dominanties gegenereerd. Alle soor-

tenlijsten uit de quickscan zijn opgenomen in een overkoepelend document (database) dat we opstelden met 

behulp van Microsoft Excel. Van elke plas is in beeld gebracht welke soorten er per soortgroep zijn aangetroffen 

en of hier nog bijzondere soorten tussen zitten (bijv. soorten van de Groninger Lijst, de Rode Lijst, anderszins 

indicatieve soorten, soorten vernoemd in de Wet natuurbescherming of soorten die een bijdrage leveren aan de 

KRW beoordeling, zie ook paragrafen hierna). Zo werd al wat duidelijk over welke plassen de meeste natuur-

waarden bevatten.  

Waar mogelijk hebben we ook aan de hand van kennis over de ecologie van de aangetroffen soorten geprobeerd 

conclusies te trekken over het karakter van de onderzochte diepe plassen. In aansluiting hierop is voor de sier-

algen (onderdeel van het fytoplankton) ook een berekening van de natuurwaarde gedaan aan de hand van Coesel 

(2006). Deze natuurwaardebepaling is de resultante van de beoordeling van de diversiteit, de zeldzaamheid en 

de signaalwaarde van de aanwezige sieralgensoorten. 
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6.2 Lijst Groninger Soorten 

Voor elke plas is gecontroleerd of er soorten aanwezig zijn die ook opgenomen zijn in de Lijst Groninger soorten 

en habitats (zie natuurvisie Provincie Groningen 2016), oftewel de Groninger Lijst. Voor dergelijke soorten heeft 

de provincie speciale verantwoordelijkheden. Deze soorten zullen daarom in deze rapportage extra aandacht 

krijgen. Deze toetsing aan de Lijst Groninger soorten is overigens alleen uitgevoerd voor de soortgroepen dag-

vlinders, libellen, paddenstoelen, vaatplanten, vissen, vogels en zoogdieren. Van het fyto- en zoöplankton zijn 

geen soorten vastgelegd in de Groninger Lijst. Van soorten die vallen binnen de groep van macrofauna zijn alleen 

de groene glazenmaker (larvaal stadium) en de kever, tuimelaar (Cybister lateralimarginalis) in de Groninger Lijst 

opgenomen, maar deze soorten zijn in het voorliggende onderzoek niet waargenomen.  

Met behulp van de aanvullende waarnemingen aan dagvlinders, libellen en vogels konden we ook een link leggen 

met de Lijst Groninger soorten en habitats. Deze soortgroep is echter minder uitgebreid onderzocht, dus deze 

waarnemingen dienden echt alleen als aanvulling. Gegevens uit de NDFF (zie hoofdstuk 7) zijn waar mogelijk/ 

nuttig ook ingezet. 

 

6.3 Rode Lijst soorten 

Naast de Lijst Groninger soorten en habitats zij er nog andere mogelijke lijsten waaraan de onderzoeksresultaten 

van deze studie kunnen worden getoetst. Binnen deze studie is per soortgroep daarom ook gekeken naar het 

aantal aangetroffen soorten van de Rode Lijst. Deze soorten hebben feitelijk geen beschermingsstatus, maar de 

aanwezigheid van soorten van de Rode Lijst kan wel een drijfveer zijn om een dergelijke locatie te ontzien bij 

bepaalde plannen. Soorten van de Rode Lijst komen immers niet algemeen voor en daarom zou het ontzien (of 

mogelijke verbeteren van de ecologische kwaliteit) van vindplaatsen ervoor kunnen zorgen dat de status van 

deze soorten verbeterd.  

 

6.4 Soorten van de Wet natuurbescherming 

Een derde toetsing op basis van aanwezige soorten is uitgevoerd aan de hand van de Wet natuurbescherming. 

Diverse soorten worden onder deze wet beschermd. Voor alle in Nederland voorkomende wilde planten en die-

ren is er de zorgplicht die vereist dat wij met zijn allen voorzichtig omgaan met soorten en ze niet opzettelijk 

verstoren. Daarnaast is er voor diverse soorten een specifieke beschermingsstatus vastgelegd waar men rekening 

mee dient te houden bij werkzaamheden. In diverse gevallen dient voor de uitvoering van werkzaamheden een 

ontheffing van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd als beschermde soorten kunnen worden 

verstoord. Bij het besluiten welke diepe plassen geschikt zouden zijn voor bepaalde activiteiten is het goed een 

helder beeld te hebben van de mogelijke aanwezigheid van onder de genoemde wet beschermde planten en/of 

dieren, zodat een inschatting kan worden gemaakt van de effecten van de geplande activiteiten. 

 

6.5 Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 

De geproduceerde soortenlijsten en de abiotische metingen zijn, waar mogelijk, ook aan de KRW maatlatten 

getoetst (Van der Molen et al. 2016). Dit is een algemeen en internationaal geaccepteerd beoordelingssysteem, 

toegespitst op de toetsing van de waterkwaliteit in Europese oppervlaktewateren.  

Hiervoor hadden we op voorhand al geen volledige KRW analyse voor ogen. Het was in ieder geval wel de be-

doeling wat te doen met de maatlatten voor fytoplanktonsamenstelling en vegetatie (abundantie groeivormen 

en soortensamenstelling), maar gaandeweg is er ook voor vis en macrofauna wat aandacht besteed aan de KRW 

beoordelingen (maar geen volledige analyse).  
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Voor de uitvoering van de beoordeling is uitgegaan van de indeling van de plassen volgens de Basiskaart Aqua-

tisch: de Watertypenkaart2. Hiervan is het watertype doorvertaald naar de typering volgens de KRW. Tabel 3 

geeft een overzicht van deze indeling en vertaling. Hoewel we op basis van de veldbezoeken bij sommige locaties 

wel onze vragen hebben bij de genoemde indeling, is deze indeling niet ter discussie gesteld en zijn we bij de 

beoordeling uitgegaan van de originele indeling. Wel geven we in Tabel 3 een suggestie voor een andere KRW 

indeling. In twee gevallen (Piccardthofplas en Plas Damsterdiep) was M25 misschien een realistischer indeling 

geweest, maar dan nog gaat het KRW-type over ondiepe plassen, terwijl beide plassen in werkelijkheid zeker niet 

gerekend kunnen worden tot de ondiepe plassen, want ze zijn minimaal 8 meter diep.  

Bij de historische gegevens is er geen uitgebreide KRW beoordeling uitgevoerd, maar zijn wel het aantal aange-

troffen taxa dat deelneemt in de KRW beoordeling van het desbetreffende watertype in beeld gebracht. Dit om-

dat niet altijd bekend was in welke aantallen soorten voorkwamen. 
 

Tabel 3 Indeling van de onderzoekslocaties per watertype met een vertaling naar het desbetreffende KRW type. Bron: RIVM, Basiskaart 

Aquatisch: de Watertypenkaart. Met behulp van GIS is ook de actuele oppervlakte van de plassen bepaald en is waar mogelijk weergegeven 

wat de vermoedelijke diepte van de plassen is. Als de diepte niet bekend is, is dit aangegeven met een vraagteken. Als er getwijfeld wordt 

over het diep zijn van een plas is dit ook vermeld (‘Ws niet’ = waarschijnlijk niet diep). Bij twijfel over de indelingen van het watertype* dan 

wel het KRW-type is dit vetgedrukt aangegeven. De KRW-typen tussen haakjes zijn onze suggestie op basis van de waarnemingen in het veld, 

de actuele oppervlakte (5e kolom) en de geregistreerde diepte (6e kolom). 

Locatienr. Locatienaam Watertype KRW type 
Oppervlakte 

(Ha) 
Diepe plas?  

(> 6m) 

1 Borgmeren Matig grote diepe meren M20 79,27 Ja, 22 m 

2 Sellingerbeetse zuid Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 (M20) 61,39 Ja, 37 m 

3 Botjesplas Kleine diepe plassen M20 51,80 Ja, max 60 m 

4 Heeresveld Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 (M16) 44,70 Ja, 18 m 

5 Sellingerbeetse noord Matig grote diepe meren M20 (M16) 27,54 Ja, max 30 m 

6 Strandheem Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 (M16) 35,79 Ja, 22 m 

7 Kruiselwerk Kleine diepe plassen M20 19,80 Ja, 20 m 

8 Recreatieplas Midwolda Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 27,79 ? Ws niet 

9 Piccardthofplas Kleine ondiepe veenplassen M27 (M25) 24,50 Ja, >10 m 

10 Middelberterplas Kleine ondiepe veenplassen M27 (M16) 23,97 Ja, 20 m 

11 Scharmerplas Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 (M16) 22,81 Ja, 12 m 

12 Natuurplas Midwolda Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 (M16) 18,01 Ja, 7 m 

13 Beersterplas Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 (M16) 16,05 Ja, >10 m 

14 Grunostrand Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 (M16) 13,37 Ja, 14m 

15 Plas Damsterweg Kleine ondiepe veenplassen M27 (M25) 12,12 Ja, 8 m 

17 Sassenhein zuid Kleine ondiepe veenplassen M27 (M16) 10,96 Ja, >10 m 

18 Moekesgat Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 9,56 ? Ws niet 

19 Lettelberterplas Kleine ondiepe veenplassen M27 (M16) 9,06 Ja, >10 m 

20 Sassenhein noord Kleine ondiepe veenplassen M27 8,08 Nee, 2,1 m 

21 Emslandermeer Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 (M16) 12,84 Ja, 6 m 

22 Natuurbad Engelbert Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 (M16) 7,15 Ja, 6 m 

23 Emergoplas Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 6,71 ? 

24 Het Groote Gat Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 6,20 Nee, 3 m 

25 Proostmeer Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 3,48 ? 

26 Plas Alteveer Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 2,21 Nee, 3,6 m 

27 Meedenerplas Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 1,85 ? Ws niet 

28 Bolmeer Vennen M12 1,59 ? Ws niet 

29 Ronde meer Vennen M12 1,40 ? Ws niet 

30 Plas A.G. Wildervanckkanaal Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 1,45 ? Ws niet 

31 Plas ESKA Graphic Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 1,22 ? Ws niet 

32 Plas Kemperpark Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 1,03 ? Ws niet 

33 Plas Blijham Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 0,96 ? Ws niet 

34 Plas bij A7 Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 0,75 ? Ws niet 

36 Foxholstermeer noord Kleine ondiepe plassen (zand, kalk) M14 31,83 ? Ws niet 

* KRW-indeling grootte: klein = < 50 Ha, matig groot = <10.000 Ha, groot = >10.000 Ha. 

                                                                 

2 https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500067004.pdf 
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6.6 Overkoepelende ecologische beoordeling 

Met de hierboven beschreven werkwijze kunnen we een goed onderbouwde motivatie geven voor de ecolo-

gische betekenis van alle diepe plassen omdat er vanuit verschillende invalshoeken naar de wateren is gekeken.  

We hebben de individuele beoordelingen uiteindelijk gecombineerd om te komen tot een uiteindelijke ecologi-

sche beoordeling. Hiermee kan een weloverwogen keuze gemaakt worden welke wateren het meest waardevol 

zijn en in de toekomst dus het beste gevrijwaard kunnen blijven van activiteiten die de ecologische waarde van 

deze plassen verstoren. 

Voor de volledigheid sommen we hieronder op welke (deel)beoordelingen er allemaal hebben plaatsgevonden: 

De in blauw aangegeven beoordelingen zijn alleen op historische gegevens toegepast omdat er tijdens de quick-

scan van deze parameters geen data zijn verzameld. De in groen aangegeven vergelijkingen zijn alleen uitgevoerd 

aan de data verzameld tijdens de quickscan. 

 

Abiotische toetsingen: 

• KRW beoordeling chloridegehalte    KRW Cl; 

• KRW beoordeling zuurgraad     KRW pH; 

• KRW beoordeling zuurstofhuishouding    KRW O2%; 

• KRW beoordeling totaal fosfor    KRW tP; 

• KRW beoordeling totaal stikstof    KRW tN; 

• KRW beoordeling helderheid van het water   KRW Zicht; 

• KRW beoordeling thermische huishouding   KRW Temp.; 

Biotische toetsingen: 

• KRW beoordeling fytoplankton (chlorofyl-a)   KRW FP Chl a; 

• KRW beoordeling fytoplankton (soortensamenstelling)  KRW FP Sam; 

• KRW beoordeling bedekking oevervegetatie   KRW Oev; 

• KRW beoordeling bedekking emerse vegetatie*   KRW Em; 

• KRW beoordeling bedekking drijvende vegetatie*  KRW Drijf; 

• KRW beoordeling bedekking submerse vegetatie  KRW Subm; 

• KRW beoordeling bedekking flab**    KRW Flab; 

• KRW beoordeling bedekking kroos**    KRW Kroos; 

• KRW beoordeling soortensamenstelling vegetatie  KRW Veg; 

• Aantal soorten vegetatie     Som VEG; 

• Aantal soorten fytoplankton     Som FP; 

• Aantal soorten sieralgen     Som SA; 

• Natuurwaarde gebaseerd op sieralgen    NW SA; 

• Aantal soorten zoöplankton     Som ZP; 

• Aantal soorten watervogels     Som VOG; 

• Aantal soorten dagvlinders     Som DAGVL; 

• Aantal soorten libellen     Som LIB; 

• Aantal soorten sprinkhanen     Som SPR; 

• Aantal soorten van de Groninger Lijst (per soortgroep)  Som GL; 

• Aantal soorten van de Rode Lijst (per soortgroep)  Som RL; 

• Aantal soorten van de Wet natuurbescherming (per soortgroep) Som Wnb; 

• Aantal soorten binnen de KRW beoordeling (per soortgroep) Som KRW; 

*    niet beoordeeld bij watertype M12  

**  alleen beoordeeld bij watertype M12 
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Tijdens het veldwerk is zijn er ook metingen aan de redoxpotentiaal en het elektrisch geleidend vermogen (EGV) 

verricht (paragraaf 4.1). De KRW voert echter geen beoordelingen uit op basis van de redoxpotentiaal en het 

elektrisch geleidend vermogen. De redoxpotentiaal toont de balans tussen oxiderende en reducerende pro-

cessen. In wateren met een goede zuurstofhuishouding is de redoxpotentiaal rond de 500 mV. In slecht beluchtte 

systemen daalt de redoxpotentiaal naar 0 of gaat zelfs het negatieve gebied in.  

Het elektrisch geleidend vermogen houdt verband met het chloridegehalte: het toont de hoeveelheid opgeloste 

stoffen (zouten) in het water. Deze parameter kan in Nederlandse oppervlaktewateren variëren van 50 S/cm 

(zeer zoet) tot meer dan 4000 S/cm (zeer zout).  

Bij de individuele besprekingen zijn de metingen van deze twee parameters wel getoond, maar hier is geen be-

oordeling aan gekoppeld, omdat deze dus niet beschikbaar is. Bovendien wordt de waterkwaliteit ook al min of 

meer weergegeven wordt door het zuurstofgehalte en het chloridegehalte, twee parameters waar wel een KRW 

beoordeling aan plaatsvindt. Bij het bespreken van de resultaten per locatie (Hoofdstuk 11) zijn de waarden voor 

de redoxpotentiaal en het elektrisch geleidend vermogen wel besproken, maar hierbij is alleen een relatie gelegd 

met de andere onderzoekslocaties. 

KRW-beoordelingen 

Waar mogelijk hebben deze beoordelingen van abiotische parameters zowel op historische als op actuele gege-

vens plaatsgevonden. Voor veel van de beoordelingen is uitgegaan van de KRW methodiek (Van der Molen et al. 

2016) als het gaat om het gebruik van de klassegrenzen. Tabel 4 geeft per parameter en per KRW watertype een 

overzicht van de voor de voorliggende situatie gebruikte klasse-indelingen. Normaliter wordt er voor deze abio-

tische metingen binnen de KRW vaak maandelijks gemeten, maar dat was binnen dit onderzoek niet haalbaar. 

De actuele abiotische gegevens zijn gebaseerd op hooguit drie metingen per locatie tijdens het eenmalige veld-

bezoek. Historische gegevens zijn hoogfrequenter verzameld, maar niet voor alle onderzoekslocaties. De KRW 

beoordelingscriteria zijn derhalve enkel als leidraad aangewend. 

Arbitraire beoordeling aantal taxa 

De categorisering voor wat betreft de beoordeling van het aantal soorten per soortgroep is op arbitraire wijze 

tot stand gekomen. Hiervoor is het minimum en maximum aantal soorten per locatie bekeken en op basis van 

de spreiding in de gegevens van alle onderzoekslocaties is een indeling in vijf categorieën gemaakt. De 

gehanteerde criteria zijn uitgewerkt in Tabel 5. Op basis van deze criteria zijn de gegevens van de quickscan en 

waar mogelijk ook de historische gegevens beoordeeld. Bij de beoordeling van het aantal soorten is vooral 

gekeken naar het aantal aangetroffen soorten en zijn locaties met meer soorten hoger ingeschat dan locaties 

met minder soorten. In de praktijk kan het echter voorkomen dat meer soorten niet altijd een betere kwaliteit 

betekent omdat meer soorten ook meer negatieve indicatoren kan betekenen (denk bijvoorbeeld aan 

blauwalgen, zie ook Seelen et al. 2019). Het is dus van belang deze klasse-indeling niet te letterlijk te nemen. 

Beoordeling aantal taxa van bijzondere lijsten 

Ook het aantal taxa van bijzondere lijsten (Groninger Lijst, Rode Lijst, Wet natuurbescherming en KRW is in beeld 

gebracht. De aantallen per soortgroep zijn voor de beoordeling geconverteerd naar percentages ten opzichte 

van het totaal aantal aangetroffen soorten binnen de soortgroep. Dit omdat niet van elke soortgroep evenveel 

soorten aangetroffen/onderscheiden zijn. Voor de klasse-indeling is uitgegaan van de spreiding binnen de resul-

taten uit de quickscan. Ook hier geldt dat de indeling (Tabel 5) niet te strak gehanteerd moet worden, want 

bijvoorbeeld bij de KRW beoordeling van de samenstelling van de (water)vegetatie zijn voor de KRW ook nega-

tieve indicatoren aangewezen. Dergelijk soorten tellen dan mee in het aantal KRW soorten.  
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Tabel 4 Beoordelingscriteria volgens de KRW methodiek van fysisch-chemische parameters en de bedekking met vegetatie in vier 

verschillende KRW watertypen. 

    Zeer goed Goed Matig  Ontoereikend Slecht 

KRW Cl (mg/l) M12 < 20 < 40 40 - 75 75 - 100 > 100 

  M14/M20/M27 < 200 < 200 200 - 250 250 - 300 > 300 

KRW pH M12 4,5 - 6,5 4,0 - 7,5 7,5 - 8,0 of < 4,0 8,0 - 8,5 > 8,5 

 M14 5,5 - 8,5 5,5 - 8,5 < 5,5 of 8,5 - 9,0  9,0 - 9,5 > 9,5 

 M20 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 8,5 - 9,0 of < 6,5 9,0 - 9,5 > 9,5 

 M27 5,5 - 7,5 5,5 - 7,5 7,5 - 8,0 of < 5,5 8,0 - 8,5 > 8,5 

KRW tP (mg/l) M12 < 0,03 < 0,04 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,4 > 0,4 

 M14/M27 < 0,04 < 0,09 0,09 - 0,18 0,18 - 0,36 > 0,36 

 M20 < 0,02 < 0,03 0,03 - 0,05 0,05 - 0,11 > 0,11 

KRW tN (mg/l) M12 < 0,7 < 0,8 - 2,0 2,0 - 2,6 2,6 - 3,8 > 3,8 

 M14/M27 < 1,0 < 1,3 1,3 - 1,9 1,9 - 2,6 > 2,6 

 M20 < 0,8 < 0,9 0,9 - 1,1 1,1 - 1,4 > 1,4 

KRW O2 (%) M12 70 - 110 60 - 120 50 - 60 of 120 - 130 40 - 50 of 130 - 140 < 40 of > 140 

 M14/M20/M27 60 - 120 60 - 120 50 - 60 of 120 - 130 40 - 50 of 130 - 140 < 40 of > 140 

KRW Doorzicht (m) M12 bodem > 0,9 of bodem 0,6 - 0,9 0,45 - 0,6 < 0,45 

 M14/M27 > 2,0 > 0,9 0,6 - 0,9 0,45 - 0,6 < 0,45 

 M20 >2,25 > 1,7 1,2 - 1,7 1,0 - 1,2 < 1,0 

KRW watertemp(°C) M12 < 23 < 27 27 - 28 28 - 30 > 30 

 M14/M20/M27 < 23 < 25 25 - 27,5 27,5 - 30 > 30 

KRW FP CHL a (mg/l) M12 - - - - - 

 M14 < 10,8 10,8 - 23 23 - 46 46 - 95  > 95 

 M20 <7 7 - 12 12 - 24 24 - 48 > 48 

 M27 < 11,8 11,8 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100 

KRW OEV VEG (%) M12 - - - - - 

 M14/M20/M27 80 - 100 60 - 80 40 - 60 20 - 40 0 - 20 

KRW EM VEG (%) M12 - - - - - 

 M14/M20/M27 10 - 75 5 - 10 3 - 5 1 - 3 < 1 

KRW VEG DRIJF (%) M12 - - - - - 

 M14/M20/M27 5 - 20 1 - 5 of 20 - 30 0,5 - 1 of 30 - 40 0,1 - 0,5 of 40 - 100 < 0,1 

KRW VEG SUBM (%) M12 10 - 30 5 - 10 of 30 - 50 3 - 5 of 50 - 75 1 - 3 of 75 - 100 < 1 

 M14 45 - 100 25 - 45 3 - 25 1 - 3 < 1 

 M20 6 - 7,5m 4-6m 2,5 - 4m 1 - 2,5 m 0 - 1m 

 M27 45 - 100 25 - 45 3 - 25 1 - 3 < 1 

KRW FLAB (%) M12 < 5% 5 - 10% 10 - 30% 30 - 50% > 50% 

 M14/M20/M27 - - - - - 

KRW KROOS (%) M12 < 1% 1 - 2% 2 - 10% 10 - 20% > 20% 

 M14/M20/M27 - - - - - 

 

 

Tabel 5 Beoordelingscriteria voor de arbitraire beoordeling van het aantal aangetroffen taxa per soortgroep voor vegetatie (VEG), 

fytoplankton (FP), sieralgen (SA, onderdeel van het FP), de natuurwaarde van de sieralgengemeenschap en zoöplankton (ZP). Ook de aan-

vullende waarnemingen zijn beoordeeld: vogels (Vog), dagvlinders (Dagvl), libellen (Lib) en sprinkhanen (Spr).  

      Aanvullende waarnemingen quickscan 

Categorie Som Veg Som FP Som SA NW SA Som ZP Som Vog Som Dagvl Som Lib Aantal Spr 

Zeer goed 36 of meer 61 of meer > 16 > 7 > 11 > 4 > 4 > 4 > 4 

Goed 21 tot 35 41 tot 60 8 tot 15 5-6 8 tot 10 3 3 3 3 

Matig 11 tot 20 26 tot 40 5 tot 7 3-4 5 tot 7 2 2 2 2 

Ontoereikend 6 tot 10 11 tot 25 3 tot 4 1-2 3 tot 4 1 1 1 1 

Slecht 0 tot 5 0 tot 10 0 tot 2 0 0 tot 2 0 0 0 0 
   

  
     

Totaal aantal taxa 51 363 50 n.v.t. 63 16 11 6  

Maximum per locatie 20 78 19 7 19 6 5 4  

Minimum per locatie 0 5 2 0 2 0 0 0  

 

 



diepe plassen Groningen 2018 
 

25 van 349 

Daarnaast zijn ook waarnemingen gedaan aan bijzondere soorten. Hierbij bedoelen we de soorten van de Gro-

ninger Lijst, Rode Lijst en soorten specifiek vermeld in de Wet natuurbescherming. Tijdens het veldwerk in 2018 

zijn per locatie hooguit 6 soorten van de Groninger Lijst aangetroffen. Van de Rode Lijst werd per locatie hooguit 

1 soort gevonden. Van de Wet natuurbescherming zijn tijdens het veldbezoek vooral soorten uit de groep van 

de vogels gezien. Maximaal werden er per locatie 5 soorten uit de Wet natuurbescherming gezien. Voor de be-

oordeling van het aantal bijzondere soorten is een vergelijkbare categorisering toegepast als die voor de aan-

vullende soorten (zie Tabel 5). 

Om te komen tot een eindconclusie over de ecologische waarde van de onderzochte diepe plassen wilden we 

aanvankelijk zo veel mogelijk gegevens gebruiken. In de praktijk waren er slechts van enkele plassen gegevens 

uit het verleden bekend. Hierdoor zijn de condities van de plassen in het verleden niet goed te vergelijken. 

Daarom is in overleg met Provincie Groningen besloten om voor de eindbeoordeling alleen nog uit te gaan van 

de actuele veldgegevens. De gegevens die meegenomen zijn in de eindbeoordeling zijn weergegeven in Tabel 6. 

Alle individuele beoordelingen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 11.  

 

Tabel 6 Parameters uit het veldonderzoek van 2018 die uiteindelijk hebben gediend als basis voor de eindbeoordeling van de ecolo-

gische waarde van de 34 onderzochte diepe plassen. In veel gevallen ging het hier om KRW-beoordelingen (aangeduid met ‘KRW’). 

Abiotiek Plankton Vegetatie Bijzondere lijsten 

KRW zuurgraad Som taxa fytoplankton Som taxa vegetatie Som taxa Groninger Lijst 

KRW zuurstof KRW fytoplanktonbloei KRW bedekking emerse vegetatie Som taxa Rode Lijst 

KRW temperatuur Natuurwaarde sieralgen KRW bedekking drijvende vegetatie Som taxa Wet natuurbescherming 

KRW zichtdiepte Som taxa zoöplankton KRW bedekking submerse vegetatie  

  Relevante soorten zoöplankton KRW bedekking met kroos  

  KRW bedekking met Flab  

  KRW bedekking oevervegetatie  

  KRW samenstelling vegetatie  

 

 

Elke score van de genoemde parameters is voor de eindbeoordeling eerst omgezet naar een getal tussen de -2 

en 2 op basis van de kleur die de beoordeling kreeg na categorisering op basis van Tabel 4 en Tabel 5. De 

gedachtegang hierachter is dat er een bepaalde neutrale situatie is waarbij geen extra punten gescoord worden 

(de gele beoordeling uit de KRW: matig) en dat bij gevallen waar ‘goed’ of ‘zeer goed’ op een parameter gescoord 

wordt er punten verdiend worden. Andersom worden er bij slechtere scores evenredig 1 of 2 minpunten doorge-

rekend. Tabel 7 laat zien hoe de vertaling van de scores uit Tabel 4 en Tabel 5 heeft plaatsgevonden. 

 

Tabel 7 Vertaling van de beoordelingen uit Tabel 4 en Tabel 5 naar plus of minpunten. 

Beoordeling uit Tabel 4 of Tabel 5 Corresponderend plus- of minpunt 

Zeer goed +2 

Goed +1 

Matig 0 

Ontoereikend -1 

Slecht -2 
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Voor elk van de in Tabel 4 en Tabel 5 aangegeven beoordelingen heeft met behulp van Tabel 7 een conversie 

naar een getal plaatsgevonden. Voor de relevantie van de zoöplanktongemeenschap werd een conversie naar 0 

gehanteerd (geen noemenswaardige soorten gezien) of er vond een conversie naar een 2 plaats (minder alge-

mene soorten of anderszins bijzondere soorten aanwezig). Zo telde deze parameter binnen het cluster van het 

plankton even zwaar mee als de andere factoren. 

Vervolgens is van alle thema’s uit Tabel 6 (abiotiek, plankton, vegetatie en bijzondere lijsten) per thema een ge-

middelde waarde bepaald (maximum haalbaar: 2 punten, minimum haalbaar -2 punten per thema). Daarna zijn 

de gemiddeldes per thema opgeteld om te komen tot een eindbeoordeling (maximaal haalbaar: 8 punten, mini-

mum haalbaar -8 punten). 

Aanvankelijk is er nog gedacht om de gemiddelde beoordeling van de vegetatie nog zwaarder te laten wegen 

omdat de metingen van dit thema stabielere waarden geven dan momentopnames zoals de abiotische metingen 

en de analyses van fyto- en zoöplankton. Vegetatie reageert immers minder snel op veranderingen dan plankton 

en abiotische metingen. Het eindoordeel werd echter niet wezenlijk anders wanneer we het gewicht van de ge-

middelde beoordeling van de vegetatie per plas twee keer zo zwaar mee lieten tellen in het eindoordeel. De 

enige correctie die op de individuele beoordelingen is toegepast is een verhoging van de beoordeling van het 

doorzicht op locaties waar het zicht de bodem bereikte en er duidelijk sprake was van dusdanig helder water dat 

de zichtdiepte op grotere diepte in een hogere KRW-categorie uit zou komen. Hierbij is de beoordeling een KRW 

categorie doorgeschoven.  

In hoofdstuk 11 worden alle resultaten uit het onderzoek per locatie verwoord. Voorafgaand aan dat hoofdstuk 

volgen eerst nog vier hoofstukken waarin we de gegevens (historisch/actueel en biotisch/abiotisch) in het alge-

meen bespreken. Hoofdstuk 7 bespreekt de historische abiotische waarnemingen. Hoofdstuk 8 gaat in op de bio-

tische waarnemingen uit het verleden. Hoofdstuk 9 presenteert een samenvatting van alle abiotische parameters 

waar tijdens de quickscan onderzoek aan is verricht. Hoofdstuk 10 gaat dan in op de biologische waarnemingen 

uit de quickscan. 

 

7. Historische gegevens abiotische parameters 

Van het waterschap Hunze en Aa’s ontvingen we een dataset met vele abiotische gegevens uit de periode 2000 

– 2018. Daarin zaten gegevens van 8 van de 34 locaties welke voor het hier beschreven onderzoek zijn geselec-

teerd: 

• Locatie 3     Botjesgat (meetjaar 2003); 

• Locatie 8 Recreatieplas Midwolda (meetjaar 2003 - 2010); 

• Locatie10 Middelberterplas (meetjaar 2003 - 2010); 

• Locatie 17  Sassenhein zuid (meetjaar 2001); 

• Locatie 18  Moekesgat (meetjaar 2000 - 2018); 

• Locatie 20  Sassenhein noord (meetjaar 2001); 

• Locatie 23 Emergoplas (meetjaar 2002); 

• Locatie 25 Proostmeer (meetjaar 2000 - 2018); 

 

Bij het Foxholstermeer werden ook metingen verzameld, echter deze zijn genomen in de zuid, terwijl de noord 

juist uitgekozen is als locatie voor het diepe plassen onderzoek. De twee delen schijnen wel verbonden te zijn 

met elkaar, maar op een dusdanig beperkte wijze dat er besloten is de historische gegevens van de zuidplas niet 

te betrekken bij het hier vastgelegde onderzoek. 
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Van Waterschap Hunze en Aa’s ontvingen we een dataset waarin gegevens van wel 64 parameters zijn vastge-

legd, van het gehalte aan acenaftaleen tot aan het gehalte aan zuurstof, maar ook het aantal bacteriën of het 

biochemisch zuurstofverbruik. Hiervan bespreken we in deze rapportage alleen de historische gegevens van de 

parameters chloride, doorzicht, elektrisch geleidend vermogen, totaal fosfor, totaal stikstof, zuurgraad en 

zuurstof, omdat deze ook grotendeels terugkomen in de quickscan of er sterk aan gerelateerd zijn. We zullen ons 

in dit hoofdstuk beperken tot het presenteren van de aangeleverde gegevens per locatie. Het beoordelen van 

meetwaarden van deze parameters volgens de KRW methodiek bewaren we voor hoofdstuk 11. 

Ook van Provincie Groningen ontvingen we nog een rapport uit 1994 over een onderzoek aan de Sellingerbeetse 

zuid, Strandheem en het Grunostrand. Deze gegevens hebben we, waar mogelijk, ook in onderstaande teksten 

en figuren verwerkt. Het aantal waarnemingen per plas varieerde sterk: van 1 waarneming per parameter per 

jaar op één locatie tot maar liefst 18 waarnemingen in een jaar. 

 

7.1 Zuurgraad 

Van de meeste van de elf plassen waar we historische gegevens van hebben was de zuurgraad in het verleden 

circumneutraal tot licht alkalisch, tussen de 7,5 en 9,5 (Figuur 7). Alleen in de locaties 2. Sellingerbeetse zuid, 3. 

Botjesplas en 6. Strandheem bleef de zuurgraad wat lager, rondom de 6 of daaronder. Uit het zwemwaterprofiel 

van de Lettelberterplas plas3 blijkt dat de zuurgraad van deze plas tussen de 6,5 en 10,0 varieert (zie inzet Figuur 

7). In het zwemwaterprofiel is hier een figuur voor opgenomen, maar van het Waterschap Noorderzijlvest 

hebben we de oorspronkelijke data niet ontvangen. Het blijft hier voor deze plas dus bij een woordelijke om-

schrijving van de in het verleden aangetroffen zuurgraad. 

 

7.2 Zuurstofgehalte 

Het zuurstofgehalte in de acht plassen waar gegevens van ontsloten zijn, was in de meeste gevallen hoger dan 

75% en vaak zelfs boven de 100% (Figuur 8). Bij het Moekesgat en het Proostmeer werden geregeld uitschieters 

naar boven aangetroffen. Zuurstofpercentages van 130% of zelfs hoger zijn niet wenselijk en worden daarom 

ook minder goed beoordeeld. Het optimum qua zuurstofpercentage ligt tussen de 60 en de 120% (Van der Molen 

et al. 2016). Uit het zwemwaterprofiel van de Lettelberterplas hebben we geen data over het zuurstofgehalte in 

deze plas kunnen ontsluiten. Van Sellingerbeetse zuid (Locatie 2), Strandheem (Locatie 6) en het Grunostrand 

(Locatie 14) zijn gegevens bekend uit een studie die in 1994 is gerapporteerd4, maar deze zijn door gebrek aan 

gegevens over de watertemperatuur niet om te rekenen naar een zuurstofpercentage.  

 

7.3 Elektrisch geleidend vermogen 

Het elektrisch geleidend vermogen in de acht plassen lag grofweg tussen de 300 en de 500 S/cm (Figuur 9). 

Hiermee worden de meeste plassen gecategoriseerd als -meso-ionisch (Verdonschot 1990). In het Proostmeer 

werden geregeld hogere waarden vastgesteld, tot maximaal 836 S/cm. Vanaf 500 S/cm worden plassen door-

gaans als -meso-ionisch aangemerkt, en vanaf 1000 S/cm zijn plassen poly-ionisch. Van de Lettelberterplas 

werden geen data over het EGV beschreven in het zwemwaterprofiel. Ook de studie uit 1994 over Sellingerbeetse 

zuid, Strandheem en het Grunopark presenteert geen data over het EGV van deze plassen. 

                                                                 

3 https://www.noorderzijlvest.nl/publish/pages/5706/lettelberterplas.pdf 
4 Grontmij 1994. Diepe plassen in Groningen. Een fysisch-chemisch en biologisch onderzoek aan drie diepe plassen in Groningen ten behoeve 
van functietoekenning. In opdracht van Provincie Groningen. 



Quickscan ecologische waarde 

 

28 van 349 

 

 

 

 

Figuur 7 Boxplots van de historische gegevens van de zuurgraad waargenomen in de periode 2000 – 2018 in 11 van de 34 onderzochte 

plassen. Het aantal waarnemingen per plas en per jaar varieert sterk. Van de Lettelberterplas zijn ook gegevens beschikbaar in het zwem-

waterprofiel. De zuurgraad van die plas varieerde tussen 6,5 en 10,0 in de periode 2005 – 2010 (zie inzet). 

 

 

Figuur 8 Boxplots van de historische gegevens van het zuurstofpercentage waargenomen in de periode 2000 – 2018 in 8 van de 34 

onderzochte plassen. Het aantal waarnemingen per plas en per jaar varieert sterk. 
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Figuur 9 Boxplots van de historische gegevens van het elektrisch geleidend vermogen, EGV (S/cm) waargenomen in de periode 2000 – 

2018 in 8 van de 34 onderzochte plassen. Het aantal waarnemingen per plas en per jaar varieert sterk. 

 

7.4 Fosfaat - totaal P 

Ook de totaal fosforgehaltes in de negen plassen lagen doorgaans tussen de 0,02 en de 1,5 mg/l (Figuur 10). Net 

als bij totaal stikstof werden de hoogste gehaltes aangetroffen bij het Proostmeer. Daar werden geregeld me-

tingen van boven de 0,2 mg/l gedaan. Onder de 0,025 mg tP/l noemen we plassen mesotroof, tot aan 0,1 mg 

tP/L noemen we plassen eutroof en daarboven hypertroof. In de meeste gevallen is er dus sprake van een eutrofe 

plas als het gaat om het fosforgehalte ter plaatse. 

 

7.5 Stikstof - totaal N 

Het totaal stikstofgehalte in de elf plassen varieerde doorgaans van ongeveer 1 tot 4 mg/l (Figuur 11). De plas-

sen met de hoogte gehaltes aan stikstof waren het Grunostrand, de Emergoplas en het Proostmeer. Met gehaltes 

van boven de 1 mg/l worden plassen al gekarakteriseerd als mesotroof en met gehaltes boven de 1,5 mg/l zijn 

plassen eutroof. Boven de 2 mg/l zijn plassen officieel al hypertroof (Van der Molen et al. 2016)). Dergelijke 

waarden zijn er in het verleden ook diverse malen in het Proostmeer aangetroffen (zie inzet Figuur 11).  
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Figuur 10 Boxplots van de historische gegevens van het totaal fosfaatgehalte (mg/l) waargenomen in de periode 2000 – 2018 in 11 van 

de 34 onderzochte plassen. Het aantal waarnemingen per plas en per jaar varieert sterk. Inzet: data Lettelberterplas overgenomen uit het 

zwemwaterprofiel. 

 

 

Figuur 11 Boxplots van de historische gegevens van het totaal stikstofgehalte (mg/l) waargenomen in de periode 2000 – 2018 in 11 van 

de 34 onderzochte plassen. Het aantal waarnemingen per plas en per jaar varieert sterk. Inzet: data Lettelberterplas overgenomen uit het 

zwemwaterprofiel. 
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7.6 Zout - chloridegehalte 

Ook de historische waarnemingen van het chloridegehalte worden hier meegenomen. Dit omdat deze parameter 

ook is opgenomen in de KRW beoordeling. Bureau Biota heeft hier in 2018 zelf geen metingen aan verricht omdat 

de focus van dit project specifiek op de biotische parameters lag. Omdat deze gegevens wel in de beschikbaar 

gestelde database voorkomen hebben we gedacht er hier toch een beknopte KRW analyse op los te laten.  

Het chloridegehalte in de elf plassen lag doorgaans ruim onder de 60 mg/l (Figuur 12). Nagenoeg alleen de waar-

nemingen van het Grunopark en het Proostmeer stegen hier soms bovenuit. De Lettelberterplas had in de 

periode 2005 – 2010 ook een stabiel chloridegehalte rondom het genoemde niveau. 5 Een duidelijke uitzondering 

op het geheel was de Middelberterplas. Daar was het chloridegehalte telkens zo hoog dat hiervoor een extra 

inzet in Figuur 12 is opgenomen. In deze plas lag het chloridegehalte veelal tussen de 1500 en de 2000 mg/l. Bij 

dergelijke waarden spreken we over licht brak water (Bal et al. 2001). 

 

 

Figuur 12 Boxplots van de historische gegevens van het chloridegehalte (mg/l) waargenomen in de periode 2000 – 2018 in 11 van de 34 

onderzochte plassen. Het aantal waarnemingen per plas en per jaar varieert sterk. Zie inzet voor de data van de Middelberterplas. 

 

  

                                                                 

5 https://www.noorderzijlvest.nl/publish/pages/5706/lettelberterplas.pdf 
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7.7 Doorzicht 

Het doorzicht in de elf plassen lag doorgaans tussen de 40 en de 100 cm (Figuur 13). Hogere waarden werden 

alleen in Strandheem aangetroffen. Uitschieters naar beneden (troebeler water) troffen we een keer aan in de 

Recreatieplas Midwolde en de Emergoplas. Een doorzicht van minder dan 40 cm werd ook een aantal keren 

vastgesteld in Moekesgat, de Lettelberterplas en het Proostmeer. Bij de KRW beoordelingen is doorgaans een 

doorzicht van minimaal 90 cm gewenst alvorens de kwaliteit van de plas met ‘goed’ of ‘zeer goed’ wordt beoor-

deeld. 

 

 

 

Figuur 13 Boxplots van de historische gegevens van het doorzicht waargenomen in de periode 2000 – 2018 in 11 van de 34 onderzochte 

plassen. Het aantal waarnemingen per plas en per jaar varieert sterk. Inzet: data uit het zwemwaterprofiel van de Lettelberterplas (data in 

roze is doorzicht, blauwe driehoekjes geen het chlorofylgehalte). 
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8. Historische gegevens biotische parameters 

8.1 Fytoplankton 

Van enkele plassen hebben we via de waterschappen oude gegevens uit de periode 1999 – 2016 kunnen bemach-

tigen. Het ging hierbij om de volgende locaties die overigens ook al bij de historische abiotische gegevens (Hoofd-

stuk 7) werden opgesomd. Van de overige plassen zijn geen fytoplanktongegevens beschikbaar gesteld door de 

waterschappen. De soorten die in de onderstaande tekst in blauw zijn aangegeven nemen deel aan de KRW 

beoordeling van één of meerdere watertypen. In totaal zijn er in het verleden maar liefst 166 taxa aan fyto-

plankton in de genoemde plassen onderscheiden (Bijlage 1) en met de soortenlijsten uit het rapport van Grontmij 

(1994) zijn het er zelfs meer dan 200 (niet gecorrigeerd voor determinaties tot op hogere niveaus). 

 

In de plas te Sellingerbeetse (Locatie 2) zijn in het verleden voornamelijk waarnemingen van groenalgen (Scour-

fieldia cordiformis en Chlamydomonas) en andere kleine groenalgen (Chlorococcales) vastgelegd (Bijlage 1).  

Bij de Botjesplas (Locatie 3) werden vooral veel dinoflagellaten uit de familie van de Gymnodiniaceae geteld 

(Bijlage 1). Daarnaast waren er ook diverse groenalgen aanwezig, met name van het geslacht Chlorogonium. Ook 

goudalgen van het geslacht Ochromonas werden geregeld gezien en ook Cryptophyceae.  

Bij de recreatieplas in Midwolda (Locatie 8) hadden de blauwalgen duidelijk de overhand in de tellingen (Bijlage 

1). Vooral soorten als Merismopedia tenuissima en Cyanocatena imperfecta, maar ook Merismopedia minutis-

sima en Cyanogranis ferruginea zijn met enkele duizenden geteld. Blauwalgen worden geregeld gezien als nega-

tieve indicatoren als het gaat om de waterkwaliteit. Ook de hier genoemde soorten worden bijvoorbeeld 

geassocieerd met toxiciteit.   

In de Middelberterplas (Locatie 10) zijn vooral waarnemingen gedaan van de groenalg Mychonastes jurisii (Bijlage 

1). Daarnaast zijn ook de soorten/geslachten Chrysochromulina parva en Chromulina en de blauwalgentaxa 

Oscillatoriales en Pseudanabaena geregeld aangetroffen. Er zijn diverse studies bekend die de toxiciteit van 

bijvoorbeeld Chrysochromulina parva en Pseudanabaena bespreken. 

Van de plas Sassenhein zuid (Locatie 17) zaten alleen nulwaarnemingen van de sieralgen Closterium acutum var. 

acutum, Cosmarium botrytis, Cosmarium phaseolus, Cosmarium regnellii, Staurastrum gracile en Staurastrum 

pingue. Het is niet zeker, maar we gaan ervan uit dat dit waarnemingen zijn welke buiten de tellingen zijn ge-

vallen, maar wel in de monsters zijn aangetroffen. Het is immers minder waarschijnlijk dat er gericht naar de ge-

noemde soorten is gezocht, waarbij ze niet waargenomen zijn. Sieralgen worden gezien als positieve indicatoren 

van waterkwaliteit. Na de beschrijving van de fytoplanktongegevens van de resterende locaties komen we nog 

even terug op de sieralgen. 

In de plas Moekesgat (Locatie 18) werden voornamelijk blauwalgen vastgesteld: Woronichinia naegeliana, Micro-

cystis en Merismopedia minutissima. Ook dit zijn soorten waarvan toxiciteit geregeld gesuggereerd is. 

Van de locatie Sassenhein noord (Locatie 20) zijn vooral waarnemingen geregistreerd van sieralgen (zie ook hier-

boven voor Sassenhein zuid): Closterium acutum var. acutum, Cosmarium, Cosmarium pseudowembaerense, 

Staurastrum arcuatum, Staurastrum micronoides en Staurastrum tetracerum. Net als bij Locatie 17 zijn het hier 

ook weer alleen nulwaarnemingen. 

In de Emergoplas (Locatie 23) zijn in het verleden ook alleen maar waarnemingen van sieralgen vastgelegd, vooral 

Closterium acutum var. variabile en Staurastrum pingue, maar ook Closterium aciculare en nog wat andere soor-

ten (Bijlage 1). Hier zijn in tegenstelling tot Locatie 17 en 20 wel tellingen aan sieralgen vastgelegd. 

Uit het Proostmeer (Locatie 25) kennen we uit de periode 1999 – 2016 vooral waarnemingen van de groenalg 

Botryococcus braunii, het blauwalgentaxon Chroococcales, de groenalg Planktosphaeria gelatinosa en de crypto-

fyt Plagioselmis nannoplanctica.  
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Negatieve en positieve indicatoren van waterkwaliteit 

Al eerder gaven we aan dat blauwalgen doorgaans met een verminderde waterkwaliteit worden geassocieerd 

en sieralgen juist met een goede waterkwaliteit. Als we deze gedachten meenemen naar de historische fyto-

planktongegevens dan zien we dat blauwalgen vooral zijn gezien in Recreatieplas Midwolda en het Foxholster-

meer en in mindere mate ook in Sellingerbeetse zuid en Moekesgat. De meest frequent aangetroffen blauw-

algentaxa (totaal aantal individuen) waren Merismopedia tenuissima, Cyanocatena imperfecta, Anabaena flos-

aquae en Aphanizomenon gracile. Vooral van de laatste drie soorten is bekend dat grote kolonies en drijflagen 

kunnen vormen en (potentieel) toxisch zijn. 

 

Positieve indicatoren van waterkwaliteit, waarnemingen van sieralgen, zijn vastgesteld in acht van de tien loca-

ties waar data van beschikbaar waren (als locaties met nul-waarnemingen meegenomen worden). Alleen van de 

Botjesplas en de Middelberterplas zijn in de aangeleverde data geen waarnemingen van sieralgen opgenomen.  

Binnen de lijst van 46 sieralgensoorten/-taxa zijn vooral (vrij) algemene soorten van voedselrijke systemen vast-

gelegd. Een enkele keer werd een vrij zeldzame soort waargenomen, maar het ging hier slechts om enkele indivi-

duen.  

 

Gegevens van fytoplankton waren niet voorhanden in de uitdraai van de NDFF die we van de provincie hebben 

ontvangen (zie paragraaf 3.3). 

 

Waterschap Hunze en Aa’s heeft ons een dataset van onder andere de chlorofylmetingen en metingen van toxi-

sche blauwalgen in vijf van de 34 onderzochte plassen ter beschikking gesteld. In het rapport uit 19946 dat we 

van Provincie Groningen ontvingen zijn ook nog chlorofylgehaltes van drie andere plassen gepresenteerd. In de 

meeste van deze plassen was het chlorofylgehalte vrij laag (Figuur 14). Vaak kwam het chlorofylgehalte niet bo-

ven de 10 (g/l). Bij Moekesgat werd een aantal keren een hoger chlorofylgehalte waargenomen. In de Emergo-

plas lag het gehalte structureel wat hoger dan in de rest van de plassen en in het Proostmeer werden geregeld 

zeer hoge chlorofylgehaltes waargenomen, tot rond de 400 g/l zelfs.  

 

De aanwezigheid van toxische blauwalgen is alleen voor de locaties Moekesgat en het Proostmeer vastgelegd 

(Figuur 15). De dichtheid aan toxische blauwalgen was het hoogst in het Proostmeer. De hoogste dichtheden aan 

toxische blauwalgen werden in beide plassen in 2011 gemeten. In het Proostmeer ontstond na de piek van ruim 

65 mm3/l een tweede piek in 2014. Hierbij steeg de dichtheid aan toxische blauwalgen tot circa 50 mm3/l. In 

2015 is wederom besloten de plas leeg te pompen en de baggerlaag te verwijderen. Dit om de blauwalgproble-

matiek aan te pakken. In 1995 werd de plas ook al (deels) leeggepompt en gebaggerd in verband met de blauw-

algen. Ook heeft men de plas toen op enkele plaatsen verdiept om in de winter te zorgen voor koude putten 

waar blauwalgen minder goed gedijen. Ook zouden er veel waterplanten (veel biomassa en veel soorten) in de 

plas aangebracht zijn om te zorgen voor een verbetering van de zuurstofhuishouding. Verder zijn hier geen 

details bekend over hoeveel en welke soorten er zijn gekozen. In 2000 ontstonden echter weer problemen met 

zwemmersjeuk en blauwalgen en vijf jaar later werd de plas nogmaals leeggehaald. 

 

                                                                 

6 Grontmij 1994. Diepe plassen in Groningen. Een fysisch-chemisch en biologisch onderzoek aan drie diepe plassen in Groningen ten behoeve 
van functietoekenning. In opdracht van Provincie Groningen. 
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Figuur 14 Boxplots van de historische gegevens van het chlorofylgehalte (g/l) waargenomen in de periode 2000 – 2018 in 9 van de 34 

onderzochte plassen. Het aantal waarnemingen per plas en per jaar varieert sterk. 

 

 

 

Figuur 15 Hoeveelheid toxische blauwalgen (mm3/l) waargenomen in de periode 2000 – 2018 in 2 van de 34 onderzochte plassen: blauw 

= Moekesgat, oranje = Proostmeer. Het Proostmeer is in de winter van 2015 leeg gepompt om de baggerlaag op de bodem van het meer af 

te kunnen voeren om de waterkwaliteit te verbeteren en recreatief gebruik van deze plas weer mogelijk te maken.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

22-1-2010 6-6-2011 18-10-2012 2-3-2014 15-7-2015 26-11-2016 10-4-2018



Quickscan ecologische waarde 

 

36 van 349 

8.2 Zoöplankton 

Uit de database met gegevens van diverse diepe plassen ontvangen van het Waterschap Hunze en Aa’s hebben 

we alleen zoöplanktongegevens van het Foxholstermeer kunnen extraheren. Daar zijn in 2002 in de periode april 

– september maandelijks monsters verzameld. Hieruit zijn 46 taxa vastgesteld (Bijlage 2). De meest frequent 

aangetroffen taxa gedurende deze zes bemonsteringen waren: Cyclopoida, Bosmina coregoni, Copepoda, Kera-

tella cochlearis en Bosmina longirostris. Bosmina coregoni is een watervlooiensoort die doorgaans gevonden 

wordt in open, voedselrijke wateren, maar wordt ook gevonden in ondiepe, voedselarme tot voedselrijke 

wateren. Keratella cochlearis is een raderdiertje dat behoort tot een genus van zijn raderdieren dat in zowel in 

open, voedselarm tot eutroof water voorkomt. Ze zijn ook in de ondiepe delen van voedselrijke wateren gezien. 

Deze soorten komen ook voor in zwak brakken wateren. De volledige soortenlijst van het zoöplankton is langs-

gelopen, maar er zijn geen noemenswaardige soorten in aangetroffen. We hebben we onze bedenkingen bij de 

determinaties van enkele soorten. Sommige soorten zijn ogenschijnlijk tot op soort gedetermineerd terwijl we 

tegenwoordig weten dat dit eigenlijk niet goed mogelijk is (bijv. Filinia longiseta, Polyarthra dolichoptera en Pom-

pholyx sulcata). Anderzijds zijn er ook taxa opgenomen op genusniveau waarvan determinatie tot op soort juist 

wel haalbaar is (Euchlanis, Lecane en Pleuroxus). 

De bovengenoemde gegevens van zoöplankton zijn voor de rest van het onderzoek weinig relevant, want deze 

zijn zeer waarschijnlijk afkomstig uit het zuidelijk deel van het Foxholstermeer. Dit deel van het meer is volledig 

afgesloten van het noordelijke deel.  

Gegevens van zoöplankton waren verder ook niet voorhanden in de uitdraai van de NDFF die we van de provincie 

hebben ontvangen (zie paragraaf 3.3). 

Wel zijn er analyses van zoöplankton (‘microfauna’) verricht door Grontmij (1994). Daarbij zijn voor de locaties 

Sellingerbeetse zuid, Grunostrand en Strandheem in totaal 26 taxa aan zoöplankton vastgelegd.  

In Sellingerbeetse zuid werden vooral de volgende taxa gevonden: Copepoda nauplii, Brachionus quadridentatus, 

Kellicottia longispina, Lecane sp., Rotifer neptunius en Arcella (3 soorten). Kellicottia longispina is een raderdiertje 

van open, voedselarm tot matig voedselrijk water, maar komt in deze wateren ook in de ondiepe delen voor. 

Lecane is een genus van raderdiertjes dat doorgaans in zure wateren wordt opgemerkt, dus dat past wel bij het 

karakter van deze locatie. In de andere twee plassen uit het in 1994 beschreven onderzoek zijn meer taxa dan in 

Sellingerbeetse zuid gevonden. Op de locatie Strandheem was Brachionus quadridentatus het meest talrijk. Bij 

het Grunostrand waren vooral individuen van Cyclops en Copepoda nauplii aanwezig. 

 

8.3 Macrofauna 

In de verzameling van gegevens uit enkele diepe plassen welke we van Waterschap Hunze en Aa’s hebben ont-

vangen bevonden zich ook enkele gegevens over macrofauna (Bijlage 3). Alleen van de locaties Sellingerbeetse 

zuid, Botjesgat en Emergoplas zijn gegevens bekend (ook van het Foxholstermeer, maar weer alleen van het 

zuidelijk deel, dus niet bruikbaar). Hierbij werden in totaal 118 taxa onderscheiden (niet gecorrigeerd voor taxa 

die niet tot op soort zijn gedetermineerd). Daarnaast zijn in het onderzoek gerapporteerd door Grontmij (1994) 

ook nog diverse soorten vastgesteld in de zuid van Sellingerbeetse, Strandheem en het Grunopark, waarmee het 

totaal aantal aangetroffen taxa op 175 kwam.  

De plas met de meeste taxa en het grootste aantal individuen was in de Emergoplas (Bijlage 3). Van de 175 aan-

getroffen taxa zijn er 60 als ‘zeer algemeen’ en 44 als ‘algemeen’ aangemerkt. Daarnaast werden er 20 vrij alge-

mene taxa waargenomen. Van de taxa die als ‘vrij zeldzaam’ te boek staan zaten er 6 in de database. Tot slot zijn 

er drie taxa als ‘zeldzaam’ en twee taxa als ‘zeer zeldzaam’ bestempeld. De resterende 40 taxa waren niet tot op 

soort gedetermineerd, dus qua zeldzaamheid is daar niet veel over te zeggen, of het zijn wel tot op soort ge-

determineerde taxa waarvan de zeldzaamheid niet voldoende bekend is.  
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In de zuidelijke zandwinplas te Sellingerbeetse werden de meeste individuen van al dan niet zeldzame taxa aan-

getroffen (Tabel 8). De meeste waarnemingen hiervan werden gedaan aan de soort Pseudochironomus prasi-

natus (42 waarnemingen) welke te boek staat als zeldzame soort. De zeldzaamste soorten zaten echter in de 

Emergoplas (Tanytarsus verralli en Dicrotendipes tritomus). 

Uit de NDFF-dataset die provincie Groningen heeft aangeleverd bleek verder dat op Locatie 9 (Piccardthofplas) 

nog twee soorten macrofauna zijn gezien: de schietmotten Anabolia nervosa en Limnephilus lunatus. Het zijn 

beide (zeer) algemene soorten. Van beide soorten is één exemplaar gezien op 26 oktober 2017. 

 

Tabel 8 Overzicht van het aantal waarnemingen van vrij zeldzame, zeldzame en zeer zeldzame taxa uit de soortgroep macrofauna in de 

diepe plassen te Groningen in de periode 1992 – 2016. Jaartallen van de waarnemingen zijn aangegeven onder de locatienummers/-namen. 

  
Loc 2 

Sellingerbeetse zuid 
(aug 1994, voorjaar 2002) 

Loc 3 
Botjesplas 

(voorjaar 2003) 

Loc 6 
Strandheem 
(aug 1994) 

Loc 14 
Grunostrand 
(aug 1994) 

Loc 23 
Emergoplas 

(voorjaar 2002) 

Vrij zeldzaam      

Agrypnia varia 1     

Corixa dentipes 3  1   

Cordulia aenea 1     

Dicrotendipes tritomus gr. 2     

Krenopelopia     3 

Limnephilus marmoratus  3   1 

Notonecta maculata      

Tribelos intextum    1 4 
      

Zeldzaam      

Glaenocorisa propinqua 1     

Psammoryctides albicola      

Pseudochironomus prasinatus 42     

      

Zeer zeldzaam      

Dicrotendipes tritomus     1 

Tanytarsus verralli     4 

 

 

8.4 Vis 

In de aangeleverde database zijn alleen visgegevens van het Foxholstermeer en het Foxholstermeer/Zuidlaarder-

meer bekend. Al eerder werd aangegeven dat er geen directe verbinding bestaat tussen het noordelijk en zuide-

lijk deel van het Foxholstermeer. Van het noordelijk deel, dat deel wat voor de quickscan is onderzocht, zijn geen 

visgegevens beschikbaar. 

Via de website van de Hengelsportfederatie hadden we ook inzage in een rapport van een visstandbemonstering 

in onder andere het Foxholtermeer (Bonhof et al. 2016). Zeer waarschijnlijk zitten de gegevens van dit onderzoek 

ook in de database welke we van het waterschap mochten ontvangen. Bonhof en collega’s hebben vermoedelijk 

echter ook het zuidelijk deel van het meer onderzocht. Dergelijke data zijn dan voor de voorliggende studie 

minder relevant. 

Van Plas Alteveer (Locatie 26) troffen we op de website van de Hengelsportfederatie ook een rapport aan (De 

Laak 2011). Daarbij zijn 11 soorten aangetroffen waarbij ruisvoorn de boventoon voerde en brasem volgde. Qua 

biomassa bestond de gemeenschap vooral uit karper en brasem. Limnofiele soorten (met een voorkeur voor 

stilstaand water) zoals ruisvoorn, vetje, snoek en zeelt hadden een relatief groot aandeel in de totale biomassa 

(30%). Op basis van dit visserijkundig onderzoek was de plas te karakteriseren als blankvoorn-brasemtype.  
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Van de locaties Heeresveld (Locatie 4), Sellingerbeetse noord (Locatie 5) en de Piccardthofplas (Locatie 9) zijn 

ook nog visgegevens opgenomen in de aangeleverde NDFF-dataset. In het Heeresveld is baars en ruisvoorn 

vastgesteld. Van baars werd in juli 2016 één exemplaar gerapporteerd. In augustus 2018 zijn nog eens 32 

exemplaren aangetroffen. Ruisvoorns werden in het Heeresveld aangetroffen in augustus 2018 (41 exemplaren). 

In de Sellingerbeetse noord zijn in juli 2018 nog 12 baarzen waargenomen.  

De NDFF database bevatte ook een waarneming van een rivierdonderpad in de Piccardthofplas. Het ging om één 

individu welke werd gevonden op 2 oktober 2016. Deze soort staat sinds 2015 op de Rode Lijst als zijnde een 

kwetsbare soort. Uit een duikverslag van deze locatie bleek dat er nog veel meer soorten aanwezig waren: 

blankvoorn, baars, pos, snoekbaars, snoek, paling (Groninger Lijst), kolblei, brasem, karper, kleine modderkrui-

per, rivierdonderpad en riviergrondel. 

Ook van Sassenhein zuid zijn gegevens aangereikt. Dit gebeurde tijdens het veldbezoek. Een aanwezig visser 

stelde een duikverslag beschikbaar. Daarin werd aangegeven dat er in deze plas baars, pos, kleine snoeken, 

blankvoorns en kleine modderkruipers gezien zijn. 

 

8.5 Vegetatie 

Uit de database aangeleverd door Waterschap Hunze en Aa’s bleek dat er voor vijf diepe plassen gegevens van 

water- en oevervegetatie beschikbaar waren (Bijlage 4). Er waren alleen gegevens van de zuidelijke zandwinplas 

bij Sellingerbeetse, de Botjesplas, Recreatieplas Midwolda, de Middelberterplas en de Emergoplas beschikbaar 

(en van het Foxholstermeer, maar wederom het zuidelijke deel). In totaal zijn er in die database 45 taxa onder-

scheiden (niet gecorrigeerd voor taxa die niet tot op soort zijn gedetermineerd). Hiervan werden de meeste (22 

taxa) in de Recreatieplas Midwolda aangetroffen. In of rondom de Emergoplas zijn 20 taxa waargenomen. In de 

resterende plassen zijn tien of minder taxa aangetroffen. In de lijst van 45 taxa zijn geen soorten aangetroffen 

welke op de Rode Lijst staan of opgenomen zijn in de Lijst Groninger soorten en habitats of op andere manier 

noemenswaardig zijn. Soorten die in drie of meer van de genoemde plassen voorkwamen zijn pitrus, rietgras, 

riet en grote lisdodde. 

Uit het visserijkundig onderzoek van De Laak (2011) bleek dat de locatie Plas Alteveer destijds weinig onderge-

doken vegetatie of drijvende vegetatie bevatte. De oevervegetatie was wel redelijk ontwikkeld. Men gaf ook aan 

dat er destijds vissers waren die meenden dat de onderwatervegetatie wel aan het toenemen is.   

Het duikverslag van Sassenhein zuid (Locatie 17) leverde verder geen vaatplantensoorten van de Rode Lijst of 

Groninger Lijst dan wel Wet natuurbescherming op. 

 

8.6 Overige Gegevens NDFF 

Binnen de database van de NDFF die de provincie ter beschikking stelde zijn los van de bovengenoemde soort-

groepen ook nog waarnemingen van andere soortgroepen vastgelegd. De waarnemingen van blad- en levermos-

sen, korstmossen, nachtvlinders, reptielen, schimmels en zoogdieren laten we hier buiten beschouwing omdat 

deze soorten meer verband houden met het terrestrische milieu dan met het aquatische deel van het onderzoch-

te gebied. Bij de individuele besprekingen van de onderzoekslocaties laten we dergelijke gegevens nog wel even 

de revue passeren. We zullen ons hier daarom alleen nog focussen op de gegevens van vegetatie, dagvlinders, 

libellen, vogels.  
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8.6.1 Vaatplanten 

Uit de export van de NDFF (2013 – 2018) zijn voor de vaatplanten 123 taxa in de diepe plassen onderscheiden 

(Bijlage 5). Daarbij werden zes soorten van de Rode Lijst waargenomen. Het ging om de gevoelige soorten ronde 

zonnedauw en stijve ogentroost en om de kwetsbare soorten bevertjes, beemdkroon, veldsalie en Oosterse 

morgenster. Deze soorten zijn allemaal aangetroffen in de noordelijkste zandwinplas bij Sellingerbeetse (Locatie 

5). Stijve ogentroost is overigens ook aangetroffen in het Heeresveld (Locatie 4). 

8.6.2 Dagvlinders 

Voor de dagvlinders bevatte de NDFF uitdraai gegevens van zeven locaties: 4. Heeresveld, 5. Sellingerbeetse 

noordplas, 7. Kruiselwerk, 8. Recreatieplas Midwolda, 9. Piccardthofplas, 17. Sassenhein zuid en 21. Emslander-

meer. Op deze locaties zijn in totaal 21 soorten dagvlinders vastgesteld (Bijlage 6). Twee van de 21 soorten zijn 

ook vernoemd op de Rode Lijst: het groot dikkopje (gevoelig) en de grote weerschijnvlinder (ernstig bedreigd). 

Beide soorten zijn gezien in de buurt van het Heeresveld. De grote weerschijnvlinder is bovendien ook gezien bij 

de Sellingerbeetse noord. Deze vlinder is ook opgenomen in de Wet natuurbescherming en staat op de Lijst 

Groninger soorten en habitats. De meeste soorten dagvlinders werden vastgelegd rondom het Heeresveld (Loca-

tie 4). Ook bij de noord van Sellingerbeetse werd een ruim aantal dagvlindersoorten gezien. Ook in het aantal 

waargenomen individuen voerde deze twee plassen de boventoon. 

8.6.3 Libellen 

Van zes locaties zijn in de uitdraai van de NDFF ook waarnemingen van libellen opgenomen. Het gaat om de lo-

caties 4. Heeresveld, 5. Sellingerbeetse noord, 12. Natuurplas Midwolda, 17. Sassenhein zuid, 21. Emslandermeer 

en 22. Natuurbad Engelbert. In totaal zijn er in deze plassen 20 soorten libellen en waterjuffers aangetroffen 

(Bijlage 7). Geen van deze soorten is vernoemd op de Rode Lijst of heeft een beschermde status binnen de Wet 

natuurbescherming. Van de Lijst Groninger soorten en habitats waren ook geen soorten aanwezig in de dataset. 

Bij de noordplas van Sellingerbeetse werden de meeste soorten libellen/waterjuffers en de hoogste aantal 

aangetroffen. Rondom de Locatie 4 Heeresveld werden ook behoorlijk wat soorten en aantallen gezien. Op de 

overige locaties zijn beduidend minder waarnemingen vastgelegd. 

8.6.4 Vogels 

Van de vogels zijn duidelijk de meeste waarnemingen per diepe plas ingevoerd in de NDFF. In totaal zijn er in de 

uitdraai 148 taxa opgenomen (Bijlage 8). Van de volgende locaties zijn geen gegevens in de NDFF-uitdraai opge-

nomen: 

• Proostmeer (Locatie 25); 

• Plas Alteveer (Locatie 26); 

• Meedenerplas (Locatie 27);  

• Ronde meer (Locatie 29); 

• Plas A.G. Wildervanckkanaal (Locatie 30),  

• Plas Kemperpark (Locatie 32) 

• Plas in Blijham (Locatie 33); 

• Plas aan de A7 (Locatie 34)  
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Van de overige plassen werden de meeste vogelsoorten aangetroffen rondom het Heeresveld. Daar zijn maar 

liefst 93 soorten gesignaleerd. Ook bij de Sellingerbeetse Noord en de Piccardthofplas zijn vrij veel soorten gezien 

(respectievelijk 82 en 56 soorten). Bij de meeste locaties kwam het aantal niet boven de 20 taxa. Van de 148 

aangetroffen soorten staan er 34 op de Rode Lijst (Tabel 9). Alle van nature in Nederland in het wild levende 

vogels zijn bovendien beschermd onder de Wet natuurbescherming. Van de vogelsoorten vermeld op de Lijst 

Groningen soorten en habitats zijn er 63 aangetroffen. 

 

Tabel 9 Overzicht van de aangetroffen vogelsoorten (aantal individuen per locatie) welke zijn vernoemd op de Rode Lijst. NDFF 2013-

2018. Cursief gedrukte soorten staan ook op de Lijst Groninger soorten en habitats (GL). 

  Locatienummer   

 Soort/RL-status 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 28 31 36 Som 

Ernstig bedreigd                                                       

Dwergmeeuw     14                      14 

Kemphaan    4   1                    5 

Kwak                          21 21 

Bedreigd                                                       

Watersnip    1            2           3 

Zwarte Stern    1 6 1                    1 9 

Kwetsbaar                                                       

Boomvalk                     1  1    2 

Dwergstern       1                    1 

Grote Stern  3  4                       7 

Koekoek    2 2       1               5 

Nachtegaal   1 1                       2 

Roerdomp         2        1 1     1 1   6 

Slobeend  1  2 16   2        1 1   1      3 27 

Torenvalk    6                       6 

Wintertaling  1 1 3 12  1               2    1 21 

Wulp    3                       3 

Zomertortel    1                       1 

Gevoelig                                                       

Boerenzwaluw  1 1 2 9  5             2   1 1   22 

Brilduiker  2 2 1 50  2           1         58 

Gele kwikstaart    3 2                      5 

Graspieper     3                      3 

Grote mantelmeeuw  2 2 1   3                    8 

Huiszwaluw    1 5  3            1    1    11 

Keep     1                      1 

Kneu    3                       3 

Kramsvogel  1                         1 

Matkop     2       1            1   4 

Middelste zaagbek     5                      5 

Oeverloper  13 1 66 10  19  1                 1 111 

Roodhalsfuut                    4       4 

Smient  10 3 2 15  4  5   2    1          3 45 

Tureluur  2  1                       3 

Visdief  1  118 1  20  2          1       7 150 

Wilde zwaan 4 1   4  2                    11 

Zeearend                 1                                   1 

Totaal 4 38 11 226 157 1 61 2 11 0 0 4 0 0 0 4 2 2 2 7 1 2 4 3 0 37 579 

Totaal GL 4 37 10 212 133 1 58 2 11 0 0 2 0 0 0 4 2 2 1 3 0 2 2 2 0 37 525 
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9. Veldgegevens quickscan abiotische parameters 

Gedurende het veldonderzoek zijn diverse abiotische metingen verricht (zie hoofdstuk 4). De resultaten van deze 

metingen zullen we hier in dezelfde volgorde als in paragraaf 4.1 bespreken. Waar mogelijk zullen we ook de link 

leggen met historische gegevens (zie hoofdstuk 7). 

 

9.1 Zuurgraad 

De metingen van de zuurgraad varieerden van 4,47 op Locatie 5 Sellingerbeetse noord tot 10,28 op Locatie 28 

Bolmeer (Figuur 16). De gemiddelde zuurgraad bedroeg 7,93 en daarmee staat vast dat de meeste van de onder-

zochte plassen een circumneutrale tot alkalische pH hebben. Alleen de locaties Sellingerbeetse zuid (Locatie 2) 

en Sellingerbeetse noord (Locatie 5) waren zuurder dan de rest (pH circa 4,5). 

In het verleden zijn ook van een aantal plassen waarnemingen aan de zuurgraad gedaan. Ten opzichte van 2003 

ligt de zuurgraad in de Botjesplas nu (2018) wat hoger (5,7 versus 7,6). Bij de Recreatieplas Midwolda (Locatie 8) 

kwam de zuurgraad redelijk overeen met wat er vroeger gemeten werd: gemiddeld 8,1 in de periode 2003 – 

2010 ten opzichte van 8,6 in 2018. De gemiddelde zuurgraad van de Middelberterplas (Locatie 10) in de periode 

2003 – 2010 was 7,8 terwijl in 2018 een zuurgraad afgelezen is van gemiddeld 8,3. In de plas Sassenhein zuid 

(Locatie 17) troffen wij een gemiddelde pH van 8,9 aan, terwijl de meting uit 2001 een waarde van 7,6 liet zien. 

De zuurgraad gemeten door Bureau Biota in Moekesgat (Locatie 18) in 2018 kwam precies overeen met het 

gemiddelde uit de periode 2000 – 2018. Van de locatie Sassenhein noord (Locatie 20) is maar één historische 

waarneming beschikbaar. Daarbij was de zuurgraad 7,4. Tijdens de quickscan van 2018 was de zuurgraad op deze 

locatie gemiddeld 9,3. Het gemiddelde gemeten in Locatie 23 Emergoplas (2018) was 7,7 terwijl voorheen een 

gemiddelde zuurgraad van 8,0 werd vastgesteld (meetjaar 2002). De gemiddelde meetwaarde in de periode 2000 

– 2018 in het Proostmeer (Locatie 25) was 8,8. Tijdens de quickscan maten we een zuurgraad van 8,3.  

Al met al lopen de gemiddelden per locatie (historisch versus actueel) dus soms wat uiteen (vergelijk met para-

graaf 7.1), maar nooit in dusdanige mate dat er extreme effecten op de biologische kwaliteit van het water 

worden verwacht. De aanwezige soortgroepen zullen hier naar verwachting geen hinder van hebben ondervon-

den. 
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Figuur 16 Variatie in de metingen van de zuurgraad, gemiddelde waarde per onderzoekslocatie gemeten in 2018. 

 

9.2 Zuurstofgehalte 

Het zuurstofgehalte op de meetpunten in de diverse plassen schommelde tussen de 60% in de Plas Alteveer 

(Locatie 26) en de 184% op Locatie 28 Bolmeer (Figuur 17). De gemiddelde waarde van het zuurstofgehalte was 

101%. In het verleden is het zuurstofgehalte van enkele van de 34 plassen al een of meerdere malen gemeten. 

Bij de alle locaties waarvan historische gegevens beschikbaar waren (3. Botjesplas, 8. Recreatieplas Midwolda, 

10. Middelberterplas, 17. Sassenhein zuid, 18. Moekesgat, 20. Sassenhein noord, 23. Emergoplas en 25. Proost-

meer) waren de gemiddelden vergelijkbaar met het zuurstofpercentage dat we tijdens de quickscan hebben 

geregistreerd (vergelijk met paragraaf 7.2). 
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Figuur 17 Variatie in de metingen van het zuurstofgehalte (%), gemiddelde per onderzoekslocatie gemeten in 2018. 

 

9.3 Redoxpotentiaal 

De waarden van de redoxpotentiaal liepen in sommige gevallen terug tot -3,6 mV zoals in de Plas bij A7, maar in 

andere gevallen steeg deze parameter tot 308,6 mV zoals bij de Locatie 10 Middelberterplas (Figuur 18). De 

gemiddelde waarde van alle 34 locaties was 140,06 mV. Een lage redoxpotentiaal betekent dat reducerende 

processen langzaam de overhand gaan krijgen. Volgens Dodson (2005) hebben meren met een hele goede zuur-

stofhuishouding een redoxpotentiaal van rond de 500 mV. Daar zitten de metingen van de quickscan ruim onder. 

Anoxische (zuurstofloze) wateren zouden volgens Dodson (2005) een redoxpotentiaal nabij of onder nul hebben. 

In de database met abiotische gegevens, ter beschikking gesteld door Waterschap Hunze en Aa’s zijn geen gege-

vens van de redoxpotentiaal aangetroffen, dus we kunnen geen vergelijking met het verleden maken. 
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Figuur 18 Variatie in de metingen van de redoxpotentiaal (mV) per onderzoekslocatie in 2018. 

 

9.4 Watertemperatuur 

De watertemperatuur in de plassen varieerde van 18,8 (Locatie 7 Kruiselwerk) tot 26,3 graden Celsius (Locatie 

28 Bolmeer, Figuur 19). De gemiddelde watertemperatuur was 22,59 graden Celsius. In de database met histo-

rische gegevens zijn wel data van de temperatuur opgenomen, maar het ziet er naar uit dat het hierbij gaat om 

de luchttemperatuur, aangezien er dalingen tot -5 graden Celsius voorkwamen in de dataset. We hebben 

derhalve besloten hierbij geen vergelijking met de historische gegevens te maken.  
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Figuur 19 Variatie in de metingen van de watertemperatuur (graden Celsius), gemiddelde per onderzoekslocatie gemeten in 2018. 

 

9.5 Elektrisch geleidend vermogen 

Het elektrisch geleidend vermogen (EGV) in de diverse plassen lag tussen de 89,3 S/cm in Plas Blijham en de 

12.420 S/cm in de Middelberterplas (Figuur 20). De waarden van de Middelberterplas waren in verhouding 

extreem hoog (gemiddeld 12.373 S/cm versus gemiddeld 525 S/cm bij de overige onderzoekslocaties). In het 

verleden schommelde het elektrisch geleidend vermogen in de acht plassen waar we historische gegevens van 

hebben vaak tussen de 300 en 500 S/cm. In brakke wateren kan het EGV oplopen tot 20.000 S/cm en zeewater 

lopen de waarden op tot soms wel 54.000 S/cm. In het veld is er in het verleden in de Middelberterplas geen 

waarde hoger dan 533 S/cm waargenomen (meetjaar 2003 – 2010). We hebben vooralsnog geen verklaring 

voor de drie uitermate hoge meetwaarden van het EGV in de Middelberterplas tijdens de quickscan. Het kan 

geen foutieve kalibratie van de meetapparatuur zijn geweest, want metingen van andere locaties op die dagen 

waren wel naar verwachting en veel later dan de genoemde waarden. In geval van een foutieve kalibratie zouden 

alle metingen van een bepaalde monsterdatum verhoogd moeten zijn. Wel is bekend dat er ter hoogte van de 

Middelberterplas sprake is van zoute kwel (Bijlsma et al. 2003), wat een deel van de het hoge EGV mogelijk zou 

kunnen verklaren. 
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Figuur 20 Variatie in de metingen van het elektrisch geleidend vermogen (S/cm), gemiddelde per onderzoekslocatie gemeten in 2018. 

Het EGV in de Middelberterplas is dusdanig hoog (12.373 S/cm ) dat deze waarde totaal van de as afloopt. 

 

Om een overzichtelijk beeld te geven van de spreiding van de diverse abiotische waarnemingen hebben we in 

Figuur 21 boxplots van de diverse parameters opgenomen. 
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Figuur 21 Overzicht van de waarnemingen van de diverse abiotische parameters uit 2018 gepresenteerd als boxplot per parameter. 
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10. Veldgegevens biotische parameters 

10.1 Fytoplankton 

Binnen de soortgroep van het fytoplankton zijn in totaal 363 taxa onderscheiden in de monsters van de 34 plas-

sen. De plas met de meeste taxa was Sassenhein noord (Locatie 20), hier werden 78 taxa onderscheiden (Figuur 

22). De plas met de minste fytoplanktontaxa was de Sellingerbeetse noord. Er werden slechts 5 taxa gezien. De 

taxa die het meest frequent werden gezien zijn Cryptomonas (in 32 plassen), Plagioselmis nannoplanctica, Micro-

cystis en Desmodesmus (alle drie in 24 plassen), Dinophyceae (in 22 plassen), Pediastrum duplex var. duplex, 

Oocystis en Chrysochromulina parva (alle drie in 21 plassen). Van de 363 taxa zijn er 283 die maar hooguit in vijf 

plassen zijn gezien. Figuur 23 geeft een beeld van enkele aangetroffen fytoplanktontaxa. 

 

  

Figuur 22 Som van het aantal taxa aan fytoplankton aangetroffen tijdens de quickscan van de Groningse diepe plassen in augustus 2018, 

inclusief een boxplotweergave van alle waarnemingen uit deze plassen. 
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Figuur 23 Zes voorbeelden van fytoplanktontaxa/-beelden aangetroffen in de monsters verzameld tijdens de quickscan. A: Plas Blijham, 

onder andere Tetraedron minimum, Verrucodesmus verrucosus en wat sieralgen. B: Pediastrum simplex aangetroffen in diverse van de onder-

zochte plassen; C: Groote gat met Microcystis wesenbergii. D: Meedenerplas met onder andere Euglena oxyuris, Dolichospermum en Trache-

lomonas. E: Scharmerplas met onder andere Ceratium hirundinella en Closterium aciculare. F: Sassenhein noord, met Dolichospermum, 

Aphanizomenon, Desmodesmus, Cryptomonas en Monomorphina. 

 

Sieralgen 

Onder de 363 aangetroffen fytoplanktontaxa bevonden zich ook diverse sieralgensoorten. Van deze groep van 

algen weten we relatief veel over het voorkomen in relatie tot de voedselrijkdom van het water omdat er relatief 

veel onderzoek aan sieralgen heeft plaatsgevonden. In Figuur 24 zijn alle plassen ingedeeld op basis van de aan-

getroffen sieralgentaxa en hun milieuvoorkeuren aangaande de voedselrijkdom. Deze figuur laat zien dat de 

meeste plassen wel sieralgen bevatten. Slechts in vier plassen zijn helemaal geen sieralgen gevonden. De meeste 

sieralgentaxa werden aangetroffen in de Plas Kemperpark (19 taxa). Eén hiervan, Pleurotaenium coronatum var. 

fluctuatum (Figuur 25), is echt een bijzondere waarneming. De soort staat als zeer zeldzaam te boek (Coesel & 

Meesters 2007). Daar waar de soort is aangetroffen was het water matig voedselrijk. Tot 2007 was de soort 
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alleen bekend van het gebied De Grote Melanen bij Bergen op Zoom. In 2010 is ook een waarneming gedaan van 

deze soort in de Weerribben (nabij het Woldlakebos). Verder heeft de sieralgenwerkgroep ook nog een vind-

plaats bij Sassenheim gevonden. In het Kemperpark zijn maar enkele waarnemingen van deze soort gedaan in 

een geconcentreerd fytoplanktonmonster. Dit monster was afkomstig uit een uitgebreide vegetatie van aar-

vederkruid. Het is heel bijzonder dat we deze sieralg daar hebben weten te verzamelen, gezien de dichtheid die 

we aantroffen. 

 

 

Figuur 24 Soortenrijkdom aan sieralgen per locatie en hun milieuvoorkeur, onderzocht tijdens de quickscan diepe plassen in augustus 

2018. 
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Figuur 25 Pleurotaenium coronatum var. fluctuatum een zeer zeldzame sieralg van mesotrofe wateren welke gevonden is in het fyto- en 

zoöplanktonmonster van Plas Kemperpark. De soort is bekend van slechts drie (met deze erbij dus vier) vindplaatsen in Nederland en staat 

als zeer zeldzaam te boek (Coesel & Meesters 2007). 

 

Verder blijkt uit Figuur 24 ook dat de overige aangetroffen sieralgentaxa vooral taxa zijn die doorgaans voor-

komen in mesotroof tot eutroof water (matig voedselrijk tot voedselrijk). Soorten met een nog bredere ecologi-

sche amplitude (oligotroof tot eutroof, oftewel voedselarm tot voedselrijk), dus de indifferente soorten komen 

ook geregeld voor (28 taxa), net als soorten specifiek van matig voedselrijke wateren (28 taxa). Soorten gebonden 

aan voedselarm water en soorten van voedselarme tot matig voedselrijke wateren zijn een stuk minder vaak 

gesignaleerd. Tot slot zijn er 36 taxa onderscheiden waarvan de voorkeur als het gaat om de voedselrijkdom niet 

bekend is. Dit komt doorgaans door het feit dat het hier gaat om taxa die niet tot op soort zijn gedetermineerd. 

Hieronder tonen we diverse foto’s van sieralgen waarvan we de voorkeur als het gaat om de voedselrijkdom 

goed kennen. De meeste soorten zijn ook daadwerkelijk in de monsters van dit project waargenomen. Waar dit 

niet het geval is, is dit expliciet vermeld en dient de gepresenteerde soort als illustratie van de diversiteit aan 

deze algen.  

 

Soorten van eutrofe wateren 

 
Closterium tumidulum            Staurastrum chaetoceros 
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Soorten van mesotrofe tot eutrofe wateren  

   
Cosmarium reniforme        Closterium moniliferum                    Cosmarium formosulum 

 

Soorten van mesotrofe wateren  

 
Closterium lunula var lunula                   Cosmarium pseudoinsigne 

 

Soorten van oligotrofe wateren 

   
Xanthidium armatum             Cosmarium venustrum var. excavatum 

(niet in de diepe plassen aangetroffen, maar wel een school- 

voorbeeld voor deze categorie van sieralgen) 
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Soorten van oligotrofe tot mesotrofe wateren 

  
Staurodesmus extensus            Staurodesmus alternans 

 

Indifferente soorten oligotroof – eutroof 

  
Staurodesmus tetracerum            Closterium pronum (niet in de diepe plassen gezien)  

 

Aan de hand van het aantal aangetroffen sieralgen en de indicatieve waarden van diverse sieralgentaxa is ook 

een natuurwaarde te berekenen (Coesel 2006). Dit gebeurde aan de hand van de diversiteit van de sieralgenge-

meenschap, de indicatiewaarde voor wat betreft de zeldzaamheid en de signaalwaarde. Aan de hand van de 

zuurgraad van de monsterlocatie worden waarden voor de bovengenoemde drie parameters afgeleid. Deze 

waarden worden bij elkaar opgeteld en vormen de uiteindelijke natuurwaarde op basis van de sieralgengemeen-

schap. Uit deze berekeningen (Figuur 26) blijkt dat het Kemperpark (Locatie 32) het beste scoort (natuurwaarde 

7). Ook in de plassen Moekesgat (Locatie 18) en Natuurplas Midwolda (Locatie 12) werd een vrij hoge natuur-

waarde aangetroffen (waarde: 5). Op de locaties 5, 10, 29 en 30 zijn geen sieralgen gezien, dus de natuurwaarde 

was nul. 
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Figuur 26 Natuurwaarde bepaald aan de hand van de diversiteit, zeldzaamheid en signaalwaarde van de aangetroffen sieralgengemeen-

schap. In de plassen Sellingerbeetse noordplas, Middelberterplas, Ronde meer en Plas A.G. Wildervanckkanaal zijn geen sieralgen gezien, 

dus de natuurwaarde is daar 0. 

 

10.2 Zoöplankton 

Binnen de soortgroep van het zoöplankton zijn in de monsters verzameld tijdens de quickscan van de 34 diepe 

plassen in totaal 63 taxa aangetroffen. De plassen met de meeste soorten waren de locaties 14 (Grunostrand) en 

17 (Sassenhein Zuid). Op beide locaties werden 19 taxa geregistreerd (Figuur 27). Het gemiddelde aantal zoö-

planktonsoorten per locatie was 11 taxa. In de monsters van de locaties 9 (Piccardthofplas) en 31 (Plas Eska Gra-

phic) waren 18 taxa aanwezig. De plas met het minste aantal soorten was Locatie 30 Plas AG Wildervanckkanaal. 

Daar werden alleen de soorten Chydorus sphaericus (gewone kogelwatervlo, zie foto op de volgende pagina) en 

Pleuroxus truncatus aangetroffen, twee algemene soorten in het zoete water. Chydorus sphaericus is een soort 

van open, voedselrijke wateren, maar de soort kan ook gevonden worden in de ondiepe delen van voedselrijke 

plassen. Vaak is het water waar deze soort voorkomt wat zuurder. Pleuroxus truncatus is een soort van ondiepe, 

voedselrijke plassen. Deze soort heeft een voorkeur voor plekken met hoornblad, waterpest en/of fontein-krui-

den. 

0 2 4 6 8

05. Sellingerbeetse noordplas

10. Middelberterplas

29. Ronde meer

30. Plas A.G. Wildervanckkanaal

03. Botjesplas

06. Strandheem

14. Grunostrand

22. Natuurbad Engelbert

28. Bolmeer

34. Plas bij A7

02. Sellingerbeetse zuidplas

11. Scharmerplas

20. Sassenhein Noord

23. Emergoplas

26. Plas Alteveer

27. Meedenerplas

31. Plas ESKA Graphic

01. Borgmeren

04. Heeresveld

08. Recreatieplas Midwolda

09. Piccardthofplas

15. Plas Damsterweg

19. Lettelberterplas

24. Het Groote Gat

36. Foxholstermeer noord

07. Kruiselwerk

13. Beersterplas

17. Sassenhein Zuid

21. Emslandermeer

25. Proostmeer

33. Plas Blijham

12. Natuurplas Midwolda

18. Moekesgat

32. Plas Kemperpark



diepe plassen Groningen 2018 
 

55 van 349 

 

Figuur 27 Som van het aantal taxa aan zoöplankton aangetroffen tijdens de quickscan van de Groningse diepe plassen in augustus 2018, 

inclusief een boxplotweergave van alle waarnemingen. 

 

Taxa die vaak domineerden in de monsters waren Copepoda nauplii, Polyarthra (zie foto hieronder), Keratella 

cochlearis cochlearis (zie foto hieronder), Cyclopoida copepodiet (zie foto hieronder) en Trichocerca. De groep 

raderdiertjes van Keratella cochlearis zijn allemaal soorten die worden gezien in open, voedselarme tot voed-

selrijke wateren, maar ook in de ondiepe delen van eutrofe wateren en zelfs in zwak brakke systemen. Sommige 

monsters waren relatief rijk aan soorten, andere juist helemaal niet (Figuur 27).  

Van de soorten die zijn aangetroffen is qua ecologische voorkeur weinig te zeggen. Het zijn met name zeer alge-

mene soorten. In sommige gevallen (vooral de locaties 8. Recreatieplas Midwolda, 14. Grunostrand, 20. Sassen-

hein noord en 30. Plas AG Wildervanckkanaal) maakt de zoöplanktongemeenschap een eutrofe indruk.  
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Vaak zaten er dan ook veel blauwalgen tussen het zoöplankton. Grote hoeveelheden blauwalgen vonden we 

bijvoorbeeld op de locaties 4 (Heeresveld), 6 (Strandheem), 8 (Recreatieplas Midwolda), 14 (Grunostrand), 20 

(Sassenhein noord), 21 (Emslandermeer), 24 (Groote gat), 25 (Proostmeer), 29 (Ronde meer), 34 (Plas bij A7) en 

36 (Foxholstermeer noord). Vooral van de locaties 24, 25 en 34 uit deze opsomming was tijdens de bemonstering 

al duidelijk dat er veel blauwalgen aanwezig waren.  

Hieronder tonen we een aantal foto’s van soorten die in de zoöplanktonmonsters van de diepe plassen zijn aan-

getroffen (Figuur 28). Bij sommige namen staan in superscript een aantal letters die corresponderen met de van 

deze soorten bekende milieuvoorkeuren. De betekenis van deze letters wordt in het figuurbijschrift toegelicht. 

Wanneer er niets achter een naam staat is er geen informatie bekend over de milieuvoorkeur of de soort is 

indifferent. 

 

   
Chydorus sphaericusbde        Keratella cochlearis cochlearisabdf              Keratella quadrataabd 

   
Cyclopoida copepodiet        Scapholeberis mucronatacdf                 Polyarthra 

   
Testudinella patina          Anueropsis fissa           Brachionus angularis, Copepoda nauplii,  

         & de blauwalg Microcystis 

Figuur 28 Voorbeelden van soorten zoöplankton welke tijdens het onderzoek naar de ecologische waarde van de 34 Groningse diepe 

plassen zijn aangetroffen. De letters achter de namen corresponderen met bepaalde milieuvoorkeuren. A: open wateren, voedselarm tot 

matig voedselrijk. B: open wateren, eutroof. C: ondiepe wateren, voedselarm tot matig voedselrijk. D: ondiepe wateren, eutroof. E: zure 

wateren. F: zwak brakke wateren. 
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Algen in de zoöplanktonmonsters 

Tijdens de zoöplanktonanalyses werden ook een aantal keren sieralgen gevonden. Dit gebeurde in de monsters 

van de locaties 9 (Piccardthofplas), 10 (Middelberterplas), 13 (Beersterplas) en 21 (Emslandermeer). Het ging 

hierbij veelal om Cosmarium turpinii, een vrij algemene sieralgensoort. In paragraaf 10.1 is ook al uitvoerig be-

schreven dat veel onderzoekslocaties diverse sieralgen bevatten. 

Zonder hier direct specifieke bewijzen voor uit de literatuur aan te dragen lijken sommige monsters op basis van 

de indruk die ze qua zoöplanktonsamenstelling maken meer van ecologisch belang dan anderen. Dit is bijvoor-

beeld het geval met de Piccardthofplas, Scharmerplas, Beersterplas, Moekesgat, Groote gat en Plas Blijham. De 

monsters van de Piccardthofplas en de Beersterplas waren rijk aan soorten en had veel sieralgen. In het monster 

van de Scharmerplas troffen we Disparalona leei aan. Dit is zeker geen algemene soort en het belang het ecolo-

gische belang van deze locatie. Ook het monster van Moekesgat en dat van Plas Blijham waren relatief rijk aan 

soorten. Anderzijds waren er ook locaties die niet zo’n goede indruk maakten, zoals de Plas AG Wildervanck-

kanaal. Er zijn heel weinig zoöplanktontaxa in het monster en daarnaast zijn er veel blauwalgen in het zoöplank-

tonmonster waargenomen. 

 

10.3 Vegetatie 

In totaal zijn er van de soortgroep vaatplanten 146 taxa onderscheiden. Hiervan werden 16 taxa als drijvende 

vegetatie vastgelegd. Binnen de zone van de ondergedoken watervegetatie zijn 67 taxa vastgelegd die daaraan 

een bijdrage leverden (strikt ondergedoken planten alsmede het ondergedoken deel van drijvende en emergente 

waterplanten). Van de specifiek submerse waterplanten zijn er 21 taxa genoteerd. Van de soorten die bijdragen 

aan de emergente vegetatie zijn 39 taxa geregistreerd. Op de oever zijn 119 taxa onderscheiden. Dit laatste 

betekent overigens niet dat hiermee alle soorten aanwezig op een locatie in beeld zijn gebracht.  

Van de oeverbegroeiing is alleen de begroeiing met een voorkeur voor vochtige tot natte bodem meegenomen 

en de niet-typisch vochtige soorten die ter plaatse wel vochtig stonden en daardoor in ruimtelijke zin deel uit-

maakte van de oevervegetatie. Vegetatieve grassen zijn niet op naam gebracht (cypergrassen wel zo veel moge-

lijk). Dit omdat deze informatie geen essentiële bijdrage zal leveren aan het bepalen van de ecologische waarde 

van de diepe plassen en het determineren van alle vegetatie te tijdrovend was in verhouding tot de insteek van 

dit onderzoek (quickscan). Om dezelfde reden zijn ook niet altijd alle bomen of struiken verder bij het water 

vandaan volledig op naam gebracht. Voor het bepalen van de ecologische kwaliteit van het aquatische deel van 

de plassen is determinatie van bomen op genusniveau in dit geval afdoende. 

Het aantal vastgelegde taxa per onderzoekslocatie varieerde van slechts zeven7 taxa op Locatie 30 Plas A.G. 

Wildervanckkanaal tot 46 taxa op Locatie 22 Natuurbad Engelbert (Figuur 29). Het gemiddeld aantal taxa per 

locatie was 22 taxa, de mediaan 21 taxa.  

Van de aangetroffen taxa waren riet, wilg, zwarte els en pitrus de meest frequent voorkomende taxa (Figuur 30). 

Op minimaal 28 van de 34 locaties zijn deze soorten geregistreerd. Geen van de soorten is op alle locaties waarge-

nomen. Ook regelmatig waargenomen soorten zijn wolfspoot, veenwortel, gele lis, grote lisdodde en harig wil-

genroosje. Deze werden op minimaal 20 locaties vastgelegd. Veel soorten zijn echter maar op slechts enkele 

locaties gezien (Tabel 10).  
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Figuur 29 Totaalaantal taxa aan oever- en watervegetatie aangetroffen tijdens de quickscan in de Groningse diepe plassen in augustus 

2018, inclusief een boxplotweergave van alle waarnemingen. 
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Figuur 30 Aantal locaties (van de 34) waar de weergegeven taxa uit de groep van oever- en watervegetatie zijn aangetroffen. Taxa die bij 

4 locaties of minder zijn waargenomen zijn hier niet in beeld gebracht, maar wel vernoemd in Tabel 10. De cursief gedrukte soorten staan 

op de Lijst Groninger soorten. Soorten met een * staan vernoemd in de meest recente Rode Lijst. Vetgedrukte soorten zijn exoot. 
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Van de Lijst Groninger soorten en habitats zijn gedurende het onderzoek ook diverse planten aangetroffen. Het 

gaat om de soorten: krabbenscheer, spits fonteinkruid, stijve ogentroost en stomp fonteinkruid (Tabel 11).  

Van de aangetroffen taxa aan water- en oeverplanten bleken er acht op de Rode Lijst uit 2012 te zijn vermeld 

(Tabel 11). De status van deze soorten op de Rode Lijst varieerde van gevoelig tot kwetsbaar.  

Onder de waargenomen water- en oeverplanten waren geen soorten met een speciale bescherming binnen de 

Wet natuurbescherming. Daarbij is krabbenscheer altijd een beetje een speciaal geval. De soort is strikt genomen 

niet beschermd, maar omdat de streng beschermde libel, groene glazenmaker, alleen op deze soort haar eitjes 

afzet is de plant cruciaal voor de levenscyclus van deze libel en gelden er voor krabbenscheer/groene glazen-

maker specifieke regels. Zo mag op een locatie met krabbenscheer waarvan bekend is dat deze planten gebruikt 

worden door groene glazenmaker hooguit 50% van de vegetatie verwijderd worden bij schoningsacties. Het 

aantal krabbenscheerplanten dat is aangetroffen in de diepe plassen is echter dusdanig weinig dat schoning 

voorlopig nog lang niet aan de orde is. 

 

Tabel 10 Overzicht van de aanmerkelijk minder frequent voorkomende soorten water- en oeverplanten en haarmos waargenomen tij-

dens de quickscan van de diepe plassen in augustus 2018. De cursief gedrukte soorten staan op de Lijst Groninger soorten. Soorten met een 

* staan vernoemd in de meest recente Rode Lijst (zie ook Tabel 11). Vetgedrukte soorten zijn exoten. Krabbenscheer krijgt via de Wet natuur-

bescherming nog aandacht omdat dit de enige plant is waarin de streng beschermde libel, groene glazenmaker, haar eitjes afzet. 

Op 1 locatie Op 1 locatie Op 2 locaties Op 3 locaties 

Basterdwederik Melkeppe Berk Breekbaar kransblad 

Berenklauw Moerasspirea Echte valeriaan Canadese fijnstraal 

Boomvorkje Moeraswolfsklauw Gewone vlier Gewone rolklaver 

Bosbies Moeraszegge Gewone waternavel Greppelrus 

Braam Moeraszuring Glanzig fonteinkruid Haarfonteinkruid 

Brem Ongelijkbladig fonteinkruid* Grof hoornblad Kleine watereppe 

Drijvend fonteinkruid Parelvederkruid Haarmos Mannagras 

Egelboterbloem Pijpenstrootje Knikkend tandzaad Moeraskers 

Gekroesd fonteinkruid Puntkroos Knolrus Oeverzegge 

Gewone berenklauw Ronde zonnedauw* Koningsvaren Populier 

Gewone spurrie Schietwilg Kranswier Rietgras 

Grauwe wilg Sint Janskruid Mattenbies Smal tandzaad 

Groot blaasjeskruid Snoekkruid/Moerashyacinth Moeras-Vergeet-Me-Nietje Smeerwortel 

Haakveenmos Spits fonteinkruid* Moeraswederik Spaanse aak 

Hazelaar Sporkehout Penningkruid Vogelkers 

Holpijp Stijve ogentroost* Slanke waterbies Wilgenroosje 

Japanse duizendknoop Tandzaad Sterrenkroos Op 4 locaties 

Kamperfoelie Teer vederkruid* Stijve zegge Aarvederkruid 

Kantige basterdwederik Tweerijige zegge Watergentiaan Blaartrekkende boterbloem 

Katwilg Veenpluis Zegge Doorgroeid fonteinkruid 

Klein fonteinkruid Veerdelig tandzaad Zwanenbloem Draadalg 

Klein hoefblad Veldrus  Engelwortel 

Kleine egelskop Watercrassula  Hoge cyperzegge 

Krabbenscheer* Waterdrieblad*  Roze waterlelie 

Krulzuring Waterveenmos  Stijve waterranonkel 

Meidoorn Wilde kamperfoelie   

 

Tabel 11 Selectie van aangetroffen soorten water- en oeverplanten welke vernoemd zijn op de Groninger Lijst en/of de Rode Lijst (2012). 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Groninger Lijst Rode Lijst 2012 

Krabbenscheer Stratiotes aloides ja gevoelig 

Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia nee gevoelig 

Stijve ogentroost Euphrasia stricta Ja gevoelig 

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata nee gevoelig 

Ongelijkbladig fonteinkruid Potamogeton gramineus nee kwetsbaar 

Spits fonteinkruid Potamogeton acutifolius ja kwetsbaar 

Stomp fonteinkruid Potamogeton obtusifolius ja kwetsbaar 

Teer vederkruid Myriophyllum alterniflorum nee kwetsbaar 
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Hieronder en op de volgende twee pagina’s presenteren we enkele foto’s van de aangetroffen vegetatie. Alle 

foto’s zijn gemaakt tijdens de quickscan. 

 

    
 Ronde zonnedauw & moeraswolfsklauw    Roze waterlelie en parelvederkruid            Wolfspoot 

 

   
 Stijve ogentroost           Veenwortel               Naaldwaterbies 
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 Watermunt              Japanse duizendknoop (zeer invasieve exoot)  

    
 Kleine lisdodde                    Grote egelskop        Grote kattenstaart 

    
 Gele lis                    Zwanenbloem        Watergentiaan 
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 Snoekkruid/Moerashyacinth (exoot)           Krabbenscheer (1 plant, zie gele pijl) 

  
 Witte waterlelie             Gewone waterbies 
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11. Resultaten per onderzoekslocatie 

In dit hoofdstuk doen we per locatie verslag van alle bevindingen en geven we aan de hand van de verzamelde 

abiotische en biotische gegevens aan hoe de plassen scoren bij de verschillende beoordelingen. In de titel van 

elke locatie is ook het eindoordeel opgenomen. Hierbij wordt het eindoordeel gepresenteerd als de plek die de 

locatie uiteindelijk in de eindbeoordeling inneemt.  Locatie 1 Borgmeren is geëindigd op de vierde plek dus in de 

titel staat een 4 vermeld. 

Elke locatiebeschrijving start met twee foto’s. Met de linker foto presenteren we telkens een locatieoverzicht 

met de contouren van de onderzochte plas. In Bijlage 9 komen deze locatieoverzichten nogmaals in beeld, maar 

dan op groot formaat zodat ook zichtbaar is waar alle bemonsteringen per locatie hebben plaatsgevonden. De 

rechter foto geeft een overzicht van de actuele situatie tijdens de quickscan uitgevoerd in augustus 2018. Los 

van de gegevens uit de quickscan presenteren we waar mogelijk ook een overzicht van de historische gegevens 

die we hebben ontvangen of hebben gevonden op internet.  

Bij de locaties waarvan abiotische gegevens beschikbaar waren (historische en actuele gegevens) hebben we, 

waar mogelijk, middels de kleurcodering uit de Europese Kaderrichtlijn Water een beoordeling aan deze data 

toegekend. De manier waarop de beoordeling tot stand is gekomen is reeds beschreven in paragraaf 6.5 en 

paragraaf 6.6. Voor details omtrent deze beoordelingen verwijzen we naar Van der Molen en collega’s (2016).  

Voor de redoxpotentiaal en het elektrisch geleidend vermogen (EGV) zijn geen KRW beoordelingen beschikbaar, 

dus de metingen van deze twee parameters bespreken we alleen aan de hand van de onderlinge vergelijking van 

de onderzochte diepe plassen. De aangetroffen waardes worden ook gerelateerd aan de indeling samengevat in 

Verdonschot (1990).  

Ook voor het inschatten van de voedselrijkdom van de plassen (totaal fosfor- en totaal stikstofgehalte) haken we 

terug op de indeling samengevat in Verdonschot 1990. Uitspraken omtrent dergelijke beoordelingen kunnen we 

alleen doen op basis van oude gegevens, wat Bureau Biota heeft bij de quickscan geen metingen aan fosfor en 

stikstof uitgevoerd. 

Bij de besprekingen van de biologische gegevens laten we zo veel mogelijk zien waar sprake is van soorten uit de 

Rode Lijst1 (aangeduid met een *), de Lijst Groninger soorten en habitats, oftewel de Groninger Lijst2 (cursief ge-

drukt) en soorten welke mee doen in de KRW beoordeling3 (deze zijn in blauw gedrukt). Soortengroepen welke 

niet opgenomen zijn in de Groninger Lijst, zoals fytoplankton, zoöplankton en macrofauna (met uitzondering van 

de tuimelaar en larven van de groene glazenmaker), zijn de wetenschappelijke namen ook cursief weergegeven. 

Dat heeft dus niets met de Groninger Lijst te maken. Soorten beschermd onder de Wet natuurbescherming4 zijn 

in de tabellen onderstreept weergegeven, behalve de vogels. Omdat alle in Nederland in het wild voorkomende 

vogelsoorten beschermd worden onder deze wet hebben we de aangetroffen taxa van deze soortgroep in de 

                                                                 

1 Rode Lijst dagvlinders: https://assets.vlinderstichting.nl/docs/536eedea-93bc-4a7b-8ed0-509bd32a6d11.pdf 
  Rode Lijst libellen: https://assets.vlinderstichting.nl/docs/3dc533c0-2c5a-4279-b822-08ffc27f2b7d.pdf 
  Rode Lijst mossen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Rode_Lijst_(mossen) 
  Rode Lijst paddenstoelen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Rode_Lijst_(paddenstoelen) 
  Rode Lijst vaatplanten: https://www.floron.nl/publicaties/rode-lijst-2012 
  Rode Lijst vissen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Rode_Lijst_(vissen) 
  Rode Lijst vogels: https://www.sovon.nl/nl/rodelijst 
  Rode Lijst zoogdieren: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Rode_Lijst_(zoogdieren) 
2 https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Downloads/Lijst-Groninger-soorten-en-habitats.pdf 
3 http://krw.stowa.nl/upload/Publicaties2016/STOWA%202012%2031%20herziene%20versie%20(2016).pdf 
4 http://www.ecologica.eu/lijst_beschermde_soorten.pdf 
  http://nladviseurs.nl/cms/UPLOAD/Lijstbeschermdesoorten2017(1).pdf 

https://assets.vlinderstichting.nl/docs/536eedea-93bc-4a7b-8ed0-509bd32a6d11.pdf
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/536eedea-93bc-4a7b-8ed0-509bd32a6d11.pdf
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/536eedea-93bc-4a7b-8ed0-509bd32a6d11.pdf
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/536eedea-93bc-4a7b-8ed0-509bd32a6d11.pdf
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/536eedea-93bc-4a7b-8ed0-509bd32a6d11.pdf
http://www.ecologica.eu/lijst_beschermde_soorten.pdf
http://www.ecologica.eu/lijst_beschermde_soorten.pdf
http://www.ecologica.eu/lijst_beschermde_soorten.pdf
http://www.ecologica.eu/lijst_beschermde_soorten.pdf
http://www.ecologica.eu/lijst_beschermde_soorten.pdf
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tabellen niet onderstreept, omdat dan simpelweg nagenoeg alle vogelsoorten onderstreept dienden te worden. 

Dat komt de leesbaarheid niet ten goede. Tot slot zijn exoten5 overal vetgedrukt weergegeven.  

Voor de locaties welke uitschieten in de zin van het aantal bij de quickscan aangetroffen/onderscheiden taxa aan 

fytoplankton, zoöplankton en vaatplanten, zowel naar boven als naar beneden zullen we in de locatiebespreking-

en melding maken. Als het aantal aangetroffen taxa vergelijkbaar is met dat van de meeste andere diepe plassen 

uit dit onderzoek, dan wordt er verder geen aparte melding meer van gemaakt. 

Per soortgroep zullen we zo goed mogelijk aangeven welke indruk de plassen maken op basis van de standplaats-

voorkeuren van de aangetroffen soorten. Hierbij zullen we de ecologie van de soorten telkens per locatie weer 

in beeld brengen om er zo voor te zorgen dat de locatiebesprekingen los van elkaar te lezen zijn (gebruiksvrien-

delijkheid eindgebruiker). 

Aan het eind van elke bespreking per locatie presenteren we in een tabel een samenvatting van alle plus- en min-

punten van de locatie. Waar aan de orde maken we onderscheid tussen de oude gegevens en die verzameld 

tijdens de quickscan. Alle KRW beoordelingen die als ‘zeer goed’ of ‘goed’ uit de bus kwamen, zijn gezien als plus-

punt, de rest als minpunt. Voor de actuele gegevens omtrent het aantal soorten van de Groninger Lijst, Rode Lijst 

of Wet natuurbescherming zijn ook de beoordelingen op basis van de criteria gepresenteerd in hoofdstuk 6 in-

gedeeld. Alle blauwe en groene scores waren pluspunten, de andere minpunten. Bij de oude gegevens is meer 

naar aan en afwezigheid van soorten uit de Groninger Lijst, Rode Lijst of Wnb gekeken. Het idee hierbij was dat 

meer soorten van de genoemde lijsten de locatie bijzonderder maken, en daardoor waardevoller voor behoud. 

  

                                                                 

5 Leewis R, Duistermaat L, Gittenberger A, Van der Have T, Soes M & Van Valkenburg J 2013. Veldgids exoten. KNNV Uitgeverij Zeist. 
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Locatie 1  Borgmeren    M20   Eindoordeel:    plek 4 

 

Omschrijving van de locatie 

Het gebied Borgmeren bestaat eigenlijk uit twee plassen. Ten zuiden van de Harkstederplas ligt nog de Schamer-

plas, ook wel Scharmergat of Borgmeer. Die locatie is ook onderzocht binnen het voorliggende onderzoek (Loca-

tie 11). Beide plassen zijn ontstaan door zandwinning, onder andere voor de aanleg van de A7. De zandwinning 

is in 2011 beëindigd. Nu zijn de plassen vooral in gebruik als recreatieterreinen. De Harkstederplas is de grootste 

van de twee (79 Ha) en ligt ten zuiden van de wijk De Borgmeren in Harkstede (ten oosten van Groningen). Deze 

plas wordt ook wel WEB-gat genoemd, naar Wielinga´s Expeditie Bedrijf). Een groot deel bestaat uit particuliere 

oevers en was dus niet zomaar te bemonsteren. De rest van de oever is omgeven door riet. De plas heeft een 

zandbodem en er is op het water, in verhouding, weinig invloed van schaduw. Rondom de plas staan her en der 

bomen (veelal wilg), maar de rietvegetatie overheerst hier. Het open water was vanaf de oever door de uitgebrei-

de rietkraag niet goed bereikbaar voor bemonstering, maar het steigertje aan de zuidoostzijde van de plas bood 

daarin een oplossing. 

 

Historische gegevens 

Van deze onderzoekslocatie zijn alleen historische gegevens over vogels (18 soorten) en enkele vaatplanten (7 

soorten) beschikbaar in de Nationale Databank Flora en Fauna (Tabel 12). Veel van de weergegeven vogelsoorten 

staan ook op de Lijst Groninger soorten en habitats (12 soorten). Met uitzondering van de soepgans zijn alle 

vogelsoorten uit Tabel 12 ook opgenomen in de Wet natuurbescherming. Er zijn in het verleden geen soorten 

waargenomen welke meetellen in de beoordeling volgens de KRW. De waargenomen planten zijn allemaal vrij 

algemene soorten welke niet op bovengenoemde lijsten of in de genoemde wet zijn opgenomen (met uitzon-

dering van de heersende zorgplicht voor alle in Nederland in het wild voorkomende soorten). Soorten van de 

Rode Lijst zijn in het verleden ook niet vastgesteld. 

Het Waterschap Hunze en Aa’s had van deze locatie verder geen biotische of abiotische data voor ons beschik-

baar.  

In de toelichting op het bestemmingsplan Meerstad-Midden6 uit 2007 werd vermeld dat het water in de Borg-

meren van goede kwaliteit is. Details hierover werden echter niet vermeld. 

 

                                                                 

6 https://www.meerstad.eu/app/uploads/2013/10/bijlage-b-071220-bp-toelichting.pdf 
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Tabel 12 Gegevens van Locatie 1 Borgmeren uit de Nationale Databank Flora en Fauna, periode 2013 – 2018. Cursief gedrukte soorten 

zijn opgenomen in de Lijst Groninger soorten en habitats. Alle vogelsoorten (m.u.v. de soepgans) zijn opgenomen in de Wet natuurbescher-

ming.  

 

Vogels Vogels Vogels Vaatplanten 

Aalscholver IJsvogel Nonnetje Heermoes 

Bergeend Kleine zwaan Ooievaar Klein hoefblad 

Blauwe reiger Kokmeeuw Soepgans Klein springzaad 

Fuut Kolgans Sperwer Klimopereprijs 

Geoorde fuut Kuifeend Stormmeeuw Koningsvaren 

Grote zilverreiger Meerkoet Tafeleend Veldereprijs 

   Veldsla 

 

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

Tijdens de quickscan troffen we een locatie met een enigszins basische zuurgraad en een goede zuurstofhuis-

houding aan (Tabel 13). Beide parameters zijn als ‘zeer goed’ beoordeeld volgens de KRW methodiek. De redox-

potentiaal op deze locatie was vergelijkbaar met die van de andere locaties en gaf aan dat oxiderende processen 

hier de overhand hebben. Het elektrisch geleiden vermogen (EGV) in deze plas was aan de hoge kant (-meso-

ionisch). De locatie zat qua EGV bij de vijf hoogst scorende locaties. Alleen het EGV van de Scharmerplas, de 

Piccardthofplas, het Grunostrand en de Middelberterplas was hoger (zie paragraaf 9.3). De watertemperatuur in 

de Harkstederplas was zelfs in de ondiepe oeverzone in de zeer warme zomer van 2018 nog voldoende laag om 

uit te komen op een score van ´goed´ (meetpunt 2) tot ‘zeer goed’ (overige meetpunten). Het doorzicht gemeten 

op de drie punten in de oeverzone was maximaal 135 cm. Bij het meetpunt met een doorzicht van 135 cm was 

geen sprake van bodemzicht, waardoor het doorzicht in deze plas tijdens deze quickscan beoordeeld is met 

‘matig’. Voor een score ‘zeer goed’ moet het doorzicht bij dit watertype meer dan 2,25 m zijn (voor ‘goed’ >1,7 

m) 

Biotiek overig 

De aantroffen watervogels werden in het verleden ook al diverse malen gezien (vergelijk Tabel 12 met Tabel 13). 

Vier van de aangetroffen soorten staan ook op de Groninger Lijst. Alle aangetroffen vogels worden beschermd 

onder de Wet natuurbescherming en er werden geen Rode Lijstsoorten aangetroffen.  

Tot slot werd er tijdens de quickscan nog een gehakkelde aurelia en een klein koolwitje gezien. Het zijn beide 

algemene soorten welke niet behoren tot de Groninger Lijst, Rode Lijst of opgenomen zijn in de Wet natuur-

bescherming (los van de zorgplicht).  

Fytoplankton 

Van deze locatie zijn geen oude fytoplanktongegevens beschikbaar. Binnen de gemeenschap van het fytoplank-

ton zijn bij de quickscan 38 taxa waargenomen (Tabel 14). Hiervan doen 23 taxa mee in de KRW beoordeling. Het 

taxon dat het vaakst werd aangetroffen in het monster was het kiezelwier Pantocsekiella ocellata, voorheen 

heette dit taxon Cyclotella ocellata. Er was hier sprake van een bloei van KRW categorie 39 (Bloei van Pantoc-

sekiella ocellata/Cyclotella ocellata, criterium 1000 cellen/ml). Ook de dinoflagellaat Ceratium hirundinella is in 

het monster aangetroffen. Dit is een soort die vaak voorkomt in grote, open wateren. 
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Blauwalgen waren ook aanwezig, zoals Microcystis, Oscillatoriales en Woronichinia naegeliana maar deze taxa 

domineerden niet. Zowel Microcystis als Woronichinia zijn blauwalgen die te boek staan als potentieel toxisch7 

Vooral het genus Microcystis is een van de meest toxische blauwalgengenera die we kennen.  

Sieralgen waren ook aanwezig in het monster dat is onderzocht. Er zijn 7 verschillende sieralgentaxa onderschei-

den (Tabel 14). De meeste van deze sieralgen hebben een relatief brede ecologische amplitude en komen daar-

door voor in zowel matig voedselrijk als voedselrijk, licht zuur tot alkalisch water. Alleen Cosmarium pseudo-

insigne is wat kritischer, een soort van licht zure, matig voedselrijk water.  

Verder is hier een potentieel toxische alg8 aangetroffen die geen blauwalg is, maar een haptofyt: Chrysochromu-

lina parva. De soort is echter niet in grote aantallen in het monster gezien. De KRW beoordeling van deze locatie 

voor wat betreft de soortensamenstelling van het fytoplankton (bloei van bepaalde algen) kwam uit op een score 

van ‘goed’. 

 

Tabel 13 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 1 Borgmeren. Cursief gedrukte soorten staan vernoemd in 

de Lijst Groninger soorten en habitats. Gekleurde cellen geven aan wat de KRW beoordeling (watertype M20) van de desbetreffende para-

meter is (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = slecht). 

Basisgegevens abiotisch     Waterplanten algemeen  (%) 

Starttijd   09:30  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   11:30  Emers – oeverzone   50 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   10  Submers maximaal 5 

Aantal submonsters plankton 1  Totaal maximaal  5 

Temperatuur (°Celsius)   16  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   4  Flab maximaal 1 

Bewolking licht  Oevervegetatie algemeen   (%) 

     Totaal   100 

Amersfoort coördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag maximaal 5 

x 242952 241914 241824  Struiklaag maximaal 1 

y 580532 580205 580269  Kruidlaag   90 

     Moslaag maximaal 1 

Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens Aantal 

Zuurgraad 8,17 8,19 8,09  Watervogels Aalscholver 1 

Redox (mV) 174,30 158,10 159,70  Watervogels Blauwe reiger 1 

O2 (%) 95,10 91,90 86,40  Watervogels Fuut 1 

O2 (ppm) 8,21 7,91 7,54  Watervogels Meerkoet 2 

EGV (S/cm) 910 913 920  Watervogels Meeuw 4 

Watertemperatuur (°C) 22,87 23,14 22,40  Sprinkhanen - 0 

Doorzicht (cm) 135 > 50 > 45  Libellen - 0 

     Dagvlinders Gehakkelde aurelia 1 

     Dagvlinders Klein geaderd witje 1 

 

  

                                                                 

7 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
   Bober B & Bialczyk J 2017. Determination of the toxicity of the freshwater cyanobacterium Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin. Journal 
of Applied Phycology 29(3): 1355-1362. 
8 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
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Tabel 14 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 1 Borgmeren. Blauwgedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van watertype 

M20. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. In paars aangegeven algen vormden tijdens de quickscan een bloei en doen mee in de eerder-

genoemde KRW beoordeling. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Amphora s.l. Cryptomonas Nephrodiella Scenedesmus ellipticus 

Asterionella formosa Cyclotella striata groep Oocystis Scenedesmus pectinatus 

Ceratium hirundinella Desmodesmus Oscillatoriales Staurastrum planctonicum 

Chrysochromulina parva Desmodesmus subspicatus Pantocsekiella ocellata Staurastrum tetracerum 

Closterium acutum var. variabile Dinobryon korschikovii Pediastrum boryanum Tetrachlorella alternans 

Coelastrum astroideum Dinophyceae Pediastrum duplex var. duplex Tetraedron caudatum 

Cosmarium pseudoinsigne Fragilaria crotonensis Pediastrum tetras Tetraedron minimum 

Cosmarium regnellii Gomphonema Phacotus lenticularis Woronichinia naegeliana 

Cosmarium reniforme Microcystis Plagioselmis nannoplanctica  

Cosmarium subcostatum var. minus Navicula Rhodomonas  

 

 

Zoöplankton  

Van deze locatie zijn geen oude zoöplanktongegevens beschikbaar. Tijdens de zoöplanktonanalyse zijn 15 soor-

ten/taxa aangetroffen (Tabel 15). Het raderdiertje Keratella cochlearis cochlearis en Copepoda nauplii werden 

het meest frequent waargenomen.  

Soorten uit de Keratella cochlearis-groep zijn raderdieren die in zowel in open, voedselarm tot eutroof water 

voorkomen. Ze zijn ook in de ondiepe delen van voedselrijke wateren gezien. Deze soorten komen ook voor in 

zwak brakken wateren. De aantallen zoöplankton in de Borgmeren waren vrij laag, maar het monster van deze 

onderzoekslocatie was wel behoorlijk soortenrijk. Daarnaast zijn er in dit monster weinig blauwalgen aange-

troffen. Asplanchna is een genus dat zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomt, en ook de ondiepere 

delen van plassen opzoekt. Dit genus komt ook voor in zwak brakke wateren. Bosmina longirostris is een watervlo 

uit open, voedselarme tot voedselrijke wateren. Daphnia cucullata is een watervlo van open, voedselrijke wate-

ren, maar komt ook in de ondiepere delen van deze plassen voor. Diaphanosoma is een geslacht van water-

vlooien wat gevonden wordt in open, voedselrijke wateren, maar ze worden ook gevonden in ondiepe, voedsel-

arme tot voedselrijke wateren. Op deze locatie troffen we van dit geslacht Diaphanosoma brachyurum aan.  

Vegetatie 

Met een bedekkingspercentage van lokaal tot 50% emerse vegetatie is de KRW beoordeling ‘zeer goed’ (Tabel 

16). Er werd verder nauwelijks drijvende of ondergedoken watervegetatie in deze plas aangetroffen. Het bedek-

kingspercentage drijvende watervegetatie kreeg daarom een beoordeling ‘matig’. De ondergedoken water-

vegetatie werd als ‘ontoereikend’ beoordeeld (Tabel 13), ook vanwege het beperkte bedekkingspercentage.  

In totaal hebben we in het water en de natte oeverzone 13 plantensoorten vastgelegd (Tabel 16). Geen van deze 

soorten werd voorheen vastgelegd voor deze plas (NDFF, data waterschap, internet). Riet domineerde hier, maar 

lokaal waren doorgroeid fonteinkruid en schedefonteinkruid ook frequent aanwezig. Als vegetatie drijvend aan 

het wateroppervlak werden vooral glanzig fonteinkruid en witte waterlelie waargenomen. Glanzig fonteinkruid 

is daarbij niet eens een echte drijfbladplant. Aan het submerse deel van de watervegetatie deden veel meer 

soorten mee (Tabel 16). De begroeiing van de oeverzone werd met ‘zeer goed’ beoordeeld. De soortensamen-

stelling van de water- en oevervegetatie maakt een voedselrijke indruk. Geen van de aangetroffen water- of 

oeverplanten is vernoemd op de Lijst Groninger soorten en habitats of op de Rode Lijst. Ook worden geen van 

de aangetroffen planten specifiek beschermd onder de Wet natuurbescherming (los van de zorgplicht). In de lijst 

staan ook 2 exoten (late guldenroede en smalle waterpest). Zes van de aangetroffen plantensoorten doen mee 

in de KRW beoordeling van de samenstelling van de watervegetatie binnen het watertype M20. Het oordeel van 

de KRW over deze locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en oeverplanten is ‘matig’.  
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Tabel 15 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 1 Borgmeren. 

Soort/taxon Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Alona rectangula 1  , aanwezig maar sporadisch 

Asplanchna ,  1 enkele 

Bosmina longirostris 1  2 algemeen 

Bosmina pellucida 1  3 dominant 

Calanoida copepodiet 1    

Copepoda nauplii 2    

Daphnia cucullata ,    

Diaphanosoma brachyurum 1    

Keratella cochlearis cochlearis 3    

Keratella cochlearis hispida 1    

Keratella tecta 1    

Lepadella patella ,    

Polyarthra 1    

Pompholyx 1    

Trichocerca ,    

 

Tabel 16 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 1 Borgmeren. Blauw gedrukte soorten doen mee 

in de KRW beoordeling van watertype M20. Vetgedrukte soorten zijn aangemerkt als oorspronkelijke exoten. Late guldenroede is een soort 

die overgekomen is uit Noord-Amerika, maar als sinds 1854 in ons land voorkomt. Smalle waterpest werd voor het eerst in 1941 gevonden 

en komt uit Noord-Amerika. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Doorgroeid fonteinkruid    lf 

Echte valeriaan o    

Gele lis o    

Glanzig fonteinkruid   o o 

Hoge cyperzegge o o  o 

Kranswier    r 

Late guldenroede o    

Moerasandoorn o    

Pijlkruid    o 

Riet d d  d 

Schedefonteinkruid    lf 

Smalle waterpest    o 

Witte waterlelie   o o 

 

Samenvatting beoordeling Borgmeren 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • 12 soorten GL 

• 17 soorten Wnb 

• ‘goede waterkwaliteit’ 

 

• KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Temp. 

• KRW FP Sam 

• KRW EM 

• KRW OEV 

• 4 soorten GL 

• 5 soorten Wnb 

• Geen bloei van blauwalgen 

• Relatief veel taxa ZP. 

 

Minpunten • - 

 

• KRW Zicht 

• Aantal taxa FP 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 0 soorten RL 

• Bloei Pantocsekiella ocellata  

• Toxische blauwalgen aanwezig 
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Locatie 2 Sellingerbeetse zuidplas  M14  Eindoordeel:    plek 21 

 

Omschrijving van de locatie 

Deze locatie bestaat uit een grote recreatieplas (61 Ha) nabij de Duitse grens (noordoost van Musselkanaal). Net 

als de vorige locatie bestaat het gebied hier eigenlijk uit twee plassen: Sellingerbeetse zuid en Sellingerbeetse 

noord (Locatie 5). De zuidplas is nu vooral in gebruik als recreatieplas. In de noordplas vindt nog zandwinning 

plaats. De zuidplas is omgeven door bomen en struiken zoals berk (veelal), lijsterbes, zomereik. De waterbodem 

bestaat voornamelijk uit zand en de oevers lopen al vrij snel (na 2 - 4 meter) steil de diepte in m.u.v. strandje 

zuidwestlob. Het water is opvallend helder. Op een deel van de oever op het schiereiland in het midden van de 

plas staan borden met de tekst ‘Verboden Toegang’. De zuidoever is voor de quickscan grotendeels afgelopen 

(waar mogelijk) en steekproefsgewijs geïnventariseerd. De plas schijnt 30 tot 50 m diep te zijn, aldus omwonen-

den. Door de forse afmetingen van deze plas heeft de schaduw van de omringende begroeiing maar weinig grip 

op de plas. 

 

Historische gegevens 

Van deze plas bevonden zich gegevens van vogels, planten en zoogdieren in de Nationale Databank Flora en 

Fauna (Tabel 17). Diverse soorten hiervan werden ook vernoemd op de Lijst Groninger soorten en habitats en de 

Rode Lijst. De in het verleden waargenomen vogelsoorten zijn alle beschermd onder de Wet natuurbescherming. 

Ook de steenmarter staat officieel vernoemd in deze wet, maar vaak geldt hiervoor een vrijstelling. Geen van de 

in het verleden waargenomen soorten uit de genoemde databank wordt gebruikt bij de KRW beoordeling.  

In de dataset over diverse soortgroepen aangeleverd door Waterschap Hunze en Aa’s waren gegevens over 

fytoplankton (algen), macroinvertebraten (macrofauna) en vegetatie (vaatplanten) beschikbaar (Tabel 18). Zowel 

bij het fytoplankton als bij macrofauna waren soorten in de lijst aanwezig welke ook meetellen in de KRW beoor-

deling (Tabel 18). Van de aangetroffen soorten (Tabel 18) zijn er geen opgenomen in de Groninger Lijst of de Wet 

natuurbescherming. De genoemde soorten zijn ook niet opgenomen in de Rode Lijst. Van fytoplankton bestaan 

niet eens een Rode Lijst. Opvallend is wel dat er bij het fytoplankton diverse soorten sieralgen zijn aangetroffen. 

De aangetroffen soorten uit het geslacht Closterium en Staurodesmus omearii (ook wel Staurodesmus omearae) 

hebben een voorkeur voor voedselarme tot matig voedselrijke wateren.  
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Tabel 17 Gegevens van Locatie 2 Sellingerbeetse zuid uit de Nationale Databank Flora en Fauna, periode 2013 – 2018. Cursief gedrukte 

soorten zijn opgenomen in de Lijst Groninger soorten en habitats. Soorten met een * staan vermeld op de Rode Lijst. Alle vogelsoorten en 

onderstreepte soorten zijn opgenomen in de Wet natuurbescherming. Vetgedrukte soorten indiceren oorspronkelijke exoten. De nijlgans is 

een exoot uit Afrika welke sinds 1967 succesvol in ons land broedt.  

 
Vogels Vogels Vogels Vogels Vaatplanten Zoogdieren 

Aalscholver Geoorde fuut Kuifeend Sperwer Kleine ooievaarsbek Steenmarter 

Bergeend Grauwe gans Nijlgans Stormmeeuw   

Blauwe reiger Groenpootruiter Nonnetje Tureluur*   

Boerenzwaluw* Grote mantelmeeuw* Oeverloper* Visdief*   

Brilduiker* Grote stern* Oeverzwaluw Wilde eend   

Bruine kiekendief Grote zilverreiger Pijlstaart* Wilde zwaan*   

Buizerd Kleine mantelmeeuw Regenwulp Wintertaling*   

Casarca Kleine plevier Rode wouw Witgat   

Dodaars Kokmeeuw Scholekster Zilvermeeuw   

Fitis Krakeend Slobeend* Zwarte ooievaar   

Geelpootmeeuw Kramsvogel Smient* Zwartkopmeeuw   

 

 

Van de soorten behorende tot de soortgroep macrofauna zijn de volgende soorten vrij zeldzaam: Argyroneta 

aquatica, Cordulia aenea en Dicrotendipes tritomus gr. Daarnaast zijn er destijds ook twee zeldzame soorten op 

deze locatie gevonden: Glaenocorisa propinqua en Pseudochironomus prasinatus. 

In de van het waterschap ontvangen dataset van abiotische parameters bevonden zich geen gegevens van deze 

recreatieplas, maar zie verderop in deze tekst. Er zijn wel fysisch-chemische gegevens ontvangen van Provincie 

Groningen. 

 

Tabel 18 Biotische gegevens van Locatie 2 Sellingerbeetse zuidplas (periode 2000 – 2016) aangeleverd door Waterschap Hunze en Aa’s. 

Soorten in blauw aangegeven tellen mee in de KRW beoordeling, watertype M14. Bij het fytoplankton in groen aangegeven soorten zijn 

sieralgen. Bij macrofauna zijn daartoe kenmerkende soorten (k) of positieve indicatoren (p) aangewezen.  

 

Fytoplankton  Macrofauna Vaatplanten 

Chlamydomonas Ablabesmyia monili sk Grote lisdodde 

Chlorococcales Agrypnia varia Knolrus 

Closterium cornu [1] Argyroneta aquatica Pitrus 

Closterium striolatum Ceratopogonidae Veenmos 

Cosmarium Chrysops Veenpluis 

Cryptomonas Coenagrionidae  

Cylindrocystis brebissonii Cordulia aenea k  

Euglena Cryptochironomus k  

Eunotia Dicrotendipes tritomus gr.  

Hyalotheca dissiliens Ecnomus tenellus k  

Mougeotia (draadalg) Enallagma cyathigerum  

Pedinomonas Enchytraeidae  

Pedinomonas minutissima Glaenocorisa propinqua  

Scourfieldia cordiformis Oecetis ochracea k  

Staurastrum punctulatum Polypedilum uncinatum  

Staurodesmus controversus Procladius  

Staurodesmus omearii Pseudochironomus prasinatus k  

 Sialis lutaria  

 Tanytarsini  

 Tanytarsus p  
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Op internet hebben we geen aanvullende relevantie informatie aangetroffen. Wel ontvingen we van Provincie 

Groningen een rapport van een onderzoek uitgevoerd in 19949 Binnen dit onderzoek is gekeken naar fytoplank-

ton, zoöplankton, macrofauna, vis en vegetatie (Tabel 19) en zijn enkele abiotische metingen verricht (Tabel 20). 

Met dit onderzoek kwam het totaal aantal taxa voor fytoplankton en macrofauna respectievelijk op 35 en 37 uit. 

Bij het fytoplankton zijn in totaal tien KRW soorten aangetroffen, bij macrofauna twaalf. Bij het fytoplankton zijn 

ook bij dit onderzoek een aantal sieralgen aangetroffen. Waar Closterium striolatum ook al in de database van 

het waterschap werd gemeld (Tabel 18) is dat niet het geval voor Closterium acutum variabile. Anders dan de 

eerdergenoemde sieralgen van deze onderzoekslocatie wijst deze sieralg op eutrofe condities. In het algemeen 

maakte de fytoplanktonsamenstelling een voedselarme indruk. De dominante soort Peridinium inconspicuum is 

namelijk een typisch oligotrafente soort. Blauwalgen ontbraken in monsters, maar kiezelwieren waren wel rede-

lijk goed vertegenwoordigd. Enkele van de aangetroffen soorten wordt tegenwoordig ook gebruikt in de KRW 

beoordeling van het watertype M14 (Tabel 19). 

Daarnaast leverde dit onderzoek ook nog redelijk wat zoöplanktontaxa op (8 in totaal) welke zijn aangetroffen 

bij twee bemonsteringen. De gemeenschap bestond uit een beperkt aantal soorten copepoden (vooral nauplius-

larven) en rotiferen. De aanwezigheid van Kellicottia longispina benadrukte het grote, open karakter van deze 

plas. Brachionus quadridentatus is een soort die niet zo alledaags is. Er werden ook individuen van het geslacht 

Lecane gevonden. Lecane is een genus van raderdiertjes dat doorgaans in zure wateren wordt opgemerkt. 

Voor het onderzoek zijn op drie verschillende plekken in de plas monsters verzameld: hypolimnion, epilimnion 

en oever. In het zuurstofarme hypolimnion zijn vooral muggenlarven en wormen gevonden. In het epilimnion 

werden vooral zuurstofminnende soorten waargenomen zoals de verdermug Pseudochironomus prasinatus 

(zeldzame soort). Door het zure karakter van de plas waren slakken, haften en kreeftachtigen afwezig. Diverse 

van de waargenomen soorten macrofauna worden tegenwoordig ook gebruikt in de KRW beoordeling van het 

watertype M14 (Tabel 19). Verder staat in de soortenlijst macrofauna ook de vrij zeldzame soort Corixa dentipes 

en de zeldzame soort Glaenocorisa propinqua vermeld. 

 

Tabel 19 Biotische gegevens van Locatie 2 Sellingerbeetse zuidplas aangetroffen in een rapportage uit 1994. Soorten in blauw aangege-

ven tellen mee in de KRW beoordeling (watertype M14). Bij het fytoplankton in groen aangegeven soorten zijn sieralgen. Bij macrofauna zijn 

daartoe kenmerkende soorten (k), negatieve indicatoren (n) en positieve indicatoren (p) aangewezen.  

    

Fytoplankton Fytoplankton Macrofauna Macrofauna 

Ankistrodesmus falcatus Nitzschia Ablabesmyia monilis k Notonecta obliqua 

Chrysococcus  Peridinium inconspicuum Arctocorisa germari Notonecta viridis 

Closterium acutum variabile Phacus longicauda Ceratopogonidae Oecetis ochracea k 

Closterium striolatum Phacus pleuronectes Cercyon convexiusculus Polypedilum cf. uncinatum 

Crucigenia quadrata Spirogyra  Chironomus n Polypedilum gr. sordens k 

Dictyosphaerium pulchellum Tabellaria flocculosa Corixa dentipes Procladius s.a. 

Euglena  Zoöplankton Corixidae juv Psectrocladius psilopterus k 

Eunotia lunaris Copepoda nauplius Cryptochironomus k Pseudochironomus prasinatus k 

Eunotia pectinalis Arcella discoides Cymatia bonsdorffii Pyrrhosoma nymphula k 

Eunotia pectinalis var minor Arcella gibbosa Dytiscus lapponicus larf Sialis lutaria 

Fragilaria construens Arcella vulgaris Glaenocorisa propinqua Tanytarsus p 

Frustulia rhomboides Brachionus quadridentatus Hesperocorixa castanea Tubificidae n 

Microspora  Kellicottia longispina Limnophyes Zygoptera juv 

Mougeotia  Lecane   Vis 

Navicula  Rotifer neptunius  geen vis 

 

  

                                                                 

9 Grontmij 1994. Diepe plassen in Groningen. Een fysisch-chemisch en biologisch onderzoek aan drie diepe plassen in Groningen ten behoeve 
van functietoekenning. In opdracht van Provincie Groningen. 
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Ook de vegetatie is destijds onderzocht. Daarbij werd duidelijk dat de plas destijds geen watervegetatie bevatte. 

Op de oever trof men vooral soorten van voedselarme standplaatsen aan: pijpenstrootje, trekrus, struikhei, zach-

te berk, grauwe wilg en soms wat soorten van voedselrijkere condities zoals pitrus, zomereik en witbol. Geen van 

deze soorten is opgenomen in de te toetsen lijsten (Groninger Lijst, Rode Lijst, Wet natuurbescherming, KRW). 

Er is ook onderzoek verricht aan vis, maar in deze plas zijn geen vissen aangetroffen. De reden hiervoor is zeer 

vermoedelijk de lage zuurgraad. Tijdens bemonsteringen van vis werd ook nog een zeer zeldzame kever waar-

genomen: Dytiscus lapponicus, de Noordse geelgerande waterroofkever. De soort heeft zoals de naam doet ver-

moeden een vrij noordelijke verspreiding. In Nederland is de soort zeldzaam en voornamelijk bekend van de 

Veluwe en Drenthe. De bovengenoemde waarneming was destijds vermoedelijk de enige bekende waarneming 

in Groningen (aldus de auteurs van het rapport uit 1994). 

Uit het onderzoek bleek ook dat er gekeken is naar vogels. Er zijn maar twee soorten aangetroffen: blauwe reiger 

en fuut. In de bossen rondom de plas zijn ook vuurgoudhaan en merel waargenomen. Het totaal aantal vogel-

soorten dat in het verleden in of om deze plas is waargenomen kwam hiermee op 47, waarvan er 30 vermeld 

staan op de Lijst Groninger soorten en habitats en 12 opgenomen zijn in de Rode Lijst en er 46 beschermd worden 

onder de Wet natuurbescherming.  

Uit het onderzoek gepubliceerd in 1994 is ook gebleken dat enkele abiotische parameters zijn onderzocht (Tabel 

20). Het chloridegehalte alsmede het chlorofyl-a-gehalte scoorden beide ‘zeer goed’. Het doorzicht was ‘goed’, 

maar het gehalte aan voedingsstoffen (fosfor en stikstof) was aan de hoge kant (voedselrijk, eutroof) en scoorde 

daardoor ‘matig’. Ook de zuurgraad scoorde ‘matig’ omdat deze aan de lage kant was voor een plas van het type 

M14. Omdat we de watertemperatuur van de metingen uit het rapport van 1994 niet weten kunnen we de me-

ting van het zuurstofgehalte niet omrekenen naar een percentage zuurstof. Hierdoor is niet duidelijk wat de KRW 

beoordeling zou zijn.  

 

Tabel 20 Abiotische gegevens van Locatie 2 Sellingerbeetse zuidplas uit 1994. De kleuren van de cellen indiceren het resultaat van de 

KRW beoordeling voor watertype M14 (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig). 

Parameter Waarde 

Chloride (mg/l) 31 

Chlorofyl-a (g/l) < 4 

Doorzicht (cm) 100 

Totaal fosfor (mg/l) < 0,1 

Totaal stikstof (mg/l) 1,5 

Zuurgraad 5,0 

Zuurstof (mg/l) 8,1 

 

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

Tijdens de quickscan troffen we een plas met een vrij lage zuurgraad aan (Tabel 21). Deze parameter wordt als 

‘matig’ beoordeeld voor het KRW type water er aan deze locatie is gekoppeld (M14). De zuurstofhuishouding 

werd wel als ‘goed’ beoordeeld. De redoxpotentiaal in deze plas behoorde bij de hoogste van het gehele onder-

zoek. Alleen in Sellingerbeetse noord werd nog een hogere waarde gemeten. Deze waarden duiden op een over-

hand aan oxiderende processen. Qua elektrisch geleidend vermogen (EGV) scoorde deze plas juist heel laag (-

meso-ionisch). Alleen in de Plas Blijham was het EGV lager. De watertemperatuur was zelfs in de oeverzone laag 

genoeg en scoorde daarmee ‘goed’ tot ‘zeer goed’. Het doorzicht ter plaatse was meer dan 150 cm en werd daar-

mee als ‘goed’ beoordeeld. Er was hierbij sprake van bodemzicht, dus mogelijk wordt het doorzicht gemeten in 

de diepere delen van deze plas beoordeeld als ‘zeer goed’.  
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Tabel 21 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 2 Sellingerbeetse zuidplas. Cursief gedrukte soorten zijn 

opgenomen in de Lijst Groninger soorten en habitats. Gekleurde cellen geven aan wat de KRW beoordeling (watertype M14) van de des-

betreffende parameter is (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig). 

Basisgegevens abiotisch     Waterplanten algemeen  (%) 

Starttijd   11:55  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   14:40  Emers – oeverzone   40 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   20  Submers maximaal 5 

Aantal submonsters plankton   1  Totaal maximaal 5 

Temperatuur (°Celsius)   21  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   2  Flab maximaal 1 

Bewolking zwaar  Oevervegetatie algemeen  (%) 

     Totaal   65 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag maximaal 10 

x 269513 269592 269485  Struiklaag maximaal 1 

y 551829 551590 551415  Kruidlaag   65 

     Moslaag maximaal 1 

Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens Aantal 

Zuurgraad 4,54 4,50 4,48  Watervogels Grauwe gans 2 

Redox (mV) 237 240,3 232  Sprinkhanen - 0 

O2 (%) 104,1 108,4 110,9  Libellen Blauwe glazenmaker 1 

O2 (ppm) 8,99 8,92 9,44  Libellen Bruine glazenmaker 1 

EGV (S/cm) 236 238 238  Libellen Heidelibel 1 

Watertemperatuur (°C) 22,32 24,91 23,13  Libellen Paardenbijter 1 

Doorzicht (cm)  > 150 > 150 > 150  Dagvlinders - 0 

 

 

Biotiek overig 

Bij de soortgroep watervogels zijn alleen twee gauwe ganzen aangetroffen op de plas (Tabel 21). Deze zijn in het 

verleden ook al gesignaleerd (Tabel 17). Van de vier waargenomen soorten libellen (Tabel 21) zijn in het verleden 

geen waarnemingen vastgelegd (Tabel 17, Tabel 18 en Tabel 19). Dagvlinders of sprinkhanen zijn er tijdens de 

quickscan niet aangetroffen. Ook van deze soortgroepen waren er geen historische gegevens beschikbaar (Tabel 

17, Tabel 18 en Tabel 19). Geen van de overige biologische waarnemingen (m.u.v. grauwe gans) behoren tot 

bijzondere lijsten (Groninger Lijst, Rode Lijst, Wet natuurbescherming of KRW beoordeling). De grauwe gans staat 

vermeld in zowel de Groninger Lijst als de Wet natuurbescherming.  

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 18 taxa waargenomen (Tabel 22). Dit aantal 

is vrij laag. Alleen in de Middelberterplas, de Plas A.G. Wildervanckkanaal en Sellingerbeetse noord werden nog 

minder taxa aan fytoplankton waargenomen. Hiervan doen 8 taxa mee in de KRW beoordeling. Van de 18 taxa 

zijn er 6 in het verleden ook al waargenomen: Ankistrodesmus, Chlamydomonas, Cryptomonas, Euglena, Eunotia 

en Fragilaria (vergelijk Tabel 22 met Tabel 18 en Tabel 19). Destijds domineerden de kleine groenalgen. Het taxon 

dat tijdens de quickscan het vaakst werd aangetroffen in het monster van de quickscan was Oocystis (sterk domi-

nant), maar dit taxon zorgde niet voor een bloei.  

Blauwalgen waren ook aanwezig (Dolichospermum en Oscillatoria), maar domineerden niet. Oscillatoria is een 

genus van blauwalgen wat ook vaak gekoppeld wordt aan toxiciteit.10  

  

                                                                 

10 Quiblier C, Wood S, Echenique-Subiabre I, Heath M, Villeneuve A, Humbert J-F, 2013. A review of current knowledge on toxic benthic 
freshwater cyanobacteria - Ecology, toxin production and risk management. Water Research 47: 5464 – 5479. 
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Sieralgen waren alleen maar aanwezig in de vorm van niet nader verder op naam te brengen exemplaren van 

het geslacht Cosmarium punctulatum var. subpunctulatum. Het is een soort van matig voedselrijke tot voed-

selrijke wateren. De soort is vrij algemeen in licht zure tot basische wateren. Er zijn geen andere soorten sieralgen 

gesignaleerd. Bij de meeste andere onderzoekslocaties werden meerdere sieralgentaxa onderscheiden.  

Voor deze locatie is geen KRW score te geven voor de maatlat soortensamenstelling want er is geen sprake van 

een bloei (zie Van der Molen et al. 2016). Onder andere de aanwezigheid van taxa zoals Dolichospermum (voor-

heen Anabaena) en Fragilaria zijn ook vernoemd in de omschrijving van het referentiebeeld van watertype M14. 

Tussen het zoöplankton (zie volgende kopje) zaten weinig algen en er zijn verder geen ecologisch noemens-

waardige soorten aangetroffen. 

 

Tabel 22 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 2 Sellingerbeetse zuidplas. Blauwgedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van 

watertype M14. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Ankistrodesmus Cryptomonas Elakatothrix Nostocaceae 

Botryococcus Desmodesmus Euglena Oocystis 

Chlamydomonas Dinobryon cylindricum Eunotia Oscillatoria 

Coenococcus polycoccus Dinophyceae Fragilaria Pseudopedinella 

Cosmarium punctulatum var. sub¬punctulatum Dolichospermum*   

* Dolichospermum is de nieuwe genusnaam van Anabaena. 

 

 

Zoöplankton  

Van deze locatie hadden we ook oude zoöplanktongegevens. Bij de zoöplanktonanalyse van het monster ver-

zameld tijdens de quickscan zijn vrij weinig taxa onderscheiden, maar 6 (Tabel 23). Alleen in het Bolmeer, de 

Emergoplas en de Plas A.G. Wildervanckkanaal zijn minder taxa onderscheiden. In het verleden zijn 8 taxa onder-

scheiden. Het raderdiertje Keratella cochlearis cochlearis domineerde tijdens de quickscan en Copepoda nauplii 

samen met de watervlo Diaphanosoma brachyurum werden ook regelmatig gezien.  

Soorten zoals Diaphanosoma brachyurum zijn karakteristiek voor grote, open wateren. Soorten uit de Keratella 

cochlearis-groep zijn raderdieren die in zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomen. Ze zijn ook in 

de ondiepe delen van voedselrijke wateren gezien. Deze soorten komen ook voor in zwak brakken wateren. 

Alleen het taxon Copepoda nauplii werd in het verleden ook geregistreerd (vergelijk Tabel 19 en Tabel 23). De 

soorten uit de studie van 1994 kwamen verder niet terug in de actuele soortenlijst en andersom.  

 

Tabel 23 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 2 Sellingerbeetse zuidplas. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Calanoida copepodiet 1  , aanwezig maar sporadisch 

Ceriodaphnia quadrangula 1  1 enkele 

Copepoda nauplii 2  2 algemeen 

Diaphanosoma brachyurum 2  3 dominant 

Keratella cochlearis cochlearis 3    

Keratella tecta ,    
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Vegetatie 

Het bedekkingspercentage aan emerse vegetatie is beoordeeld met ‘zeer goed’ (Tabel 21). Drijvende of onder-

gedoken watervegetatie was er nauwelijks (Tabel 21), waardoor de KRW beoordeling in beide gevallen uitkwam 

op ‘matig’. De bedekking van de oeverzone werd beoordeeld met ‘goed’.  

In totaal zijn er in het water en de oeverzone 22 soorten aangetroffen (Tabel 24). Riet voerde hierbij de boven-

toon, maar ook knolrus, naaldwaterbies en parelvederkruid waren lokaal vrij veel aanwezig. Als drijvende water-

vegetatie is alleen roze waterlelie waargenomen, bij de ondergedoken vegetatie kwamen meer soorten in beeld 

(Tabel 24). Sommigen van deze soorten werden voorheen al vastgelegd (vergelijk Tabel 24 en Tabel 18). Geen 

van deze planten is vernoemd op de Lijst Groninger soorten en habitats, één wel op de Rode Lijst, en geen ervan 

valt onder de Wet natuurbescherming. Wel is er een exoot in de plas aangetroffen. Dat is parelvederkruid. Van 

een soort als deze dient de verspreiding zo veel mogelijk beperkt te worden. Geen van de planten telt mee in de 

KRW beoordeling. De plantensamenstelling maakt een eutrofe indruk, al zijn er ook wel soorten van minder 

voedselrijke systemen aanwezig (knolrus, moeraswolfsklauw, pijpenstrootje, ronde zonnedauw en veenpluis). 

Omdat er geen soorten zijn aangetroffen die deelnemen in de KRW beoordeling kan er voor deze locatie geen 

EKR worden berekend en dus ook geen KRW beoordeling worden uitgesproken. Onder andere een soort als riet 

is ook vernoemd in de omschrijving van het referentiebeeld van watertype M14. 

 

Tabel 24 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 2 Sellingerbeetse zuid. Vet gedrukte soorten 

geven aan dat de soort officieel beschouwd wordt als invasieve exoot.  

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Gele lis lf    

Gewone waterbies o o  o 

Gewone waternavel lf    

Grote lisdodde o o  o 

Haakveenmos lf    

Haarmos lf    

Knolrus la   la 

Koningsvaren r    

Moeraswolfsklauw lf    

Naaldwaterbies lf   lf 

Parelvederkruid lf lf  lf 

Pijpenstrootje lf    

Pitrus lf    

Riet d d  d 

Ronde zonnedauw lf    

Roze waterlelie   o r 

Ruwe berk f    

Veenpluis lf    

Waterveenmos r    

Wilg o    

Zwart tandzaad r    

Zwarte els o    
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Samenvatting beoordeling Sellingerbeetse zuid 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • KRW Cl 

• KRW Chl a 

• KRW Zicht 

• Veel soorten vastgelegd (141) 

• FP divers en weinig blauwalgen 

• Diverse sieralgen 

• (vrij) zeldzame macrofaunasoorten 

• 31 soorten GL 

• 12 soorten RL 

• 47 soorten Wnb 

 

• KRW O2 

• KRW Temp. 

• KRW Zicht 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• Geen bloei van (blauw)algen 

 

Minpunten • KRW tP 

• KRW tN 

• KRW pH 

 

• KRW pH 

• 6 taxa ZP 

• 18 taxa FP  

• 1 taxon SA 

• KRW Drijf 

• KRW Subm. 

• 1 soort GL, RL en WnB  

• Toxische blauwalgen aanwezig 
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Locatie 3  Botjesplas    M20  Eindoordeel:    plek 16 

 

Omschrijving van de locatie 

De Botjesplas is een actieve zandwinplas van circa 51 Ha ten noorden van Zuidbroek, gemeente Menterwolde. 

De locatie is ook wel bekend als Botjes Zandgat, Botjesgat of Botje Zandgat. Sinds 2011 is de zuidwesthoek van 

de plas geschikt voor recreatie. Het is een locatie met zeer helder water. Met uitzondering van het strandje in de 

zuidwesthoek is bij deze plas veelal sprake van een steile drop off. De plas is deels omgeven door bomen en 

struiken zoals wilg, berk, els, vogelkers, eik en meidoorn. De oeverzone behoorlijk opgedroogd, een gevolg van 

de langdurige hitte van de zomer van 2018. Er is nauwelijks sprake van een schaduw-effect van de omringende 

begroeiing op de plas omdat deze plas een behoorlijke afmeting heeft. Ten tijde van de bemonstering werd de 

plas druk bezocht door recreanten. 

 

Historische gegevens 

Van deze plas waren gegevens van mossen, vaatplanten en vogels opgenomen in de dataset van de Nationale 

Databank Flora en Fauna (Tabel 25). Van de mossen en vaatplanten zijn er geen soorten vastgesteld welke ver-

noemd zijn in de Groninger Lijst, Wet natuurbescherming of de Rode Lijst. Van deze soortgroepen zijn er ook 

geen soorten aangetroffen welke mee doen in de KRW beoordeling. De meeste soorten van de voorgenoemde 

soortgroepen zijn algemene soorten met een brede ecologische amplitude. Met de aangetroffen soorten (vooral 

terrestrisch van aard) is weinig te concluderen over de waterkwaliteit van deze plas. 

Bij de waargenomen vogelsoorten waren er 8 welke vernoemd zijn in de Rode Lijst en 18 die behoorden tot de 

Groninger Lijst. Alle waargenomen vogelsoorten staan vernoemd in de Wet natuurbescherming. 

Bij het Waterschap Hunze en Aa’s waren data over biotische en abiotische parameters voorradig. Daarbij zijn 21 

taxa aan fytoplankton en 32 taxa aan macrofauna onderscheiden (Tabel 26). Van deze soorten zijn er diverse 

betrokken bij de KRW beoordeling voor watertype M20 (10 taxa bij fytoplankton en 9 bij macrofauna). Geen van 

de soorten uit Tabel 26 zijn opgenomen in de Groninger Lijst, Rode Lijst of Wet natuurbescherming. Bij het fyto-

plankton zijn geen noemenswaardige soorten waargenomen, behalve dat er potentieel toxische algen tussen 

zitten in de vorm van het taxon Chrysochromulina parva, een haptofyt. Van deze soort zijn echter studies die 

toxiciteit van deze soort beamen11, maar ook studies die het tegendeel bewijzen.12 Tekst momt op dera vuulens 

                                                                 

11 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
12 Simonsen S & Moestrup Ø 1997. Toxicity tests in eight species of Chrysochromulina (Haptophyta). Canadian Journal of Botany 75(1): 129 – 
136. 



Quickscan ecologische waarde 

 

80 van 349 

Er zijn destijds geen sieralgen onderscheiden. Op de lijst van de aanwezige macrofaunataxa stond ook een vrij 

zeldzame soort (Limnephilus marmoratus), maar het gros was (vrij) algemeen tot zeer algemeen.  

De meeste van de planten aangetroffen in de database van het waterschap (Tabel 26) indiceren voedselrijke 

condities. Alleen naaldwaterbies heeft doorgaans wat minder voedselrijke standplaatsen. De enige soort in deze 

lijst welke mee doet in de KRW beoordeling van het watertype M20 is sterrenkroos. 

 

Tabel 25 Gegevens van Locatie 3 Botjesgat uit de Nationale Databank Flora en Fauna, periode 2013 - 2018. Cursief gedrukte soorten 

(m.u.v. Dicranella) staan vermeld in de Groninger Lijst. Soorten met een * staan op de Rode Lijst. Vet gedrukte soorten zijn oorspronkelijk 

exoten. 

 
Blad- en Levermossen Blad- en Levermossen Vaatplanten Vogels Vogels 

Bleek dikkopmos Gewoon kantmos Dwergviltkruid Bergeend Nachtegaal* 

Braamknikmos Gewoon kleimos Veldrus Boerenzwaluw* Nijlgans 

Dicranella Gewoon krulmos Zandblauwtje Brilduiker* Oeverloper* 

Dik landvorkje Gewoon muursterretje Zilverhaver Eider Pijlstaart* 

Echt zandhaarmos Gewoon puntmos  Fuut Rotgans 

Fijn laddermos Gewoon purpersteeltje  Goudvink Scholekster 

Fijnkorrelknikmos Gewoon smaragdsteeltje  Grote mantelmeeuw* Smient* 

Fossombronia Grofkorrelknikmos  IJsvogel Stormmeeuw 

Fraai haarmos Groot laddermos  Kleine karekiet Tafeleend 

Geelkorrelknikmos Groot rimpelmos  Kokmeeuw Tjiftjaf 

Gesnaveld klauwtjesmos Kleismaragdsteeltje  Krakeend Wilde eend 

Gewoon dikkopmos Knolletjesgreppelmos  Kuifeend Wintertaling* 

Gewoon draadmos Slankmos  Meerkoet Zilvermeeuw 

Gewoon haakmos Zilvermos    
 

Tabel 26 Biotische gegevens Locatie 3 Botjesgat aangeleverd door Waterschap Hunze en Aa’s, meetjaren 2000, 2003 en 2016. De in 

blauw aangegeven soorten doen mee in de KRW beoordeling van watertype M20. Bij macrofauna is onderscheid gemaakt tussen kenmer-

kende soorten (k) en negatieve indicatoren (n). 

 

Fytoplankton Macrofauna Macrofauna Vaatplanten 

Achnanthidium Ablabesmyia monilis/longistyla k Helophorus brevipalpis Gewoon sterrenkroos 

Chlamydomonas Anacaena lutescens Hydryphantes dispar Grote lisdodde 

Chlorogonium [1] Asellus aquaticus Limnephilus lunatus k Grote waterweegbree 

Chloromonas Caenis horaria p Limnephilus marmoratus Heermoes 

Chlorophyceae Ceratopogonidae Limnodrilus claparedianus n Liesgras 

Chromulina Chrysops Limnodrilus hoffmeisteri n Naaldwaterbies 

Chrysochromulina parva Chrysops relictus Limnophyes Pijlkruid 

Coenocystis Clinotanypus nervosus Oecetis lacustris Pitrus 

Coscinodiscophyceae Cloeon dipterum Ophidonais serpentina Riet 

Cryptophyceae Coenagrion Plea minutissima minutissima Rietgras 

Cyclotella atomus Coenagrionidae Procladius  
Diatoma tenuis Crangonyx pseudogracilis Psectrocladius psilopterus gr.k  
Eunotia Erpobdella testacea Radix balthica n  
Gymnodiniaceae [1] Galerucella Schoenobius gigantella  
Koliella spiculiformis [1] Gammarus pulex p Sialis lutaria  
Monoraphidium arcuatum Helius Tubificidae  
Ochromonas    
Oocystis    
Peridinium    
Pleurochloridaceae    
Stephanodiscus parvus    
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Tabel 27 presenteert een samenvatting van de abiotische gegevens die zijn ontvangen. Het chloridegehalte werd 

in het verleden altijd ‘zeer goed’ beoordeeld. Het chlorofylgehalte was volgens de KRW beoordeling altijd ‘goed’ 

tot ‘zeer goed’. Het doorzicht kwam in het verleden niet boven de 60 cm waardoor het altijd als ‘slecht’ werd be-

oordeeld voor het watertype M20. Het totaal fosforgehalte was in het verleden te hoog (voedselrijk, eutroof) en 

scoorde daardoor ‘ontoereikend’ tot ‘matig’. Het totaal stikstofgehalte was in het verleden altijd te hoog (zeer 

voedselrijk, hypertroof), waardoor de beoordeling altijd op ‘slecht’ uitkwam. Zowel het fosfor- als het stikstofge-

halte was hier dus te hoog. Het elektrisch geleidend vermogen lag tussen de 200 en 500 S/cm en werd daarmee 

gekarakteriseerd als -meso-ionisch (zie samenvatting Verdonschot 1990). De zuurgraad werd in het verleden 

doorgaans als ‘matig’ beoordeeld, een enkele keer zat er een waarde bij die als ‘goed’ werd beoordeeld, maar 

meestal was het water te zuur voor wat wenselijk is in watertype M20. De zuurstofhuishouding in deze plas werd 

doorgaans als ‘matig’ beoordeeld, omdat het gehalte te laag was (< 60%). Toch werden er soms ook hogere of 

zeer lage of redelijke hoge zuurstofgehaltes gemeten (beoordelingen tussen ‘slecht’ en ‘zeer goed’). 

Op internet vonden we verder geen relevante aanvullende gegevens over deze onderzoekslocatie.  

 

Tabel 27 Abiotische gegevens van Locatie 3 Botjesplas uit 2003 aangeleverd door Waterschap Hunze en Aa’s. De kleuren van de cellen 

indiceren het resultaat van de KRW beoordeling voor watertype M20 (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, 

rood = slecht). 

Parameter Gemiddelde Maximum Minimum 

Chloride (mg/l) 27,33 28,00 27,00 

Chlorofyl-a (g/l) 4,33 8,00 2,00 

Doorzicht (cm) 58,33 60,00 55,00 

Totaal fosfor (mg/l) 0,05 0,07 0,04 

Elektrisch geleidend vermogen (S/cm) 420,00 430,00 410,00 

Totaal stikstof (mg/l) 2,63 2,80 2,40 

Zuurgraad 5,73 6,80 4,60 

Zuurstof (%) 58,28 115,00 9,30 

 

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

De zuurgraad van deze plas tijdens de quickscan was circumneutraal en werd daarmee beoordeeld als ‘zeer goed’ 

(Tabel 28). De zuurgraad lag in het verleden aanmerkelijk lager (vergelijk Tabel 27 en Tabel 28). Het zuurstof-

gehalte was ‘zeer goed’, terwijl dit in het verleden wel anders was (vergelijk Tabel 27 en Tabel 28). De 

redoxpotentiaal in deze plas was vergelijkbaar met veel van de andere onderzochte plassen. Het elektrisch 

geleidend vermogen was ook vergelijkbaar met veel van de andere onderzoekslocaties en viel in de categorie -

meso-ionisch. De watertemperatuur was zelfs in de oeverzone laag genoeg en scoorde daarmee telkens ‘zeer 

goed’. De zichtdiepte was in ieder geval meer dan 150 cm. De beoordeling hiervoor was ‘matig’, omdat bij een 

plas van het type M20 het doorzicht meer dan 1,7 m moet zijn voor een score ‘goed’ of hoger. Er was wel sprake 

van bodemzicht in de oeverzone, dus mogelijk is het werkelijke doorzicht van deze plas beter dan de boven-

genoemde score. Voorheen werd het gemeten doorzicht overigens een stuk slechter beoordeeld (vergelijk Tabel 

27 en Tabel 28). 

 

Biotiek overig 

Als aanvullende soorten werden ook diverse soorten watervogels, libellen sprinkhanen en dagvlinders gevonden 

(Tabel 28). Soorten als meeuwen, de grauwe gans en de wilde eend zijn opgenomen in de Lijst Groninger soorten 

en habitats, de rest van de aanvullende soorten niet. Los van de waargenomen vogelsoorten zijn er geen soorten 
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van de Wet natuurbescherming gevonden. Wel is er een oorspronkelijke exoot waargenomen: de Canadese gans. 

Van de groep van aanvullende waarnemingen zijn er geen die behoren tot de Rode Lijst. De aangetroffen soorten 

zijn alle algemene soorten met een vrij brede ecologische amplitude. Van de aangetroffen vogelsoorten zijn de 

meeste in het verleden ook al gezien (vergelijk Tabel 28 en Tabel 25). 

 

Tabel 28 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 3 Botjesplas. Cursief gedrukte soorten behoren tot de Lijst 

Groninger soorten en habitats. Vetgedrukte soorten zijn oorspronkelijk exoten. Gekleurde cellen geven aan wat de KRW beoordeling (water-

type M20) van de desbetreffende parameter is (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig, oranje = ontoereikend). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   10:59  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   13:30  Emers – oeverzone   50 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   10  Submers maximaal 1 

Aantal submonsters plankton   1  Totaal   50 

Temperatuur (°Celsius)   22  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   2  Flab maximaal 1 

Bewolking zonnig tot licht  Oevervegetatie algemeen (%) 
     Totaal   60 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag maximaal 1 

x 252984 253002 253314  Struiklaag maximaal 1 

y 578305 578072 578069  Kruidlaag   50 
     Moslaag maximaal 1 

Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens Aantal 
Zuurgraad 7,87 7,50 7,28  Watervogels Canadese gans 100 
Redox (mV) 134,00 151,90 160,30  Watervogels Meeuw 100 
O2 (%) 104,30 100,00 101,40  Watervogels Grauwe gans 2 
O2 (ppm) 9,20 9,19 9,13  Watervogels Wilde eend 2 
EGV (S/cm) 479 483 478  Watervogels IJsvogel 1 
Watertemperatuur (°C) 21,96 19,97 21,00  Sprinkhanen Veldsprinkhaan 1 
Doorzicht (cm) > 150 > 150 > 150  Libellen Paardenbijter 1 
     Dagvlinders Landkaartje 5 
     Dagvlinders Klein (geaderd) koolwitje 2 
     Dagvlinders Bont zandoogje 1 
     Dagvlinders Kleine vuurvlinder 1 
     Dagvlinders Oranje zandoogje 1 

 

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 21 taxa waargenomen (Tabel 29). Dit is in ver-

houding met de andere plassen vrij weinig. De locatie behoort daartoe bij de vijf slechts scorende locaties als het 

gaat om het aantal fytoplanktontaxa. Hiervan doen 11 taxa mee in de KRW beoordeling. Taxa die het vaakst wer-

den aangetroffen in het monster waren: Dinobryon divergens (sterk dominant) en Elakatothrix (zeer talrijk). 

Tussen het zoöplankton (zie volgende kopje) werden ook veel exemplaren van het goudalgengeslacht Dinobryon 

aangetroffen. Er was echter geen sprake van bloei bij de twee genoemde taxa. In het verleden domineerden 

dinoflagellaten, groenalgen en goudalgen (Tabel 26). 

Blauwalgen waren ook aanwezig, maar domineerden niet: Microcystis, Oscillatoriales en Woronichinia naege-

liana. Onder de blauwalgentaxa bevonden zich diverse soorten waarvan in het verleden toxiciteit is aangetoond 

(Dolichospermum, Microcystis, Woronichinia).13  

                                                                 

13 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 

toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
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Sieralgen waren ook aanwezig in het monster dat is onderzocht. Hierbij werd alleen het taxon Closterium acutum 

var. variabile gevonden. Dit is een taxon dat doorgaans voorkomt in voedselarm tot voedselrijk, zuur tot alkalisch 

water. Er zijn geen andere soorten sieralgen gesignaleerd. Bij de meeste andere onderzoekslocaties werden 

meerdere sieralgentaxa onderscheiden.  

Het enige taxon dat voorheen ook al aangetroffen werd is Chlamydomonas, een geslacht van groenalgen/ééncel-

lige flagellaten14 waarvan wel 325 soorten bekend zijn. Voor deze locatie is geen KRW score te geven voor de 

maatlat soortensamenstelling want er is geen sprake van een bloei (zie Van der Molen et al. 2016). In de beschrij-

ving van het referentiebeeld van watertype M20 werden ook taxa zoals Dinophyceae, Microcystis en Woroni-

chinia naegeliana genoemd. 

 

Tabel 29 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 3 Botjesgat. In blauw gedrukt zijn de soorten die mee doen in de KRW beoordeling van 

het watertype M20. In groen aangegeven zijn sieralgen. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Chlamydomonas Dolichospermum* Microcystis wesenbergii Plagioselmis nannoplanctica 

Closterium acutum var. variabile Dolichospermum cf. planctonicum* Monoraphidium contortum Pseudokephyrion entzii 

Cryptomonas Elakatothrix Nitzschia Pseudopedinella 

Dichotomococcus/Dipochloris Fragilaria Oocystis Uroselenia 

Dinobryon divergens Microcystis Oscillatoriales Woronichinia naegeliana 

Dinophyceae    

*Dolichospermum is de nieuwe genusnaam van Anabaena. 

 

 

Zoöplankton  

Van de soortgroep zoöplankton zijn maar 6 taxa aangetroffen (Tabel 30). Alleen in het Bolmeer, de Emergoplas 

en de Plas A.G. Wildervanckkanaal zijn minder taxa onderscheiden. De meest frequent aangetroffen taxa waren 

Calanoida copepodiet, Copepoda nauplii en Cyclopoida copepodiet.  

Brachionus caliciflorus een raderdiertje dat zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomt, en ook de 

ondiepere delen van plassen opzoekt. De zoöplanktongemeenschap van de oeverzone van de Botjesplas is van 

weinig ecologische betekenis want er zijn maar weinig (noemenswaardige) soorten waargenomen. Brachionus 

quadridentatus is overigens een soort die niet echt alledaags is.  

 

Tabel 30 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 3 Botjesplas 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Brachionus calyciflorus ,  , aanwezig maar sporadisch 

Brachionus quadridentatus ,  1 enkele 

Calanoida copepodiet 2  2 algemeen 

Copepoda nauplii 2    

Cyclopoida copepodiet 2    

Polyarthra 1    

 

 

 

                                                                 

    Bober B & Bialczyk J 2017. Determination of the toxicity of the freshwater cyanobacterium Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin. 

Journal of Applied Phycology 29(3): 1355-1362. 

14 Smith, G.M. 1955 Cryptogamic Botany Volume 1. Algae and Fungi McGraw-Hill Book Company Inc 
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Vegetatie 

Het bedekkingspercentage aan emerse vegetatie in deze plas was dusdanig dat de beoordeling uitkwam op ‘zeer 

goed’ (Tabel 28). In de plas werden maar weinig drijvende of ondergedoken waterplanten aangetroffen (Tabel 

28). De drijvende vegetatie werd beoordeeld met ‘matig’, de submerse bedekking met ‘ontoereikend’. Het be-

dekkingspercentage van de oevervegetatie kreeg een beoordeling ‘goed’. 

In totaal zijn er tijdens de quickscan 24 soorten planten vastgelegd, waarbij riet duidelijk domineerde (Tabel 31). 

Naaldwaterbies en gewone waterbies werden ook wel vaak gesignaleerd. Nog steeds maakt de aanwezige vege-

tatie een voedselrijke indruk (vergelijk Tabel 31 en Tabel 26), al zijn er ook nu weer soorten gesignaleerd van 

minder voedselrijke condities, zoals knolrus en naaldwaterbies. Geen van de soorten behoort tot de Groninger 

Lijst of tot de Rode Lijst. Van deze lijst doet alleen veenwortel mee in de KRW beoordeling. Het oordeel van de 

KRW over deze locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en oeverplanten is ‘slecht’. 

 

Tabel 31 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 3 Botjesplas. In blauw gedrukte soorten doen 

mee in de KRW beoordeling van watertype M20. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Blaartrekkende boterbloem r    

Canadese fijnstraal o    

Gele lis o    

Gewone rolklaver r    

Gewone waterbies o lf  lf 

Greppelrus o    

Grote kattenstaart o    

Grote wederik o    

Harig wilgenroosje o    

Klein hoefblad r    

Knolrus f   o 

Moeraskers r    

Moerasrolklaver r    

Moeraszuring r    

Naaldwaterbies f   f 
Perzikkruid o    

Pitrus o    

Riet ld ld  ld 

Veenwortel o    

Wilg o    

Wolfspoot f    

Zomprus o    

Zwart tandzaad lf    

Zwarte els r    
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Samenvatting beoordeling Botjesplas 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • KRW Cl 

• KRW Chl a 

• Veel soorten vastgelegd (121) 

• 20 soorten GL 

• 8 soorten RL 

• 25 soorten Wnb 

• Vrij zeldzame macrofauna 

 

• KRW pH 

• KRW O2 

• KRW temp. 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• 3 taxa GL 

• 5 taxa Wnb 

• Geen bloei van (blauw)algen 

 

Minpunten • KRW Zicht 

• KRW tP 

• KRW tN 

• KRW pH 

• KRW O2 

• Toxische haptofyt Chrysochromulina parva 

 

• KRW Zicht (maar bodemzicht) 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 21 taxa FP 

• 1 taxon SA 

• 0 taxa RL 

• 6 taxa ZP 

• 1 soort van GL, RL en WnB 

• Toxische blauwalgen aanwezig 
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Locatie 4  Heeresveld    M14  Eindoordeel:    plek 6 

 

Omschrijving van de locatie 

De plas Heeresveld is een grote zandwinplas/recreatieplas (44 Ha) in Nieuwe Pekela met nog een actieve zand-

winning. Het water was zeer helder en langs de noordhoek (meetpunt 1) was nagenoeg overal was sprake van 

een steile drop off op ongeveer 2 meter vanaf de oever. De plas is vooral aan de zuidwestzijde op afstand be-

groeid met berkenopschot en een heideachtige vegetatie. De oever aan deze kant van de plas is stukken minder 

steil is dan in het noorden. Aan de noordzijde van de plas staan grotere bomen zoals wilg, eik en populier, vrij 

dicht bij het water. Door de omvang en toegankelijkheid van deze locatie is de oever steekproefsgewijs bekeken. 

Alle mogelijke inhammen en strandjes zijn wel onderzocht. Er is maar weinig effect van schaduw op het water 

m.u.v. hoekje in de noordoostlob van deze locatie. 

 

Historische gegevens 

Van deze plas zijn diverse gegevens opgenomen in de dataset van de Nationale Databank Flora en Fauna (Tabel 

32). Daarbij zijn van vrij veel verschillende soortgroepen data opgeslagen. Alleen van de vogels en dagvlinders 

zijn er soorten opgenomen in de Rode Lijst en de Lijst Groninger soorten en habitats. De in het verleden waarge-

nomen grote weerschijnvlinder is bovendien ook een soort beschermd onder de Wet natuurbescherming. Geen 

van de waargenomen soorten doet mee in de KRW beoordeling. 

Bij Waterschap Hunze en Aa’s waren geen data over biotische en/of abiotische parameters van deze plas voor-

radig.  

Ook op internet hebben we geen relevante informatie van deze plas aangetroffen. 

Als aanvulling op het bovenstaande meldde Provincie Groningen dat er diverse lachsterns zijn die deze plas 

tijdens hun trek gebruiken als rust-/foerageerplek. Naast Oost-Groningen bivakkeren deze vogels ook in de buurt 

van Den Helder (pers. comm. A.C. van Klinken). Vogelbescherming meldt op hun website een vergelijkbaar ver-

schijnsel. Lachsterns broeden al sinds 1958 niet meer in Nederland, aldus de Vogelbescherming. Deze vogels 

staan op de Rode Lijst. De soort is niet opgenomen in de Groninger Lijst.  
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Tabel 32 Gegevens van Locatie 4 Heeresveld uit de Nationale Databank Flora en Fauna, periode 2013 – 2018. Cursief gedrukte soorten 

zijn opgenomen in de Lijst Groninger soorten en habitats. Soorten aangeduid met een * staan vermeld op de Rode Lijst. Onderstreepte 

soorten en bijna alle vogels staan vermeld in de Wet natuurbescherming. Vetgedrukte soorten zijn oorspronkelijk exoten. 

 

Blad- en Levermossen Insecten - Vliegen en Muggen Vogels  

Bleek dikkopmos Snorzweefvlieg Geelgors Ooievaar 

Gewoon dikkopmos Insecten - Wespen, Bijen en Mieren Geelpootmeeuw Pimpelmees 

Gewoon haakmos Havikskruidgalwesp Gele kwikstaart* Pontische meeuw 

Grijs kronkelsteeltje Korstmossen Gierzwaluw Regenwulp 

Groot laddermos Kronkelheidestaartje Goudvink Rietgors 

Zandhaarmos Vaatplanten Grasmus Roodborst 

Insecten - Kevers Grote wederik Grauwe gans Scholekster 

Zevenstippelig lieveheersbeestje Hennep Groene specht Slobeend* 

Insecten - Dagvlinders Klein vogelpootje Groenling Smient* 

Atalanta Mannetjesereprijs Groenpootruiter Soepeend 

Bruin zandoogje Moeraswolfsklauw Grote bonte specht Sperwer 

Distelvlinder Prikneus (Grote) Canadese gans Staartmees 

Eikenpage Schermhavikskruid Grote mantelmeeuw* Stormmeeuw 

Gehakkelde aurelia Stijve ogentroost* Grote stern Tafeleend 

Groot dikkopje* Struikhei Grote zilverreiger Tjiftjaf 

Grote weerschijnvlinder* Tengere rus Havik Torenvalk 

Icarusblauwtje Vierzadige/Slanke wikke* Holenduif Tuinfluiter 

Klein geaderd witje Vroege haver Houtduif Tureluur* 

Kleine vuurvlinder Zandblauwtje Huiszwaluw* Vink 

Koevinkje Zompzegge IJsvogel Visdief* 

Landkaartje Vissen Indische gans Waterral 

Oranje luzernevlinder Baars Kemphaan* Watersnip* 

Zwartsprietdikkopje Ruisvoorn Kievit Wespendief 

Insecten - Libellen Vogels Kleine karekiet Wilde eend 

Bruine glazenmaker Aalscholver Kleine mantelmeeuw Winterkoning 

Gewone oeverlibel Appelvink Kleine plevier Wintertaling* 

Glassnijder Bergeend Kneu Witgat 

Grote keizerlibel Blauwe reiger Knobbelzwaan Witte kwikstaart 

Metaalglanslibel Boerenzwaluw* Koekoek* Witvleugelstern 

Paardenbijter Bonte strandloper Kokmeeuw Wulp 

Platbuik Boompieper Koolmees Zanglijster 

Steenrode heidelibel Braamsluiper Krakeend Zilvermeeuw 

Vroege glazenmaker Brilduiker* Kuifeend Zomertortel 

Watersnuffel Bruine kiekendief Lachstern Zwarte kraai 

Zuidelijke keizerlibel Buizerd Meerkoet Zwarte stern* 

Zwervende heidelibel Dodaars Merel Zwartkop 

Insecten - Macronachtvlinders Ekster Nachtegaal* Zwartkopmeeuw 

Gamma-uil Fitis Nijlgans  

Huismoeder Fuut Oeverloper*  

Sint-jansvlinder Gaai Oeverzwaluw  

 

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

Het water van de plas Heeresveld tijdens te quickscan was neutraal en werd daarmee als ‘zeer goed’ beoordeeld 

(Tabel 33). De redoxpotentiaal in deze plas was vergelijkbaar met veel van de andere onderzochte plassen. Het 

elektrisch geleidend vermogen was ook vergelijkbaar met veel van de andere onderzoekslocaties en werd geka-

rakteriseerd als -meso-ionisch. De watertemperatuur was zelfs in de oeverzone laag genoeg en scoorde daar-

mee telkens ‘zeer goed’. De zuurstofhuishouding op de drie meetpunten was ook ‘zeer goed’ volgens de KRW 

beoordeling voor het watertype M14. Het doorzicht was meer dan 2 meter, waardoor ook deze parameter als 

‘zeer goed’ werd beoordeeld.  
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Biotiek overig 

Voor wat betreft de overige waarnemingen zijn er alleen algemene soorten waargenomen (Tabel 33). Een aantal 

van de vogelsoorten zijn wel opgenomen in de Lijst Groninger soorten en habitats. Veel van de waargenomen 

soorten zijn ook al opgenomen in de Nationale Database Flora en Fauna. Geen van de soorten zijn opgenomen 

in de Rode Lijst of doen verder mee in de KRW beoordeling. Van de waargenomen soorten zijn alleen de vogels 

opgenomen in de Wet natuurbescherming. 

 

Tabel 33 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 4 Heeresveld. Cursief gedrukte soorten staan vernoemd in 

de Lijst Groninger soorten en habitats. Vetgedrukte soorten zijn oorspronkelijk exoten. Gekleurde cellen geven aan wat de KRW beoordeling 

(watertype M14) van de desbetreffende parameter is (blauw = zeer goed, geel = matig, rood = slecht).  

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen  (%) 

Starttijd   13:50  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   16:00  Emers – oeverzone   80 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   10  Submers maximaal 1 

Aantal submonsters plankton   2  Totaal maximaal 5 

Temperatuur (°Celsius)   21  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   4  Flab maximaal 1 

Bewolking   zwaar  Oevervegetatie algemeen  (%) 
     Totaal   80 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag maximaal 1 

x 259748 260163 259777  Struiklaag maximaal 1 

y 567754 567778 566916  Kruidlaag   80 
     Moslaag maximaal 1 

Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens Aantal 
Zuurgraad 7,49 7,75 7,65  Watervogels Wilde eend 7 
Redox (mV) 151,70 144,00 145,30  Watervogels Fuut 3 
O2 (%) 102,30 104,30 103,70  Watervogels Nijlgans 3 
O2 (ppm) 9,04 9,25 9,15  Watervogels Meerkoet 1 
EGV (S/cm) 357 355 357  Sprinkhanen - 0 
Watertemperatuur (°C) 21,49 21,40 21,52  Libellen Heidelibel 1 
Doorzicht (cm) > 210 > 210 > 210  Libellen Glazenmaker 1 
     Dagvlinders Klein (geaderd) witje 3 
     Dagvlinders Distelvlinder 2 
     Dagvlinders Kleine vuurvlinder 1 

 

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 32 taxa waargenomen (Tabel 34). Hiervan 

doen 21 taxa mee in de KRW beoordeling. Woronichinia naegeliana was dominant, maar vormde geen bloei. 

Andere blauwalgen aanwezig in het monster waren Chroococcus limneticus, Microcystis, Microcystis wesenbergii, 

en Planktothrix agardhii.  

Sieralgen werden ook aangetroffen. Cosmarium botrytis en Cosmarium pseudoinsigne komen doorgaans voor in 

matig voedselrijke, licht zure tot licht alkalische wateren. Cosmarium reniforme kan ook in voedselrijkere wateren 

worden gevonden.  

Verder is hier een potentieel toxische alg aangetroffen die geen blauwalg is, maar een haptofyt: Chrysochromu-

lina parva. De soort is echter niet in grote aantallen in het monster gezien en in de wetenschappelijke literatuur 

komen studies voor die elkaar tegenspreken als het gaat om de toxiciteit van deze haptofyt.15  

                                                                 

15 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
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Voor deze locatie is geen KRW score te geven voor de maatlat soortensamenstelling want er is geen sprake van 

een bloei (zie Van der Molen et al. 2016). 

Ook de dinoflagellaat Ceratium hirundinella is in het fytoplanktonmonster aangetroffen. Dit is een soort die vaak 

voorkomt in grote, open wateren. 

 

Tabel 34 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 4 Heeresveld. In blauw gedrukte soorten doen mee in de KRW beoordeling van water-

type M14. In groen aangegeven soorten zijn sieralgen. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Aphanizomenon klebahnii Chrysochromulina parva Merismopedia Planktosphaeria gelatinosa 

Aphanothece subgenus Anathece Cosmarium botrytis Microcystis Planktothrix agardhii 

Aulacoseira ambigua Cosmarium pseudoinsigne Microcystis wesenbergii Pseudanabaena mucicola 

Botryococcus Cosmarium reniforme Monomorphina pyrum groep Pseudogoniochloris tripus 

Centritractus Cryptomonas Oscillatoriales Staurastrum 

Ceratium cf. furcoides Desmodesmus Pantocsekiella ocellata Tetraedriella 

Ceratium hirundinella Dolichospermum* Pediastrum boryanum Trachelomonas 

Chroococcus limneticus Hariotina polychorda Plagioselmis nannoplanctica Woronichinia naegeliana 

*Dolichospermum is de nieuwe genusnaam van Anabaena. 

 

 

Zoöplankton  

Het monster dat voor deze locatie op zoöplankton is doorzocht bevatte 8 taxa (Tabel 35) en daarnaast veel 

blauwalgen. Taxa die het meest frequent zijn waargenomen zijn Copepoda nauplii, de watervlo Diaphanosoma 

brachyurum en raderdiertjes uit het geslacht van Trichocerca.  

Brachionus caliciflorus een raderdiertje dat zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomt, en ook de 

ondiepere delen van plassen opzoekt. Soorten zoals Diaphanosoma brachyurum zijn karakteristiek voor grote, 

open wateren. Scapholeberis mucronata is een watervlo van open, voedselrijk water, maar de soort zoekt ook 

de ondiepe delen van voedselarme tot matig voedselrijke wateren op. De soort is ook te vinden in zwak brakke 

wateren.  

Op basis van de zoöplankton samenstelling lijkt deze locatie weinig ecologisch relevant. Er zijn maar een beperkt 

aantal taxa aangetroffen en er zitten geen bijzondere soorten tussen. 

 

Tabel 35 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 4 Heeresveld. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Brachionus calyciflorus ,  , aanwezig maar sporadisch 

Calanoida copepodiet 1  1 enkele 

Copepoda nauplii 2  2 algemeen 

Daphnia juv 1    

Diaphanosoma brachyurum 1    

Polyarthra 2    

Scapholeberis mucronata ,    

Trichocerca 2    

  

                                                                 

     Simonsen S & Moestrup Ø 1997. Toxicity tests in eight species of Chrysochromulina (Haptophyta). Canadian Journal of Botany 75(1): 129 
– 136. 
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Vegetatie 

De emerse vegetatie is lokaal dusdanig uitgebreid dat de KRW beoordeling uitkomt op ‘zeer goed’ (Tabel 33). Bij 

deze plas was nauwelijks drijvende of ondergedoken watervegetatie aanwezig, waardoor de KRW beoordelingen 

respectievelijk uitkwamen op ‘matig’ en ‘slecht’. Het bedekkingspercentage aan oevervegetatie werd beoordeeld 

met ‘zeer goed’.  

We hebben in totaal (oever en water) 27 taxa voor deze plas genoteerd (Tabel 36). Ook hier domineerde riet, 

maar gewone waterbies en grote egelskop werden in de meest natte zone ook geregeld gezien. Drijvende 

vegetatie is in het geheel niet waargenomen en bij de ondergedoken vegetatie deelden alleen grote lisdodde en 

riet mee. De soortensamenstelling maakt een voedselrijke indruk, met uitzondering van stijve ogentroost, een 

soort van minder voedselrijke standplaatsen. Deze soort werd ook vooral wat verder van het water waarge-

nomen en is ook vermeld op de Groninger Lijst en de Rode Lijst. Geen van de overige plantensoorten is opgeno-

men in de Groninger Lijst, Rode Lijst of Wet natuurbescherming. En alleen veenwortel telt mee voor de KRW 

beoordeling. Het oordeel van de KRW over deze locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en oever-

planten is ‘ontoereikend’. 

 

Tabel 36 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 4 Heeresveld. In blauw gedrukte soorten doen 

mee in de KRW beoordeling van watertype M14. Cursief gedrukte soorten zijn opgenomen in de Lijst Groninger soorten en habitats. Soorten 

met een * staan op de Rode Lijst. Vet gedrukte soorten zijn oorspronkelijk exoten. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Blauw glidkruid  r   

Engelwortel  r   

Gele lis  o   

Gewone waterbies lf    

Grote egelskop lf    

Grote kattenstaart o    

Grote lisdodde o o  o 

Grote wederik lf    

Harig wilgenroosje o    

Late guldenroede r    

Mannetjesvaren o    

Moerasandoorn o    

Moerasrolklaver o    

Perzikkruid o    

Pitrus lf    

Riet d d  d 

Ruige zegge lf    

Ruwe berk o    

Stijve ogentroost* r    

Veenwortel o    

Waterpeper o    

Wilg sp1 o    

Wilg sp2 r    

Wolfspoot lf    

Zomprus lf    

Zwart tandzaad o    

Zwarte els o    
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Samenvatting beoordeling Heeresveld 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • Veel soorten vastgelegd (148) 

• 41 soorten GL 

• 20 soorten RL 

• 93 soorten Wnb 

 

• KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Zicht 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• 3 soorten GL 

• 3 soorten Wnb 

 

Minpunten • - 

 

• 32 taxa FP 

• 4 taxa SA 

• 8 taxa ZP 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 1 soort RL 

• Toxische blauwalgen, maar geen bloei 
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Locatie 5 Sellingerbeetse noordplas M20  Eindoordeel:    plek 32 

 

Omschrijving van de locatie 

Het voorliggende onderzoeksgebied bestaat eigenlijk uit twee plassen: Sellingerbeetse noord en Sellingerbeetse 

zuid (Locatie 2). De zuidplas is nu vooral in gebruik als recreatieplas. In de noordplas (27 Ha) vindt nog zand-

winning plaats. Deze locatie ligt nabij de Duitse grens. Ook hier bestaat de waterbodem (bijna vanzelfsprekend) 

uit zand. Ten tijde van de bemonsteringen waren er veel ganzen op de plas aanwezig. De eigenaar van de zand-

winning gaf aan dat het gevaarlijk was de zuidoostzijde van de oever te betreden, dus dit deel is niet onderzocht. 

Voor de gehele plas geldt dat er na 2 - 3 meter sprake is van een steile drop-off. Het water had een melkachtige, 

groenblauwe kleur, wat te maken heeft met de hoge concentratie aan mineralen in het water. Door het gebrek 

aan opgaande vegetatie direct rond de plas wordt deze zandwinput nauwelijks beschaduwd.  

 

Historische gegevens 

Van deze plas bevonden zich ook gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna (Tabel 37). Het ging hierbij 

om geoord veenmos, diverse insecten (waaronder dagvlinder, libellen en sprinkhanen), vaatplanten, één vissoort 

(baars) en een groot aantal vogels en een zoogdier. Een aantal van de soorten is opgenomen in de Lijst Groninger 

soorten en habitats (46 soorten), sommigen zijn ook vermeld op de Rode Lijst (23 soorten) en een van de soorten 

is beschermd onder de Wet natuurbescherming (meer dan alleen zorgplicht). Binnen de lijst van vaatplanten zijn 

veel soorten van voedselrijke standplaatsen aanwezig. Toch zijn er ook een fors aantal soorten welke doorgaans 

op minder voedselrijke plekken voorkomen. Hierbij valt te denken aan gewone dophei, kleine zonnedauw, knol-

rus, moeraswolfsklauw, ronde zonnedauw, tengere rus en veenpluis. 

Bij het Waterschap Hunze en Aa’s waren geen data over biotische en/of abiotische parameters van deze plas 

voorradig. Ook op internet hebben we geen relevante informatie aangetroffen. 
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Tabel 37 Gegevens van Locatie 5 Sellingerbeetse noordplas uit de Nationale Databank Flora en Fauna, periode 2013 – 2018. Cursief 

gedrukte soorten zijn opgenomen in de Lijst Groninger soorten en habitats. Soorten met een * staan vermeld op de Rode Lijst. Onderstreepte 

soorten en nagenoeg alle vogels staan vermeld in de Wet natuurbescherming. Vetgedrukte soorten zijn oorspronkelijk exoten. 

 
Blad- en Levermossen Vaatplanten Vogels Vogels 

Geoord veenmos Echte marjolein Boompieper Matkop* 

Geleedpotigen - Insecten Geoorde wilg Brandgans Meerkoet 

Coreus Gewone dophei Brilduiker* Merel 

Notostira Gewone esdoorn Buizerd Middelste zaagbek* 

Insecten - Sprinkhanen Grauwe wilg s.l. Dodaars Nijlgans 

Gewoon spitskopje Greppelrus Dwergmeeuw Nonnetje 

Doornsprinkhaan Jakobskruiskruid Fitis Oeverloper* 

Insecten - Dagvlinders Kantige basterdwederik Fuut Oeverzwaluw 

Atalanta Katwilg Gele kwikstaart* Pijlstaart* 

Distelvlinder Kleine zonnedauw Geoorde fuut Pimpelmees 

Grote weerschijnvlinder* Knolrus Gierzwaluw Putter 

Hooibeestje Knoopkruid Goudhaan Regenwulp 

Icarusblauwtje Koningsvaren Goudvink Rietgors 

Klein koolwitje Moeraswolfsklauw Grasmus Scholekster 

Oranje zandoogje Moespimpernel Graspieper* Slobeend* 

Zwartsprietdikkopje Oosterse morgenster* Grauwe gans Smient* 

Insecten - Libellen Riet Groenpootruiter Soepeend 

Azuurwaterjuffer Ronde zonnedauw* Grote bonte specht Staartmees 

Blauwe glazenmaker Slipbladige ooievaarsbek (Grote) Canadese gans Stormmeeuw 

Bruine glazenmaker Smalle stekelvaren Grote gele kwikstaart Tafeleend 

Gewone oeverlibel Stijve ogentroost* Grote zaagbek Taiga-/Toendrarietgans 

Gewone pantserjuffer Tengere rus Havik Toendrarietgans 

Houtpantserjuffer Veenpluis Houtduif Topper 

Paardenbijter Veldsalie* Huiszwaluw* Tuinfluiter 

Steenrode heidelibel Vierzadige wikke Keep Visdief* 

Viervlek Waternavel Kleine karekiet Waterhoen 

Vuurjuffer Wede Kleine mantelmeeuw Wilde eend 

Watersnuffel Weidehavikskruid Kleine plevier Wilde zwaan* 

Zwarte heidelibel Wilde cichorei Kleine zwaan Wintertaling* 

Vaatplanten Wilde marjolein Kluut Witgat 

Beemdkroon Zwart tandzaad Knobbelzwaan Witte kwikstaart 

Beemdooievaarsbek Zwarte els Koekoek* Zilvermeeuw 

Bevertjes* Vissen Kokmeeuw Zwarte kraai 

Blaassilene Baars Kolgans Zwarte mees 

Boerenwormkruid Vogels Koolmees Zwarte specht 

Boswilg Aalscholver Kraanvogel* Zwarte stern* 

Dichtbloemige veldbies Appelvink Krakeend Zwarte zwaan 

Duizendblad Bergeend Kruisbek Zwartkop 

Dwergviltkruid Boerenzwaluw* Kuifeend Zoogdieren 

  Kwartel Eekhoorn 

 

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

Tijdens de quickscan was het water vrij zuur, waardoor de KRW beoordeling uitkwam op ‘matig’ (Tabel 38). De 

zuurstofhuishouding werd beoordeeld met ‘zeer goed’. De in deze plas gemeten redoxpotentiaal was het hoog-

ste van alle onderzochte plassen. Oxiderende processen hebben hier duidelijk de overhand. Qua elektrisch gelei-

dend vermogen scoorde deze plas juist heel laag. De locatie zit bij de vijf locaties met het laagste EGV uit deze 

quickscan, maar wordt nog wel gezien als -meso-ionisch water (grens: 200 S/cm). De watertemperatuur was 

zelfs in de oeverzone laag genoeg en scoorde daarmee telkens ‘zeer goed’. De zichtdiepte in deze plas was vrij 

laag en daardoor beoordeeld als ‘slecht’ voor een plas van het watertype M20. Dit houdt zeer waarschijnlijk 

verband met het gehalte aan mineralen in het water en met het feit dat er nog sprake is van actieve zandwinning.  
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Biotiek overig 

Als overige waarnemingen zijn alleen vogels en libellen vastgelegd (Tabel 38). Hiervan is alleen de soort aalschol-

ver vermeld op de Groninger Lijst. Soorten van de Rode Lijst of de Wet natuurbescherming (anders dan de ge-

noemde vogelsoorten) zijn hier niet gesignaleerd. Twee van de waargenomen vogelsoorten staan oorspronkelijk 

te boek als exoten (Nijlgans en Canadese gans). De watervogels en libellen die tijdens de quickscan zijn gesigna-

leerd waren ook al opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna periode 2013 - 2018. Dagvlinders zijn 

tijdens de quickscan niet waargenomen. Dit had waarschijnlijk te maken met de slechte weersomstandigheden 

(veel bewolking en regen). 

 

Tabel 38 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 5 Sellingerbeetse noord. Cursief gedrukte soorten staan 

vernoemd in de Lijst Groninger soorten en habitats. Gekleurde cellen geven aan wat de KRW beoordeling (watertype M20) van de desbetref-

fende parameter is (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig, rood = slecht). Vetgedrukte soorten zijn oorspronkelijk exoten. 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen  (%) 

Starttijd   15:30  Emers – hele plas maximaal 1 

Eindtijd   16:40  Emers – oeverzone maximaal 1 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   15  Submers maximaal 1 

Aantal submonsters plankton   1  Totaal maximaal 1 

Temperatuur (°Celsius)   22  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   3  Flab maximaal 1 

Bewolking zwaar met regen  Oevervegetatie algemeen   (%) 

     Totaal   75 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag maximaal 1 

x 269904 269625 269410  Struiklaag maximaal 1 

y 552367 552478 552376  Kruidlaag   75 

     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 
Zuurgraad 4,54 4,50 4,47  Watervogels Nijlgans 100 
Redox (mV) 279,80 289,00 303,70  Watervogels Canadese gans 25 
O2 (%) 105,90 105,10 103,80  Watervogels Aalscholver 2 
O2 (ppm) 9,51 9,44 9,32  Sprinkhanen - 0 
EGV (S/cm) 293 293 293  Libellen Bruine glazenmaker 1 
Watertemperatuur (°C) 20,33 20,31 20,34  Libellen Heidelibel 1 
Doorzicht (cm) 40,00 40,00 40,00  Dagvlinders - 0 

 

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan slechts 5 taxa waargenomen (Tabel 39). Ner-

gens anders binnen dit onderzoek werden minder fytoplanktontaxa aangetroffen dan in deze plas. Van deze 5 

taxa doen er 4 taxa mee in de KRW beoordeling. Het fytoplanktonmonster bestond vooral uit Cryptomonas, maar 

dit taxon vormde geen bloei.  

De enige blauwalg die is waargenomen is Dolichospermum perturbatum. Het is een potentieel toxische blauw-

algensoort. Verder zat dit monster vooral ook vol met fijn zand, wat niet gek is voor een monster uit een plas 

met een nog actieve zandwininstallatie (zie ook Locatie 7).  

Sieralgen zijn op deze locatie helemaal niet aangetroffen. Voor deze locatie is geen KRW score te geven voor de 

maatlat soortensamenstelling want er is geen sprake van een bloei (zie Van der Molen et al. 2016). 
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Tabel 39 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 5 Sellingerbeetse noordplas. In blauw gedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling 

van watertype M20. 

Taxon Taxon 

Aulacoseira ambigua Euglena 

Cryptomonas Pediastrum duplex var. duplex 

Dolichospermum perturbatum*  

* Dolichospermum is de nieuwe genusnaam van Anabaena. 

 

 

Zoöplankton  

In het zoöplanktonmonster van deze locatie zijn slechts 6 taxa onderscheiden (Tabel 40). Alleen in het Bolmeer, 

de Emergoplas en de Plas A.G. Wildervanckkanaal zijn minder taxa onderscheiden. Het raderdiertje Brachionus 

urceolaris en de watervlo Daphnia obtusa werden hierbij het meest frequent gezien. Het genoemde raderdiertje 

is een vrij zeldzame soort. De zeldzaamheid alsmede de talrijkheid van dit raderdiertje in het monster maken 

deze onderzoekslocatie ecologisch interessant. Synchaeta is een genus van raderdieren die voorkomen in open, 

voedselarm tot eutroof water. In ondiepe voedselrijke wateren wordt dit genus ook gevonden. Deze raderdieren 

komen ook voor onder zwak brakke condities. 

 

Tabel 40 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 5 Sellingerbeetse noordplas 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Brachionus urceolaris 2  , aanwezig maar sporadisch 

Copepoda nauplii ,  1 enkele 

Cyclopoida copepodiet ,  2 algemeen 

Daphnia obtusa 2    

Synchaeta 1    

Trichocerca ,    

 

 

Vegetatie 

Waterplanten zijn niet aangetroffen, wat niet verwonderlijk is met het lage heersende doorzicht (Tabel 38). 

Zowel het bedekkingspercentage aan emerse en submerse vegetatie is beoordeeld als ‘slecht’. Het bedekkings-

percentage van de drijvende vegetatie is beoordeeld met ‘matig’. Op de oever was het bedekkingspercentage 

‘goed’. 

Er zijn tijdens de quickscan slechts 13 soorten planten vastgelegd (Tabel 41). Alleen zwart tandzaad werd voor-

heen op deze locatie ook aangetroffen. Hiermee zit deze locatie bij de 5 slechtst scorende locaties als het gaat 

om het aantal aangetroffen vaatplanten. Op de locatie zijn Canadese fijnstraal, pitrus en waterpeper het meest 

frequent aangetroffen. Deze soorten geven het karakter van de oever goed weer, een vrij kale, verstoorde bo-

dem. Er zijn derhalve ook geen plantensoorten in het water aangetroffen, zelfs geen emerse vegetatie. De mees-

te van de aangetroffen planten hebben doorgaans een vrij voedselrijke standplaats. Geen van de vastgestelde 

plantensoorten is opgenomen in de Groninger Lijst, Rode Lijst of heeft een bijzondere beschermingsstatus binnen 

de Wet natuurbescherming. En alleen veenwortel is opgenomen in de KRW beoordeling. Het oordeel van de 

KRW over deze locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en oeverplanten is ‘slecht’. 
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Tabel 41 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 5 Sellingerbeetse noordplas. In blauw gedrukte 

soorten doen mee in de KRW beoordeling van watertype M20.  

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Basterdwederik r    

Brem r    

Canadese fijnstraal lf    

Krulzuring r    

Perzikkruid r    

Pitrus lf    

Ruwe berk o    

Veenwortel r    

Waterpeper lf    

Wilg sp1 r    

Wilg sp2 r    

Wolfspoot r    

Zwart tandzaad o    

 

 

Samenvatting beoordeling Sellingerbeetse noord 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • Veel soorten vastgelegd 

• 46 soorten GL  

• 23 soorten RL  

• 84 soorten Wnb 

 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Oev 

 

Minpunten • - 

 

• KRW Em 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• KRW pH 

• KRW Zicht 

• 5 taxa FP 

• 0 taxa SA 

• 6 taxa ZP 

• 1 soort GL 

• 0 soorten RL 

• 2 soorten Wnb 

• Toxische blauwalgen, maar geen bloei 
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Locatie 6 Strandheem/Parkheem  M14  Eindoordeel:    plek 19 

 

Omschrijving van de locatie 

De plas Strandheem is een grote zandwinplas/recreatieplas (ruim 35 Ha) tegen de Fries-Groningse grens, ten zui-

den van Opende. De bodem van deze plas bestaat uit zand en reikt maximaal tot een diepte van ruim 14 meter. 

De oevers waren slecht bereikbaar door een afgesloten deel bij het Park Strandheem en door het feit dat een 

fors deel van de oeverlengte particulier eigendom is. Daarnaast is ook de zandwinning nog actief waardoor voor-

zichtigheid geboden was. De bemonstering vond voornamelijk plaats op de zuidoever, oostelijk van de zandwin-

ning plaats. Ook op bij deze plas was nauwelijks sprake van beschaduwing door omliggende vegetatie.  

 

Historische gegevens 

In de Nationale Databank Flora en Fauna staan maar weinig gegevens van deze locatie. In het verleden (2013 – 

2014) is de paddenstoel rietwieltje er vastgesteld. Daarnaast zijn de volgende vogelsoorten aangetroffen: havik, 

kleine mantelmeeuw, knobbelzwaan, kokmeeuw, oeverzwaluw, scholekster, stormmeeuw, wilde eend, zilver-

meeuw, zwarte kraai en zwarte stern (Rode Lijst: bedreigd). Van de 11 aangetroffen vogelsoorten staan er 8 op 

de Groninger Lijst. Een van de soorten is ook vermeld in de Rode Lijst en alle genoemde vogelsoorten worden 

beschermd onder de Wet natuurbescherming. 

Deze plas valt, als een van de weinigen binnen de selectie van 34 locaties, in het beheergebied van het Water-

schap Noorderzijlvest. Van dit waterschap hebben we echter geen data over biotische en/of abiotische para-

meters van deze plas ontvangen.  

Ook op internet hebben we geen relevante informatie aangetroffen. 

Van Provincie Groningen ontvingen we nog wel een rapportage van een onderzoek uit 1994.16 De bemonstering 

van fytoplankton liet zien dat de gemeenschap van Strandheem arm aan soorten was (Tabel 42). Blauwalgen en 

euglenofyten ontbraken en groenalgen kwamen weinig voor. De fytoplanktongemeenschap maakte een zure 

indruk door de aanwezigheid van soorten als Peridinium inconspicuum, Eunotia exigua. Naast deze twee soorten 

waren alleen nog aanwezig: Navicula, Mougeotia en nog een niet verder op naam gebrachte, pennate diatomee. 

Geen van de aangetroffen taxa doet tegenwoordig mee in de KRW beoordeling van het watertype M14.  

                                                                 

16 Diepe plassen in Groningen – Een fysisch-chemisch en biologisch onderzoek aan drie diepe plassen in Groningen ten behoeve van functie-
toekenning. Grontmij Noord. Haren, 1994.   
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Tabel 42 Biotische gegevens van Locatie 6 Strandheem/Parkheem aangetroffen in een rapportage uit 1994. Soorten in blauw aangegeven 

tellen mee in de KRW beoordeling (watertype M14). Bij macrofauna zijn daartoe kenmerkende soorten (k), negatieve indicatoren (n) en 

positieve indicatoren (p) aangewezen. De enige waargenomen vissoort is opgenomen in de Groninger Lijst en derhalve cursief weergegeven. 

    

Fytoplankton Macrofauna Macrofauna Vis 

Eunotia exigua Agabus bipustulatus Hydroporus palustris Paling 

Mougeotia Agabus nebulosus Laccophilus minutus  
Navicula Agabus sturmii Limnophyes  
Pennate diatomee Agabus undulatus Nepa cinerea (Nepa rubra)  
Peridinium inconspicuum Anacaena lutescens Notonecta glauca  
Zoöplankton Ceratopogonidae Notonecta viridis  
Alona rectangula Chaoborus flavicans Oecetis ochracea k  
Bosmina coregoni Chironomus n Polypedilum cf. uncinatum  
Brachionus quadridentatus Coenagrion Polypedilum gr. sordens k  
Chydorus sphaericus Corixa dentipes Procladius s.a.  
Cyclops cop Corixidae juv Psectrocladius platypus  
Daphnia longispina Corynoneura scutellata agg.k Sigara limitata  
Rotifer neptunius Cymatia bonsdorffii Sigara nigrolineata  
Scapholeberis mucronata Enallagma cyathigerum Sialis lunaria  

 Helochares punctatus Tanytarsus p  

 Hydrobius fuscipes Theromyzon tessulatum  

 Hydrometra stagnorum k Tubificidae n  

 Hydroporus erythrocephalus Zygoptera juv  

 Hydroporus incognitus   

 

 

Er is destijds ook onderzoek gedaan aan zoöplankton (Tabel 42). Daarbij werden vooral cladoceren waargeno-

men. Er werden maar weinig soorten onderscheiden. Copepoden waren niet aanwezig. De dominante soort was 

de rotifeer Brachionus quadridentatus. Deze soort wordt niet heel vaak aangetroffen. Alona rectangula is een 

watervlo van ondiepe, voedselarme tot voedselrijke wateren en heeft een voorkeur voor plekken met aarveder-

kruid of hoornblad. Bosmina coregoni is een watervlooiensoort die doorgaans gevonden wordt in open, voedsel-

rijke wateren, maar wordt ook gevonden in ondiepe, voedselarme tot voedselrijke wateren. Cydorus sphaericus 

is een watervlo van open, voedselrijke plassen, maar zoekt ook ondiepe, eutrofe, zure wateren op. Scapholeberis 

mucronata is een watervlo van open, voedselrijk water, maar de soort zoekt ook de ondiepe delen van voedsel-

arme tot matig voedselrijke wateren op. De soort is ook te vinden in zwak brakke wateren. 

Ook is er onderzoek verricht aan macrofauna. Daarbij werden in het hypolimnion vooral muggenlarven en wor-

men aangetroffen. Dit past wel bij het algemene beeld van macrofauna in zandwinputten. Door het zure karakter 

van de plas ontbraken soortengroepen als slakken, haften en kreeftachtigen, terwijl een zuurminnende soort 

zoals de vedermug Psectrocladius platypus juist wel aanwezig was. In de oeverzone ontbraken ook soortgroepen 

zoals bloedzuigers, slakken, tweekleppigen en haften (effect van het zure water). Binnen de aangetroffen soorten 

uit de groep van macrofauna zijn diverse taxa welke gebruikt worden bij de KRW beoordeling van het watertype 

M14 (7 van de 37 taxa). Ook is er een soort gezien die te boek staat als vrij zeldzaam: Corixa dentipes. 

Door de vrij lage zuurgraad zijn er in deze plas destijds ook maar weinig vissen aangetroffen, alleen paling en ook 

maar 1 exemplaar (Tabel 42).  

Er is destijds ook gekeken naar de aanwezige vogels. Daarbij zijn de volgende soorten aangetroffen: fuut, meer-

koet, kleine karekiet, rietgors, gele kwikstaart (Rode Lijst: gevoelig) en groenling. Het totaal aantal vogelsoorten 

dat in het verleden rondom deze plas is waargenomen komt daarmee op 17. Van deze lijst zijn 12 soorten zijn 

vermeld op de Groninger Lijst en 2 zijn er ook opgenomen in de Rode Lijst. Alle aangetroffen vogelsoorten zijn 

ook vermeld in de Wet natuurbescherming. 
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Destijds werden er in deze plas nauwelijks waterplanten aangetroffen. Her en der werd enkel wat veenwortel en 

gewone waterbies waargenomen. De oevervegetatie maakte destijds ook geen goede indruk. Het grootste deel 

van de oever bestond uit een verstoringsvegetatie van pitrus, waarin gewone waterbies, mannagras, veenwortel, 

riet, fioringras en enkele grauwe wilgen en zwarte elzen aanwezig waren. Op één plek werd ook gele lis aange-

troffen. Iets hoger op de oever stond ook struikhei en zwarte zegge. Van deze soorten staat er geen enkele in de 

Groninger Lijst of Rode Lijst. Er wordt binnen de Wet natuurbescherming ook geen speciale beschermingsstatus 

aan verbonden. Alleen veenwortel doet mee in de KRW beoordeling van het watertype M14. 

Bij het onderzoek uit 1994 werd aangegeven dat de zuurgraad van deze plas op 17 augustus 1994 vrij zuur was 

(4,3 zie Tabel 43). Tijdens bemonsteringen van vis en later ook bij bemonsteringen van microflora en microfauna 

werd een zuurgraad van 3,9 tot 4,0 gemeten. Het gemeten fosfaat- en stikstofgehalte (totaal) was dusdanig laag 

dat de plas destijds gekarakteriseerd werd als voedselarm, al lijkt dit niet het geval als we Verdonschot (1990) 

moeten geloven17. Met waarden voor totaal fosfor tot 0,1 mg/l worden wateren volgens de opsomming van 

Verdonschot gekarakteriseerd als polytroof (sterk voedselrijk). Het chlorofyl-a-gehalte bleef onder de 4 g/l. Het 

water was helder en het zuurstofgehalte was goed. Met de huidige KRW beoordeling zouden het chloridegehalte 

en het chlorofyl-a-gehalte ‘zeer goed’ scoren. Het doorzicht was dan met ‘goed’ beoordeeld. De voedselrijkdom 

(fosfor, stikstof) was dan ‘matig’ en de zuurgraad ook. Omdat we de watertemperatuur van de metingen uit 1994 

niet weten kunnen we de meting van het zuurstofgehalte niet omrekenen naar een percentage zuurstof. Hier-

door is niet duidelijk wat de KRW beoordeling zou zijn. 

 

Tabel 43 Abiotische gegevens van Locatie 6 Strandheem/Parkheem uit 1994. De kleuren van de cellen indiceren het resultaat van de 

KRW beoordeling voor watertype M14 (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig). 

Parameter Waarde 

Chloride (mg/l) 28 

Chlorofyl-a (g/l) < 4 

Doorzicht (cm) 200 

Totaal fosfor (mg/l) < 0,1 

Totaal stikstof (mg/l) 1,4 

Zuurgraad 4,3 

Zuurstof (mg/l) 9,5 

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

Tijdens de meting in het kader van de quickscan was de zuurgraad vrij basisch (iets te), waardoor de KRW be-

oordeling ‘matig’ was (Tabel 44). In het verleden was de zuurgraad juist aan de lage kant en scoorde daarom toen 

ook ‘matig’ (vergelijk Tabel 43 en Tabel 44). De zuurstofhuishouding in 2018 was ‘zeer goed’. In het verleden was 

het zuurstofgehalte vergelijkbaar met de actuele waarden (vergelijk Tabel 43 en Tabel 44). Qua redoxpotentiaal 

waren de hier gemeten waarden een van de laagste van het hele onderzoek. Deze locatie zit bij de vier plassen 

met de laagste redoxpotentiaal. Het elektrische geleidend vermogen in deze plas was vergelijkbaar met veel van 

de andere onderzoekslocaties en werd hier betiteld als -meso-ionisch. De watertemperatuur was in de oever-

zone net niet laag genoeg en scoorde daarmee telkens ‘goed’ in plaats van ‘zeer goed’. Het werkelijke doorzicht 

van deze plas was niet vast te stellen, want ter plaatse van de meetpunten was er sprake van bodemzicht. Met 

de gemeten zichtdieptes (45 – 60 cm zou de KRW beoordeling normaliter een score ‘matig’ geven, maar in werke-

lijkheid is deze waarschijnlijk ‘goed’. In het verleden werd het doorzicht immers ook al vastgesteld op 2 meter 

(vergelijk Tabel 43 en Tabel 44). 

                                                                 

17 Verdonschot PFM 1990. Ecologische karakterisering van oppervlaktewateren in Overijssel. Rijksinstituut voor Natuurbeheer/Provincie 
Overijssel, Leersum/Zwolle.  
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Tabel 44 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 6 Strandheem/Parkheem. Cursief gedrukte soorten be-

horen tot de Lijst Groninger soorten en habitats. Vetgedrukte soorten zijn oorspronkelijk exoten. Gekleurde cellen geven aan wat de KRW 

beoordeling (watertype M14) van de desbetreffende parameter is (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig, rood = slecht). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen  (%) 

Starttijd   08:15  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   09:20  Emers – oeverzone   20 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   10  Submers maximaal 1 

Aantal submonsters plankton   3  Totaal maximaal 5 

Temperatuur (°Celsius)   17  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   2  Flab maximaal 1 

Bewolking   licht  Oevervegetatie algemeen  (%) 
     Totaal   60 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag   10 

x 208222 208175 208351  Struiklaag maximaal 5 

y 573628 573659 573652  Kruidlaag   50 
     Moslaag maximaal 1 

Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 
Zuurgraad 8,69 8,69 8,55  Watervogels Meeuw 9 
Redox (mV) 82,70 83,10 85,40  Watervogels Nijlgans 9 
O2 (%) 106,20 107,90 107,50  Watervogels Aalscholver 1 
O2 (ppm) 9,02 9,18 9,14  Watervogels Fuut 1 
EGV (S/cm) 652 649 653  Watervogels IJsvogel 1 
Watertemperatuur (°C) 23,62 23,57 23,56  Watervogels Meerkoet 1 
Doorzicht (cm) > 65 > 60 > 45  Sprinkhanen - 0 
     Libellen - 0 
     Dagvlinders - 0 

 

 

Biotiek overig 

Tijdens de quickscan zijn 6 vogelsoorten waargenomen (Tabel 44). Van deze lijst zijn er 4 vernoemd op de Lijst 

Groninger soorten en habitats. De nijlgans is een exoot en alle andere vogelsoorten staan vernoemd in de Wet 

natuurbescherming. Enkele vogelsoorten werden in het verleden ook al vastgelegd voor deze locatie. Sprink-

hanen, libellen of dagvlinders zijn tijdens de quickscan niet gesignaleerd. 

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 25 taxa waargenomen (Tabel 45). Hiervan 

doen 12 taxa mee in de KRW beoordeling. Geen van de aangetroffen taxa zijn voorheen vastgesteld op deze 

locatie. De soorten die in het verleden zijn aangetroffen kwamen niet terug in het monster van de quickscan. Er 

waren binnen dit monster geen taxa die duidelijk domineerden. Ook de dinoflagellaat Ceratium hirundinella is in 

het monster aangetroffen. Dit is een soort die vaak voorkomt in grote, open wateren. 

Blauwalgen waren wel aanwezig (Dolichospermum, Oscillatoria en Woronichinia naegeliana), maar domineerden 

dus niet.  

Sieralgen waren ook in het monster dat is onderzocht. Closterium aciculare en Closterium limneticum zijn beide 

soorten van eutrofe wateren met een neutrale to alkalische zuurgraad.  

Verder is hier een potentieel toxische alg aangetroffen die geen blauwalg, maar een haptofyt: Chrysochromulina 

parva. Van deze soort zijn echter studies die toxiciteit van deze soort beamen18, maar ook studies die het tegen-

                                                                 

18 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 



diepe plassen Groningen 2018 
 

101 van 349 

deel bewijzen.19 De soort is echter niet in grote aantallen in het monster gezien. Voor deze locatie is geen KRW 

score te geven voor de maatlat soortensamenstelling want er is geen sprake van een bloei (zie Van der Molen et 

al. 2016). 

In het zoöplanktonmonster (zie ook volgende kopje) waren ook blauwalgen zichtbaar, deze domineerden zelfs. 

Dit bevestigt deels de waarnemingen in het fytoplanktonmonster van deze locatie. In het fytoplanktonmonster 

waren blauwalgen echter niet dominant. 

 

Tabel 45 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 6 Strandheem/Parkheem. Blauwgedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van 

watertype M14. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Ceratium hirundinella Coscinodiscophyceae Merismopedia sp. 3 Pseudopedinella 

Chlorophyta Cryptomonas Monomastix Schroederia/Pseudoschroederia 

Chrysochromulina parva Dinobryon divergens Oocystis Surirella 

Closterium aciculare Dinophyceae Oscillatoria Trachelomonas rond D 15 µm 

Closterium cf. gracile L 300 µm Dolichospermum* Pediastrum tetras Uroglenopsis 

Closterium limneticum Komvophoron Plagioselmis nannoplanctica Woronichinia naegeliana 

Coenococcus polycoccus    

* Dolichospermum is de nieuwe genusnaam van Anabaena. 

 

 

Zoöplankton 

In het zoöplanktonmonster van deze onderzoekslocatie werden 10 taxa onderscheiden (Tabel 46). Het meest 

voorkomend waren Copepoda nauplii en het raderdiertje Keratella cochlearis cochlearis. In het verleden werd 

vooral Brachionus quadridentatus aangetroffen (Tabel 42).  

Bosmina longirostris is een watervlo uit open, voedselarme tot voedselrijke wateren. Soorten zoals Diapha-

nosoma brachyurum zijn ook karakteristiek voor grote, open wateren. Geen van de aantroffen taxa werd in het 

verleden als zodanig vastgelegd en de taxa die destijds werden gezien kwam in de actuele analyse niet meer 

terug (vergelijk Tabel 46 en Tabel 42). In het monster was veel sediment aanwezig, wat niet gek is bij een actieve 

zandwinning. 

Op basis van de zoöplanktonanalyse lijkt deze locatie weinig ecologisch relevant, want er zijn maar enkele taxa 

aangetroffen en er zijn hierbij geen bijzondere soorten aangetroffen.  

 

Tabel 46 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 6 Strandheem/Parkheem. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Bosmina longirostris 1  , aanwezig maar sporadisch 

Calanoida copepodiet 1  1 enkele 

Copepoda nauplii 2  2 algemeen 

Cyclopoida copepodiet 1    

Diaphanosoma brachyurum 1    

Harpacticoida ,    

Keratella cochlearis cochlearis 2    

Keratella quadrata 1    

Polyarthra 1    

Rotifera ,    

 

                                                                 

19 Simonsen S & Moestrup Ø 1997. Toxicity tests in eight species of Chrysochromulina (Haptophyta). Canadian Journal of Botany 75(1): 129 – 
136. 
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Vegetatie 

De bedekking met emerse vegetatie in de oeverzone werd beoordeeld als ‘zeer goed’ (Tabel 44). Het bedekkings-

percentage van de drijvende en submerse vegetatie was respectievelijk ‘matig’ en ‘slecht’. Dergelijke vegetatie 

was nauwelijks aanwezig. Het bedekkingspercentage op de oever werd met 60% beoordeeld als ‘goed’.  

In en rondom de plas zijn in totaal 13 soorten vastgelegd (Tabel 47). Riet domineerde hierbij, maar soorten als 

gewone waterbies, pitrus, veldrus en zomprus kwamen ook geregeld voor. Er is in deze plas geen drijvende vege-

tatie aangetroffen. Aan het submerse deel van de vegetatie deden alleen aarvederkruid, grote lisdodde en riet 

mee. Geen van de vastgelegde plantensoorten is vernoemd op de Groninger Lijst, Rode Lijst of heeft een speciale 

beschermingsstatus binnen de Wet natuurbescherming. De vegetatie maakt hier een voedselrijke indruk. Slechts 

enkele planten zijn soorten van matig voedselrijke standplaatsen (gewone waterbies, pitrus, veldrus). Slecht 1 

van de 13 soorten wordt gebruikt bij de KRW beoordeling van het watertype M14. Het oordeel van de KRW over 

deze locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en oeverplanten is ‘ontoereikend’. 

 

Tabel 47 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 6 Strandheem/Parkheem. Blauw gedrukte soor-

ten doen mee in de KRW beoordeling van watertype M14.  

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Aarvederkruid    o 

Gewone waterbies la    

Grote lisdodde o o  o 

Harig wilgenroosje o    

Moerasandoorn o    

Pitrus la    

Riet cd d  d 

Veldrus la    

Wilg o    

Wolfspoot o    

Zomprus la    

Zwart tandzaad o    

Zwarte els cd    

 

Samenvatting beoordeling Strandheem/Parkheem 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • KRW Cl 

• KRW Chl a 

• KRW Zicht 

• Redelijk wat soorten vastgelegd 

• Vrij zeldzame macrofauna 

• Niet alledaags zoöplankton 

• 13 soorten GL 

• 2 soorten RL 

• 17 soorten Wnb 

 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• 4 soorten GL 

• 5 soorten Wnb 

• Geen bloei van (blauw)algen 

Minpunten • KRW tP 

• KRW tN 

• KRW pH 

• 5 taxa FP 

• 8 taxa ZP 

 

 

• KRW pH 

• KRW Zicht, maar bodemzicht 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 25 taxa FP 

• 3 taxa SA 

• 10 taxa ZP 

• Toxische algen aanwezig 

• 0 soorten RL 
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Locatie 7 Kruiselwerk    M20  Eindoordeel:    plek 18 

 

Omschrijving van de locatie 

De plas Kruiselwerk is een actieve zandwinning van circa 20 Ha met heel veel eenden en ganzen rustend op het 

water. De plas is vernoemd naar het nabijgelegen gehucht Kruiselwerk, dat valt onder de gemeente Pekela. 

Rondom de plas was enkel wat lage begroeiing van hoofdzakelijk kalmoes en riet aanwezig. Grote delen van de 

oever waren kaal en/of afgeslagen. In verband met de actieve zandwinning hebben we uit veiligheid niet de hele 

oever onderzocht. Minimaal de helft van de oeverlengte is wel onderzocht. Met een verrekijker is de oever aan 

de overzijde geïnspecteerd om te zien of er mogelijk vegetatiestructuren aanwezig waren die op de reeds 

onderzocht oever niet voorkwamen. Dit was niet het geval, dus we gaan ervan uit dat de aangeleverde soorten-

lijst redelijk compleet is. Door de beperkte hoeveelheid vegetatie rondom de plas is er ook nauwelijks sprake van 

schaduw op de plas. 

 

Historische gegevens 

In de Nationale Databank Flora en Fauna waren diverse gegevens van deze plas beschikbaar (Tabel 48). Veelal 

waren dit waarnemingen van vogels, maar ook dagvlinders en vaatplanten zijn geregistreerd. Alleen in de groep 

van de vogels kwamen soorten van de Groninger Lijst voor (28 soorten). Bovendien staan 11 van de opgenomen 

42 waargenomen vogelsoorten op de Rode Lijst. Los van de vogels (zonder de exoot nijlgans) zijn er voor deze 

locatie in het verleden geen soorten vastgelegd die beschermd worden onder de Wet natuurbescherming. Een 

indruk van de oorspronkelijke voedselrijkdom van deze locatie kan op basis van 1 plantensoort (grote ratelaar) 

niet gemaakt worden.  

Het Waterschap Hunze en Aa’s had verder geen aanvullende biotische of abiotische data beschikbaar.  

Op internet vonden we een document20 waarin aangegeven werd dat er rondom de plas Kruiselwerk geschikt 

voor waterspitsmuis aanwezig is, maar bij nader onderzoek is de soort niet aangetroffen. Verder meldt het rap-

port dat kievit en kleine plevier in het gebied tot broeden zouden kunnen komen. Deze vogelsoorten werden ook 

al in de dataset van de Nationale Databank Flora en Fauna waargenomen. 

Als aanvulling op het bovenstaande meldde Provincie Groningen dat er diverse lachsterns zijn die deze plas 

tijdens hun trek gebruiken als rust-/foerageerplek. Naast Oost-Groningen bivakkeren deze vogels ook in de buurt 

van Den Helder (pers. comm. A.C. van Klinken). Vogelbescherming meldt op hun website een vergelijkbaar ver-

                                                                 

20 https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0765.01BP00022010-0401/t_NL.IMRO.0765.01BP00022010-0401.pdf 
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schijnsel. Lachsterns broeden al sinds 1958 niet meer in Nederland, aldus de Vogelbescherming. Deze vogels 

staan op de Rode Lijst. De soort is niet opgenomen in de Groninger Lijst.  

 

Tabel 48 Gegevens van Locatie 7 Kruiselwerk uit de Nationale Databank Flora en Fauna, periode 2013 – 2018. Cursief gedrukte soorten 

behoren tot de Lijst Groninger soorten en habitats. Soorten met een * staan vermeld op de Rode Ljist. Vetgedrukte soorten zijn oorspronkelijk 

exoten.  

 

Insecten - Dagvlinders Vogels Vogels Vogels 

Distelvlinder Buizerd Kleine zwaan Smient* 

Groot koolwitje Dwergstern* Knobbelzwaan Stormmeeuw 

Oranje luzernevlinder Geelgors Kokmeeuw Visdief* 

Oranje zandoogje Geelpootmeeuw Krakeend Wilde eend 

Vaatplanten Grote mantelmeeuw* Kuifeend Wilde zwaan* 

Grote ratelaar Holenduif Lachstern Wintertaling* 

Vogels Huiszwaluw* Meerkoet Witgat 

Aalscholver Indische gans Nijlgans Witte kwikstaart 

Bergeend Kemphaan* Oeverloper* Zilvermeeuw 

Blauwborst Kievit Oeverzwaluw Zwarte kraai 

Blauwe reiger Kleine karekiet Putter  

Boerenzwaluw* Kleine mantelmeeuw Roodkeelduiker 

Brilduiker* Kleine plevier Scholekster  

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

De zuurgraad tijdens de quickscan was neutraal en kreeg daarmee de beoordeling ‘zeer goed’ (Tabel 49). Ook de 

zuurstofhuishouding op de drie meetpunten werd als ‘zeer goed’ beoordeeld. De redoxpotentiaal in deze plas 

was vergelijkbaar met veel van de andere onderzochte plassen. Het elektrisch geleidend vermogen was ook 

vergelijkbaar met veel van de andere onderzoekslocaties en de plas werd hierbij gekarakteriseerd als -meso-

ionisch. De watertemperatuur was zelfs in de oeverzone laag genoeg en scoorde daarmee telkens ‘zeer goed’. 

Het doorzicht op de meetpunten kwam niet boven de 20 cm en scoorde dus ‘slecht’. Zeer waarschijnlijk heeft dit 

te maken met het feit dat de zandwinning nog actief was.  

Biotiek overig 

Tijdens de quickscan zijn 5 vogelsoorten gesignaleerd (Tabel 49). De meeste van deze soorten werden in het ver-

leden ook al vastgelegd (vergelijk Tabel 49 en Tabel 48). Van deze vogels zijn er 2 die oorspronkelijk te boek staan 

als exoot: Nijlgans en Canadese gans. Van de aangetroffen vogelsoorten staan er 3 op de Groninger Lijst. Geen 

van de vogelsoorten behoort tot de Rode Lijst. Alle waargenomen vogels, met uitzondering van de nijlgans, wor-

den beschermd onder de Wet natuurbescherming. Van sprinkhanen, dagvlinders en libellen zijn geen exempla-

ren aangetroffen. 
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Tabel 49 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 7 Kruiselwerk. Cursief gedrukte soorten behoren tot de 

Lijst Groninger soorten en habitats. Vetgedrukte soorten zijn oorspronkelijk exoten. Gekleurde cellen geven aan wat de KRW beoordeling 

(watertype M20) van de desbetreffende parameter is (blauw = zeer goed, geel = matig, rood = slecht). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen  (%) 

Starttijd   12:00  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   13:24  Emers – oeverzone   30 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   8  Submers maximaal 1 

Aantal submonsters plankton   1  Totaal   50 

Temperatuur (°Celsius)   20  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   4  Flab maximaal 1 

Bewolking   zwaar  Oevervegetatie algemeen  (%) 
     Totaal   50 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag maximaal 1 

x 262546 262324 262600  Struiklaag maximaal 1 

y 564756 565088 564665  Kruidlaag   50 
     Moslaag maximaal 1 

Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 
Zuurgraad 7,39 7,18 7,14  Watervogels Wilde eend 100 
Redox (mV) 160,70 161,60 160,80  Watervogels Canadese gans 50 
O2 (%) 107,30 99,00 103,30  Watervogels Nijlgans 8 
O2 (ppm) 9,86 9,20 9,55  Watervogels Meeuw 5 
EGV (S/cm) 368 368 368  Watervogels Aalscholver 2 
Watertemperatuur (°C) 19,37 18,80 19,09  Sprinkhanen - 0 
Doorzicht (cm) 20,00 20,00 20,00  Libellen - 0 
     Dagvlinders - 0 

 

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 29 taxa waargenomen (Tabel 50). Hiervan 

doen 7 taxa mee in de KRW beoordeling. Er waren binnen dit monster geen taxa die duidelijk domineerden. Van 

blauwalgen zijn niet verder op naam te brengen Oscillatoriales gesignaleerd.  

Sieralgen waren ook aanwezig in het monster dat is onderzocht. Hierbij zijn 6 taxa onderscheiden. Op basis van 

deze sieralgen maakt de locatie een (matig) voedselrijke (licht) zure tot alkalische indruk. Verder zat ook dit mon-

ster vol met fijn zand (vergelijk met Locatie 5). Dat is niet zo gek, want ook op deze locatie was sprake van een 

actieve zandwinning. Voor deze locatie is geen KRW score te geven voor de maatlat soortensamenstelling want 

er is geen sprake van een bloei (zie Van der Molen et al. 2016).  

Het zoöplanktonmonster (zie ook volgende kopje) bevatte ook weinig blauwalgen, dit in tegenstelling tot diverse 

andere locaties. 

 

Tabel 50 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 7 Kruiselwerk. Blauwgedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van watertype 

M20. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Aphanizomenon s.s. Cosmarium turpinii Hortobagyiella verrucosa Oscillatoriales 

Asterionella formosa Cosmarium? Mallomonas Plagioselmis nannoplanctica 

Aulacoseira granulata Cryptomonas Monoraphidium griffithii Pleurochloridaceae 

Botryococcus Cymbella/Encyonema Mougeotia Staurastrum tetracerum 

Ceratium cf. furcoides Dinophyceae Navicula klein Surirella 

Closterium aciculare Euglenophyceae Navicula s.l. groot Trachelomonas 

Cosmarium cataractarum Eunotia Nostocaceae Ulnaria 

Cosmarium reniforme       
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Zoöplankton  

Op deze locatie zijn binnen het zoöplankton 7 taxa onderscheiden (Tabel 51). Calanoida copepodiet was het 

taxon wat domineerde. Daarnaast werden de taxa Copepoda nauplii, Filinia en Polyarthra geregeld gezien. Er zijn 

maar weinig taxa aangetroffen.  

Bosmina longirostris is een watervlo uit open, voedselarme tot voedselrijke wateren. Eudiaptomus gracilis is een 

roeipootkreeftje dat doorgaans ook voorkomt in vergelijkbare watertypen als Bosmina longirostris. Toch lijkt 

deze locatie op basis van de zoöplanktonanalyse weinig ecologisch relevant.  

 

Tabel 51 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 7 Kruiselwerk. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Bosmina longirostris 1  , aanwezig maar sporadisch 

Calanoida copepodiet 3  1 enkele 

Copepoda nauplii 2  2 algemeen 

Cyclopoida copepodiet 1  3 dominant 

Eudiaptomus gracilis 1    

Filinia 2    

Polyarthra 2    

 

 

Vegetatie 

Het aandeel aan drijvende of ondergedoken watervegetatie op deze locatie was nihil (Tabel 49), wat direct sa-

menhangt met het slechte doorzicht. De beoordeling van de emerse vegetatie was met 30% bedekking van het 

begroeibaar oppervlak ‘zeer goed’. De bedekking van de drijvende en submerse vegetatie was dusdanig beperkt 

dat er respectievelijk ‘matig’ en ‘slecht’ gescoord werd. De beoordeling van het bedekkingspercentage van de 

oever kwam uit op ‘matig’ omdat de oeverzone slechts voor hooguit 50% bedekt is.  

Van de 21 aangetroffen plantensoorten was riet het meest talrijk (Tabel 52). Op de oever werden ook geregeld 

de volgende soorten aangetroffen: Canadese fijnstraal, grote lisdodde, kalmoes en wolfspoot. Als drijvende vege-

tatie is alleen klein koos aangetroffen. Onder water leverde alleen riet een aandeel aan de vegetatie. Voor de 

emerse vegetatie was ook alleen riet verantwoordelijk. De meeste van de aangetroffen plantensoorten hebben 

doorgaans een vochtige tot natte, voedselrijke, circumneutrale standplaats. Geen van de soorten is opgenomen 

in de Groninger Lijst, Rode Lijst of heeft een specifieke beschermingsstatus binnen de Wet natuurbescherming. 

Slechts 2 van de 21 soorten wordt gebruikt in de KRW beoordeling van het watertype M20. Het oordeel van de 

KRW over deze locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en oeverplanten is ‘slecht’. 
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Tabel 52 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 7 Kruiselwerk. Blauw gedrukte soorten doen mee 

in de KRW beoordeling van watertype M20.  

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Canadese fijnstraal lf    

Gele lis o    

Gele waterkers r    

Grote egelskop o    

Grote lisdodde lf    

Harig wilgenroosje r    

Kalmoes lf    

Klein kroos   o  

Perzikkruid o    

Pitrus o    

Riet lf lf  lf 

Ruwe berk r    

Veenwortel r    

Waterpeper r    

Waterzuring o    

Wilg r    

Wilgenroosje o    

Wolfspoot lf    

Zomprus o    

Zwart tandzaad r    

Zwarte els r    

 

 

Samenvatting beoordeling Kruiselwerk 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • Redelijk wat soorten vastgelegd 

• 28 soorten GL 

• 11 soorten RL 

• 41 soorten Wnb 

 

• KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Em 

• 3 soorten GL 

• 4 soorten Wnb 

 

Minpunten • - 

 

 

• KRW Zicht 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Oev 

• KRW Veg 

• 29 taxa FP 

• 8 taxa SA 

• 7 taxa ZP 

• 0 taxa RL 

• Toxische blauwalgen, maar geen bloei 
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Locatie 8 Recreatieplas Midwolda  M14  Eindoordeel:    plek 7 

 

Omschrijving van de locatie 

Ten westen van het Oldtambtmeer en het nieuwe dorp Blauwe stad liggen twee plassen, waarvan de recreatie-

plas de meest zuidelijke is (zie ook locatie 12). Deze plas heet ook wel de Midwolderplas en is circa 28 Ha groot. 

De plas is gelegen in een begrazingsgebied (Midwolderbos) en heeft een zandbodem. Uit een zoektocht op internet 

leerden we dat de plas sinds de aanleg van het naburige Oldambtmeer/Blauwe Stad (ten oosten van de recreatie-

plas) buiten gebruik geraakt is. In verband met vandalisme zijn alle faciliteiten (waaronder kleedhokjes e.d.) ver-

wijderd en is de plas teruggegeven aan de natuur. Het terrein was enkel bereikbaar door onder schrikdraad door 

te kruipen. Ten tijde van de bemonstering zijn geen grazers, of recente sporen van grazers in het gebied waarge-

nomen, wel uitgedroogde uitwerpselen. Het waterniveau was door de aanhoudende warmte en droogte van de 

zomer van 2018 duidelijk teruggelopen waardoor het strand duidelijk breder was dan anders. Tijdens het onder-

zoek zijn geen steile oevers waargenomen. Door de beperkte bereikbaarheid is alleen de oever van de zuidooste-

lijke lob onderzocht. De hoeveelheid schaduw op deze plas was vrij beperkt. 

 

Historische gegevens 

In de Nationale Databank Flora en Fauna waren gegevens van diverse soortgroepen bekend over deze locatie 

(Tabel 53). Hierin zijn zowel mossen, dagvlinders, vaatplanten en vogels vertegenwoordigd. Alleen enkele vogel-

soorten zijn opgenomen in de Lijst Groninger soorten en habitats (7 soorten). De enige Rode Lijst-soort uit Tabel 

53 is de Slobeend. Buiten de vastgelegde vogelsoorten zijn er geen soorten welke een specifieke bescherming 

genieten binnen de Wet natuurbescherming. Geen van de waargenomen vaatplanten doet mee in de KRW be-

oordeling. Op basis van de aangetroffen vaatplanten lijkt de locatie verder matig voedselrijk tot voedselrijk te 

zijn. 

Tabel 53 Gegevens van Locatie 8 Recreatieplas Midwolda uit de Nationale Databank Flora en Fauna, periode 2013 – 2018. Cursief ge-

drukte soorten behoren tot de Lijst Groninger soorten en habitats. Soorten met een * staan vermeld op de Rode Ljist.  

 

Blad- en Levermossen Vaatplanten Vaatplanten Vaatplanten Vogels 

Gewoon haakmos Gewone veldbies Lidrus Vlasbekje Nonnetje 

Insecten - Dagvlinders Gewoon reukgras Moerasrolklaver Zomereik Pimpelmees 

Kleine vos Gewoon struisgras Oeverzegge Vogels Roodborst 

Vaatplanten Grote kattenstaart Riet Aalscholver Slobeend* 

Echte valeriaan Grote wederik Rood zwenkgras Fuut Tafeleend 

Eenstijlige meidoorn Hondsdraf Ruw beemdgras Grote Zaagbek  

Geoorde wilg Kropaar Smalle weegbree Grote Zilverreiger  

Gestreepte witbol Kruipende boterbloem Speerdistel Kuifeend  

Gewone engelwortel Kweek Veldzuring Meerkoet  
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Het Waterschap Hunze en Aa’s had ook aanvullende biotische en abiotische data beschikbaar (Tabel 54 en Tabel 

55). Er zijn voor deze locatie maar liefst 91 taxa uit de groep van het fytoplankton vastgesteld. Hiervan maakten 

42 taxa deel uit van de KRW beoordeling voor het watertype M14. Ook de dinoflagellaat Ceratium hirundinella 

is in het monster aangetroffen. Dit is een soort die vaak voorkomt in grote, open wateren. 

Binnen de soortenlijst van het fytoplankton zijn een aantal blauwalgen waargenomen (Anabaena, Aphanizome-

non, Aphanocapsa, Aphanothece, Cyanocatena imperfecta, Cyanogranis ferruginea, Merismopedia en Pseudana-

baena). Hieronder bevinden zich diverse taxa die potentieel toxisch zijn.21  

Ook buiten de blauwalgen is een potentieel toxische soort aangetroffen: Chrysochromulina parva. Deze haptofyt 

wordt verdacht van toxiciteit 22 al zijn er ook studies die dit bestrijden.23  

In de plas zijn in het verleden ook diverse sieralgen gezien. Hierbij zijn 14 soorten onderscheiden. Twee soorten 

hiervan worden doorgaans in voedselarme tot matig voedselrijke wateren gevonden (Staurastrum manfeldtii 

var. parvum, Staurastrum tetracerum var. subexcavatum, waarbij de laatste soort doorgaans in wat zuurder wa-

ter wordt aangetroffen). Twee soorten zijn vooral bekend van matig voedselrijke wateren (Cosmarium granatum, 

Cosmarium tenue). De rest van de sieralgensoorten heeft een bredere amplitude als het gaat om de voedselrijk-

dom. Cosmarium meneghinii is van de genoemde sieralgen waarschijnlijk de minst algemene soort. 

 

Van de soortgroep van de vaatplanten zijn 22 taxa vastgesteld. Samen met de data uit de Nationale Databank 

Flora en Fauna (Tabel 53) komt het totaal aantal vaatplantensoorten dan op 45. Ook de lijst van planten aange-

leverd door het waterschap maakt een matig voedselrijke tot voedselrijke indruk. Uit de plantenlijst van Tabel 

54 kwamen 6 taxa naar voren welke mee doen in de KRW beoordeling van watertype M14.  

Het chloridegehalte was destijds altijd ‘zeer goed’ (< 200 mg/l, Tabel 55). Het chlorofylgehalte werd doorgaans 

‘zeer goed’ tot ‘goed’ beoordeeld. Het doorzicht was doorgaans ‘matig’ met af en toe uitschieters naar zowel 

’goed’ als ‘slecht’. Het totaal fosfaatgehalte was doorgaans ‘goed’, het totaal stikstofgehalte ook. Op basis van 

de indelingen opgesomd in Verdonschot (1990) zou deze plas als eutroof (voedselrijk) worden betiteld. De zuur-

graad is altijd ‘zeer goed’ beoordeeld. Het zuurstofgehalte werd beoordeeld met ‘matig’ waarbij af en toe een 

uitschieter naar ‘slecht’ werd waargenomen. 

Omdat we van deze locatie langere tijdreeksen hebben ontvangen van de abiotische parameters hebben we deze 

in figuren in Bijlage 10 in beeld gebracht. Het chloridegehalte lijkt met de jaren wat te zijn gedaald. Het gemeten 

chlorofyl-a-gehalte lijkt door de jaren heen stabiel te zijn. Het doorzicht lijkt in de periode 2003 tot 2010 te zijn 

verbeterd. Het laatste meetjaar (2010) lijkt het fosfaatgehalte en totaal stikstofgehalte (sterk) te zijn terug-

gelopen. Het elektrisch geleidend vermogen en de zuurgraad laat geen duidelijke trend zien. Het gemeten zuur-

stofgehalte is in de periode 2003 – 2010 stabiel gebleven.  

Uit het bestemmingsplan24 bleek dat de plas en het terrein daar omheen onderdeel is van de Ecologische Hoofd-

structuur (tegenwoordig Natuur Netwerk Nederland). Volgens een artikel van Berend Voslamber25 zijn er in deze 

plas tussen 1978 en 1981 diverse vogelsoorten waargenomen: bergeenden, brilduiker (Rode Lijst: gevoelig), 

Canadese ganzen, dodaars, futen, geoorde futen, grote zaagbek, kleine zwanen, knobbelzwanen, krakeend, kuif-

eend, meerkoet, pijlstaart, roodhalsfuten (Rode Lijst: gevoelig), roodkeelduikers, slobeend (Rode Lijst: kwets-

baar), smienten (Rode Lijst: gevoelig), waterhoen, wilde eend, zomertaling (Rode Lijst: bedreigd). Hiermee komt 

                                                                 

21 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV,Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
22 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
23 Simonsen S & Moestrup Ø 1997. Toxicity tests in eight species of Chrysochromulina (Haptophyta). Canadian Journal of Botany 75(1): 129 – 

136. 
24 https://www.gemeente-oldambt.nl/sites/default/files/legacy/bestemmingsplan_midwolda_incl._bijlagen.pdf 
25 http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document;docid=549580 
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het totaal aantal vogelsoorten dat in het verleden is waargenomen op 26. Hiervan zijn er 18 opgenomen in de 

Groninger Lijst en staan er 4 vermeld op de Rode Lijst. Al deze vogelsoorten worden ook beschermd onder de 

Wet natuurbescherming. 

 

Tabel 54 Biotische gegevens van Locatie 8 Recreatieplas Midwolda uit 2003 aangeleverd door Waterschap Hunze en Aa’s. In blauw 

gedrukte soorten doen mee in de KRW beoordeling van watertype M14. In groen gedrukte soorten zijn sieralgen. 

 

Fytoplankton Fytoplankton Fytoplankton Vaatplanten 

Achnanthidium Crucigenia tetrapedia Ophiocytium capitatum Blauw glidkruid 

Anabaena* Cryptomonas Pantocsekiella ocellata Gele waterkers 

Anabaena planctonica [1]* Cryptophyceae Pediastrum boryanum Gewone waterbies 

Ankyra judayi Cyanocatena imperfecta Pediastrum tetras Groot blaasjeskruid 

Aphanizomenon Cyanogranis ferruginea Peridinium Grote egelskop 

Aphanocapsa delicatissima Desmodesmus costatogranulatus [1] Phacus Grote lisdodde 

Aphanothece Desmodesmus intermedius Plagioselmis nannoplanctica Harig wilgenroosje 

Aulacoseira granulata Elakatothrix Planctonema Klein kroos 

Bumilleriopsis verrucosa Euglena Planktothrix agardhii Kleine egelskop 

Caloneis amphisbaena Euglena oxyuris Plantae Kleine lisdodde 

Ceratium hirundinella Goniochloris Pleurochloridaceae Kranswier 

Chlamydomonas Goniochloris mutica Pseudanabaena galeata Liesgras 

Chlorophyceae Gymnodiniaceae [1] Pseudoschroederia robusta Oeverzegge 

Chlorophyta Hippodonta Pseudostaurastrum limneticum Pitrus 

Chrysochromulina parva Kephyrion spirale Raphidocelis sigmoidea Puntkroos 

Chrysococcus rufescens Kirchneriella Rhodomonas minuta Riet 

Chrysophyceae Mallomonas akrokomos Scenedesmus [1] Rietgras 

Closterium acutum var. variabile Merismopedia minutissima Scenedesmus arcuatus Schedefonteinkruid 

Closterium limneticum Merismopedia tenuissima Staurastrum manfeldtii var. parvum Veenwortel 

Closterium strigosum var. elegans Monomorphina pyrum Staurastrum tetracerum Watertorkruid 

Closterium tumidulum Monoraphidium Staurastrum tetracerum var. subexcavatum Waterweegbree 

Cocconeis placentula Monoraphidium arcuatum Staurosira construens Zomprus 

Coelastrum astroideum Monoraphidium contortum Stephanodiscus parvus  

Cosmarium formosulum Monoraphidium griffithii Synechococcus  

Cosmarium granatum Mychonastes minusculus Tetraedriella  

Cosmarium laeve Navicula gregaria Tetrastrum elegans  

Cosmarium meneghinii Nitzschia Trachelomonas  

Cosmarium regnellii Nitzschia acicularis Trachelomonas volvocina  

Cosmarium reniforme Ochromonas Trachydiscus  

Cosmarium tenue Oocystis Trachydiscus lenticularis  

  Ulnaria acus  

* het genus Anabaena heet tegenwoordig Dolichospermum. 

 

Tabel 55 Abiotische gegevens Locatie 8 Recreatieplas Midwolda, meetjaren 2003, 2007 en 2010, aangeleverd door Waterschap Hunze 

en Aa’s. De kleuren van de cellen indiceren het resultaat van de KRW beoordeling voor watertype M14 (blauw = zeer goed, groen = goed, 

geel = matig, rood = slecht). 

Parameter Gemiddelde Maximum Minimum 

Chloride (mg/l) 37,92 46,00 31,00 

Chlorofyl-a (g/l) 10,07 21,00 3,00 

Doorzicht (cm) 60,00 100,00 35,00 

Totaal fosfor (mg/l) 0,05 0,11 0,02 

Elektrisch geleidend vermogen (S/cm) 336,80 380,00 320,00 

Totaal stikstof (mg/l) 1,08 1,70 0,50 

Zuurgraad 8,05 8,50 7,80 

Zuurstof (%) 55,59 123,00 8,30 
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Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

De zuurgraad gemeten tijdens de quickscan was net als in het verleden ‘zeer goed’ (Tabel 56). Ook de zuurstof-

huishouding en de watertemperatuur scoorden ‘zeer goed’. In het verleden werd voor deze parameter bedui-

dend slechter gescoord (vergelijk Tabel 56 en Tabel 55). De redoxpotentiaal in deze plas was vergelijkbaar met 

veel van de andere onderzochte plassen. Het elektrisch geleidend vermogen was ook vergelijkbaar met veel van 

de andere onderzoekslocaties en de plas werd hierbij gekarakteriseerd als -meso-ionisch. Het doorzicht was 60 

cm en reikte daarmee tot de bodem. Met deze zichtdiepte komt de KRW score uit op ‘ontoereikend’. Dit is 

waarschijnlijk een onderwaardering omdat het werkelijke doorzicht in deze plas vermoedelijk groter is. 

 

Tabel 56 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 8 Recreatieplas Midwolda. Cursief gedrukte soorten 

behoren tot de Lijst Groninger soorten en habitats. Gekleurde cellen geven aan wat de KRW beoordeling (watertype M14) van de desbetref-

fende parameter is (blauw = zeer goed, geel = matig, oranje = ontoereikend). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen  (%) 

Starttijd   10:07  Emers – hele plas maximaal 10 

Eindtijd   11:45  Emers – oeverzone   40 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   10  Submers maximaal 5 

Aantal submonsters plankton   2  Totaal maximaal 5 

Temperatuur (°Celsius)   19  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   3  Flab maximaal 1 

Bewolking zwaar met regen  Oevervegetatie algemeen  (%) 
     Totaal   100 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag maximaal 5 

x 263550 263680    Struiklaag maximaal 5 

y 576924 577109    Kruidlaag   95 
     Moslaag maximaal 1 

Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 
Zuurgraad 8,47 8,85    Watervogels Kuifeend 60 
Redox (mV) 154,50 139,30    Watervogels Aalscholver 1 
O2 (%) 105,00 114,80    Watervogels Blauwe reiger 1 
O2 (ppm) 9,37 10,31    Watervogels Knobbelzwaan 1 
EGV (S/cm) 469 463    Watervogels Kokmeeuw 1 
Watertemperatuur (°C) 21,27 21,02    Sprinkhanen - 0 
Doorzicht (cm) > 60 > 60   Libellen - 0 
     Dagvlinders - 0 

 

 

Biotiek overig 

Tijdens de quickscan zijn er 5 vogelsoorten aangetroffen (Tabel 56) waarvan er 4 op de Lijst Groninger soorten 

en habitats staan. Er zijn geen insecten (sprinkhanen, libellen en dagvlinders) waargenomen tijdens het veld-

bezoek. Van de aangetroffen vogelsoorten staat er geen enkele op de Rode Lijst. Blauwe reiger, knobbelzwaan 

en kokmeeuw zijn in het verleden nog niet voor deze locatie vastgesteld.  

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 56 taxa waargenomen (Tabel 57). Hiervan 

doen 28 taxa mee in de KRW beoordeling. Het blauwalgentaxon Aphanizomenon klebahnii domineerde volledig 

en vormde hier zelfs een bloei van de categorie 24 (Bloei van Aphanizomenon flos-aquae met grote kans op drijf-

lagen, criterium 48.000 cellen/ml). Andere blauwalgen waren ook aanwezig, maar domineerden niet: bijv. Apha-

nocapsa, Dolichospermum, Planktolyngbya, en Snowella.  
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Sieralgen waren ook aanwezig in het monster dat is onderzocht. Hierbij zijn 5 taxa onderscheiden (Tabel 57). De 

samenstelling van de sieralgen wekken de indruk dat het hier om een (matig) voedselrijke, zure tot alkalische 

locatie gaat.  

Verder is hier een potentieel toxische alg aangetroffen die geen blauwalg is, maar een haptofyt: Chrysochro-

mulina parva. De soort is echter niet in grote aantallen in het monster gezien. Van deze soort zijn echter studies 

die toxiciteit van deze soort beamen26, maar ook studies die het tegendeel bewijzen.27  

Ook de dinoflagellaat Ceratium hirundinella is in het monster aangetroffen. Dit is een soort die vaak voorkomt in 

grote, open wateren. Ruim 15 taxa werden voorheen ook al in deze plas aangetroffen (vergelijk Tabel 57 en Tabel 

54). In het verleden waren potentieel toxische blauwalgen ook al aanwezig. De KRW beoordeling van deze locatie 

voor wat betreft de soortensamenstelling van het fytoplankton (bloei van bepaalde algen) kwam uit op een score 

van ‘matig’. De KRW beoordeling van deze locatie voor wat betreft de soortensamenstelling van het fytoplankton 

(bloei van bepaalde algen) kwam uit op een score van ‘matig’. 

 

Tabel 57 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 8 Recreatieplas Midwolda. In blauw gedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling 

van watertype M14. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. In paars aangegeven algen vormden tijdens de quickscan een bloei en doen 

mee in de eerdergenoemde KRW beoordeling. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Achnanthidium minutissimum groep Cosmarium botrytis Golenkinia/Golenkiniopsis Pseudostaurastrum 

limneticum Actinastrum hantzschii Cosmarium turpinii Gyrosigma/Pleurosigma Raphidiopsis mediterranea 

Ankistrodesmus/Monoraphidium Cosmarium?  Monomorphina pyrum groep Rhodomonas 

Aphanizomenon klebahnii Cryptoglena Nephrodiella Scenedesmus 

Aphanizomenon s.l. ingesnoerd Cryptomonas Oscillatoria Siderocelis ornata 

Aphanocapsa Desmodesmus Pediastrum boryanum Snowella/Woronichinia rond 

Botryococcus Dichotomococcus/Dipochloris Pediastrum duplex var. duplex Strombomonas 

Ceratium cf. furcoides Dictyosphaerium Pediastrum tetras Tetraedriella 

Ceratium hirundinella Dinophyceae Phacus longicauda Tetraedron caudatum 

Chroomonas coerulea Dolichospermum cf. macrosporum* Plagioselmis nannoplanctica Trachelomonas 

Chrysochromulina parva Dolichospermum planctonicum* Planctonema lauterbornii Trachelomonas grove stekels 

Closterium acutum var. acutum Euglena Planktolyngbya limnetica Trachelomonas volvocinopsis 

Closterium acutum var. variabile Euglenophyceae Pleurochloridaceae Trachydiscus 

Coelastrum pseudomicroporum Fragilaria Pseudogoniochloris tripus Verrucodesmus verrucosus 

* Dolichospermum is de nieuwe genusnaam van Anabaena. 

 

Zoöplankton  

In het zoöplanktonmonster zijn 12 taxa waargenomen. Daarnaast waren er veel blauwalgen aanwezig (Tabel 58). 

Van het zoöplankton was het raderdiertje Keratella cochlearis cochlearis ook op deze locatie het meest talrijk. 

Daarnaast werden de volgende taxa ook geregeld gezien: Copepoda nauplii en het raderdiertje Keratella tecta.  

Acroperus harpea is een soort van ondiepe, voedselarme tot voedselrijke wateren. De soort heeft een voorkeur 

voor plekken met hoornblad, waterpest of fonteinkruiden. Ceriodaphnia quadrangula is een watervlo van on-

diepe, voedselarme of matig voedselrijke wateren. De soort heeft een voorkeur voor plekken tussen waterplan-

ten. Cydorus sphaericus is een watervlo van open, voedselrijke plassen, maar zoekt ook ondiepe, eutrofe, zure 

wateren op.  

  

                                                                 

26 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
27 Simonsen S & Moestrup Ø 1997. Toxicity tests in eight species of Chrysochromulina (Haptophyta). Canadian Journal of Botany 75(1): 129 – 
136. 
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Soorten uit de Keratella cochlearis-groep zijn raderdieren die in zowel in open, voedselarm tot eutroof water 

voorkomen. Ze zijn ook in de ondiepe delen van voedselrijke wateren gezien. Deze soorten komen ook voor in 

zwak brakken wateren. Lecane is een genus van raderdiertjes dat doorgaans in zure wateren wordt opgemerkt. 

 

Tabel 58 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 8 Recreatieplas Midwolda. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Acroperus harpae 1  , aanwezig maar sporadisch 

Anuraeopsis fissa 1  1 enkele 

Ceriodaphnia quadrangula ,  2 algemeen 

Chydorus sphaericus 1  3 dominant 

Copepoda nauplii 2    

Cyclopoida volwassen 1    

Harpacticoida ,    

Keratella cochlearis cochlearis 3    

Keratella tecta 2    

Lecane lunaris ,    

Rotifera ,    

Trichocerca ,    

 

 

Vegetatie 

Het bedekkingspercentage van de emerse vegetatie in de oeverzone scoorde ‘zeer goed’ (Tabel 56). De bedek-

king met drijvende vegetatie en ondergedoken waterplanten is zeer beperkt voor deze locatie. De KRW score 

van de drijvende vegetatie is ‘ontoereikend’, die van de ondergedoken waterplanten is ‘matig’. De oevervege-

tatie scoorde ‘zeer goed’.  

 

Tabel 59 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 8 Recreatieplas Midwolda. In blauw gedrukte 

soorten doen mee in de KRW beoordeling van watertype M14. Vetgedrukte soorten zijn aangemerkt als oorspronkelijke exoten. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Aarvederkruid    f 

Blauw glidkruid o    

Gele waterkers r    

Gewone waterbies lf    

Grote egelskop lf lf  lf 

Grote kattenstaart lf    

Grote lisdodde f f  f 

Grote wederik r    

Haarfonteinkruid lf    

Harig wilgenroosje o    

Holpijp  r  r 

Kleine lisdodde f f  f 

Kranswier    r 

Liesgras lf    

Moerasrolklaver o    

Moeraswalstro r    

Naaldwaterbies o    

Pitrus lf    

Riet d d  d 

Slanke waterbies lf    

Smalle waterpest    f 

Wolfspoot lf    

Zomprus lf    

Zwarte els f    
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In totaal zijn er 24 soorten vaatplanten vastgelegd tijdens de quickscan (Tabel 59). Riet was ook hier dominant, 

maar soorten als grote lisdodde, gewone waterbies, grote egelskop, grote kattenstaart, liesgras, pitrus slanke 

waterbies, wolfspoot en zomprus werden ook geregeld aangetroffen. Drijvende watervegetatie is in het geheel 

niet aangetroffen. Van deze soorten zijn er in het verleden al 15 waargenomen (vergelijk Tabel 59, Tabel 53 en 

Tabel 54). Van de 24 soorten zijn er geen vermeld op de Groninger Lijst of op de Rode Lijst en werden er geen 

specifiek beschermd onder de Wet natuurbescherming (los van de zorgplicht). Wel zijn er 4 soorten waargeno-

men die mee doen in de KRW beoordeling van het watertype M14. Op basis van de samenstelling van de water- 

en oevervegetatie maakt deze locatie een (matig) voedselrijke indruk. Tot slot is er 1 soort gezien die oorspronke-

lijke een exoot is (smalle waterpest). De soort komt uit de Verenigde Staten en de eerste waarneming hiervan in 

Nederland werd al lang geleden gedaan, in 1941. Het oordeel van de KRW over deze locatie voor wat betreft de 

begroeiing met water- en oeverplanten is ‘matig’.    

 

 

Samenvatting beoordeling Recreatieplas Midwolda 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • KRW Cl 

• KRW Chl a 

• KRW tP 

• KRW tN 

• KRW pH 

• 91 taxa FP 

• 14 taxa SA 

• Veel soorten vastgelegd 

• 18 soorten GL 

• 4 soorten RL 

• 26 soorten Wnb 

 

• KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW EM 

• KRW Oev 

• 56 taxa FP 

• 12 taxa ZP 

• 4 soorten GL 

• 4 soorten Wnb 

Minpunten • KRW Zicht 

• KRW O2 

• Potentieel toxische algen 

 

 

• KRW Zicht, maar bodemzicht 

• KRW FP 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• Bloei toxische blauwalgen 

• Toxische haptofyt 

• 5 taxa SA 

• 0 soorten RL 
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Locatie 9 Piccardthofplas   M27  Eindoordeel:    plek 3 

 

Omschrijving van de locatie 

De Piccardthofplas is een grote (24 Ha), diepe recreatieplas in het zuidwesten van Groningen, tegen de Drents-

Groningse provinciegrens. Van oorsprong was dit een kleine plas, die toen nog De Kolk werd genoemd. Later 

heeft hier zandwinning plaatsgevonden voor de aanleg van de A7 (rond 1958), waardoor de plas de huidige om-

vang kreeg. Het is een plas met dusdanig helder water dat er zo op de zandbodem gekeken kon worden. In de 

noordoostelijke lob ten noorden van dammetje/schiereiland is veel drijvende vegetatie aanwezig. In de rest van 

de plas is de drijvende watervegetatie een stuk minder uitgebreid aanwezig. In de schaduw bij het schiereiland 

houden veel grote schaatsenrijders zich schuil. Deze plas is deels omringd door bomen zoals berk, zomereik en 

wilg en zwarte els, maar door de afmetingen van de plas zorgen deze bomen nauwelijks voor aanzienlijke scha-

duw op het water. 

 

Historische gegevens 

In de Nationale Databank Flora en Fauna waren gegevens van diverse soortgroepen bekend over deze locatie 

(Tabel 60). Blijkbaar zijn er destijds gegevens verzameld van insecten, paddenstoelen, vaatplanten, vissen en 

vogels. Alleen onder de vogels bevonden zich soorten die vermeld zijn op de Lijst Groninger soorten en habitats. 

In de dataset zijn 7 Rode Lijst-soorten gevonden, 1 vis en 6 vogels. De soorten Japanse duizendknoop en (grote) 

Canadese gans staan te boek als exoten. De Japanse duizendknoop komt oorspronkelijk en niet verwonderlijk uit 

Japan en is in 1886 voor het eerst in Nederland vastgesteld. De plant wordt door de International Union for Con-

servation of Nature and Natural Resources (IUCN) vermeld als een van de honderd meest invasieve soorten ter 

wereld. De (grote) Canadese gans komt uit Noord-Amerika en schijnt al sinds 1951 in Nederland te broeden.  

Verdere biotische of abiotische gegevens van deze locatie hebben we niet ontvangen van het Waterschap Noor-

derzijlvest.  

In het verleden was er sprake van dat deze plas zou gaan worden gebruikt als stortplaats voor tarra afkomstig 

van de suikerunie28. Daarop werd eerst de kwaliteit van de natuur in en om de plas onderzocht. Daaruit bleek 

dat de plas zeer bijzonder was. Vanaf die tijd is de plas aangemerkt als natuurgebied. Sinds 2005 valt de plas voor 

een groot deel onder beheer van Natuurmonumenten. 

 

                                                                 

28 https://nl.wikipedia.org/wiki/Piccardthofplas 
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Tabel 60 Gegevens van Locatie 9 Piccardthofplas uit de Nationale Databank Flora en Fauna, periode 2013 – 2018. Cursief gedrukte soor-

ten (m.u.v. Anabolia en Limnephilus) staan op de Groninger Lijst. Soorten met een * staan op de Rode Lijst. Vetgedrukte soorten zijn oor-

spronkelijk exoten.  

 

Geleedpotigen - Insecten Vogels Vogels Vogels 

Anabolia Boomklever Havik Sijs 

Limnephilus Boomkruiper Heggenmus Smient* 

Eikenstuitergalwesp Braamsluiper IJsvogel Soepeend 

Insecten - Kevers Brandgans Kleine karekiet Sperwer 

Meeldauwlieveheersbeestje Buizerd Knobbelzwaan Staartmees 

Insecten - Dagvlinders Dodaars Kokmeeuw Stormmeeuw 

Dagpauwoog Fuut Kolgans Tafeleend 

Paddenstoelen Gaai Koolmees Tjiftjaf 

Vliegenzwam Geoorde fuut Krakeend Topper 

Vaatplanten Goudvink Kuifeend Tuinfluiter 

Gewone spurrie Grasmus Meerkoet Visdief* 

Japanse duizendknoop Grauwe gans Merel Wilde eend 

Vissen Groene specht Nonnetje Winterkoning 

Rivierdonderpad* Grote barmsijs Oeverloper* Zeearend* 

Vogels Grote bonte specht Pijlstaart* Zwarte kraai 

Aalscholver (Grote) Canadese gans Pimpelmees Zwarte mees 

Bergeend Grote zaagbek Roerdomp* Zwartkop 

Blauwe reiger Grote zilverreiger Roodborst  

 

 

In de plas is sprake van een halocline (spronglaag tussen lagen met een verschillend zoutgehalte). Door de zoute 

kwel in deze plas zal deze in de winter minder makkelijk dichtvriezen. Wat de plas ook wel bijzonder maakt is dat 

deze vrij voedselarm is. Deze combinatie van zout – zout en voedselarm water maakt dat hier organismen voor-

komen die elders in de regio niet voorkomen. Van de heer Jakob de Bruin van Natuurmonumenten ontvingen 

we een duikverslag van Duikvereniging Hydrofiel. Men is met een frequentie van eens in de een of twee weken 

te water gegaan en deed van deze duiken een verslag. De bodem bestaat uit zand met veenblokken. Daaronder 

zit een laag rottende plantenresten en slib. De halocline van deze plas bevindt zich doorgaans op een diepte van 

11 tot 15 meter, maar de halocline lijkt zich de laatste jaren naar boven te verplaatsen (9 tot 11 meter diepte). 

Volgens de duikvereniging is het zicht in deze plas heel erg afhankelijk van de regenval. Na flinke buien is het 

zicht ronduit slecht, maar zonder deze buien kan het zicht oplopen tot wel 8 meter. Er is ook gekeken naar de 

watervegetatie. Daarbij trof men de volgende soorten aan: 

 

- Verschillende fonteinkruiden; 

- Waterpest; 

- Hoornblad; 

- Waterranonkel; 

- Vederkruid; 

- Gele plomp; 

- Krabbescheer*; 

- Pijlkruid. 

* soort van de Rode Lijst 

In warme zomerperiodes trof de vereniging ook blauwalgen aan. De afgelopen jaren heeft de duikvereniging ook 

diverse soorten fauna in de plas vastgesteld:  

 

- Diverse wimperdieren 

(Ciliaten); 

- Diverse mosdiertjes;  

- Zoetwatersponzen; 

- Spookmuggen; 

- Bloedzuigers; 

- Cyclops; 

- Watervlooien; 

- Vlokreeftjes; 

- Waterpissebedden; 

- Tubifex; 

- Chinese wolhandkrab 

(exoot); 

- Kaspische aasgarnalen; 

- Zwanen- en 

vijvermosselen; 

- Driehoeksmosselen 

(exoot); 

- Amerikaanse rivierkreeft 

(exoot); 

- Watermijt; 

- Blankvoorn (massaal); 

- Baars (massaal); 

- Pos; 

- Snoekbaars (exoot); 

- Snoek; 

- Paling (soort van GL); 

- Kolblei; 

- Brasem; 

- Karpersoorten; 

- Kleine modderkruiper; 

- Rivierdonderpad; 

- Riviergrondel (1 keer)
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Uit de natuurvisie van de Piccardthofplas29 bleek dat de plas in de winter een belangrijke pleisterplaats is voor 

vogelsoorten als roerdomp (Rode Lijst: kwetsbaar), smient (Rode Lijst: gevoelig), wilde eend, kuifeend, ijsvogel, 

maar ook voor nonnetje, grote zaagbek en krooneend. Voor vogelsoorten die planten eten is de plas door de 

beperkte hoeveelheid waterplanten minder van belang. Broedvogels als de sprinkhaanzanger en de rietzanger, 

maar ook de eerdergenoemde ijsvogel vinden hier een plek. Al met al zijn er in het verleden dus 59 soorten 

vogels op of rond de plas waargenomen en vastgelegd. Hiervan behoorden er 21 tot de Groninger Lijst en ston-

den er 5 op de Rode Lijst.  

De samenstelling van het visbestand is soortenrijk te noemen (18 soorten), maar bestaat vooral uit baars en 

paling. Het gebied maakt ook deel uit van het jachtgebied van vleermuizen zoals de meervleermuis en water-

vleermuis (beiden beschermd onder de Wet natuurbescherming). In de plas komt geen bijzondere flora voor. 

Wel zijn er relatief veel uitheemse dieren aanwezig zoals de Chinese wolhandkrab, Amerikaanse rivierkreeft, 

driehoeksmossel en de Kaspische aasgarnaal. Van de 15 in Nederland voorkomende mosdiertjes treffen we 5 

soorten in de Piccardthofplas aan. De natuurvisie meldt ook dat de waterkwaliteit van de plas volgens het Water-

schap Noorderzijlvest als ‘goed’ wordt beoordeeld. Dit gaat met name om de mate van vermesting en het zuur-

stofgehalte. Qua verzilting zit de plas ruim boven de norm.  

Natuurmonumenten wil deze plas behouden als slaapplaats voor wintervogels, een plas met een goede water-

kwaliteit en als biotoop voor een veelvoud aan algemene soorten gebonden aan structuurrijke natte natuur. 

Tegelijkertijd vindt Natuurmonumenten het belangrijk om mensen in de stad de kans te geven dichtbij huis de 

natuur te beleven en het draagvlak voor natuurbescherming te vergroten. Voor het water heeft Natuurmonu-

menten het volgende streefbeeld voor ogen: 90% (open) water, neutrale zuurgraad, mesotrofe (matig voedsel-

rijke) condities, doelsoorten uit de groep van de vogels zoals smient (Rode Lijst: gevoelig), wilde eend, krakeend. 

Voor wat betreft het visbestand heeft men zich het Baars-Blankvoorn-diepwatertype als doel gesteld. Voor wat 

betreft het aantal verwilderde tamme ganzen wordt er waar nodig in deze aantallen ingegrepen.  

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

Zowel de zuurgraad als de zuurstofhuishouding gemeten tijdens de quickscan zijn met ‘zeer goed’ beoordeeld 

(Tabel 61). De redoxpotentiaal in deze plas was vergelijkbaar met veel van de andere onderzochte plassen. Het 

elektrisch geleidend vermogen (EGV) van de Piccardthofplas was zeer hoog (poly-ionisch). De plas eindigde bij 

de drie locaties met het hoogste EGV. Alleen Locatie 10 Middelberterplas en Locatie 14 Grunostrand hadden een 

nog hoger EGV. De watertemperatuur tijdens de quickscan was 25 graden Celsius en werd daarmee beoordeeld 

als ‘goed’. Het doorzicht lag tussen de 45 en 65 cm, maar bereikte daarmee telkens de bodem. Formeel is de 

KRW beoordeling dus ‘matig’, maar vanwege het feit dat er sprake is van bodemzicht zou de werkelijke beoor-

deling eigenlijk hoger uit moeten vallen.  

Biotiek overig 

Als aanvullende waarnemingen zijn 5 vogelsoorten en 1 libel genoteerd (Tabel 61). Er zijn geen sprinkhanen of 

dagvlinders waargenomen. Van alle aangetroffen soorten staan alleen de vogels op de Groninger Lijst. Verder 

zijn er geen Rode Lijst-soorten aangetroffen. De waargenomen vogels zijn voor deze locatie in het verleden ook 

al vastgelegd (vergelijk Tabel 61 en Tabel 60). Naast de waargenomen vogels zijn er geen soorten aangetroffen 

die met een speciale beschermingsstatus vernoemd zijn in de Wet natuurbescherming.  

  

                                                                 

29 http://www.piccardthof.nl/wb/media/Piet/Natuurvisie_Piccardthof_Natuurmonumenten.pdf 
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Tabel 61 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 9 Piccardthofplas. Cursief gedrukte soorten behoren tot de 

Lijst Groninger soorten en habitats. Gekleurde cellen geven aan wat de KRW beoordeling (watertype M27) van de desbetreffende parameter 

is (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig, rood = slecht). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen  (%) 

Starttijd   16:40  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   18:30  Emers – oeverzone   45 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   10  Submers maximaal 1 

Aantal submonsters plankton   2  Totaal maximaal 5 

Temperatuur (°Celsius)   22  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   4  Flab maximaal 1 

Bewolking zonnig tot licht  Oevervegetatie algemeen (%) 
     Totaal   100 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag   75 

x 232183 232188 232157  Struiklaag maximaal 1 

y 578712 578716 578279  Kruidlaag   95 
     Moslaag maximaal 1 

Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens Aantal 
Zuurgraad 8,38 8,17 8,24  Watervogels Kuifeend 10 
Redox (mV) 144,60 143,00 141,00  Watervogels Meerkoet 3 
O2 (%) 104,00 95,00 101,00  Watervogels Knobbelzwaan 2 
O2 (ppm) 8,58 7,68 7,95  Watervogels Fuut 1 
EGV (S/cm) 1.309 1.674 1.435  Watervogels Wilde eend 1 
Watertemperatuur (°C) 25,00 25,00 25,00  Sprinkhanen - 0 
Doorzicht (cm) > 65 > 45 > 45  Libellen Glazenmaker 1 
     Dagvlinders - 0 

 

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 54 taxa waargenomen (Tabel 62). Hiervan 

doen 27 taxa mee in de KRW beoordeling. Er waren binnen dit monster geen taxa die duidelijk domineerden. De 

dinoflagellaat Ceratium hirundinella is in het monster aangetroffen. Dit is een soort die vaak voorkomt in grote, 

open wateren. 

Blauwalgen waren ook aanwezig (bijv. Chroococcus limneticus, Dolichospermum, Microcystis, Oscillatoriales), 

maar domineerden niet. Dolichospermum en Microcystis zijn beide geslachten waarvan toxische soorten bekend 

zijn.30  

Sieralgen waren ook aanwezig in het monster dat is onderzocht. Hierbij zijn 5 taxa onderscheiden. Closterium 

lunula en Cosmarium botrytis zijn soorten van matig voedselrijke wateren. De overige sieralgen kunnen zich ook 

handhaven in voedselrijkere wateren.  

Verder is hier een potentieel toxische alg aangetroffen die geen blauwalg is, maar een haptofyt: Chrysochromu-

lina parva. Van deze soort zijn echter studies die toxiciteit van deze soort beamen31, maar ook studies die het 

tegendeel bewijzen.32 De soort is echter niet in grote aantallen in het monster gezien. Voor deze locatie is geen 

KRW score te geven voor de maatlat soortensamenstelling want er is geen sprake van een bloei (zie Van der 

Molen et al. 2016). 

  

                                                                 

30 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV,Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
31 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
32 Simonsen S & Moestrup Ø 1997. Toxicity tests in eight species of Chrysochromulina (Haptophyta). Canadian Journal of Botany 75(1): 129 – 
136. 
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Naast vele soorten zoöplankton (zie kopje hieronder) werden er in het zoöplanktonmonster van deze locatie ook 

diverse sieralgen (positieve indicatoren voor waterkwaliteit) aangetroffen. Zo is Cosmarium turpinii waarge-

nomen, wat een sieralg van mesotrofe wateren is. De soortenrijkdom en aanwezigheid van diverse sieralgen 

maken deze locatie tot een ecologisch interessante plas. 

 

Tabel 62 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 9 Piccardthofplas. In blauw gedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van water-

type M27. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Asterionella formosa Dinophyceae Oscillatoriales Snowella/Woronichinia rond 

Botryococcus Dolichospermum* Pediastrum boryanum Spermatozopsis exsultans 

Ceratium hirundinella Dolichospermum lemmermannii* Pediastrum duplex var. duplex Staurastrum planctonicum 

Chlamydomonas Euglena Pediastrum simplex Surirella 

Chroococcus limneticus Euglenophyceae Pediastrum tetras Synura/Uroglena/Uroglenopsis 

Chrysochromulina parva Fragilaria crotonensis Phacotaceae Trachelomonas armata 

Chrysococcus rufescens Kephyrion rubriclaustri Phacus Trachelomonas hispida 

Closterium acutum var. variabile Mallomonas Phacus longicauda Trachelomonas met hals, ovaal 

Closterium limneticum Merismopedia cf. glauca Phacus tortus Trachelomonas volvocina 

Closterium lunula Merismopedia minutissima Plagioselmis nannoplanctica Ulnaria acus 

Cocconeis placentula Microcystis Plagiostropis  

Coenococcus polycoccus Microcystis wesenbergii Pseudanabaena mucicola  

Cosmarium botrytis Nephrodiella Pseudogoniochloris tripus  

Cosmarium turpinnii** Nephroselmis olivacea Pseudopedinella  

Desmodesmus Oocystis Siderocelis  

* Dolichospermum is de nieuwe genusnaam van Anabaena. 

** Dit sieralgentaxon is alleen in het zoöplanktonmonster gezien en is derhalve niet meegenomen in de bepaling van de natuurwaarde op 

basis van de sieralgen. Dit omdat de bemonsteringsmethodiek verschilt tussen fytoplankton en zoöplankton. 

 

Zoöplankton  

Bij de zoöplanktonanalyse van deze locatie zijn relatief veel taxa waargenomen, maar liefst 18 (Tabel 63). Alleen 

bij Locatie 14 Grunostrand en Locatie 18 Moekesgat werden meer taxa onderscheiden. Hierbij werden Bosmina 

cornuta, Copepoda nauplii, Polyarthra en Pompholyx het meest frequent aangetroffen. Asplanchna is een genus 

dat zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomt, en ook de ondiepere delen van plassen opzoekt. Dit 

genus komt ook voor in zwak brakke wateren. Bosmina cornuta is een soort die we kennen van zwak brakke tot 

brakke systemen. Bosmina longirostris is een watervlo uit open, voedselarme tot voedselrijke wateren.  

 

Tabel 63 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 9 Piccardthofplas. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Asplanchna 1  , aanwezig maar sporadisch 

Bosmina cornuta 2  1 enkele 

Bosmina longirostris 1  2 algemeen 

Bosmina pellucida 1    

Calanoida copepodiet 1    

Ceriodaphnia quadrangula 1    

Copepoda nauplii 2    

Diaphanosoma brachyurum ,    

Keratella cochlearis cochlearis 1    

Keratella cochlearis hispida 1    

Keratella quadrata ,    

Keratella tecta 1    

Lecane lunaris ,    

Polyarthra 2    

Polyphemus pediculus 1    

Pompholyx 2    

Scapholeberis mucronata 1    

Trichocerca 1    
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Ceriodaphnia quadrangula is een watervlo van ondiepe, voedselarme of matig voedselrijke wateren. De soort 

heeft een voorkeur voor plekken tussen waterplanten. Een soort als Diaphanosoma brachyurum is karakteristiek 

voor grote, open wateren.  

Soorten uit de Keratella cochlearis-groep zijn raderdieren die in zowel in open, voedselarm tot eutroof water 

voorkomen. Ze zijn ook in de ondiepe delen van voedselrijke wateren gezien. Deze soorten komen ook voor in 

zwak brakken wateren. Keratella quadrata is een raderdiertje van open, voedselarm tot eutroof water, maar de 

soort wordt ook gezien in de ondiepe delen van eutrofe wateren.  

Lecane is een genus van raderdiertjes dat doorgaans in zure wateren wordt opgemerkt. Polyphemus pediculus is 

een soort watervlo die vooral gevonden wordt in open water (voedselarm tot voedselrijk), maar de soort is ook 

te vinden in ondiepe, eutrofe wateren. De soort heeft bovendien een voorkeur voor zure wateren en lijkt zich 

graag op te houden tussen fonteinkruiden.  

Scapholeberis mucronata is een watervlo van open, voedselrijk water, maar de soort zoekt ook de ondiepe delen 

van voedselarme tot matig voedselrijke wateren op. De soort is ook te vinden in zwak brakke wateren.  

 

Vegetatie 

Het bedekkingspercentage van de emerse vegetatie is als ‘zeer goed’ beoordeeld (Tabel 61). Binnen het begroei-

bare oppervlak zijn nauwelijks drijvende of ondergedoken waterplanten aanwezig, waardoor de score voor de 

bedekking met drijvende ‘matig’ is. De beoordeling van de ondergedoken vegetatie kwam uit op ‘slecht’. 

 

Tabel 64 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 9 Piccardthofplas. Cursief gedrukte soorten staan 

vermeld op de Groninger Lijst. In blauw gedrukte soorten doen mee in de KRW beoordeling van watertype M27. Soorten aangeduid met een 

* staan op de Rode Lijst. Vetgedrukte soorten zijn aangemerkt als oorspronkelijke exoten. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Doorgroeid fonteinkruid   la la 

Gele lis o o  o 

Gele plomp   lf o 

Grote egelskop lf    

Grote kattenstaart o    

Grote wederik o    

Harig wilgenroosje o    

Kalmoes lf lf  lf 

Kleine lisdodde ld ld  ld 

Koninginnekruid o    

Late guldenroede o    

Moeraszegge o    

Pijlkruid o    

Pitrus o    

Pluimzegge o    

Riet cd cd  cd 

Ruwe berk f    

Schedefonteinkruid    o 

Smalle waterpest    o 

Spits fonteinkruid*    o 

Stijve waterranonkel    o 

Wilde lijsterbes o    

Wilg f    

Witte waterlelie   o o 

Wolfspoot o    

Zomereik o    

Zwarte els f    
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Er zijn in totaal tijdens de quickscan 27 plantensoorten vastgelegd (Tabel 64). Riet was ook hier de dominante 

soort in de plas. Langs de oever werden vaak berk, wilg en zwarte els vastgelegd. Nabij het water waren lokaal 

vaak soorten als grote egelskop en kalmoes aanwezig. Als drijvende vegetatie zijn alleen gele plomp, witte water-

lelie en tot aan het wateroppervlak reikend doorgroeid fonteinkruid waargenomen. Spits fonteinkruid is de enige 

soort welke is genoteerd op de Lijst Groninger soorten en habitats en de Rode Lijst. Tussen de 27 soorten stonden 

er 2 welke van oorsprong van elders komen en dus exoot zijn (late guldenroede en smalle waterpest). Van deze 

lijst worden 6 soorten ook gebruikt bij de KRW beoordeling van het watertype M27. Gele plomp, smalle water-

pest en diverse fonteinkruiden werden in het verleden ook al vastgesteld. Krabbenscheer, een plant van de Gro-

ninger Lijst en de Rode Lijst werd tijdens de quickscan niet teruggevonden. De samenstelling van de watervege-

tatie maakt al met al een voedselrijke indruk. Het oordeel van de KRW over deze locatie voor wat betreft de 

begroeiing met water- en oeverplanten is ‘matig’. 

 

 

Samenvatting beoordeling Piccardthofplas 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • Veel soorten vastgelegd 

• 23 soorten GL 

• 7 soorten RL 

• 59 soorten RL 

 

• KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• 54 taxa FP 

• 18 taxa ZP 

• 6 soorten GL 

• 5 soorten Wnb 

 

Minpunten • - 

 

 

• KRW Zicht, maar bodemzicht 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 5 taxa SA 

• 0 soorten RL 

• Toxische blauwalgen, maar geen bloei 
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Locatie 10 Middelberterplas   M27  Eindoordeel:    plek 30 

 

Omschrijving van de locatie 

De Middelberterplas is een voormalige zandwinput van circa 24 Ha gelegen ten oosten van Groningen-Stad. De 

locatie is een particulier terrein en dus afgesloten voor publiek. Deze plas is volledig omgeven door met name 

wilg en esdoorn en de waterbodem bestaat uit zand met her en der stortsteen. Het water is kraakhelder. Van de 

oeverzone is circa de helft steekproefsgewijs bekeken. De mate van uniformiteit tezamen met bereikbaarheid 

en veiligheid hebben ons doen besluiten het onderzoek te beperkten tot de helft van de oeverlengte. Ook hier 

nauwelijks sprake van veel schaduw op het water, alleen direct aan de oever. 

 

Historische gegevens 

In de Nationale Databank Flora en Fauna zijn maar vier soorten in of rondom de Middelberterplas vastgesteld: 

de plant Spaanse aak en de vogels buizerd, dodaars en havik. De buizerd werd in 2014 vastgesteld, de rest in 

2013. In het verleden (1988) is er rondom de plas ook een zeearend gesignaleerd.33 De zeearend is de enige Rode 

Lijstsoort van de genoemde vijf soorten en ook de enige die vermeld is in de Groninger Lijst. Los van de genoemde 

vogelsoorten zijn er destijds geen soorten met een speciale beschermingsstatus binnen de Wet natuurbescher-

ming vastgelegd. 

Waterschap Hunze en Aa’s leverde van deze plas zowel biotische als abiotische gegevens aan (Tabel 65 en Tabel 

66). Binnen de biologische inventarisaties zijn gegevens van fytoplankton en vaatplanten voorhanden (Tabel 65). 

Er zijn 24 taxa aan fytoplankton vastgesteld, waarvan er 12 mee doen in de KRW beoordeling van het watertype 

M27. Er zijn diverse blauwalgen waargenomen, waaronder enkele potentieel toxische taxa.34  

Verder is hier een potentieel toxische alg aangetroffen die geen blauwalg is, maar een haptofyt: Chrysochromu-

lina parva. Van deze soort zijn echter studies die toxiciteit van deze soort beamen35, maar ook studies die het 

tegendeel bewijzen.36 De soort is echter niet in grote aantallen in het monster gezien.  

Er zijn in het verleden in deze plas geen sieralgenwaarnemingen vastgelegd. 

                                                                 

33 http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document;docid=549765 
34 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV,Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
35 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
36 Simonsen S & Moestrup Ø 1997. Toxicity tests in eight species of Chrysochromulina (Haptophyta). Canadian Journal of Botany 75(1): 129 – 
136. 
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Daarnaast zijn er 9 soorten vaatplanten waargenomen. Hiervan doen er 2 mee in de KRW beoordeling. De meeste 

van de aangetroffen planten hebben doorgaans een voedselrijke standplaats.  

 

Tabel 65 Biotische gegevens Locatie 10 Middelberterplas 2003 aangeleverd door Waterschap Hunze en Aa’s. In blauw aangegeven taxa 

doen mee in de KRW beoordeling van watertype M27. 

 

Fytoplankton Fytoplankton Vaatplanten 

Bacillariophycidae Merismopedia Gele lis 

Chlamydomonas Monoraphidium contortum Haagwinde 

Chlorophyceae Mychonastes jurisii Heermoes 

Chromulina Navicula rhynchotella [1] Koninginnekruid 

Chroococcales Oocystis Naaldwaterbies 

Chrysochromulina parva Oscillatoriales Riet 

Craticula halophila Prymnesium Schedefonteinkruid 

Cryptomonas Pseudanabaena Veenwortel 

Diatoma tenuis Pseudanabaena galeata Watertorkruid 

Geitlerinema splendidum Pseudopedinella  
Gomphonema Stephanodiscus parvus  
Gymnodinium Trachydiscus  

 

 

Het chloridegehalte in deze plas is altijd te hoog geweest en kreeg daardoor de KRW beoordeling ‘slecht’ ( > 200 

mg/l, Tabel 66). Voor wat betreft het chlorofyl-a-gehalte werden de metingen als ‘goed’ tot ‘zeer goed’ beoor-

deeld. Het doorzicht was meestal ‘matig’, met uitschieters van ‘ontoereikend’ tot ‘goed’. Het totaal fosforgehalte 

was doorgaans ‘goed’, met uitschieters naar ‘matig’ tot ‘zeer goed’. Het totaal stikstofgehalte was in het verleden 

meestal ‘ontoereikend’, waarbij de waarden door de tijd heen varieerden van ‘slecht’ tot ‘zeer goed’. Met deze 

gemiddelde waarden voor totaal fosfor en totaal stikstof valt de plas toch in de categorie eutroof – hypertroof, 

oftewel voedselrijk tot zeer voedselrijk. De gemiddelde zuurgraad werd als ‘goed’ beoordeeld terwijl de indivi-

duele waarden varieerden van ‘ontoereikend’ tot ‘zeer goed’. De zuurstofhuishouding was doorgaans ‘matig’, 

maar uitschieters naar ‘slecht’ en zelfs ‘zeer goed’ zijn ook mogelijk.  

Omdat van deze locatie langere tijdreeksen met abiotische metingen beschikbaar zijn (2003 – 2010) hebben we 

ook het verloop door de jaren heen bekeken (Bijlage 10). Het laatste meetjaar lijkt het chloridegehalte aanmerke-

lijk lager te worden. Voor het chlorofyl-a-gehalte, het doorzicht en het elektrisch geleidend vermogen is geen 

duidelijk trend waarneembaar. Het gehalte aan totaal fosfor en totaal stikstof lijkt in 2010 ook lager dan voor-

heen. De zuurgraad van deze plas lijkt redelijk stabiel of wordt mogelijk iets lager in de loop der tijd. De zuurstof-

huishouding in deze plas is in de periode 2003 – 2010 ook weinig veranderd. 

 

Tabel 66 Abiotische gegevens Locatie 10 Middelberterplas meetjaren 2003, 2007 en 2010 aangeleverd door Waterschap Hunze en Aa’s. 

De kleuren van de cellen indiceren het resultaat van de KRW beoordeling voor watertype M27 (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = 

matig, oranje = ontoereikend, rood = slecht). 

Parameter Gemiddelde Maximum Minimum 

Chloride (mg/l) 1.674,56 1.910,00 734,00 

Chlorofyl-a (g/l) 7,07 16,00 2,00 

Doorzicht (cm) 67,80 110,00 50,00 

Totaal fosfor (mg/l) 0,05 0,14 0,02 

Elektrisch geleidend vermogen (S/cm) 4.880 5.330 2.580 

Totaal stikstof (mg/l) 2,05 3,20 0,90 

Zuurgraad 7,82 8,30 6,80 

Zuurstof (%) 55,66 116,00 8,00 
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Van www.duikforum.nl leerden we dat er in het verleden (ruim 15 jaar geleden) in de plas diverse vissoorten zijn 

waargenomen snoek, baars, pos, zeelt, paling, blei. De paling staat vermeld op de Lijst Groninger soorten en 

habitats. Verder bleek uit dit forum dat de plas een diepte van circa 12 meter heeft en dat er een uitgebreide 

rietkraag rondom de plas aanwezig is.  

Op de website www.mfcengelbert.nl werd aangegeven dat de diepte van deze plas zelf tot 21,5 meter gaat. Hier 

werd ook verteld dat er in de diepe lagen van het meer veel zout aanwezig is waardoor het water zelfs brak is. 

Dit komt goed overeen met de waarden uit Tabel 66 en die uit Tabel 67 (zie hieronder). Rondom de plas of op 

het water zijn verschillende vogels gezien: zwanen, dodaars, fuut, bokje, witgatje en ijsvogel. Witgatje is ook een 

soort van de Groninger Lijst. 

 

In de toelichting op het bestemmingsplan Meerstad-Midden37 uit 2007 werd verder ook vermeld dat het water 

in de Middelberterplas van goede kwaliteit is, maar dit wordt verder niet toegelicht.  

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

De zuurgraad die tijdens de quickscan gemeten is in deze plas is beoordeeld als ‘ontoereikend’, omdat deze voor 

het watertype M27 te hoog was (Tabel 67). Voorheen lag de zuurgraad wat lager. De zuurstofhuishouding was 

wel op orde voor deze locatie (beoordeling: zeer goed). Het zuurstofgehalte was in het verleden doorgaans wat 

lager, waardoor de beoordeling meestal niet verder kwam dan ‘matig’. Zowel de redoxpotentiaal als het elek-

trisch geleidend vermogen (EGV) van de Middelberterplas was bijzonder hoog. Alleen bij de plassen in Sellinger-

beetse (noord en zuid, Locatie 5 en Locatie 2) werd er een hogere redoxpotentiaal aangetroffen. Het EGV van de 

Middelberterplas was veruit het hoogste van alle onderzochte plassen. De Middelberterplas is op basis hiervan 

te karakteriseren als poly-ionisch. Deze hoge waarden vallen samen met de hoge chloridegehaltes in deze plas. 

In de milieueffectrapportage van Grontmij en Bureau BOOM uit 200338 bleek ook dat er ten westen van Middel-

bert, daar waar de Middelberterplas ligt, sprake is van zoute kwel. De watertemperatuur in de oeverzone was 

meestal laag genoeg voor een score ‘goed’ tot ‘zeer goed’. Het doorzicht was minimaal 1,5 meter waardoor de 

KRW beoordeling uitkwam op ‘goed’. In alle drie de gevallen werd echter bodemzicht bereikt, waardoor de ge-

noemde KRW beoordeling zeer waarschijnlijk een forse onderschatting betreft. 

Biotiek overig 

Tijdens de quickscan zijn geen vogels, sprinkhanen en dagvlinders waargenomen (Tabel 67). Alleen bij de soort-

groep libellen is een glazenmaker aangetroffen, de blauwe glazenmaker. Het is geen soort van de Groninger Lijst 

of Rode Lijst en de soort wordt ook niet specifiek beschermd onder de Wet natuurbescherming. 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan maar 12 taxa waargenomen (Tabel 68). Alleen 

in de Plas A.G. Wildervanckkanaal en de Sellingerbeetse noordplas werden nog minder taxa onderscheiden. 

Hiervan doen 5 taxa mee in de KRW beoordeling. Er waren binnen dit monster geen taxa die duidelijk domineer-

den.  

Blauwalgen waren ook aanwezig (Microcystis en Oscillatoriales), maar domineerden niet. In het verleden zijn ook 

al blauwalgen in deze plas waargenomen (Tabel 65). 

  

                                                                 

37 https://www.meerstad.eu/app/uploads/2013/10/bijlage-b-071220-bp-toelichting.pdf 
38 Bijlsma R, Faber RJS, Knol J, De Leeuw Y, Voskens-Drijver ME, Wouda-Van der Giessen, Groen M & Sleijpen MC 2003. Milieueffectrapport 
Masterplan Meerstad Groningen.   

 

http://www.duikforum.nl/
http://www.duikforum.nl/
http://www.mfcengelbert.nl/
http://www.mfcengelbert.nl/
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Sieralgen waren niet aanwezig in het monster dat is onderzocht. In het verleden zijn deze soorten algen ook niet 

in de plas gezien. 

Verder is hier een potentieel toxische alg aangetroffen die geen blauwalg is, maar een haptofyt: Chrysochromu-

lina parva. Van deze soort zijn echter studies die toxiciteit van deze soort beamen39, maar ook studies die het 

tegendeel bewijzen.40 De soort is echter niet in grote aantallen in het monster gezien. In het verleden is deze 

soort ook al de locatie aangetroffen (Tabel 65). 

Voor deze locatie is geen KRW score te geven voor de maatlat soortensamenstelling want er is geen sprake van 

een bloei (zie Van der Molen et al. 2016).  

 

Tabel 67 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 10 Middelberterplas. Gekleurde cellen geven aan wat de 

KRW beoordeling (watertype M27) van de desbetreffende parameter is (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig, oranje = ontoerei-

kend, rood = slecht). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   14:10  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   15:15  Emers – oeverzone   45 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   12  Submers maximaal 1 

Aantal submonsters plankton   2  Totaal   5 

Temperatuur (°Celsius)   16  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   4  Flab maximaal 1 

Bewolking licht met regen  Oevervegetatie algemeen  (%) 

     Totaal   95 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag   5 

x 237985 238218 238399  Struiklaag maximaal 5 

y 581863 581818 581925  Kruidlaag   90 

     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens Aantal 
Zuurgraad 8,27 8,33 8,33  Watervogels - 0 
Redox (mV) 172,30 165,80 308,60  Sprinkhanen - 0 
O2 (%) 106,70 98,90 105,10  Libellen Blauwe glazenmaker 2 
O2 (ppm) 8,85 8,28 8,74  Dagvlinders - 0 
EGV (S/cm) 12.420 12.360 12.340     
Watertemperatuur (°C) 23,02 22,60 22,84     
Doorzicht (cm) > 150 > 150 > 150     

 

 

Tabel 68 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 10 Middelberterplas. In blauw aangegeven taxa doen mee in de KRW beoordeling van 

watertype M27. 

Taxon Taxon Taxon 

Achnanthidium minutissimum groep Diatoma tenuis Oocystis 

Amphipleura pellucida? Microcystis Oscillatoriales 

Chrysochromulina parva Navicula Scenedesmus 

Cyclotella meneghiniana groep Navicula rhynchotella? Ulnaria acus 

 

 

  

                                                                 

39 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
40 Simonsen S & Moestrup Ø 1997. Toxicity tests in eight species of Chrysochromulina (Haptophyta). Canadian Journal of Botany 75(1): 129 – 
136. 
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Zoöplankton  

Tijdens de zoöplanktonanalyse van het monster uit de Middelberterplas zijn 10 taxa waargenomen (Tabel 69). 

De soortenrijkdom is hiermee vrij beperkt. Het monster bestond voornamelijk uit Copepoda nauplii, Diaphano-

soma brachyurum en Hexarthra.  

Een soort als Diaphanosoma brachyurum is typisch een soort van grote, open wateren. Soorten uit de Keratella 

cochlearis-groep zijn raderdieren die in zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomen. Ze zijn ook in 

de ondiepe delen van voedselrijke wateren gezien. Deze soorten komen ook voor in zwak brakken wateren.  

Scapholeberis mucronata is een watervlo van open, voedselrijk water, maar de soort zoekt ook de ondiepe delen 

van voedselarme tot matig voedselrijke wateren op. De soort is ook te vinden in zwak brakke wateren. 

In ecologisch opzicht is deze plas voor wat betreft de samenstelling van het zoöplankton weinig interessant. 

 

Tabel 69 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 10 Middelberterplas. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Anuraeopsis fissa 1  , aanwezig maar sporadisch 

Copepoda nauplii 2  1 enkele 

Cyclopoida copepodiet 1  2 algemeen 

Diaphanosoma brachyurum 2    

Hexarthra 2    

Keratella cochlearis cochlearis 1    

Keratella paludosa ,    

Polyarthra 1    

Scapholeberis mucronata 1    

Trichocerca 1    

 

 

Vegetatie 

De bedekking van de emerse vegetatie in deze plas scoorde ‘zeer goed’ (Tabel 67). De bedekking met drijvende 

en ondergedoken waterplanten was nihil, waardoor de scores respectievelijk uitkwamen op ‘matig’ voor drij-

vende vegetatie en ‘slecht’ voor de ondergedoken waterplanten. De score voor de oevervegetatie was ook ‘zeer 

goed’.  

Tijdens het veldbezoek zijn slechts 10 plantensoorten waargenomen (Tabel 70). Alleen in de Plas A.G. Wilder-

vanckkanaal werden nog minder soorten aangetroffen. Riet was ook in de Middelberterplas dominant. Nagenoeg 

alle overige soorten werden af en toe aangetroffen. Vegetatie drijvend op het wateroppervlak is in het geheel 

niet aangetroffen. Onder water deden alleen kleine lisdodde en riet mee aan de structuur van de vegetatie. Wil-

gen op de oever voerden daar de boventoon. Geen van de soorten is vernoemd op de Groninger Lijst en de Rode 

Lijst of met een speciale beschermingsstatus opgenomen in de Wet natuurbescherming. De soorten die aange-

troffen zijn, zijn nagenoeg allemaal planten met een voorkeur voor een voedselrijke standplaats. Geen van de 

soorten wordt ook gebruikt bij de KRW beoordeling van het watertype M27. Omdat er geen soorten zijn aange-

troffen die deelnemen in de KRW beoordeling kan er voor deze locatie geen EKR worden berekend en dus ook 

geen KRW beoordeling worden uitgesproken. 
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Tabel 70 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 10 Middelberterplas. Vetgedrukte soorten zijn 

aangemerkt als oorspronkelijke exoten. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Gewone esdoorn o    

Harig wilgenroosje o    

Hazelaar o    

Kleine lisdodde o o  o 

Late guldenroede o    

Populier o    

Riet d d  d 

Spaanse aak o    

Wilg lf    

Zwarte els o    

 

 

Samenvatting beoordeling Middelberterplas 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • KRW Chl a 

• KRW tP 

• KRW pH 

• 24 taxa FP 

• 2 soorten GL 

• 1 soort RL 

• 9 soorten Wnb 

• ‘goede waterkwaliteit’ 

 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Zicht 

• KRW Em 

• KRW Oev 

 

Minpunten • KRW Cl 

• KRW Zicht 

• KRW tN 

• KRW O2 

• Toxische algen 

 

 

• KRW pH 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• 12 taxa FP 

• 0 taxa SA 

• 10 taxa ZP 

• 0 taxa GL, RL, Wnb 
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Locatie 11 Scharmerplas   M14  Eindoordeel:    plek 12 

 

Omschrijving van de locatie 

De Scharmerplas maakt deel uit van De Borgmeren, een woonwijk in Harkstede (oostelijk van Groningen-Stad). 

Het zuidelijk deel heet de Scharmerplas (ook wel Scharmergat of Borgmeer) en heeft een oppervlakte van circa 

23 Ha. Het noordelijk deel is ook binnen deze studie bezocht (Locatie 1 Borgmeren). De Scharmerplas heeft een 

zandbodem en er is verhoudingsgewijs weinig schaduw op het water. Delen van deze plas zijn omringd met een 

houten beschoeiing. Langs de randen vinden we een uitgebreide rietkraag met daarachter een smalle bomenrij 

met voornamelijk zwarte els, wilg, berk, populier, braam en zomereik. Een groot deel van de oever van deze zui-

delijke plas behoort tot recreatiepark De Borgmeren, waardoor dit deel van de oever afviel voor onderzoek. In 

de noordoosthoek van de plas bevindt zich vermoedelijk een waterverbinding met het noordelijk deel van de 

Borgmeren. Ook halverwege de noordwestelijke oever lijkt een doorgang naar de noordplas aanwezig. 

 

Historische gegevens 

In de Nationale Databank Flora en Fauna zijn van deze plaswaarnemingen van slechts drie soorten bekend: fuut, 

grote zilverreiger en wilde eend (alleen waargenomen in 2013). Alleen de fuut en de wilde eend staan vernoemd 

op de Lijst Groninger soorten en habitats. Er zijn geen soorten van de Rode Lijst aangetroffen. 

Het Waterschap Hunze en Aa’s had verder geen aanvullende biotische of abiotische data beschikbaar.  

Op internet hebben we verder geen relevante informatie over deze plas gevonden behalve het volgende. Alleen 

in de toelichting op het bestemmingsplan Meerstad-Midden41 uit 2007 werd vermeld dat het water in de Borg-

meren van goede kwaliteit is. Een toelichting hierop bleef echter uit. 

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

Zowel de zuurgraad, als de zuurstofhuishouding en de watertemperatuur van deze plas, gemeten tijdens de 

quickscan scoorde ‘zeer goed’ (Tabel 71). Zowel de redoxpotentiaal als het elektrisch geleidend vermogen (EGV) 

van de Scharmerplas was vrij hoog. In beide gevallen zat de Scharmerplas bij de hoogste vier locaties. Met het 

heersende EGV is de plas te karakteriseren als poly-ionisch water. Het doorzicht van minimaal 50 cm reikte tot 

de bodem, waardoor de score van ‘ontoereikend’ feitelijk een onderschatting is.  

                                                                 

41 https://www.meerstad.eu/app/uploads/2013/10/bijlage-b-071220-bp-toelichting.pdf 
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Tabel 71 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 11 Scharmerplas. Cursief gedrukte soorten behoren tot de 

Lijst Groninger soorten en habitats. Gekleurde cellen geven aan wat de KRW beoordeling (watertype M14) van de desbetreffende parameter 

is (blauw = zeer goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = slecht). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   08:45  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   11:00  Emers – oeverzone   45 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   10  Submers maximaal 1 

Aantal submonsters plankton   2  Totaal   5 

Temperatuur (°Celsius)   17  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   2  Flab maximaal 1 

Bewolking licht en regen  Oevervegetatie algemeen  (%) 
     Totaal   100 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag maximaal 5 

x 242898 242448    Struiklaag maximaal 1 

y 580254 579919    Kruidlaag   90 
     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens Aantal 
Zuurgraad 8,44 8,24   Watervogels Fuut 2 
Redox (mV) 172,50 174,30   Watervogels IJsvogel 1 
O2 (%) 90,00 82,60   Watervogels Meerkoet 1 
O2 (ppm) 7,84 7,15   Watervogels Meeuw 1 
EGV (S/cm) 1.022 1.029   Sprinkhanen - 0 
Watertemperatuur (°C) 22,31 22,79   Libellen Gewone oeverlibel 2 
Doorzicht (cm) > 50 > 50   Dagvlinders - 0 

 

 

Biotiek overig 

Tijdens de quickscan zijn 4 vogelsoorten vastgelegd (Tabel 71). De fuut en de meerkoet en meeuwen staan ver-

meld op de Groninger Lijst. Bij de insecten is alleen een gewone oeverlibel waargenomen, geen sprinkhanen of 

dagvlinders. Geen van de bovengenoemde soorten staat op de Rode Lijst. Los van de genoemde vogelsoorten 

zijn er geen soorten met een specifieke beschermingsstatus binnen de Wet natuurbescherming waargenomen. 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 39 taxa waargenomen (Tabel 72). Hiervan 

doen 24 taxa mee in de KRW beoordeling. Er waren binnen dit monster geen taxa die duidelijk domineerden. De 

dinoflagellaat Ceratium hirundinella is in het monster aangetroffen. Dit is een soort die vaak voorkomt in grote, 

open wateren. 

Blauwalgen waren aanwezig in de vorm van Chroococcus limneticus, Microcystis, Merismopedia cf. convoluta, 

Snowella/Woronichinia en Woronichinia naegeliana, maar domineerden dus niet. Hieronder zitten ook genera 

die potentieel toxische soorten bevatten.42  

Sieralgen zijn ook aangetroffen in het monster dat is onderzocht. Hierbij zijn 5 taxa onderscheiden, waarbij de 

meeste ook bekend zijn van voedselrijk water. Alleen Cosmarium abbreviatum komt doorgaans voor in matig 

voedselrijke wateren.  

Verder is hier een potentieel toxische alg aangetroffen die geen blauwalg is, maar een haptofyt: Chrysochromu-

lina parva. Van deze soort zijn echter studies die toxiciteit van deze soort beamen43, maar ook studies die het 

tegendeel bewijzen.44 De soort is echter niet in grote aantallen in het monster gezien. Voor deze locatie is geen 

                                                                 

42 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV,Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
43 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
44 Simonsen S & Moestrup Ø 1997. Toxicity tests in eight species of Chrysochromulina (Haptophyta). Canadian Journal of Botany 75(1): 129 – 
136. 
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KRW score te geven voor de maatlat soortensamenstelling want er is geen sprake van een bloei (zie Van der 

Molen et al. 2016). 

Zoöplankton  

Tijdens de analyse van het zoöplankton zijn 9 taxa waargenomen (Tabel 73). Er zijn dus maar relatief weinig 

soorten gezien. Wat wel veel door het monster aanwezig was zijn exemplaren van het geslacht Ceratium. Dit zijn 

eencellige dinoflagellaten behorende tot het fytoplankton (zie ook bespreking fytoplankton). 

Een soort als Diaphanosoma brachyurum is typisch een soort van grote, open wateren. Soorten uit de Keratella 

cochlearis-groep zijn raderdieren die in zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomen. Ze zijn ook in 

de ondiepe delen van voedselrijke wateren gezien. Deze soorten komen ook voor in zwak brakken wateren. 

Ondanks het beperkte aantal soorten zoöplankton werd er in het monster wel een weinig algemene soort aange-

troffen: de watervlo Disparalona leei. Dit maakt de onderzoekslocatie dan toch ecologisch interessant.  

 

Tabel 72 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 11 Scharmerplas. In blauw gedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van water-

type M14. In groen aangegeven algen zijn sieralgen.  

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Acanthoceras zachariasii Coelastrum astroideum Mallomonas Pseodokephyrion entzii 

Aphanizomenon klebahnii Cosmarium abbreviatum Merismopedia cf. convoluta Snowella/Woronichinia rond 

Aphanocapsa Cosmarium cf. abbreviatum Microcystis Sphaerocystis? 

Asterionella formosa Cryptomonas Nephrodiella Staurastrum chaetoceras 

Ceratium cf. furcoides Desmodesmus arcuatus Oocystis Staurastrum planctonicum 

Ceratium hirundinella Desmodesmus costatogranulatus Pantocsekiella ocellata Tetraedron minimum 

Chlamydomonas Dinophyceae Pediastrum duplex var. duplex Tetrastrum komarekii 

Chroococcus limneticus Fragilaria crotonensis Pediastrum simplex Uroselenia longiseta 

Chrysochromulina parva Koliella Phacotus lenticularis Woronichinia naegeliana 

Closterium aciculare Komvophoron Pleurochloridaceae  

 

Tabel 73 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 11 Scharmerplas. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Bosmina pellucida 1  , aanwezig maar sporadisch 

Copepoda nauplii 3  1 enkele 

Cyclopoida copepodiet 2  2 algemeen 

Diaphanosoma brachyurum 1  3 dominant 

Disparalona leei ,    

Keratella cochlearis cochlearis 2    

Keratella cochlearis hispida 1    

Polyarthra 1    

Trichocerca 1    

 

Vegetatie 

De bedekking van de emerse vegetatie in deze plas scoorde ‘zeer goed’ (Tabel 71). De bedekking met drijvende 

en ondergedoken waterplanten was nihil, waardoor de scores respectievelijk uitkwamen op ‘matig’ voor drijven-

de vegetatie en ‘slecht’ voor de ondergedoken waterplanten. De score voor de oevervegetatie was ook ‘zeer 

goed’.  

In totaal zijn er op deze locatie 20 soorten op naam gebracht (Tabel 74). Riet en zwarte els werden hier het meest 

gezien. Als drijvende vegetatie zijn alleen kikkerbeet en mannagras gevonden en op een enkele plek lag moeras-

vergeet-me-nietje op het wateroppervlak. Daarnaast kwamen soorten als gewone es, grote egelskop, harig wil-

genroosje, liesgras en wilg geregeld in het terrein voor. Geen van de aangetroffen soorten is vermeld op de Gro-

ninger Lijst, dan wel Rode Lijst en geen van deze soorten is specifiek beschermd onder de Wet natuurbescher-

ming. Twee soorten (kikkerbeet en veenwortel) doen mee in de KRW beoordeling van watertype 14. Het oordeel 

van de KRW over deze locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en oeverplanten is ‘ontoereikend’. 
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Tabel 74 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 11 Scharmerplas. In blauw gedrukte soorten zijn 

aangemerkt als soorten die mee doen in de KRW beoordeling van het watertype M14. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Gele lis o o  o 

Gele waterkers  r  r 

Gewone es lf    

Grote egelskop lf lf  lf 

Grote lisdodde o    

Grote waterweegbree  r  r 

Harig wilgenroosje lf    

Hoge cyperzegge o o  o 

Kikkerbeet   o o 

Liesgras lf lf  lf 

Mannagras o  o o 

Moerasandoorn o    

Moeras-vergeet-me-nietje  r r r 

Pitrus o o  o 

Riet d d  d 

Ruwe berk o    

Veenwortel r r  r 

Waterzuring o o  o 

Wilg lf    

Zwarte els cd    

 

Samenvatting beoordeling Scharmerplas 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • ‘goede waterkwaliteit’ 

 

• KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• 3 soorten GL 

• 4 soorten Wnb 

 

Minpunten • Relatief weinig soorten vastgelegd 

• 0 soorten GL 

• 0 soorten RL 

• 3 soorten Wnb 

 

 

• KRW Zicht, maar bodemzicht 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 39 taxa FP 

• 5 taxa SA 

• 9 taxa ZP 

• 0 soorten RL 

• Toxische algen maar geen bloei 
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Locatie 12  Natuurplas Midwolda  M14  Eindoordeel:    plek 2 

 

Omschrijving van de locatie 

Ten westen van het Oldtambtmeer en het nieuwe dorp Blauwe stad liggen twee plassen, waarvan de natuurplas 

de meest noordelijke is (zie ook locatie 8) en een oppervlakte van ongeveer 18 Ha heeft. Ten tijde van de bemon-

stering was de plas vergeven van de ganzen. Met honderden zaten deze vogels in het westelijk deel van de plas. 

Om deze grote hoeveelheid vogels niet te verstoren, maar ook omdat deze oever niet goed te bereiken was is de 

westelijke oever niet onderzocht. Het terrein was niet heel goed toegankelijk door afzetting met schrikdraad. 

Verder was het onduidelijk of grazers ten tijde van de bemonsteringen aanwezig waren. Er zijn wel enigszins 

verse sporen aangetroffen. De bemonstering is dus enigszins voorzichtig uitgevoerd om eventuele grazers niet 

op de jagen. Nagenoeg overal was sprake van flauwe oevers en in het water waren opvallend veel soorten onder-

gedoken waterplanten aanwezig. Er was slechts een beperkte invloed van schaduw op de plas. 

 

Historische gegevens 

In de Nationale Databank Flora en Fauna waren diverse gegevens van deze plas beschikbaar (Tabel 75). Hierbij 

zijn gegevens van zowel libellen, vaatplanten en vogels vastgelegd. Alleen bij de vogels zijn soorten aangetroffen 

welke vernoemd zijn in de Groninger Lijst of de Rode Lijst. 

Het Waterschap Hunze en Aa’s had verder geen aanvullende biotische of abiotische data beschikbaar.  

Op internet troffen we verder ook geen relevante informatie voor deze quickscan aan.  

 

Tabel 75 Gegevens van Locatie 12 Natuurplas Midwolda uit de Nationale Databank Flora en Fauna, periode 2013 – 2018. Cursief gedrukte 

soorten staan op de Lijst Groninger soorten en habitats. Soorten aangemerkt met een * staan op de Rode Lijst.  

 

Insecten - Libellen Vaatplanten Vogels 

Vroege glazenmaker Smalle weegbree Havik 

Vaatplanten Watermunt Knobbelzwaan 

Blauw glidkruid Wolfspoot Koekoek* 

Gele lis Zwarte els Krakeend 

Gestreepte witbol Vogels Matkop* 

Grote kattenstaart Aalscholver Meerkoet 

Grote wederik Blauwe Reiger Nonnetje 

Kale jonker Fitis Smient* 

Kruipende boterbloem Fuut Tafeleend 

Lidrus Grauwe gans Wilde eend 

Moerasrolklaver Grote zaagbek  

Riet Grote zilverreiger  
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Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

Zowel de zuurgraad als de zuurstofhuishouding en de gemeten watertemperatuur zijn ‘zeer goed’ beoordeeld 

(Tabel 76). De redoxpotentiaal in deze plas was vergelijkbaar met veel van de andere onderzochte plassen. Het 

elektrisch geleidend vermogen (EGV) was ook vergelijkbaar met wat er in de andere plassen is gemeten (-meso-

ionisch). Het doorzicht tijdens de quickscan was minimaal 50 cm, waarmee de KRW beoordeling op ‘ontoe-

reikend’ bleef steken. Omdat er sprake is van bodemzicht kunnen we ervan uitgaan dat de KRW beoordeling een 

onderschatting van de werkelijkheid is.  

 

Tabel 76 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 12 Natuurplas Midwolda. Cursief gedrukte soorten be-

horen tot de Lijst Groninger soorten en habitats. Gekleurde cellen geven aan wat de KRW beoordeling (watertype M14) van de desbetref-

fende parameter is (blauw = zeer goed, geel = matig, oranje = ontoereikend). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   12:00  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   13:00  Emers – oeverzone   40 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   7  Submers maximaal 5 

Aantal submonsters plankton   1  Totaal maximaal 5 

Temperatuur (°Celsius)   21  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   3  Flab maximaal 1 

Bewolking zwaar en regen  Oevervegetatie algemeen   (%) 
     Totaal   100 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag   5 

x 263575 263543 263543  Struiklaag maximaal 10 

y 578145 578174 578223  Kruidlaag   95 
     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 
Zuurgraad 7,95 7,71 7,57  Watervogels Grauwe gans 300 
Redox (mV) 143,50 97,30 117,30  Watervogels Knobbelzwaan 2 
O2 (%) 109,80 94,40 99,10  Watervogels Grote zilverreiger 1 
O2 (ppm) 9,84 8,47 8,93  Sprinkhanen - 0 
EGV (S/cm) 341 344 344  Libellen - 0 
Watertemperatuur (°C) 21,03 21,04 20,77  Dagvlinders - 0 
Doorzicht (cm) > 50 > 45 > 50     

 

 

Biotiek overig 

Als overige waarnemingen binnen deze quickscan zijn alleen maar drie vogelsoorten waargenomen (Tabel 76), 

geen sprinkhanen, libellen of dagvlinders. Dit zal zeker te maken hebben gehad met de slechte weersomstandig-

heden. Van de waargenomen vogelsoorten (die allemaal beschermd worden onder de Wet natuurbescherming) 

staan er twee op de Lijst Groninger soorten en habitats. Geen van de aangetroffen soorten zijn Rode Lijst-soor-

ten. Alle drie de aangetroffen vogels werden in het verleden ook al eens op of rondom de plas waargenomen.  

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 73 taxa waargenomen (Tabel 77). Alleen op 

de locatie Sassenhein noord zijn tijdens de quickscan meer fytoplanktontaxa waargenomen. Hiervan doen 30 

taxa mee in de KRW beoordeling. Er waren binnen dit monster geen taxa die duidelijk domineerden.  

Wat in dit monster opviel is dat er veel sieralgen in aanwezig waren. Er zijn 12 taxa onderscheiden. Dat is een 

redelijk aantal. Alleen op Locatie 13 (Beersterplas) en Locatie 32 (Plas Kemperpark) zijn meer sieralgentaxa 

onderscheiden. Veel daarvan zijn vrij algemene soorten die ook in voedselrijk water voorkomen, maar er zitten 

ook taxa tussen van matig voedselrijk water (Cosmarium botrytis, Cosmarium turpinii en Staurastrum manfeldtii) 

of zelfs van voedselarm, zuur water (Staurodesmus omearae).  
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Blauwalgen zoals Merismopedia cf. elegans en Microcystis waren ook aanwezig, maar domineerden niet. Het zijn 

wel taxa die verdacht worden van toxiciteit. 

Verder is hier een potentieel toxische alg aangetroffen die geen blauwalg is, maar een haptofyt: Chrysochromu-

lina parva. De soort is echter niet in grote aantallen in het monster gezien. Voor deze locatie is geen KRW score 

te geven voor de maatlat soortensamenstelling want er is geen sprake van een bloei (zie Van der Molen et al. 

2016). 

Daarnaast zijn er tijdens de zoöplanktonanalyse (zie kopje hierna) geregeld diverse sieralgen waargenomen. 

Closterium monoliferum en Cosmarium reinforme zijn daar bijvoorbeeld bij aangetroffen en dit zijn sieralgen-

soorten van matig voedselrijke, licht zure tot basische wateren. 

 

Tabel 77 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 12 Recreatieplas Midwolda. In blauw gedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling 

van watertype M14. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Acanthoceras zachariasii Cosmarium turpinii Golenkinia/Golenkiniopsis Phacus tortus 

Achnanthidium minutissimum groep Crucigenia tetrapedia Gonyostomum semen Plagioselmis nannoplanctica 

Botryococcus Cryptomonas Lepocinclis steinii Pleurochloridaceae 

Ceratium cf. furcoides Cryptophyceae > 10 µm Merismopedia cf. elegans Pseudopedinella 

Chroococcales 1-2 µm Cyanocatena imperfecta Microcystis Pseudostaurastrum limneticum 

Chroomonas coerulea Cyanogranis Monoraphidium contortum Rhodomonas 

Chrysochromulina parva Cyanophyta dun filamentje Mychonastes Siderocelis ornata 

Closterium acutum var. variabile Cyclostephanos dubius Nephrochlamys subsolitaria Staurastrum manfeldtii 

Closterium limneticum Desmodesmus Nephrodiella Staurastrum tetracerum 

Closterium moniliferum Desmodesmus denticulatus Nitzschia Staurodesmus omearae 

Closterium tumidulum Desmodesmus subspicatus Oocystis Tetraedron caudatum 

Cocconeis placentula Dinophyceae groot Pediastrum boryanum Trachelomonas groot, ovaal 

Coelastrum astroideum Dinophyceae klein Pediastrum boryanum var. boryanum Trachelomonas groot, ovaal, stekels 

Colacium Euglena Pediastrum duplex var. duplex Trachelomonas klein, ovaal, kraagje 

Coscinodiscophyceae Euglena oxyuris Pediastrum simplex Trachelomonas met hals, ovaal 

Cosmarium Euglena spirogyra Pediastrum tetras Treubaria schmidlei 

Cosmarium botrytis Euglena texta var. salina Phacus caudatus  

Cosmarium formosulum Euglena tripteris Phacus orbicularis  

Cosmarium reniforme Fragilaria Phacus platyaulax  

 

 

Zoöplankton  

Bij de analyse van het zoöplanktonmonster uit de Recreatieplas Midwolda zijn 17 taxa onderscheiden (Tabel 78). 

Hiermee zat deze locatie bij de zes hoogst scorende locaties als het gaat om het aantal taxa aan zoöplankton. 

Trichocerca was hier dominant. Daarnaast werden ook geregeld de volgende taxa gezien: Copepoda nauplii en 

Scapholeberis mucronata.  

Scapholeberis mucronata is een watervlo van open, voedselrijk water, maar de soort zoekt ook de ondiepe delen 

van voedselarme tot matig voedselrijke wateren op. De soort is ook te vinden in zwak brakke wateren. Acroperus 

harpea is een soort van ondiepe, voedselarme tot voedselrijke wateren. De soort heeft een voorkeur voor 

plekken met hoornblad, waterpest of fonteinkruiden.  

Asplanchna is een genus dat zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomt, en ook de ondiepere delen 

van plassen opzoekt. Dit genus komt ook voor in zwak brakke wateren.  

Bosmina cornuta is een watervlo die geregeld voorkomt in zwak brakke tot brakke wateren. Ceriodaphnia 

quadrangula is een watervlo van ondiepe, voedselarme of matig voedselrijke wateren. De soort heeft een 

voorkeur voor plekken tussen waterplanten. Cydorus sphaericus is een watervlo van open, voedselrijke plassen, 

maar zoekt ook ondiepe, eutrofe, zure wateren op.  
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Graptoleberis testudinaria is een watervlo van ondiep, voedselarm tot voedselrijk water. De soort lijkt een 

voorkeur te hebben voor plekken met hoornblad en/of waterpest, ondergedoken waterplanten dus.  

Lecane is een genus van raderdiertjes dat doorgaans in zure wateren wordt opgemerkt. 

In het monster zijn relatief veel taxa onderscheiden. Op basis van de waargenomen taxa beoordelen we deze 

locatie als ecologisch relevant.   

 

Tabel 78 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 12 Recreatieplas Midwolda. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Acroperus harpae ,  , aanwezig maar sporadisch 

Asplanchna ,  1 enkele 

Bosmina cornuta ,  2 algemeen 

Bosmina pellucida 1  3 dominant 

Brachionus angularis 1    

Ceriodaphnia quadrangula ,    

Chydorus sphaericus ,    

Copepoda nauplii 2    

Cyclopoida copepodiet 1    

Graptoleberis testudinaria ,    

Hexarthra ,    

Lecane luna 1    

Lecane lunaris 1    

Polyarthra 1    

Pompholyx 1    

Scapholeberis mucronata 2    

Trichocerca 3    

 

 

Vegetatie 

Het bedekkingspercentage met emerse vegetatie is beoordeeld als ‘zeer goed’ (Tabel 76). Het bedekkingsper-

centage aan drijvende of ondergedoken waterplanten is dusdanig laag dat de KRW beoordeling in beide gevallen 

‘matig’ is. De beoordeling van het bedekkingspercentage aan oevervegetatie is beoordeeld als ‘zeer goed’. 

In totaal zijn er op deze locatie 18 soorten planten vastgelegd (Tabel 78). Van de Lijst Groninger soorten en habi-

tats is 1 soort gezien: Stomp fonteinkruid. Deze soort staat ook op de Rode Lijst. Van de lijst met 18 soorten zijn 

er 5 die mee doen aan de KRW beoordeling van watertype M14. Geen van de soorten heeft een specifieke be-

schermingsstatus binnen de Wet natuurbescherming. Twee van de soorten zijn bovendien vastgelegd als exoot: 

late guldenroede en smalle waterpest. Late guldenroede is een soort die overgekomen is uit Noord-Amerika, 

maar als sinds 1854 in ons land voorkomt. Smalle waterpest komt uit de Verenigde Staten en de eerste waar-

neming hiervan in Nederland werd al lang geleden gedaan, in 1941. Aan de zone drijvende watervegetatie neemt 

alleen sterrenkroos in dit geval deel. Aan het submerse deel van de vegetatie doen meerdere soorten mee. De 

samenstelling van de vegetatie maakt in het algemeen een voedselrijke indruk. Het oordeel van de KRW over 

deze locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en oeverplanten is ‘matig’. 
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Tabel 79 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 12 Natuurplas Midwolda. In blauw gedrukte 

soorten zijn soorten die mee doen in de KRW beoordeling van het watertype M14. Vetgedrukte soorten zijn exoten. Cursief gedrukte soorten 

zijn opgenomen in de Groninger Lijst. Soorten aangegeven met een * staan vermeld op de Rode Lijst. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Breekbaar kransblad    lf 

Doorgroeid fonteinkruid    lf 

Gele lis o    

Gewone waterbies f f  f 

Grof hoornblad    r 

Grote kattenstaart o    

Grote lisdodde o o  o 

Kleine lisdodde lf lf  lf 

Late guldenroede o    

Liesgras lf lf  lf 

Naaldwaterbies lf o  lf 

Riet d d  d 

Smalle waterpest    lf 

Sterrenkroos   lf lf 

Stomp fonteinkruid*    o 

Watermunt o    

Wilg o    

Wolfspoot o    

 

 

Samenvatting beoordeling Natuurplas Midwolda 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • 11 soorten GL 

• 3 soorten RL 

• 11 soorten Wnb 

 

• KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• 73 taxa FP 

• 12 taxa SA 

• 17 taxa ZP 

• 3 soorten GL 

• 3 soorten Wnb 

 

Minpunten • Relatief weinig soorten vastgelegd 

 

 

• KRW Zicht, maar bodemzicht 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 1 soorten RL 
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Locatie 13 Beersterplas   M14  Eindoordeel:    plek 11 

 

Omschrijving van de locatie 

Visplas gelegen in een agrarisch gebied ten zuiden van Beerta, een dorp ten westen van Blauwe Stad. De plas 

heet ook wel Beersterkoele en is ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de A7 (en later voor de verbre-

ding van de A7). In jaren 70 kreeg de plas de huidige vorm en heeft nu een oppervlakte van ongeveer 16 Ha. De 

plas is tot 13 meter diep en wordt omgeven door een wal van keileem die beplant is met bomen en struiken. Op 

deze wal groeit voornamelijk wilg, zwarte els, meidoorn, eik, berk, es en hazelaar. De plas ligt deels in een houten 

beschoeiing en heeft een zandbodem. Rondom de plas ligt een weg (De Horst) vanwaar diverse visstekken ge-

makkelijk kunnen worden bereikt. Deze weg is ook gebruikt om een indruk te krijgen van de gehele plas. Waar 

nodig/mogelijk werd telkens uitgestapt om de actuele situatie te bekijken. Oeverrand is behoorlijk beschaduwd 

door overhangende bomen, maar in het midden van de plas is deze vrij van schaduw. 

 

Historische gegevens 

In de Nationale Databank Flora en Fauna zijn voor deze plas alleen gegevens van vogels vastgelegd: aalscholver, 

buizerd, fuut, grote zilverreiger, ijsvogel, kuifeend, lepelaar, nijlgans, oeverzwaluw, putter en wilde eend.  

Het Waterschap Hunze en Aa’s had verder geen aanvullende biotische of abiotische data beschikbaar.  

Volgens www.duikforum.nl zijn er rivierkreeftjes in de plas aanwezig en bestaat het visbestand voornamelijk uit 

witvis en snoek. Het zicht in deze plas is niet altijd geweldig, hooguit 1 tot 2 meter. Volgens een artikel van Berend 

Voslamber45 zijn er in deze plas tussen 1978 en 1981 diverse vogelsoorten waargenomen: aalscholvers, berg-

eenden, brilduiker (Rode Lijst: gevoelig), Canadese ganzen, dodaars, futen, grauwe gans, grote zaagbek, knobbel-

zwanen, kolganzen, krakeend, kuifeend, meerkoet, nonnetje, pijlstaart, roodkeelduikers, slobeend (Rode Lijst: 

kwetsbaar), smienten (Rode Lijst: gevoelig), tafeleend, waterhoen, wilde eend, wintertaling (Rode Lijst: kwets-

baar). Hiermee komt het totaal aantal in het verleden aangetroffen vogelsoorten op 28, waarvan er 19 opgeno-

men zijn in de Lijst Groninger soorten en habitats. Van de 28 soorten zijn er ook 5 vernoemd in de Rode Lijst. 

 

  

                                                                 

45 http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document;docid=549580 

http://www.duikforum.nl/
http://www.duikforum.nl/


Quickscan ecologische waarde 

 

138 van 349 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

Zowel de zuurgraad als de zuurstofhuishouding en de watertemperatuur vastgesteld tijdens de quickscan op 

deze locatie zijn beoordeeld met ‘zeer goed’ (Tabel 80). De redoxpotentiaal in deze plas was vergelijkbaar met 

veel van de andere onderzochte plassen. Het elektrisch geleidend vermogen (EGV) was vrij laag in vergelijking 

met wat er in de andere plassen is gemeten (-meso-ionisch). De Beersterplas zat bij de vier laagst scorende 

locaties als het gaat om het EGV. Het doorzicht is aanvankelijk beoordeeld met een score ‘matig’, maar er was 

op alle meetpunten sprake van bodemzicht, waardoor deze beoordeling een onderwaardering is.  

 

Tabel 80 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 13 Beersterplas. Cursief gedrukte soorten behoren tot de 

Lijst Groninger soorten en habitats. Gekleurde cellen geven aan wat de KRW beoordeling (watertype M14) van de desbetreffende parameter 

is (blauw = zeer goed, geel = matig). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   07:53  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   09:38  Emers – oeverzone   40 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   10  Submers   25 

Aantal submonsters plankton   2  Totaal   5 

Temperatuur (°Celsius)   19  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   3  Flab maximaal 1 

Bewolking zwaar en regen  Oevervegetatie algemeen (%) 
     Totaal   80 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag   10 

x 269133 269214 268962  Struiklaag   10 

y 575744 575633 575500  Kruidlaag   70 
     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens Aantal 
Zuurgraad 6,92 7,26 7,41  Watervogels Fuut 2 
Redox (mV) 139,00 156,70 167,30  Watervogels Knobbelzwaan 1 
O2 (%) 92,50 99,80 104,30  Sprinkhanen - 0 
O2 (ppm) 8,27 8,91 9,23  Libellen - 0 
EGV (S/cm) 300 252 247  Dagvlinders - 0 
Watertemperatuur (°C) 21,20 21,25 21,70     

Doorzicht (cm) > 70 > 70 > 70     

 

 

Biotiek overig 

Als aanvullende waarnemingen zijn alleen watervogels vastgesteld (Tabel 80). Zowel fuut als knobbelzwaan staat 

op de Lijst Groninger soorten en habitats. Geen van deze soorten is vermeld in de Rode Lijst. Er zijn tijdens de 

quickscan geen sprinkhanen, libellen of dagvlinders aangetroffen, zeer waarschijnlijk door de slechte weersom-

standigheden.  

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 42 taxa waargenomen (Tabel 81). Hiervan 

doen 18 taxa mee in de KRW beoordeling. Chrysochromulina parva, een potentieel toxische soort46, domineerde 

in het monster van deze plas. Er werd zelfs een bloei van categorie 35 bereikt (Bloei van Chrysochromulina parva, 

criterium 10.000 cellen/ml). Ook de dinoflagellaat Ceratium hirundinella is in het monster aangetroffen. Dit is 

een soort die vaak voorkomt in grote, open wateren. 

                                                                 

46 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
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Blauwalgen waren ook aanwezig, maar domineerden niet (Aphanizomenon klebahnii, Dolichospermum cf. flos-

aquae en Woronichinia naegeliana).  

Daarnaast waren opvallend veel soorten sieralgen aanwezig (13 taxa). Alleen bij de plas in het Kemperpark (Loca-

tie 32) zijn meer sieralgentaxa onderscheiden. De meeste van deze sieralgen waren vrij algemene soorten van 

(matig) voedselrijke wateren. Enkele soorten echter vinden we doorgaans in voedselarm tot matig voedselrij 

water: Staurastrum furcigerum, Staurastrum orbiculare var. depressum en Staurodesmus dejectus. De KRW be-

oordeling van deze locatie voor wat betreft de soortensamenstelling van het fytoplankton (bloei van bepaalde 

algen) kwam uit op een score van ‘goed’.  

In het zoöplanktonmonster van deze locatie (zie kopje hieronder) zijn ook sieralgen aangetroffen, zoals Cos-

marium turpinii. Dit is een sieralg van matig voedselrijke wateren. 

 

Tabel 81 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 13 Beersterplas. Blauwgedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van watertype 

M14. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. In paars aangegeven algen vormden tijdens de quickscan een bloei en doen mee in de 

eerder¬genoemde KRW beoordeling. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Ankistrodesmus bibraianus Cosmarium turpinii** Nephrodiella Staurastrum orbiculare var. depressum 

Aphanizomenon klebahnii Cosmarium/Teilingia Nitzschia Staurastrum planctonicum 

Ceratium cf. furcoides Cryptomonas Oocystis Staurastrum tetracerum 

Ceratium hirundinella Desmodesmus Pediastrum boryanum var. boryanum Staurodesmus dejectus 

Chrysochromulina parva Desmodesmus naegelii Pediastrum tetras Tetraedron minimum 

Closterium acutum var. variabile Dictyosphaerium Plagioselmis nannoplanctica Tribophyceae 

Closterium moniliferum Dinophyceae Pleurochloridaceae Woronichinia naegeliana 

Coelastrum astroideum Dolichospermum cf. flos-aquae* Pseudocarteria peterhofiensis  

Coelastrum pseudomicroporum Euglenophyceae Pseudopedinella  

Cosmarium bioculatum Fragilaria Staurastrum cf. lunatum  

Cosmarium cf. punctulatum Mallomonas Staurastrum cf. oxyacanthum  
Cosmarium reniforme Monoraphidium contortum Staurastrum furcigerum  

* Dolichospermum is de nieuwe genusnaam van Anabaena. 

** Dit sieralgentaxon is alleen in het zoöplanktonmonster gezien en is derhalve niet meegenomen in de bepaling van de natuurwaarde op 

basis van de sieralgen. Dit omdat de bemonsteringsmethodiek verschilt tussen fytoplankton en zoöplankton. 

 

 

Zoöplankton  

In het monster van deze locatie zijn 15 zoöplanktontaxa onderscheiden (Tabel 82). Het meest talrijk waren Cope-

poda nauplii, Keratella cochlearis cochlearis, Polyarthra en Trichocerca.  

Ceriodaphnia quadrangula is een watervlo van ondiepe, voedselarme of matig voedselrijke wateren. De soort 

heeft een voorkeur voor plekken tussen waterplanten. Een soort als Diaphanosoma brachyurum is typisch een 

soort van grote, open wateren. Het monster was behoorlijk soortenrijk. Soorten uit de Keratella cochlearis-groep 

zijn raderdieren die in zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomen. Ze zijn ook in de ondiepe delen 

van voedselrijke wateren gezien. Deze soorten komen ook voor in zwak brakken wateren. Mytilina macronata 

spinigera is een minder algemeen raderdiertje van ondiepe, voedselarme tot voedselrijke wateren. De soort 

heeft een voorkeur voor plekken met waterplanten. Pleuroxus denticulatus is een watervlo van uit de ondiepe 

zone van voedselrijke wateren. De soort zoekt graag de waterplanten op. Polyphemus pediculus is een soort 

watervlo die vooral gevonden wordt in open water (voedselarm tot voedselrijk), maar de soort is ook te vinden 

in ondiepe, eutrofe wateren. De soort heeft bovendien een voorkeur voor zure wateren en lijkt zich graag op te 

houden tussen fonteinkruiden. 
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Tabel 82 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 13 Beersterplas. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Anuraeopsis fissa ,  , aanwezig maar sporadisch 

Ceriodaphnia quadrangula 1  1 enkele 

Copepoda nauplii 2  2 algemeen 

Cyclopoida copepodiet 1    

Daphnia juv 1    

Diaphanosoma brachyurum ,    

Eubosmina coregoni 1    

Keratella cochlearis cochlearis 2    

Keratella cochlearis hispida 1    

Mytilina mucronata spinigera 1    

Pleuroxus denticulatus ,    

Polyarthra 2    

Polyphemus pediculus ,    

Pompholyx ,    

Trichocerca 2    

 

 

Vegetatie 

Het bedekkingspercentage met emerse vegetatie is beoordeeld als ‘zeer goed’ (Tabel 80). Het bedekkingspercen-

tage aan drijvende of ondergedoken waterplanten is dusdanig laag dat de KRW beoordeling in beide gevallen 

‘matig’ is. Het bedekkingspercentage aan submerse vegetatie was relatief uitgebreid ten opzichte van de andere 

onderzochte diepe plassen, maar viel nog net binnen de klassegrens. In dit geval zijn we conservatief geweest en 

hebben de slechtste van de twee beoordelingen (‘matig’ en ‘goed’) gekozen. De beoordeling van het bedekkings-

percentage aan oevervegetatie is beoordeeld als ‘zeer goed’. 

 

Tabel 83 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 13 Beersterplas. In blauw gedrukte soorten zijn 

aangemerkt als soorten die mee doen in de KRW beoordeling van het watertype M14. Vetgedrukte soorten zijn exoten. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Aarvederkruid lf  la la 

Bosbies lf    

Draadalg   lf  

Gele lis lf    

Gewone waterbies lf lf  lf 

Grote lisdodde f f  f 

Grote waterweegbree o o  o 

Haarfonteinkruid    o 

Liesgras lf lf  lf 

Naaldwaterbies lf lf  lf 

Penningkruid o    

Pitrus o    

Riet d d  d 

Smalle waterpest    f 

Veenwortel o  o o 

Watermunt lf    

Waterzuring r    

Wilg o    

Wolfspoot lf    

Zwarte els o    
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Tijdens de quickscan van de oever- en watervegetatie zijn in totaal 20 soorten vastgelegd (Tabel 83). Geen van 

deze soorten is opgenomen in de Lijst Groninger soorten en habitats of werd vermeld op de Rode Lijst. De bedek-

king met planten aan het wateroppervlak wordt veroorzaakt door aarvederkruid wat aan het wateroppervlak 

kwam, door draadalgen en door de drijvende vorm van veenwortel. Van de aangetroffen planten zijn 4 soor-ten 

betrokken bij de KRW beoordeling van het watertype M14. Daarnaast is er in de lijst een exoot vermeld. Dat is 

smalle waterpest. De soort komt uit de Verenigde Staten en de eerste waarneming hiervan in Nederland werd al 

lang geleden gedaan, in 1941. De samenstelling van de vegetatie maakt een matig voedselrijke tot voedselrijke 

indruk. Het oordeel van de KRW over deze locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en oeverplanten is 

‘matig’. 

 

 

Samenvatting beoordeling Beersterplas 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • 19 soorten GL 

• 5 soorten RL 

• 27 soorten Wnb 

 

• KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• 42 taxa FP 

• 13 taxa SA 

• 15 taxa ZP 

• 2 soorten GL 

 

Minpunten • Relatief weinig soorten vastgelegd 

 

 

• KRW Zicht, maar bodemzicht 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• Bloei haptofyt Chrysochromulina parva 

• 0 soorten RL 

• 2 soorten Wnb 
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Locatie 14 Grunostrand   M14  Eindoordeel:    plek 5 

 

Omschrijving van de locatie 

Deze recreatieplas maakt deel uit van het Grunopark, ten oosten van Groningen. De plas heeft een zandbodem 

en ten tijde van de bemonsteringen was de waterskibaan in gebruik. De plas ligt in een voormalig vervenings-

gebied en heeft een oppervlakte van circa 13 Ha. Her en der op de plas was drijvende vegetatie aanwezig. Langs 

de oever was op diverse plekken steenstort aanwezig. Een groot deel van de westelijke oever is begroeid met 

veel bomen en weinig ondergroei. Hierdoor ontstaat schaduw op het water waar grote schaatsenrijders zich 

lijken te concentreren. Deze westelijke oever zorgt vooral lokaal voor veel schaduw. Op de rest van de plas is er 

minder schaduwinvloed. 

 

Historische gegevens 

Vanuit de Nationale Databank Flora en Fauna zijn maar twee soorten voor deze locatie gemeld: de lettersier-

schildpad (2014) en de ijsvogel (2013, 2014, 2016).  

Het Waterschap Hunze en Aa’s had verder geen aanvullende biotische of abiotische data beschikbaar. 

Van Provincie Groningen ontvingen we nog een rapportage uit 1994. Daaruit kwam naar voren dat er zowel aan 

fytoplankton, zoöplankton en macrofauna als aan vissen, vogels en enkele fysisch-chemische parameters onder-

zoek is verricht. 

Binnen de groep van het fytoplankton zijn 28 taxa aangetroffen waarvan er 11 gebruikt worden bij de KRW be-

oordeling van het watertype M14 (Tabel 84). Aphanizomenon flos-aquae is bij de blauwalgen de enige die in 

redelijk grote hoeveelheden aanwezig was. Groenalgen van voedselrijke wateren (zoals Scenedesmus of Pedia-

strum) zijn mondjesmaat aanwezig. De aanwezigheid van soorten als Ceratium hirundinella, Melosira italica en 

de eerdergenoemde Aphanizomenon flos-aquae duiden op het open water karakter van Grunostrand aldus de 

auteurs van het rapport uit 1994. Sieralgen zijn in het verleden niet gerapporteerd. 

Binnen de gemeenschap van het zoöplankton zijn 17 taxa onderscheiden (Tabel 84). In vergelijking met de andere 

locaties is dit soortenrijk. De gemeenschap bestond uit een redelijk aantal cladoceren, copepoden en rotiferen. 

Alona rectangula is een watervlo van ondiepe, voedselarme tot voedselrijke wateren en heeft een voorkeur voor 

plekken met aarvederkruid of hoornblad. Asplanchna priodonta, Diaphanosoma brachyurum, Kellicottia longi-

spina en Epistylis plicatilis zijn soorten karakteristiek voor grote, open wateren. Soorten uit de Keratella co-

chlearis-groep zijn raderdieren die in zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomen. Ze zijn ook in de 

ondiepe delen van voedselrijke wateren gezien. Deze soorten komen ook voor in zwak brakken wateren. Kera-

tella quadrata is een raderdiertje van open, voedselarm tot eutroof water, maar de soort wordt ook gezien in de 

ondiepe delen van eutrofe wateren. Lecane is een genus van raderdiertjes dat doorgaans in zure wateren wordt 
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opgemerkt. Polyphemus pediculus is een soort watervlo die vooral gevonden wordt in open water (voedselarm 

tot voedselrijk), maar de soort is ook te vinden in ondiepe, eutrofe wateren. De soort heeft bovendien een voor-

keur voor zure wateren en lijkt zich graag op te houden tussen fonteinkruiden. Sida crystallina is een watervlo 

uit open, voedselarm tot matig voedselrijk water, maar de soort wordt ook gezien in de ondiepe delen van voed-

selarme tot voedselrijke wateren. 

Bij de groep macrofauna zijn 63 taxa onderscheiden waarbij er 21 mee doen in de KRW beoordeling (Tabel 84). 

In het hypolimnion van deze plas werden vooral muggenlarven en wormen gevonden. Dit is niet verwonderlijk 

met de nagenoeg zuurstofloze condities. In het epilimnion viel de aanwezigheid van Harnischia op. Dit is een 

geslacht van zuurstofminnende vedermuggen. In deze plas zijn ook diverse slakken, bloedzuigers, tweekleppigen 

en haften gevonden. In verhouding tot de andere twee plassen die destijds binnen hetzelfde project werden 

onderzocht (Locatie 2 Sellingerbeetse zuidplas en Locatie 6 Strandheem/Parkheem) is het Grunostrand het meest 

soortenrijk. Daarnaast werd er een vrij zeldzame soort aangetroffen: de muggenlarf Tribelos intextum. 

Bij het onderzoek gepubliceerd in 1994 zijn in totaal 11 soorten vis vastgelegd (Tabel xx). Hierbij is 1 soort van de 

Groninger Lijst waargenomen (paling). Verder is snoekbaars officieel een exoot. De dominante vissoorten waren 

blankvoorn en kolblei en in mindere mate baars. Rietvoorn, snoek, snoekbaars en zeelt waren een stuk zeld-

zamer. Er zouden destijds ook karpers in de plas aanwezig moeten zijn geweest.  

 

Tabel 84 Biotische gegevens van Locatie 14 Grunostrand aangetroffen in een rapportage uit 1994, Deel 1: fytoplankton, zoöplankton, 

macrofauna en vissen (zie ook Tabel 85). Soorten in blauw aangegeven tellen mee in de KRW beoordeling (watertype M14). Bij macrofauna 

zijn daartoe kenmerkende soorten (k), negatieve indicatoren (n) en positieve indicatoren (p) aangewezen. Cursief gedrukte vissoorten zijn 

opgenomen in de Groninger Lijst. Vetgedrukte soorten worden gezien als exoot. 

    

Fytoplankton Zoöplankton Macrofauna Macrofauna 

Amphora ovalis Alona rectangula Anabolia nervosa k Laccophilus hyalinus 

Aphanizomenon flos-aquae Asplanchna priodonta Anisus vortex Laccophilus larve 

Asterionella formosa Cyclops cop Argyroneta aquatica Limnephilus lunatus k 

Ceratium hirundinella Cyclops female Asellus aquaticus Lymnea stagnicola 

Coelastrum microporum Diaphanosoma brachyurum Bathyomphalus contortus Micronecta juv 

Cymbella ventricosa Epistylis plicatilis Bithynia leachi Micronecta minutissima 

Dinobryon divergens Eudiaptomus cop Bithynia tentaculata Microtendipes chloris agg. 

Fragilaria capucina Filinia longiseta Caenis horaria p Molanna angustata k 

Gomphonema acuminatum Gastropus Caenis luctuosa p Mystacides longicornis 

Mallomonas candata Kellicottia longispina Caenis robusta Naididae 

Melosira italica Keratella cochlearis Ceratopogonidae Orthetrum cancellatum 

Merismopedia elegans Keratella quadrata Chaoborus flavicans Parachironomus gr. vitiosus 

Microcystis aeruginosa Lecane Chironomus n Phryganea juv k 

Navicula Nauplius Cladotanytarsus p Physa fontinalis 

Oedogonium Polyarthra Clinotanypus nervosus Piscicola geometra k 

Oscillatoria Polyphemus pediculus Cloeon dipterum Pisidium p 

Pediastrum duplex Sida crystallina Corixidae juv Polypedilum gr. nubeculosum 

Phacus pleuronectes Vis Cryptochironomus k Potamopyrgus antipodarum (P. jenkinsi) 

Scenedesmus ecornis Baars Cyrnus flavidus Ranatra linearis 

Scenedesmus quadricauda Blankvoorn Dero Sialis lutaria 

Synedra acus Blankvoorn x kolblei Dicrotendipes nervosus Musculium lacustre (Sphaerium lacustre) 

Synedra tabulata Brasem Dryops luridus Stagnicola palustris n 

Synedra ulna Kolblei Ecnomus tenellus k Stictochironomus k 

Tabellaria fenestrata Paling Erpobdella Stylaria lacustris 

Tabellaria flocculosa Pos Gammarus juv Tanytarsus p 

Trachelomonas hispida Rietvoorn Glyptotendipes Triaenodes bicolor p 

Trachelomonas volvocinopsis Snoek Gyrinus marinus Tribelos intextum k 

Tribonema Snoekbaars Harnischia k Tubificidae met haarchaetae n 

 Zeelt Helobdella stagnalis Tubificidae zonder haarchaetae n 

  Hemiclepsis marginata Unio 
  Hydracarina Zygoptera juv 
  Ischnura elegans  
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Tijdens het onderzoek dat in 1994 is gepubliceerd zijn 20 vogelsoorten vastgelegd voor deze onderzoekslocatie 

(Tabel 85). Van deze vogelsoorten zijn er 7 vermeld in de Lijst Groninger soorten en habitats. Van de 20 soorten 

is er ook 1 opgenomen in de Rode Lijst. Alle vogelsoorten zijn vernoemd in de Wet natuurbescherming.  

Qua vegetatie zijn er 20 soorten die specifiek voor deze locatie in het rapport uit 1994 werden genoemd. Geen 

van deze soorten is opgenomen in de Groninger Lijst of de Rode Lijst. Van de lijst met 20 soorten zijn er 4 die 

worden gebruikt in de KRW beoordeling van het watertype M14. De meeste van de aangetroffen soorten hebben 

doorgaans een voedselrijke standplaats.   

Tabel 85 Biotische gegevens van Locatie 14 Grunostrand aangetroffen in een rapportage uit 1994, Deel 2: vogels en vaatplanten (zie ook 

Tabel 84). Soorten in blauw aangegeven tellen mee in de KRW beoordeling van watertype M14. Cursief gedrukte vissoorten zijn opgenomen 

in de Groninger Lijst. Soorten aangeduid met een * zijn opgenomen in de Rode Lijst. 

    

Vogels Vogels Vaatplanten Vaatplanten 

Aalscholver Matkop* Bitterzoet Hoge cyperzegge 

Blauwe reiger Meerkoet Brandnetel Kleine lisdodde 

Ekster Merel Drijvend fonteinkruid Liesgras 

Fuut Pimpelmees Echte valeriaan Pijlkruid 

Heggenmus Rietgors Gele lis Pluimzegge 

IJsvogel Staartmees Gele plomp Riet 

Kauw Vlaamse gaai Glanzend fonteinkruid Rietgras 

Kleine karekiet Wilde eend Groot blaasjeskruid  Schedefonteinkruid 

Knobbelzwaan Zomertaling* Haagwinde Scherpe zegge 

Koolmees Zwarte kraai Harig wilgenroosje Snavelzegge 

 

 

Tijdens het onderzoek dat in 1994 werd gerapporteerd zijn ook fysisch-chemische metingen verricht (Tabel 86). 

Hieruit blijkt dat het gemeten chloridegehalte en het chlorofyl-a-gehalte een KRW beoordeling ‘zeer goed’ 

zouden hebben gekregen. Het doorzicht en de zuurgraad waren dusdanig dat er op basis van de KRW beoordeling 

een score ‘goed’ zou worden toegekend. Het fosfaatgehalte was dusdanig hoog dat de beoordeling op ‘matig’ 

bleef steken. Het stikstofgehalte was zo hoog dat de beoordeling bleef hangen op ‘slecht’. Op basis van het fos-

faatgehalte zou de plas als voedselrijk (eutroof) worden bestempeld. Op basis van het stikstofgehalte komt de 

plas echter nog een klasse hoger uit: hypertroof (zeer voedselrijk). Omdat we de watertemperatuur van de me-

tingen uit 2001 niet weten kunnen we de meting van het zuurstofgehalte niet omrekenen naar een percentage 

zuurstof. Hierdoor is niet duidelijk wat de KRW beoordeling zou zijn. 

Tot slot werd er in de toelichting op het bestemmingsplan Meerstad-Midden47 uit 2007 verder nog vermeld dat 

het water op de locatie Grunostrand toen van goede kwaliteit was. Details hierover werden echter niet vermeld. 

 

Tabel 86 Abiotische gegevens van Locatie 14 Grunostrand uit 1994. De kleuren van de cellen indiceren het resultaat van de KRW beoor-

deling voor watertype M14 (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig, rood = slecht). 

Parameter Waarde 

Chloride (mg/l) 100 

Chlorofyl-a (g/l) 5 

Doorzicht (cm) 100 

Totaal fosfor (mg/l) < 0,1 

Totaal stikstof (mg/l) 3,4 

Zuurgraad 7,7 

Zuurstof (mg/l) 8,3 

                                                                 

47 https://www.meerstad.eu/app/uploads/2013/10/bijlage-b-071220-bp-toelichting.pdf 
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Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

Zowel de zuurgraad als het zuurstofgehalte gemeten tijdens de quickscan is beoordeeld met ‘zeer goed’ (Tabel 

87). De zuurgraad was vergeleken met de zuurgraad die destijds in 1994 werd gerapporteerd (vergelijk Tabel 87 

met Tabel 86). Het zuurstofgehalte lijkt tegenwoordig wat lager dan voorheen, maar het ontloopt elkaar niet 

veel. De redoxpotentiaal in deze plas was vergelijkbaar met veel van de andere onderzochte plassen. Het elek-

trisch geleidend vermogen (EGV) gemeten bij het Grunostrand was op de Middelberterplas na het hoogste water 

er in alle onderzochte plassen is gemeten. Ook deze plas wordt hiermee gekarakteriseerd als poly-ionisch. De 

watertemperatuur werd beoordeeld als ‘goed’ tot ‘zeer goed’. Het doorzicht op de drie meetpunten was dus-

danig groot dat er een beoordeling van ‘matig’ tot ‘goed’ is toegekend aan deze locatie. Op alle drie de meet-

punten was sprake van bodemzicht dus van meetpunt 2 (met een beoordeling van ‘matig’) is de beoordeling een 

onderschatting van de werkelijkheid. Waar het doorzicht tijdens de quickscan varieerde van 80 cm tot 110 cm 

(maar met bodemzicht) was deze in het verleden ook rond 100 cm (vergelijk Tabel 87 met Tabel 86).  

 

Tabel 87 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 14 Grunostrand. Cursief gedrukte soorten behoren tot de 

Lijst Groninger soorten en habitats. Gekleurde cellen geven aan wat de KRW beoordeling (watertype M14) van de desbetreffende parameter 

is (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig, rood = slecht). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   12:00  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   13:45  Emers – oeverzone   20 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   10  Submers maximaal 1 

Aantal submonsters plankton   2  Totaal maximaal 5 

Temperatuur (°Celsius)   18  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   4  Flab maximaal 1 

Bewolking zwaar en regen  Oevervegetatie algemeen   (%) 
     Totaal   100 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag   10 

x 240194 240210 240078  Struiklaag   10 

y 581838 582218 581478  Kruidlaag   60 
     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens Aantal 
Zuurgraad 7,75 7,63 7,76  Watervogels Fuut 5 
Redox (mV) 156,20 159,10 165,00  Watervogels Wilde eend 2 
O2 (%) 80,90 86,30 78,10  Watervogels Meerkoet 1 
O2 (ppm) 6,91 7,43 6,70  Sprinkhanen - 0 
EGV (S/cm) 2.117 2.124 2.116  Libellen - 0 
Watertemperatuur (°C) 23,39 22,96 23,08  Dagvlinders - 0 
Doorzicht (cm) > 100 > 80 > 110     

 

 

Biotiek overig 

Als overige waarnemingen zijn alleen observaties van vogels vastgelegd (Tabel 87). Sprinkhanen, libellen en dag-

vlinders zijn tijdens de quickscan niet gesignaleerd, wat zeer waarschijnlijk verband houdt met de slechte weers-

omstandigheden. De drie aangetroffen vogelsoorten zijn allemaal vernoemd in de Lijst Groninger soorten en 

habitats. Geen van de drie soorten is vermeld op de Rode Lijst en alle drie de soorten zijn terug te vinden in de 

Wet natuurbescherming. De drie soorten vogels zijn in het verleden ook al gesignaleerd. 
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Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 43 taxa waargenomen (Tabel 88). Hiervan 

doen 22 taxa mee in de KRW beoordeling. Van deze 43 taxa zijn er 8 ook al in het verleden waargenomen (ver-

gelijk Tabel xx en Tabel xx). Er waren binnen dit monster geen taxa die duidelijk domineerden. Taxa zoals Dino-

bryon divergens, Mallomonas, Microcystis, Navicula, Pediastrum duplex var. duplex en Trachelomonas hispida 

zijn in het verleden ook al in deze plas aangetroffen.  

Blauwalgen waren ook aanwezig, maar domineerden niet (bijv. Merismopedia cf. punctata, Microcystis en Osci-

llatoriales). Binnen de blauwalgen zijn ook een aantal genera waarbinnen toxische soorten bekend zijn.48 In het 

zoöplanktonmonster (zie volgende kopje) zijn ook maar weinig blauwalgen gesignaleerd. 

Sieralgen waren ook aanwezig in het monster dat is onderzocht, maar alleen het taxon Closterium acutum var. 

variabile. Dit is een algemene sieralgensoort welke wordt aangetroffen in voedselarme tot voedselrijke, zure tot 

alkalische wateren. Er zijn geen andere soorten sieralgen gesignaleerd. Bij de meeste andere onderzoekslocaties 

werden meerdere sieralgentaxa onderscheiden.  

Verder is hier een potentieel toxische alg aangetroffen die geen blauwalg is, maar een haptofyt: Chrysochromu-

lina parva. Van deze soort zijn echter studies die toxiciteit van deze soort beamen49, maar ook studies die het 

tegendeel bewijzen.50 De soort is echter niet in grote aantallen in het monster gezien. Voor deze locatie is geen 

KRW score te geven voor de maatlat soortensamenstelling want er is geen sprake van een bloei (zie Van der 

Molen et al. 2016). 

 

Tabel 88 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 14 Grunostrand. In blauw gedrukte soorten doen mee in de KRW beoordeling van 

watertype M14. In groen aangegeven taxa zijn sieralgen. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Aphanocapsa Crucigenia tetrapedia Hariotina polychorda Pseudokephyrion entzii 

Aphanothece subgenus Anathece Cryptomonas Mallomonas Pseudopedinella pyriforme 

Bicosoeca planctonica Cyanogranis Merismopedia cf. punctata Synura 

Ceratium cf. furcoides Cyanophyta Microcystis Tetrastrum komarekii 

Chroococcus limneticus Desmodesmus Mychonastes Trachelomonas hispida 

Chrysochromulina parva Didymocystis inermis Navicula Trachelomonas met hals, ovaal 

Chrysococcus Dinobryon divergens Oocystis Trachelomonas volvocinopsis 

Chrysococcus rufescens Dinobryon korschikovii Oscillatoriales Trachydiscus 

Closterium acutum var. variabile Dinobryon sociale Pediastrum boryanum var. boryanum Ulnaria acus 

Coelastrum astroideum Dinophyceae Pediastrum duplex var. duplex Uroselenia longiseta 

Coscinodiscophyceae Euglenophyceae Plagioselmis nannoplanctica  

 

 

Zoöplankton  

Bij de analyse van het monster wat voor deze locatie is verzameld zijn 19 taxa onderscheiden (Tabel 89). Samen 

met Locatie 18 Moekesgat is dit de best scorende locatie als het gaat om het aantal aangetroffen zoöplank-

tontaxa. De dominante soort was het raderdiertje Keratella cochlearis hispida, maar ook de taxa Asplanchna, 

Bosmina pellucida, Ceriodaphnia quadrangula, Copepoda nauplii en Pompholyx werden geregeld gezien. Voor-

heen domineerde Cyclops en Copepoda nauplii.  

  

                                                                 

48 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV,Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
49 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
50 Simonsen S & Moestrup Ø 1997. Toxicity tests in eight species of Chrysochromulina (Haptophyta). Canadian Journal of Botany 75(1): 129 – 
136. 
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Een soort als Diaphanosoma brachyurum is typisch een soort van grote, open wateren. De aanwezigheid van 

Kellicottia longispina benadrukt het grote, open karakter van deze plas. Ondanks dat er binnen het zoöplankton 

niet direct bijzondere soorten zijn aangetroffen maakt de soortenrijkdom wel dat deze locatie van enig ecologisch 

belang is.  

 

Tabel 89 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 14 Grunostrand. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Asplanchna 2  , aanwezig maar sporadisch 

Bosmina longirostris ,  1 enkele 

Bosmina pellucida 2  2 algemeen 

Calanoida copepodiet 1  3 dominant 

Ceriodaphnia quadrangula 2    

Copepoda nauplii 2    

Cyclopoida copepodiet 1    

Diaphanosoma brachyurum 1    

Disparalona rostrata 1    

Hexarthra 1    

Kellicottia longispina 1    

Keratella cochlearis cochlearis 1    

Keratella cochlearis hispida 3    

Keratella quadrata 1    

Lecane lunaris 1    

Polyarthra 1    

Pompholyx 2    

Rotifera ,    

Trichocerca 1    

 

 

Vegetatie 

Qua structuur van de vegetatie en de daarmee samenhangende bedekkingspercentages scoorde deze plas ´zeer 

goed´ op de onderdelen emerse vegetatie en oevervegetatie (Tabel 87). De drijvende en ondergedoken water-

vegetatie was maar spaarzaam aanwezig, waardoor de KRW beoordeling voor deze onderdelen uitkwam op 

‘goed’ voor de drijvende vegetatie en ‘slecht’ voor de ondergedoken vegetatie. 

Tijdens de quickscan zijn in totaal 33 plantensoorten in of rondom het Grunostrand aangetroffen (Tabel 90). 

Hiermee zat het Grunostrand bij de vier locaties met de meeste soorten vaatplanten. Geen van de soorten is 

vernoemd op de Lijst Groninger soorten en habitats of de Rode Lijst. Van de 33 waargenomen plantensoorten 

zijn er 6 die gebruikt worden bij de KRW beoordeling van het watertype M14. Een van de soorten uit de lijst is 

geregistreerd als exoot. Bij de zone van de drijvende vegetatie spelen alleen gele plomp, mannagras, witte water-

lelie en in mindere mate veenwortel een rol. In de zone van de ondergedoken watervegetatie waren meer soor-

ten die deelnamen (Tabel 90). In het algemeen zijn de soorten riet, kleine lisdodde en grote egelskop het meest 

frequent aangetroffen. Het oordeel van de KRW over deze locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en 

oeverplanten is ‘matig’. 

 

  



Quickscan ecologische waarde 

 

148 van 349 

Tabel 90 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 14 Grunostrand. In blauw gedrukte soorten zijn 

aangemerkt als soorten die mee doen in de KRW beoordeling van het watertype M14. Vetgedrukte soorten zijn exoten. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Bitterzoet o    

Gele lis o o  o 

Gele plomp   lf lf 

Gewone berenklauw r    
Gewone es o    

Gewone esdoorn o    

Glanzig fonteinkruid    r 

Grote egelskop lf lf  lf 

Grote kattenstaart o o  o 

Grote lisdodde o o  o 

Grote waterweegbree  o  o 

Kleine egelskop  r  r 

Kleine lisdodde ld ld  ld 

Koninginnekruid o    

Late guldenroede o o  o 

Liesgras o lf  lf 

Mannagras   r r 

Moeraswalstro    r 

Oeverzegge o o  o 

Penningkruid o r   

Pitrus o o  o 

Pluimzegge o    

Populier o    

Riet a a  a 

Ruige zegge r    

Schedefonteinkruid    r 

Smeerwortel o    

Veenwortel r r r r 

Waterzuring  o  o 

Wilde kamperfoelie r    

Wilg lf o   

Witte waterlelie   lf lf 

Zwarte els o    

 

 

Samenvatting beoordeling Grunostrand 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • KRW Cl 

• KRW Chl a 

• KRW pH 

• KRW Zicht 

• Veel soorten vastgelegd 

• Vrij zeldzame macrofauna 

• 8 soorten GL 

• 2 soorten RL 

• 20 soorten Wnb 

• ‘goede waterkwaliteit’ 

 

• KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Zicht 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• KRW Drijf 

• 43 taxa FP 

• 19 taxa ZP 

• 3 soorten GL 

• 3 soorten Wnb 

 

Minpunten • KRW tP 

• KRW tN 

 

 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 1 taxa SA 

• 0 soorten RL 

• Toxische algen, maar geen bloei 
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Locatie 15  Plas Damsterweg   M27  Eindoordeel:    plek 23 

 

Omschrijving van de locatie 

Deze plas, ook wel Damsterplas of Damsterpark genoemd is gelegen in een open, agrarisch landschap ten zuiden 

van het Schildmeer bij Steendam. Het lijkt een voormalig agrarisch perceel wat afgraven en geïnundeerd is. Vol-

gens de website Topotijdreis.nl is de plas in 2005 ontstaan. Nu ligt er een plas met een oppervlak van circa 12 

Ha. Tijdens de quickscan was het water in deze plas kraakhelder en de gewone oeverlibel was druk bezig met 

eitjes afzetten. Op een deel van de oever (noordoost) waren grazende paarden aanwezig. Dit deel van de oever 

is minder goed bestudeerd om de paarden niet te verstoren. Voor het onderzoek is circa 75% van de oever afge-

zocht naar nog niet vastgelegde soorten water- en oevervegetatie. Door de vrij lage vegetatie rondom de plas is 

er nauwelijks sprake van schaduw op het water. 

 

Historische gegevens 

De Nationale Databank Flora en Fauna rapporteert voor deze plas maar zeven soorten: blauwborst, bosriet-

zanger, fuut, knobbelzwaan, krakeend, meerkoet en nonnetje (2017 - 2018). Los van de bosrietzanger zijn alle 

genoemde soorten opgenomen in de Lijst Groninger soorten en habitats. Geen van de genoemde soorten be-

hoort tot de Rode Lijst. Natuurlijk zijn alle genoemde vogelsoorten wel opgenomen in de Wet natuurbescher-

ming.  

Het Waterschap Hunze en Aa’s had verder geen aanvullende biotische of abiotische data beschikbaar.  

Op internet vonden we alleen informatie over broedende oeverzwaluwen in de buurt van deze plas.51 In 2006 

en 2007 zijn respectievelijk 16 en 26 broedparen van oeverzwaluw aangetroffen. In 2004, 2008 en 2009 zijn deze 

vogels niet broeden aangetroffen rond de plas. Hiermee komt het totaal aantal waargenomen vogelsoorten uit 

op 8. 

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

De zuurgraad van de Damsterplas was te hoog voor het toegekende watertype (M27). Hierdoor varieerde de 

score voor de zuurgraad op de drie meetpunten van ‘slecht’ tot ontoereikend’ (Tabel 91). De zuurstofhuishouding 

in de Damsterplas was ‘matig’ tot ‘zeer goed’. Zowel de redoxpotentiaal als het elektrisch geleidend vermogen 

                                                                 

51 https://www.avifaunagroningen.nl/index.php/ontdek-vogels/verhalen/overige-verhalen/342-25-jaar-oeverzwaluwen-in-de-provincie-
groningen-1985-t-m-2009-samenstelling-jan-glas 



Quickscan ecologische waarde 

 

150 van 349 

(EGV) in deze plas was vergelijkbaar met veel van de andere onderzochte plassen. Met het heersende EGV wordt 

het water gekarakteriseerd als -meso-ionisch. De watertemperatuur was zelfs in de oeverzone laag genoeg en 

scoorde daarmee telkens ‘zeer goed’. De zichtdiepte van 50 cm scoorde bij dit watertype ‘ontoereikend’, maar 

omdat er overal sprake was van bodemzicht is deze score een onderschatting van de werkelijkheid.  

 

Tabel 91 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 15 Plas Damsterweg. Gekleurde cellen geven aan wat de 

KRW beoordeling (watertype M27) van de desbetreffende parameter is (blauw = zeer goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = 

slecht).  

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   15:35  Emers – hele plas minimaal 5 

Eindtijd   17:20  Emers – oeverzone   45 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   7  Submers   5 

Aantal submonsters plankton   1  Totaal   5 

Temperatuur (°Celsius)   23  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   3  Flab maximaal 1 

Bewolking   zwaar  Oevervegetatie algemeen  (%) 
     Totaal   100 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag maximaal 1 

x 252660 252711 252546  Struiklaag maximaal 5 

y 587532 587374 587285  Kruidlaag   90 
     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 
Zuurgraad 8,35 9,05 8,64  Watervogels - 0 
Redox (mV) 146,40 131,90 140,10  Sprinkhanen - 0 
O2 (%) 115,30 125,40 114,80  Libellen Gewone oeverlibel 4 
O2 (ppm) 10,03 10,95 10,19  Dagvlinders Kleine vuurvlinder 1 
EGV (S/cm) 468 466 472     

Watertemperatuur (°C) 22,71 22,54 21,67     

Doorzicht (cm) > 50 > 50 > 50     

 

 

Biotiek overig 

Tijdens het veldbezoek voor de quickscan zijn geen vogels aantroffen (Tabel 91). Sprinkhanen werden eveneens 

niet gezien. Bij de soortgroepen libellen en dagvlinders is allebei 1 soort aangetroffen. Geen van de waarge-

nomen soorten staat op de Groninger Lijst, Rode Lijst of is met een speciale beschermingsstatus opgenomen in 

de Wet natuurbescherming. 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 28 taxa waargenomen (Tabel 92). Hiervan 

doen 15 taxa mee in de KRW beoordeling. Het taxon dat het vaakst werd aangetroffen in het monster was 

Sphaerocystis. Het taxon was sterk dominant, maar hiervoor is binnen de KRW geen bloeicategorie aangewezen. 

Ook de dinoflagellaat Ceratium hirundinella is in het monster aangetroffen. Dit is een soort die vaak voorkomt in 

grote, open wateren. 

Blauwalgen waren ook hier aanwezig, bijv. Aphanocapsa, Aphanothece subgenus Anathece en Dolichospermum, 

maar ook Oscillatoriales, Microcystis en Woronichinia naegeliana. Onder deze taxa bevinden zich enkele genera 

welke verdacht worden van toxiciteit.52 Deze blauwalgen domineerden niet. In het zoöplanktonmonster (zie 

kopje hieronder) zijn wel veel kiezelwieren en blauwalgen aangetroffen, maar geen bloei van deze algen.  

                                                                 

52 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV,Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
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Sieralgen waren ook aanwezig in het monster dat is onderzocht. Daarbij zijn drie verschillende soorten onder-

scheiden. Cosmarium botrytis is een soort van matig voedselrijk, licht zuur tot licht alkalisch water. De andere 

twee soorten (zie Tabel 92) komen doorgaans voor in matig voedselrijk tot voedselrijk water. Het zijn alle drie 

vrij algemene soorten.  

Verder is hier een potentieel toxische alg aangetroffen die geen blauwalg is, maar een haptofyt: Chrysochromu-

lina parva. Van deze soort zijn echter studies die toxiciteit van deze soort beamen53, maar ook studies die het 

tegendeel bewijzen.54 De soort is echter niet in grote aantallen in het monster gezien. Voor deze locatie is geen 

KRW score te geven voor de maatlat soortensamenstelling want er is geen sprake van een bloei (zie Van der 

Molen et al. 2016). 

 

Tabel 92 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 15 Damsterplas. In blauw gedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van water-

type M27. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. In rood aangegeven taxa vormen een bloei, waarvoor de KRW geen bloeicategorie 

beschrijft. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Aphanocapsa Cryptomonas Microcystis Sphaerocystis 

Aphanothece subgenus Anathece Dinophyceae Nitzschia Staurastrum planctonicum 

Asterionella formosa Dolichospermum* Oocystis Trachelomonas hispida 

Ceratium hirundinella Dolichospermum cf. mendotae* Oscillatoriales Trachelomonas volvocina 

Chrysochromulina parva Dolichospermum cf. planctonicum* Plagioselmis nannoplanctica Trachelomonas volvocinopsis 

Cosmarium botrytis Fragilaria crotonensis Pseudopedinella Trachydiscus 

Cosmarium formosulum Mallomonas Scenedesmus arcuatus Woronichinia naegeliana 

* Dolichospermum is de nieuwe genusnaam van Anabaena. 

 

 

Zoöplankton  

Bij de analyse van het zoöplankton uit de Damsterplas zijn 12 taxa onderscheiden (Tabel 93). De volgende taxa 

werden het meest frequent gezien: raderdiertjes van de geslachten Hexarthra en Pompholyx.  

Asplanchna is een genus dat zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomt, en ook de ondiepere delen 

van plassen opzoekt. Dit genus komt ook voor in zwak brakke wateren. Ceriodaphnia quadrangula is een watervlo 

van ondiepe, voedselarme of matig voedselrijke wateren. De soort heeft een voorkeur voor plekken tussen 

waterplanten. Een soort als Diaphanosoma brachyurum is typisch een soort van grote, open wateren. Soorten 

uit de Keratella cochlearis-groep zijn raderdieren die in zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomen. 

Ze zijn ook in de ondiepe delen van voedselrijke wateren gezien. Deze soorten komen ook voor in zwak brakken 

wateren. 

Het zoöplanktonmonster was relatief soortenrijk. Er zijn geen heel bijzondere soorten aangetroffen. Het is voor-

alsnog niet heel duidelijk wat de ecologische waarde van deze plas is voor wat betreft zoöplankton. Deze plas 

hangt er als het ware een beetje tussenin. 

 

  

                                                                 

53 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
54 Simonsen S & Moestrup Ø 1997. Toxicity tests in eight species of Chrysochromulina (Haptophyta). Canadian Journal of Botany 75(1): 129 – 
136. 
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Tabel 93 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 15 Plas Damsterweg. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Asplanchna 1  , aanwezig maar sporadisch 

Bosmina pellucida 1  1 enkele 

Ceriodaphnia quadrangula 1  2 algemeen 

Copepoda nauplii 1    

Diaphanosoma brachyurum 1    

Euchlanis lyra ,    

Filinia ,    

Hexarthra 2    

Keratella cochlearis hispida 1    

Pompholyx 2    

Rotifera 1    

Trichocerca 1    

 

 

Vegetatie 

Het bedekkingspercentage van emerse vegetatie en de bedekking van de oever in en rond de Damsterplas is 

beoordeeld met ‘zeer goed’ (Tabel 91). Omdat de bedekkingspercentages van de drijvende en ondergedoken 

watervegetatie zeer laag waren werd voor beide structuren ‘matig’ gescoord.  

De soortenlijst van deze plas telde 29 soorten (Tabel 94). Geen van deze soorten is vermeld op de Lijst Groninger 

soorten en habitats. Ongelijkbladig fonteinkruid staat vermeld op de Rode Lijst. Van de 29 soorten tellen er 4 

mee in de KRW beoordeling van het watertype M27. Daarnaast zijn er ook 2 exoten aangetroffen: smalle water-

pest en watercrassula. Smalle waterpest werd voor het eerst in Nederland gesignaleerd in 1941 en komt oor-

spronkelijk uit Noord-Amerika. Watercrassula wordt sinds 1995 in Nederland gevonden en is een plant die van 

uit Australië en Nieuw-Zeeland komt. De drijvende vegetatie bestaat alleen uit draadalg en een heel klein beetje 

doorgroeid fonteinkruid (vooral ondergedoken aanwezig). Het oordeel van de KRW over deze locatie voor wat 

betreft de begroeiing met water- en oeverplanten is ‘matig’. 
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Tabel 94 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 15 Plas Damsterweg. In blauw gedrukte soorten 

zijn aangemerkt als soorten die mee doen in de KRW beoordeling van het watertype M27. Vetgedrukte soorten zijn exoten. Soorten met een 

* staan op de Rode Lijst. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Blaartrekkende boterbloem o    

Doorgroeid fonteinkruid   r lf 

Draadalg   lf  

Gele lis o o  o 

Gele waterkers r    

Gewone waterbies la la  la 

Grote kattenstaart o    

Grote lisdodde lf lf  lf 

Grote waterweegbree o    

Harig wilgenroosje o    

Kleine lisdodde la la  la 

Koninginnekruid o    

Liesgras la la  la 

Moerasandoorn o    

Moerasrolklaver lf    

Moeraswalstro r    

Naaldwaterbies  lf  f 

Ongelijkbladig fonteinkruid*    lf 

Perzikkruid o    

Pitrus f    

Riet lf lf  lf 

Scherpe zegge lf    

Smalle waterpest    f 

Stijve waterranonkel    lf 

Veenwortel o o  o 

Watercrassula    lf 

Wilg o    

Wilgenroosje lf    

Zwarte els o    

 

 

Samenvatting beoordeling Plas Damsterweg 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • 6 soorten GL 

• 7 soorten Wnb 

•  

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• 12 taxa ZP 

 

Minpunten • Weinig soorten vastgelegd 

• 0 soorten RL 

 

 

• KRW pH 

• KRW Zicht, maar bodemzicht 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 28 taxa FP 

• 3 taxa SA 

• 0 soorten GL 

• 1 soorten RL 

• 0 soorten Wnb 

• Toxische algen, maar geen bloei 

• Bloei Sphaerocystis 
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Locatie 17 Sassenhein zuid   M27  Eindoordeel:    plek 9 

 

Omschrijving van de locatie 

Juist ten zuiden van het dorp Haren (zuid van Groningen) liggen twee visplassen van Hengelclub Sassenhein. De 

naam van deze plassen in afgeleid van de oorspronkelijke eigenaren Sas(kia) en Hein Aalderink. De voorliggende 

plas is de meest zuidelijke van de twee (zie ook locatie 20). De zuidplas is rond 1970 ontstaan door zandwinning 

voor de aanleg van de A28. De plas heeft tegenwoordig een oppervlakte van circa 11 Ha. Rondom de plas zijn 

diverse visstekken aangebracht, al dan niet met een steiger. Deze plas is omgeven door smalle rij bomen (vooral 

zwarte els, wilg etc.). Her en der, op schaduwrijke plekken houden grote schaatsenrijders zich schuil. De oevers 

zijn enigszins beschaduwd door elzen, maar dit geldt slechts direct aan de oever. De waterbodem bestaat voor-

namelijk uit zand en de oever loopt vrij geleidelijk over naar de diepere delen van de plas. 

 

Historische gegevens 

In de Nationale Databank Flora en Fauna zijn diverse soorten voor deze locatie vastgelegd (Tabel 95). Hierbij zijn 

zowel data van vogels als dagvlinders als libellen beschikbaar. Van de 10 in het verleden aangetroffen vogelsoor-

ten zijn er 8 opgenomen in de Groninger Lijst en hiervan staan er 3 op de Rode Lijst. Alle in Nederland in het wild 

voorkomende vogels worden ook beschermd onder de Wet natuurbescherming. De aangetroffen dagvlinder- en 

libellensoorten zijn geen onderdeel van de Groninger Lijst, Rode Lijst of Wet natuurbescherming. 

 

Tabel 95 Gegevens van Locatie 17 Sassenhein zuid uit de Nationale Databank Flora en Fauna, meetjaren 2013, 2015, 2016 en 2017 

(zoekperiode 2013-2018). Cursief gedrukte namen staan op de Groninger Lijst, soorten met een * staan op de Rode Lijst. 

 

Vogels Vogels Insecten - Dagvlinders Insecten - Libellen 

Aalscholver Kuifeend Oranjetipje Gewone oeverlibel 

Fuut Slobeend*   

Grote zilverreiger Smient*   

IJsvogel Watersnip*   

Krakeend Wilde eend   

 

 

Ook het Waterschap Hunze en Aa’s leverde nog biotische en abiotische gegevens van deze locatie aan. Er zijn in 

1999 in totaal zes soorten fytoplankton waargenomen: Closterium acutum var. acutum, Cosmarium botrytis, Cos-

marium phaseolus, Cosmarium regnellii, Staurastrum gracile en Staurastrum pingue. Dit zijn allemaal sieralgen. 

Sommige van deze sieralgen hebben een brede ecologische amplitude, zoals C. acutum var. acutum, C. regnellii 

en S. pingue. Andere sieralgen zijn vooral bekend van matig voedselrijke, licht zure tot licht basische wateren: 

C. botrytis, C. phaseolus en S. gracile 
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Het chloridegehalte is in het verleden (2 juli 1999) beoordeeld als ‘zeer goed’ (Tabel 96). Het doorzicht was 100 

cm en scoorde daarmee ‘goed’, het totaal fosfor- en totaal stikstofgehalte was laag genoeg en scoorde derhalve 

‘zeer goed’. Op basis van het gemiddelde fosforgehalte en gemiddelde stikstofgehalte zou deze plas in de cate-

gorie mesotroof (matig voedselrijk) vallen (Verdonschot 1990). De beoordeling van de zuurgraad was ‘matig’ 

omdat deze hoger dan 7,5 uitviel. Het gemiddelde van het zuurstofgehalte kreeg een score ‘matig’, maar in de 

loop der tijd zijn er ook waarden aangetroffen die ‘zeer goed’ of zelfs ‘slecht’ scoorden, nogal wisselend dus.   

 

Tabel 96 Abiotische gegevens van Locatie 17 Sassenhein zuid, verzameld op 2 juli 1999 aangeleverd door Waterschap Hunze en Aa’s. De 

kleuren van de cellen indiceren het resultaat van de KRW beoordeling voor watertype M27 (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig, 

rood = slecht). 

Parameter Gemiddelde Maximum Minimum 

Chloride 33,00 33,00 33,00 

Doorzicht 100,00 100,00 100,00 

Totaal fosfor 0,04 0,04 0,04 

Elektrisch geleidend vermogen 270,00 270,00 270,00 

Totaal stikstof 1,00 1,00 1,00 

Zuurgraad 7,60 7,60 7,60 

Zuurstof 51,10 90,00 12,20 

 

 

Als we de facebookpagina van deze plas1 moeten geloven zijn in ieder geval snoeken in de plas gesignaleerd. 

Volgens Hengelclub Sassenhein bestaat het visbestand in deze diepe plas uit Baars-blankvoorntype2. In 2008 zijn 

hier vissoorten zoals baars, aal, blankvoorn, snoek, karper en zeelt gevangen. De KRW beoordeling Vis voor het 

watertype M27 wordt opgehangen aan het percentage snoekbaars in het visbestand. Hier kunnen we met de be-

schikbare gegevens dus niets over zeggen. 

 

In 1984 publiceerde Brijker een artikel over de vondst van een ijsduiker in deze plas.3 Zeker geen alledaagse waar-

neming, wetende dat deze soort zich meestal aan de kust ophoudt. Deze soort is niet opgenomen in de Groninger 

Lijst of de Rode Lijst. 

 

Tijdens het veldbezoek in het kader van de quickscan heeft een lokale visser ons een aantal duikverslagen uit 

2002 beschikbaar gesteld. Hiermee kwam het totaal aantal in het verleden aangetroffen mossen op 1, het aantal 

vaatplanten op 8, het aantal vissoorten op 10 en het aantal ongewervelden (macrofauna) op 6 (Tabel 97). Geen 

van deze soorten is opgenomen in de Groninger Lijst of de Rode Lijst of is met een specifieke beschermingsstatus 

opgenomen in de Wet natuurbescherming. Bronmos doet mee in de KRW beoordeling van het watertype M27. 

Van de aangetroffen vaatplanten is alleen riet uitgesloten van de KRW beoordeling. Binnen de lijst van de onge-

wervelden (macrofauna) is een soort die mee doet in de KRW beoordeling en te boek staat als positieve indicator. 

 

  

                                                                 
1 https://www.facebook.com/pages/Sassenhein-Zuid-Plas/186581371400329 
2 https://www.hcsassenhein.nl/visplassen-sassenhein/ 
3 http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document;docid=549564 
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Tabel 97 Samenvatting van de onderzoeksresultaten van de duikverslagen uit 2002 van Locatie 17 Sassenhein zuid. Soorten in blauw 

aangegeven tellen mee in de KRW beoordeling van watertype M27. Bij macrofauna zijn daartoe onder andere positieve indicatoren (p) 

aangewezen. 

   

Vaatplanten/Mossen Vissen Macrofaun 

Aarvederkruid Baars Hydra. 

Bronmos Blankvoorn Anodonta cygnea 

Doorgroeid fonteinkruid Kleine modderkruiper Hydrodroma 

Fijne waterranonkel Kwabaal Vorticella 

Gekroesd fonteinkruid Pos Gammarus pulex p 

Kranswieren Snoek Bufo bufo (paddenvisjes) 

Riet Vetje  

Schedefonteinkruid Zeelt  

Smalle waterpest   

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

De zuurgraad in deze plas was gedurende de quickscan relatief hoog en werd derhalve als ‘slecht’ beoordeeld 

(Tabel 98). In het verleden scoorde de zuurgraad ook hooguit ‘matig’ (Tabel 96). De zuurstofhuishouding op de 

drie meetpunten was wel op orde (score ‘zeer goed’). Dit was in het verleden soms wel anders (vergelijk Tabel 

98 en Tabel 96). Qua redoxpotentiaal zat deze locatie behoorlijk aan de onderkant. Alleen in de Plas bij A7 (Loca-

tie 34) en het Bolmeer (Locatie 28) zijn lagere waarden waargenomen. Het elektrisch geleidend vermogen (EGV) 

in deze plas was wel vergelijkbaar met wat er in de meeste andere diepe plassen is waargenomen. Hiermee is 

deze plas te karakteriseren als -meso-ionisch water. De watertemperatuur in de oeverzone was enigszins hoger 

dan de gewenste temperatuur, waardoor de score varieerde van ‘matig’ tot ‘goed’. De absolute waarden van het 

doorzicht resulteerden in een score variërend van ‘matig’ tot ‘goed’, maar op alle meetpunten was sprake van 

bodemzicht, waardoor de bovengenoemde beoordelingen van de zichtdiepte een onderschatting van de werke-

lijkheid zijn. In het verleden scoorde deze plas ‘goed’ op dit onderdeel (Tabel 96). 

 

Tabel 98 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 17 Sassenhein zuid. Cursief gedrukte soorten behoren tot 

de Lijst Groninger soorten en habitats. Gekleurde cellen geven aan wat de KRW beoordeling (watertype M27) van de desbetreffende para-

meter is (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig, rood = slecht). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   11:00  Emers – hele plas   5 

Eindtijd   12:15  Emers – oeverzone   45 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   15   Submers maximaal 5 

Aantal submonsters plankton   1  Totaal maximaal 5 

Temperatuur (°Celsius)   24  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   4  Flab maximaal 1 

Bewolking zwaar en regen  Oevervegetatie algemeen   (%) 
     Totaal   100 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag   85 

x 236896 236835 236755  Struiklaag   5 

y 574710 574473 574463  Kruidlaag   10 
     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 
Zuurgraad 8,99 8,92 8,89  Watervogels Fuut 4 
Redox (mV) 18,60 76,80 73,90  Watervogels Aalscholver 1 
O2 (%) 117,00 81,00 90,00  Watervogels Blauwe reiger 1 
O2 (ppm) 9,50 6,77 7,38  Watervogels Grauwe gans 1 
EGV (S/cm) 456 460 461  Sprinkhanen - 0 
Watertemperatuur (°C) 24,90 25,30 25,30  Libellen - 0 
Doorzicht (cm) > 75 > 155 > 75  Dagvlinders - 0 

Fytoplankton 
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Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 34 taxa waargenomen (Tabel 99). Hiervan 

doen 17 taxa mee in de KRW beoordeling. Er waren binnen dit monster geen taxa die duidelijk domineerden. De 

dinoflagellaat Ceratium hirundinella is in het monster aangetroffen. Dit is een soort die vaak voorkomt in grote, 

open wateren. 

Blauwalgen waren ook aanwezig (zoals Chroococcus, Dolichospermum, Microcystis, Snowella/Woronichinia en 

Woronichinia naegeliana), maar domineerden dus niet. Diverse van deze blauwalgen zijn potentieel toxisch. 

Sieralgen waren ook aanwezig in het monster dat is onderzocht. Hiervan zijn 7 taxa onderscheiden. De meeste 

van deze soorten zijn algemene soorten en kunnen voorkomen in (matig) voedselrijk water. Cosmarium botrytis 

lijkt wat meer gebonden aan matig voedselrijk water, maar is ook een vrij veel voorkomende soort.  

Naast potentieel toxische blauwalgen zoals Microcystis, Dolichospermum, Radiocystis en Woronichinia naege-

liana4 kwam hier ook een potentieel toxische haptofyt voor: Chrysochromulina parva5, al zijn er ook studies die 

de toxiciteit van deze soort in twijfel trekken.6  

Voor deze locatie is geen KRW score te geven voor de maatlat soortensamenstelling want er is geen sprake van 

een bloei (zie Van der Molen et al. 2016).  

 

Tabel 99 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 17 Sassenhein zuid. In blauw gedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van water-

type M27. In groen aangegeven algen zijn sieralgen.  

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Botryococcus Cosmarium botrytis Elakatothrix Planktosphaeria gelatinosa 

Ceratium hirundinella Cosmarium cf. abbreviatum Gymnodiniaceae Pleurochloridaceae 

Chroococcus limneticus Cosmarium formosulum Microcystis Radiocystis geminata 

Chroomonas acuta Cosmarium reniforme Navicula Snowella/Woronichinia rond 

Chrysochromulina parva Cryptomonas Nostocaceae Sphaerocystis? 

Closterium acutum var. variabile Desmodesmus Oocystis Staurastrum planctonicum 

Cocconeis placentula Dinophyceae Ophiocytium capitatum Woronichinia naegeliana 

Coenococcus polycoccus Dolichospermum7* Pediastrum boryanum  

Cosmarium bioculatum Dolichospermum cf. macrosporum* Plagioselmis nannoplanctica  

* Dolichospermum is de nieuwe genusnaam van Anabaena. 

 

 

Zoöplankton  

Tijdens de zoöplanktonanalyse werden 15 taxa aangetroffen (Tabel 100). Hiervan was waren Polyphemus pedi-

culus dominant en werden de volgende taxa ook Copepoda nauplii, Keratella cochlearis cochlearis en Polyarthra 

ook geregeld gezien.  

Acroperus harpea is een soort van ondiepe, voedselarme tot voedselrijke wateren. De soort heeft een voorkeur 

voor plekken met hoornblad, waterpest of fonteinkruiden. Asplanchna is een genus dat zowel in open, voedsel-

arm tot eutroof water voorkomt en ook de ondiepere delen van plassen opzoekt. Dit genus komt ook voor in 

zwak brakke wateren. Soorten uit de Keratella cochlearis-groep zijn raderdieren die in zowel in open, voedselarm 

tot eutroof water voorkomen. Ze zijn ook in de ondiepe delen van voedselrijke wateren gezien. Deze soorten 

                                                                 
4 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
   Bober B & Bialczyk J 2017. Determination of the toxicity of the freshwater cyanobacterium Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin. Journal 
of Applied Phycology 29(3): 1355-1362. 
5 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
6 Simonsen S & Moestrup Ø 1997. Toxicity tests in eight species of Chrysochromulina (Haptophyta). Canadian Journal of Botany 75(1): 129 – 
136. 
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komen ook voor in zwak brakken wateren. Lecane is een genus van raderdiertjes dat doorgaans in zure wateren 

wordt opgemerkt. Polyphemus pediculus is een soort watervlo die vooral gevonden wordt in open water (voed-

selarm tot voedselrijk), maar de soort is ook te vinden in ondiepe, eutrofe wateren. De soort heeft bovendien 

een voorkeur voor zure wateren en lijkt zich graag op te houden tussen fonteinkruiden. Scapholeberis mucronata 

is een watervlo van open, voedselrijk water, maar de soort zoekt ook de ondiepe delen van voedselarme tot 

matig voedselrijke wateren op. De soort is ook te vinden in zwak brakke wateren. 

Het monster was behoorlijk soortenrijk en tussen het zoöplankton zijn weinig blauwalgen gezien. Verder zijn er 

binnen de zoöplanktongemeenschap geen bijzondere soorten aangetroffen.  

 

Tabel 100 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 17 Sassenhein zuid. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Acroperus harpae 1  , aanwezig maar sporadisch 

Asplanchna 1  1 enkele 

Bosmina pellucida ,  2 algemeen 

Calanoida copepodiet 1  3 dominant 

Copepoda nauplii 2    

Cyclopoida copepodiet 1    

Keratella cochlearis cochlearis 2    

Keratella cochlearis hispida 1    

Lecane luna 1    

Lecane lunaris 1    

Mytilina ventralis 1    

Polyarthra 2    

Polyphemus pediculus 3    

Scapholeberis mucronata 1    

Testudinella patina 1    

 

 

Vegetatie 

De bedekking met emerse vegetatie in deze plas scoorde ‘zeer goed’ (Tabel 98). De scores van de bedekking met 

drijvende en de ondergedoken vegetatie bleven hierbij sterk achter (score ‘matig’). De bedekkingsgraad van de 

oeverzone scoorde ook ‘zeer goed’.  

Tijdens de quickscan zijn 17 plantensoorten vastgelegd (Tabel 101). Hiervan doen er 5 mee in de KRW beoor-

deling van het watertype M27. Er zijn geen soorten van de Groninger Lijst aangetroffen, maar wel een soort van 

de Rode Lijst. Enkele van de aangetroffen soorten werden in het verleden ook al gerapporteerd. Andersom waren 

er diverse soorten die in het verleden voor deze locatie beschreven zijn, maar bij de quickscan niet meer 

aangetroffen zijn. Riet werd tijdens de quickscan het meest frequent aangetroffen, maar ook wilg en zwarte els 

werden op de oever vaak gezien. In de natte oeverzone en het water waren lisdodde (grote en kleine) frequent 

aanwezig. De drijvende vegetatie bestond alleen uit een spaarzame bedekking met veenwortel. Smalle waterpest 

wordt daarnaast ook nog gezien als oorspronkelijke exoot, maar telt wel mee in de KRW beoordeling. De 

samenstelling van de vegetatie geeft het beeld van een plas met een voedselrijk karakter. Het oordeel van de 

KRW over deze locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en oeverplanten is ‘matig’. 
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Tabel 101 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 17 Sassenhein zuid. In blauw gedrukte soorten 

doen mee in de KRW beoordeling van watertype M27. Soorten aangegeven met * staan op de Rode Lijst. Vetgedrukte soorten zijn aange-

merkt als oorspronkelijke exoten. Smalle waterpest werd voor het eerst in 1941 gevonden en komt uit Noord-Amerika. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Breekbaar kransblad    lf 

Groot blaasjeskruid    o 

Grote kattenstaart o    

Grote lisdodde lf lf  lf 

Kleine lisdodde lf lf  lf 

Knikkend tandzaad o    

Koninginnekruid o    

Mattenbies  o   

Moerasspirea o    

Moeraswederik  o  o 

Pluimzegge o o  o 

Riet a a  a 

Smalle waterpest    ld 

Teer vederkruid    ld 

Veenwortel o  o o 

Wilg ld    

Zwarte els ld    

 

 

Samenvatting beoordeling Sassenhein zuid 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • KRW Cl 

• KRW Zicht 

• KRW tP 

• KRW tN 

• 9 soorten GL 

• 3 soorten RL 

• 12 soorten Wnb 

 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• 15 taxa ZP 

• 4 soorten GL 

• 4 soorten Wnb 

 

Minpunten • KRW pH 

• KRW O2 

• Beperkt aantal soorten vastgelegd 

 

 

 

• KRW pH 

• KRW Zicht, maar bodemzicht 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 34 taxa FP 

• 7 taxa SA 

• 1 soort RL 

• Toxische algen, maar geen bloei 
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Locatie 18 Moekesgat    M14  Eindoordeel:    plek 1 

 

Omschrijving van de locatie 

Het Moekesgat is een recreatie-/visplas behorende bij de gelijknamige camping. De plas ligt ten noorden van Ter 

Apel, nabij de Duitse grens. De plas werd in de jaren 20 van de vorige eeuw uitgegraven ten behoeve van het 

ophogen van een spoorwegemplacement8. In 1924 werd de plas aangekocht door de heer Moeke, die er een 

zwembad van maakte (Moeke’s Gat). De plas beslaat nu een oppervlakte van circa 10 Ha. Een substantieel deel 

van de oever van deze plas bestaat uit strand/kale bodem. Langs de zuidoever is de plas her en der beschoeid 

met houten paaltjes. Langs de strandjes is de oever vrij vlak, maar het zuidelijke deel van de plas heeft een 

steilere oever. Ten tijde van de bemonstering troffen we op de noordoostelijke oever bij het strand een drijflaag 

van algen aan (zie groene vlekken op de inzet bij locatiefoto). Ook bij deze plas hielden grote schaatsenrijders zie 

schuil. Dit gebeurde in het meest beschaduwde deel van de plas, de zuid- zuidwesthoek. Nagenoeg de gehele 

oever is afgelopen en geïnspecteerd. 

 

Historische gegevens 

In de Nationale Databank Flora en Fauna zijn van deze plas in de periode 2013 - 2018 alleen waarnemingen van 

vogels vastgelegd (Tabel 102). In totaal werden hier 13 soorten vastgelegd, waarvan er 9 tot de Groninger Lijst 

behoren. Twee soorten staan op de Rode Lijst en bijna alle soorten (nijlgans niet, is exoot) worden beschermd 

onder de Wet natuurbescherming. 

 

Tabel 102 Gegevens van Locatie 18 Moekesgat uit de Nationale Databank Flora en Fauna, periode 2013 – 2018. Cursief gedrukte soorten 

behoren tot de Lijst Groninger soorten en habitats. Soorten met een * staan vermeld op de Rode Ljist. Vetgedrukte soorten zijn oorspronkelijk 

exoten. 

 

Vogels Vogels Vogels 

Aalscholver Kuifeend Roerdomp* 

Dodaars Meerkoet Slobeend* 

Fuut Nijlgans Wilde eend 

Grote zilverreiger Roek Zwarte kraai 

Krakeend   

 

 

                                                                 
8 https://www.oudterapel.nl/sport/zwembad/Fietje/collagezwembadfietje.htm 
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In 2016 is deze plas onderzocht op fytoplankton (Tabel 103). Hiervan hebben we de gegevens van het Waterschap 

Hunze en Aa’s ontvangen. Er zijn dat jaar 95 taxa onderscheiden. Van deze taxa doen er 46 mee in de KRW be-

oordeling. Van deze lijst zijn er 10 taxa die behoren tot de sieralgen, een groep algen die vaak geassocieerd wordt 

met een goede waterkwaliteit. De soorten die hier in de lijst zijn opgenomen zijn echter allemaal soorten die 

voedselrijke condities indiceren.  

Naast potentieel toxische blauwalgen zoals Anabaena (tegenwoordig Dolichospermum), Aphanizomenon, Micro-

cystis en Woronichinia naegeliana9 kwam hier ook een potentieel toxische haptofyt voor: Chrysochromulina 

parva10, al zijn er ook studies die de toxiciteit van deze soort in twijfel trekken.11  

Ook de dinoflagellaat Ceratium hirundinella is in het monster aangetroffen. Dit is een soort die vaak voorkomt in 

grote, open wateren. De blauwalg Aphanizomenon flos-aquae komt in vergelijkbare wateren voor. 

In de plas zijn destijds ook diverse sieralgen geregistreerd. Closterium aciculare en Staurastrum chaetoceras zijn 

typisch algemene sieralgensoorten van eutrofe wateren. Closterium limneticum var. limneticum is een vrij zeld-

zame soort van matig voedselrijke wateren. De overige aangetroffen soorten sieralgen kunnen voorkomen over 

een vrij brede range aan wateren (van voedselarm of matig voedselrijk tot voedselrijk). 

 

Tabel 103 Biotische gegevens van Locatie 18 Moekesgat uit 2016 aangeleverd door Waterschap Hunze en Aa’s. In blauw gedrukte taxa 

doen mee in de KRW beoordeling van watertype M14. In groen gedrukte taxa zijn sieralgen. 

 

Fytoplankton Fytoplankton Fytoplankton Fytoplankton 

Achnanthales Closterium Fragilariaceae Phacus tortus 

Amphora [2] Closterium aciculare [1] Gomphosphaerioideae Plagioselmis nannoplanctica 

Anabaena* Closterium acutum var. variabile Hariotina reticulata Planktosphaeria gelatinosa 

Ankyra Closterium limneticum var. limneticum Kephyrion Pseudokephyrion entzii 

Ankyra judayi Coelastrum microporum Kephyrion littorale Pseudopedinella 

Ankyra lanceolata Colacium Kephyrion spirale Rhizosolenia 

Aphanizomenon Coscinodiscophyceae Khakista Staurastrum 
Aphanizomenon flos-aquae Cosmarium Lepocinclis ovum var. dimidiominor Staurastrum chaetoceras 
Aphanothece subgenus Anathece Crucigenia tetrapedia Mallomonas Staurastrum pingue 

Asterionella formosa Crucigeniella Melosira varians Staurastrum tetracerum 

Aulacoseira Cryptomonas Merismopedia minutissima Staurastrum tetracerum var. tetracerum 

Aulacoseira pusilla Cryptophyceae Microcystis Synuraceae 

Botryococcus braunii [1] Cyanogranis libera Mougeotia Tetraedriella jovetii 

Caloneis amphisbaena Cyanophyceae Nephrocytium agardhianum Tetraedron minimum 

Ceratium hirundinella Desmodesmus Nephrodiella Tetraselmis cordiformis 

Chlamydomonas Desmodesmus armatus Nostocaceae Tetrastrum komarekii 

Chlorophyta Desmodesmus armatus var. bicaudatus Oocystis Trachelomonas 

Chroococcales Desmodesmus costatogranulatus [1] Oscillatoriales Trachelomonas rugulosa 

Chroococcus Desmodesmus serratus Pediastrum boryanum Trachelomonas volvocina 

Chroococcus minutus Dinobryon Pediastrum boryanum var. cornutum Trachydiscus 

Chrysochromulina parva Dinobryon crenulatum Pediastrum duplex var. duplex Tribophyceae 

Chrysococcus Dinobryon divergens Pediastrum tetras Urosolenia longiseta 

Chrysococcus rufescens Elakatothrix Peridiniaceae Woronichinia naegeliana 

Chrysophyceae Euglena Phacotus lenticularis 
 

* het genus Anabaena heet tegenwoordig Dolichospermum. 

 

                                                                 
9 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
   Bober B & Bialczyk J 2017. Determination of the toxicity of the freshwater cyanobacterium Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin. Journal 
of Applied Phycology 29(3): 1355-1362. 
10 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
11 Simonsen S & Moestrup Ø 1997. Toxicity tests in eight species of Chrysochromulina (Haptophyta). Canadian Journal of Botany 75(1): 129 – 
136. 



Quickscan ecologische waarde 

 

162 van 349  

Van de periode 2000 – 2018 zijn ook diverse abiotische data aangeleverd (Tabel 104). Het chloridegehalte is in 

het verleden altijd als ‘zeer goed’ beoordeeld. Het chlorofylgehalte was doorgaans ook laag genoeg voor een 

beoordeling van ‘zeer goed’, een enkele keer is er ‘slecht’ gescoord. Het doorzicht was meestal ‘matig’, terwijl er 

door de jaren ook momenten zijn geweest waarbij er scores van ‘slecht’ tot ‘goed’ zijn vastgelegd. De totaal fos-

forgehaltes werden meestal ‘zeer goed’ beoordeeld. Een enkele keer zat er een score ‘matig’ tussendoor. Het 

totaal stikstofgehalte varieerde van ‘ontoereikend’ tot ‘zeer goed’ met een gemiddelde beoordeling van ‘goed’. 

Op basis van de gemiddelde waardes voor totaal fosfor en totaal stikstok zou deze plas ingedeeld worden bij de 

mesotrofe, oftewel matig voedselrijke plassen (Verdonschot 1990). De zuurgraad werd doorgaans als ‘zeer goed’ 

beoordeeld. Soms daalde deze beoordeling tot ‘ontoereikend’. Het zuurstofgehalte werd in het algemeen beoor-

deeld met ‘matig’, maar in sommige gevallen was het zuurstofpercentage soms zo hoog of zo laag dat de beoor-

deling ‘slecht’ werd. 

 

Tabel 104 Abiotische gegevens van Locatie 18 Moekesgat uit de periode 2000 - 2018 aangeleverd door Waterschap Hunze en Aa’s. De 

kleuren van de cellen indiceren het resultaat van de KRW beoordeling voor watertype M14 (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig, 

oranje = ontoereikend, rood = slecht). 

Parameter Gemiddelde Maximum Minimum 

Chloride (mg/l) 45,35 53,00 36,00 

Chlorofyl-a (g/l) 10,10 96,00 0,00 

Doorzicht (cm) 75,38 100,00 10,00 

Totaal fosfor (mg/l) 0,04 0,14 0,02 

Elektrisch geleidend vermogen (S/cm) 385,50 428,00 300,00 

Totaal stikstof (mg/l) 1,19 2,10 0,60 

Toxische blauwalgen (mm3/l) 2,88 6,66 0,48 

Zuurgraad 8,00 9,10 6,70 

Zuurstof (%) 58,07 176,00 6,10 

 

 

Van deze locatie zijn in het verleden langere tijdreeksen van de parameters uit (Tabel 104) verzameld. Bijlage 10 

geeft een samenvatting van het verloop van de parameters in de tijd. Het chloridegehalte in het jaar 2000 was 

40 mg/l en dit gehalte is in de loop der jaren langzaam iets gestegen tot in 2018 bijna 50 mg/l werd gemeten. 

Het chlorofyl-a-gehalte is in de periode 2000 – 2018 nagenoeg gelijk gebleven. Het doorzicht is in de loop der 

jaren met enkele hobbels teruggelopen van 90 naar ongeveer 80 cm. Het fosforgehalte liep in de jaren langzaam 

terug van 0,06 naar 0,04 mg/l (van voedselrijk naar matig voedselrijk). Het elektrisch geleidend vermogen steeg 

juist in deze periode, van 330 naar ruim 400 S/cm. Het stikstofgehalte lijkt alleen in de periode 2008 – 2018 

gemeten te zijn. Daarbij steeg het gemiddelde van ongeveer 0,85 naar 1,2 mg/l. Op basis van deze waarden zou 

de plas als mesotroof (matig voedselrijk) worden betiteld (Verdonschot 1990), maar voor totaal fosfaat was dit 

niet het geval. Ook het aantal toxische blauwalgen in de genoemde periode niet jaarlijks gemeten. In 2011, 2016, 

2017 en 2018 zijn er gegevens verzameld. Telkens lag de hoeveelheid rond 3,0 mm3/l. De zuurgraad in Moekesgat 

is in de loop der jaren nagenoeg stabiel gebleven, rond de 8,0. Ook het zuurstofgehalte is weinig veranderd in de 

tijd (rond de 60%).  

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

 

Abiotiek 

Zowel de zuurgraad als de zuurstofhuishouding en de watertemperatuur voldeden volledig aan de vereisten van 

de KRW (Tabel 105). De scores waren op alle drie de meetpunten telkens ‘zeer goed’. Voorheen was de zuurgraad 

gemiddeld 8,0 vergelijkbaar met wat we tijdens de quickscan aantroffen (vergelijk Tabel 105 en Tabel 104). De 

huidige beoordeling van de zuurstofhuishouding is beter dan in het verleden. Zowel de redoxpotentiaal als het 
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elektrisch geleidend vermogen (EGV) in deze plas was vergelijkbaar met veel van de andere onderzochte plassen 

(-meso-ionisch). De redoxpotentiaal van Moekesgat zat wel boven het gemiddelde van alle plassen bij elkaar. 

De score voor wat betreft het doorzicht was zeer variabel, twee meetpunten scoorden ‘slecht’, eentje ‘goed’. Dit 

heeft te maken met het feit dat er bij meetpunt 2 en 3 sprake was van bodemzicht. Meetpunt 1 is op de steiger. 

Daar was het doorzicht 120 cm bij een diepte van 390 cm. Dus ‘goed’ is de meest realistische beoordeling van 

het doorzicht in Moekesgat. Voorheen was het doorzicht in deze plas iets minder groot (Tabel 104).  

 

Tabel 105 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 18 Moekesgat. Cursief gedrukte soortnamen staan vermeld 

op de Lijst Groninger soorten en habitats. Gekleurde cellen geven de desbetreffende KRW score voor watertype M14 aan (blauw = zeer goed, 

groen = goed, geel = matig, rood = slecht). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   08:30  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   11:30  Emers – oeverzone maximaal 25 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   10  Submers   8 

Aantal submonsters plankton   1  Totaal maximaal 10 

Temperatuur (°Celsius)   18  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   2  Flab maximaal 1 

Bewolking zwaar en regen  Oevervegetatie algemeen   (%) 
     Totaal   70 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag Maximaal 5 

x 267428 267497 267366  Struiklaag maximaal 1 

y 545400 545480 545474  Kruidlaag   65 
     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 
Zuurgraad 7,82 8,03 8,02  Watervogels Meerkoet 5 
Redox (mV) 183,40 144,00 158,50  Watervogels Wilde eend 2 
O2 (%) 81,00 98,10 98,50  Watervogels Fuut 1 
O2 (ppm) 7,02 8,53 8,55  Watervogels IJsvogel 1 
EGV (S/cm) 443 438 439  Sprinkhanen - 0 
Watertemperatuur (°C) 22,05 21,93 22,05  Libellen Gewone oeverlibel 1 
Doorzicht (cm) 120  > 30 > 30  Libellen Paardenbijter 1 
     Dagvlinders - 0 

 

 

Biotiek overig 

Als overige waarnemingen tijdens de quickscan troffen we vier vogelsoorten, en twee soorten libellen aan (Tabel 

105). Van deze waarnemingen waren drie vogelsoorten aanwezig op de Lijst Groninger soorten en habitats. Geen 

enkele van deze overige waarnemingen betrof een soort van de Rode Lijst. De twee soorten libellen genieten 

ook geen speciale bescherming binnen de Wet natuurbescherming. Alle genoemde vogelsoort staan wel in deze 

Wet. De aangetroffen vogelsoorten werden voorheen ook al gezien, alleen de ijsvogel is nog niet eerder vastge-

legd voor deze locatie. Van libellen hebben we voor deze locatie geen historische gegevens. 

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 63 taxa waargenomen (Tabel 106). Hiermee 

is deze plas een van de meest rijke als het gaat om fytoplanktontaxa. Alleen in Sassenhein noord, Natuurplas 

Midwolda, Emslandermeer en Plas Blijham zijn meer taxa onderscheiden. Van de 63 aangetroffen taxa doen er 

35 mee in de KRW beoordeling. Ruim 25 taxa werden voorheen ook al gerapporteerd aan het waterschap (verge-

lijk Tabel 106 en Tabel 103). Er waren binnen dit monster geen taxa die duidelijk domineerden, maar bij het 

strandje was wel een beperkte drijflaag van de blauwalg Woronichinia naegeliana aanwezig (Figuur 31). In het 

verleden domineerden blauwalgen in deze plas. Andere blauwalgen waren tijdens de quickscan ook aanwezig, 
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maar domineerden niet, ook niet in de eerdergenoemde drijflaag: Chroococcus, Dolichospermum, Microcystis. 

Alle aangetroffen blauwalgentaxa zijn potentieel toxisch.12  

Daarnaast is er ook een potentieel toxische haptofyt aangetroffen: Chrysochromulina parva, al was er in de 

wetenschap wat discussie over het al dan niet toxisch zijn van deze soort.13 Ook de dinoflagellaat Ceratium hirun-

dinella is in het monster aangetroffen. Dit is een soort die vaak voorkomt in grote, open wateren. 

Sieralgen waren ook aanwezig in het monster dat is onderzocht. Er zijn voor deze locatie 8 soorten sieralgen 

onderscheiden. Closterium aciculare en Staurastrum chaetoceras zijn soorten die algemeen voorkomen, meestal 

in voedselrijke wateren. Closterium acutum var. variabile en Cosmarium regnellii zijn soorten die ook wel in 

minder voedselrijke wateren worden gezien. Cosmarium pseudoornatum en Staurodesmus dejectus zijn minder 

algemene soorten uit het spectrum van voedselarm tot matig voedselrijk water. Voor deze locatie is geen KRW 

score te geven voor de maatlat soortensamenstelling want er is geen sprake van een bloei (zie Van der Molen et 

al. 2016).  

 

Tabel 106 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 18 Moekesgat. In blauw gedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van watertype 

M14. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Asterionella formosa Cyanogranis Microcystis Staurastrum cf. anatinum 

Aulacoseira pusilla Desmodesmus Microcystis wesenbergii Staurastrum cf. pingue 

Aulacoseira subarctica Desmodesmus armatus Nephrochlamys Staurastrum chaetoceras 

Botryococcus Didymocystis inermis Nephrochlamys allanthoidea Staurodesmus dejectus 

Ceratium cf. furcoides Dinobryon korschikovii Oocystis Tetraedriella jovetii 

Ceratium hirundinella Dinophyceae Pediastrum Tetraedron minimum 

Chroococcus limneticus Dolichospermum* Pediastrum boryanum var. boryanum Tetraselmis 

Chrysochromulina parva Dolichospermum cf. planctonicum* Pediastrum duplex var. duplex Tetrastrum komarekii 

Closterium aciculare Euglenophyceae Pediastrum simplex Trachelomonas hispida 

Closterium acutum var. variabile Fragilaria crotonensis Phacus tortus Trachelomonas volvocina 

Coelastrum Fragilaria reicheltii Plagioselmis nannoplanctica Trachelomonas volvocinopsis 

Cosmarium pseudoornatum Gyrosigma/Pleurosigma Pleurochloridaceae Trachydiscus 

Cosmarium regnellii Hariotina polychorda Pseudopedinella Ulnaria acus 

Crucigenia tetrapedia Mallomonas Scenedesmus arcuatus Uroselenia longiseta 

Cryptomonas Merismopedia cf. glauca Scenedesmus ellipticus Woronichinia naegeliana 

Cyanocatena imperfecta Merismopedia minutissima Siderocelis ornata  

* dit geslacht heette voorheen Anabaena. 

 

                                                                 
12 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
   Bober B & Bialczyk J 2017. Determination of the toxicity of the freshwater cyanobacterium Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin. Journal 
of Applied Phycology 29(3): 1355-1362. 
13 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
  Simonsen S & Moestrup Ø 1997. Toxicity tests in eight species of Chrysochromulina (Haptophyta). Canadian Journal of Botany 75(1): 129 – 
136. 
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Figuur 31 Beperkte drijflaag van de blauwalg Woronichinia naegeliana langs het strandje van Moekesgat aangetroffen op 13 aug 2018. 

 

Zoöplankton  

Tijdens de zoöplanktonanalyse werden 19 taxa aangetroffen (Tabel 107). Hiervan waren Copepoda nauplii domi-

nant. Daarnaast werden geregeld de volgende taxa gezien: de watervlo Bosmina pellucida, het raderdiertje Kera-

tella cochlearis cochlearis en het raderdierengeslacht Polyarthra.  

Asplanchna is een genus dat zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomt en ook de ondiepere delen 

van plassen opzoekt. Dit genus komt ook voor in zwak brakke wateren. Bosmina cornuta is een watervlo die 

geregeld voorkomt in zwak brakke tot brakke wateren. Bosmina longirostris is een watervlo uit open, voedsel-

arme tot voedselrijke wateren. Ceriodaphnia quadrangula is een watervlo van ondiepe, voedselarme of matig 

voedselrijke wateren. De soort heeft een voorkeur voor plekken tussen waterplanten.  

 

Tabel 107 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 18 Moekesgat.  

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Asplanchna 1  , aanwezig maar sporadisch 

Bosmina cornuta 1  1 enkele 

Bosmina longirostris 1  2 algemeen 

Bosmina pellucida 2    

Calanoida copepodiet 1    

Ceriodaphnia quadrangula 1    

Copepoda nauplii 3    

Cyclopoida copepodiet 1    

Daphnia cucullata 1    

Daphnia juv 1    

Diaphanosoma brachyurum ,    

Eubosmina coregoni 1    

Keratella cochlearis cochlearis 2    

Keratella cochlearis hispida 1    

Keratella quadrata 1    

Ploesoma 1    

Polyarthra 2    

Pompholyx 1    

Trichocerca 1    

 

Daphnia cucullata is een watervlo van open, voedselrijke wateren, maar komt ook in de ondiepere delen van 

deze plassen voor. Een soort als Diaphanosoma brachyurum is typisch een soort van grote, open wateren. Soor-

ten uit de Keratella cochlearis-groep zijn raderdieren die in zowel in open, voedselarm tot eutroof water voor-
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komen. Ze zijn ook in de ondiepe delen van voedselrijke wateren gezien. Deze soorten komen ook voor in zwak 

brakken wateren. 

Het onderzochte zoöplanktonmonster is relatief rijk en dat maakt deze locatie wel interessant. 

 

Vegetatie 

De emerse vegetatie in deze plas had duidelijk niet de overhand, zeker niet in vergelijking met de meeste andere 

plassen in deze studie. Toch scoorde de bedekking nog ‘zeer goed’ (Tabel 105). De drijvende en ondergedoken 

vegetatie waren beide beperkt aanwezig en scoorden daarom beide ‘matig’. Op de oever was de bedekking uit-

gebreid genoeg om te komen tot een score ‘goed’. 

 

Tabel 108 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 18 Moekesgat. In blauw gedrukte soorten doen 

mee in de KRW beoordeling van watertype M14. Vetgedrukte soorten zijn aangemerkt als oorspronkelijke exoten. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Breekbaar kransblad    la 

Gekroesd fonteinkruid    r 

Gele lis o    

Gele waterkers r    

Greppelrus o    

Grote egelskop lf    

Grote kattenstaart o    

Grote lisdodde o    

Grote waterweegbree o o  o 

Grote wederik o    

Harig wilgenroosje o    

Kalmoes o    

Koninginnekruid o    

Moerasandoorn r    

Moeraswalstro r    

Perzikkruid r    

Pitrus lf    

Pluimzegge o    

Riet f    

Schedefonteinkruid    la 

Slanke waterbies r    

Smal tandzaad o    

Smalle waterpest    o 

Sterrenkroos r    

Stijve zegge o    

Veenwortel   r r 

Vogelkers (Amerikaanse) o    

Waternavel r    
Watermunt lf    

Wilg sp1 o    

Wilg sp2 o    

Witte waterlelie   r r 

Wolfspoot lf    

Zomprus o    

Zwart tandzaad o    

Zwarte els o    

 

In en rondom Moekesgat troffen we tijdens de quickscan 36 plantensoorten aan (Tabel 108). Hiermee zat het 

Moekesgat bij de drie locaties met de meeste soorten vaatplanten. Geen enkele van de aangetroffen soorten 

stond op de Lijst Groninger soorten en habitats of op de Rode lijst. Geen van de soorten heeft een speciale 

beschermingsstatus in de Wet natuurbescherming. Er zitten ook twee soorten bij die worden gezien als exoot. 

De meeste soorten uit deze lijst hebben een voorkeur voor een voedselrijke standplaats. Van de lijst met 36 

soorten zijn er 6 die mee doen aan de KRW beoordeling van het watertype M14. Er was nagenoeg geen drijvende 
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vegetatie aanwezig, er dreef hooguit een beetje veenwortel en witte waterlelie in een hoekje. De dominante 

plantensoorten op deze locatie waren grote egelskop, pitrus, schedefonteinkruid, watermunt en wolfspoot. Het 

oordeel van de KRW over deze locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en oeverplanten is ‘matig’. 

 

 

Samenvatting beoordeling Moekesgat 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • KRW Cl 

• KRW Chl a 

• KRW tP 

• KRW tN 

• KRW pH 

• KRW O2 

• Veel soorten vastgelegd 

• 9 soorten GL 

• 2 soorten RL 

• 13 soorten Wnb 

 

• KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Zicht 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• 63 taxa FP 

• 18 taxa ZP 

• 3 soorten GL 

• 4 soorten Wnb 

 

Minpunten • KRW Zicht 

• Toxisch algen aanwezig 

 

 

 

• 9 taxa SA 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 0 soorten RL 

• Toxische algen, maar geen bloei 
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Locatie 19 Lettelberterplas   M27  Eindoordeel:    plek 20 

 

Omschrijving van de locatie 

De Lettelberterplas (ook wel Recreatieplas Lettelbert of Lettelbertergat) is een recreatieplas van circa 9 Ha gele-

gen ten zuiden van de A7 en ten westen van Groningen-Stad. Het is een plas welke rond 1960 is ontstaan door 

zandwinning ten behoeve van de verdubbeling van de A7. De waterbodem bestaan uit zand. Aan de zuidzijde 

bevindt zich een bescheiden strandje met een vlakke oever. De noordzijde van deze plas heeft een veel steilere 

oever. Ten tijde van het onderzoek maakte het water een bruinige indruk. Een groot deel van de oever wordt 

beschaduwd door de forse bomen rondom de plas. Dit vooral aan de noordoever het geval. Grote schaatsenrij-

ders houden zich ook hier in de schaduw op. Voor het onderzoek is het gehele wandelpad rondom de plas afge-

lopen.  

 

Historische gegevens 

In de Nationale Databank Flora en Fauna zijn van de periode 2013 – 2018 maar weinig soorten afkomstig van de 

Letterberterplas vastgesteld. Er zijn zes vogelsoorten geregistreerd: brilduiker (Rode Lijst: gevoelig), grote zaag-

bek, kleine bonte specht, krakeend, kuifeend en roerdomp (Rode Lijst: kwetsbaar). Verder is er in het verleden 

een keer een otter gesignaleerd.  

Deze plas ligt in het beheergebied van het Waterschap Noorderzijlvest. Van dit waterschap hebben we tot op 

het moment van het uitkomen van dit rapport geen aanvullende gegevens over deze plas ontvangen. 

Wel weten we dat de plas enorme karpers bevat.14 In 2018 is er ook een negatief zwemadvies uitgegaan voor 

deze plas in verband met blauwalgen.15 Volgens het zwemwaterprofiel van deze plas uit 201116 ontstonden in 

2010 voor het eerst problemen met toxische blauwalgen (Planktothrix en Anabaena) in de Lettelberterplas. In 

de plas zijn destijds de volgende genera aangetroffen: Anabaena (tegenwoordig: Dolichospermum), Anabaenop-

sis, Aphanizomenon, Microcystis, Planktothrix, Woronichinia. Met uitzondering van Anabaenopsis worden de ge-

noemde genera ook meegenomen in de KRW beoordeling. Verder vertelt het zwemwaterprofiel dat de volgende 

planten in of rondom de plas groeien: riet, gele lis, harig wilgenroosje, grote kattenstaart, koninginnekruid. Van 

de waterplanten zijn geen gegevens opgenomen. Verder wordt aangegeven dat er maar weinig watervogels op 

de plas aanwezig zijn (wel enkele meerkoeten en futen).  

  

                                                                 
14 https://www.karpervisseninnederland.nl/karperwateren-nederland/lettelberterplas/ 
15 https://www.rtvnoord.nl/nieuws/194127/Provincie-waarschuwt-voor-blauwalg-in-Lettelberterplas 
16 https://www.noorderzijlvest.nl/publish/pages/5706/lettelberterplas.pdf 
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Volgens het profiel varieert de zuurgraad tussen 6,5 en 10,0 en komt daarmee soms boven de norm (9,0). Het 

doorzicht varieert van 20 cm tot 1,0 meter. Ook nutriëntenconcentraties zijn toen gemeten (totaal stikstof: 1,9 

mg/l; totaal fosfor 0,15 mg/l). Hiermee is deze plas aan te duiden als voedselrijk (eutroof) water (Verdonschot 

1990). Het chlorofylgehalte in deze plas varieert tussen 40 en 100 g/l. Tabel 109 geeft een samenvatting van de 

KRW beoordelingen van de bovengenoemde parameters. Omdat we de watertemperatuur van de metingen uit 

2001 niet weten kunnen we de meting van het zuurstofgehalte niet omrekenen naar een percentage zuurstof. 

Hierdoor is niet duidelijk wat de KRW beoordeling zou zijn. 

 

Tabel 109 Samenvatting spreiding van de meetwaarden van diverse abiotische parameters uit het zwemwaterprofiel voor de Lettelberter-

plas met de bijbehorende range aan KRW beoordelingen voor watertype M27 (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig, rood = slecht). 

Parameter Waarde 

Chlorofyl-a (g/l) 40 - 100 

Doorzicht (cm)  20 - 100  

Totaal fosfor (mg/l)  0,02 - 0,15  

Totaal stikstof (mg/l)  1,0 - 1,9  

Zuurgraad  6,5 – 10,0  

Zuurstof (mg/l) 6,5 

 

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

De zuurgraad was gedurende de quickscan dusdanig hoog (> 7,5) dat de KRW score uitkwam op ‘slecht’ (Tabel 

110). Blijkbaar kwam de pH in het verleden ook al wel eens boven de norm. De zuurstofhuishouding in deze plas 

was prima op orde tijdens de quickscan (score ‘zeer goed’). Omdat we het zuurstofpercentage uit het verleden 

niet kennen (wel in mg/l) kunnen we geen vergelijking maken met de oude situatie. Zowel de redoxpotentiaal 

als het elektrisch geleidend vermogen (EGV) in deze plas was vergelijkbaar met veel van de andere onderzochte 

plassen. Het water is gekarakteriseerd als -meso-ionisch. De watertemperatuur was op twee meetpunten 

‘matig’ (= tussen 25,0 en 27,5 graden Celsius) en op één meetpunt ‘goed’ (tussen 23 en 25 graden Celsius). Het 

doorzicht werd beoordeeld met ‘matig’ tot ‘goed’, maar is mogelijk in werkelijkheid nog beter dan deze beoor-

deling omdat in alle drie de gevallen op het meetpunt sprake was van bodemzicht. De zichtdiepte op meetpunt 

1 kwam redelijk overeen met het doorzicht uit het verleden (vergelijk Tabel 109 en Tabel 110). 

 

Biotiek overig 

Als overige waarnemingen zijn 3 vogelsoorten, 1 libellensoort en 3 soorten dagvlinders waargenomen (Tabel 

110). De meerkoeten, wilde eenden en de futen staan op de Lijst Groninger soorten en habitats, de aangetroffen 

libellen en dagvlinders niet. Er zijn ook geen sprinkhanen gesignaleerd. Geen van de waargenomen soorten staan 

op de Rode Lijst. De waargenomen libellen en vlinders zijn ook niet met een speciale beschermingsstatus in de 

Wet natuurbescherming beland.  
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Tabel 110 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 19 Lettelberterplas. Cursief gedrukte soorten behoren tot 

de Lijst Groninger soorten en habitats. De kleuren van de cellen indiceren het resultaat van de KRW beoordeling voor watertype M27 (blauw 

= zeer goed, groen = goed, geel = matig, rood = slecht). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   14:00  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   15:40  Emers – oeverzone   30 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   10  Submers   5 

Aantal submonsters plankton   2  Totaal   75 

Temperatuur (°Celsius)   25  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   3  Flab maximaal 1 

Bewolking Zwaar, regen en onweer  Oevervegetatie algemeen  (%) 
     Totaal   95 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag   60 

x 223525 223429 223406  Struiklaag   5 

y 578847 578828 578808  Kruidlaag   30 
     Moslaag maximaal 1 

Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 

Zuurgraad 9,06 8,97 9,02  Watervogels Meerkoet 7 

Redox (mV) 124,20 120,60 113,70  Watervogels Wilde eend 6 

O2 (%) 117,80 118,40 102,50  Watervogels Fuut 3 

O2 (ppm) 9,68 9,75 8,51  Sprinkhanen - 0 

EGV (S/cm) 664 665 665  Libellen Gewone oeverlibel 2 

Watertemperatuur (°C) 25,26 25,10 24,71  Dagvlinders Atalanta 2 

Doorzicht (cm) > 100 > 70 > 70  Dagvlinders Bont zandoogje 2 

     Dagvlinders Klein koolwitje 1 

 

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 58 taxa waargenomen (Tabel 111). Hiervan 

doen 35 taxa mee in de KRW beoordeling. Het taxon dat het vaakst werd aangetroffen in het monster was Chryso-

chromulina parva. Deze haptofyt bereikte hier een bloei van de categorie 35 (Bloei van Chrysochromulina parva, 

criterium 10.000 cellen/ml). In de wetenschap wat discussie over het al dan niet toxisch zijn van deze soort.17 

Ook de dinoflagellaat Ceratium hirundinella is in het monster aangetroffen. Dit is een soort die vaak voorkomt in 

grote, open wateren. 

Blauwalgen waren ook aanwezig, maar domineerden dus niet. Qua blauwalgen zijn vooral Aphanocapsa, Dolicho-

spermum, Merismopedia en Microcystis aangetroffen. De aanwezigheid van Dolichospermum (toen geregi-

streerd onder de genusnaam Anabaena) en Microcystis is in het verleden ook al in deze plas aangetoond. Veel 

van deze genera worden verdacht van toxiciteit.18 Ook de blauwalgen Planktolyngbya limnetica en Raphidiopsis 

mediterranea werden hier gevonden en zijn gerapporteerd als potentieel toxisch.19  

  

                                                                 
17 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
  Simonsen S & Moestrup Ø 1997. Toxicity tests in eight species of Chrysochromulina (Haptophyta). Canadian Journal of Botany 75(1): 129 – 
136. 
18 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
19 Mohamed ZA 2007. First report of toxic Cylindrospermopsis raciborskii and Raphidiopsis mediterranea (Cyanoprokaryota) in Egyptian fresh 
waters. FEMS Microbial Ecology 59(3): 749-761. 
    Jakubowska N, Zagajewski P & Gołdyn R 2013. Water blooms and cyanobacterial toxins in Lakes. Polish Journal of Environmental Studies 
20(4): 1077 – 1082. 
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Sieralgen waren ook aanwezig in het monster dat is onderzocht. Hierbij zijn 5 taxa onderscheiden (Tabel 111). 

De meeste soorten zijn algemene sieralgen die over een breed spectrum aan voedselrijkdom van het water voor 

kunnen komen, maar een soort als Cosmarium venustrum var. excavatum is een minder algemene soort die 

bovendien vooral gevonden is in voedselarme, zure wateren. Het is daardoor opvallend dat de soort hier 

aangetroffen is terwijl de gemeten zuurgraad ten tijde van de quickscan vrij hoog was.  

De KRW beoordeling van deze locatie voor wat betreft de soortensamenstelling van het fytoplankton (bloei van 

bepaalde algen) kwam uit op een score van ‘goed’. 

 

Tabel 111 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 19 Lettelberterplas. In blauw gedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van water-

type M27. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. In paars aangegeven algen vormden tijdens de quickscan een bloei en doen mee in de 

eerdergenoemde KRW beoordeling. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Achnanthidium minutissimum groep Cyanogranis Microcystis Planktolyngbya limnetica 

Ankistrodesmus Cyanonephron styloides Microcystis wesenbergii Pleurochloridaceae 

Anomoneis sphaerophora Desmodesmus Monoraphidium contortum Pseudanabaena limnetica 

Aphanocapsa Desmodesmus subspicatus Monoraphidium griffithii Raphidiopsis mediterranea 

Aphanothece subgenus Anathece Dichotomococcus/Dipochloris Navicula Sphaerospermopsis aphanizomenoides 

Botryococcus Dinophyceae Nephrodiella Staurastrum cf. lunatum 

Ceratium hirundinella Dolichospermum* Nitzschia Staurastrum planctonicum 

Chrysochromulina parva Dolichospermum mendotae* Oocystis Staurastrum tetracerum 

Closteriopsis acicularis Elakatothrix Oscillatoriales Tetraedron caudatum 

Closterium acutum var. variabile Euglenophyceae Pediastrum boryanum Tetraedron minimum 

Coelastrum astroideum Fragilaria Pediastrum duplex var. duplex Trachelomonas 

Coelastrum pseudomicroporum Golenkinia/Golenkiniopsis Pediastrum tetras Treubaria 

Cosmarium venustrum var. excavatum Merismopedia minutissima Phacus Volvocaceae 

Cryptomonas Merismopedia sp. 2 Phacus longicauda  
Cyanocatena imperfecta Merismopedia tenuissima Plagioselmis nannoplanctica  

* Het genus Dolichospermum heette voorheen Anabaena. 

 

 

Zoöplankton  

Tijdens de zoöplanktonanalyse werden 12 taxa aangetroffen (Tabel 112). Hiervan waren de watervlooien Bos-

mina cornuta, Bosmina longirostris, Bosmina pellucida en raderdiertjes zoals Keratella cochlearis cochlearis en 

individuen van het geslacht Polyarthra relatief veel aanwezig in het monster. Ook Copepoda nauplii werden ge-

regeld aangetroffen.  

 

 

Tabel 112 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 19 Lettelberterplas. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Bosmina cornuta 2  , aanwezig maar sporadisch 

Bosmina longirostris 2  1 enkele 

Bosmina pellucida 2  2 algemeen 

Calanoida copepodiet 1    

Copepoda nauplii 2    

Cyclopoida copepodiet 1    

Keratella cochlearis cochlearis 2    

Keratella cochlearis hispida 1    

Keratella tecta ,    

Polyarthra 2    

Pompholyx 1    

Trichocerca 2    
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Bosmina cornuta is een watervlo die geregeld voorkomt in zwak brakke tot brakke wateren. Bosmina longirostris 

is een watervlo uit open, voedselarme tot voedselrijke wateren. Soorten uit de Keratella cochlearis-groep zijn 

raderdieren die in zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomen. Ze zijn ook in de ondiepe delen van 

voedselrijke wateren gezien. Deze soorten komen ook voor in zwak brakken wateren. 

Het monster is vrij soortenrijk en er zijn maar weinig blauwalgen tussen het zoöplankton gezien. Binnen de zoö-

planktongemeenschap geen bijzondere soorten aangetroffen.  

Vegetatie 

Qua structuur van de aanwezige vegetatie scoorde deze plas ‘zeer goed’ op de onderdelen emerse vegetatie en 

bedekking van de oeverzone (Tabel 110). Het bedekkingspercentage met drijvend of ondergedoken vegetatie 

waren beperkt. Hierdoor was de KRW score voor deze onderdelen in beide gevallen ‘matig’.  

 

Er zijn tijdens de quickscan in totaal 21 plantensoorten vastgelegd (Tabel 113). Binnen deze lijst bevinden zich 

geen soorten van de Lijst Groninger soorten en habitats of de Rode Lijst. Wel is er een soort waargenomen die 

officieel als exoot te boek staat. De plas is vooral begroeid met riet en grote lisdodde en, in minder mate, met 

kleine lisdodde en liesgras. Feitelijk waren er geen drijfbladplanten aanwezig in deze plas. De enige soort die tot 

aan het wateroppervlak dreef was smalle waterpest. De meeste soorten in deze lijst hebben een voorkeur voor 

een voedselrijke standplaats. Alleen smalle waterpest doet mee in de KRW beoordeling. Het oordeel van de KRW 

over deze locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en oeverplanten is ‘slecht’. 

 

Tabel 113 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 19 Lettelberterplas. In blauw gedrukte soorten 

doen mee in de KRW beoordeling van watertype M27. Vetgedrukte soorten zijn aangemerkt als oorspronkelijke exoten. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Bitterzoet o    

Gewone es o    

Gewone esdoorn o    

Gewone engelwortel o    
Gewone vlier o    

Grote lisdodde la la  la 

Grote wederik r    

Harig wilgenroosje lf    

Kleine lisdodde a a  a 

Koninginnekruid o    

Liesgras lf lf  lf 

Moerasandoorn o    

Perzikkruid lf    

Pitrus o    

Riet ld ld  ld 

Smalle waterpest   o lf 

Wilg o    

Wolfspoot lf    

Zomereik o    

Zomprus o    

Zwarte els o    
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Samenvatting beoordeling Lettelberterplas 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • KRW tP 

• 8 soorten GL 

• 3 soorten RL 

• 6 soorten Wnb 

 

• KRW O2 

• KRW Zicht 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• KRW FP Sam 

• 58 taxa FP 

• 12 taxa ZP 

• 3 soorten GL 

• 3 soorten Wnb 

 

Minpunten • KRW tN 

• KRW Chl a 

• KRW Zicht 

• Beperkt aantal soorten vastgelegd 

• Toxisch algen aanwezig 

 

 

 

• KRW pH 

• KRW Temp 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 5 taxa SA 

• 0 soorten RL 

• Toxische blauwalgen, maar geen bloei 

• Bloei van toxische Chrysochromulina parva 
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Locatie 20 Sassenhein noord   M27  Eindoordeel:    plek 28 

 

Omschrijving van de locatie 

Juist ten zuiden van het dorp Haren (zuid van Groningen) liggen twee visplassen van Hengelclub Sassenhein. De 

voorliggende plas is de meest noordelijke van de twee (zie ook locatie 17). Deze plas is de meest ondiepe van de 

twee en de plas is net wat kleiner dan de zuidplas (11 versus 8 Ha). De plas is ontstaan door turfwinning. De 

zuidplas betreft een zandwinput. De noordelijke locatie bestaat uit een vrij langgerekte visplas met aan de 

noordoostoever een paviljoen (Paviljoen Sassenhein). In de plas bevinden zich twee enclosures/beschoeide 

eilandjes met wat opgaande vegetatie. Rond de plas is een smalle bosrand met overwegend zwarte els, esdoorn 

en lijsterbes aanwezig. Her en der langs de oever bevinden zich visstekken. Net als bij locatie 17 houden ook hier 

grote schaatsenrijders zich schuil in de schaduw. Het water in de plas was troebel en de hoge bomen rondom 

deze smalle plas genereren behoorlijk wat schaduw.  

 

Historische gegevens 

In de Nationale Databank Flora en Fauna zijn uit de periode 2013 – 2018 van deze plas alleen gegevens van vogels 

vastgelegd (Tabel 114). Van de 18 vogelsoorten zijn er 10 vernoemd op de Lijst Groninger soorten en habitats. 

Twee soorten staan op de Rode Lijst en één soort is aangemerkt als exoot. 

 

Tabel 114 Gegevens van Locatie 20 Sassenhein noord uit de Nationale Databank Flora en Fauna, periode 2013 – 2018. Cursief gedrukte 

soorten staan op de Groninger Lijst, soorten met een * op de Rode Lijst. Vetgedrukte soorten worden gezien als exoot. 

 

Vogels Vogels Vogels Vogels 

Aalscholver (Grote) Canadese gans Meerkoet Visdief* 

Blauwe reiger Grote zaagbek Nonnetje Wilde eend 

Fuut Grote zilverreiger Roodborst Winterkoning 

Goudvink Huiszwaluw* Tafeleend  

Grauwe gans Kuifeend Vink  

 

Over de biotiek en abiotiek van deze plas heeft het Waterschap Hunze en Aa’s ook nog gegevens aangeleverd. 

Qua biotische gegevens waren er alleen gegevens uit 1999 beschikbaar en alleen gegevens over fytoplankton. 

Daarbij zijn zes soorten/taxa aan sieralgen waargenomen: Closterium acutum var. acutum, Cosmarium pseudo-

wembaerense, Cosmarium, Staurastrum arcuatum, Staurastrum micronoides en Staurastrum tetracerum. De 

meeste van deze soorten worden geregeld gezien in (matig) voedselrijke wateren. De ene soort is hierbij wel 

algemener dat de ander. Zo is Closterium acutum var. acutum een soort die vaak gezien wordt, terwijl Stauras-

trum arcuatum doorgaans minder algemeen voorkomt. In het databestand zijn stonden de aantallen voor deze 
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sieralgen op ‘0’ waardoor het vermoeden bestaat dat deze soorten buiten een telling zijn waargenomen. De 

andere mogelijkheid is dat er wel gericht naar gezocht is, maar uiteindelijk geen exemplaren zijn gevonden. 

Alleen van 31 januari 2001 zijn fysisch-chemische data beschikbaar. Daarbij scoorde het chloridegehalte, het 

totaal fosforgehalte en de zuurgraad ‘zeer goed’. Het doorzicht was ‘goed’, maar het totaal stikstofgehalte was 

‘ontoereikend’. Op basis van het fosforgehalte zou de plas als matig voedselrijk (mesotroof) worden gekarakteri-

seerd, maar op basis van het stikstofgehalte viel de plas in de categorie hypertroof (zeer voedselrijk). Omdat we 

de watertemperatuur van de metingen uit 2001 niet weten kunnen we de meting van het zuurstofgehalte niet 

omrekenen naar een percentage zuurstof. Hierdoor is niet duidelijk wat de KRW beoordeling zou zijn. 

Van de website van de hengelclub Sassenhein20 begrepen we dat de noordelijke plas maar weinig waterplanten 

bevat (max. 10% van het oppervlak). Op enkele plaatsen groeit gele plomp, witte waterlelie, kleine lisdodde en 

riet. Volgens ervaren vissers bestaat het visbestand in deze plas uit schubkarpers, lederkarpers, spiegelkarpers, 

graskarpers (exoot) en rijenkarpers. daarnaast zwemmen er ook snoeken, zeelten en brasems rond.21 

 

Tabel 115 Abiotische gegevens31 januari 2001, Locatie 20 Sassenhein noord aangeleverd door Waterschap Hunze en Aa’s. De kleuren van 

de cellen indiceren het resultaat van de KRW beoordeling voor watertype M27 (blauw = zeer goed, groen = goed, oranje = ontoereikend). 

Parameter Waarde 

Chloride (mg/l) 41,00 

Doorzicht (cm) 100,00 

Totaal fosfor (mg/l) 0,04 

Elektrisch geleidend vermogen (S/cm) 300,00 

Totaal stikstof (mg/l) 2,40 

Zuurgraad 7,40 

Zuurstof (mg/l) 10,10 

 

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

De zuurgraad gemeten tijdens de quickscan scoorde op ieder meetpunt ‘slecht’ (Tabel 116) omdat deze te hoog 

was voor het aangewezen watertype (M27). Voorheen was de zuurgraad minder hoog (vergelijk Tabel 116 en 

Tabel 115). De zuurstofhuishouding in deze plas was in orde en werd beoordeeld met ‘zeer goed’. Omdat we de 

KRW score uit 2001 niet hebben kunnen bepalen valt hier voor zuurstof geen vergelijking met oude gegevens te 

maken. De redoxpotentiaal in Sassenhein noord was vrij laag en zat daarmee bij de vijf laagst scorende diepe 

plassen. Het elektrisch geleidend vermogen (EGV) in deze plas was vergelijkbaar met veel van de andere onder-

zochte plassen en werd hier gekarakteriseerd als -meso-ionisch. De watertemperatuur tijdens de quickscan lag 

net boven de 23 graden Celsius en scoorde daarmee ‘goed’. Het doorzicht van deze plas was zeer laag, maar 25 

cm (Tabel 116). Hiervoor kreeg de plas een KRW score ‘slecht’. De diepte op de meetpunten was tussen de 75 

en 90 cm dus er wat zeker geen sprake van bodemzicht. De KRW score is dus duidelijk geen overschatting van de 

werkelijke situatie. In het verleden (2001) was het doorzicht veel beter (Tabel 115). Het weer tijdens de quickscan 

was slecht, met zware bewolking, regen en behoorlijk wat wind uit het zuidwesten. Mogelijk heeft dit voor 

opwerveling van sediment gezorgd waardoor het water troebel werd, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. 

 
  

                                                                 
20 https://www.hcsassenhein.nl/visplassen-sassenhein/ 
21 https://www.karpervisseninnederland.nl/karperwateren-nederland/sassenhein/ 
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Tabel 116 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 20 Sassenhein noord. Cursief gedrukte soorten staan op 

de Groninger Lijst. De gekleurde cellen presenteren de desbetreffende KRW beoordeling voor watertype M27 (blauw = zeer goed, groen = 

goed, rood = slecht). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   12:30  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   13:45  Emers – oeverzone   50 

Volume FP (liter)   1  Drijvend   2 

Volume ZP (liter)   7  Submers maximaal 1 

Aantal submonsters plankton   1  Totaal maximaal 5 

Temperatuur (°Celsius)   23  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   4  Flab maximaal 1 

Bewolking zwaar met regen  Oevervegetatie algemeen   (%) 

     Totaal   100 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag   80 

x 236662 236653 236575  Struiklaag maximaal 5 

y 575215 575118 575072  Kruidlaag maximaal 5 

     Moslaag maximaal 1 

Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 

Zuurgraad 9,22 9,20 9,34  Watervogels Wilde eend 15 

Redox (mV) 70,40 89,10 96,80  Watervogels Fuut 2 

O2 (%) 118,00 115,00 110,00  Watervogels Blauwe reiger 1 

O2 (ppm) 9,87 9,65 9,19  Sprinkhanen - 0 

EGV (S/cm) 628 561 635  Libellen - 0 

Watertemperatuur (°C) 24,20 24,20 24,20  Dagvlinders - 0 

Doorzicht (cm) 25 25 25     

 

 

Biotiek overig 

Als overige waarnemingen tijdens deze quickscan zijn allen drie vogelsoorten genoteerd (Tabel 116). Van de 

groepen van sprinkhanen, libellen en dagvlinders zijn geen exemplaren aangetroffen, wat naar alle waarschijn-

lijkheid samenhing met het slecht weer. De waargenomen wilde eenden en futen staan op de Lijst Groninger 

soorten en habitats. Geen van de waargenomen soorten staat op de Rode Lijst. 

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 78 taxa waargenomen (Tabel 117). Daarmee 

is dit de locatie met het hoogste aantal fytoplanktontaxa in dit onderzoek. Hiervan doen 47 taxa mee in de KRW 

beoordeling. Taxa die het vaakst werden aangetroffen in het monster waren: Aphanizomenon gracile, Aphanizo-

menon klebahnii en de drie taxa van het genus Dolichospermum. Deze taxa vormden allemaal een bloei. Het 

criterium voor Aphanizomenon gracile binnen de KRW beoordeling van watertype M14 was 5000 cellen/ml 

(categorie 14), voor Aphanizomenon klebahnii 48.000 cellen/ml (categorie 24) en voor Anabaena/Dolicho-

spermum 21.600 cellen/ml (categorie 26). Bovendien is van deze taxa bekend dat het potentieel toxische algen 

zijn.22 In het verleden zijn alleen sieralgen vastgelegd voor deze locatie. Van de overige, niet dominante blauw-

algentaxa (Anabaenopsis elenkinii, Aphanocapsa) zijn ook gegevens bekend waaruit potentiele toxiciteit blijkt.23  

Sieralgen zijn gevonden in het monster dat is onderzocht. Hierbij zijn 3 taxa onderscheiden. Cosmarium reniforme 

en Staurastrum planctonicum zijn algemene sieralgensoorten welke voor kunnen komen in matig voedselrijke 

tot voedselrijke wateren.  

De KRW beoordeling van deze locatie voor wat betreft de soortensamenstelling van het fytoplankton (bloei van 

bepaalde algen) kwam uit op een score van ‘matig’. 

                                                                 
22 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
23 https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2455560/Master_Kjellstrom_Hoel_2017.pdf?sequence=1 
CarvalhoLR, Pipole F, Werner VR, Laughinghouse IV HD, Camargo ACM, Rangel M, Konno K & Sant’Anna CL 2008. A toxic cyanobacterial bloom 
in an urban coastal lake, Rio Grande do Sul State, Southern Brazil. – Brazilian Journal fo Microbiology 39: 761–769. 

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2455560/Master_Kjellstrom_Hoel_2017.pdf?sequence=1
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2455560/Master_Kjellstrom_Hoel_2017.pdf?sequence=1
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Tabel 117 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 20 Sassenhein noord. In blauw gedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van 

watertype M27. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. In paars aangegeven algen vormden tijdens de quickscan een bloei en doen mee 

in de eerdergenoemde KRW beoordeling.  

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Actinastrum hantzschii Cyclostephanos invisitatus Monomorphina pyrum groep Scenedesmus acuminatus 

Anabaenopsis elenkinii Cyclotella meneghiniana groep Monoraphidium contortum Schroederia/Pseudoschroederia 

Ankistrodesmus/Monoraphidium Cymatopleura solea Navicula Siderocelis ornata 

Aphanizomenon gracile Desmodesmus Nitzschia Snowella/Woronichinia rond 

Aphanizomenon klebahnii Desmodesmus costatogranulatus Nitzschia fruticosa Staurastrum cf. lunatum 

Aphanocapsa Desmodesmus grahneisii Oocystis Staurastrum planctonicum 

Aphanothece subgenus Anathece Desmodesmus opoliensis Pediastrum boryanum Surirella 

Aulacoseira ambigua Desmodesmus subspicatus Pediastrum duplex var. duplex Tetraedriella 

Aulacoseira granulata Dichotomococcus/Dipochloris Pediastrum simplex Tetraedron caudatum 

Aulacoseira pusilla Dinophyceae Phacus longicauda Tetraedron minimum 

Ceratium cf. furcoides Discoplastis spathirhyncha Plagioselmis nannoplanctica Trachelomonas hispida 

Chlamydomonas Dolichospermum cf. smithii Planktothrix agardhii Trachelomonas klein, ovaal 

Chlorotetraedron incus Dolichospermum compactum Pleurochloridaceae Trachelomonas met hals, ovaal 

Chroomonas coerulea Dolichospermum perturbatum Pseudanabaena Trachelomonas ovaal, stekels 

Coenococcus polycoccus Euglena texta var. salina Pseudanabaena limnetica Trachelomonas volvocinopsis 

Colacium Euglenophyceae Pseudostaurastrum limneticum Tribophyceae 

Cosmarium reniforme Fragilaria parasitica var. subconstricta Raphidiopsis mediterranea Ulnaria acus 

Cryptomonas Goniochloris mutica Rhodomonas Woronichinia naegeliana 

Cryptomonas tetrapyrenoidosa Lagerheimia wratislawiensis Romeria  

Cyanogranis Microcystis Scenedesmus  

 

 

Zoöplankton  

Tijdens de zoöplanktonanalyse werden 11 taxa aangetroffen (Tabel 118). Hierbij was het raderdiertje Keratella 

tecta de dominante soort, maar ook Copepoda nauplii en het raderdiertjesgeslacht Polyarthra werden geregeld 

gezien.  

Tussen het zoöplankton waren bovendien veel blauwalgen aanwezig. Geslachten als Microcystis en Anabaena 

(oftewel Dolichospermum) waren hier geen uitzondering. Het zijn geslachten waarvan bekend is dat deze toxisch 

kunnen zijn. Al met al maakt het monster een eutrofe indruk. 

 

Tabel 118 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 20 Sassenhein noord. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Anuraeopsis fissa 1  , aanwezig maar sporadisch 

Bosmina pellucida ,  1 enkele 

Brachionus diversicornis 1  2 algemeen 

Calanoida copepodiet 1  3 dominant 

Copepoda nauplii 2    

Cyclopoida copepodiet 1    

Harpacticoida ,    

Keratella tecta 3    

Polyarthra 2    

Pompholyx 1    

Trichocerca ,    

 

 

Vegetatie 

Qua vegetatie structuur scoorde deze plas ‘zeer goed’ op de onderdelen bedekking met emerse vegetatie en 

bedekking van de oever (Tabel 116). De bedekking met drijvende vegetatie en de hoeveelheid ondergedoken 

watervegetatie was zeer spaarzaam waardoor hier respectievelijk de scores ‘matig’ en ‘slecht’ voor werden be-

haald. 
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Er zijn bij de inventarisatie van de water- en oevervegetatie 13 plantensoorten genoteerd (Tabel 119). Geen van 

deze soorten staat op de Lijst Groninger soorten en habitats of op de Rode Lijst. Slechts 2 van de 13 nemen deel 

in de KRW beoordeling van het watertype M27. Het meest frequent aanwezig op de oever waren gewone es-

doorn, wilg en zwarte els. Een echte vloeiende overgang naar de waterfase was hier niet door de aanwezige 

beschoeiing. In het water was riet het meest talrijk aanwezig, maar ook kleine lisdodde kwam geregeld voor. Bij 

de bedekking met drijfbladplanten deelden vooral gele plomp en kikkerbeet mee. Her en der kwam witte water-

lelie voor. De structuur onder water werd vooral bepaald door riet, kleine lisdodde en de ondergedoken delen 

van de voorheen genoemde drijfbladplanten. Als we kijken naar de standplaatsvoorkeur van de aangetroffen 

planten benadrukt dit het voedselrijk van de plas. Het oordeel van de KRW over deze locatie voor wat betreft de 

begroeiing met water- en oeverplanten is ‘ontoereikend’. 

 

Tabel 119 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 20 Sassenhein noord. In blauw gedrukte soorten 

doen mee in de KRW beoordeling van watertype M27. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Gele plomp   lf lf 

Gewone es o    

Gewone esdoorn cd    

Kikkerbeet   lf lf 

Kleine lisdodde  f  f 

Koninginnekruid o    

Pijlkruid  r  r 

Riet  lf  lf 

Wilg cd    

Witte waterlelie   o o 

Wolfspoot o    

Zwart tandzaad o    

Zwarte els cd    

 

 

Samenvatting beoordeling Sassenhein noord 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • KRW Cl 

• KRW Zicht 

• KRW tP 

• KRW pH 

• 10 soorten GL 

• 2 soorten RL 

• 18 soorten Wnb 

 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Em 

• 78 taxa FP 

• 11 taxa ZP 

• KRW Oev 

• 3 soorten Wnb 

Minpunten • KRW tN 

• KRW O2 

• Beperkt aantal soorten vastgelegd 

•  

•  

•  

•  

•  

• KRW Chl a 

• Toxisch algen aanwezig 

 

• KRW pH 

• KRW Zicht 

• KRW FP Sam 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 3 taxa SA 

• 2 soorten GL 

• 0 soorten RL 

• Bloei toxische blauwalgen 
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Locatie 21 Emslandermeer   M14  Eindoordeel:    plek 13 

 

Omschrijving van de locatie 

Ten noordoosten van Vlagtwedde ligt vakantiepark Emslandermeer. De vakantiewoningen zijn gesitueerd ron-

dom een gelobde plas met een oppervlakte van circa 13 Ha. Hiervan is alleen de oostelijke helft onderzocht. De 

westelijke helft was slecht te bereiken in verband met ‘particuliere’ terreinen van het vakantiepark. Het oostelijk 

deel van de plas is voornamelijk omgeven door riet en ruwe berk, zomereik en Amerikaanse vogelkers. Rondom 

dit deel van de plas zijn alleen flauwe oevers aangetroffen, geen steile oevers. De mate van schaduw op het 

water is zeer beperkt. 

 

Historische gegevens 

Vanuit de Nationale Databank Flora en Fauna hebben we van deze plas alleen enkele gegevens van dagvlinders, 

libellen, paddenstoelen, vaatplanten en vogels kunnen bemachtigen (Tabel 120). Van deze lijst met soorten staan 

alleen 7 vogelsoorten op de Groninger Lijst. Van de vogels staan 3 soorten ook op de Rode Lijst. Ook de lente-

bekerzwam staat op de Rode Lijst. De huidige status van deze paddenstoel is ‘gevoelig’. Op de vorige Rode Lijst 

stond de soort nog aangemerkt als ‘ernstig bedreigd’. Verder zijn er in het verleden geen Rode Lijst-soorten 

vastgelegd. De voorheen aangetroffen nijlgans beschouwen we in Nederland als een exoot. 

Het Waterschap Hunze en Aa’s had verder geen aanvullende biotische of abiotische data beschikbaar.  

 

Tabel 120 Gegevens van Locatie 21 Emslandermeer uit de Nationale Databank Flora en Fauna, periode 2013 – 2018. Cursief gedrukte 

soorten behoren tot de Groninger Lijst. Soorten met een * staan op de Rode Lijst. Vetgedrukte soorten zijn aangemerkt als exoot.  

 

Insecten - Dagvlinders Vogels Vogels 

Gehakkelde aurelia Boerenzwaluw* Kuifeend 

Insecten - Libellen Buizerd Nijlgans 

Platbuik Fuut Roodhalsfuut* 

Weidebeekjuffer Grote zaagbek Slobeend* 

Paddenstoelen Grote zilverreiger Waterhoen 

Lentebekerzwam* Kleine karekiet Wilde eend 

Vaatplanten Kleine plevier  

Brem   

Rietgras   

 



Quickscan ecologische waarde 

 

180 van 349  

Van de website van het Parc Emslandermeer leerden we dat in het binnenmeer van het park geregeld schub- en 

graskarpers worden uitgezet.24 Blijkbaar wordt met enige regelmaat een grote hoeveelheid verschillende karper-

soorten in deze plas uitgezet.25 

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

Zowel de zuurgraad als de zuurstofhuishouding en de watertemperatuur gemeten tijdens de quickscan scoorde 

‘zeer goed’ in deze plas (Tabel 121). Het doorzicht bleef qua score behoorlijk achter: ‘ontoereikend’ tot ‘slecht’. 

De redoxpotentiaal gemeten in deze diepe plas was vrij hoog, in slechts vier plassen werd een hogere waarde 

gemeten dan in het Emslandermeer. Het elektrisch geleidend vermogen (EGV) in deze plas was vergelijkbaar met 

veel van de andere onderzochte plassen (-meso-ionisch). Op alle drie de meetpunten was wel sprake van bo-

demzicht, waardoor de genoemde scores zeer waarschijnlijk een onderschatting van de werkelijkheid zijn ge-

weest. 

 

Tabel 121 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 21 Emslandermeer. Cursief gedrukte soorten staan ver-

meld op de Groninger Lijst. De gekleurde cellen indiceren de KRW beoordeling voor watertype M14 (blauw = zeer goed, geel = matig, oranje 

= ontoereikend, rood = slecht). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   17:06  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   18:25  Emers – oeverzone   45 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   10  Submers maximaal 1 

Aantal submonsters plankton   1  Totaal   5 

Temperatuur (°Celsius)   19  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   3  Flab maximaal 1 

Bewolking zwaar met regen  Oevervegetatie algemeen  (%) 
     Totaal   95 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag maximaal 5 

x 271741 271773 271741  Struiklaag maximaal 1 

y 562957 562894 562811  Kruidlaag   90 
     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 
Zuurgraad 7,10 7,84 7,95  Watervogels Fuut 4 
Redox (mV) 207,10 169,40 140,40  Watervogels Meerkoet 4 
O2 (%) 105,20 105,90 102,60  Watervogels Wilde eend 2 
O2 (ppm) 9,02 9,13 8,81  Sprinkhanen - 0 
EGV (S/cm) 476 476 474  Libellen Paardenbijter 1 
Watertemperatuur (°C) 22,68 22,33 22,56  Libellen Gewone oeverlibel 1 
Doorzicht (cm) > 45 > 35 > 50  Dagvlinders Klein koolwitje 1 

 

 

Biotiek overig 

Als overige waarnemingen zijn op deze locatie 3 vogelsoorten, 2 soorten libellen en een dagvlinder gesignaleerd 

(Tabel 121). De 3 vogelsoorten staan vermeld op de Groninger Lijst, de rest van de genoemde soorten niet. Geen 

van de aangetroffen libellen of dagvlinders geniet een speciale beschermingsstatus binnen de Wet natuurbe-

scherming. Fuut en wilde eend waren voorheen ook al voor deze plas vastgesteld. Waarnemingen van meerkoet 

op deze plas waren niet via de NDFF beschikbaar uit de periode waarin gezocht is. Ook de waargenomen libellen 

en dagvlinders waren in de afgelopen vijf jaar niet voor deze plas vastgelegd. 

 

Fytoplankton 

                                                                 
24 http://www.emslandermeer.nl/faciliteiten/vissen 
25 https://www.bungalowpark-emslandermeer.nl/modules/smartsection/item.php?itemid=46 
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Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 64 taxa waargenomen (Tabel 122). Hiermee 

hoort de locatie bij een van de locaties met het grootste aantal fytoplanktontaxa. Alleen in Sassenhein noord en 

de Natuurplas Midwolda werden meer taxa onderscheiden. Hiervan doen 32 taxa mee in de KRW beoordeling. 

Het taxon dat hier domineerde was Closterium limneticum, een algemeen voorkomende sieralg van voedselrijke 

wateren. Voor deze algensoort heeft de KRW echter geen bloeicategorie vastgesteld. Naast deze Closterium 

werden nog 9 sieralgentaxa onderscheiden (Tabel 122). Dit is een redelijk aantal, aangezien er maar vier locaties 

binnen het onderzoek zijn waar meer sieralgentaxa zijn onderscheiden (Plas Kemperpark, Beersterplas, Natuur-

plas Midwolda en Plas Alteveer). Closterium aciculare is ook een algemene soort en komt ook vooral in voed-

selrijke wateren voor. Cosmarium reniforme en Staurastrum planctonicum zijn veel voorkomende soorten van 

(matig) voedselrijk water. Closterium acutum var. variabile en Staurodesmus dejectus zijn soorten met een nog 

bredere ecologische amplitude (voedselarm – voedselrijk), waarbij de laatste soort minder algemeen is dan de 

andere. Cosmarium botrytis en Cosmarium turpinii lijken in die zin specifiek te kiezen voor matig voedselrijke 

wateren. Cosmarium botrytis lijkt daarbij de meest algemene soort van de twee.  

In het monster waren ook diverse blauwalgentaxa aanwezig (Aphanocapsa, Aphanothece, Chroococcus, Dolicho-

spermum, Microcystis en Snowella/Woronichinia) maar deze domineerden niet. De meeste van deze blauwalgen 

worden ook verdacht van of gerelateerd met toxiciteit.26  

Ook de dinoflagellaat Ceratium hirundinella is in het monster aangetroffen. Dit is een soort die vaak voorkomt in 

grote, open wateren. 

Daarnaast is er ook een potentieel toxische haptofyt aangetroffen: Chrysochromulina parva, al was er in de 

wetenschap wat discussie over het al dan niet toxisch zijn van deze soort.27 Voor deze locatie is geen KRW score 

te geven voor de maatlat soortensamenstelling want er is geen sprake van een bloei (zie Van der Molen et al. 

2016). 

 

Tabel 122 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 21 Emslandermeer. In blauw gedrukte soorten doen mee bij de KRW beoordeling van 

watertype M14. In groen aangegeven soorten zijn sieralgen. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Ankyra judayi Cosmarium reniforme Merismopedia minutissima Rhodomonas 

Aphanocapsa Cosmarium turpinii Microcystis Snowella/Woronichinia rond 

Aphanothece subgenus Anathece Crucigenia tetrapedia Microcystis wesenbergii Staurastrum cf. anatinum 

Aulacoseira granulata Crucigeniella apiculata Oscillatoriales Staurastrum cf. lunatum 

Botryococcus Cryptomonas Pediastrum boryanum Staurastrum planctonicum 

Ceratium hirundinella Cryptomonas rostrata Pediastrum duplex Staurodesmus dejectus 

Chroococcus limneticus Didymocystis inermis Pediastrum duplex var. duplex Synura 

Chroomonas acuta Dinobryon divergens Pediastrum simplex Tetrachlorella ornata 

Chrysochromulina parva Dinophyceae Phacotaceae Tetraedron minimum 

Chrysococcus rufescens Dolichospermum Phacus tortus Trachelomonas armata 

Closterium aciculare Euglena oxyuris Plagioselmis nannoplanctica Trachelomonas hispida 

Closterium acutum var. variabile Euglena texta var. salina Pleurochloridaceae Trachelomonas volvocinopsis 

Closterium limneticum Fragilaria crotonensis Pseudanabaena limnetica Trachydiscus 

Coelastrum astroideum Goniochloris mutica Pseudogoniochloris tripus Ulnaria acus 

Coenococcus polycoccus Lepcinclis ovum Pseudopedinella Verrucodesmus verrucosus 

Cosmarium botrytis Mallomonas Pseudostaurastrum limneticum Woronichinia naegeliana 

    

 

 

                                                                 
26 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
    Bober B & Bialczyk J 2017. Determination of the toxicity of the freshwater cyanobacterium Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin. 
Journal of Applied Phycology 29(3): 1355-1362. 
27 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
  Simonsen S & Moestrup Ø 1997. Toxicity tests in eight species of Chrysochromulina (Haptophyta). Canadian Journal of Botany 75(1): 129 – 
136. 
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Zoöplankton  

Tijdens de zoöplanktonanalyse werden 9 taxa aangetroffen (Tabel 123). Hiervan werden de taxa Copepoda 

nauplii, het raderdiertje Keratella cochlearis cochlearis en individuen van het geslacht van raderdiertjes van 

Polyarthra het meest frequent in het monster aangetroffen.  

Asplanchna is een genus dat zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomt en ook de ondiepere delen 

van plassen opzoekt. Dit genus komt ook voor in zwak brakke wateren. Een soort als Diaphanosoma brachyurum 

is typisch een soort van grote, open wateren. Soorten uit de Keratella cochlearis-groep zijn raderdieren die in 

zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomen. Ze zijn ook in de ondiepe delen van voedselrijke wa-

teren gezien. Deze soorten komen ook voor in zwak brakken wateren. 

In het monster troffen we in het algemeen maar weinig plankton aan. Blauwalgen domineerden hier het mon-

ster. Ook werden enkele sieralgen gezien (zie ook Tabel 122).  

 

Tabel 123 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 21 Emslandermeer. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Asplanchna 1  , aanwezig maar sporadisch 

Copepoda nauplii 2  1 enkele 

Cyclopoida copepodiet 1  2 algemeen 

Daphnia juv 1    

Diaphanosoma brachyurum 1    

Keratella cochlearis cochlearis 2    

Keratella quadrata 1    

Polyarthra 2    

Trichocerca 1    

 

 

Vegetatie 

Qua vegetatiestructuur scoorde deze plas ‘zeer goed’ op de onderdelen emerse vegetatie en bedekking oever-

vegetatie (Tabel 121). Drijvende en ondergedoken watervegetatie was echter spaarzaam aanwezig en scoorde 

respectievelijk ‘matig’ en ‘slecht’.  

 

Tijdens de quickscan zijn er 32 plantensoorten genoteerd (Tabel 124). Hiermee zat het Emslandermeer bij de 

zeven locaties met de meeste soorten vaatplanten. Geen enkele soort van deze lijst is ook vernoemd op de Gro-

ninger Lijst of heeft een specifieke beschermingsstatus binnen de Wet natuurbescherming. Binnen de zone van 

de drijvende watervegetatie zijn alleen klein kroos en veenwortel sporadisch aan het wateroppervlak waarge-

nomen. De meest frequent aangetroffen soorten in of rond deze plas waren riet (dominant), pitrus, liesgras en 

moerasrolklaver. De samenstelling van de vegetatie maakt een voedselrijke indruk. Van de 32 soorten doen er 3 

mee in de KRW beoordeling van watertype M14. Het oordeel van de KRW over deze locatie voor wat betreft de 

begroeiing met water- en oeverplanten is ‘matig’. 
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Tabel 124 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 21 Emslandermeer. In blauw gedrukte soorten 

doen mee in de KRW beoordeling van watertype M14. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Blaartrekkende boterbloem r r  r 

Echte valeriaan r    

Gele lis o    

Gele waterkers r    

Grote egelskop o o  o 

Grote kattenstaart r    

Grote lisdodde o o  o 

Grote waterweegbree o o   

Grote wederik o    

Harig wilgenroosje o    

Kantige basterdwederik r    

Klein kroos   r  

Kleine lisdodde r    

Kleine watereppe o o  o 

Liesgras lf lf  lf 

Mannetjesvaren o    

Moerasandoorn r    

Moerasrolklaver lf lf  lf 

Moeras-vergeet-me-nietje r r  r 

Moeraswederik  r  r 

Perzikkruid r    

Pitrus lf    

Riet d d  d 

Sint janskruid r    

Stijve waterranonkel    o 

Veenwortel   r r 

Watermunt o    

Waterzuring o o  o 

Wilg o    

Wolfspoot o    

Zomprus f f  f 

Zwarte els o    

 

 

Samenvatting beoordeling Emslandermeer 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • 7 soorten GL 

• 4 soorten RL 

• 12 soorten Wnb 

 

• KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• 64 taxa FP 

• 3 soorten GL 

• 3 soorten Wnb 

 

Minpunten • Beperkt aantal soorten vastgelegd 

 

• KRW Zicht 

• KRW FP Sam 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 10 taxa SA 

• 9 taxa ZP 

• 0 soorten RL 

• Toxische algen, maar geen bloei 
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Locatie 22 Natuurbad Engelbert  M14  Eindoordeel:    plek 14 

 

Omschrijving van de locatie 

Het natuurbad Engelbert is een zwemlocatie met aangrenzende camping. De plas heeft een zandbodem en ligt 

veelal in een houten beschoeiing welke op diverse plekken in verval is geraakt. Nagenoeg overal is sprake van 

een steile drop-off en de plas beslaat ongeveer 7 Ha. Schijnbaar zijn er in deze plas een aantal wellen aanwezig 

waardoor de plas in de winter nooit helemaal dichtgevroren raakt. Aldus omwonenden komt/komen er in de 

plas tegenwoordig meer riet, meer algen en minder karpers voor. Bovendien heeft de watergentiaan (zie inzet) 

het nog nooit zo goed gedaan als nu. De oever van deze plas is vooral aan zuidoostzijde redelijk beschaduwd 

door bomen op de oever. Dit is ook een van de plekken waar de oeverbeschoeiing behoorlijk in verval is geraakt.  

 

Historische gegevens 

In de Nationale Databank Flora en Fauna zijn uit de periode 2013 – 2018 maar drie waarnemingen bekend. In 

2014 werd een grote zaagbek en een boomvalk (Rode Lijst: kwetsbaar) gesignaleerd. In 2018 trof een waarnemer 

een vroege glazenmaker aan. De zaagbek staat op de Lijst Groninger soorten en habitats, de andere twee ge-

noemde soorten niet. De boomvalk is vernoemd op de Rode Lijst, de twee andere soorten niet. Er is verder ook 

geen speciale beschermingsstatus aan de vroege glazenmaker gekoppeld vanuit de Wet natuurbescherming.  

Het Waterschap Hunze en Aa’s had verder geen aanvullende biotische of abiotische data beschikbaar.  

In de toelichting op het bestemmingsplan Meerstad-Midden28 uit 2007 werd vermeld dat het water in Natuurplas 

Engelbert van goede kwaliteit is, maar details daarover zijn niet vermeld. Onderzoek van oude tijdschriften leidde 

ons naar het ‘Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden’ waarin een besluit van Gedeputeerde Staten op 17 

juli 1934 ons vertelt dat het onder andere in de Engelberterplas of een straal van 200 meter daar omheen ver-

boden is afval, mest, grond, specie etc. te storten (Figuur 32). Dus in die tijd werd er al min of meer bescherming 

van het gebied uitgeoefend. Bijzonder detail: het verbod geldt niet als het gaat om storting ter uitoefening van 

een ter plaatse gedreven land- of tuinbouwbedrijf... 

 

                                                                 
28 http://www.meerstad.eu/wp-content/uploads/2013/10/Bijlage-B-071220-BP-toelichting.pdf 



diepe plassen Groningen 2018 
 

185 van 349 

  

Figuur 32 Fragmenten uit het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 17 juli 1934, aangaande de bescherming van onder andere 

de Engelberterplas. 

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

Zowel de gemeten zuurgraad als het zuurstofgehalte voldoen aan de eisen van het KRW watertype M14 (Tabel 

125). Op elk van deze onderdelen scoorde deze plas ‘zeer goed’. Zowel de redoxpotentiaal als het elektrisch 

geleidend vermogen (EGV) in deze plas was vergelijkbaar met veel van de andere onderzochte plassen (-meso-

ionisch). De watertemperatuur in de oeverzone scoorde ‘goed’ omdat deze net niet onder de 23 graden Celsius 

lag. Het doorzicht was met 230 cm ‘zeer goed’.  

 

Tabel 125 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 22 Natuurbad Engelbert. Cursief gedrukte soorten staan 

op de Lijst Groninger soorten en habitats. Gekleurde cellen presenteren de desbetreffende KRW beoordelingen voor watertype M14 (blauw 

= zeer goed, groen = goed, geel = matig). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   16:00  Emers – hele plas maximaal 1 

Eindtijd   18:45  Emers – oeverzone maximaal 15 

Volume FP (liter)   1  Drijvend   1 

Volume ZP (liter)   10  Submers maximaal < 5 

Aantal submonsters plankton   2  Totaal maximaal 5 

Temperatuur (°Celsius)   26  Kroos   5 

Windsnelheid (Beaufort)   3  Flab maximaal 1 

Bewolking zonnig tot licht bewolkt  Oevervegetatie algemeen   (%) 
     Totaal   95 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag   90 

x 239136 238917 238813  Struiklaag   2 

y 580683 580313 580253  Kruidlaag   3 
     Moslaag maximaal 1 

Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 

Zuurgraad 8,04 7,89 8,07  Watervogels Wilde eend 10 

Redox (mV) 140,2 110,8 140,2  Watervogels IJsvogel 1 

O2 (%) 97,1 90,2 87,1  Sprinkhanen - 0 

O2 (ppm) 8,31 7,72 7,46  Libellen Paardenbijter 1 

EGV (S/cm) 709 708 710  Dagvlinders - 0 

Watertemperatuur (°C) 23,46 23,44 23,42     

Doorzicht (cm) 230 230 230     
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Biotiek overig 

Als aanvullende waarnemingen zijn alleen wilde eend, ijsvogel en paardenbijter vastgelegd. Er zijn geen sprink-

hanen of dagvlinders waargenomen. Wilde eend is een soort van de Groninger Lijst. Geen van de hier besproken 

soorten staat op de Rode Lijst of werd voor deze plas eerder vastgelegd. Paardenbijter wordt ook niet op een 

speciale manier beschermd onder de Wet natuurbescherming.  

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 34 taxa waargenomen (Tabel 126). Hiervan 

doen 20 taxa mee in de KRW beoordeling. Er waren binnen dit monster geen taxa die duidelijk domineerden. 

Blauwalgen waren wel aanwezig (zoals Aphanothece, Chroococcus, Microcystis en Woronichinia), maar domi-

neerden niet. Een aantal van deze geslachten is potentieel toxisch.29 Daarnaast is er ook een potentieel toxische 

haptofyt aangetroffen: Chrysochromulina parva, al was er in de wetenschap wat discussie over het al dan niet 

toxisch zijn van deze soort.30 Ook de dinoflagellaat Ceratium hirundinella is in het monster aangetroffen. Dit is 

een soort die vaak voorkomt in grote, open wateren. 

Sieralgen waren ook aanwezig in het monster dat is onderzocht. Alleen het taxon Staurastrum planctonicum was 

aanwezig. Dit is een vrij algemene sieralg die doorgaans in matig voedselrijk tot voedselrijk water voorkomt. Er 

zijn geen andere soorten sieralgen gesignaleerd. Bij de meeste andere onderzoekslocaties werden meerdere 

sieralgentaxa onderscheiden. Voor deze locatie is geen KRW score te geven voor de maatlat soortensamenstel-

ling want er is geen sprake van een bloei (zie Van der Molen et al. 2016). 

 

Tabel 126 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 22 Natuurbad Engelbert. In blauw gedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van 

watertype M14. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Aphanothece subgenus Anathece Coelastrum astroideum Microcystis wesenbergii Pseudopedinella 

Asterionella formosa Cryptomonas Navicula Staurastrum planctonicum 

Aulacoseira granulata Dinobryon korschikovii Nephrodiella Trachelomonas hispida 

Ceratium hirundinella Dinophyceae Oocystis Trachelomonas volvocina 

Chlorophyta grote bol, 4 flagellen Elakatothrix Pantocsekiella ocellata Tribophyceae 

Chlorophyta grote bol, kolonie Fragilaria capucina groep Pediastrum boryanum var. boryanum Ulnaria acus 

Chroococcus limneticus Hariotina polychorda Pediastrum duplex var. duplex Woronichinia naegeliana 

Chrysochromulina parva Mallomonas Pediastrum simplex  

Closteriopsis acicularis Microcystis Plagioselmis nannoplanctica  

 

 

Zoöplankton  

Tijdens de zoöplanktonanalyse werden 9 taxa aangetroffen (Tabel 127). Hiervan waren de raderdieren Keratella 

cochlearis cochlearis, Keratella cochlearis hispida en niet verder op naam te brengen exemplaren van het geslacht 

Polyarthra het meest talrijk in dit monster.  

Acroperus harpea is een soort van ondiepe, voedselarme tot voedselrijke wateren. De soort heeft een voorkeur 

voor plekken met hoornblad, waterpest of fonteinkruiden. Asplanchna is een genus dat zowel in open, voed-

selarm tot eutroof water voorkomt en ook de ondiepere delen van plassen opzoekt. Dit genus komt ook voor in 

zwak brakke wateren. Ceriodaphnia quadrangula is een watervlo van ondiepe, voedselarme of matig voedselrijke 

                                                                 
29 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
    Bober B & Bialczyk J 2017. Determination of the toxicity of the freshwater cyanobacterium Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin. 
Journal of Applied Phycology 29(3): 1355-1362. 
30 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
  Simonsen S & Moestrup Ø 1997. Toxicity tests in eight species of Chrysochromulina (Haptophyta). Canadian Journal of Botany 75(1): 129 – 
136. 
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wateren. De soort heeft een voorkeur voor plekken tussen waterplanten. Soorten uit de Keratella cochlearis-

groep zijn raderdieren die in zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomen. Ze zijn ook in de ondiepe 

delen van voedselrijke wateren gezien. Deze soorten komen ook voor in zwak brakken wateren. 

Er zijn relatief weinig zoöplanktonsoorten waargenomen, maar ook weinig algen. Op basis van de zoöplankton-

samenstelling lijkt deze locatie niet bijzonder. 

 

Tabel 127 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 22 Natuurbad Engelbert. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Acroperus harpae ,  , aanwezig maar sporadisch 

Asplanchna 1  1 enkele 

Bosmina pellucida ,  2 algemeen 

Ceriodaphnia quadrangula ,    

Keratella cochlearis cochlearis 2    

Keratella cochlearis hispida 2    

Polyarthra 2    

Sida crystallina ,    

Trichocerca 1    

 

 

Vegetatie 

Qua vegetatiestructuur scoort deze plas niet zo goed. Op de onderdelen drijvende en ondergedoken vegetatie 

scoort de plas allemaal ‘matig’ (Tabel 125). Veel van de andere plassen scoorden ook niet goed op drijvende en 

ondergedoken vegetatie, maar hier is ook de emerse vegetatie zeer beperkt. Deels heeft dit te maken met de 

nagenoeg vegetatievrije zwemzone, maar door de steile drop-off, de beschaduwing van de oeverzone en de 

aanwezigheid van beschoeiing komt de vegetatie niet tot een optimale ontwikkeling. 

 

De soortenlijst van Natuurbad Engelberterplas was met 46 soort de meest uitgebreide van de onderzochte plas-

sen (Tabel 128). Geen van de soorten is vermeld op de Groninger Lijst. Eén van de soorten staat op de Rode Lijst. 

Binnen de Wet natuurbescherming krijgen deze soorten ook geen speciale aandacht. Er zijn in of rond de plas in 

totaal 4 exoten aangetroffen. Onder de 46 soorten zijn er 8 die meedoen in de KRW beoordeling van het water-

type M14. Opvallend was dat er in verhouding tot de andere plassen ook meer planten bijdroegen aan de bedek-

king van het wateroppervlak. Op basis van standplaatsvoorkeur van de aangetroffen soorten valt te concluderen 

dat de plas een voedselrijke indruk maakt. Het oordeel van de KRW over deze locatie voor wat betreft de begroei-

ing met water- en oeverplanten is ‘goed’. Het is de enige locatie binnen dit onderzoek die voor dit onderdeel 

‘goed’ scoort. 
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Tabel 128 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 22 Natuurbad Engelbert. In blauw gedrukte 

soorten doen mee in de KRW beoordeling van watertype M14. Soorten aangeduid met * staan vermeld op de Rode Lijst. Vetgedrukte soorten 

zijn officieel exoten. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Berk o    

Bitterzoet o    

Draadalg    lf 

Drijvend fonteinkruid   o o 

Gele lis o    

Gele plomp   o o 

Gewone es o    

Gewone esdoorn o    

Gewone rolklaver o    

Grote egelskop lf lf  lf 

Grote kattenstaart lf    

Grote lisdodde r r  r 

Harig wilgenroosje o    

Japanse duizendknoop lf    

Kalmoes o o  o 

Kikkerbeet   o o 

Klein fonteinkruid    r 

Kleine lisdodde lf lf  lf 

Koninginnekruid lf    

Liesgras o o  o 

Mannagras o  o o 

Mannetjesvaren o    

Mattenbies lf lf  lf 

Moerasandoorn lf    

Oeverzegge o o  o 

Perzikkruid o    

Pijlkruid r r  r 

Pitrus o    

Riet lf lf  lf 

Roze waterlelie   o o 

Ruige zegge r    

Smalle waterpest    lf 

Snoekkruid/Moerashyacinth     

Spaanse aak r    

Sporkehout r    

Veenwortel r  r r 

Vogelkers (Amerikaanse) r    

Waterdrieblad* lf lf  lf 

Watergentiaan   lf lf 

Waterzuring  r  r 

Wilde lijsterbes f    

Wilg cd    

Wolfspoot o    

Zomereik r    

Zwanenbloem lf    

Zwarte els f    
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Samenvatting beoordeling Natuurbad Engelbert 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • ‘goede waterkwaliteit’ 

•  

•  

•  

•  

• 1 soort GL 

• 1 soort RL 

• 2 soorten Wnb 

 

• KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Zicht 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• 9 taxa ZP 

• KRW Veg 

 

Minpunten • Weinig soorten vastgesteld 

•  

•  

•  

•  

 

• 34 taxa FP 

• 1 taxa SA 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• 1 soort GL 

• 1 soort RL 

• 2 soorten Wnb 
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Locatie 23 Emergoplas    M14  Eindoordeel:    plek 27 

 

Omschrijving van de locatie 

De Emergoplas en het omliggende Emergobos behoren tot het recreatieterrein Emergo, gelegen tussen Oude 

Pekela, Scheemda en Winschoten. De visvijver ligt midden in het Emergobos, meet circa 7 Ha en is volledig met 

hout beschoeid. De beschoeiing is op meerdere plaatsen in verval geraakt. Het bos direct rondom de vijver be-

staan vooral uit els, wilg, berk, zomereik, abeel en vlier. De oever is feitelijk tot aan de beschoeiing begroeid met 

bomen, er is weinig ondergroei. Direct langs de oever is sprake van behoorlijk wat schaduw, de rest van de plas 

schaduwvrij. De waterbodem bestaat uit zand met veel stenen en dode takken. Een gesprek met twee vissers 

leerde ons dat het water in de plas de laatste jaren steeds helderder wordt.  

 

Historische gegevens 

In de Nationale Databank Flora en Fauna zijn zowel van de soortgroep mossen als van vaatplanten en vogels 

waarnemingen afkomstig van de Emergoplas vastgelegd (Tabel 129). Alleen bij de lijst van vogels waren soorten 

aanwezig die ook vernoemd zijn op de Lijst Groninger soorten en habitats, 7 soorten om precies te zijn. Bij de 

vogels was ook een soort van de Rode Lijst aanwezig: wintertaling. Verder was veenwortel bij de vaatplanten de 

enige soort die meedoet in de KRW beoordeling van het watertype M14. Geen van de aangetroffen soorten heeft 

een speciale beschermingsstatus binnen de Wet natuurbescherming. 

 

Tabel 129 Gegevens van Locatie 23 Emergoplas uit de Nationale Databank Flora en Fauna, periode 2013 – 2018. Cursief gedrukte soorten 

staan op de Groninger Lijst. In blauw gedrukte soorten doen mee bij de KRW beoordeling van watertype M14. Soorten aangeduid met een * 

staan op de Rode Lijst. 

    

Blad- en Levermossen Vaatplanten Vaatplanten Vogels 

Gewoon haakmos Hazenzegge Veldzuring Grote bonte specht 

Gewoon puntmos Kleine lisdodde Wolfspoot Grote zaagbek 

Vaatplanten Lidrus Zomereik Krakeend 

Es Liesgras Zompzegge Kuifeend 

Fioringras Pitrus Zwarte els Meerkoet 

Gele lis Rietgras Vogels Nonnetje 

Gestreepte witbol Rood zwenkgras Fuut Wilde eend 

Gewoon reukgras Ruw beemdgras Goudhaan Wintertaling* 

Grote wederik Veenwortel Grote barmsijs  
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Ook het Waterschap Hunze en Aa’s stelde nog gegevens beschikbaar van deze plas, zowel biotisch als abiotische 

gegevens. Voor fytoplankton zijn in het verleden 11 taxa waargenomen. Alle aangetroffen taxa behoren tot de 

groep van de sieralgen. Een aantal van deze sieralgen komt doorgaans in (matig) voedselrijke wateren voor (bijv. 

Closterium aciculare, Closterium acutum var. variabile en Closterium venus), maar er zitten ook soorten bij die 

voornamelijk in matig voedselrijk of voedselarm water verblijven, zoals Desmidium swartzii, Euastrum ansatum 

en Staurastrum boreale.  

 

Naast fytoplankton is er in de Emergoplas in het verleden ook onderzoek verricht aan macrofauna (Tabel 130). 

Daarbij zijn 83 taxa onderscheiden. Voor geen enkele andere plas zijn zoveel taxa van macrofauna vastgesteld. 

Van deze 83 taxa worden er 38 gebruikt binnen de KRW beoordeling van het watertype M14. Van deze lijst staan 

de meest soorten bekend als zeer algemeen of algemeen. Slechts drie taxa zijn ingedeeld als vrij zeldzaam (Kreno-

pelopia, Limnephilus marmoratus en Tribelos intextum). Krenopelopia is een semi-aquatische soort en deze 

wordt dus onderbemonsterd bij deze onderzoeken. Desalniettemin is de soort wel aangetroffen. Van Tribelos 

intextum weten we dat dit typisch een soort van meren en grote poelen is.31 Van twee soorten is de status zeer 

zeldzaam (Dicrotendipes tritomus en Tanytarsus verralli). Van Tanytarsus verralli weten we nu ook dat de soort 

in werkelijkheid mogelijk minder zeldzaam is dan die lijkt. Dit heeft vooral te maken met het feit dat dit genus 

vrij lastig te determineren is. Wat wel bekend is, is dat dit een soort van onder andere grote meren is. Verder 

werd er een soort gezien die als exoot te boek staat: de vlokreeft Gammarus tigrinus, oftewel tijgervlokreeft. In 

1964 is de soort voor het eerst in Nederland waargenomen, maar de soort komt oorspronkelijk uit Noord-Ame-

rika.  

 

In de database van Waterschap Hunze en Aa’s zijn verder 20 vaatplantensoorten opgenomen (Tabel 130). Daarbij 

zaten geen soorten van de Groninger Lijst of de Rode Lijst, dan wel de Wet natuurbescherming. Wel zijn er in het 

verleden twee soorten vastgelegd die mee doen bij de KRW beoordeling van het watertype M14. Eén daarvan is 

bovendien aangemerkt als exoot. De meeste van de in het verleden aangetroffen soorten hebben doorgaans een 

vrij voedselrijke standplaats.  

 

Het chloridegehalte van deze plas in 2002 is beoordeeld met ‘zeer goed’ (Tabel 131). Het gemiddelde chlorofyl-

gehalte werd beoordeeld met ‘matig’, terwijl er ook waarnemingen bij zaten waarvan de beoordelingen van ‘on-

toereikend’ tot ‘goed’ gingen. In het algemeen was het doorzicht ‘matig’, maar de individuele metingen werden 

van ‘slecht’ tot ‘goed’ beoordeeld. Het totaal fosforgehalte wat meestal ‘matig’ en een enkele keer laag genoeg 

om een ‘goed’ te scoren. Het totaal stikstofgehalte was dusdanig hoog dat deze telkens ‘slecht’ beoordeeld is. 

Op basis van het fosfaatgehalte zou deze plas gekarakteriseerd worden als eutroof (voedselrijk), maar op basis 

van het stikstofgehalte wordt deze locatie een hypertrofe plas (zeer voedselrijk). De zuurgraad in 2002 was 

meestal ‘zeer goed’, maar zakte soms tot een beoordeling van ‘matig’. Het zuurstofgehalte in de plas werd door-

gaans beoordeeld met ‘matig’, al kwamen uitschieters naar beneden (tot ‘slecht’) en naar boven (tot ‘zeer goed’) 

ook voor. 

Van Sportvisserij Groningen Drenthe32 begrepen we dat er in januari 2015 in de Emergoplas ongeveer 75 kilogram 

karpers is uitgezet. Van een andere website33 begrepen we dat er in het bos rondom de plas matkopmezen (Rode 

Lijst: gevoelig) en appelvinken broeden. Geen van de hier genoemde soorten is opgenomen in de Groninger Lijst.  

  

                                                                 
31 Moller Pillot HKM 2009. Chironomidae larvae - Biology and ecology of the Chironomini. KNNV Uitgeverij. 
32 https://www.vissen.nl/actueel/7207/karperuitzet.html 
33 https://veenkolonien.groningen.nl/zien-doen-beleven/natuur 



Quickscan ecologische waarde 

 

192 van 349  

Tabel 130 Biotische gegevens van Locatie 23 Emergoplas uit 2002, aangeleverd door Waterschap Hunze en Aa’s (meetjaar 2002). In blauw 

gedrukte soorten doen mee in de KRW beoordeling van het watertype M14. In groen aangegeven soorten zijn sieralgen. Bij macrofauna zijn 

voor de KRW beoordeling kenmerkende soorten (k), negatieve indicatoren (n) en positieve indicatoren (p) aangewezen. Vetgedrukte soorten 

zijn oorspronkelijk exoten. 

 
Fytoplankton Macrofauna Macrofauna Macrofauna 
Closterium aciculare [1] Chrysops Limnephilus marmoratus k Stylaria lacustris 

Closterium acutum var. variabile Cloeon dipterum Limnesia marmorata Stylodrilus heringianus 

Closterium venus Coenagrionidae Limnesia undulata Tanytarsus p 

Cosmarium granatum Cricotopus sylvestris gr n Limnodrilus hoffmeisteri n Tanytarsus verralli p 

Cosmarium regnellii Cryptochironomus k Lumbriculus variegatus n Theromyzon tessulatum 

Desmidium swartzii Cyphon Microvelia reticulata Tribelos intextum k 

Euastrum ansatum Cyrnus crenaticornis k Mideopsis orbicularis k Unionicola crassipes p 

Staurastrum Dicrotendipes tritomus Molanna angustata k Unionicola minor k 

Staurastrum boreale [1] Enchytraeidae Mystacides Vaatplanten 

Staurastrum pingue Endochironomus albipennis p Neumania limosa Aarvederkruid 

Staurastrum tetracerum Enochrus melanocephalus Parachironomus arcuatus gr. Basterdwederik 

Macrofauna Erythromma najas k Physa fontinalis Blauw glidkruid 

Ablabesmyia longistyla Forelia liliacea k Piona rotundoides k Bleke zegge 

Anabolia nervosa k Gammarus tigrinus Pisidium p Gele lis 

Anacaena globulus Gerris lacustris Pisidium casertanum p Grote lisdodde 

Anacaena limbata Glyptotendipes Pisidium moitessierianum p Grote waternavel 

Anacaena lutescens Glyptotendipes pallens Pisidium nitidum p Grote waterweegbree 

Arrenurus crassicaudatus Graptodytes pictus Pisidium subtruncatum p Penningkruid 

Arrenurus globator Gyraulus albus k Pisidium supinum p Perzikkruid 

Arrenurus securiformis Gyraulus crista p Planorbis carinatus Pitrus 

Arrenurus sinuator Gyrinus marinus k Planorbis planorbis Riet 

Asellus aquaticus Hebrus ruficeps Polycelis nigra/tenuis Rietgras 

Athripsodes aterrimus k Hydrodroma despiciens p Polypedilum nubeculosum n Smalle waterpest 

Bathyomphalus contortus Hygrobates longipalpis k Potamopyrgus antipodarum Wilg 

Bithynia tentaculata Ilybius fenestratus Pyrrhosoma nymphula k Wilgenroosje 

Caenis horaria p Ilyodrilus templetoni n Scirtes Wolfspoot 

Caenis luctuosa p Ischnura elegans Sphaeromias Zomprus 

Centroptilum luteolum k Krenopelopia Spirosperma ferox n Zwarte els 

Ceratopogonidae Laccophilus hyalinus Stagnicola palustris n Zwarte zegge 

 

 

Tabel 131 Abiotische gegevens van de Emergoplas in 2002, aangeleverd door Waterschap Hunze en Aa’s. De kleuren van de cellen indi-

ceren het resultaat van de KRW beoordeling voor watertype M14 (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, 

rood = slecht). 

Parameter Gemiddelde Maximum Minimum 

Chloride (mg/l) 53,00 55,00 51,00 

Chlorofyl-a (g/l) 44,75 90,00 15,00 

Doorzicht (cm) 60,00 100,00 30,00 

Totaal fosfor (mg/l) 0,10 0,14 0,07 

Elektrisch geleidend vermogen (S/cm) 397,50 410,00 390,00 

Totaal stikstof (mg/l) 3,60 4,40 2,80 

Zuurgraad 8,00 8,80 7,60 

Zuurstof (%) 52,61 108,00 8,30 

 

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

De metingen tijdens de quickscan lieten zien dat de zuurgraad, de zuurstofhuishouding en de watertemperatuur 

allemaal in orde waren (Tabel 132). Op alle delen scoorde de Emergoplas ‘zeer goed’. In 2002 scoorde de plas 

gemiddeld ook ‘zeer goed’ op het onderdeel zuurgraad. De zuurstofhuishouding in die tijd zag er minder goed 

uit dan tijdens de quickscan (vergelijk Tabel 132 en Tabel 131). Zowel de redoxpotentiaal als het elektrisch gelei-
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dend vermogen (EGV) in deze plas was vergelijkbaar met veel van de andere onderzochte plassen (-meso-

ionisch). Het doorzicht in de oeverzone was minimaal 70 cm, maar hierbij was altijd sprake van bodemzicht. De 

score ‘matig’ is dus een onderschatting van het werkelijke doorzicht in de plas. Voorheen lag het doorzicht 

gemiddeld op 60 cm, met uitschieters naar boven en naar beneden. Al met al is het doorzicht wat werd gemeten 

tijdens de quickscan dus redelijk vergelijkbaar met wat er destijds in 2002 aan zichtdieptes gemeten is.  

 

Tabel 132 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 23 Emergoplas. Cursief gedrukte soorten staan op de Lijst 

Groninger soorten en habitats. Gekleurde cellen presenteren de desbetreffende KRW beoordelingen voor watertype M14 (blauw = zeer 

goed, geel = matig, rood = slecht). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   12:00  Emers – hele plas maximaal 1 

Eindtijd   13:53  Emers – oeverzone maximaal 1 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   10  Submers maximaal 1 

Aantal submonsters plankton   2  Totaal maximaal 5 

Temperatuur (°Celsius)   21  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   4  Flab maximaal 1 

Bewolking zonnig tot licht bewolkt  Oevervegetatie algemeen  (%) 
     Totaal   100 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag   10 

x 261394 261416 261190  Struiklaag   80 

y 571404 571588 571726  Kruidlaag   10 
     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 
Zuurgraad 7,46 7,70 7,86  Watervogels Aalscholver 1 
Redox (mV) 164,8 146,3 142,5  Sprinkhanen - 0 
O2 (%) 101,8 104,1 99,1  Libellen Bruine glazenmaker 3 
O2 (ppm) 9,03 9,2 8,63  Libellen Blauwe glazenmaker 1 
EGV (S/cm) 363 362 368  Libellen Gewone oeverlibel 1 
Watertemperatuur (°C) 21,49 21,63 22,44  Libellen Glazenmaker 1 
Doorzicht (cm) > 70 > 80 > 75  Libellen Paardenbijter 1 
     Dagvlinders Klein koolwitje 3 
     Dagvlinders Klein geaderd witje 1 
     Dagvlinders Landkaartje 1 

 

 

Biotiek overig 

Als overige waarnemingen is er een aalscholver gezien en zijn er 5 soorten libellen en 3 soorten dagvlinders 

waargenomen (Tabel 132). Van sprinkhanen zijn geen exemplaren gevonden. De aalscholver is vermeld op de 

Lijst Groninger soorten en habitats. De waargenomen insecten zijn ook niet vernoemd op de Groninger Lijst. 

Geen van de aanvullende waarnemingen betreft een soort van de Rode Lijst. De genoemde insecten hebben 

ook geen speciale beschermingsstatus binnen de Wet natuurbescherming. 

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 40 taxa waargenomen (Tabel 133). Hiervan 

doen 21 taxa mee in de KRW beoordeling van watertype M14. Taxon dat het vaakst is aangetroffen in het mon-

ster was Woronichinia naegeliana. Deze blauwalg vormde een bloei van de categorie 34 (Bloei van Woronichinia 

naegeliana, criterium 20.000 cellen/ml). Andere blauwalgen waren ook aanwezig, maar domineerden niet. Hier-

bij zijn de genera Aphanothece, Chroococcus, Dolichospermum, Microcystis, Pseudoanabaena en Woronichinia 

aangetroffen. De meeste van deze genera worden verdacht van toxiciteit.34  

                                                                 
34 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
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Daarnaast is er ook een potentieel toxische haptofyt aangetroffen: Chrysochromulina parva, al was er in de 

wetenschap wat discussie over het al dan niet toxisch zijn van deze soort.35  

Ook de dinoflagellaat Ceratium hirundinella is in het monster aangetroffen. Dit is een soort die vaak voorkomt in 

grote, open wateren. 

Sieralgen waren ook aanwezig in het monster dat is onderzocht. Van de sieralgen die destijds zijn aangetroffen 

(Tabel 130) is alleen Closterium aciculare ook in het monster van de quickscan aangetroffen (Tabel 133). De ove-

rige sieralgen die destijds tot op soort zijn gedetermineerd zijn niet meer terug gezien bij de quickscan. Andersom 

zijn de sieralgen die tijdens de quickscan zijn gevonden (m.u.v. Closterium aciculare) niet in het verleden aange-

troffen. De KRW beoordeling van deze locatie voor wat betreft de soortensamenstelling van het fytoplankton 

(bloei van bepaalde algen) kwam uit op een score van ‘goed’. 

 

Tabel 133 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 23 Emergoplas. Blauwgedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van watertype 

M14. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. In paars aangegeven algen vormden tijdens de quickscan een bloei en doen mee in de eerder-

genoemde KRW beoordeling. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Aphanothece  Closterium aciculare Merismopedia minutissima Pseudopedinella 

Aphanothece stagnina Closterium acutum var. acutum Microcystis Staurastrum cf. anatinum 

Asterionella formosa Coelastrum astroideum Microcystis wesenbergii Staurastrum cf. lunatum 

Aulacoseira ambigua Cosmarium bioculatum Monomastix Staurastrum cf. oxyacanthum 

Botryococcus Cryptomonas Navicula Staurastrum chaetoceras 

Ceratium hirundinella Cyanocatena imperfecta Pediastrum boryanum Staurastrum planctonicum 

Chroococcus limneticus Desmodesmus Phacus tortus Trachelomonas hispida 

Chroomonas coerulea Dolichospermum* Plagioselmis nannoplanctica Trachelomonas volvocina 

Chrysochromulina parva Dolichospermum cf. planctonicum* Pleurochloridaceae Trachydiscus 

Closteriopsis acicularis Fragilaria crotonensis Pseudanabaena mucicola Woronichinia naegeliana 

* dit geslacht heette voorheen Anabaena. 

 

 

Zoöplankton  

Tijdens de zoöplanktonanalyse werden slechts 4 taxa aangetroffen (Tabel 134). Alleen in de Plas A.G. Wilder-

vanckkanaal werden nog minder taxa onderscheiden. Van de aangetroffen taxa waren de watervlooien Bosmina 

longirostris en Bosmina pellucida het meest talrijk. Bosmina longirostris is een soort die vaak te vinden is in 

eutrofe wateren. Scapholeberis mucronata is een watervlo van open, voedselrijk water, maar de soort zoekt ook 

de ondiepe delen van voedselarme tot matig voedselrijke wateren op. De soort is ook te vinden in zwak brakke 

wateren. Opvallend genoeg zijn er geen raderdiertjes in dit het monster van deze locatie waargenomen.  

Door de zeer beperkte soortenrijkdom en afwezigheid van bijzondere soorten lijkt deze qua zoöplanktonge-

meenschap weinig ecologisch interessant. 

 
  

                                                                 
    Bober B & Bialczyk J 2017. Determination of the toxicity of the freshwater cyanobacterium Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin. Jour-
nal of Applied Phycology 29(3): 1355-1362. 
    Olvera-Ramírez R, Centeno-Ramos C & Martínez-Jerónimo F 2010. Toxic effects of Pseudanabaena tenuis (Cyanobacteria) on the clado-
cerans Daphnia magna and Ceriodaphnia dubia. Hidrobiológica 20(3) 203 – 212. 

 
35 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
  Simonsen S & Moestrup Ø 1997. Toxicity tests in eight species of Chrysochromulina (Haptophyta). Canadian Journal of Botany 75(1): 129 – 
136. 
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Tabel 134 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 23 Emergoplas. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Bosmina longirostris 2  , aanwezig maar sporadisch 

Bosmina pellucida 2  1 enkele 

Euchlanis lyra 1  2 algemeen 

Scapholeberis mucronata 1    

     

 

 

Vegetatie 

Qua structuur van de vegetatie scoorde alleen de oeverzone van de Emergoplas ‘zeer goed’ (Tabel 132). De vege-

tatie in de emerse zone en de ondergedoken watervegetatie waren dusdanig spaarzaam dat de KRW score bleef 

steken op ‘slecht’. De drijvende vegetatie was ook niet uitgebreid, maar hier werd nog een score van ‘matig’ 

behaald. 

 

In totaal zijn er tijdens de quickscan 20 soorten ‘planten’ onderscheiden (draadalgen zijn geen planten, maar 

doen wel mee bij het vegetatieonderzoek). Van deze lijst staat één soort op de Lijst Groninger soorten en habitats 

(Tabel 135). Eén van de soorten is opgenomen in de Rode Lijst. Drie van de aangetroffen soorten doen mee in de 

KRW beoordeling van het watertype M14 en een daarvan staat te boek als exoot. Aan het wateroppervlak waren 

maar weinig planten zichtbaar. Bij meetpunt 2 lag een vrij uitgebreide patch met veenwortel op de waterspiegel. 

Verder is her en der wat draadalg aangetroffen, maar alles bij elkaar is de bedekking van het begroeibaar areaal 

nihil. Van de huidige lijst zijn 10 soorten in het verleden ook voor deze locatie vastgelegd (vergelijk Tabel 135 en 

Tabel 130). Het oordeel van de KRW over deze locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en oeverplanten 

is ‘matig’. 

 

Tabel 135 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 23 Emergoplas. Cursief gedrukte soorten staan 

vernoemd in de Groninger Lijst. In blauw gedrukte soorten doen mee bij de KRW beoordeling van watertype M14. Vetgedrukte soorten zijn 

officieel exoten. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Draadalg   r  

Gele lis La    

Gewone es O    

Grote waterweegbree R r  r 

Grote wederik O    

Harig wilgenroosje R    

Kleine lisdodde O lf  lf 

Liesgras Lf    

Mannetjesvaren O    

Pitrus lf    

Riet o lf  lf 

Rietgras r    

Smalle waterpest    lf 

Stijve zegge o    

Stomp fonteinkruid    o 

Veenwortel o  lf o 

Wilg cd    

Wolfspoot lf    

Zomprus lf    

Zwarte els d    
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Samenvatting beoordeling Emergoplas 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • KRW Cl 

• KRW pH 

• Veel soorten vastgesteld 

• 7 soorten GL 

• 2 soorten RL 

• 13 soorten Wnb 

 

• KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW FP Sam 

• KRW Oev 

Minpunten • KRW Chl a  

• KRW O2 

• KRW Zicht 

• KRW tP 

• KRW tN 

 

• KRW Zicht, maar bodemzicht 

• KRW Em 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 40 taxa FP 

• 8 taxa SA 

• 4 taxa ZP 

• 2 soorten GL 

• 0 soorten RL 

• 1 soort Wnb 
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Locatie 24 Groote gat    M14  Eindoordeel:    plek 8 

 

Omschrijving van de locatie 

Het Groote gat is een visplas van ongeveer 6 Ha nabij het dorpje Nieuwediep. De plas ligt op de grens tussen 

Groningen en Drenthe. Deze visplas is grotendeels omgeven door een smalle bomenrij met els, populier en zo-

mereik als meest dominante soorten. In de noordhoek van de plas was ten tijde van de bemonstering een be-

perkte drijflaag van algen aanwezig (zie inzet). Langs de oostelijke oever grenst de plas voor een groot deel aan 

een aardappelveld. Aan de noordoever, langs de meest noordelijke hoek groeit weinig kruidachtige vegetatie 

door overhangende bomen. Delen van de oever zijn beschoeid. Deze beschoeiing is op diverse plaatsen in de 

loop der tijd in verval geraakt. Op de waterbodem is veel slib aanwezig. In de beschaduwde delen van de plas 

troffen we grote schaatsenrijders aan. De oever van deze plas is vrij steil, ook het deel boven water. Ook aan de 

zuidwestoever ligt een deel van de plas een aanzienlijk deel van de dag in de schaduw van omringende bomen. 

 

Historische gegevens 

Van deze plas waren alleen enkele vogelgegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna beschikbaar (Tabel 

136). Hierbij zijn 19 vogelsoorten onderscheiden. Van deze lijst waren er 7 welke ook opgenomen zijn in de Gro-

ninger Lijst. Ook staan drie van de vastgestelde soorten op de Rode Lijst.  

Aanvullende (a)biotische waarnemingen waren bij het Waterschap Hunze en Aa’s niet voorhanden.  

Via een zoektocht op internet leerden we dat diepte in de plas 1 tot 3 meter bedraagt en dat de bodem bestaat 

uit veen. De plas is vrij troebel en in het Groote gat zijn veel karpers aanwezig.36 In ieder geval in 2014 en 2016 

heeft men hier nog vis uitgezet (30 tot 40 schub- en spiegelkarpers). Witvis is weinig in deze plas aan te treffen.  

 

Tabel 136 Gegevens van Locatie 24 Groote gat uit de Nationale Databank Flora en Fauna, periode 2013 – 2018. Cursief gedrukte soorten 

behoren tot de Lijst Groninger soorten en habitats. Soorten met een * staan vermeld op de Rode Ljist.  

 
Vogels Vogels Vogels Vogels 

Appelvink Fuut IJsvogel Merel 

Boerenzwaluw* Grote bonte specht Kokmeeuw Roerdomp* 

Boomvalk Grote zaagbek Koperwiek Stormmeeuw 

Buizerd Havik Kruisbek Zwarte kraai 

Dodaars Huiszwaluw* Meerkoet  

 

                                                                 
36 https://www.karpervisseninnederland.nl/karperwateren-nederland/visplas-groote-gat/ 
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Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

Zowel de zuurgraad als de zuurstofhuishouding, als de watertemperatuur scoorden ‘zeer goed in deze plas (Tabel 

137). Het doorzicht bleef qua beoordeling achter, de score was ‘ontoereikend’. Zowel de redoxpotentiaal als het 

elektrisch geleidend vermogen (EGV) in deze plas was vergelijkbaar met veel van de andere onderzochte plassen 

(-meso-ionisch). De zichtdiepte van 45 cm werd gemeten bij een diepte van 90 cm, dus er was geen sprake van 

bodemzicht De score van ‘ontoereikend’ lijkt hier een realistische score.  

 

Tabel 137 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 24 Groote gat. Cursief gedrukte soorten behoren tot de 

Lijst Groninger soorten en habitats. De kleuren van de cellen indiceren het resultaat van de KRW beoordeling voor watertype M14 (blauw = 

zeer goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = slecht). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   08:20  Emers – hele plas maximaal 1 

Eindtijd   09:52  Emers – oeverzone   50 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   10  Submers maximaal 1 

Aantal submonsters plankton   1  Totaal   5 

Temperatuur (°Celsius)   17  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   3  Flab maximaal 1 

Bewolking bewolkt met lichte regen  Oevervegetatie algemeen   (%) 
     Totaal   99 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag maximaal 5 

x 253459 253783 253762  Struiklaag maximaal 5 

y 563031 562690 562837  Kruidlaag   90 
     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 
Zuurgraad 8,29 8,46 8,31  Watervogels Wilde eend 15 
Redox (mV) 110,3 109,8 121,5  Watervogels Meerkoet 2 
O2 (%) 84,3 77,7 82,9  Watervogels Blauwe reiger 1 
O2 (ppm) 7,44 6,84 7,33  Watervogels Soepeend 1 
EGV (S/cm) 554 547 569  Sprinkhanen - 0 
Watertemperatuur (°C) 21,26 21,45 21,18  Libellen Paardenbijter 1 
Doorzicht (cm) 45 45 45  Dagvlinders Klein koolwitje 1 

 

 

Biotiek overig 

Als aanvullende waarnemingen zijn 4 vogelsoorten, een libel en een dagvlinder genoteerd (Tabel 137). De wilde 

eend en de meerkoet zijn vernoemd in de Lijst Groninger soorten en habitats, de aangetroffen libel en dagvlinder 

niet. Van sprinkhanen zijn geen waarnemingen voor deze plas aangetroffen. Geen van de waargenomen soorten 

behoort tot de Rode Lijst of heeft een speciale beschermingsstatus binnen de Wet natuurbescherming.  

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 63 taxa waargenomen (Tabel 138). Hiermee 

hoort deze locatie bij de zes hoogst scorende onderzoekslocaties als het gaat om aantal fytoplanktontaxa. Hier-

van doen 39 taxa mee in de KRW beoordeling. Taxa die het vaakst werden aangetroffen in het monster waren: 

Aphanocapsa, Cyanocatena imperfecta, Cyanogranis en Merismopedia minutissima. Gezamenlijk vormden deze 

taxa een bloei van de categorie 23 (Soortenrijke bloei van kleine Chroococcales, criterium 600.000 cellen/ml).  
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Daarnaast zijn er nog enkele andere blauwalgentaxa onderscheiden: Aphanizomenon, Dolichospermum, Micro-

cystis, Limnothrix redekei, Oscillatoriales, Raphidiopsis mediterranea en Woronichinia naegeliana. De meeste van 

deze taxa staan ook te boek als toxische blauwalgen.37 Een andere potentieel toxische alg in het monster van het 

Groote gat was de haptofyt Chrysochromulina parva.38 Deze soort vormde hier geen bloei.  

Ondanks de bloei van alle blauwalgentaxa waren er ook sieralgen in het monster aanwezig. Hierbij zijn 4 taxa 

onderscheiden (Tabel 138). Staurastrum chaetoceras is een algemene soort van voedselrijke wateren. Cosma-

rium botrytis is een algemene soort die doorgaans in matig voedselrijke wateren wordt aangetroffen. De reste-

rende sieralgen hebben een vrij brede amplitude als het gaat om de voedselrijkdom van het water. De KRW 

beoordeling van deze locatie voor wat betreft de soortensamenstelling van het fytoplankton (bloei van bepaalde 

algen) kwam uit op een score van ‘matig’. 

 

Tabel 138 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 24 Groote gat. In blauw gedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van watertype 

M14. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. In paars aangegeven algen vormden tijdens de quickscan een bloei en doen mee in de eerder-

genoemde KRW beoordeling. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Acanthoceras zachariasii Cyanocatena imperfecta Fragilaria Pleurochloridaceae 

Actinocyclus normanii Cyanogranis Fragilaria crotonensis Pseudanabaena mucicola 

Aphanizomenon s.l. Cyclotella meneghiniana groep Lagerheimia ciliata Pseudostaurastrum limneticum 

Aphanocapsa Desmodesmus Limnothrix redekei Raphidiopsis mediterranea 

Asterionella formosa Desmodesmus grahneisii Merismopedia minutissima Rhodomonas lens 

Aulacoseira ambigua Desmodesmus naegelii Microcystis Skeletonema potamos 

Botryococcus Desmodesmus subspicatus Microcystis wesenbergii Staurastrum chaetoceras 

Ceratium cf. furcoides Diatoma tenuis Monomorphina pyrum groep Staurastrum tetracerum 

Chlamydomonas Dichotomococcus/Dipochloris Monoraphidium contortum Tetraedriella 

Chrysochromulina parva Didymocystis inermis Nephrodiella Tetrastrum staurogeniaeforme 

Chrysococcus limneticus Dinophyceae Nitzschia Trachelomonas armata 

Closteriopsis acicularis Dolichospermum* Oocystis Trachelomonas hispida 

Coelastrum Dolichospermum cf. circinale* Oscillatoriales Trachelomonas volvocinopsis 

Cosmarium botrytis Euglena oxyuris Pediastrum duplex var. duplex Volvocaceae 

Cosmarium reniforme Euglena texta var. salina Plagioselmis nannoplanctica Woronichinia naegeliana 

Cryptomonas Euglenophyceae Planktolyngbya limnetica  

* dit geslacht heette voorheen Anabaena. 

 

 

Zoöplankton  

Tijdens de zoöplanktonanalyse werden 15 taxa aangetroffen (Tabel 139). De locatie is dus best soortenrijk. 

Hiervan waren de raderdiertjes Filinia, Keratella cochlearis cochlearis en Keratella cochlearis hispida en niet 

verder op naam te brengen exemplaren van het geslacht Trichocerca het meest frequent aanwezig.  

 

Bosmina longirostris is een watervlo uit open, voedselarme tot voedselrijke wateren. Ceriodaphnia quadrangula 

is een watervlo van ondiepe, voedselarme of matig voedselrijke wateren. De soort heeft een voorkeur voor 

plekken tussen waterplanten. Cydorus sphaericus is een watervlo van open, voedselrijke plassen, maar zoekt ook 

ondiepe, eutrofe, zure wateren op. Een soort als Diaphanosoma brachyurum is typisch een soort van grote, open 

wateren. Soorten uit de Keratella cochlearis-groep zijn raderdieren die in zowel in open, voedselarm tot eutroof 

                                                                 
37 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
    Bober B & Bialczyk J 2017. Determination of the toxicity of the freshwater cyanobacterium Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin. Jour-
nal of Applied Phycology 29(3): 1355-1362. 
    Mohamed ZA 2007. First report of toxic Cylindrospermopsis raciborskii and Raphidiopsis mediterranea (Cyanoprokaryota) in Egyptian fresh 
waters. FEMS Microbial Ecology 59(3): 749-761. 
38 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 



Quickscan ecologische waarde 

 

200 van 349  

water voorkomen. Ze zijn ook in de ondiepe delen van voedselrijke wateren gezien. Deze soorten komen ook 

voor in zwak brakken wateren. 

Tussen het zoöplankton van het Groote gat zaten veel blauwalgen, wat de indruk geeft dat deze locatie nogal 

eutroof is.   

 

Tabel 139 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 24 Groote gat. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Bosmina longirostris 1  , aanwezig maar sporadisch 

Brachionus diversicornis 1  1 enkele 

Calanoida copepodiet ,  2 algemeen 

Ceriodaphnia quadrangula 1    

Chydorus sphaericus 1    

Copepoda nauplii 1    

Cyclopoida copepodiet 1    

Diaphanosoma brachyurum 1    

Filinia 2    

Keratella cochlearis cochlearis 2    

Keratella cochlearis hispida 2    

Keratella tecta 1    

Polyarthra 1    

Pompholyx 1    

Trichocerca 2    

 

 

Vegetatie 

Het bedekkingspercentage met oevervegetatie en emerse vegetatie scoorde ‘zeer goed’ bij het Groote gat (Tabel 

137). De drijvende vegetatie en de ondergedoken waterplanten bleven qua bedekking sterk achter en scoorden 

respectievelijk ‘matig’ en ‘slecht’. Alleen gele plomp en kikkerbeet werden een enkele keer aan het wateropper-

vlak gezien (Tabel 140).  

 

Tijdens de inventarisatie van de vegetatie zijn 44 soorten in of rondom de plas aangetroffen (Tabel 140). Hiermee 

zat het Groote gat bij de twee locaties met de meeste soorten vaatplanten. Alleen bij Natuurbad Engelbert 

werden nog meer soorten gezien. De meeste soorten uit het Groote gat hebben wel een voorkeur voor een voed-

selrijke standplaats. Van de 44 soorten doen er 5 mee in de KRW beoordeling van het watertype M14. Drie 

soorten staan te boek als exoot en één soort is opgenomen in de Rode Lijst. Wel staat er één soort, stomp fontein-

kruid, op de Lijst Groninger soorten en habitats. Geen van de soorten uit Tabel 140 is met een speciale bescher-

mingsstatus vernoemd in de Wet natuurbescherming.  

Het oordeel van de KRW over deze locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en oeverplanten is ‘matig’. 
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Tabel 140 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 24 Groote gat. Cursief gedrukte soorten staan 

vernoemd in de Groninger Lijst. In blauw gedrukte soorten doen mee bij de KRW beoordeling van watertype M14. Vetgedrukte soorten zijn 

officieel exoten. Soorten aangeduid met * staan op de Rode Lijst. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Blauw glidkruid o    

Braam f    

Gele lis lf    

Gele plomp   r r 

Gewone es r    

Gewone esdoorn r    

Grote egelskop f f  f 

Grote kattenstaart o    

Grote lisdodde lf lf  lf 

Grote waterweegbree  r  r 

Grote wederik r    

Harig wilgenroosje lf    

Hoge cyperzegge f f  f 

Kalmoes  o  o 

Kardinaalsmuts r    

Katwilg r    

Kikkerbeet   o o 

Late guldenroede r    

Liesgras r r  r 

Mannetjesvaren o    

Meidoorn o    

Moerasandoorn lf    

Pijlkruid r    

Pitrus o    

Populier o    

Riet f f  f 

Ruige zegge r    

Ruwe berk r    

Smal tandzaad r    

Smalle waterpest    o 

Smeerwortel r    

Spaanse aak o    

Stomp fonteinkruid* o    

Veenwortel o  o o 

Vogelkers (Amerikaanse) o    

Watermunt o r  r 

Waterzuring lf    

Wilde kamperfoelie r    

Wilde lijsterbes o    

Wilg o    

Witte waterlelie   r r 

Wolfspoot o    

Zomereik r    

Zwarte els o    
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Samenvatting beoordeling Groote gat 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • 7 soorten GL 

• 3 soorten RL 

• 19 soorten Wnb 

 

• KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• 63 taxa FP 

• 15 taxa ZP 

• 3 soorten GL 

• 3 soorten Wnb 

 

Minpunten • Beperkt aantal soorten vastgelegd 

 

• KRW Zicht 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW FP Sam 

• KRW Veg 

• 4 taxa SA 

• 1 soort RL 

• Bloei van toxische blauwalgen 

• Toxische Chrysochromulina parva aanwezig 
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Locatie 25 Proostmeer    M14  Eindoordeel:    plek 10 

 

Omschrijving van de locatie 

Het Proostmeer (ook wel Wagenborgenmeer) is een recreatieplas van ongeveer 3,5 Ha op een zandbodem. De 

plas is omgeven door voornamelijk soorten als wilg en zomereik en een enkele treurwilg. Ten tijde van het veld-

onderzoek was er een negatief zwemadvies van kracht in verband met de kans op het krijgen van maag-/darm-

klachten. Lokaal was er soms veel submerse vegetatie aanwezig, maar er waren ook stukken bij die helemaal 

kaal waren. Ter hoogte van het steigertje aan de noordoever was een beperkte drijflaag van algen aanwezig 

bemonsterd. Deze zijn alleen in dit hoekje aangetroffen. Aan de zuidoever van deze plas is enigszins sprake van 

beschaduwing. 

 

Historische gegevens 

Van het Proostmeer zijn in de Nationale Databank Flora en Fauna van de periode 2013 – 2018 gek genoeg geen 

data vastgelegd. 

Het Waterschap Hunze en Aa’s daarentegen had wel gegevens van fytoplankton en van allerlei abiotische para-

meters waar we gebruik van mochten maken. Deze data stammen uit 2016 en zijn dus vrij recent. Bij de fyto-

planktonanalyse zijn 63 taxa onderscheiden (Tabel 141). Hiervan doen er 33 mee in de KRW beoordeling van 

watertype M14.  

In de lijst van fytoplanktontaxa bevonden zich ook een aantal sieralgentaxa: soorten van de geslachten Closte-

rium, Cosmarium en Desmodesmus. Cosmarium parvulum lijkt vooral voor te komen in matig voedselrijke wate-

ren. De andere aangetroffen sieralgentaxa zijn in het verleden in matig voedselrijke tot voedselrijke wateren 

aangetoond.  

Blauwalgen zijn in het verleden ook aangetoond: Anabaena/Dolichospermum, Aphanizomenon, Aphanocapsa, 

Chroococcales, Cyanophyceae, Merismopedia, Microcystis, Nostocaceae en Pseudanabaena. Vele van deze 

geslachten bevatten toxische soorten.39 

Ook de dinoflagellaat Ceratium hirundinella is in het monster aangetroffen. Dit is een soort die vaak voorkomt in 

grote, open wateren. 

  

                                                                 
39 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 

toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
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Tabel 141 Biotische gegevens uit 2016 van Locatie 24 Groote gat, aangeleverd door Waterschap Hunze en Aa’s. In blauw gedrukte taxa 

doen mee in de KRW beoordeling van watertype M14. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. 

Fytoplankton Fytoplankton Fytoplankton 
Achnanthales Cosmarium formosulum Navicula [1] 

Anabaena* Cosmarium laeve Naviculales 

Ankyra Cosmarium punctulatum var. subpunctulatum [1] Nitzschia 

Ankyra judayi Cosmarium regnellii Nostocaceae 

Aphanizomenon Cosmarium subgranatum var. borgei [1] Oedogonium 

Aphanizomenon flos-aquae Cryptomonas Oocystis 

Aphanocapsa Cryptophyceae Phacotus lenticularis 

Botryococcus braunii [1] Cyanogranis irregularis Plagioselmis nannoplanctica 

Ceratium Cyanophyceae Planktosphaeria gelatinosa 

Ceratium hirundinella Desmodesmus Pseudanabaena 

Ceratium rhomvoides Desmodesmus serratus Pseudopedinella 

Chlorophyta Desmodesmus subspicatus Scenedesmus arcuatus 

Chroococcales Diatoma Schroederia setigera 

Chroomonas [3] Elakatothrix Selenastraceae 

Chrysophyceae Euglenophyceae Tetraedron caudatum 

Closterium acutum var. variabile Khakista Tetraedron minimum 

Closterium moniliferum Merismopedia minutissima Trachelomonas 

Closterium parvulum Microcystis Tribophyceae 

Cocconeis placentula Microcystis wesenbergii Volvocaceae 

Colacium Monomastix minuta Volvox globator 

Cosmarium Mougeotia Willea 

* dit geslacht heet tegenwoordig Dolichospermum. 

 

 

Het chloridegehalte is in het verleden telkens ‘zeer goed’ (Tabel 142). Het chlorofylgehalte werd in de loop der 

jaren van ‘slecht’ tot ‘zeer goed’ beoordeeld, maar doorgaans was het gehalte ‘matig’. Het doorzicht varieerde 

van 5 cm tot 100 cm en werd daarmee doorgaans als ‘matig’ beoordeeld, met uitschieters naar ‘slecht’ en ‘goed’. 

De concentraties aan totaal fosfor waren doorgaans ‘goed’, maar er werden ook metingen gedaan die beoor-

deeld zijn met ‘slecht’ tot ‘zeer goed’. Het totaal stikstofgehalte was in het algemeen ‘matig’, waarbij de indivi-

duele metingen varieerden van ‘slecht’ tot ‘zeer goed’. Al met al kan de plas op basis van de gemeten fosfor- en 

stikstofwaarden gekarakteriseerd worden als een eutroof (voedselrijk) water. De zuurgraad was hier doorgaans 

‘matig’, maar de metingen varieerden van neutraal tot basisch, waardoor de beoordelingen liepen van ‘slecht’ 

tot ‘zeer goed’. 

Omdat van bovengenoemde parameters vrij uitgebreide tijdreeksen gemeten zijn hebben we in Bijlage 10 gra-

fieken opgenomen waarin het verloop per parameter in de tijd zichtbaar wordt. Hieruit blijkt dat het chloride-

gehalte in de periode 2000 – 2014 zo tussen de 40 en 60 mg/l schommelde, maar dat het gehalte de laatste jaren 

(2015 – 2018) gestegen is naar waarde tussen de 85 – 95 mg/l. Natuurlijk ligt het gehalte dan nog steeds ruim 

onder de 200 mg/l (< 200 mg/l = KRW score ‘zeer goed’), maar het is toch een forse stijging.  

Het chlorofyl-a-gehalte liet in de beginjaren van de tijdreeks vrij lage waarden zien (< 20 g/l), totdat deze na 

2003 begonnen te stijgen en daarbij in 2009 waarden bereikte van rond de 200 g/l. Dit was ook het hoogtepunt 

en daarna daalde het chlorofylgehalte weer. Sinds 2015 komen de waarden niet meer boven de 10 g/l. Mogelijk 

houdt dit verband met het feit dat de plas in februari 2015 weer is leeggepompt.40  

Het doorzicht in de plas was aan het begin van de periode (2000) 100 cm. Door de jaren heen is het doorzicht 

langzaam gedaald naar waarden rond de 80 cm. Het aanmerkelijk lagere doorzicht in 2015 heeft ongetwijfeld te 

maken gehad met het feit dat de plas dat jaar leeggepompt is. 

                                                                 
40 http://www.odhw.nl/archief/2015/02februari/krant%2023-02-2015.pdf 
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Het verloop van het gehalte aan totaal fosfor laat min of meer hetzelfde beeld zien als het chlorofylgehalte, dus 

daar lijkt een duidelijke koppeling te zijn. Bij het totaal stikstofgehalte is deze relatie minder duidelijk maar daar-

van zijn in de loop der tijd ook minder gegevens verzameld.  

Ook het aantal toxische blauwalgen is diverse malen onderzocht (jaarlijks tussen 2010 en 2014 en in 2017). Er is 

geen duidelijke trend waarneembaar in het aantal toxische blauwalgen. Wat wel duidelijk was, is dat bij de 

meting na het leegpompen van de plas nog maar weinig toxische blauwalgen aanwezig waren. Dat lijkt dus gun-

stig.  

De zuurgraad was in de periode 2000 – 2013 vrij hoog, maar wel stabiel. De waardes lagen rondom de 9,0. Sinds 

2013 lijkt er een daling in de pH gaande. Het zuurstofgehalte is al die jaren eigenlijk weinig veranderd en lag 

doorgaans rondom de 60%. 

 

Tabel 142 Abiotische gegevens van Locatie 25 Proostmeer, periode 2000 - 2018 aangeleverd door Waterschap Hunze en Aa’s. De kleuren 

van de cellen indiceren het resultaat van de KRW beoordeling voor watertype M14 (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig, rood = 

slecht). 

Parameter Gemiddelde Maximum Minimum 

Chloride (mg/l) 66,75 129,00 40,00 

Chlorofyl-a (g/l) 34,93 400,00 0,10 

Doorzicht (cm) 70,00 100,00 5,00 

Totaal fosfor (mg/l) 0,08 0,67 0,03 

Elektrisch geleidend vermogen (S/cm) 427 836 250 

Totaal stikstof (mg/l) 1,63 8,00 0,60 

Toxische blauwalgen (mm3/l) 19,15 66,50 0,00 

Zuurgraad 8,84 10,60 7,60 

Zuurstof (%) 65,56 221,00 1,80 

 

 

In het verleden zijn er in dit meer geregeld problemen geweest met blauwalgen41 en zwemmersjeuk. In 2015 

heeft men dit meer dus wederom opgeschoond door de sliblaag en de organische ondergrond te verwijderen en 

het waterniveau weer op peil te brengen (het meer was leeggepompt, heeft men in het verleden al vaker ge-

daan).42 Daarnaast wordt er nu intensiever onderhoud gepleegd (waaronder maaien van waterplanten en oe-

vers, waardoor de aanwezigheid van watervogels in de hand gehouden wordt). In verband met het onderdrukken 

van zwemmersjeuk worden sinds 2017 ook actief slakken afgevangen. Na controles in 2017 leken deze maat-

regelen succesvol te zijn geweest, maar in 2018 is de plas toch weer afgesloten wegens blauwalg.43  

In het verleden heeft Witteveen en Bos ook onderzoek gedaan aan naar de problematiek in deze plas.44 Zij gaven 

ook aan dat voornamelijk de blauwalgen en zwemmersjeuk het zwemplezier bederven. Tijdens hun onderzoek 

kwam vooral zwemmersjeuk aan de orde. Ten aanzien van zwemmersjeuk gaven zij destijds al aan dat het verwij-

deren van tussengastheren (vooral slakken) het probleem mogelijk zou kunnen aanpakken. Verder vond men de 

ecologische toestand van de plas relatief goed. Het water was helder en de watervegetatie was soortenrijk. Het 

fosfaatgehalte was niet altijd laag genoeg. Het stikstofgehalte was dan weer vrij laag waardoor algen het systeem 

niet direct konden domineren. Ogenschijnlijk was de graasdruk van het zoöplankton vrij hoog.  

  

                                                                 
41 https://www.dvhn.nl/groningen/Negatief-zwemadvies-voor-Proostmeer-in-Wagenborgen-22454437.html 

    https://www.rtvnoord.nl/nieuws/194616/Proostmeer-kampt-opnieuw-met-problemen-waterkwaliteit 
42 https://www.112wagenborgen.eu/index.php/2018/05/23/zwemwater-proostmeer-wagenborgen-weer-schoon/ 
   https://www.rtvnoord.nl/nieuws/163579/Proostmeer-bij-Wagenborgen-vanaf-nu-weer-domein-van-zwemmers 
43 http://www.112groningen.nl/Groningen/nieuws/33071/opnieuw-blauwalg-in-proostmeer-wagenborgen.html 
44 http://library.wur.nl/WebQuery/hydrotheek/1947442 

https://www.dvhn.nl/groningen/Negatief-zwemadvies-voor-Proostmeer-in-Wagenborgen-22454437.html
https://www.dvhn.nl/groningen/Negatief-zwemadvies-voor-Proostmeer-in-Wagenborgen-22454437.html
https://www.112wagenborgen.eu/index.php/2018/05/23/zwemwater-proostmeer-wagenborgen-weer-schoon/
https://www.112wagenborgen.eu/index.php/2018/05/23/zwemwater-proostmeer-wagenborgen-weer-schoon/
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Verder was het visbestand in deze plas vermoedelijk vrij laag, maar concrete data had men daar niet van. Wat 

men ook aantoonde was dat er in het Proostmeer veel voedingstoffen worden aangevoerd (door watervogels en 

zwemmers), welke vervolgens in de waterbodem opgeslagen raakten. Om de waterkwaliteit hier op pijl te hou-

den gaf Witteveen en Bos in 2003 al aan dat het weren van watervogels, verwijderen van slibdepots, beperken 

van bladinval en ook het oogsten van flab en waterplanten daaraan ook een bijdrage zou kunnen leveren. 

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

De zuurgraad, de zuurstofhuishouding en de watertemperatuur gemeten in deze plas tijdens de quickscan in 

2018 zijn beoordeeld met ‘zeer goed’ (Tabel 143). Zowel de redoxpotentiaal als het elektrisch geleidend vermo-

gen (EGV) in deze plas was vergelijkbaar met veel van de andere onderzochte plassen (-meso-ionisch). Het 

doorzicht in de plas was 100 cm bij een diepte van 120 cm. Geen bodemzicht dus, maar wel een score ‘goed’. 

Deze waarde is vergelijkbaar met de metingen uit 2000. Mogelijk dat het doorzicht in deze plas na een gestage 

daling over de periode 2000 – 2013, nu na het leegpompen in 2015 toch op weg is naar het oude niveau.  

 

Tabel 143 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 25 Proostmeer. Cursief gedrukte soorten behoren tot de 

Lijst Groninger soorten en habitats. De kleuren van de cellen indiceren het resultaat van de KRW beoordeling voor watertype M14 (blauw = 

zeer goed, groen = goed, geel = matig). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   13:26  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   15:00  Emers – oeverzone   40 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   7  Submers maximaal 5 

Aantal submonsters plankton   1  Totaal   85 

Temperatuur (°Celsius)   22  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   3  Flab maximaal 1 

Bewolking   zwaar  Oevervegetatie algemeen  (%) 
     Totaal   100 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag   10 

x 257587 257578 257759  Struiklaag   5 

y 586810 586723 586672  Kruidlaag   80 
     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 
Zuurgraad 8,28 8,29 8,44  Watervogels Eenden 33 
Redox (mV) 138,1 137,6 131,4  Watervogels Meerkoet 10 
O2 (%) 91,2 101 112  Watervogels Fuut 2 
O2 (ppm) 8,03 8,91 9,7  Sprinkhanen - 0 
EGV (S/cm) 837 836 840  Libellen Gewone oeverlibel 1 
Watertemperatuur (°C) 21,95 21,9 22,85  Libellen Heidelibel 1 
Doorzicht (cm) 110      Dagvlinders Klein koolwitje 8 
     Dagvlinders Landkaartje 1 

 

 

Biotiek overig 

Ten tijde van de quickscan zijn er diverse aanvullende waarnemingen genoteerd (Tabel 143): 3 vogelsoorten, 2 

soorten libellen en 2 soorten dagvlinders. Er zijn geen sprinkhanen gesignaleerd. Kandidaten van de Lijst Gro-

ninger soorten en habitats zijn alleen bij de vogels aangetroffen (meerkoet en fuut). Geen van de vermelde soor-

ten staat op een Rode Lijst of geniet een speciale beschermingsstatus binnen de Wet natuurbescherming. 
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Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 34 taxa waargenomen (Tabel 144). Hiervan 

doen 18 taxa mee in de KRW beoordeling van watertype M14. Van de 34 taxa zijn er minimaal 10 voorheen ook 

al waargenomen. Taxa die het vaakst werden aangetroffen in het monster waren: Aphanizomenon klebahnii, 

Microcystis en Microcystis wesenbergii. Deze blauwalgen vormde in het Proostmeer ten tijde van de quickscan 

geen bloei. Andere aanwezige blauwalgen waren: Aphanocapsa, Aphanothece, Merismopedia. Veel van de ge-

noemde taxa staan te boek als potentieel toxische algen.45 Voorheen werden er voornamelijk groenalgen, blauw-

algen en cryptofyten in de plas aangetroffen (Tabel 141). 

Sieralgen waren ook aanwezig in het monster dat is onderzocht. Er zijn voor deze locatie drie taxa onderscheiden 

(Tabel 144). Van deze taxa is alleen Closterium acutum var. variabile voorheen ook al voor deze locatie vastge-

legd. De overige 7 sieralgentaxa welke in het verleden werden gezien, zijn niet opnieuw aangetroffen. Elk van de 

drie bij de quickscan waargenomen taxa heeft een brede ecologische amplitude als het gaat om de voedselrijk-

dom in het water. Alleen het taxon Cosmarium dilatatum lijkt wat minder algemeen dan de andere twee. Voor 

deze locatie is geen KRW score te geven voor de maatlat soortensamenstelling want er is geen sprake van een 

bloei (zie Van der Molen et al. 2016). 

 

Tabel 144 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 25 Proostmeer. In blauw gedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van watertype 

M14. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Ankyra judayi Cosmarium dilatatum Microcystis wesenbergii Scenedesmus arcuatus 

Aphanizomenon klebahnii Cryptomonas Monomastix Staurastrum alternans 

Aphanocapsa Cyanophyta Nephroselmis olivacea Tetraedron minimum 

Aphanothece subgenus Anathece Desmodesmus Oocystis Trachelomonas groot, ovaal 

Botryococcus Elakatothrix Oscillatoria Trachelomonas klein 

Chlamydomonas Euglenophyceae Pediastrum duplex var. duplex Trachelomonas volvocinopsis 

Chroomonas acuta Mallomonas Plagioselmis nannoplanctica Willea 

Closterium acutum var. variabile Merismopedia Planktosphaeria gelatinosa  

Coenococcus polycoccus Microcystis Pseudostaurastrum limneticum  

 

 

Zoöplankton  

Tijdens de zoöplanktonanalyse werden 10 taxa aangetroffen (Tabel 145). Hierbij domineerden de taxa Daphnia 

juv (watervlooien) en het raderdiertje Notholca squamula. Ook de taxa Copepoda nauplii en raderdiertjes van 

het geslacht Polyarthra werden geregeld gezien.  

Daphnia obtusa is een watervlo van ondiepe, voedselrijke wateren. Soorten uit de Keratella cochlearis-groep zijn 

raderdieren die in zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomen. Ze zijn ook in de ondiepe delen van 

voedselrijke wateren gezien. Deze soorten komen ook voor in zwak brakken wateren. 

Verhoudingsgewijs is er in het monster niet veel zoöplankton aangetroffen, blauwalgen waren er des te meer. 

Op basis van de zoöplanktongemeenschap lijkt deze locatie weinig potenties te hebben. 

 

  

                                                                 
45 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
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Tabel 145 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 25 Proostmeer. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Colurella 1  , aanwezig maar sporadisch 

Copepoda nauplii 2  1 enkele 

Cyclopoida copepodiet 1  2 algemeen 

Daphnia juv 3  3 dominant 
Daphnia obtusa 1    

Euchlanis lyra 1    

Harpacticoida ,    

Keratella cochlearis cochlearis 1    

Notholca squamula 3    

Polyarthra 2    

 

 

Vegetatie 

Op basis van de bedekking met vegetatie scoren de onderdelen oevervegetatie en emerse vegetatie op deze 

locatie ‘zeer goed’ (Tabel 143). Net als bij de andere plassen bleef ook hier de bedekking met drijvende of onder-

gedoken watervegetatie behoorlijk achter, waardoor deze onderdelen ‘matig’ scoorden. 

 

Tabel 146 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 25 Proostmeer. Cursief gedrukte soorten staan 

vernoemd in de Groninger Lijst. In blauw gedrukte soorten doen mee bij de KRW beoordeling van watertype M14. Vetgedrukte soorten zijn 

officieel exoten. Soorten aangegeven met * staan op de Rode Lijst. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Bitterzoet o    

Blaartrekkende boterbloem lf    

Engelwortel r    

Gele lis lf lf  lf 

Gele waterkers o    

Greppelrus o    

Grof hoornblad    o 

Grote egelskop o    

Grote kattenstaart lf    

Grote lisdodde lf    

Haarfonteinkruid    f 

Harig wilgenroosje r    

Kikkerbeet   o o 

Klein kroos   o  

Kleine lisdodde lf    

Krabbenscheer*  r  r 

Moeraskers o    

Naaldwaterbies f   f 

Perzikkruid o    

Pitrus lf    

Riet d d  d 

Schedefonteinkruid    o 

Scherpe zegge o    

Smalle waterpest    la 

Stijve waterranonkel    o 

Veenwortel   r r 

Veerdelig tandzaad r    

Watermunt o    

Wilg o    

Witte waterlelie   o o 

Zwanenbloem lf lf  lf 

Zwarte els o    
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In totaal zijn er 32 plantensoorten op of rondom de plas genoteerd (Tabel 146). Hiermee zat het Proostmeer bij 

de zeven locaties met de meeste soorten vaatplanten. Hiervan stond er 1 op de Lijst Groninger soorten en habi-

tats en 1 soort wordt gezien als exoot. Ook staat er 1 soort op de Rode Lijst. Van de 32 soorten doen er 8 mee in 

de KRW beoordeling van het watertype M14. Het meest frequent werd riet aangetroffen. Naaldwaterbies werd 

veelvuldig in de buurt van het zwemstrand gezien. Daarnaast kwamen soorten als gele lis, grote kattenstaart, 

grote lisdodde, kleine lisdodde, pitrus en zwanenbloem geregeld voor. In het algemeen maakt de plas, op basis 

van standplaatsvoorkeur van de vegetatie een voedselrijke indruk. Het oordeel van de KRW over deze locatie 

voor wat betreft de begroeiing met water- en oeverplanten is ‘matig’. 

 

 

Samenvatting beoordeling Proostmeer 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • KRW Cl 

• KRW tP 

• KRW O2 

• 8 taxa SA 

• Redelijk veel soorten vastgelegd 

• 19 soorten Wnb 

 

• KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Zicht 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• 3 soorten GL 

• 3 soorten Wnb 

 

Minpunten • KRW Chl a 

• KRW pH 

• KRW Zicht 

• KRW tN 

• Veel problemen met blauwalgen 

• 0 soorten GL, RL, Wnb 

 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 34 taxa FP 

• 3 taxa SA 

• 10 taxa ZP 

• 0 soorten RL 

• Toxische blauwalgen, maar geen bloei 
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Locatie 26 Plas Alteveer   M14  Eindoordeel:    plek 26 

 

Omschrijving van de locatie 

De Plas Alteveer is een kleinschalige (2,2 Ha) visplas/picknicklocatie aan de N366 ter hoogte van Alteveer, een 

streekdorp in de gemeente Stadskanaal. De plas is maximaal 3,6 meter diep, heeft een zandbodem en is voor-

namelijk omgeven door riet met daarachter diverse bomen zoals berk, eik, wilg esdoorn etc. Op de bodem is een 

forse sliblaag aanwezig. De oever is rondom behoorlijk beschaduwd door naastgelegen bomen. De plas wordt 

gevoed door regen- en kwelwater. Het overtollige water stroomt af via een overstort.  

 

Historische gegevens 

Van deze plas is in de Nationale Databank Flora en Fauna alleen een waarneming van koningsvaren in 2015 opge-

nomen. Deze soort staat niet vermeld in de Groninger Lijst of de Rode Lijst en heeft geen speciale beschermings-

status binnen de Wet natuurbescherming. 

Van deze locatie had het Waterschap Hunze en Aa’s geen aanvullende biotisch of abiotische gegevens beschik-

baar.  

In 2011 deed Sportvisserij Nederland wel verslag van een visserijkundig onderzoek van deze plas.46 In de plas zijn 

bij het onderzoek 12 vissoorten aangetroffen (Tabel 147). Qua aantallen waren ruisvoorns dominant, qua bio-

massa waren karpers en brasem toonaangevend. Ook limnofiele vissoorten zoals ruisvoorn, vetje, snoek en zeelt 

hadden een relatief groot aandeel in de biomassa (30%). Eén van deze soorten is vernoemd in de Groninger Lijst 

(paling). Geen van de soorten staat op de Rode Lijst. Er is voor deze soorten ook geen speciale bescherming 

binnen de Wet natuurbescherming opgesteld. Het visbestand is gekarakteriseerd als dat van het Blankvoorn-

brasem-ondiepwatertype. Verder werd duidelijk dat er redelijk veel oevervegetatie aanwezig was. Drijfblad-

planten of onderwatervegetatie was nauwelijks aanwezig.  

 

                                                                 
46 https://www.vissen.nl/files/ka-alteveer-te-pekela-2011-def_2582.pdf 
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Tabel 147 Uitslag visstandbemonstering Plas Alteveer. Bron: Sportvisserij Nederland 2011. 

 

 

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

De zuurgraad, het zuurstofgehalte en de watertemperatuur gemeten tijdens de quickscan zijn allemaal beoor-

deeld met ‘zeer goed’ (Tabel 148). Zowel de redoxpotentiaal als het elektrisch geleidend vermogen (EGV) in deze 

plas was vergelijkbaar met veel van de andere onderzochte plassen. Het EGV in deze plas is gekarakteriseerd als 

-meso-ionisch. Het doorzicht is als ‘matig’ beoordeeld omdat de waarde onder de 90 cm bleef. De diepte op 

het meetpunt was 150 cm dus er was duidelijk geen sprake van bodemzicht. Dit betekent dat de beoordeling 

‘matig’ en realistische beoordeling is voor de actuele situatie.  

 

Biotiek overig 

Als aanvullende waarneming is alleen een paardenbijter genoteerd (Tabel 148). Vogels, libellen en dagvlinders 

zijn niet waargenomen tijdens de quickscan. De paardenbijter is geen libel van de Groninger Lijst of Rode Lijst en 

de soort geniet geen bijzondere bescherming binnen de Wet natuurbescherming.  
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Tabel 148 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 26 Plas Alteveer. De kleuren van de cellen indiceren het 

resultaat van de KRW beoordeling voor watertype M14 (blauw = zeer goed, geel = matig, rood = slecht). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   10:25  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   11:33  Emers – oeverzone   95 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   7  Submers maximaal 1 

Aantal submonsters plankton   2  Totaal   5 

Temperatuur (°Celsius)   19  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   4  Flab maximaal 1 

Bewolking zwaar en regen  Oevervegetatie algemeen   (%) 
     Totaal   99 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag   10 

x 262112 262164 262172  Struiklaag maximaal 5 

y 563868 563734 563883  Kruidlaag   90 
     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 
Zuurgraad 7,29 7,32 7,23  Watervogels - 0 
Redox (mV) 146,5 152,8 152,8  Sprinkhanen - 0 
O2 (%) 60,1 83,8 69,8  Libellen Paardenbijter 1 
O2 (ppm) 5,30 7,39 6,15  Dagvlinders - 0 
EGV (S/cm) 413 409 409     

Watertemperatuur (°C) 21,41 21,37 21,41     

Doorzicht (cm) 80         

 

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 48 taxa waargenomen (Tabel 149). Hiervan 

doen 14 taxa mee in de KRW beoordeling. Het taxon dat het vaakst werd aangetroffen in het monster was de 

blauwalg Woronichinia naegeliana.  

Andere blauwalgen in het monster waren: Chroococcus limneticus, Dolichospermum en Microcystis, maar deze 

domineerden niet. De laatste twee geslachten worden vaak in verband gebracht met toxiciteit.47 Op deze locatie 

was sprake van een bloei van Woronichinia naegeliana, categorie 34: Bloei van Woronichinia naegeliana, crite-

rium 20.000 cellen/ml.  

Sieralgen waren ook aanwezig in het monster dat is onderzocht. Hierbij zijn 12 taxa onderscheiden. Dat is een 

redelijk hoog aantal. Alleen op Locatie 13 (Beersterplas) en Locatie 32 (Plas Kemperpark) zijn meer sieralgentaxa 

onderscheiden. Closterium aciculare, Closterium limneticum en Staurastrum chaetoceras zijn algemene soorten 

uit voedselrijke wateren. Staurastrum planctonicum is een algemene soort van matig voedselrijke tot voedsel-

rijke wateren. Closterium acutum var. acutum, Closterium acutum var. variabile en Staurastrum tetracerum zijn 

allemaal soorten met een brede amplitude als het gaat om voedselrijkdom. Ze kunnen voorkomen in voedselarm 

tot voedselrijk water. Staurodesmus dejectus en Staurodesmus extensus zijn minder algemene soorten die 

doorgaans in voedselarme tot matig voedselrijke wateren voorkomen. De KRW beoordeling van deze locatie voor 

wat betreft de soortensamenstelling van het fytoplankton (bloei van bepaalde algen) kwam uit op een score van 

‘goed’.  

 

Tabel 149 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 26 Plas Alteveer. Blauwgedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van watertype 

M14. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. In paars aangegeven algen vormden tijdens de quickscan een bloei en doen mee in de eerder-

genoemde KRW beoordeling. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

                                                                 
47 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 

toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
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Acanthoceras zachariasii Cryptoglena Lepocinclis steinii Staurastrum chaetoceras 

Botryococcus Cryptomonas Microcystis Staurastrum planctonicum 

Ceratium cf. furcoides Cyclostephanos dubius Monomastix Staurastrum tetracerum 

Chroococcus limneticus Desmodesmus costatogranulatus Pediastrum duplex var. duplex Staurodesmus dejectus 

Chroomonas acuta Dinophyceae Pediastrum tetras Staurodesmus extensus 

Chrysococcus rufescens Dinophyceae groot Phacus Tetraedriella 

Closterium aciculare Dinophyceae klein Phacus orbicularis Tetraedron minimum 

Closterium acutum var. acutum Dolichospermum gewonden* Phacus tortus Trachelomonas hispida 

Closterium acutum var. variabile Dolichospermum recht* Pleurochloridaceae Trachelomonas volvocina 

Closterium limneticum Euglena ehrenbergii Staurastrum Trachydiscus 

Coelastrum astroideum Euglena texta var. salina Staurastrum cf. anatinum Uroselenia longiseta 

Crucigenia tetrapedia Gonyostomum semen Staurastrum cf. oxyacanthum Woronichinia naegeliana 

* dit geslacht heette voorheen Anabaena. 

 

 

Zoöplankton  

Tijdens de zoöplanktonanalyse werden 13 taxa aangetroffen (Tabel 150). Hiervan was Bosmina longirostris domi-

nant, maar kwamen niet verder op naam te brengen exemplaren van de geslachten van Asplanchna en Polyarthra 

(beide raderdiertjes) ook vrij vaak voor.  

Asplanchna is een genus dat zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomt en ook de ondiepere delen 

van plassen opzoekt. Dit genus komt ook voor in zwak brakke wateren. Bosmina longirostris is een watervlo uit 

open, voedselarme tot voedselrijke wateren. Ceriodaphnia quadrangula is een watervlo van ondiepe, voedsel-

arme of matig voedselrijke wateren. De soort heeft een voorkeur voor plekken tussen waterplanten. Een soort 

als Diaphanosoma brachyurum is typisch een soort van grote, open wateren. Soorten uit de Keratella cochlearis-

groep zijn raderdieren die in zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomen. Ze zijn ook in de ondiepe 

delen van voedselrijke wateren gezien. Deze soorten komen ook voor in zwak brakken wateren. 

Het monster was vrij rijk aan zoöplankton en tussen het zoöplankton zijn maar weinig blauwalgen geconstateerd. 

Er werd wel een bloei van eencellige dinoflagellaten uit het geslacht Ceratium opgemerkt. Verder zijn er in het 

monster geen bijzondere soorten zoöplankton gevonden.  

 

Tabel 150 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 26 Plas Alteveer. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Asplanchna 2  , aanwezig maar sporadisch 

Bosmina cornuta 1  1 enkele 

Bosmina longirostris 3  2 algemeen 

Bosmina pellucida 1  3 dominant 

Calanoida copepodiet 1    

Ceriodaphnia quadrangula 1    

Copepoda nauplii 1    

Cyclopoida copepodiet 1    

Cyclopoida volwassen 1    

Diaphanosoma brachyurum ,    

Keratella cochlearis hispida ,    

Polyarthra 2    

Trichocerca ,    

 

 

Vegetatie 

De bedekking met oever- of emerse vegetatie zijn bij de quickscan allebei als ‘zeer goed’ beoordeeld (Tabel 148). 

Drijvende vegetatie was nagenoeg afwezig en scoorde daardoor ‘matig’. De bedekking met ondergedoken 

waterplanten was in deze plas dermate laag dat de KRW score bleef steken op ‘slecht’. Voorheen werd ook al 

gerapporteerd deze de bedekking met watervegetatie behoorlijk achter bleef. 
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In en rondom de plas zijn 25 soorten planten gesignaleerd (Tabel 151). Hiervan doen er 2 mee in de KRW be-

oordeling van het watertype M14. Riet domineerde op deze locatie en grote egelskop was ook vaak aanwezig. 

Daarnaast werden soorten als blauw glidkruid, grote lisdodde, haarmos, moerasandoorn en wolfspoot geregeld 

gezien in de natte delen van de oever. Als drijvende waterplanten zijn alleen klein kroos en veenwortel aange-

troffen. Op basis van de soortensamenstelling van de vegetatie maakt deze locatie een voedselrijke indruk. Het 

oordeel van de KRW over deze locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en oeverplanten is ‘ontoerei-

kend’. 

 

Tabel 151 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 26 Plas Alteveer. In blauw gedrukte soorten doen 

mee bij de KRW beoordeling van watertype M14.  

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Berk o    

Blauw glidkruid lf    

Gele lis o    

Gele waterkers o    

Gewone esdoorn o    

Grote egelskop ld ld  ld 

Grote kattenstaart o    

Grote lisdodde lf    

Haarmos lf    

Klein kroos   o  

Koningsvaren o    

Liesgras o o  o 

Mannetjesvaren f    

Moerasandoorn lf    

Moeraswalstro o    

Pitrus o o  o 

Riet d d  d 

Veenwortel o  o o 

Waterzuring o    

Wilde lijsterbes o    

Wolfspoot lf    

Zegge o    

Zomereik o    

Zomprus o    

Zwarte els o    
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Samenvatting beoordeling Plas Alteveer 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • 1 soort GL 

 

• KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW FP Sam 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• 48 taxa FP 

• 12 taxa SA 

• 13 taxa ZP 

 

Minpunten • Weinig soorten vastgelegd 

• 0 soorten RL, Wnb 

• KRW Zicht 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 0 soorten GL, Wnb 

• 1 soort RL 

• Bloei toxische blauwalgen 
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Locatie 27 Meedenerplas   M14  Eindoordeel:    plek 25 

 

Omschrijving van de locatie 

De Meedenerplas is een visvijver van bijna 2 Ha aan de noordkant van het dorp waarnaar de plas vernoemd is: 

Meeden. Dit ligt ten noordoosten van Veendam. Rond de noordwestoever van de plas staan soorten als wilg, 

zwarte els, meidoorn en zomereik. De plas is grotendeels beschoeid met hout en deze beschoeiing is slechts op 

enkele plekken wat in verval geraakt. De waterbodem van deze visvijver bestaat uit zand. Ook in deze plas hielden 

diverse grote schaatsenrijders zich schuil in de schaduw. In het algemeen is de mate van beschaduwing op de 

plas heel beperkt, hooguit beetje aan westelijke oever. 

 

Historische gegevens 

Van deze locatie zijn in de Nationale Databank Flora en Fauna alleen waarnemingen van gele lis, kikkerbeet, 

watermunt en zilverschoon vastgelegd. Van andere soortgroepen dan de vaatplanten zijn geen historische gege-

vens beschikbaar.  

Het Waterschap Hunze en Aa’s heeft ook geen aanvullende gegevens van deze locatie. 

Wat we wel weten is dat er in 2014 karpers zijn uitgezet in deze vijver, wel 90 exemplaren.48 Verder is er geen 

biologische informatie over deze vijver te vinden op internet. 

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

Voor deze plas scoorden de zuurgraad, de zuurstofhuishouding en de watertemperatuur allemaal ‘zeer goed’ 

(Tabel 152). Zowel de redoxpotentiaal als het elektrisch geleidend vermogen (EGV) in deze plas was vergelijkbaar 

met veel van de andere onderzochte plassen (-meso-ionisch). Het doorzicht gemeten tijdens de quickscan 

kwam uit op 100 cm bij een waterdiepte van 160 cm. De KRW score die bij deze waarde hoort is ‘goed’. 

 
  

                                                                 
48 https://www.menterwolde.info/nieuws/meeden/karpervisser-trotseert-ijskou-in-meeden/ 
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Tabel 152 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 27 Meedenerplas. De kleuren van de cellen indiceren het 

resultaat van de KRW beoordeling voor watertype M14 (blauw = zeer goed, groen = goed, oranje = ontoereikend). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   14:30  Emers – hele plas maximaal 1 

Eindtijd   15:43  Emers – oeverzone   30 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 5 

Volume ZP (liter)   10  Submers   2 

Aantal submonsters plankton   1  Totaal   5 

Temperatuur (°Celsius)   22  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   4  Flab maximaal 1 

Bewolking zonnig tot licht bewolkt  Oevervegetatie algemeen   (%) 
     Totaal   100 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag maximaal 1 

x 257986 258012 257980  Struiklaag   20 

y 573881 573832 573800  Kruidlaag   80 
     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens Aantal 
Zuurgraad 8,22 8,23 8,08  Watervogels - 0 
Redox (mV) 137,4 136,2 137,8  Sprinkhanen - 0 
O2 (%) 96,0 96,7 105,9  Libellen Gewone oeverlibel 1 
O2 (ppm) 8,30 8,44 9,25  Libellen Heidelibel 1 
EGV (S/cm) 647 645 644  Dagvlinders Klein koolwitje 1 
Watertemperatuur (°C) 22,73 22,26 22,28     

Doorzicht (cm) 100         

 

 

Biotiek overig 

Als aanvullende waarnemingen werden tijdens de quickscan alleen de gewone oeverlibel, een heidelibel en klein 

koolwitje gesignaleerd (Tabel 152). Watervogels en sprinkhanen waren op dat moment niet aanwezig. Geen van 

de aangetroffen soorten staat op de Lijst Groninger soorten en habitats of op de Rode Lijst. Ook wordt geen van 

deze soorten extra beschermd onder de Wet natuurbescherming. 

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 59 taxa waargenomen (Tabel 153). Hiervan 

doen 27 taxa mee in de KRW beoordeling. Taxa die het vaakst werden aangetroffen in het monster waren: Apha-

nocapsa, Aphanothece subgenus Anathece, Cyanocatena imperfecta en Merismopedia minutissima. Samen 

vormden deze blauwalgen een bloei van de categorie 23: Soortenrijke bloei van kleine Chroococcales, criterium 

600.000 cellen/ml.  

Ook de dinoflagellaat Ceratium hirundinella is in het monster aangetroffen. Dit is een soort die vaak voorkomt in 

grote, open wateren. 

Andere blauwalgen waren ook aanwezig (Aphanizomenon, Dolichospermum en Woronichinia naegeliana). Veel 

van de genoemde blauwalgen (vooral de hier niet dominante) zijn ook in verband gebracht met toxiciteit.49 Ook 

de aanwezige haptofyt Chrysochromulina parva wordt verdacht van toxiciteit50 al zijn er ook studies die dit be-

strijden.51 De soort is echter niet in groten getale in het monster van de Meedenerplas aangetroffen.  

                                                                 
49 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
     Bober B & Bialczyk J 2017. Determination of the toxicity of the freshwater cyanobacterium Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin. 
Journal of Applied Phycology 29(3): 1355-1362. 
50 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
51 Simonsen S & Moestrup Ø 1997. Toxicity tests in eight species of Chrysochromulina (Haptophyta). Canadian Journal of Botany 75(1): 129 – 

136. 
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Sieralgen waren ook aanwezig in het monster dat is onderzocht. Er zijn hierbij zes taxa onderscheiden. Van drie 

van deze taxa kennen we de ecologische voorkeur enigszins. Closterium acutum var. variabile is een algemene 

sieralg, bekend van voedselarme tot voedselrijke, zure tot alkalische wateren. Staurastrum chaetoceras is een 

algemene soort die vooral in voedselrijke wateren gezien is. Staurastrum planctonicum is ook een algemene 

sieralgensoort welke doorgaans aangetroffen wordt in matig voedselrijke tot voedselrijke wateren. De KRW 

beoordeling van deze locatie voor wat betreft de soortensamenstelling van het fytoplankton (bloei van bepaalde 

algen) kwam uit op een score van ‘matig’.  

 

Tabel 153 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 27 Meedenerplas. In blauw gedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van water-

type M14. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. In paars aangegeven algen vormden tijdens de quickscan een bloei en doen mee in de 

eerdergenoemde KRW beoordeling. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Acanthoceras zachariasii Cryptoglena Merismopedia minutissima Staurastrum cf. lunatum 

Aphanizomenon s.l. Cryptomonas Monoraphidium Staurastrum chaetoceras 

Aphanocapsa Cryptomonas rostrata Nephrodiella Staurastrum planctonicum 

Aphanothece subgenus Anathece Cyanocatena imperfecta Nitzschia Tetraedriella 

Botryococcus Cyanophyta Oocystis Tetraedron minimum 

Ceratium hirundinella Desmodesmus Ophiocytium capitatum var. longispina Trachelomonas armata 

Chlamydomonas Desmodesmus grahneisii Pantocsekiella ocellata Trachelomonas groot, ovaal 

Chrysochromulina parva Dictyosphaerium Pediastrum boryanum Trachelomonas groot, ovaal, stekels, hals 

Chrysococcus rufescens Dinophyceae Phacus tortus Trachelomonas groot, rond 

Closteriopsis acicularis Dolichospermum cf. planctonicum* Plagioselmis nannoplanctica Trachelomonas volvocina 

Closterium acutum var. variabile Dolichospermum cf. smithii* Planktothrix agardhii Trachelomonas volvocinopsis 

Colacium Elakatothrix Pleurochloridaceae Trachydiscus 

Coscinodiscophyceae Euglena oxyuris Pseudopedinella Tribophyceae 

Cosmarium/Teilingia Euglenophyceae Pseudosphaerocystis lacustris Woronichinia naegeliana 

Crucigenia tetrapedia Koliella longiseta Staurastrum cf. bloklandiae  

* dit geslacht heette voorheen Anabaena. 

 

 

Zoöplankton  

Tijdens de zoöplanktonanalyse werden 13 taxa aangetroffen (Tabel 154). Trichocerca was het taxon dat domi-

neerde. Dit zijn raderdiertjes. Ook van de soort Brachionus diversicornis en het taxon Copepoda nauplii werden 

geregeld exemplaren gevonden.  

 

Asplanchna is een genus dat zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomt en ook de ondiepere delen 

van plassen opzoekt. Dit genus komt ook voor in zwak brakke wateren. Bosmina longirostris is een watervlo uit 

open, voedselarme tot voedselrijke wateren. Ceriodaphnia quadrangula is een watervlo van ondiepe, voedsel-

arme of matig voedselrijke wateren. De soort heeft een voorkeur voor plekken tussen waterplanten. Soorten uit 

de Keratella cochlearis-groep zijn raderdieren die in zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomen. Ze 

zijn ook in de ondiepe delen van voedselrijke wateren gezien. Deze soorten komen ook voor in zwak brakken 

wateren. 

Opvallend was dat er in dit monster verhoudingsgewijs maar weinig copepoden aanwezig waren. Verder bevatte 

dit monster geen bijzondere of anderszins noemenswaardige zoöplanktonsoorten. 
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Tabel 154 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 27 Meedenerplas. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Asplanchna ,  , aanwezig maar sporadisch 

Bosmina longirostris 1  1 enkele 

Bosmina pellucida .  2 algemeen 

Brachionus diversicornis 2  3 dominant 

Calanoida copepodiet ,    

Ceriodaphnia quadrangula ,    

Copepoda nauplii 2    

Cyclopoida copepodiet ,    

Keratella cochlearis cochlearis 1    

Keratella cochlearis hispida 1    

Polyarthra .    

Pompholyx .    

Trichocerca 3    

 

 

Vegetatie 

De bedekking met emerse vegetatie en de bedekking op de oever van de Meedenerplas werd beoordeeld met 

‘zeer goed’ (Tabel 152). Het bedekkingspercentage van de drijvende vegetatie was ingeschat op maximaal 5% en 

kreeg daarmee een KRW beoordeling van ‘goed’. De bedekking met submerse vegetatie is wat minder uitgebreid 

maar bereikte toch nog een score van ‘ontoereikend’ waar dit voor de meeste andere onderzoekslocaties een 

beoordeling ‘slecht’ was. Voor de vegetatiestructuur onder water was vooral watergentiaan verantwoordelijk. 

Er zijn maar weinig echt karakteristieke ondergedoken waterplanten gevonden.  

 

Tijdens de quickscan zijn er 15 plantensoorten genoteerd (Tabel 155). Hiervan is geen enkele soort opgenomen 

in de Lijst Groninger soorten en habitats of de Rode Lijst. Ook binnen de Wet natuurbescherming genieten deze 

soorten geen speciale status. Wel zijn er twee soorten gevonden die mee doen in de KRW beoordeling van het 

watertype M14. Het oordeel van de KRW over deze locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en oever-

planten is ‘matig’. 

 

Tabel 155 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 27 Meedenerplas. In blauw gedrukte soorten 

doen mee bij de KRW beoordeling van watertype M14.  

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Gele lis a    

Gewone es o    

Gewone rolklaver r    

Grote kattenstaart lf    

Harig wilgenroosje lf    

Pitrus o    
Riet lf lf   
Roze waterlelie   o o 
Ruige zegge lf    
Scherpe zegge o    
Veenwortel o    
Watergentiaan   la lf 
Watermunt lf    
Wilg r    

Zwarte els a       

 

 

Samenvatting beoordeling Meedenerplas 
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 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • - • KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Zicht 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• KRW Drijf 

• 59 taxa FP 

• 13 taxa ZP 

•  

•  

•  

•  

Minpunten • Weinig soorten vastgelegd 

• 0 soorten GL, RL, Wnb 

• 6 taxa SA 

• KRW FP Sam 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 0 soorten GL, RL, Wnb 

• Bloei toxische blauwalgen 

• Toxische Chrysochromulina parva 
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Locatie 28 Bolmeer    M12  Eindoordeel:    plek 33 

 

Omschrijving van de locatie 

Het Bolmeer lijkt een simpel, mooi verscholen plasje in een agrarisch gebied, maar het is feitelijk een pingoruïne52 

welke gevoed wordt door het Leekstermeer. De enige andere pingoruïne binnen dit onderzoek is het Ronde meer 

(Locatie 29). Het Bolmeer ligt hemelsbreed zo’n 10 km ten zuidwesten van het Leekstermeer. De plas is omgeven 

door een combinatie van lijsterbes, ruwe berk, zomereik, braam etc. Het water was heel troebel en op de water-

bodem ligt een forse laag slib. Deze laag was dusdanig dik dat alle bemonstering vanaf de kant zijn uitgevoerd. 

Met een waadbroek aan zouden we direct vastgezogen raken. In de schaduwrijke plekken aan de zuidkant van 

de plas zaten veel grote schaatsenrijders verscholen. Boven de dikke sliblaag was maar een beperkte waterkolom 

aanwezig, wat het bemonsteren van het water voor fyto- en zoöplankton zeer bemoeilijkte. Uiteindelijk hebben 

we bij de inlaat aan de westkant van de plas voorzichtig watermonsters zonder al te veel opgewerveld sediment 

kunnen verzamelen. 

 

Historische gegevens 

In de Nationale Databank Flora en Fauna zijn vrij veel gegevens van diverse soortgroepen van deze locatie op-

genomen (Tabel 156). Alleen binnen de soortgroep van de vogels zijn soorten van de Groninger Lijst waargeno-

men. Rode Lijst-soorten werden vastgesteld bij de paddenstoelen en bij de vogels. Los van de vogels zijn er geen 

soorten aangetroffen welke een speciale beschermingsstatus hebben binnen de Wet natuurbescherming. Bij de 

vaatplanten is een soort aangetroffen die te boek staat als invasieve soort. 

Van het Waterschap Noorderzijlvest hebben we geen gegevens van deze plas ontvangen.  

Verder is er geen biologische informatie over deze pingoruïne te vinden op internet. 

 

 

 

  

                                                                 
52 https://www.nemokennislink.nl/publicaties/op-zoek-naar-de-pingo/ 
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Tabel 156 Gegevens van Locatie 28 Bolmeer uit de Nationale Databank Flora en Fauna, periode 2013 – 2018. Cursief gedrukte soorten 

behoren tot de Lijst Groninger soorten en habitats. Soorten met een * staan vermeld op de Rode Ljist. Vetgedrukte soorten zijn oorspronkelijk 

exoten.  

 
Paddenstoelen Vaatplanten Vaatplanten Vogels 

Gele aardappelbovist Framboos Vogelwikke IJsvogel 

Gele berkenrussula Gestreepte witbol Watermunt Koolmees 

Gele kussentjeszwam Gewone vlier Watertorkruid Matkop* 

Gewone fopzwam Grote brandnetel Wilde kamperfoelie Merel 

Gewone krulzoom Haagwinde Wilde lijsterbes Pimpelmees 

Grote stinkzwam (var. impudicus) Harig wilgenroosje Witte klaver Putter 

Helmmycena Hondsdraf Zachte berk Roerdomp* 

Plooiplaatzwammetje* Japanse duizendknoop Zomereik Soepeend 

Roodbruine slanke amaniet Kropaar Zwarte els Spreeuw 

Roodporiehoutzwam Paardenbloem Vogels Staartmees 

Waaierbuisjeszwam Pitrus Boerenzwaluw* Vink 

Wieltje Ridderzuring     Buizerd Waterhoen 

Vaatplanten Riet Fitis Wilde eend 

Akkerdistel Rode klaver Fuut Winterkoning 

Biezenknoppen Ruwe berk Groenling Zwarte kraai 

Bitterzoet Smalle weegbree Grote bonte specht  

Braam Speerdistel Holenduif  

Engels raaigras     Veldzuring Houtduif  

 

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

Zowel de zuurgraad als de zuurstofhuishouding gemeten tijdens de quickscan zijn beoordeeld met de KRW score 

‘slecht’ (Tabel 157). De zuurgraad was immers veel te hoog voor het watertype waartoe deze pingoruïne is inge-

deeld: M12. De zuurgraad had voor een score ‘goed’ tussen de 4,0 en de 7,0 moeten liggen. Ook het zuurstof-

gehalte in het water was in dit geval te hoog (> 120%). De tijdens de quickscan gemeten watertemperatuur vol-

deed wel aan de eisen (score ‘goed’). De gemeten redoxpotentiaal in het Bolmeer was het laagst van alle locaties 

uit het onderzoek. Het elektrisch geleidend vermogen (EGV) in deze plas was vergelijkbaar met veel van de ande-

re onderzochte plassen (-meso-ionisch). Het doorzicht in deze plas was 30 cm zonder dat hierbij sprake was van 

bodemzicht. De KRW beoordeling van het doorzicht kwam derhalve niet verder dan ‘slecht’. Voor een goede 

beoordeling is een zichtdiepte van meer dan 90 cm of bodemzicht nodig. 

 

Biotiek overig 

Bij de quickscan zijn ook 3 vogelsoorten en twee dagvlinders genoteerd (Tabel 157). Tijdens het veldwerk zijn 

geen sprinkhanen of libellen gezien. Van deze waarnemingen staat alleen de wilde eend op de Lijst Groninger 

soorten en habitats. Deze soort werd in het verleden ook al eens vastgelegd voor deze locatie. De nijlgans is een 

exoot. Verder is geen van de aangetroffen soorten vermeld op een Rode Lijst. De waargenomen dagvlinders zijn 

ook niet op speciale wijze beschermd onder de Wet natuurbescherming.  
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Tabel 157 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 28 Bolmeer. Cursief gedrukte soorten staan op de Gro-

ninger Lijst. Vetgedrukte soorten zijn exoot. De gekleurde cellen geven aan wat de KRW beoordeling is voor watertype M12 (blauw = zeer 

goed, groen = goed, rood = slecht). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   11:30  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   13:30  Emers – oeverzone   40 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   5  Submers maximaal 1 

Aantal submonsters plankton   3  Totaal   40 

Temperatuur (°Celsius)   21  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   3  Flab maximaal 1 

Bewolking licht bewolkt  Oevervegetatie algemeen  (%) 
     Totaal   100 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag maximaal 5 

x 216813 216789 216786  Struiklaag   60 

y 570639 570604 570578  Kruidlaag   35 
     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 
Zuurgraad 10,28 10,20 10,23  Watervogels Wilde eend 6 
Redox (mV) 27,6 33,0 33,5  Watervogels Nijlgans 5 
O2 (%) 183,7 159,9 146,1  Watervogels Blauwe reiger 1 
O2 (ppm) 14,83 13,23 12,11  Sprinkhanen - 0 
EGV (S/cm) 414 420 402  Libellen - 0 
Watertemperatuur (°C) 26,26 24,94 24,86  Dagvlinders Klein koolwitje 4 
Doorzicht (cm) 30 30 30  Dagvlinders Bont zandoogje 1 

 

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 44 taxa waargenomen (Tabel 158). Hiervan 

doen 9 taxa mee in de KRW beoordeling. In het monster was sprake van diverse bloeien: 

• Bloeicategorie 10: Bloei van Desmodesmus/Scenedesmus  criterium 20.000 cellen/ml; 

• Bloeicategorie 15: Soortenrijke bloei van kleine Chlorococcales criterium 20.000 cellen/ml; 

• Bloeicategorie 19: Bloei van kleine Cryptophyceae   criterium 10.000 cellen/ml; 

• Bloeicategorie 20: Bloei van Cryptomonas    criterium 2.000 cellen/ml; 

• Bloeicategorie 26: Bloei van Anabaena/Dolichospermum  criterium 21.600 cellen/ml; 

• Bloeicategorie 31: Bloei van Monomastix    criterium 10.000 cellen/ml; 

• Bloeicategorie 50: Bloei van Chlorococcales    criterium 10.000 cellen/ml; 

De voor deze bloeien verantwoordelijke taxa, maar liefst 18 in totaal, zijn in Tabel 158 in paars of oranje weerge-

geven. Een deel van de aangegeven bloeien doen niet mee in de beoordeling van watertype M12. Deze bloeien 

zijn hierboven aangeduid in blauw.  

Andere blauwalgen dan de taxa verantwoordelijke voor de bloei zijn Aphanizomenon en Merismopedia minu-

tissima. Van Aphanizomenon is bekend dat het een potentieel toxisch taxon is.53 Ook het binnen het geslacht 

Merismopedia zijn soorten aangetoond met toxiciteit54, maar van Merismopedia minutissima hebben we geen 

bewijzen van toxiciteit gevonden.  

  

                                                                 
53 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
54 Jakubowska N & Szeląg-Wasielewska E 2015. Toxic Picoplanktonic Cyanobacteria - Review. Marine Drugs 13(3): 1497 – 1518. 
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Sieralgen waren ook aanwezig in het monster dat is onderzocht, maar hierbij is slechts één taxon aangetroffen: 

een niet verder op naam te brengen kleine Staurastrum. Omdat niet bekend is om welke soort het gaat kunnen 

we niets zeggen over de ecologische voorkeuren van dit taxon. Er zijn geen andere soorten sieralgen gesigna-

leerd. Bij de meeste andere onderzoekslocaties werden meerdere sieralgentaxa onderscheiden.  

De KRW beoordeling van deze locatie voor wat betreft de soortensamenstelling van het fytoplankton (bloei van 

bepaalde algen) kwam uit op een score van ‘matig’. 

 

Tabel 158 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 28 Bolmeer. In blauw gedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van watertype 

M12. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. In paars aangegeven algen vormden tijdens de quickscan een bloei en doen mee in de eerder-

genoemde KRW beoordeling. Met oranje aangegeven taxa vormden hier wel een bloei, maar deze taxa worden niet meegerekend bij de 

beoordeling van het desbetreffende KRW watertype. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Ankistrodesmus bibraianus Cryptomonas Monomastix Pseudogoniochloris tripus 

Ankistrodesmus fusiformis Cryptomonas tetrapyrenoidosa Monoraphidium contortum Pseudostaurastrum limneticum 

Aphanizomenon s.l. Cyanophyta Monoraphidium intermedium Raphidiopsis mediterranea 

Aphanocapsa cf. delicatissima Desmodesmus Myxobactron Scenedesmus pectinatus 

Botryococcus Desmodesmus subspicatus Nephrochlamys subsolitaria Schroederia spiralis 

Chlamydomonas Dichotomococcus/Dipochloris Nephrodiella Staurastrum klein 

Closteriopsis acicularis Dolichospermum cf. flos-aquae* Oocystis Tetraedron minimum 

Coelastrum astroideum Dolichospermum mendotae* Pediastrum duplex var. duplex Tetrastrum heteracanthum 

Coelastrum pseudomicroporum Goniochloris mutica Pediastrum tetras Tetrastrum staurogeniaeforme 

Crucigenia fenestrata Lepocinclis fusiformis Phacus curvicauda Trachelomonas 

Crucigeniella apiculata Merismopedia minutissima Pseudanabaena Tryblionella megagroot 

* dit genus heette voorheen Anabaena. 

 

 

Zoöplankton  

Tijdens de zoöplanktonanalyse werden maar 5 taxa aangetroffen (Tabel 159). Hiermee zat het Bolmeer bij de 

drie laagst scorende locaties als het gaat om het aantal zoöplanktontaxa. Alleen de Emergoplas en de Plas A.G. 

Wildervanckkanaal scoorden nog lager. De taxa Copepoda nauplii en Cyclopoida copepodiet waren het meest in 

het monster aanwezig.  

Daphnia longispina is een soort die vaak wordt gezien in voedselrijke wateren. Er zijn geen bijzondere soorten 

zoöplankton aangetroffen en ook het aantal blauwalgen in het monster was laag.  

Op basis van de zoöplanktongemeenschap heeft deze locatie weinige ecologische potentie. 

 

Tabel 159 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 28 Bolmeer.  

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Bosmina pellucida 1  , aanwezig maar sporadisch 

Copepoda nauplii 2  1 enkele 

Cyclopoida adult 1  2 algemeen 

Cyclopoida copepodiet 2    

Daphnia longispina 1    
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Vegetatie 

Anders dan bij de overige onderzochte watertypen (M14, M20, M27) worden er bij het watertype M12 voor 

vegetatie alleen beoordelingen uitgevoerd aan de bedekking met ondergedoken waterplanten, kroos en flab. De 

bedekking van emerse of drijvende vegetatie wordt hier dus buiten beschouwing gelaten. De submerse vegetatie 

van het Bolmeer scoorde ‘slecht’ omdat het percentage onder de 5% lag. De bedekkingspercentages van kroos 

en flab waren laag genoeg, waardoor de KRW score voor deze onderdelen ‘zeer goed’ was (Tabel 157).  

 

In en rond het Bolmeer zijn in totaal 21 soorten waargenomen en vastgelegd (Tabel 160). Geen enkele van deze 

soorten in vermeld in de Groninger Lijst of staat op de Rode Lijst. Ook de Wet natuurbescherming schenkt geen 

speciale aandacht aan een van de soorten. Van de 21 soort is er 1 die te boek staat als exoot en 1 die mee doet 

in de KRW beoordeling van het watertype M12. Van deze soorten waren er 5 die in het verleden ook al vast-

gesteld zijn op deze locatie (vergelijk Tabel 160 en Tabel 156). Van alle soorten werden wilgen, zomereiken en 

zwarte elzen op de oever het meest waargenomen. In de natte zone en het water werden vooral soorten als 

grote egelskop, lies-gras, moerasandoorn en wolfspoot. Drijvende vegetatie is hier niet aangetroffen. De samen-

stelling van de aanwezige vegetatie laat vooral soorten met een voorkeur voor een voedselrijke standplaats zien. 

Het oordeel van de KRW over deze locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en oeverplanten is ‘slecht’. 

 

Tabel 160 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 28 Bolmeer. In blauw gedrukte soorten doen 

mee bij de KRW beoordeling van watertype M12. Vetgedrukte soorten zijn oorspronkelijk exoot. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Blauw glidkruid r    

Gele lis o o  o 

Gele waterkers r    

Grote egelskop la    

Grote kattenstaart o    

Harig wilgenroosje f    

Late guldenroede lf    

Liesgras f f  f 

Melkeppe r    

Moerasandoorn f    

Pitrus o o  o 

Scherpe zegge o    

Tandzaad o    

Veenwortel o    

Watermunt r    

Waterpeper r    

Waterzuring o o  o 

Wilg cd    

Wolfspoot lf    

Zomereik ld    

Zwarte els ld    
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Samenvatting beoordeling Bolmeer 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • Redelijk aantal soorten vastgelegd 

• 4 soorten GL 

• 4 soorten RL 

• 23 soorten Wnb 

• KRW Temp 

• KRW Flab 

• KRW Kroos 

• 44 taxa FP 

 

Minpunten • - • KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Zicht 

• KRW FP Sam 

• KRW Subm 

• 1 taxon SA 

• 5 taxa ZP 

• 1 soort GL 

• 0 soorten RL 

• 2 soorten Wnb 

• Bloei toxische blauwalgen 

• Bloei groenalgen 
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Locatie 29  Ronde meer   M12  Eindoordeel:    plek 31 

 

Omschrijving van de locatie 

Ook het Ronde meer is ook een pingoruïne niet ver van pingoruïne het Bolmeer vandaan (zie ook locatie 28). Het 

kleine plasje (1,4 Ha) is particulier eigendom en ligt nabij Keuningswijk, een buurtschap in de gemeente Marum. 

Het Ronde meer is omgeven door een smalle zone met bomen, braamstruweel en lijsterbes. Het open water in 

de plas was zeer slecht op een veilige manier te bereiken door dat grote delen particulier terrein zijn en de plek 

waar het plasje het beste bereikbaar was inmiddels onbewoond en daardoor niet vrij toegankelijk was. Rondom 

bemoeilijkte een brede zone van bramen en een zachte waterbodem met veel slib de bemonstering. Rondom de 

plas is op veel plekken sprake van behoorlijk wat schaduw door bomen.  

 

Historische gegevens 

Van deze plas hebben we geen historische gegevens ontvangen, niet uit de Nationale Databank Flora en Fauna, 

maar ook niet van het Waterschap Noorderzijlvest.  

Verder is er geen biologische informatie over deze pingoruïne te vinden op internet. 

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

De zuurgraad in deze plas beoordeeld met een score ‘matig’ omdat de zuurgraad aan de hoge kant was (Tabel 

161). De zuurstofhuishouding in deze plas was wel op orde. Zowel de redoxpotentiaal als het elektrisch geleidend 

vermogen (EGV) in deze plas was vergelijkbaar met veel van de andere onderzochte plassen (-meso-ionisch). 

De redoxpotentiaal lag hier wel onder het gemiddelde van alle diepe plassen uit dit onderzoek, maar het Ronde 

meer zat niet bij de vijf locaties met de laagste redoxpotentiaal. De individuele scores van de watertemperatuur 

op de drie meetpunten scoorden ‘goed’ tot ‘zeer goed’. Het doorzicht in deze plas was 35 cm bij een waterdiepte 

van 80 cm en werd daarmee als ‘slecht’ beoordeeld. 

 

Biotiek overig 

Tijdens de quickscan zijn aanvullende waarnemingen gedaan (Tabel 161). Daarbij werden 4 soorten vogels gezien 

en één libellensoort en één soort dagvlinder. Er zijn geen sprinkhanen gezien. De genoemde vogels staan allemaal 

op de Lijst Groninger soorten en habitats, de rest van de aangetroffen soorten niet. Geen van de waargenomen 

soorten is vermeld op een Rode Lijst. De genoemde libellen en dagvlinders zijn niet met een specifieke status 

opgenomen in de Wet natuurbescherming. 
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Tabel 161 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 29 Ronde meer. Cursief gedrukte soorten staan op de Gro-

ninger Lijst. De gekleurde cellen geven aan wat de KRW beoordeling is voor watertype M12 (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig, 

rood = slecht). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   10:00  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   11:09  Emers – oeverzone   60 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 2 

Volume ZP (liter)   5  Submers maximaal 1 

Aantal submonsters plankton   1  Totaal   90 

Temperatuur (°Celsius)   20  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   3  Flab maximaal 1 

Bewolking licht tot zwaar bewolkt  Oevervegetatie algemeen   (%) 
     Totaal   100 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag maximaal 5 

x 214737 214736 214736  Struiklaag maximaal 5 

y 570790 570783 570793  Kruidlaag   95 
     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 
Zuurgraad 7,96 7,91 7,90  Watervogels Meeuw 3 
Redox (mV) 109,1 106,2 102,1  Watervogels Aalscholver 1 
O2 (%) 80,8 88,1 94,9  Watervogels Fuut 1 
O2 (ppm) 6,94 7,56 8,12  Watervogels Wilde eend 1 
EGV (S/cm) 453 395 457  Sprinkhanen - 0 
Watertemperatuur (°C) 22,98 23,12 23,22  Libellen Paardenbijter 2 
Doorzicht (cm) 35 35 35  Dagvlinders Koolwitje 2 

 

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 43 taxa waargenomen (Tabel 162). Hiervan 

doen 19 taxa mee in de KRW beoordeling. In het monster was sprake van diverse bloeien: 

• Bloeicategorie 7: Hevige bloei van Microcystis, omvangrijke drijflagen   criterium 100.000 cellen/ml; 

• Bloeicategorie 23: Soortenrijke bloei van kleine Chroococcales   criterium 600.000 cellen/ml. 

De voor deze bloeien verantwoordelijke taxa zijn in Tabel 162 in paars aangegeven.  

Naast de bovengenoemde blauwalgentaxa waren ook de volgende blauwalgen aanwezig, maar deze domineer-

den dus niet: Aphanizomenon cf. gracile, Chroococcus limneticus, Eucapsis, Microcystis wesenbergii en Woroni-

chinia naegeliana. Van diverse van de bovengenoemde blauwalgentaxa is bekend dat ze toxisch kunnen zijn.55  

Naast potentieel toxische blauwalgen is er ook een potentieel toxische haptofyt in de plas aanwezig: Chryso-

chromulina parva. Van deze alg bewijst de ene studie toxiciteit56, terwijl de volgende het juist ontkracht.57  

Sieralgen waren niet aanwezig in het monster dat is onderzocht. De KRW beoordeling van deze locatie voor wat 

betreft de soortensamenstelling van het fytoplankton (bloei van bepaalde algen) kwam uit op een score van 

‘ontoereikend’. 

 

                                                                 
55 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
    Bober B & Bialczyk J 2017. Determination of the toxicity of the freshwater cyanobacterium Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin. 
Journal of Applied Phycology 29(3): 1355-1362. 
56 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
57 Simonsen S & Moestrup Ø 1997. Toxicity tests in eight species of Chrysochromulina (Haptophyta). Canadian Journal of Botany 75(1): 129 – 

136. 
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Tabel 162 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 29 Ronde meer. In blauw gedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van watertype 

M12. In paars aangegeven algen vormden tijdens de quickscan een bloei en doen mee in de eerdergenoemde KRW beoordeling. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Aphanizomenon cf. gracile Coscinodiscophyceae Merismopedia cf. glauca Pediastrum boryanum var. boryanum 

Aphanocapsa Crucigeniella pulchra Merismopedia vangoorii Pediastrum duplex var. duplex 

Aphanocapsa cf. delicatissima Cryptomonas Microcystis Planktothrix agardhii 

Aphanocapsa planctonica Desmodesmus Microcystis wesenbergii Pleurochloridaceae 

Aphanothece pseudoglebulenta Desmodesmus subspicatus Monomastix Pseudodidymocystis lineata 

Aulacoseira ambigua Dichotomococcus/Dipochloris Monoraphidium Pseudogoniochloris tripus 

Botryococcus Dinophyceae Monoraphidium contortum Romeria 

Chroococcus limneticus Dolichospermum* Myxobactron Scenedesmus pectinatus 

Chrysochromulina parva Eucapsis? Navicula Trachydiscus 

Closteriopsis acicularis Euglenophyceae Nephrochlamys subsolitaria Woronichinia naegeliana 

Cocconeis placentula Merismopedia Nephrodiella  

* dit geslacht heette voorheen Anabaena. 

 

Zoöplankton  

Tijdens de zoöplanktonanalyse werden 7 taxa aangetroffen (Tabel 163). Cyclopoida copepodiet was het taxon 

wat het meest frequent gezien werd. Van de overige taxa werden slechts enkele exemplaren gevonden in het 

monster.  

Cydorus sphaericus is een watervlo van open, voedselrijke plassen, maar zoekt ook ondiepe, eutrofe, zure wate-

ren op. Soorten uit de Keratella cochlearis-groep zijn raderdieren die in zowel in open, voedselarm tot eutroof 

water voorkomen. Ze zijn ook in de ondiepe delen van voedselrijke wateren gezien. Deze soorten komen ook 

voor in zwak brakken wateren. Lecane is een genus van raderdiertjes dat doorgaans in zure wateren wordt opge-

merkt. 

Verhoudingsgewijs is er maar weinig zoöplankton in het monster aangetroffen, blauwalgen deze te meer. Op 

basis van de zoöplanktongemeenschap is deze locatie weinig ecologisch interessant.   

 

Tabel 163 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 29 Ronde meer. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Brachionus angularis ,  , aanwezig maar sporadisch 

Chydorus sphaericus 1  1 enkele 

Cyclopoida copepodiet 2  2 algemeen 

Keratella cochlearis cochlearis 1    

Lecane lunaris 1    

Polyarthra 1    

Trichocerca 1    

 

 

Vegetatie 

Anders dan bij de overige onderzochte watertypen (M14, M20, M27) worden er bij het watertype M12 voor 

vegetatie alleen beoordelingen uitgevoerd aan de bedekking met ondergedoken waterplanten, kroos en flab. De 

bedekking van emerse of drijvende vegetatie wordt hier dus buiten beschouwing gelaten. De submerse vegetatie 

van het Ronde meer scoorde ‘slecht’ omdat het percentage onder de 5% lag. De bedekkingspercentages van 

kroos en flab waren laag genoeg, waardoor de KRW score voor deze onderdelen ‘zeer goed’ was (Tabel 161). 

 

In en rond de plas zijn slechts 11 plantensoorten geregistreerd (Tabel 164). Daarmee zat het Ronde meer bij de 

vier slechtst scorende locaties als het gaat om het aantal plantensoorten. Geen van deze soorten is opgenomen 

in de Lijst Groninger soorten en habitats of de Rode Lijst. Geen van deze soorten heeft een speciale bescher-

mingsstatus binnen de Wet natuurbescherming. Ook bij deze locatie domineerde riet en werd vaak ook zwarte 
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els in de natte oever waargenomen. In het water waren vooral kleine lisdodde, riet en liesgras aanwezig. De drij-

vende vegetatie bestond uit gele plomp, roze waterlelie en gele plomp. De aangetroffen plantengemeenschap 

maakt een voedselrijke indruk. Het oordeel van de KRW over deze locatie voor wat betreft de begroeiing met 

water- en oeverplanten is ‘slecht’. 

 

Tabel 164 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 29 Ronde meer. In blauw gedrukte soorten doen 

mee bij de KRW beoordeling van watertype M12. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Bitterzoet lf    

Gele plomp   lf lf 

Gewone esdoorn o    

Kalmoes o    

Klein kroos   o  

Kleine lisdodde  d  d 

Liesgras lf lf  lf 

Riet cd cd  cd 

Roze waterlelie   lf lf 

Wilg o    

Zwarte els d    

 

 

Samenvatting beoordeling Ronde meer 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten •  

•  

•  

• Redelijk aantal soorten vastgelegd 

• 4 soorten GL 

• 4 soorten RL 

• 23 soorten Wnb 

 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Flab 

• KRW Kroos 

• 43 taxa FP 

• 3 soorten GL 

Minpunten • Geen soorten vastgelegd • KRW pH 

• KRW Zicht 

• KRW FP Sam 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 0 taxa SA 

• 7 taxa ZP 

• 0 soorten RL, Wnb  

• Bloei toxische blauwalgen 
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Locatie 30  Plas A.G. Wildervanckkanaal M14  Eindoordeel:    plek 34 

 

Omschrijving van de locatie 

De plas A.G. Wildervanckkanaal is een plasje (1,5 Ha) ten zuidoosten van Zuidbroek, nabij de stikstofinstallatie 

van de Gasunie. Naast dit plasje ligt een opslag voor chemisch vervuild slib (zie zone ten zuidoosten van de plas 

op de eerste foto hierboven). Het plasje zelf betrof ten tijde van het veldonderzoek een teer troebele plas aan 

de N33 met op het wateroppervlak een uitgestrekte drijflaag van algen (zie inzet bij locatiefoto). Deze drijflaag 

strekt zich vooral uit over het westelijk deel van de plas en reikt hier vanaf de oever tot circa 4 - 8 m breed naar 

het midden van de plas. Plas omgeven door zomereiken en wilgen (voornamelijk laatste). Bemonstering van het 

water was hier lastig door de slechte bereikbaarheid van de oever (vrij steil en veel overhangende wilgen). De 

plas lijkt niet direct heel diep. Door de vele bomen rondom de plas is er sprake van redelijke wat beschaduwing 

op het water. 

 

Historische gegevens 

Van deze plas hebben we geen historische gegevens ontvangen, niet uit de Nationale Databank Flora en Fauna, 

maar ook niet van het Waterschap Hunze en Aa’s.  

Verder is er geen biologische informatie over deze plas te vinden op internet.  

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

De zuurgraad in deze plas was aan de hoge kant voor het toegekende watertype (M14), waardoor het ene meet-

punt een ‘zeer goed’ scoorde, maar het andere meetpunt scoorde ‘matig’ (Tabel 165). De zuurstofhuishouding 

en de watertemperatuur waren wel op orde (score: ‘zeer goed’). Zowel de redoxpotentiaal als het elektrisch 

geleidend vermogen (EGV) in deze plas was vergelijkbaar met veel van de andere onderzochte plassen. Het EGV 

was wel aan de lage kant (lager dan het gemiddelde van alle locaties), maar deze plas eindigde niet bij de laagste 

vijf diepe plassen en werd gekarakteriseerd als een -meso-ionisch water. Door de enorme drijflaag was het 

doorzicht slechts 5 cm bij een waterdiepte in de oeverzone van 45 cm. De KRW beoordeling kwam dus ook uit 

op ‘slecht’.  

Biotiek overig 

In de plas zijn geen aanvullende waarnemingen geregistreerd omdat er geen vogels, sprinkhanen, libellen of dag-

vlinders zijn waargenomen (Tabel 165). 
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Tabel 165 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 30 Plas A.G. Wildervanckkanaal. De kleuren van de cellen 

indiceren het resultaat van de KRW beoordeling voor watertype M14 (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig, rood = slecht). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   09:00  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   10:30  Emers – oeverzone   15 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   3  Submers maximaal 1 

Aantal submonsters plankton   1  Totaal   5 

Temperatuur (°Celsius)   19  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   1  Flab maximaal 1 

Bewolking zonnig   Oevervegetatie algemeen   (%) 
     Totaal   100 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag   5 

x 255639 255637    Struiklaag   90 

y 575677 575685    Kruidlaag maximaal 5 
     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 
Zuurgraad 8,30 8,76    Watervogels - 0 
Redox (mV) 159,3 153,6    Sprinkhanen - 0 
O2 (%) 91,9 91,3    Libellen - 0 
O2 (ppm) 8,23 8,15    Dagvlinders - 0 
EGV (S/cm) 328 312       

Watertemperatuur (°C) 21,04 21,25       

Doorzicht (cm) 5 5 5     

 

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan maar 8 taxa waargenomen (Tabel 166). 

Hiermee behoort deze locatie tot de slechtst scorende twee locaties als het gaat om aantal fytoplanktontaxa. 

Alleen in de Sellingerbeetse noordplas werden nog minder taxa gevonden. Van de 8 aangetroffen taxa doen er 6 

mee in de KRW beoordeling. Taxa die het vaakst werden aangetroffen in het monster waren: Dolichospermum 

cf. flos-aquae, Microcystis en Microcystis wesenbergii. In het monster was sprake van de volgende bloeien: 

• Bloeicategorie 7: Hevige bloei van Microcystis, omvangrijke drijflagen   criterium 100.000 cellen/ml; 

• Bloeicategorie 9: Bloei van Microcystis wesenbergii   criterium 20.000 cellen/ml; 

• Bloeicategorie 26: Bloei van Anabaena/Dolichospermum criterium 21.600 cellen/ml. 

De genoemde taxa hierboven zijn allemaal blauwalgen waarvan bekend is dat deze toxisch kunnen zijn.58 Andere 

potentieel toxische taxa zijn hier niet aangetroffen. Ook waarnemingen van sieralgen bleven op deze locatie uit. 

De KRW beoordeling van deze locatie voor wat betreft de soortensamenstelling van het fytoplankton (bloei van 

bepaalde algen) kwam uit op een score van ‘ontoereikend’. 

 

Tabel 166 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 30 Plas A.G. Wildervanckkanaal. De blauwgedrukte taxa doen mee in de KRW beoor-

deling van watertype M14. In paars aangegeven algen vormden tijdens de quickscan een bloei en doen mee in de eerdergenoemde KRW 

beoordeling. 

Taxon Taxon 

Coelastrum astroideum Dolichospermum cf. flos-aquae* 

Coscinodiscophyceae Microcystis 

Cryptomonas Microcystis wesenbergii 

Desmodesmus Trachelomonas volvocina 

* dit geslacht heette voorheen Anabaena. 
 

 

 

                                                                 
58 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
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Zoöplankton  

Tijdens de zoöplanktonanalyse werden slechts 2 taxa aangetroffen: de watervlooien Chydorus sphaericus (gewo-

ne kogelwatervlo) en Pleuroxus truncatus (Tabel 167). De aantroffen soortenrijkdom en het aantal individuen is 

bijzonder laag. In geen enkel ander monster van dit onderzoek zijn zo weinig soorten aangetroffen.  

Cydorus sphaericus is een watervlo van open, voedselrijke plassen, maar zoekt ook ondiepe, eutrofe, zure wate-

ren op. Pleuroxus truncatus is een watervlo uit de ondiepe zone van voedselrijke wateren. Deze soort heeft een 

voorkeur voor plekken met hoornblad, waterpest of fonteinkruiden. 

Het zoöplanktonmonster bevatte verder extreem veel blauwalgen (Microcystis, maar ook andere soorten). Dit is 

niet vreemd omdat er niet anders (lees: op veilige wijze) dan in een drijflaag bemonsterd kon worden op deze 

locatie. Het zoöplanktonmonster wekt de indruk dat het hier om een zeer voedselrijke locatie gaat.  

 

Tabel 167 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 30 Plas A.G. Wildervanckkanaal. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Chydorus sphaericus ,  , aanwezig maar sporadisch 

Pleuroxus truncatus ,    

 

 

Vegetatie 

Zowel de emerse vegetatie als de oevervegetatie had een dusdanig bedekkingsgraad dat de KRW score voor 

beide onderdelen uitkwam op ‘zeer goed’ (Tabel 165). De bedekking met drijvende en ondergedoken vegetatie 

bleven behoorlijk achter. De drijvende vegetatie scoorde ‘matig’, de ondergedoken vegetatie scoorde ‘slecht’. 

 

In totaal zijn hier tijdens de quickscan maar 7 soorten planten genoteerd (Tabel 168). Nergens anders tijdens de 

quickscan zijn zo weinig soorten genoteerd. De meest frequent aangetroffen soorten op de natte oever waren 

grote lisdodde, pitrus en riet. Aan de drijvende vegetatie leverde alleen veenwortel een aandeel. Deze soort is 

ook de enige die mee doet in de KRW beoordeling van watertype M14. Het oordeel van de KRW over deze locatie 

voor wat betreft de begroeiing met water- en oeverplanten is ‘ontoereikend’. 

 

Tabel 168 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 30 Plas A.G. Wildervanckkanaal. In blauw gedruk-

te soorten doen mee bij de KRW beoordeling van watertype M14. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Grauwe wilg d    

Grote lisdodde lf lf  lf 

Pitrus lf    

Riet lf lf  lf 

Schietwilg f    

Veenwortel o  o o 

Zwarte els o    
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Samenvatting beoordeling Plas A.G. Wildervanckkanaal 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • - • KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Flab 

• KRW Kroos 

• 43 taxa FP 

• 3 soorten GL 

•  

Minpunten • Geen soorten vastgelegd • KRW pH 

• KRW Zicht 

• KRW FP Sam 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 0 taxa SA 

• 7 taxa ZP 

• 0 soorten RL, Wnb  

• Bloei toxische blauwalgen 
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Locatie 31 Plas ESKA Graphic   M14  Eindoordeel:    plek 17 

 

Omschrijving van de locatie 

Deze plas is gelegen aan de zuidkant van de spoorlijn tussen Groningen en Duitsland, ter hoogte van Hoogezand-

Sappemeer. De plas ligt in een agrarisch landschap (akkers/weilanden) dat grenst aan een industrieterrein en 

heeft een oppervlakte van 1,2 Ha. Het water is omgeven door een smalle zone van zwarte els, wilg, meidoorn, 

vlier en lijsterbes. Op de plas is sprake van behoorlijk wat schaduw door de hoge vegetatie nabij de oever. Op de 

schaduwrijke plekken houden grote schaatsenrijders zich schuil. Op de waterbodem werden veel dode takken 

en een flinke laag slib aangetroffen. Niet gek met zoveel bomen direct op de oever.  

 

Historische gegevens 

In de Nationale Databank Flora en Fauna staat voor deze plas alleen een waarneming van een kuifeend in 2017 

in de database. De soort is vermeld op de Lijst Groninger soorten en habitats. In de Rode Lijst komt de soort niet 

voor. 

Bij het Waterschap Hunze en Aa’s zijn ook geen aanvullende (a)biotische gegevens van deze locatie beschikbaar.  

Verder is er geen biologische informatie over deze plas te vinden op internet. 

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

De zuurgraad en de zuurstofhuishouding in deze plas waren tijdens de quickscan volledig op orde (KRW score 

‘zeer goed’, Tabel 169). Zowel de redoxpotentiaal als het elektrisch geleidend vermogen (EGV) in deze plas was 

vergelijkbaar met veel van de andere onderzochte plassen. Met een dergelijk EGV wordt deze plas gekarakteri-

seerd als een -meso-ionisch water. De watertemperatuur lag net boven de 23 graden Celsius, waardoor de 

beoordeling bleef steken op ‘goed’. Het doorzicht was 50 cm en bereikte daarmee in de oeverzone de water-

bodem (bodemzicht). Officieel is de beoordeling van een doorzicht van 50 cm ‘ontoereikend’ maar het werkelijke 

doorzicht in deze plas zal dus hoger zijn dan dit, waardoor de genoemde KRW score een onderschatting van de 

werkelijkheid is.  
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Tabel 169 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 31 Plas ESKA Graphic. Cursief gedrukte soorten staan op 

de Lijst Groninger soorten en habitats. Gekleurde cellen geven aan wat de KRW beoordeling is voor watertype M14 (blauw – zeer goed, groen 

= goed, geel = matig, oranje = ontoereikend). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   14:00  Emers – hele plas maximaal 5 

Eindtijd   15:30  Emers – oeverzone maximaal 20 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   7  Submers maximaal 5 

Aantal submonsters plankton   1  Totaal   5 

Temperatuur (°Celsius)   27  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   3  Flab maximaal 1 

Bewolking zonnig tot licht bewolkt  Oevervegetatie algemeen  (%) 
     Totaal   100 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag   10 

x 250661 250591    Struiklaag   30 

y 575420 575523    Kruidlaag   60 
     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 
Zuurgraad 7,92 7,89    Watervogels Wilde eend 10 
Redox (mV) 138,4 124,3    Sprinkhanen - 0 
O2 (%) 91,8 88,8    Libellen Bruine glazenmaker 2 
O2 (ppm) 7,82 7,56    Libellen Heidelibel 1 
EGV (S/cm) 576 577    Libellen Paardenbijter 1 
Watertemperatuur (°C) 23,77 23,74    Dagvlinders Klein koolwitje 3 
Doorzicht (cm) > 50 > 50   Dagvlinders Bont zandoogje 1 
     Dagvlinders Landkaartje 1 

 

 

Biotiek overig 

Als aanvullende waarnemingen zijn 1 vogelsoort, 3 soorten libellen en 3 soorten dagvlinders genoteerd (Tabel 

169). Alleen de wilde eend staat op de Lijst Groninger soorten en habitats. Geen enkele van de genoemde soorten 

is vermeld op de Rode Lijst of eerder voor deze locatie vastgesteld. De genoemde insecten hebben geen speciale 

beschermingsstatus binnen de Wet natuurbescherming. 

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 51 taxa waargenomen (Tabel 170). Hiervan 

doen 26 taxa mee in de KRW beoordeling. Taxa die het vaakst werden aangetroffen in het monster waren: Coe-

lastrum astroideum en Crucigenia tetrapedia. Deze taxa vormden een bloei van categorie 15 (Soortenrijke bloei 

van kleine Chlorococcales, criterium 20.000 cellen/ml).  

Blauwalgen waren ook aanwezig, maar domineerden niet. De volgende taxa aan blauwalgen zijn onderscheiden: 

Aphanothece subgenus Anathece, Chroococcales, Cyanophyta, Microcystis, Microcystis wesenbergii en Snowel-

la/Woronichinia. Diverse van deze taxa worden geassocieerd met toxiciteit.59  

Sieralgen waren ook aanwezig in het monster dat is onderzocht. Hierbij zijn 4 taxa onderscheiden. Closterium 

acutum var. variabile is een algemene soort van voedselarme tot voedselrijke, zure tot alkalische wateren. Clos-

terium tumidulum is ook een veel voorkomende sieralg uit eutrofe wateren. Staurastrum planctonicum is alge-

meen en komt doorgaans voor in matig voedselrijke tot voedselrijke wateren. De KRW beoordeling van deze lo-

catie voor wat betreft de soortensamenstelling van het fytoplankton (bloei van bepaalde algen) kwam uit op een 

score van ‘matig’. 

 

                                                                 
59 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
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Tabel 170 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 31 Plas ESKA Graphic. De blauwgedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van 

watertype M14. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. In paars aangegeven algen vormden tijdens de quickscan een bloei en doen mee 

in de eerdergenoemde KRW beoordeling. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Achnanthidium minutissimum groep Cymbella/Encyonema Microcystis wesenbergii Spermatozopsis exsultans 

Aphanothece subgenus Anathece Desmodesmus Monomorphina pyrum groep Staurastrum cf. anatinum 

Asterionella formosa Desmodesmus armatus Mychonastes Staurastrum cf. arcuatum 

Aulacoseira granulata Dictyosphaerium Navicula Staurastrum planctonicum 

Chroococcales 1-2 µm rond Didymocystis inermis Nephrochlamys subsolitaria Trachelomonas armata 

Closteriopsis acicularis Dinophyceae Pediastrum duplex var. duplex Trachelomonas hispida 

Closterium acutum var. variabile Euglena Plagioselmis nannoplanctica Trachelomonas met hals 

Closterium moniliferum Euglena oxyuris Planctonema lauterbornii Trachelomonas ovaal, zijden parallel 

Closterium tumidulum Eunotia Pleurochloridaceae Trachelomonas rond D 15 µm 

Coelastrum astroideum Geitlerinema splendidum Pseudanabaena cf. catenata Trachelomonas volvocina 

Crucigenia tetrapedia Goniochloris mutica Pseudanabaena mucicola Trachydiscus 

Cryptomonas Micractinium bornhemiense Pseudokirchneriella Ulnaria acus 

Cyanogranis Microcystis Snowella/Woronichinia rond Verrucodesmus verrucosus 

Cyanophyta filament, diep ingesnoerd    

 

 

Zoöplankton  

Tijdens de zoöplanktonanalyse werden maar liefst 18 taxa aangetroffen (Tabel 171). Alleen bij Locatie 14 Gruno-

strand en Locatie 18 Moekesgat werden meer taxa onderscheiden. In het monster van de Plas ESKA Graphic 

waren de volgende taxa het meest frequent aanwezig: de raderdiertjes Conochilus, Keratella quadrata, Poly-

arthra en Pompholyx, en de watervlooien Pleuroxus denticulatus, Scapholeberis mucronata en Sida crystallina.  

Asplanchna is een genus dat zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomt en ook de ondiepere delen 

van plassen opzoekt. Dit genus komt ook voor in zwak brakke wateren. Ook het raderdiertje Brachionus quadri-

dentatus werd hier aangetroffen. In verhouding tot de rest is dit een minder algemene soort. Daphnia hyalina is 

een watervlo die in open, voedselarme tot matig voedserlijke plassen voorkomt, maar ook wel aangetroffen 

wordt in ondiepe delen van dergelijke plassen. Soorten uit de Keratella cochlearis-groep zijn raderdieren die in 

zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomen. Ze zijn ook in de ondiepe delen van voedselrijke wate-

ren gezien. Deze soorten komen ook voor in zwak brakken wateren. Lecane is een genus van raderdiertjes dat 

doorgaans in zure wateren wordt opgemerkt. Pleuroxus denticulatus is een watervlo van uit de ondiepe zone van 

voedselrijke wateren. De soort zoekt graag de waterplanten op. Scapholeberis mucronata is een watervlo van 

open, voedselrijk water, maar de soort zoekt ook de ondiepe delen van voedselarme tot matig voedselrijke wate-

ren op. De soort is ook te vinden in zwak brakke wateren. Sida crystallina is een watervlo uit open, voedselarm 

tot matig voedselrijk water, maar de soort wordt ook gezien in de ondiepe delen van voedselarme tot voedsel-

rijke wateren. Simocephalus vetulus is een watervlooiensoort uit ondiepe, voedselarme tot voedselrijke wateren. 

De soort heeft een voorkeur voor plekken met waterplanten. 

Het zoöplanktonmonster van deze locatie is relatief rijk. Bovendien zijn in het zoöplanktonmonster ook enkele 

sieralgen aangetroffen (Closterium moniliferum en Cosmarium reinforme). De genoemde sieralgen zijn algemene 

soorten van (matig) voedselrijke, licht zure tot licht basische wateren.  

 

Op basis van de zoöplanktonsamenstelling kwalificeren we dit als een ecologisch interessante locatie.  
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Tabel 171 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 31 Plas ESKA Graphic. 

Soort Relatieve abundantie  Toelichting abundantie 

Asplanchna 1 , aanwezig maar sporadisch 

Brachionus quadridentatus , 1 enkele 

Conochilus , 2 algemeen 

Copepoda nauplii 2   

Cyclopoida copepodiet 1   

Daphnia hyalina 1   

Daphnia longispina 1   

Keratella cochlearis cochlearis 1   

Keratella cochlearis hispida 1   

Keratella quadrata 2   

Lecane lunaris 1   

Pleuroxus denticulatus 2   

Polyarthra 2   

Pompholyx 2   

Scapholeberis mucronata 2   

Sida crystallina 2   

Simocephalus vetulus 1   

Trichocerca 1   

 

 

Vegetatie 

Qua vegetatiestructuur scoorden de onderdelen bedekking oevervegetatie en bedekking emerse vegetatie alle-

bei ‘zeer goed’ (Tabel 169). De bedekking met drijfbladplanten of ondergedoken waterplanten bleef hierbij sterk 

achter. Beide onderdelen werden beoordeeld met een score ‘matig’.  

 

 

Tabel 172 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 31 Plas ESKA Graphic. In blauw gedrukte soorten 

doen mee bij de KRW beoordeling van watertype M14. Cursief gedrukte soorten staan op de Groninger Lijst. Vetgedrukte soorten staan te 

boek als exoot. Soorten aangeduid met * staan op de Rode Lijst. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Gele waterkers lf lf  lf 

Gewone vlier o    

Harig wilgenroosje lf    

Klein kroos   r  

Kleine lisdodde lf lf  lf 

Pitrus o    

Puntkroos    o 

Riet cd lf  lf 

Rietgras r    

Smalle waterpest    o 

Smeerwortel r r  r 

Stomp fonteinkruid*    lf 

Wilde lijsterbes o    

Wolfspoot r    

Zomprus o    

Zwarte els cd    
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Tijdens de quickscan zijn er voor de vegetatie in en rondom de plas 16 soorten vastgelegd (Tabel 172). Als drijven-

de vegetatie werd alleen sporadisch klein kroos genoteerd. De meest frequent aangetroffen soorten rondom 

deze plas waren riet en zwarte els. In de natte delen van de oever werden verder vooral soorten als gele water-

kers, kleine lisdodde waargenomen. Stomp fonteinkruid is de enige soort uit de lijst die ook op de Lijst Groninger 

soorten en habitats en de Rode Lijst vermeld is. Van de lijst van 16 soorten zijn er 4 die gebruikt worden bij de 

beoordeling van het watertype M14. Smalle waterpest is de enige soort uit de lijst welke gezien wordt als exoot. 

De samenstelling van de vegetatie op deze locatie geeft een voedselrijk beeld. Het oordeel van de KRW over deze 

locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en oeverplanten is ‘matig’. 

 

 

Samenvatting beoordeling Plas ESKA Graphic 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • - • KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• 51 taxa FP 

 

Minpunten • Weinig soorten vastgelegd 

• 1 soort GL, WnB 

• 0 soorten RL 

• KRW Zicht, maar bodemzicht 

• KRW FP Sam 

• 4 taxa SA 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 2 soorten GL 

• 1 soort RL 

• 0 soorten Wnb 

• Bloei groenalgen 

• Toxische blauwalgen, maar geen bloei 
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Locatie 32  Plas Kemperpark   M14  Eindoordeel: 

 

Omschrijving van de locatie 

Deze locatie betreft een kleine recreatieplas van circa 1 Ha omringd door smalle rij bomen/struiken: esdoorn, 

hulst, lijsterbes, berk, zomereik in parkachtige omgeving. Het Kemperpark is gelegen in Bellingwolde, hemels-

breed op nog geen 3 km van de Duitse grens. De plas heeft een flauwe oever zowel bij strandje als rondom de 

rest van de plas. De plas ligt op een zandige/lemige bodem. In de zuidwestelijke lob van deze plas kan niet 

gezwommen worden door de grote hoeveelheid ondergedoken waterplanten. In het noordoostelijke deel van 

de plas is zwemmen wel mogelijk omdat dit deel vrijgehouden wordt (zie ook tekst hieronder). Ogenschijnlijk is 

deze zwemplas niet enorm diep. Ook in deze plas hielden grote schaatsenrijders zich schuil in de schaduw. De 

bomen rondom plas zorgen voor behoorlijk wat schaduw op de plas. 

 

Historische gegevens 

Van deze plas hebben we geen historische gegevens ontvangen, niet uit de Nationale Databank Flora en Fauna, 

maar ook niet van het Waterschap Hunze en Aa’s. 

In 2012 is er door de provincie een zwemverbod afgegeven voor deze plas.60 Niet vanwege blauwalgen of zwem-

mersjeuk maar omdat er zo veel waterplanten in de plas groeien dat mensen erin verstrikt kunnen raken. In 2007 

was de plas ook al een keer gesloten vanwege de grote hoeveelheid waterplanten. Toen sloot de gemeente de 

plas. Op 14 juli 2018 heeft men een maaiboot ingezet om in ieder geval dat deel van de plas bij het strand te 

ontdoen van waterplanten zodat mensen daar veilig kunnen zwemmen.61 Uit dit artikel op internet bleek ook 

dat men daarvoor al graskarpers (exoot) had uitgezet in de hoop dat de hoeveelheid waterplanten zo terugge-

drongen kon worden, maar dat dit nog niet tot het gewenste effect heeft geleid.  

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

De score van de zuurgraad op de drie meetpunten in deze plas varieerde van ‘ontoereikend’ tot ‘matig’ (Tabel 

173) omdat de zuurgraad aan de hoge kant was. De score bij de zuurstofhuishouding schommelde tussen ‘zeer 

goed’ en ‘matig’, omdat het zuurstofpercentage soms net te hoog was. De redoxpotentiaal in deze plas was ver-

gelijkbaar met veel van de andere onderzochte plassen. Het elektrisch geleidend vermogen (EGV) in de Plas 

                                                                 
60 https://www.dvhn.nl/archief/Zwemverbod-Kemperpark-Bellingwolde-door-waterplanten-20726463.html 

     https://www.rtvnoord.nl/nieuws/112090/Zwemverbod-voor-Kemperpark-Bellingwolde 
61 https://www.westerwoldeactueel.nl/2018/06/14/maaiboot-ontdoet-strandbad-bellingwolde-van-waterplanten/ 

https://www.dvhn.nl/archief/Zwemverbod-Kemperpark-Bellingwolde-door-waterplanten-20726463.html
https://www.dvhn.nl/archief/Zwemverbod-Kemperpark-Bellingwolde-door-waterplanten-20726463.html
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Kemperpark was aan de lage kant in verhouding met de andere plassen, maar werd nog steeds aangemerkt als 

-meso-ionisch omdat de waarden niet onder de 200 S/cm kwamen. Alleen in Sellingerbeetse zuid (Locatie 2) 

en de Plas Blijham (Locatie 33) was het EGV lager dan hier. De watertemperatuur in de oeverzone scoorde ‘zeer 

goed’ tot ‘goed’ omdat de waarde rond de 23 graden Celsius schommelde. Temperaturen onder deze waarde 

scoren ‘zeer goed’. Het doorzicht reikte op alle drie de meetpunten tot de bodem. De score bij de heersende 

waterdieptes was ‘matig’, maar in werkelijkheid is het doorzicht zeer waarschijnlijk hoger dan hier beschreven 

en is de aangegeven score dus een onderschatting van hoe helder het water werkelijk was. 

 

Tabel 173 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 32 Plas Kemperpark. De gekleurde cellen geven aan wat 

de KRW beoordeling is voor watertype M14 (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = slecht).  

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   19:15  Emers – hele plas maximaal 1 

Eindtijd   20:32  Emers – oeverzone maximaal  1 

Volume FP (liter)   1  Drijvend   20 

Volume ZP (liter)   6  Submers   50 

Aantal submonsters plankton   1  Totaal   75 

Temperatuur (°Celsius)   19  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   3  Flab maximaal 1 

Bewolking licht bewolkt  Oevervegetatie algemeen   (%) 
     Totaal   75 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag maximaal 1 

x 274058 274145 274096  Struiklaag maximaal 1 

y 569648 569703 569587  Kruidlaag   75 
     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 
Zuurgraad 8,94 9,30 8,75  Watervogels - 0 
Redox (mV) 106,1 113,3 123,3  Sprinkhanen - 0 
O2 (%) 119,8 128,4 117,3  Libellen - 0 
O2 (ppm) 10,17 10,90 10,00  Dagvlinders - 0 
EGV (S/cm) 256 255 252     

Watertemperatuur (°C) 23,20 23,19 22,97     

Doorzicht (cm) > 85 > 65 > 75     

 

 

Biotiek overig 

In de plas zijn geen aanvullende waarnemingen geregistreerd omdat er geen vogels, sprinkhanen, libellen of dag-

vlinders zijn waargenomen (Tabel 173). 

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 50 taxa waargenomen (Tabel 174). Hiervan 

doen 20 taxa mee in de KRW beoordeling. In het monster waren geen taxa aan te wijzen die duidelijk domineer-

den.  

Er zijn enkele blauwalgen aangetroffen (Aphanocapsa, Aphanothece subgenus Anathece, Cyanocatena imper-

fecta – voorheen Cyanodictyon imperfectum- en Cyanophyta), maar deze domineerden dus niet. Diverse van 

deze geslachten bevatten soorten welke potentieel toxisch zijn.62 Ook de dinoflagellaat Ceratium hirundinella is 

in het monster aangetroffen. Dit is een soort die vaak voorkomt in grote, open wateren. 

 

                                                                 
62 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 



Quickscan ecologische waarde 

 

242 van 349  

Daarnaast is er ook een potentieel toxische haptofyt aangetroffen: Chrysochromulina parva, al was er in de 

wetenschap wat discussie over het al dan niet toxisch zijn van deze soort.63  

Sieralgen waren ook aanwezig in het monster dat is onderzocht. Hierbij zijn maar liefst 21 taxa onderscheiden. 

Op geen enkele andere locatie uit dit onderzoek zijn meer sieralgentaxa onderscheiden dan hier. Tabel 175 geeft 

een overzicht van de diverse milieuvoorkeuren van deze sieralgen. Onder de verzameling sieralgen was één soort 

welke als zeer zeldzaam te boek staat: Pleurotaenium coronatum var. fluctuatum (Figuur 33). Van deze alg kende 

men in Nederland tot op het moment van de publicatie van het boek van Coesel & Meesters in 2007 alleen een 

vindplaats in de Grote Melanen bij Bergen op Zoom, maar de sieralgenwerkgroep van Nederland rapporteerde 

ook een vondst in Sassenheim (geen verdere details) en een waarneming in 2010 in het petgat 'Woldakkers', ten 

noorden van het Woldlakebos in De Weerribben te Overijssel. Dit petgat betrof een jong petgat met helder water 

begroeid met een uitgebreide kranswiervegetatie en enkele hogere waterplanten (gele plomp, waterlelie, mat-

tenbies). Het monster uit de plas in het Kemperpark te Bellingwolde is verzameld temidden van een uitgebreide 

vegetatie van aarvederkruid. Voor deze locatie is geen KRW score te geven voor de maatlat fytoplanktonsoorten-

samenstelling want er is geen sprake van een bloei (zie Van der Molen et al. 2016). 

 

Tabel 174 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 32 Plas Kemperpark. De blauwgedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van 

watertype M14. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Achnanthidium 
minutissimum groep 

Coscinodiscophyceae Cyanocatena imperfecta Staurastrum 

Ankistrodesmus Cosmarium abbreviatum Cyanophyta Staurastrum alternans 

Aphanocapsa Cosmarium bioculatum Desmodesmus Staurastrum cf. anatinum 

Aphanothece subgenus 
Anathece 

Cosmarium cataractarum Desmodesmus flavescens Staurastrum furcigerum 

Botryococcus Cosmarium cf. abbreviatum Elakatothrix Staurastrum orbiculare var. 
depressum 

Ceratium cf. furcoides Cosmarium cf. boitierense Euastrum verrucosum Staurastrum tetracerum 

Ceratium hirundinella Cosmarium didymoprotupsum Fragilaria Tetraedron caudatum 

Chlamydomonas Cosmarium formosulum Nitzschia Tetraedron minimum 

Chrysochromulina parva Cosmarium moniliforme var. 
panduriforme 

Oocystis Trachelomonas 

Closterium moniliferum Cosmarium pseudoinsigne Plagioselmis nannoplanctica Tribophyceae 

Closterium tumidulum Cosmarium regnellii Pleurochloridaceae  

Cocconeis placentula Cosmarium reniforme Pleurotaenium coronatum var. 
fluctuatum 

 

Coelastrum astroideum Crucigeniella apiculata Siderocelis ornata  

Coenococcus polycoccus Cryptomonas Spermatozopsis similis 
 

 

 

  

                                                                 
63 Reersø Hansen LR, Kristiansen J, Vistisen Rasmussen J 1994. Potential toxicity of the freshwater Chrysochromulina species C. parva 
(Prymnesiophyceae). Hydrobiologia 287: 157 – 159. 
  Simonsen S & Moestrup Ø 1997. Toxicity tests in eight species of Chrysochromulina (Haptophyta). Canadian Journal of Botany 75(1): 129 – 
136. 
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Tabel 175 Overzicht van de milieuvoorkeuren (voedselrijkdom, zuurgraad) en zeldzaamheid van alle in het Kemperpark aangetroffen 

sieralgentaxa. Bron: Coesel PFM & Meesters KJ 2007. Desmids of the Lowlands. Mesotaeniaceae and Desmidiaceae of the European Low-

lands. KNNV Publishing, Zeist. De in vet gedrukte vondst is een zeer bijzondere waarneming. Met recht de meest bijzondere vondst van deze 

quickscan in de 34 Groningse diepe plassen. 

Taxon Ecologie Zuurgraad Zeldzaamheid 

Closterium moniliferum matig voedselrijk tot voedselrijk licht zuur tot licht alkalisch algemeen 

Closterium tumidulum voedselrijk licht zuur tot alkalisch algemeen 

Cosmarium abbreviatum matig voedselrijk licht zuur tot alkalisch   

Cosmarium bioculatum matig voedselrijk tot voedselrijk licht zuur tot alkalisch   

Cosmarium cataractarum    

Cosmarium cf. abbreviatum - - - 
Cosmarium cf. boitierense - - - 
Cosmarium didymoprotupsum matig voedselrijk tot voedselrijk neutraal tot alkalisch zeldzaam 

Cosmarium formosulum matig voedselrijk tot voedselrijk licht zuur tot alkalisch algemeen 

Cosmarium moniliforme var. panduriforme - - - 
Cosmarium pseudoinsigne matig voedselrijk licht zuur algemeen 

Cosmarium regnellii matig voedselrijk tot voedselrijk licht zuur tot alkalisch algemeen 

Cosmarium reniforme matig voedselrijk tot voedselrijk licht zuur tot alkalisch algemeen 

Euastrum verrucosum matig voedselrijk - algemeen 

Pleurotaenium coronatum var. fluctuatum matig voedselrijk - zeer zeldzaam 

Staurastrum    

Staurastrum alternans voedselarm tot matig voedselrijk - algemeen 
Staurastrum cf. anatinum - - - 

Staurastrum furcigerum matig voedselrijk - - 

Staurastrum orbiculare var. depressum matig voedselrijk - algemeen 

Staurastrum tetracerum voedselarm tot voedselrijk zuur tot alkalisch algemeen 

 

 

  

Figuur 33 Pleurotaenium coronatum var. fluctuatum (links), een zeer zeldzame sieralg gevonden in de Plas Kemperpark. De soort is maar 

van een paar plekken in Nederland bekend. Dit is met recht de meest bijzondere vondst van het gehele onderzoek. Rechts ziet u de vindplaats 

ten tijde van de quickscan diepe plassen. De vegetatie van aarvederkruid reikte tot aan het wateroppervlak en de helf van deze plas was als 

zodanig begroeid. 

 

Zoöplankton  

Tijdens de zoöplanktonanalyse werden 17 taxa aangetroffen (Tabel 176). Hiermee zat de Plas Kemperpark bij de 

zes hoogst scorende locaties als het gaat om het aantal taxa aan zoöplankton. Hierbij werden de taxa Copepoda 

nauplii, Cyclopoida copepodiet en Polyarthra. Er werden dus vrij veel zoöplanktonsoorten in het monster aange-

troffen. Daarbij werden ook een aantal minder algemene soorten gevonden, zoals: Mytilina mucronata spinigera 

en Acroperus angustatus. Acroperus harpea is een soort van ondiepe, voedselarme tot voedselrijke wateren. De 

soort heeft een voorkeur voor plekken met hoornblad, waterpest of fonteinkruiden. Alona rectangula is een 

watervlo van ondiepe, voedselarme tot voedselrijke wateren en heeft een voorkeur voor plekken met aarveder-

kruid of hoornblad. Alonella nana is een watervlo van ondiepe, voedselarme tot matig voedselrijke, zure wateren. 
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De soort heeft een voorkeur voor plekken met waterplanten. Cydorus sphaericus is een watervlo van open, voed-

selrijke plassen, maar zoekt ook ondiepe, eutrofe, zure wateren op. Soorten uit de Keratella cochlearis-groep zijn 

raderdieren die in zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomen. Ze zijn ook in de ondiepe delen van 

voedselrijke wateren gezien. Deze soorten komen ook voor in zwak brakken wateren. Lecane is een genus van 

raderdiertjes dat doorgaans in zure wateren wordt opgemerkt. 

Daarbij komt nog dat er in het zoöplanktonmonster ook sieralgen zijn aangetroffen waaronder soorten als Pleuro-

taenium coronatum var. fluctuatum, Euastrum verrucosum en Micrasterias thomasiana. Pleurotaenium coro-

natum var. fluctuatum (Figuur 33) is een soort van matig voedselrijk water. Het is een zeer zeldzame soort die 

tot 2007 in Nederland alleen bekend was uit de regio Bergen op Zoom. Daarna is de soort nog op slechts enkele 

plekken in Nederland gevonden. Het is dus zeer bijzonder dat deze soort nu ook bekend is van het Kemperpark. 

Euastrum verrucosum is ook een soort van matig voedselrijke wateren, maar deze soort is algemener dan de 

voorgaande soort. Micrasterias thomasiana is een soort van voedselarme tot matig voedselrijke wateren.  

 

De soortenrijkdom en soortensamenstelling van het zoöplanktonmonster alsmede de aangetroffen sieralgen-

soorten maken deze locatie ecologisch zeer interessant. 

 

Tabel 176 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 32 Plas Kemperpark. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Acroperus angustatus ,  , aanwezig maar sporadisch 

Acroperus harpae 1  1 enkele 

Alona rectangula ,  2 algemeen 

Alonella nana ,    

Brachionus angularis 1    

Camptocercus rectirostris 1    

Chydorus sphaericus 1    

Copepoda nauplii 2    

Cyclopoida copepodiet 2    

Keratella cochlearis cochlearis 1    

Keratella cochlearis hispida 1    

Lecane lunaris 1    

Mytilina mucronata spinigera 1    

Polyarthra 2    

Pompholyx 1    

Rotifera 1    

Trichocerca 1    

 

 

Vegetatie 

Qua structuur van de vegetatie scoorde deze plas ‘slecht’ (Tabel 173) op het onderdeel ‘emerse vegetatie’ omdat 

er nagenoeg geen emerse vegetatie is aangetroffen in deze plas. De drijvende vegetatie (en ondergedoken water-

planten die tot aan het wateroppervlak reikten) besloeg een behoorlijk deel van de plas, waardoor de score 

uitkwam op ‘goed’. Ook de ondergedoken waterplanten besloegen een fors deel van deze plas, waardoor de 

KRW score steeg tot ‘zeer goed’. De oever was niet overal zo dichtbegroeid (mede door de aanwezigheid van een 

zwemstrand) waardoor de KRW score bleef steken op ‘goed’.  

 

Tijdens de quickscan zijn in en om de plas in totaal 19 plantensoorten genoteerd (Tabel 177). Twee hiervan doen 

mee in de KRW beoordeling van watertype M14. Geen van de soorten uit deze lijst staat vermeld in de Lijst 

Groninger soorten en habitats of maakt deel uit van de Rode Lijst. Ook de Wet natuurbescherming wijdt geen 

speciale aandacht aan een van de vermelde soorten. In de plas zijn geen echte drijfbladplanten waargenomen. 

Ook emerse vegetatie ontbrak. Er werden dus alleen soorten op de oever en onder water waargenomen. Ver-

moedelijk hangt dit deels samen met de redelijk ver uitgedroogde oeverzone, bij de waterlijn zich behoorlijk 
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heeft teruggetrokken. Hierdoor staan planten als gewone waterbies nu volledig droog, terwijl deze voorheen net 

(deels) in het water zouden hebben gestaan. Het oordeel van de KRW over deze locatie voor wat betreft de 

begroeiing met water- en oeverplanten is ‘matig’. 

 

Tabel 177 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 32 Plas Kemperpark. In blauw gedrukte soorten 

doen mee bij de KRW beoordeling van watertype M14.  

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Aarvederkruid    ld 

Egelboterbloem r    

Gewone spurrie lf    

Gewone waterbies o    

Grote waterweegbree lf    

Kleine lisdodde r    

Kleine watereppe o    

Moeraskers o    

Moeraswalstro lf    

Perzikkruid lf    

Pitrus lf    

Riet r    

Smal tandzaad lf    

Tweerijige zegge lf    

Veenwortel lf    

Waterpeper lf    

Wilg r    

Wolfspoot r    

Zomprus f    

 

 

Samenvatting beoordeling Plas Kemperpark 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • - • KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Drijf 

• KRW Oev 

• 50 taxa FP 

• Zeer zeldzame sieralg 

• 19 taxa SA 

• 17 taxa ZP 

•  

Minpunten • 1 soort vastgelegd 

• 0 soorten GL, RL, Wnb 

 

• KRW pH 

• KRW Zicht, maar bodemzicht 

• KRW Em 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 0 soorten GL, RL, Wnb 

• Toxische blauwalgen, maar geen bloei 
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Locatie 33 Plas Blijham    M14  Eindoordeel:    plek 24 

 

Omschrijving van de locatie 

De plas Blijham is een vrij kleine plas (1,0 Ha) gelegen aan de westkant van de rijksweg N368, ter hoogte van het 

Groningse dorpje Blijham in de gemeente Westerwolde. De plas is aan westoever omgeven door bos. De oever 

aan de oostkant heeft een meer open karakter. De plas is omgeven door soorten als berk, wilg, gewone es, 

lijsterbes, meidoorn en esdoorn. Westkant van de plas heeft redelijk beschaduwde oevers. Daar troffen we ook 

grote schaatsenrijders aan. Het waterniveau is ook hier door de aanhoudende warmte en droogte van de zomer 

van 2018 behoorlijk gezakt. Door de forse sliblaag op de waterbodem was deze plas slechts op een beperkt aantal 

plekken veilig te bemonsteren. Verder lijkt de plas redelijk ondiep. 

 

Historische gegevens 

Van deze plas hebben we geen historische gegevens ontvangen, niet uit de Nationale Databank Flora en Fauna, 

maar ook niet van het Waterschap Hunze en Aa’s.  

Verder is er geen biologische informatie over deze plas te vinden op internet. 

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

Zowel de zuurgraad als de zuurstofhuishouding als de watertemperatuur scoorde ‘zeer goed’ op deze locatie 

(Tabel 178). De redoxpotentiaal in deze plas was vergelijkbaar met veel van de andere onderzochte plassen. Het 

elektrisch geleidend vermogen was hier zeer laag. Nergens anders binnen de locaties van dit onderzoek werd 

zo’n laag EGV gemeten als hier. Door dit lage EGV is de plas gekarakteriseerd als oligo-ionisch water. Regenwater 

heeft ook een heel laag EGV, dus mogelijk is deze plas regenwatergevoed. Het doorzicht was 40 cm waarbij 

sprake was van bodemzicht. De bijbehorende KRW score was hier ‘slecht’, maar dit is een onderwaardering van 

de werkelijke situatie qua helderheid in deze plas. 

 

Biotiek overig 

Tijdens de quickscan zijn aanvullende waarnemingen van libellen en dagvlinders genoteerd (Tabel 178). Er zijn 

geen vogels of sprinkhanen op de locatie aangetroffen. Van de aangetroffen soorten is er geen enkele vermeld 

in de Lijst Groninger soorten en habitats of de Rode Lijst. Er is voor deze soorten binnen de Wet natuurbescher-

ming ook geen specifieke bescherming uitgeschreven. 
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Tabel 178 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 33 Plas Blijham. De gekleurde cellen geven aan wat de KRW 

beoordeling is voor watertype M14 (blauw = zeer goed, geel = matig, rood = slecht).  

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   10:05  Emers – hele plas   30 

Eindtijd   11:42  Emers – oeverzone   60 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   6  Submers maximaal 1 

Aantal submonsters plankton   1  Totaal   30 

Temperatuur (°Celsius)   20  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   3  Flab maximaal 1 

Bewolking zonnig tot licht bewolkt  Oevervegetatie algemeen  (%) 
     Totaal   90 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag maximaal 1 

x 267330 267338 267367  Struiklaag maximaal 1 

y 570518 570590 570639  Kruidlaag   90 
     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens Aantal 
Zuurgraad 6,70 6,73 6,86  Watervogels - 0 
Redox (mV) 135,8 158,8 171,3  Sprinkhanen - 0 
O2 (%) 97,8 105,3 94,7  Libellen Blauwe glazenmaker 1 
O2 (ppm) 8,64 9,30 8,27  Libellen Glazenmaker 1 
EGV (S/cm) 92 88 88  Libellen Heidelibel 1 
Watertemperatuur (°C) 21,62 21,68 22,25  Dagvlinders Klein koolwitje 3 
Doorzicht (cm) > 40 > 40 > 40  Dagvlinders Atalanta 1 
     Dagvlinders Gehakkelde aurelia 1 

 

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 64 taxa waargenomen (Tabel 179). Samen 

met de locaties Sassenhein noord, Natuurplas Midwolda, en Emslandermeer is dit een locatie met een van de 

meeste fytoplanktontaxa. Hiervan doen 33 taxa mee in de KRW beoordeling. Taxa die het vaakst werden aange-

troffen in het monster waren: Desmodesmus, Desmodesmus subspicatus en Verrucodesmus verrucosus. Deze 

drie algen vormden tezamen een bloei van de categorie 10 (Bloei van Desmodesmus/Scenedesmus, criterium 

20.000 cellen/ml).  

Blauwalgen waren ook aanwezig, maar domineerden hier niet. Taxa die hierbij werden onderscheiden zijn: Apha-

nocapsa, Chroococcus limneticus, en Dolichospermum. Van Aphanocapsa en Dolichospermum is bekend dat de 

genera toxische soorten bevatten.64  

Sieralgen waren ook aanwezig in het monster dat is onderzocht. Er zijn zes taxa onderscheiden. Closterium 

limneticum is een algemene soort van voedselrijke, neutrale tot alkalische wateren. Closterium acutum var. 

acutum is een algemene soort voorkomend in voedselarm tot voedselrijk, zuur tot alkalisch water. Closterium 

venus is een algemene soort van (matig) voedselrijk, licht zuur tot alkalisch water. Cosmarium dilatatum is een 

vrij zeldzame soort van licht zure, (matig) voedselrijke wateren. De KRW beoordeling van deze locatie voor wat 

betreft de soortensamenstelling van het fytoplankton (bloei van bepaalde algen) kwam uit op een score van 

‘ontoereikend’. 

  

                                                                 
64 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
  Jakubowska N & Szeląg-Wasielewska E 2015. Toxic Picoplanktonic Cyanobacteria - Review. Marine Drugs 13(3): 1497 – 1518. 
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Tabel 179 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 33 Plas Blijham. De blauwgedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van watertype 

M14. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. In paars aangegeven algen vormden tijdens de quickscan een bloei en doen mee in de eerder-

genoemde KRW beoordeling. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Amphikrikos/Catena Cosmarium dilatatum Monoraphidium arcuatum Phacus parvulus 

Ankistrodesmus/Monoraphidium Crucigenia tetrapedia Monoraphidium contortum Phacus suecicus 

Ankyra judayi Cryptoglena Mychonastes Pleurochloridaceae 

Aphanocapsa Cryptomonas Nephrochlamys Pseudostaurastrum limneticum 

Aulacoseira pusilla Desmodesmus Nephrodiella Pseudotetrastrum punctatum 

Botryococcus Desmodesmus subspicatus Nephroselmis olivacea Spermatozopsis exsultans 

Bumilleriopsis verrucosa Dichotomococcus/Dipochloris Nitzschia Staurastrum 

Centritractus ellipsoideus Dolichospermum* Pediastrum boryanum Staurastrum cf. lunatum 

Chlamydomonas Euglenophyceae Pediastrum duplex var. duplex Tetraedriella 

Chroococcus limneticus Gonyostomum semen Pediastrum duplex var. gracillimum Tetraedron caudatum 

Chrysococcus Koliella Pediastrum longicornutum Tetrastrum heteracanthum 

Closteriopsis acicularis Lepocinclis cymbiformis Pediastrum tetras Tetrastrum staurogeniaeforme 

Closterium acutum var. acutum Lepocinclis steinii Phacus Trachelomonas 

Closterium limneticum Mallomonas Phacus curvicauda Trachydiscus 

Closterium venus Monomorphina pyrum groep Phacus helikoides Tribophyceae 

Coelastrum astroideum Monoraphidium Phacus longicauda Verrucodesmus verrucosus 

* dit geslacht heette voorheen Anabaena. 

 

 

Zoöplankton  

Tijdens de zoöplanktonanalyse werden 13 taxa aangetroffen(Tabel 180). Hierbij domineerde de watervlo Bos-

mina cornuta (de haakslurfwatervlo) en waren de taxa Ceriodaphnia quadrangula (een watervlo), Copepoda 

nauplii, Keratella cochlearis cochlearis (een raderdiertje) en Polyarthra (een geslacht van raderdiertjes) geregeld 

aanwezig.  

Bosmina cornuta is een watervlo die geregeld voorkomt in zwak brakke tot brakke wateren. Brachionus calici-

florus een raderdiertje dat zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomt en ook de ondiepere delen 

van plassen opzoekt. Ceriodaphnia quadrangula is een watervlo van ondiepe, voedselarme of matig voedselrijke 

wateren. De soort heeft een voorkeur voor plekken tussen waterplanten. Soorten als Diaphanosoma brachyurum 

en Kellicottia longispina zijn typisch soorten van grote, open wateren. Soorten uit de Keratella cochlearis-groep 

zijn raderdieren die in zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomen. Ze zijn ook in de ondiepe delen 

van voedselrijke wateren gezien. Deze soorten komen ook voor in zwak brakken wateren. 

Het monster was vrij rijk aan soorten. Er zijn weliswaar geen bijzondere soorten zoöplankton aangetroffen, maar 

ook weinig blauwalgen, waardoor de locatie toch wel interessant kan zijn. 

Tabel 180 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 33 Plas Blijham. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Bosmina cornuta 3  , aanwezig maar sporadisch 

Brachionus calyciflorus 1  1 enkele 

Ceriodaphnia quadrangula 2  2 algemeen 

Copepoda nauplii 2  3 dominant 

Cyclopoida adult 1    

Diaphanosoma brachyurum 1    

Kellicottia longispina 1    

Keratella cochlearis cochlearis 2    

Keratella cochlearis hispida 1    

Polyarthra 2    

Pompholyx 1    

Synchaeta 1    

Trichocerca 1    
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Vegetatie 

Zowel de bedekking met oevervegetatie als de bedekking van de emerse vegetatie in Plas Blijham scoorde ‘zeer 

goed’ (Tabel 178). Net als bij de meeste andere locaties bleef de bedekking met drijvende vegetatie alsmede de 

bedekking van ondergedoken waterplanten sterk achter op de bedekking bij de vorige onderdelen. De drijvende 

vegetatie kreeg een score van ‘matig’. De ondergedoken vegetatie scoorde ‘slecht’.  

 

Op deze locatie zijn bij de quickscan slechts 15 plantensoorten genoteerd (Tabel 181). Kleine lisdodde, grote 

lisdodde en riet voerden de boventoon. De bedekking van het wateroppervlak werd bepaald door klein kroos en 

witte waterlelie. De ondergedoken vegetatie bestond vooral uit de submerse delen van helofyten en voor een 

klein deel uit de onderwaterdelen van witte waterlelie. Geen van de soorten is vermeld op de Groninger Lijst of 

de Rode Lijst. Wel worden twee soorten gebruikt bij de KRW beoordeling van het watertype M14. Het oordeel 

van de KRW over deze locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en oeverplanten is ‘ontoereikend’. 

 

Tabel 181 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 33 Plas Blijham. In blauw gedrukte soorten doen 

mee bij de KRW beoordeling van watertype M14.  

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Bitterzoet lf    

Boomvorkje r    

Grote egelskop f f  f 

Grote kattenstaart lf    

Grote lisdodde la la  la 

Klein kroos   f  

Kleine lisdodde ld ld  ld 

Liesgras la la  la 

Pitrus o    

Riet la la  la 

Scherpe zegge lf    

Veenwortel o    

Wilg o    

Witte waterlelie   lf lf 

Wolfspoot lf    

 

 

Samenvatting beoordeling Plas Blijham 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • - • KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• 64 taxa FP 

• 13 taxa ZP 

 

Minpunten • 0 soorten vastgelegd 

 

• KRW Zicht, maar bodemzicht 

• KRW FP Sam 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 6 taxa SA 

• 0 soorten GL, RL, Wnb 

• Bloei groenalgen 

• Toxische blauwalgen, maar geen bloei 
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Locatie 34 Plas bij A7    M14  Eindoordeel:    plek 29 

 

Omschrijving van de locatie 

Deze locatie is een kleine (0,8 Ha), goed verborgen plas gelegen ten zuiden van de A7 tussen Zuidbroek en 

Scheemda. De plas ligt diep verborgen in het struweel. Om bij de plas te geraken moest eerst een sloot doorkruist 

worden. Ten tijde van de bemonstering stond deze sloot droog. Door alle overhangende wilgen was de plas 

grotendeels slecht bereikbaar. Alleen aan de zuidoever is het gelukt het water te bereiken. In deze plas was spra-

ke van een forse laag slib op de waterbodem. De bomen (voornamelijk wilgen) rondom de plas genereren be-

hoorlijk wat schaduw op het water. Ter hoogte van het monsterpunt was sprake van een drijflaag van algen. 

Deze drijflaag leek wat opgestuwd naar deze kant van de plas.   

 

Historische gegevens 

Van deze plas hebben we geen historische gegevens ontvangen, niet uit de Nationale Databank Flora en Fauna, 

maar ook niet van het Waterschap Hunze en Aa’s.  

Verder is er geen biologische informatie over deze plas te vinden op internet. 

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

Zowel de zuurgraad als de zuurstofhuishouding als de watertemperatuur scoorde ‘zeer goed’ op deze locatie  

(Tabel 182). De redoxpotentiaal in deze plas was dusdanig laag dat deze locatie eindigde als een na laagste 

locatie. Alleen in het Bolmeer werden lagere waarden voor de redoxpotentiaal genoteerd. Het elektrisch gelei-

dend vermogen (EGV) in deze plas was vergelijkbaar met veel van de andere onderzochte plassen (-meso-

ionisch). Het doorzicht was 25 cm waarbij geen sprake wat van bodemzicht. De bijbehorende KRW score was hier 

‘slecht’ en dit was geen onderwaardering van de werkelijke situatie qua helderheid in deze plas. 

 

Biotiek overig 

Als aanvullende waarnemingen bij de quickscan zijn 3 vogelsoorten en een dagvlinder genoteerd (Tabel 182). 

Van de soortgroepen sprinkhanen en libellen zijn geen exemplaren waargenomen. Twee van de waargenomen 

vogelsoorten zijn ook vernoemd in de Groninger Lijst. Geen van de aanvullende waarnemingen betrof een soort 

van de Rode Lijst. De aangetroffen nijlgans wordt beschouwd als exoot. De atalanta is geen soort met een 

speciale beschermingsstatus binnen de Wet natuurbescherming. 
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Tabel 182 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 34 Plas bij A7. Cursief gedrukte soorten behoren tot de 

Lijst Groninger soorten en habitats. Vetgedrukte soorten zijn oorspronkelijk exoten. De kleuren van de cellen indiceren het resultaat van de 

KRW beoordeling voor watertype M14 (blauw = zeer goed, geel = matig, rood = slecht). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   16:00  Emers – hele plas   5 

Eindtijd   17:00  Emers – oeverzone   5 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   4  Submers maximaal 1 

Aantal submonsters plankton   1  Totaal maximaal 5 

Temperatuur (°Celsius)   19  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   4  Flab maximaal 1 

Bewolking zwaar met regen  Oevervegetatie algemeen   (%) 
     Totaal   100 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag maximaal 5 

x 257214 257214    Struiklaag   95 

y 577328 577328    Kruidlaag maximaal 5 
     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 
Zuurgraad 8,19 8,13    Watervogels Aalscholver 1 
Redox (mV) 85,3 -3,6    Watervogels Nijlgans 1 
O2 (%) 84,9 82,8    Watervogels Wilde eend 1 
O2 (ppm) 7,55 7,34    Sprinkhanen - 0 
EGV (S/cm) 770 774    Libellen - 0 
Watertemperatuur (°C) 21,31 21,50    Dagvlinders Atalanta 1 
Doorzicht (cm) 25 25      

 

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 35 taxa waargenomen (Tabel 183). Hiervan 

doen 24 taxa mee in de KRW beoordeling. Taxa die het vaakst werden aangetroffen in het monster waren de 

blauwalgen Dolichospermum perturbatum en Dolichospermum planctonicum. Beide taxa waren dusdanig domi-

nant dat er sprake was van een bloei van de categorie 26 (Bloei van Anabaena/Dolichospermum, criterium 21.600 

cellen/ml). Andere blauwalgen waren ook aanwezig, maar domineerden niet: Aphanizomenon klebahnii, Meris-

mopedia tenuissima en Microcystis. Van sommige van deze taxa is bekend dat deze toxisch (kunnen) zijn.65  

Sieralgen waren ook aanwezig in het monster dat is onderzocht. Hierbij is alleen het taxon Closterium acutum 

var. acutum aangetroffen. Het is een algemene soort voorkomend in voedselarm tot voedselrijk, zuur tot alka-

lisch water. Er zijn geen andere soorten sieralgen gesignaleerd. Bij de meeste andere onderzoekslocaties werden 

meerdere sieralgentaxa onderscheiden.  

De KRW beoordeling van deze locatie voor wat betreft de soortensamenstelling van het fytoplankton (bloei van 

bepaalde algen) kwam uit op een score van ‘matig’. 

 

Zoöplankton  

Tijdens de zoöplanktonanalyse werden 7 taxa aangetroffen (Tabel 184). Alle aangetroffen taxa werden slechts 

enkele malen gezien. Het zoöplanktonmonster was niet rijk aan soorten en niet rijk aan individuen. Bovendien 

zat het monster vol met blauwalgen. Al met al maakt het monster hierdoor een zeer eutrofe indruk. Brachionus 

caliciflorus een raderdiertje dat zowel in open, voedselarm tot eutroof water voorkomt en ook de ondiepere 

delen van plassen opzoekt. 

 

                                                                 
65 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 



Quickscan ecologische waarde 

 

252 van 349  

Tabel 183 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 34 Plas bij A7. De blauwgedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van watertype 

M14. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. In paars aangegeven algen vormden tijdens de quickscan een bloei en doen mee in de eerder-

genoemde KRW beoordeling. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Actinastrum hantzschii Closterium acutum var. variabile Euglenophyceae Navicula rhynchotella 

Aphanizomenon klebahnii Coelastrum pseudomicroporum Goniochloris mutica Nephroselmis olivacea 

Aulacoseira ambigua Coscinodiscophyceae Merismopedia tenuissima Nitzschia 

Aulacoseira granulata Cryptomonas Micractinium Pediastrum duplex var. duplex 

Botryococcus Desmodesmus Microcystis Phacus 

Ceratium cf. furcoides Dictyosphaerium Monoraphidium circinale Pseudoschroederia robusta 

Chlamydomonas Dolichospermum perturbatum* Monoraphidium contortum Pteromonas 

Chroomonas coerulea Dolichospermum planctonicum* Monoraphidium griffithii Tetraedriella 

Closteriopsis acicularis Euglena texta var. salina Navicula  

* voorheen heette dit genus Anabaena. 

 

Tabel 184 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 34 Plas bij A7. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Brachionus angularis 1  1 enkele 

Brachionus calyciflorus 1    

Calanoida copepodiet 1    

Copepoda nauplii 1    

Cyclopoida copepodiet 1    

Daphnia juv 1    

Polyarthra 1    

 

 

Vegetatie 

De bedekking met emerse vegetatie in deze plas was vrij beperkt omdat er veel wilgen over de oever het water 

in hingen. Daarnaast was het water zeer troebel en dit beperkt de kansen voor in het water groeiende planten. 

De emerse vegetatie van deze plas scoorde ‘matig’ (Tabel 182). Hetzelfde geldt voor de drijvende vegetatie. Deze 

was dusdanig beperkt dat ook hier ‘matig’ werd gescoord. Door de troebelheid zijn er nauwelijks mogelijkheden 

voor ondergedoken vegetatie om zich te ontwikkelen. Hierdoor scoorde de plas op dit onderdeel ‘slecht’. Alleen 

de bedekking met oevervegetatie is als ‘zeer goed’ beoordeeld omdat deze wel zeer uitgebreid was. 

In en rondom deze plas zijn in totaal slechts 11 plantensoorten vastgesteld (Tabel 185). Dit is vrij weinig 

vergeleken met de andere onderzoekslocaties. Deze plas zat bij de drie laagst scorende locaties. Geen van deze 

soorten is vernoemd op de Groninger Lijst of is opgenomen in de Rode Lijst. Ook is er geen enkele soort met een 

speciale beschermingsstatus binnen de Wet natuurbescherming aangetroffen. Twee soorten doen mee in de 

KRW beoordeling van het watertype M14. Op deze locatie waren wilgen duidelijk dominant rondom de plas. 

Drijfbladplanten zijn niet waargenomen. De vegetatiestructuur onder water werd volledig bepaald door onderge-

doken delen van riet. Waterplanten die werkelijk submers groeien, zoals kranswieren, waterpest of hoornblad 

zijn hier niet waargenomen. In de oeverzone troffen we naast de wilgen ook nog geregeld soorten zoals riet en 

klein kroos Ook hier maakte de vegetatie een voedselrijke indruk.  

Het oordeel van de KRW over deze locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en oeverplanten is ‘ontoe-

reikend’. 
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Tabel 185 Basisgegevens vegetatie veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 34 Plas bij A7. In blauw gedrukte soorten doen 

mee bij de KRW beoordeling van watertype M14.  

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Gele lis  o    

Gewone engelwortel r    

Klein kroos lf  o  

Pitrus o    

Riet lf lf  lf 
Veenwortel o    

Wilg sp1 d    

Wilg sp2 d    

Wolfspoot o    

Zegge r    

Zomprus o       
 

 

Samenvatting beoordeling Plas bij A7 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • - • KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• 64 taxa FP 

• 13 taxa ZP 

 

Minpunten • 0 soorten vastgelegd 

 

• KRW Zicht, maar bodemzicht 

• KRW FP Sam 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 6 taxa SA 

• 0 soorten GL, RL, Wnb 

• Bloei groenalgen 

• Toxische blauwalgen, maar geen bloei 
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Locatie 36 Foxholstermeer noord  M14  Eindoordeel:    plek 15 

 

Omschrijving van de locatie 

Het Foxholstermeer (ooit Boelemeer, maar tegenwoordig ook wel Het Vuilmeer) ligt in Foxhol, een dorp in de 

gemeente Midden-Groningen en de plas is ontstaan door vervening. Het Foxholstermeer bestaat eigenlijk uit 

twee delen welke worden gescheiden door de spoorlijn Groningen – Hoogezand. Het zuidelijk deel van het meer 

ligt ingebed in het natuurgebied de Westerbroekstermadepolder en behoort daarmee tot Natura 2000. Het 

noordelijk deel van Foxholstermeer is binnen het voorliggende rapport onderzocht. De plas is deels beschoeid 

met hout en deels met damwandprofiel en heeft een oppervlak van circa 32 Ha. Bij het monsterpunt aan de 

noordzijde van de plas dreven duidelijke kolonies van algen in het water. Hier, in de schaduwhoekjes troffen we 

ook grote schaatsenrijders aan. De zuidoever is ook onderzocht. Deze is duidelijk minder beschaduwd dan de 

noordkant van de plas. De oevers van het Foxholstermeer zijn veelal begroeid met meidoorn, zwarte els en wilg. 

Van schaduw op de plas is nauwelijks sprake. 

 

Historische gegevens 

Uit een rapportage van Altenburg & Wymenga66 begrepen we dat het noordelijk en zuidelijk deel van het Foxhol-

stermeer niet met elkaar in verbinding staan. Het noordelijk deel staat wel in open verbinding met het Winscho-

terdiep. In de database van de Nationale Databank Flora en Fauna waren voor het noordelijk deel van deze locatie 

alleen waarnemingen van vogels voorhanden (Tabel 186). Hierbij zijn 14 soorten onderscheiden. Van deze 14 

soorten staan er 7 op de Groninger Lijst, zijn er 4 vermeld in de Rode Lijst en worden ze allemaal beschermd on-

der de Wet natuurbescherming. 

 

Tabel 186 Gegevens van de bovengenoemde onderzoekslocatie uit de Nationale Databank Flora en Fauna, periode 2013 – 2018. Cursief 

gedrukte soorten behoren tot de Lijst Groninger soorten en habitats. Soorten met een * staan vermeld op de Rode Ljist.  

 
Vogels Vogels Vogels Vogels 

Buizerd IJsvogel Nonnetje Visdief* 

Fuut Krakeend Pijlstaart* Wilde eend 

Grote zaagbek Kuifeend Slobeend* Witwangstern 

Grote zilverreiger Kwak*   

 

 

                                                                 
66https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Downloads/Ontwerp-beheerplan-
Zuidlaardermeergebied_01.pdf 



diepe plassen Groningen 2018 
 

255 van 349 

Daarnaast stelde het Waterschap Hunze en Aa’s nog biologische data beschikbaar. Dit betrof visgegevens van de 

locatie Zuidlaardermeer/Foxholstermeer (Tabel 187). Dit zijn zeer waarschijnlijk data uit het zuidelijke deel van 

het meer. Van de aangetroffen 10 vissoorten staat er 1 op de Groninger Lijst. Een andere soort wordt in Neder-

land gezien als oorspronkelijke exoot. 

 

Tabel 187 Biotische gegevens van het Foxholstermeer (vermoedelijk zuidplas) uit de periode 2015 – 2016 aangeleverd door Waterschap 

Hunze en Aa’s. Cursief gedrukte soorten behoren tot de Lijst Groninger soorten en habitats. Vetgedrukte soorten zijn oorspronkelijk exoten. 

 

Vissen Vissen Vissen 

Baars Paling Snoek 

Blankvoorn Pos Snoekbaars 

Brasem Ruisvoorn Vetje 

Kolblei   

 

 

Qua abiotische gegevens ontvingen we van het genoemde waterschap ook data specifiek van het zuidelijk deel 

van het Foxholstermeer. De quickscan is echter uitgevoerd in het noordelijke deel van het meer. De door het 

waterschap aangeleverde data zijn derhalve niet bruikbaar.  

Zelf vonden we ook nog informatie van Koeman en Bijkerk bv die in 2009 en 2015 een visstandbemonstering 

heeft gedaan in diverse Groninger meren67, waaronder het Foxholstermeer. Ook hier ging het vermoedelijk weer 

om het zuidelijk deel, niet om het deel wat tijdens de quickscan onderzocht is. Van het noordelijk deel van het 

Foxholstermeer hebben we verder geen aanvullende visgegevens kunnen vinden. 

Van belangenvereniging Foxholstermeer68 begrepen we dat men bezig is met een beheervisie voor het noordelijk 

deel van het Foxholstermeer. Met gerichte inrichtings- en beheermaatregelen wordt getracht de ecologische 

waarden van het gebied te verbeteren. Men wil het gebied ook beperkt openstellen voor recreatie (wandelen, 

vissen e.d.). Men brengt binnenkort een kudde Schotse hooglanders in het gebied om voor variatie in het terrein 

te gaan zorgen. Deze runderen moeten de verbossing tegengaan. In het terrein ontstaat zo hopelijk een afwisse-

ling van gras, ruigte, riet en struweel.  

 

Actuele veldgegevens zomer 2018 

Abiotiek 

Zowel de zuurgraad als de zuurstofhuishouding in het noordelijk deel van het Foxholstermeer zijn met ‘zeer goed’ 

beoordeeld (Tabel 188). De redoxpotentiaal in deze plas was vergelijkbaar met veel van de andere onderzochte 

plassen. Het EGV was vergelijkbaar met dat van de meeste andere onderzochte locaties. De watertemperatuur 

in de oeverzone scoorde telkens ‘goed’ omdat deze net niet onder de 23 graden Celsius bleef. Het doorzicht in 

deze plas is minimaal 90 cm, want daarbij was sprake van bodemzicht. De KRW beoordeling is dus mogelijk een 

onderschatting van de werkelijkheid.  

 

Biotiek overig 

Als aanvullende waarnemingen bij de quickscan zijn 3 vogelsoorten, een libel en een dagvlinder vastgelegd (Tabel 

188). De meerkoet en de fuut waren hierbij de enige twee soorten van de Groninger Lijst. Eén van de aangetrof-

fen soorten is vermeld op een Rode Lijst. De aangetroffen libel en de dagvlinders hebben binnen de Wet natuur-

bescherming geen speciale beschermingsstatus gekregen (alleen zorgplicht).  

                                                                 
67 https://www.vissen.nl/files/eindrapzuidlaardermeer_1687.pdf 
    https://www.vissen.nl/files/zuidlaardermeer-en-foxholstermeer-2015_10044.pdf 
68 http://belangenverenigingfoxholstermeer.nl.web172.hostingdiscounter.nl/nieuws/ 

https://www.vissen.nl/files/eindrapzuidlaardermeer_1687.pdf
https://www.vissen.nl/files/eindrapzuidlaardermeer_1687.pdf
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Tabel 188 Basisgegevens veldonderzoek quickscan diepe plassen 2018, Locatie 36 Foxholstermeer noord. Cursief gedrukte soorten staan 

op de Groninger Lijst. Vetgedrukte soorten worden beschouwd als exoot. De gekleurde cellen geven aan wat de KRW beoordeling voor 

watertype M14 is (blauw = zeer goed, groen = goed, geel = matig, rood = slecht). 

Basisgegevens abiotisch     Watervegetatie algemeen (%) 

Starttijd   14:15  Emers – hele plas   5 

Eindtijd   16:15  Emers – oeverzone   40 

Volume FP (liter)   1  Drijvend maximaal 1 

Volume ZP (liter)   10  Submers maximaal 1 

Aantal submonsters plankton   2  Totaal   5 

Temperatuur (°Celsius)   25  Kroos maximaal 1 

Windsnelheid (Beaufort)   4  Flab maximaal 1 

Bewolking zwaar met regen  Oevervegetatie algemeen  (%) 
     Totaal   100 

Amersfoortcoördinaten Plek 1 Plek 2 Plek 3  Boomlaag   20 

x 243077 242869    Struiklaag   2 

y 577001 576556    Kruidlaag   80 
     Moslaag maximaal 1 
Fysisch-chemische data Plek 1 Plek 2 Plek 3  Aanvullende biologische gegevens  Aantal 
Zuurgraad 8,22 8,16 8,13  Watervogels Meerkoet 22 
Redox (mV) 111,0 105,0 117,6  Watervogels Nijlgans 10 
O2 (%) 94,6 84,9 82,0  Watervogels Fuut 2 
O2 (ppm) 7,80 6,94 6,83  Sprinkhanen - 0 
EGV (S/cm) 216 212 289  Libellen Gewone oeverlibel 1 
Watertemperatuur (°C) 24,7 24,7 24,81  Dagvlinders Koolwitje 4 
Doorzicht (cm) > 90 > 65       

 

 

Fytoplankton 

Binnen de gemeenschap van het fytoplankton zijn bij de quickscan 52 taxa waargenomen (Tabel 189). Hiervan 

doen 36 taxa mee in de KRW beoordeling. Het taxon dat het vaakst werd aangetroffen in het monster was het 

blauwalgengeslacht Microcystis. Van dit taxon was een bloei aanwezig (categorie 8, matige bloei van Microcystis 

met weinig tot geen drijflagen 20.000 cellen/ml).  

Andere blauwalgen aanwezig in het monster waren niet dominant: Anabaenopsis elenkinii, Aphanizomenon, 

Chroococcus limneticus, Dolichospermum, Merismopedia, Oscillatoria, Planktolyngbya limnetica, Planktothrix 

agardhii, Pseudanabaena mucicola en Raphidiopsis mediterranea. Diverse van deze geslachten omvatten ook 

toxische taxa.69  

Sieralgen waren ook aanwezig in het monster dat is onderzocht. Daarbij zijn drie taxa onderscheiden. Closterium 

aciculare is een algemene sieralgensoort van voedselrijke, neutrale tot alkalische wateren. Closterium lunula is 

een soort van matig voedselrijk water. Staurastrum planctonicum is een algemene soort die voornamelijk wordt 

gezien in (matig) voedselrijk, licht zuur tot alkalisch water. De KRW beoordeling van deze locatie voor wat betreft 

de soortensamenstelling van het fytoplankton (bloei van bepaalde algen) kwam uit op een score van ‘matig’. 

 

Zoöplankton  

Tijdens de zoöplanktonanalyse werden 7 taxa aangetroffen (Tabel 190). Hiervan waren Copepoda nauplii het 

meest frequent aanwezig. Alle andere taxa werden slechts enkele keren gezien. Cydorus sphaericus is een water-

vlo van open, voedselrijke plassen, maar zoekt ook ondiepe, eutrofe, zure wateren op. Een soort als Diaphano-

soma brachyurum is typisch een soort van grote, open wateren. Keratella quadrata is een raderdiertje van open, 

voedselarm tot eutroof water, maar de soort wordt ook gezien in de ondiepe delen van eutrofe wateren. 

 

                                                                 
69 Chia MA, Jankowiak JG, Kramer BJ, Goleskib JA, Huang IS, Zimbac PV, Do Carmo Bittencourt-Oliveira M, Gobler GJ 2018. Succession and 
toxicity of Microcystis and Anabaena (Dolichospermum) blooms are controlled by nutrient-dependent allelopathic interactions. 
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In het zoöplanktonmonster zijn weinig soorten en weinig individuen waargenomen. Verder zijn er geen bijzon-

dere zoöplanktontaxa aangetroffen en waren er tussen het zoöplankton zeer veel blauwalgen aanwezig. Op basis 

van de zoöplanktongemeenschap lijkt deze locatie ecologisch gezien weinig betekenis te hebben. 

 

Tabel 189 Resultaten fytoplanktonanalyse Locatie 36 Foxholstermeer noord. De blauwgedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling 

van watertype M14. In groen aangegeven algen zijn sieralgen. In paars aangegeven algen vormden tijdens de quickscan een bloei en doen 

mee in de eerdergenoemde KRW beoordeling. 

Taxon Taxon Taxon Taxon 

Actinastrum hantzschii Coelastrum astroideum Gyrosigma/Pleurosigma Pediastrum simplex 

Anabaenopsis elenkinii Coenococcus polycoccus Mallomonas Plagioselmis nannoplanctica 

Ankyra judayi Coscinodiscophyceae Mallomonas akrokomos Planctonema lauterbornii 

Aphanizomenon gracile Cryptomonas Merismopedia cf. glauca Planktolyngbya limnetica 

Aphanizomenon klebahnii Cymatopleura elliptica Merismopedia minutissima Planktothrix agardhii 

Asterionella formosa Desmodesmus Merismopedia tenuissima Pleurochloridaceae 

Aulacoseira granulata Desmodesmus subspicatus Microcystis Pseudanabaena mucicola 

Campylodiscus Dictyosphaerium Microcystis wesenbergii Pseudoschroederia robusta 

Ceratium cf. furcoides Dolichospermum* Monoraphidium contortum Raphidiopsis mediterranea 

Chlamydomonas Dolichospermum cf. planctonicum* Nitzschia Rhodomonas lens 

Chroococcus limneticus Dolichospermum cf. smithii* Oscillatoria Staurastrum planctonicum 

Closterium aciculare Dolichospermum compactum* Pediastrum boryanum Thalassiosira lacustris 

Closterium lunula Fragilaria capucina groep Pediastrum duplex var. duplex Trachelomonas 

* dit geslacht heette voorheen Anabaena. 

 

 

Tabel 190 Resultaten zoöplanktonanalyse Locatie 36 Foxholstermeer noord. 

Soort Relatieve abundantie   Toelichting abundantie 

Calanoida copepodiet 1  , aanwezig maar sporadisch 

Chydorus sphaericus 1  1 enkele 

Copepoda nauplii 2  2 algemeen 

Cyclopoida copepodiet 1    

Diaphanosoma brachyurum 1    

Harpacticoida ,    

Keratella quadrata ,    

 

 

Vegetatie 

De bedekkingspercentages van de oevervegetatie en de emerse vegetatie scoorden beiden ‘zeer goed’ (Tabel 

188). De bedekkingspercentages van de drijvende vegetatie en de ondergedoken waterplanten bleven behoorlijk 

achter. De KRW score voor de drijvende vegetatie was ‘matig’, die van de ondergedoken vegetatie ‘slecht’. 

In totaal zijn er tijdens de quickscan 32 plantensoorten in en rondom het noordelijk deel van het Foxholstermeer 

genoteerd (Tabel 191). Hiermee zat het Foxholstermeer bij de zeven locaties met de meeste soorten vaatplanten. 

Van de 32 soorten staat er 1 op de Lijst Groninger soorten en habitats. Geen van de aangetroffen soorten maakt 

deel uit van de Rode Lijst. Er is 1 exoot waargenomen en er zijn 3 soorten die deelnemen aan de KRW beoordeling 

van het watertype M14. De samenstelling van de vegetatie maakt een voedselrijke indruk. Het oordeel van de 

KRW over deze locatie voor wat betreft de begroeiing met water- en oeverplanten is ‘matig’. 
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Tabel 191 Basisgegevens vegetatieopname Foxholstermeer 2018. In blauw gedrukte taxa doen mee in de KRW beoordeling van watertype 

M14. Cursief gedrukte soorten behoren tot de Lijst Groninger soorten en habitats. Vetgedrukte soorten zijn oorspronkelijk exoten. Soorten 

aangeduid met * staan op de Rode Lijst. 

Aangetroffen vegetatie (Tansleycode) Oever Emers Drijvend Submers 

Bitterzoet o    

Gele lis o    

Gele plomp   lf lf 

Gele waterkers o    

Gewone berenklauw o    

Grote egelskop lf lf  lf 

Grote kattenstaart o    

Grote lisdodde lf lf  lf 

Grote wederik r    

Harig wilgenroosje f    

Hoge cyperzegge o    

Kleine watereppe lf    

Knikkend tandzaad o    

Koninginnekruid lf    

Late guldenroede o    

Liesgras o    

Moerasandoorn la    

Moerasrolklaver r    

Oeverzegge o    

Pitrus o    

Pluimzegge lf    

Riet ld ld  ld 

Rietgras lf    

Stomp fonteinkruid*    o 

Veenwortel o r o o 

Watermunt lf    

Waterzuring o    

Wilg cd    

Wilgenroosje o    

Wolfspoot f o  o 

Zwart tandzaad lf    

Zwarte els f    

 

Samenvatting beoordeling Foxholstermeer noord 

 Oude gegevens Quickscan 

Pluspunten • 14 soorten Wnb • KRW pH 

• KRW O2 

• KRW Temp 

• KRW Zicht 

• KRW Em 

• KRW Oev 

• 52 taxa FP 

• 3 soorten GL 

 

Minpunten • Beperkt aantal soorten vastgelegd 

• 0 soorten GL, RL 

 

• KRW FP Sam 

• KRW Drijf 

• KRW Subm 

• KRW Veg 

• 3 taxa SA 

• 7 taxa ZP 

• 1 soort RL 

• 2 soorten Wnb 

• Bloei toxische blauwalgen 
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12. Discussie 

12.1 Het belang van diepe plassen – de rol van het diepe deel 

Diepe plassen zijn bijzondere ecosystemen die bij vraagstukken over waterkwaliteit vaak van ondergeschikt be-

lang worden geacht. Deze studie brengt de ecologische kwaliteit van 34 Groningse plassen in beeld aan de hand 

van een quickscan waarbij alle plassen eenmalig zijn bezocht. De studie licht als het ware een tipje van de sluier 

op.  

Onlangs is er een artikel in de Levende Natuur gepubliceerd (Seelen et al. 2019) dat ook ingaat op deze bijzondere 

biotopen. Diepe plassen vervullen diverse functies. Ze bieden ontspanning als zwemplas, visstek of duiklocatie, 

maar ze worden ook gebruikt voor waterberging (retentiegebied) of als opslaglocatie van bagger (verondieping).  

Als het gaat om de ecologische kwaliteit vallen diepe plassen vaak buiten het vizier en worden daardoor niet of 

onregelmatig bemonsterd. Ze zijn, te klein, liggen te geïsoleerd of zijn privé bezit. Dat er maar weinig structureel 

naar deze plassen wordt gekeken blijkt ook uit hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. Her en der hebben we historische 

gegevens kunnen bemachtigen, maar er zijn vaak maar enkele bemonsteringen in de plassen uitgevoerd, zeker 

van de biologische parameters.  

Seelen en collega’s (2019) hebben in 2014 en 2015 ruim 50 diepe plassen in Noord-Brabant onderzocht. Hierbij 

zijn dieptekaarten gemaakt en is er onderzoek verricht aan fysisch-chemisch parameters (doorzicht, zuurgraad, 

zuurstof, temperatuur, chloride, totaal fosfor, totaal stikstof) en biologische parameters (abundantie en soorten-

samenstelling van fytoplankton, zoöplankton en ondergedoken waterplanten). Men trof maar liefst 80 soorten 

waterplanten aan, waarvan 19 Rode Lijst soorten. Ook bleek uit deze studie dat kranswieren tot op grote diepte 

aangetroffen kunnen worden (bijna 17 meter diep!). Dit is veel meer dan doorgaans wordt gesuggereerd (6 me-

ter, Altenburg et al. 2013). In 8 van de 51 plassen trof met waterplanten op een diepte van meer dan 10 meter. 

Wat verder opviel uit de genoemde studie is dat de Noord-Brabantse diepe plassen vrij helder waren (gemiddeld 

doorzicht 4,2 met maximaal 8,4 meter en minimaal 0,45 meter doorzicht). De maximale diepte waar water-

planten groeien lijkt ook verband te houden met de heersende zuurgraad (zure wateren lijken helderder).  

In vergelijking met de Groningse diepe plassen lijken de Noord-Brabantse plassen een stuk voedselarmer te zijn.  

Seelen en collega’s concludeerden met hun studie dat diepe plassen systemen kunnen zijn met een hoge diversi-

teit en een hoge intrinsieke waarde, waarbij het diepe compartiment een belangrijke (doorgaans over het hoofd 

geziene) rol speelt. Seelen en collega’s pleiten derhalve voor voorzichtigheid bij het ‘klakkeloos verondiepen van 

diepe plassen’. Ook Fons Smolders, professor aan de Radboud Universiteit Nijmegen en senior onderzoeker bij 

B-WARE gaf destijds ook al te kennen dat diepe ten onrechte ondergewaardeerd worden.1  

De huidige wetgeving zegt dat verondieping van plassen alleen mag plaatsvinden als de ecologische kwaliteit van 

de plas hierdoor verbetert (Seelen et al. 2019). Wat duidelijk werd uit de studie van Seelen en collega’s is dat 

vooral op diepte de kwaliteit zit waarmee diepe plassen zich onderscheiden en dat zo mogelijk in het verleden al 

ecologische waarden zijn verdwenen bij verondiepingen omdat deze simpelweg over het hoofd gezien zijn.  

 

  

                                                                 
1 https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/20449/stille-wateren-hebben-diepe-gronden-gokken-met-baggerstort-in-diepe-
plassen.html 
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12.2 De quickscan in relatie tot ander recentelijk onderzoek 

Bij de quickscan die wij in de Groninger diepe plassen hebben uitgevoerd lijkt de natuurwaarde van deze plassen 

lager dan die van de minder voedselrijke, en helderdere plassen in het zuiden. De verwachting is dat de biodiver-

siteit op diepte in de Groningse plassen stukken lager ligt dan die in de Noord-Brabantse plassen omdat het 

doorzicht in de onderzochte plassen lager is en de plassen in het noorden een voedselrijke indruk maken. In de 

plassen in Groningen zijn beduidend minder soorten ondergedoken of drijvende watervegetatie aangetroffen. 

De heeft mogelijk deels te maken met het feit dat de quickscan in het noorden niet op diepte is uitgevoerd, maar 

ook met de ecologische kwaliteit van de plassen. Toch moet het belang van de noordelijke diepe plassen niet 

onderschat worden. Er zijn in deze plassen immers ook minder algemene of zelfs (zeer) zeldzame soorten aange-

toond. En gelet op de bevindingen van Seelen en collega’s kunnen de helderste of zuurste van de 34 onderzochte 

plassen in Groningen mogelijk nog meer ecologische verrassingen verbergen. Bij een concrete verondiepings-

aanvraag is het dus van belang de ecologische kwaliteit van de gehele plas (inclusief de diepere delen) te onder-

zoeken.  

 

12.3 Historische gegevens 

In de hier gepresenteerde quickscan zijn verschillende beoordelingen aan de plassen gedaan. Tabel 1 en Tabel 2 

in Bijlage 11 geven een overzicht van de KRW-beoordelingen per parameter en per soortgroep het aantal aange-

troffen soorten, alsmede het aantal soorten van de Groninger Lijst, Rode Lijst, Wet natuurbescherming of soorten 

uit de KRW beoordeling. Tabel 1 en Tabel 2 van de bijlage presenteren hierbij alle gegevens rondom de histori-

sche informatie die is ingewonnen. Tabel 3 en Tabel 4 presenteren de gegevens gebaseerd op de actuele quick-

scan. 

Uit Bijlage 11 valt op te maken dat de meeste plassen waarvan gegevens uit het verleden beschikbaar waren 

‘zeer goed’ scoorden op parameters zoals het chloridegehalte en het chlorofyl-a-gehalte. Het doorzicht was voor-

heen meestal ‘matig’ tot ‘goed’. Sommige plassen waren vrij eutroof en scoorden daardoor ‘matig’ tot ‘slecht’ 

op de maatlatten voor fosfaat en stikstof. Uitzonderingen hierop waren het Grunostrand en Sassenhein zuid en 

Moekesgat (Figuur 34). De zuurgraad werd in het verleden beoordeeld als ‘matig’ tot ‘zeer goed’. De beste scores 

gingen hierbij naar Recreatieplas Midwolda, Moekesgat, Sassenhein noord en de Emergoplas (Figuur 34). Qua 

zuurstofhuishouding bleef de KRW beoordeling doorgaans hangen op ‘matig’. Sassenhein noord scoorde in dit 

opzicht ‘ontoereikend’ want het zuurstofgehalte was te laag. Het Proostmeer (Figuur 34) scoorde juist ‘zeer goed’ 

omdat het zuurstofgehalte daar juist hoger was dan in de overige plassen waar historische gegevens van bekend 

waren. 

Qua historische gegevens zijn vooral veel waarnemingen van vogels en vaatplanten vastgelegd. Soms zijn ook 

een fors aantal waarnemingen aan fytoplankton en macrofauna geregistreerd. Als het gaat om soorten van de 

Groninger Lijst zijn er in het verleden vooral vogels vastgesteld. Een enkele keer werd er bij de dagvlinders, vaat-

planten, vissen of de zoogdieren een soort van deze lijst gevonden. 

Als het gaat om de Rode Lijst zijn ook daarvan vooral vogelsoorten aangetroffen. Een enkele keer werd er in het 

verleden een dagvlinder, paddenstoel, vis of zoogdier van de Rode Lijst gezien. Voor er werkzaamheden plaats-

vinden in dergelijk terreinen is het zinvol gericht te onderzoeken of deze soorten nog gebruik maken van het 

terrein en op welke manier, zodat deze zo goed mogelijk kunnen worden ontzien. 
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Figuur 34 Actuele beelden van zes locaties die in paragraaf 12.3 specifiek ter sprake zijn gekomen. Van links naar rechts en van boven 

naar beneden zijn dit: 14. Grunostrand, 17. Sassenhein zuid, 18. Moekesgat, 08. Recreatieplas Midwolda (inmiddels niet meer in gebruik als 

recreatieplas sinds de komst van het Oldambtmeer), 20. Sassenhein noord en 23. Emergoplas. 

 

In het kader van de Wet natuurbescherming zijn er veelal beschermde vogels geregistreerd. Twee keer werd een 

dagvlindersoort (grote weerschijnvlinder) gesignaleerd welke bij deze wet beschermd is. Twee keer was dit ook 

het geval voor een zoogdiersoort (steenmarter en eekhoorn). Het is zeer onwaarschijnlijk dat dergelijke soorten 

last gaan hebben van activiteiten die plaats vinden aan het aquatische deel van dit ecosysteem. Deze soorten 

zijn immers niet afhankelijk van de plassen zelf, eerder het terrein er omheen. We verwachten hierbij hooguit 

indirecte effecten in de vorm van verstoring door lawaai van machines en lokaal verdwijnen van bomen en of 

struiken (lees: potentiele nestlocaties) om met materieel bij het water te komen voor welke activiteit dan ook.   

Soorten die mee doen in de KRW beoordeling werden vooral gevonden in de groepen van fytoplankton, macro-

fauna, vissen en vegetatie. Binnen deze groepen zijn zowel soorten die fungeren als negatieve indicator en soor-

ten die het tegenovergestelde doen: positieve indicator. Daarnaast zijn nog kenmerkende soorten aangewezen 

(bij macrofauna). Een hoge soortenrijkdom wil hiermee niet altijd zeggen dat de ecologische kwaliteit op peil is. 

Veel negatieve indicatoren zorgen immers voor een lage ecologische kwaliteit. 

Volledige KRW beoordelingen op oude biologische gegevens hebben we niet uitgevoerd omdat het om slechts 

een beperkt aantal locaties gaat waar data van zijn. Bovendien is er een te beperkte hoeveelheid data (of onvolle-

dige data) voor de juiste uitvoering van een KRW analyse. Daarmee zou de vergelijkbaarheid minimaal blijven.  

 

12.4 Actuele gegevens uit de quickscan 

De meeste onderzoekslocaties scoorden ‘zeer goed’ voor de parameters zuurgraad, zuurstofhuishouding en 

watertemperatuur. In Sassenhein zuid, de Lettelberterplas, Sassenhein noord en het Bolmeer was de zuurgraad 

‘slecht’. Dit betekent dat de pH in deze plassen (veel) te hoog was. Qua zuurstofhuishouding scoorde het Bolmeer 

als enige ‘slecht’. Het zuurstofpercentage was hier veel te hoog.  

Qua doorzicht was de score tijdens de quickscan zeer variabel. Sommige plassen scoorden ‘zeer goed’, andere 

juist ‘ontoereikend’ of zelfs ‘slecht’. Een deel van deze scores betrof onderwaarderingen van de werkelijk situatie 

omdat daar sprake was van bodemzicht. Dit is het geval bij de plassen waar de zichtdiepte met ‘>’ is aangegeven. 

De werkelijke zichtdiepte was in de ondiepe oeverzone dus niet goed meetbaar. In geval van plassen waarbij het 

doorzicht van het water overduidelijk hoger was dan meetbaar in de oeverzone is de KRW-beoordeling een 
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categorie opgehoogd als het geschatte doorzicht hier aanleiding toe gaf. Dit was het geval voor de onderstaande 

plassen: 

• Locatie 2 Sellingerbeetse zuidplas • Locatie 13 Beersterplas 

• Locatie 3 Botjesplas • Locatie 15 Plas Damsterweg 

• Locatie 6 Strandheem • Locatie 17 Sassenhein Zuid 

• Locatie 8 Recreatieplas Midwolda • Locatie 23 Emergoplas 

• Locatie 10 Middelberterplas • Locatie 31 Plas ESKA Graphic 

• Locatie 11 Scharmerplas • Locatie 32 Plas Kemperpark 

• Locatie 12 Natuurplas Midwolda • Locatie 33 Plas Blijham 

 

De KRW-score voor de maatlat fytoplanktonsamenstelling kon niet overal worden bepaald omdat hier gefocust 

is op het voorkomen van bloeien. Niet overal werd een bloei aangetroffen, waardoor de KRW score van de desbe-

treffende locatie niet te bepalen is. De locaties waar wel bloeien zijn aangetroffen scoorden ‘ontoereikend’ tot 

‘goed’. De locaties die hierbij het slechts scoorden waren het Ronde meer, Plas A.G. Wildervanckkanaal en Plas 

Blijham. Bij het Ronde meer was sprake van een bloei van diverse groenalgen, blauwalgen en cryptofyten. In de 

Plas A.G. Wildervanckkanaal kwamen diverse blauwalgen tot bloei. In de Plas Blijham was een bloei van groen-

algen verantwoordelijk voor de beoordeling ‘ontoereikend’.  

Voor zoöplankton is geen KRW beoordeling beschikbaar, maar de locaties zijn beoordeeld op basis van soorten-

rijkdom en aanwezigheid van noemenswaardige soorten. De plassen Piccardthofplas, Grunostrand, Plas ESKA 

Graphic en de Plas Kemperpark waren het meest soortenrijk.  

Qua bedekking van de emerse vegetatie scoorden de meeste plassen ‘zeer goed’ omdat bijna overal een uitge-

breide emerse vegetatie aanwezig was. Alleen de locaties Sellingerbeetse noordplas, Natuurplas Engelbert, 

Emergoplas en Plas bij A7 scoorden minder goed op dit onderdeel.  

De bedekking met drijvende vegetatie was nagenoeg overal zo beperkt dat de meeste plassen op dit onderdeel 

‘matig’ scoorden. Alleen de plassen Piccardthofplas, Grunostrand, Meedenerplas en Plas Kemperpark scoorden 

‘goed’ omdat hier net wat meer watervegetatie aan de oppervlakte kwam.  

De scores voor wat betreft de ondergedoken watervegetatie varieerden van ‘zeer goed’ tot ‘slecht’. De meeste 

plassen scoorden ‘slecht’ omdat er nagenoeg geen ondergedoken waterplanten zijn aangetroffen. Alleen bij de 

Plas Kemperpark werd ‘zeer goed’ gescoord omdat daar de helft van de plas totaal begroeid was met aarveder-

kruid.  

Als het gaat om de Groninger Lijst in relatie tot de vegetatie zijn er maar weinig soorten aangetroffen. Een enkele 

keer is er een soort van deze lijst gevonden. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de plassen Heeresveld, Piccardthofplas, 

Natuurplas Midwolda, Emergoplas, Groote gat, Proostmeer, Plas ESKA Graphic en Foxholstermeer noord. Derge-

lijke locatie zouden dus bij voorkeur moeten worden ontzien van activiteiten die leiden tot het verdwijnen van 

deze soorten. 

Vaatplanten van de Rode Lijst zijn alleen gezien in of om de plassen Sellingerbeetse zuid, Heeresveld, Piccardt-

hofplas, Natuurplas Midwolda, Plas Damsterweg, Sassenhein zuid, Natuurbad Engelbert, Emergoplas, Groote 

Gat, Proostmeer, Plas ESKA Graphic, Foxholstermeer noord. Dergelijke locatie zouden dus bij voorkeur ook moe-

ten worden ontzien van activiteiten die leiden tot het verdwijnen van deze soorten, al is de aanwezigheid op een 

Rode Lijst wetmatig geen reden tot bescherming. 

Voor bijna alle locatie kon een KRW score op basis van de samenstelling van de vegetatie worden bepaald. Alleen 

voor Sellingerbeetse zuid en de Middelberterplas is dit niet gelukt omdat er geen kwalificerende soorten zijn 

gesignaleerd. De meeste plassen scoorden ‘matig’ omdat de bedekking van de indicatorsoorten laag was of om-

dat juist soorten die eutrofiering indiceren aanwezig zijn. De Natuurplas Engelbert scoorde als enige ‘goed’. De 
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Botjesplas, Sellingerbeetse zuid, Kruiselwerk, Lettelberterplas, Bolmeer en Ronde meer scoorden ‘slecht’ op dit 

onderdeel. Dit had vooral te maken met de beperkte bedekking met kwalificerende soorten, minder met de aan-

wezigheid van negatieve indicatoren. 

Bij de aanvullende waarnemingen werden in de plassen Recreatieplas Midwolda, Piccardthofplas en Sassenhein 

zuid de meeste soorten van de Groninger Lijst aangetroffen. In de meeste gevallen ging het hier om vogelsoorten 

en dus minder om andere soortgroepen.  

 

12.5 Beheeradviezen 

Provincie Groningen heeft voor dit project ook verzocht suggesties te doen voor eventuele beheeraanpassingen. 

Uit de quickscan is naar voren gekomen dat de meeste plassen goed scoren voor wat betreft de zuurgraad, het 

zuurstofpercentage en de temperatuurhuishouding, dus voor de abiotische toestand van de plassen zijn weinig 

zinnige adviezen aan te dragen (los van proberen te beperken/terugdringen van de voedselrijkdom, maar dat is 

in de praktijk geen sinecure).  

Qua doorzicht scoren de meeste plassen beduidend minder goed (zie ook hoofdstuk 13). Dit heeft vermoedelijk 

te deels te maken met het feit dat de bedekking met ondergedoken watervegetatie in de onderzochte plassen 

vrij beperkt van omvang is. Juist de waterplanten in de ondergedoken zone zorgen voor het versneld bezinken 

van sedimentdeeltjes. Dit zorgt er weer voor dat er minder opwerveling van slib van de waterbodem terug in de 

waterkolom kan plaatsvinden. Minder slibdeeltjes in de waterkolom zorgen voor een toenemende zichtdiepte 

en dus voor een verbeterd lichtklimaat. Vooral in de ondiepe delen van de diepe plassen speelt dit proces vaak 

een rol, omdat golven gemakkelijker vat krijgen op de waterbodem van ondiepe zones. In enkele plassen was 

tijdens de quickscan nog sprake van actieve zandwinning (Sellingerbeetse noord, Heeresveld, Strandheem, Krui-

selwerk). Daar werden nog extreem veel sedimentdeeltjes opgewerveld en was het water ronduit troebel. Na 

het wegvallen van de actieve zandwinning zal het lichtklimaat hier vanzelf al verbeteren.  

De mate van resuspensie van sedimentdeeltjes (opnieuw in de waterkolom komen) is ook het resultaat van de 

waterdiepte, de dominante windrichting en de strijklengte (afstand waarover de golfslag zijn werk kan doen). In 

grote plassen met een beperkte waterdiepte en een ongunstige ligging qua dominante windrichting en weinig 

ondergedoken watervegetatie wervelt veel slib weer op in de waterkolom. In dergelijke gevallen kan het helpen 

om in deze meren een langwerpig eiland haaks op de dominante windrichting aan te brengen om hiermee de 

opwerveling van sediment te beperken door de strijklengte te verkleinen. Binnen de quickscan zijn echter geen 

plassen aangetroffen waar deze maatregel direct aangeraden wordt.  

Soms wordt een laag doorzicht niet veroorzaakt door opwerveling van slibdeeltjes, maar door een bloei van algen 

(groenalgen, blauwalgen, cryptofyten etc.). Dit was bijvoorbeeld het geval in het Ronde meer, in Plas A.G. Wilder-

vanckkanaal en in Plas Blijham. Ook grote hoeveelheden algen kunnen het lichtklimaat onder water dusdanig 

verslechteren dat het voor ondergedoken waterplanten onmogelijk wordt om te blijven groeien, laat staan te 

ontkiemen. Het ontstaan van algenbloei gaat vaak ook gepaard met een hoge beschikbaarheid van voedings-

stoffen in de waterkolom. Voor de drie slechts scorende plassen voor wat betreft de fytoplanktonsamenstelling 

(algenbloei) kunnen we de voedselrijkdom helaas niet nagaan, want daar zijn geen gegevens van beschikbaar bij 

het waterschap of de provincie. Het terugdringen van de voedselrijkdom van plassen in echter niet haalbaar 

zonder dat daar veel kosten mee gemoeid zijn (denk aan defosfateringsinstallaties).  

Qua vegetatie scoorden de meeste plassen vooral matig tot slecht op de bedekkingspercentages van drijvende 

en ondergedoken watervegetatie (zie ook hierboven). De bedekking met emergente watervegetatie in de oever- 

zone en de bedekkingspercentages op de oever zelf waren doorgaans heel goed. Een focus op het stimuleren 

van de groei van de onderwatervegetatie is derhalve het meest zinnige beheeradvies dat hier mee te geven is 

voor veel van de onderzoekslocaties. Door het stimuleren van onderwatervegetatie wordt ook structuur in de 
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plassen gebracht. Hiervan profiteert het zoöplankton, maar ook jonge vissen en de macroinvertebraten, op zoek 

naar voedsel en een schuilplaats. Bovendien bieden waterplanten ook substraat voor epifytische groeivormen, 

waardoor de biodiversiteit van de gehele plas als ecosysteem wordt gestimuleerd.  

Voor het verbeteren van de score op het onderdeel ‘aantal soorten van bijzondere lijsten’ is niet zomaar een be-

heeradvies aan te wenden. Wel is het doorgaans zo dat soorten van de Rode Lijst vaak kieskeuriger zijn als het 

gaat om de condities van hun leefomgeving. Ze stellen vaak strengere eisen aan hun milieu en komen derhalve 

als eerste in het gedrang als de ecologische kwaliteit achteruit gaat. Het stimuleren van het aantal Rode Lijstsoor-

ten is in de praktijk vrij lastig omdat dit bij plassen in Nederland vaak gaat over de voedselrijkdom. De voedselrijk-

dom is lastig terug te dringen zonder dat er enorme kosten aan een ingreep verbonden zijn (zie hierboven). Ook 

het stimuleren van soorten van de Groninger Lijst of de Wet natuurbescherming is niet gemakkelijk met directe 

maatregelen uit te voeren. Het creëren van diversiteit in de breedste zin van het woord (structuur, soorten-

rijkdom e.d., zowel in als om de plas) kan hier wel aan bijdragen, omdat daarmee meer microhabitats en dus 

meer niches voor verschillende soort(groep)en worden gerealiseerd. 

Los van bovengenoemde beoordelingen en de daarmee samenhangende, algemene adviezen lijkt het voor som-

mige plassen zinvol deze uit te diepen door middel van baggeren. Zo ligt er in het Bolmeer en in de Plas Alteveer 

en de Plas bij A7 ogenschijnlijk een aanzienlijke laag slib op de bodem. Ook bij het Ronde meer en de Plas Blijham 

lijkt dit het geval, al waren deze plassen lastiger te betreden om dit goed in kaart te brengen. Met het verwijderen 

van de laag slib op een waterbodem zijn in het verleden ook problemen met blauwalgen teruggedrongen. 

Andersom zou het voor een aantal diepe zandwinplassen misschien een idee zijn om zones voor verondieping 

aan te wijzen, zodat daar de groei van ondergedoken watervegetatie kan worden gestimuleerd. De quickscan liet 

immers zien dat er in de zandwinputten vaak wel sprake was van voldoende doorzicht (het water was helder ge-

noeg), maar dat de plassen grotendeels dusdanig diep zijn dat er voor de gemiddelde ondergedoken waterplan-

tensoort geen optie is om te ontkiemen (los van kranswieren die blijkbaar tot op grote dieptes kunnen groeien). 

Plassen waar dit het geval is, zijn bijvoorbeeld Sellingerbeetse zuidplas, Botjesgat, Heeresveld, Strandheem en 

de Middelberterplas. Veel van de hier genoemde plassen zijn zandwingaten die nog in gebruik zijn voor zand-

winning. Dat kan invloed hebben op zowel abiotische parameters (zoals doorzicht) als op mogelijkheden tot eco-

logisch beheer. 

 

12.6 Slotopmerking 

Tot slot willen we nog een opmerking maken over de hoedanigheid van de plassen. Het onderzoek zou aanvanke-

lijk alleen diepe plassen behelzen, maar er zijn diverse locaties onderzocht welke ogenschijnlijk vrij ondiep zijn 

(denk aan Bolmeer, Ronde meer, maar ook Plas Blijham etc., zie ook Tabel 3 in Hoofdstuk 6).  

Daarnaast zijn sommige plassen ingedeeld als veenplassen, terwijl de samenstelling van de waterbodem in de 

praktijk wat anders verteld (zandwinning bijvoorbeeld, zie Middelberterplas). Deze vermoedelijk inaccurate in-

delingen kunnen in het slechtste geval leiden tot foutieve KRW-beoordelingen, al lijkt het voor dit onderzoek in 

de praktijk nog mee te vallen. 
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13. Conclusie 

Actuele situatie versus KRW-indeling 

De onderzochte wateren zijn allemaal ingedeeld volgens de Basiskaart Aquatisch: de Watertypenkaart. Deze in-

deling is vervolgens zo goed mogelijk omgezet naar een KRW-indeling. Uit de veldbezoeken is echter gebleken 

dat de indeling volgens de Watertypenkaart/KRW-indeling niet altijd (meer) strookt met de actuele situatie 

(Tabel 3). Het lijkt daarom zinvol deze indeling in heroverweging te nemen alvorens er besluiten over deze plas-

sen worden genomen. Voor een heroverweging deden we in Tabel 3 al suggesties voor het nieuwe KRW-type. 

 

Beoordeling op basis van actuele gegevens 

De uiteindelijke conclusie over de rangorde van de diepe plassen als het gaat om de ecologische waarde (Tabel 

192) is alleen gebaseerd op de actuele gegevens waargenomen tijdens de quickscan in de zomer van 2018. Dit 

omdat er van de plassen slechts een beperkte hoeveelheid historische gegevens beschikbaar waren, waardoor 

een goede vergelijking niet mogelijk was. Bij het eindoordeel is gekeken naar de abiotiek, het plankton, de vege-

tatie in en om het water en de aanwezigheid van soorten van bijzondere lijsten, zoals de Lijst Groninger soorten 

en habitats, de Rode Lijst en de Wet natuurbescherming.  

Gewogen beoordeling op basis van vier thema’s 

Binnen elk thema (abiotiek, plankton, vegetatie en bijzondere lijsten) zijn verschillende parameters onderzocht 

(zie Hoofdstuk 6), welke gezamenlijk hebben geleid tot een gemiddelde beoordeling per thema. Deze beoor-

delingen zijn samengenomen en vorm de eindconclusie van dit onderzoek. De enige correctie die op de indivi-

duele beoordelingen is toegepast is een verhoging van de beoordeling van het doorzicht op locaties waar het 

zicht de bodem bereikte en er duidelijk sprake was van dusdanig helder water dat de zichtdiepte op grotere 

diepte in een hogere KRW-categorie uit zou komen. Voor deze gevallen is de KRW beoordeling waar mogelijk 

één categorie omhoog opgeschoven. De eindbeoordeling van het onderzoek is gevisualiseerd in Figuur 36 aan 

het einde van dit hoofdstuk. Aansluitend is ook de beoordeling per thema op kaart weergegeven (Figuren 37 tot 

en met Figuren 40). 

Beste beoordeling 

Al met al komt uit het onderzoek naar voren dat de ecologische waarde van de plas Moekesgat (Figuur 35) in het 

algemeen het hoogst is. Zowel de abiotiek als de parameters van het plankton scoorden goed. De beoordeling 

van de vegetatie scoorde wat minder, maar dat was voor veel plassen het geval. Ook het aantal soorten van 

bijzondere lijsten bleef hier wat achter, maar in het algemeen scoorde deze plas dus het beste op de algemene 

ecologische kwaliteit van de onderzochte plassen.  

Slechtste beoordeling 

De plassen met de minst hoge score voor de ecologische kwaliteit waren de Plas A.G. Wildervanckkanaal en het 

Bolmeer. De Plas A.G. Wildervanckkanaal (Figuur 35) scoorde vooral slecht op plankton, vegetatie en soorten van 

bijzondere lijsten. Voor het thema abiotiek scoorde deze plas nog redelijk. Het probleem bij het Bolmeer zat hem 

juist in de abiotiek van de plas en het beperkte aantal soorten van bijzondere lijsten.  
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Figuur 35 De best en slechts scorende plassen van het onderzoek naar de ecologische waarde van de Groningse diepe plassen. Moekesgat 

(locatie 18, links) scoorde in het algemeen het beste. De locatie 30 (Plas A.G. Wildervanckkanaal, rechts) scoorde in het algemeen het slechtst.  

 

Beoordeling in relatie tot individuele locatiebeschrijvingen 

De genoemde indeling van de plassen naar belangrijkheid qua ecologie is een arbitraire indeling die bedachtzaam 

dient te worden gebruikt. Zo kreeg de Plas Kemperpark een beperkte ecologische waarde toebedeeld (bij de 

laagste 13 plassen), terwijl hier wel een zeer bijzondere sieralg en een relatief rijke zoöplanktongemeenschap is 

aangetroffen. In die zin is het beschermen van deze plas wel van belang. Dit illustreert direct het belang van de 

individuele locatiebeschrijvingen in Hoofstuk 11.  

Wij raden derhalve sterk aan om bij geplande activiteiten op de onderzochte locaties niet alleen naar het eind-

oordeel (Tabel 192) te kijken, maar ook te rade te gaan in Hoofdstuk 11 bij de desbetreffende locatie(s) omdat 

daar locatie-specifieke plus- en minpunten zijn uitgewerkt waar mogelijk in de uitvoering rekening mee moet 

worden gehouden.  

Mochten geplande werkzaamheden bovendien pas in de toekomst tot uitvoering komen, dan pleiten we voor 

een actualisatie van het voorliggende onderzoek of zelfs een gedetailleerder onderzoek per plas waar ook aan-

dacht uitgaat naar de diepere delen van de plassen. 

Het belang van de diepte 

Tot slot willen we graag nogmaals onder de aandacht brengen dat ook het diepere deel van de onderzochte 

plassen een belangrijke functie kan hebben. Dit is in het voorgaande hoofdstuk uitvoerig aan de orde geweest. 

Bij omvangrijke plannen bij een diepe plas pleiten wij derhalve voor een gedegen onderzoek waarin ook de die-

pere delen van een plas in de overwegingen mee worden genomen. 
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Tabel 192 Eindbeoordeling per onderzoekslocaties opgebouwd uit een samengestelde beoordeling voor de thema’s abiotiek, plankton, 

vegetatie en soorten van bijzondere lijsten. Let op! Dit eindoordeel is tot stand gekomen door samenvoeging van diverse parameters. Het is 

van groot belang om ook de individuele locatiebeschrijvingen uit Hoofdstuk 11 ter harte te nemen om een gedegen beeld van de locaties te 

krijgen alvorens hier werkzaamheden gaan plaatsvinden. 

Eindoordeel  abiotiek   Plankton   Vegetatie   Lijsten   
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18. Moekesgat 4,9 2 2 2 1 1,8 2 2 2 2 2 2,0 2 2 0 0   1 0 0,8 1 -2 2 0,3 

12. Natuurplas Midwolda 4,5 2 2 2 0 1,5 2 2 2 2 2 2,0 0 2 0 0     2 0 0,7 1 -1 1 0,3 

09. Piccardthofplas 3,6 2 2 1 -1 1,0 1 0 2 2 2 1,4 1 2 0 -2     2 0 0,5 2 -2 2 0,7 

01. Borgmeren 3,5 2 2 2 0 1,5 0 0 1 1 2 0,8 0 2 0 -1     2 0 0,5 2 -2 2 0,7 

14. Grunostrand 3,5 2 2 1 2 1,8 1 -1 2 2 2 1,2 1 2 0 -2     2 0 0,5 1 -2 1 0,0 

04. Heeresveld 3,4 2 2 2 2 2,0 0 0 2 0 0 0,4 1 2 0 -2     2 -1 0,3 2 -1 1 0,7 

08. Recreatieplas 
Midwolda 

3,4 2 2 2 0 1,5 1 0 0 1 0 0,4 1 2 0 0     2 0 0,8 2 -2 2 0,7 

24. Het Groote Gat 3,3 2 2 2 -1 1,3 2 0 0 1 2 1,0 2 2 0 -2     2 0 0,7 1 -1 1 0,3 

17. Sassenhein Zuid 3,2 -2 2 1 1 0,5 0 0 2 1 2 1,0 0 2 0 0     2 0 0,7 2 -1 2 1,0 

25. Proostmeer 3,0 2 2 2 1 1,8 0 0 2 0 0 0,4 1 2 0 0     2 0 0,8 1 -2 1 0,0 

13. Beersterplas 2,8 2 2 2 1 1,8 1 0 1 1 2 1,0 0 2 0 0     2 0 0,7 0 -2 0 -0,7 

11. Scharmerplas 2,6 2 2 2 0 1,5 0 -1 2 0 2 0,6 0 2 0 -2     2 -1 0,2 1 -2 2 0,3 

21. Emslandermeer 2,6 2 2 2 -1 1,3 2 0 2 0 0 0,8 1 2 0 -2     2 0 0,5 1 -2 1 0,0 

22. Natuurbad Engelbert 2,5 2 2 1 2 1,8 0 -1 2 0 0 0,2 2 2 0 0     2 1 1,2 -1 -1 0 -0,7 

36. Foxholstermeer noord 2,5 2 2 1 2 1,8 1 0 0 0 0 0,2 1 2 0 -2     2 0 0,5 1 -1 0 0,0 

03. Botjesplas 2,3 2 2 2 1 1,8 -1 -1 2 0 0 0,0 1 2 0 -1     1 -2 0,2 1 -2 2 0,3 

31. Plas ESKA Graphic 1,7 2 2 1 0 1,3 1 -1 0 2 2 0,8 0 2 0 0     2 0 0,7 0 -1 -2 -1,0 

07. Kruiselwerk 1,6 2 2 2 -2 1,0 0 0 2 0 0 0,4 1 2 0 -2     0 -2 
-

0,2 
1 -2 2 0,3 

06. Strandheem 1,4 0 2 1 0 0,8 -1 -1 2 0 0 0,0 0 2 0 -2     1 -1 0,0 2 -2 2 0,7 

19. Lettelberterplas 1,4 -2 2 0 1 0,3 1 0 1 1 0 0,6 1 2 0 0     2 -2 0,5 1 -2 1 0,0 

02. Sellingerbeetse zuid 1,3 0 2 2 2 1,5 -1 -1 2 0 0 0,0 1 2 0 0     1   0,8 -1 -1 -1 -1,0 

32. Plas Kemperpark 1,1 0 2 1 1 1,0 1 2 2 2 2 1,8 0 -2 1 2     1 0 0,3 -2 -2 -2 -2,0 

15. Plas Damsterweg 0,9 -1 2 2 0 0,8 0 0 2 1 2 1,0 1 2 0 0     2 0 0,8 -2 -1 -2 -1,7 

33. Plas Blijham 0,7 2 2 2 1 1,8 2 0 -1 1 2 0,8 0 2 0 -2     2 -1 0,2 -2 -2 -2 -2,0 

27. Meedenerplas 0,6 2 2 2 1 1,8 1 -1 0 1 0 0,2 0 2 1 -1     2 0 0,7 -2 -2 -2 -2,0 

26. Plas Alteveer 0,6 2 2 2 0 1,5 1 -1 1 1 0 0,4 1 2 0 -2     2 -1 0,3 -2 -1 -2 -1,7 

23. Emergoplas 0,2 2 2 2 1 1,8 0 -1 1 -1 0 
-

0,2 
0 -2 0 -2     2 0 

-
0,3 

0 -2 -1 -1,0 

20. Sassenhein Noord 0,0 -2 2 1 -2 
-

0,3 
2 -1 0 1 0 0,4 0 2 0 -2     2 -1 0,2 0 -2 1 -0,3 

34. Plas bij A7 0,0 2 2 2 -2 1,0 0 -1 0 0 0 
-

0,2 
0 0 0 -2     2 -1 

-
0,2 

0 -2 0 -0,7 

10. Middelberterplas -0,8 -1 2 2 2 1,3 -1 -2 2 0 0 
-

0,2 
-1 2 0 -2     2   0,2 -2 -2 -2 -2,0 

29. Ronde meer -0,9 0 2 2 -2 0,5 1 -2 -1 0 0 
-

0,4 
0     -2 2 2   -2 0,0 1 -2 -2 -1,0 

05. Sellingerbeetse noord -1,3 0 2 2 -2 0,5 -2 -2 2 0 2 0,0 0 -2 0 -2     1 -2 
-

0,8 
-1 -2 0 -1,0 

28. Bolmeer -2,1 -2 -2 1 -2 
-

1,3 
1 -1 0 0 0 0,0 1     -2 2 2   -2 0,2 -1 -2 0 -1,0 

30. Plas A.G. 
Wildervanckkanaal 

-2,4 2 2 2 -2 1,0 -2 -2 -1 -2 0 
-

1,4 
-1 2 0 -2     2 -1 0,0 -2 -2 -2 -2,0 
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Figuur 36 Overzicht van de ligging en de eindbeoordeling van de 34 onderzochte diepe plassen in Groningen. Voor details omtrent de 

waardes van deze beoordeling zie hoofdstuk 6. In de volgende 4 figuren komen de beoordelingen per thema aan bod. 

 

Figuur 37 Overzicht van de ligging en de beoordeling van de abiotiek van de 34 onderzochte diepe plassen in Groningen (gemiddelde 

waarde van de beoordeling van de zuurgraad, het zuurstofpercentage, de watertemperatuur en het doorzicht). Voor details omtrent de 

waardes zie hoofdstuk 6. 
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Figuur 38 Overzicht van de ligging en de beoordeling van het plankton van de 34 onderzochte diepe plassen in Groningen (gemiddelde 

waarde van de beoordeling van het aantal fytoplanktontaxa, de natuurwaarde op basis van de sieralgensamenstelling, de KRW beoordeling 

van de fytoplanktonsamenstelling, het aantal zoöplanktontaxa en de relevantie van een locatie op basis van noemenswaardige zoöplankton-

soorten). Voor details omtrent de waardes zie hoofdstuk 6. 

 

Figuur 39 Overzicht van de ligging en de beoordeling van de vegetatie van de 34 onderzochte diepe plassen in Groningen (gemiddelde 

waarde van de beoordeling van de het aantal plantentaxa, de KRW beoordeling van het % emerse vegetatie, de KRW beoordeling van het % 

drijvende vegetatie, de KRW beoordeling van het % submerse waterplanten, het % kroos, het % flab, het % oevervegetatie en de KRW 

beoordeling van de samenstelling van de vegetatie). Voor details omtrent de waardes zie hoofdstuk 6. 
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Figuur 40 Overzicht van de ligging en de beoordeling van het aantal soorten van bijzondere lijsten van de 34 onderzochte diepe plassen 

in Groningen (gemiddelde waarde van de beoordeling van de het aantal soorten van de Lijst Groninger soorten en habitats, de Rode Lijst en 

de Wet natuurbescherming). Voor details omtrent de waardes zie hoofdstuk 6. 

 

14. Dankwoord 

Dit onderzoek is uitgevoerd door Bureau Biota en Euglena Aquatische Ecologie, maar zonder de hulp van het 

Waterschap Hunze en Aa’s en de inzet van onze contactpersonen bij opdrachtgever Provincie Groningen was het 

project niet geworden tot wat het nu is en waar in dit rapport verslag van wordt gedaan. Daarom willen we beide 

partijen hartelijk danken voor de fijne samenwerking.  

Daarnaast willen we ook een woord van dank uitspreken naar de visser die ons bij Sassenhein zuid een duikver-

slag ter beschikking stelde (naam bij ons helaas niet bekend). Ook de vissers aan de Meedenerplas verdienen een 

woord van dank voor een toelichting op de actuele situatie in de Meedenerplas. Tot slot willen we alle ‘omwo-

nenden’ van Natuurbad Engelbert bedanken voor hun toelichtingen en hun interesse in en enthousiasme over 

ons onderzoek. 
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Bijlage 1  

Historische gegevens fytoplankton (1999 - 2016), aantal individuen per ml 

 

    Locatienummer /aantal monsterdagen)   

Groep Fytoplanktonsoort 2/3 3/2 8/3 10/2 17/1 18/6 20/1 23/1 25/6 Totaal 

Blauw Anabaena     329     24     92 445 

Blauw Anabaena planctonica     326             326 

Groen Ankyra           23     13 36 

Groen Ankyra judayi     0     11     57 68 

Groen Ankyra lanceolata           28       28 

Blauw Aphanizomenon     7     14     16 37 

Blauw Aphanizomenon flos-aquae           9     49 58 

Blauw Aphanocapsa                 35 35 

Blauw Aphanocapsa delicatissima     9.137             9.137 

Blauw Aphanothece     1.320             1.320 

Blauw Aphanothece subgenus Anathece           164       164 

Groen Botryococcus braunii [1]           80     560 640 

Geelgroen Bumilleriopsis verrucosa     202             202 

Dino Ceratium                 1 1 

Dino Ceratium hirundinella     2     28     93 123 

Dino Ceratium rhomvoides                 4 4 

Groen Chlamydomonas 5.269 51 406 228   2       5.956 

Groen Chlorococcales 9.213                 9.213 

Groen Chlorogonium   330               330 

Groen Chloromonas   51               51 

Goud Chromulina   25   1.624           1.649 

Blauw Chroococcales       38   41     420 499 

Blauw Chroococcus           4       4 

Blauw Chroococcus minutus           46       46 

Crypto Chroomonas [3]                 1 1 

Goud Chrysochromulina parva   13 404 2.500   130       3.047 

Goud Chrysococcus rufescens     303     10       313 

Goud Chrysophyceae     202     4     2 208 

Sieralg Closterium           2       2 

Sieralg Closterium aciculare               4   4 

Sieralg Closterium aciculare [1]           6       6 

Sieralg Closterium acutum var. variabile     60     67   49 3 179 

Sieralg Closterium cornu 18                 18 

Sieralg Closterium limneticum     1             1 

Sieralg Closterium limneticum var. limneticum           46       46 

Sieralg Closterium moniliferum                 5 5 

Sieralg Closterium parvulum                 1 1 

Sieralg Closterium strigosum var. elegans     2             2 

Sieralg Closterium striolatum 52                 52 

Sieralg Closterium tumidulum     1             1 

Sieralg Closterium venus               1   1 

Groen Coelastrum astroideum     64             64 

Groen Coenocystis   13               13 

Oog Colacium           5     1 6 

Sieralg Cosmarium 2         1 0   3 6 

Sieralg Cosmarium formosulum     33           1 34 

Sieralg Cosmarium granatum     2         1   3 

Sieralg Cosmarium laeve     6           1 7 

Sieralg Cosmarium meneghinii     1             1 

Sieralg Cosmarium punctulatum var. subpunctulatum [1]                 8 8 

Sieralg Cosmarium regnellii     5   0     1 7 13 

Sieralg Cosmarium reniforme     3             3 

Sieralg Cosmarium subgranatum var. borgei [1]                 1 1 

Sieralg Cosmarium tenue     18             18 

Groen 

 

 

Crucigenia tetrapedia     1.819     26       1.845 
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    Locatienummer /aantal monsterdagen)   

Groep Fytoplanktonsoort 2/3 3/2 8/3 10/2 17/1 18/6 20/1 23/1 25/6 Totaal 

Crypto  Cryptomonas 12   454 48   52     28 594 

Crypto Cryptophyceae   114 405     12     46 577 

Blauw Cyanocatena imperfecta     58.485             58.485 

Blauw Cyanogranis ferruginea     20.225             20.225 

Blauw Cyanogranis irregularis                 60 60 

Blauw Cyanogranis libera           15       15 

Blauw Cyanophyceae           1     12 13 

Sieralg Cylindrocystis brebissonii 44                 44 

Groen Desmodesmus           8     12 20 

Groen Desmodesmus armatus           8       8 

Groen Desmodesmus costatogranulatus     304             304 

Groen Desmodesmus costatogranulatus [1]           24       24 

Groen Desmodesmus intermedius     202             202 

Groen Desmodesmus serratus           4     4 8 

Groen Desmodesmus subspicatus                 1 1 

Goud Dinobryon           5       5 

Goud Dinobryon crenulatum           2       2 

Goud Dinobryon divergens           65       65 

Groen Elakatothrix     15     23     2 40 

Oog Euglena 8   17     3       28 

Oog Euglena oxyuris     4             4 

Oog Euglenophyceae                 3 3 

Blauw Geitlerinema splendidum       14           14 

Blauw Gomphosphaerioideae           64       64 

Goudgroen Goniochloris     51             51 

Dino Gymnodiniaceae   2.273 51             2.324 

Dino Gymnodinium       15           15 

Sieralg Hyalotheca dissiliens 1                 1 

Goud Kephyrion           9       9 

Goud Kephyrion littorale           6       6 

Goud Kephyrion spirale     51     1       52 

Groen Kirchneriella     354             354 

Groen Koliella spiculiformis   127               127 

Oog Lepocinclis ovum var. dimidiominor           1       1 

Goud Mallomonas           14       14 

Goud Mallomonas akrokomos     202             202 

Blauw Merismopedia       48           48 

Blauw Merismopedia minutissima     20.815     1.521     24 22.360 

Blauw Merismopedia tenuissima     72.727             72.727 

Blauw Microcystis           2.488     34 2.522 

Blauw Microcystis wesenbergii                 40 40 

Groen Monomastix minuta                 11 11 

Oog Monomorphina pyrum     11             11 

Groen Monoraphidium     202             202 

Groen Monoraphidium arcuatum   13 101             114 

Groen Monoraphidium contortum     152 102           254 

Groen Monoraphidium griffithii     1             1 

Groen Mychonastes jurisii       66.593           66.593 

Groen Mychonastes minusculus     2.224             2.224 

Groen Nephrocytium agardhianum           8       8 

Goudgroen Nephrodiella           23       23 

Blauw Nostocaceae           16     9 25 

Goud Ochromonas   228 101             329 

Groen Oocystis   13 101 419   18     2 553 

Blauw Oscillatoriales       1.599   3       1.602 

Groen Pediastrum boryanum     8     23       31 

Groen Pediastrum boryanum var. cornutum           17       17 

Groen Pediastrum duplex var. duplex           16       16 

Groen Pediastrum tetras     16     19       35 

Groen Pedinomonas 304                 304 

Groen Pedinomonas minutissima 305                 305 

Dino Peridiniaceae           14       14 

Dino Peridinium   0 1             1 
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    Locatienummer /aantal monsterdagen)   

Groep Fytoplanktonsoort 2/3 3/2 8/3 10/2 17/1 18/6 20/1 23/1 25/6 Totaal 

Groen Phacotus lenticularis           2     45 47 

Oog Phacus     8             8 

Oog Phacus tortus           1       1 

Crypto Plagioselmis nannoplanctica     1.970     138     245 2.353 

Groen Planctonema     4             4 

Groen Planktosphaeria gelatinosa           1     257 258 

Blauw Planktothrix agardhii     4.844             4.844 

Goudgroen Pleurochloridaceae   25 101             126 

Goud Prymnesium       203           203 

Blauw Pseudanabaena       1.320         12 1.332 

Blauw Pseudanabaena galeata     0 63           63 

Goud Pseudokephyrion entzii           9       9 

Goud Pseudopedinella       455   15     6 476 

Groen Pseudoschroederia robusta     1             1 

Goudgroen Pseudostaurastrum limneticum     4             4 

Groen Raphidocelis sigmoidea     253             253 

Crypto Rhodomonas minuta     1.164             1.164 

Groen Scenedesmus [1]     254             254 

Groen Scenedesmus arcuatus     16           8 24 

Groen Schroederia setigera                 1 1 

Groen Scourfieldia cordiformis 16.375                 16.375 

Groen Selenastraceae                 11 11 

Sieralg Staurastrum           13   2   15 

Sieralg Staurastrum boreale               1   1 

Sieralg Staurastrum chaetoceras           1       1 

Sieralg Staurastrum manfeldtii var. parvum     1             1 

Sieralg Staurastrum pingue         0 11   16   27 

Sieralg Staurastrum punctulatum 22                 22 

Sieralg Staurastrum tetracerum     2     6 0 0   8 

Sieralg Staurastrum tetracerum var. subexcavatum     1             1 

Sieralg Staurastrum tetracerum var. tetracerum           3       3 

Sieralg Staurodesmus controversus 1                 1 

Sieralg Staurodesmus omearii 1                 1 

Blauw Synechococcus     863             863 

Goud Synuraceae           4       4 

Goudgroen Tetraedriella     1.212             1.212 

Groen Tetraedron caudatum                 2 2 

Groen Tetraedron minimum           0     3 3 

Groen Tetrastrum komarekii           3       3 

Oog Trachelomonas     46     35     5 86 

Oog Trachelomonas rugulosa           6       6 

Oog Trachelomonas volvocina     101     4       105 

Goudgroen Trachydiscus     658 13   2       673 

Goudgroen Trachydiscus lenticularis     101             101 

Groen Volvocaceae                 50 50 

Groen Volvox globator                 9 9 

Groen Willea                 87 87 

Blauw Woronichinia naegeliana           3.553       3.553 

Totaal   31.627 3.276 203.537 75.282 0 9.061 0 75 2.403 325.261 
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Bijlage 2  

Historische gegevens zoöplankton (1999 - 2006), aantal individuen 

Alleen van het Foxholstermeer waren data aanwezig in de ter beschikking gestelde database 

Soortnaam 23-4-2002 27-5-2002 24-6-2002 17-7-2002 26-8-2002 24-9-2002 Totaal 

Acanthocyclops robustus 1 22 6 1   30 

Asplanchna 5      5 

Bosmina   9 6 4 4 23 

Bosmina coregoni 7  77 82 43 57 266 

Bosmina longirostris 38 110  2   150 

Brachionus angularis 34  10 49 12 12 117 

Calanoida 2 2 1    5 

Ceriodaphnia 1      1 

Ceriodaphnia pulchella 1      1 

Chydorus 5  7 13 2  27 

Chydorus sphaericus   6 6 35 36 83 

Conochilus 25      25 

Copepoda 46 99 55 12 27 20 259 

Cyclopoida 109 41 127 94 20 117 508 

Cyclops 2     4 6 

Cyclops vicinus 1 1    7 9 

Daphnia 46 1 20 5 1 14 87 

Daphnia cucullata    2  5 7 

Daphnia galeata 2      2 

Daphnia x krausi 1     3 4 

Daphnia x obscura 3  1    4 

Diaphanosoma brachyurum   1    1 

Euchlanis  0 2    2 

Eucyclops 1      1 

Eurytemora 1      1 

Filinia 1      1 

Filinia longiseta 5      5 

Kellicottia longispina 1 2     3 

Keratella cochlearis 125 10 3 8 36 12 194 

Keratella quadrata 41  1   3 45 

Lecane  1     1 

Leptodora kindtii    55 7  62 

Monommata  1     1 

Notholca squamula 1      1 

Pleuroxus 1      1 

Pleuroxus trigonellus  0     0 

Ploesoma   1    1 

Polyarthra 5 1 1   11 18 

Polyarthra dolichoptera      5 5 

Polyarthra vulgaris     3 2 5 

Pompholyx   8 37 28 29 102 

Pompholyx sulcata   20   10 30 

Rotaria   1 1 1  3 

Synchaeta 32  4   2 38 

Thermocyclops 2    1  3 

Trichotria   1    1 

Eindtotaal 545 291 362 373 220 353 2144 
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Bijlage 3  

Historische gegevens macrofauna (1999 - 2016), aantal individuen 

Soortnaam/Taxonnaam 
2 Sellingerbeetse Zuidplas 3 Botjesplas 23 Emergoplas 

Eindtotaal 
2000 2003 2002 

Ablabesmyia longistyla   3 3 

Ablabesmyia monilis 2   2 

Ablabesmyia monilis/longistyla  5  5 

Agrypnia varia 1   1 

Anabolia nervosa   1 1 

Anacaena globulus   1 1 

Anacaena limbata   11 11 

Anacaena lutescens  1 2 3 

Argyroneta aquatica 4   4 

Arrenurus crassicaudatus   55 55 

Arrenurus globator   6 6 

Arrenurus securiformis   1 1 

Arrenurus sinuator   1 1 

Asellus aquaticus  1 36 37 

Athripsodes aterrimus   4 4 

Bathyomphalus contortus   1 1 

Bithynia tentaculata   6 6 

Caenis horaria  12 58 70 

Caenis luctuosa   7 7 

Centroptilum luteolum   1 1 

Ceratopogonidae 14 8 8 30 

Chrysops 2 2 1 5 

Chrysops relictus  2  2 

Clinotanypus nervosus  11  11 

Cloeon dipterum  4 39 43 

Coenagrion  6  6 

Coenagrionidae 1 11 3 15 

Cordulia aenea 1   1 

Crangonyx pseudogracilis  36  36 

Cricotopus sylvestris gr.   4 4 

Cryptochironomus 1  4 5 

Cyphon   1 1 

Cyrnus crenaticornis   1 1 

Dicrotendipes tritomus   1 1 

Dicrotendipes tritomus gr. 2   2 

Ecnomus tenellus 1   1 

Enallagma cyathigerum 6   6 

Enchytraeidae 15  2 17 

Endochironomus albipennis   5 5 

Enochrus melanocephalus   1 1 

Erpobdella testacea  1  1 

Erythromma najas   2 2 

Forelia liliacea   5 5 

Galerucella  2  2 

Gammarus pulex  1  1 

Gammarus tigrinus   21 21 

Gerris lacustris   1 1 

Glaenocorisa propinqua 1   1 

Glyptotendipes   1 1 

Glyptotendipes pallens   2 2 

Graptodytes pictus   9 9 

Gyraulus albus   24 24 

Gyraulus crista   3 3 

Gyrinus marinus   14 14 

Hebrus ruficeps   4 4 

Helius  6  6 

Helophorus brevipalpis  1  1 

Hydrodroma despiciens   52 52 
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Soortnaam/Taxonnaam 
2 Sellingerbeetse Zuidplas 3 Botjesplas 23 Emergoplas 

Eindtotaal 
2000 2003 2002 

Hydryphantes dispar  1  1 

Hygrobates longipalpis   81 81 

Ilybius fenestratus   3 3 

Ilyodrilus templetoni   6 6 

Ischnura elegans   2 2 

Krenopelopia   3 3 

Laccophilus hyalinus   5 5 

Limnephilus lunatus  76  76 

Limnephilus marmoratus  3 1 4 

Limnesia marmorata   7 7 

Limnesia undulata   54 54 

Limnodrilus claparedianus  4  4 

Limnodrilus hoffmeisteri  3 6 9 

Limnophyes  2  2 

Lumbriculus variegatus   52 52 

Microvelia reticulata   1 1 

Mideopsis orbicularis   16 16 

Molanna angustata   10 10 

Mystacides   3 3 

Neumania limosa   3 3 

Oecetis lacustris  2  2 

Oecetis ochracea 3   3 

Ophidonais serpentina  4  4 

Parachironomus arcuatus gr.   5 5 

Physa fontinalis   2 2 

Piona rotundoides   1 1 

Pisidium   4 4 

Pisidium casertanum   2 2 

Pisidium moitessierianum   1 1 

Pisidium nitidum   8 8 

Pisidium subtruncatum   3 3 

Pisidium supinum   1 1 

Planorbis carinatus   3 3 

Planorbis planorbis   1 1 

Plea minutissima minutissima  1  1 

Polycelis nigra/tenuis   2 2 

Polypedilum nubeculosum   1 1 

Polypedilum uncinatum 2   2 

Potamopyrgus antipodarum   1 1 

Procladius 41 17  58 

Psectrocladius psilopterus gr.  44  44 

Pseudochironomus prasinatus 42   42 

Pyrrhosoma nymphula   2 2 

Radix balthica  8  8 

Schoenobius gigantella  1  1 

Scirtes   2 2 

Sialis lutaria 8 1  9 

Sphaeromias   1 1 

Spirosperma ferox   1 1 

Stagnicola palustris   6 6 

Stylaria lacustris   1 1 

Stylodrilus heringianus   12 12 

Tanytarsini 1   1 

Tanytarsus 38  2 40 

Tanytarsus verralli   4 4 

Theromyzon tessulatum   1 1 

Tribelos intextum   4 4 

Tubificidae  46  46 

Unionicola crassipes   1 1 

Unionicola minor   1 1 

Eindtotaal 186 323 728 1237 
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Bijlage 4  

Historische gegevens water- en oevervegetatie (1999 - 2016), aan-/afwezigheid 

 

Soortnaam/Taxonnaam 

Locatie 2  Locatie 3  Locatie 8  Locatie 10 Locatie 23 - 

Sellingerbeetse 
Zuidplas 

Botjesplas 
Recreatieplas 

Midwolda 
Middelberterplas Emergoplas 

 2000 -2003  2003 -2003 -2002 

Alisma   x   

Alisma plantago-aquatica  x   x 

Alnus glutinosa     x 

Callitriche platycarpa  x    

Carex nigra     x 

Carex pallescens     x 

Carex riparia   x   

Chamerion angustifolium     x 

Charophyceae   x   

Convolvulus sepium    x  

Eleocharis acicularis  x  x  

Eleocharis palustris [1]   x   

Elodea nuttallii     x 

Epilobium     x 

Epilobium hirsutum   x   

Equisetum arvense  x  x  

Eriophorum angustifolium x     

Eupatorium cannabinum    x  

Glyceria maxima  x x   

Hydrocotyle vulgaris     x 

Iris pseudacorus    x x 

Juncus articulatus   x  x 

Juncus bulbosus x     

Juncus effusus x x x  x 

Lemna minor   x   

Lemna trisulca   x   

Lycopus europaeus     x 

Lysimachia nummularia     x 

Myriophyllum spicatum     x 

Oenanthe aquatica   x x  

Persicaria amphibia   x x  

Persicaria maculosa     x 

Phalaris arundinacea  x x  x 

Phragmites australis  x x x x 

Potamogeton pectinatus   x x  

Rorippa amphibia   x   

Sagittaria sagittifolia  x    

Salix     x 

Scutellaria galericulata   x  x 

Sparganium emersum   x   

Sparganium erectum   x   

Sphagnum x     

Typha angustifolia   x   

Typha latifolia x x x  x 

Utricularia vulgaris   x   

Aantal taxa 5 10 22 9 20 
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Bijlage 5  

NDFF gegevens water- en oevervegetatie (2013 - 2018), aantal vermeldingen  

 Locatienummer 

Soortnaam/Taxonnaam 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 21 23 26 27 28 

Acer campestre         1       

Acer pseudoplatanus     1           

Achillea millefolium     1           

Agrostis capillaris       2         

Agrostis stolonifera            3    

Aira caryophyllea   1             

Aira praecox    1            

Alnus glutinosa     3     1  4   1 

Angelica sylvestris       2         

Anthoxanthum odoratum       2     2    

Betula pendula               1 

Betula pubescens               1 

Bidens frondosa     12           

Briza media     1           

Calluna vulgaris    2            

Cannabis sativa    1            

Carex curta    1        2    

Carex ovalis            2    

Carex riparia       1         

Centaurea jacea     1           

Cichorium intybus     1           

Cirsium arvense               1 

Cirsium palustre          1      

Cirsium vulgare       2        1 

Convolvulus sepium               1 

Crataegus monogyna       2         

Cytisus scoparius           1     

Dactylis glomerata       2        1 

Drosera intermedia     1           

Drosera rotundifolia     3           

Dryopteris carthusiana     1           

Elytrigia repens       2         

Epilobium hirsutum               1 

Epilobium tetragonum     2           

Equisetum arvense 1               

Equisetum palustre       2   1  3    

Erica tetralix     1           

Eriophorum angustifolium     4           

Euphrasia stricta    1 1           

Fallopia japonica        1       2 

Festuca rubra       2     2    

Filago minima   1  1           

Fraxinus excelsior            3    

Geranium dissectum     1           

Geranium pratense     3           

Geranium pusillum  2              

Glechoma hederacea       2        1 

Glyceria maxima            1    

Hieracium caespitosum     1           

Hieracium umbellatum    1            

Holcus lanatus       2   1  2   1 

Hydrocharis morsus-ranae              1  

Hydrocotyle vulgaris     3           
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 Locatienummer 

Soortnaam/Taxonnaam 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 21 23 26 27 28 

Impatiens parviflora 1               

Iris pseudacorus          2  3  1  

Isatis tinctoria     2           

Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris     1           

Jasione montana   1 3            

Juncus acutiflorus   1             

Juncus bufonius     1           

Juncus bulbosus     1           

Juncus conglomeratus               1 

Juncus effusus            3   1 

Juncus tenuis    1 1           

Knautia arvensis     2           

Linaria vulgaris       2         

Lolium perenne               1 

Lonicera periclymenum               1 

Lotus pedunculatus       2   1      

Luzula campestris       2         

Luzula multiflora subsp. congesta     2           

Lycopodiella inundata    5 4           

Lycopus europaeus          2  2    

Lysimachia vulgaris    1   2   1  3    

Lythrum salicaria       1   2      

Mentha aquatica          2    1 1 

Oenanthe aquatica               1 

Origanum majorana     1           

Origanum vulgare     2           

Ornithopus perpusillus    1            

Osmunda regalis 1    4        1   

Persicaria amphibia            3    

Phalaris arundinacea           1 3    

Phragmites australis     3  3   1     1 

Plantago lanceolata       2   1     1 

Poa trivialis       2     2    

Potentilla anserina              1  

Quercus robur       2     2   1 

Ranunculus repens       2   1      

Rhinanthus angustifolius      1          

Rubus idaeus               1 

Rubus sp. indet.               1 

Rumex acetosa       2     2   1 

Rumex obtusifolius               1 

Salix aurita     2  4         

Salix caprea     3           

Salix cinerea     1           

Salix viminalis     1           

Salvia pratensis     2           

Sambucus nigra               1 

Sanguisorba minor subsp. balearica     2           

Scutellaria galericulata          1      

Silene coronaria    1            

Silene vulgaris     2           

Solanum dulcamara               1 

Sorbus aucuparia               1 

Spergula arvensis        1        

Tanacetum vulgare     1           

Taraxacum officinale               1 

Tragopogon pratensis subsp. orientalis     3           

Trifolium pratense               1 

Trifolium repens               1 

Tussilago farfara 1               

Typha angustifolia            3    
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 Locatienummer 

Soortnaam/Taxonnaam 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 21 23 26 27 28 

Urtica dioica               1 

Valeriana officinalis       2         

Valerianella locusta 1               

Veronica arvensis 1               

Veronica hederifolia 1               

Veronica officinalis    1            

Vicia cracca               1 

Vicia tetrasperma    1            

Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma     2           
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Bijlage 6  

NDFF gegevens dagvlinders (2013 - 2018) , aantal individuen 

 

 Locatienummer 

Soortnaam/Taxonnaam 4 5 7 8 9 17 21 Totaal 

Atalanta 3 3      6 

Bruin zandoogje 1       1 

Dagpauwoog     2   2 

Distelvlinder 1 1 1     3 

Eikenpage 1       1 

Gehakkelde aurelia 2      1 3 

Groot dikkopje 1       1 

Groot koolwitje   1     1 

Grote weerschijnvlinder 2 1      3 

Hooibeestje  3      3 

Icarusblauwtje 11 2      13 

Klein geaderd witje 3       3 

Klein koolwitje  10      10 

Kleine vos    4    4 

Kleine vuurvlinder 1       1 

Koevinkje 2       2 

Landkaartje 4       4 

Oranje luzernevlinder 1  8     9 

Oranje zandoogje  1 2     3 

Oranjetipje      1  1 

Zwartsprietdikkopje 10 11      21 

Eindtotaal 43 32 12 4 2 1 1 95 
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Bijlage 7  

NDFF gegevens libellen (2013 - 2018), aantal individuen 

 Locatienummer 

Soortnaam/Taxonnaam 4 5 12 17 21 22 Totaal 

Azuurwaterjuffer  26     26 

Blauwe glazenmaker  2     2 

Bruine glazenmaker 10 4     14 

Gewone oeverlibel 7 4  2   13 

Gewone pantserjuffer  10     10 

Glassnijder 1      1 

Grote keizerlibel 2      2 

Houtpantserjuffer  17     17 

Metaalglanslibel 4      4 

Paardenbijter 1 17     18 

Platbuik 1    1  2 

Steenrode heidelibel 2 25     27 

Viervlek  2     2 

Vroege glazenmaker 1  1   1 3 

Vuurjuffer  15     15 

Watersnuffel 3 590     593 

Weidebeekjuffer     1  1 

Zuidelijke keizerlibel 5      5 

Zwarte heidelibel  6     6 

Zwervende heidelibel 1      1 

Totaal 38 718 1 2 2 1 762 
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Bijlage 8  

NDFF gegevens vogels (2013 - 2018), aantal individuen 

Locaties 1 t/m 13 

 Locatienummer 

Soortnaam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Aalscholver 3 71  133 8  110 38 12   54 1 

Appelvink    2 2         

Bergeend 4 19 3 2 9  21  1     

Blauwborst       1       

Blauwe Reiger 2 2  6   2  4   6  

Boerenzwaluw  3 1 11 1.671  113       

Bonte Strandloper    2          

Boomklever         1     

Boomkruiper         3     

Boompieper    1 2         

Boomvalk              

Bosrietzanger              

Braamsluiper    1     1     

Brandgans     6    2     

Brilduiker  4 2 1 105  2       

Bruine Kiekendief  1  1          

Buizerd  1  7 3  1  1 1   2 

Casarca  41            

Dodaars  3  1 75    2 2    

Dwergmeeuw     89         

Dwergstern       1       

Eider   8           

Ekster    2          

Fitis  1  3 2       5  

Fuut 19  3 88 50   8 79  2 8 7 

Gaai    2     6     

Geelgors    18   4       

Geelpootmeeuw  20  3   3       

Gele Kwikstaart    19 17         

Geoorde Fuut 1 21   303    1     

Gierzwaluw    47 230         

Goudhaan     3         

Goudvink   1 1 3    3     

Grasmus    7 2    1     

Graspieper     4         

Grauwe Gans  12  15 524    4   75  

Groene Specht    4     1     

Groenling    1          

Groenpootruiter  2  1 4         

Grote Barmsijs         6     

Grote Bonte Specht    5 3    3     

Grote Canadese gans    10 25    12     

Grote Gele Kwikstaart     1         

Grote Mantelmeeuw  2 3 1   3       

Grote Stern  9  33          

Grote Zaagbek     9   12 29   43  

Grote Zilverreiger 9 1  1    2 89  1 12 30 

Havik    1 2 1   1 1  2  

Heggenmus         1     

Holenduif    2   20       

Houtduif    1 1         

Huiszwaluw    2 7  3       

IJsvogel 2  1 23     11    1 

Indische Gans    1   3       

Keep     2         

Kemphaan    10   1       
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 Locatienummer 

Soortnaam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Kievit    1   9       

Kleine Bonte Specht              

Kleine Karekiet   2 26 3  3  3     

Kleine Mantelmeeuw  14  34 12  32       

Kleine Mantelmeeuw (graellsii)      1        

Kleine Plevier  5  25 12  2       

Kleine Zwaan 1    1.121  24       

Kluut     16         

Kneu    4          

Knobbelzwaan    2 1 2 4  3   2  

Koekoek    2 2       1  

Kokmeeuw 6 690 363 2084 478 26 4.935  15     

Kolgans 5.700    450    70     

Koolmees    3 1    3     

Koperwiek              

Kraanvogel     2         

Krakeend  11 3 19 67  10  18   38  

Kramsvogel  14            

Kruisbek     5         

Kuifeend 77 12 94 34 2.235  10 53 258    1 

Kwak              

Kwartel     1         

Lachstern    2.037   1.337       

Lepelaar             1 

Matkop     2       1  

Meerkoet 5  7 43 33  2 111 25   34  

Merel    3 2    5     

Middelste Zaagbek     5         

Nachtegaal   1 1          

Nijlgans  3.399 87 1.086 237  93      1 

Nonnetje 2 2   3   4 43   4  

Oeverloper  31 1 187 28  69  1     

Oeverzwaluw  590  366 346 10 202      2 

Ooievaar 1   1          

Pijlstaart  2 4  25    13     

Pimpelmees    10 4   2 2     

Pontische Meeuw    2          

Putter     7  3      1 

Regenwulp  3  40 11         

Rietgors    2 5         

Rode Wouw  1            

Roek              

Roerdomp         2     

Roodborst    2    2 2     

Roodhalsfuut              

Roodkeelduiker       7       

Rotgans   1           

Scholekster  105 43 53 24 2 77       

Sijs         3     

Slobeend  36  3 91   2      

Smient  47 25 35 439  330  391   2  

Soepeend    1 5    2     

Soepgans 5             

Sperwer 1 1  3     1     

Spreeuw              

Staartmees    6 14    15     

Stormmeeuw 2 35 1.237 47 3 560 483  30     

Tafeleend 7  1 2 158   2 60   37  

Taiga-/Toendrarietgans     6.000         

Tjiftjaf   1 3     3     

Toendrarietgans     11.390         

Topper     38    2     

Torenvalk    6          

Tuinfluiter    11 2    1     
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 Locatienummer 

Soortnaam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Tureluur  2  2          

Vink    1          

Visdief  2  1.015 2  57  7     

Waterhoen     1         

Waterral    1          

Watersnip    1          

Wespendief    2          

Wilde Eend 48 5.368 611 804 17.863 155 594  641  10 183 1 

Wilde Zwaan 19 4   26  10       

Winterkoning    4     5     

Wintertaling  4 1 7 44  4       

Witgat  1  5 3  2       

Witte Kwikstaart    11 2  4       

Witvleugelstern    3          

Witwangstern              

Wulp    5          

Zanglijster    1          

Zeearend         1     

Zilvermeeuw  72 25 31 15 36 148       

Zomertortel    1          

Zwarte Kraai    3 1 2 2  1     

Zwarte Mees     1    1     

Zwarte Ooievaar  1            

Zwarte Specht     1         

Zwarte Stern    1 32 1        

Zwarte Zwaan     3         

Zwartkop    2 1    1     

Zwartkopmeeuw  3  4          

Eindtotaal 5.914 10.668 2.529 8.557 44.435 796 8.741 236 1.902 4 13 507 48 

 

Locaties 14 t/m 36 

 Locatienummer  

Soortnaam 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 28 31 36 Totaal 

Aalscholver   2 9  2       2 445 

Appelvink          2    6 

Bergeend              59 

Blauwborst  1            2 

Blauwe Reiger      1       5 28 

Boerenzwaluw       2   50 1   1.852 

Bonte Strandloper              2 

Boomklever              1 

Boomkruiper              3 

Boompieper              3 

Boomvalk        1  1    2 

Bosrietzanger  1            1 

Braamsluiper              2 

Brandgans             20 28 

Brilduiker     4         118 

Bruine Kiekendief              2 

Buizerd       2   1 1  1 21 

Casarca              41 

Dodaars    1      1   1 86 

Dwergmeeuw              89 

Dwergstern              1 

Eider              8 

Ekster              2 

Fitis           1  1 13 

Fuut  4 2 10  12 9  7 1 2  9 320 

Gaai              8 

Geelgors              22 

Geelpootmeeuw              26 
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 Locatienummer  

Soortnaam 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 28 31 36 Totaal 

Gele Kwikstaart              36 

Geoorde Fuut              326 

Gierzwaluw              277 

Goudhaan         2     5 

Goudvink      1       1 10 

Grasmus              10 

Graspieper              4 

Grauwe Gans      1       20 651 

Groene Specht              5 

Groenling           1   2 

Groenpootruiter              7 

Grote Barmsijs         10     16 

Grote Bonte Specht         1 2 1   15 

Grote Canadese gans      3        50 

Grote Gele Kwikstaart              1 

Grote Mantelmeeuw              9 

Grote Stern              42 

Grote Zaagbek     9 19 1 1 52 28   7 210 

Grote Zilverreiger   6 39  2 2      21 215 

Havik          1    9 

Heggenmus              1 

Holenduif           1  1 24 

Houtduif           1   3 

Huiszwaluw      3    2    17 

IJsvogel 5  3       1 1  22 70 

Indische Gans              4 

Keep              2 

Kemphaan              11 

Kievit              10 

Kleine Bonte Specht     1         1 

Kleine Karekiet       2       39 

Kleine Mantelmeeuw              92 

Kleine Mantelmeeuw (graellsii)              1 

Kleine Plevier       1       45 

Kleine Zwaan              1.146 

Kluut              16 

Kneu              4 

Knobbelzwaan  2           1 17 

Koekoek              5 

Kokmeeuw          1    8.598 

Kolgans             10 6.230 

Koolmees           1   8 

Koperwiek          25    25 

Kraanvogel              2 

Krakeend  4 358 6 12    4    334 884 

Kramsvogel              14 

Kruisbek          1    6 

Kuifeend   15 27 13 32 46  9   1 372 3.289 

Kwak             23 23 

Kwartel              1 

Lachstern              3.374 

Lepelaar             3 4 

Matkop           1   4 

Meerkoet  2  4  25   13 2   26 332 

Merel          1 4   15 

Middelste Zaagbek              5 

Nachtegaal              2 

Nijlgans    7   2       4.912 

Nonnetje  22    18   2    23 123 

Oeverloper             2 319 

Oeverzwaluw             3 1.519 

Ooievaar              2 

Pijlstaart             16 60 
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 Locatienummer  

Soortnaam 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 28 31 36 Totaal 

Pimpelmees           1   19 

Pontische Meeuw              2 

Putter           1   12 

Regenwulp              54 

Rietgors              7 

Rode Wouw              1 

Roek    144          144 

Roerdomp    1 1     1 1   6 

Roodborst      1        7 

Roodhalsfuut       4       4 

Roodkeelduiker              7 

Rotgans              1 

Scholekster              304 

Sijs              3 

Slobeend   2 1   2      26 163 

Smient   5          82 1.356 

Soepeend           1   9 

Soepgans              5 

Sperwer              6 

Spreeuw           1   1 

Staartmees           3   38 

Stormmeeuw          9    2.406 

Tafeleend      2       2 271 

Taiga-/Toendrarietgans              6.000 

Tjiftjaf              7 

Toendrarietgans              11.390 

Topper              40 

Torenvalk              6 

Tuinfluiter              14 

Tureluur              4 

Vink      20     1   22 

Visdief      1       10 1.094 

Waterhoen       1    1   3 

Waterral             1 2 

Watersnip   2           3 

Wespendief              2 

Wilde Eend   9 755  20 1  257  1  1631 28.952 

Wilde Zwaan              59 

Winterkoning      1     2   12 

Wintertaling         16    1 77 

Witgat             1 12 

Witte Kwikstaart              17 

Witvleugelstern              3 

Witwangstern             24 24 

Wulp              5 

Zanglijster              1 

Zeearend              1 

Zilvermeeuw              327 

Zomertortel              1 

Zwarte Kraai    1      1 1   12 

Zwarte Mees              2 

Zwarte Ooievaar              1 

Zwarte Specht              1 

Zwarte Stern             1 35 

Zwarte Zwaan              3 

Zwartkop             1 5 

Zwartkopmeeuw              7 

Eindtotaal 5 36 404 1.005 40 164 75 2 373 131 30 1 2.704 89.320 
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Bijlage 9 Gebiedskaarten groot formaat 

1. Borgmeren 
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2. Sellingerbeetse zuidplas

  



diepe plassen Groningen 2018 
 

295 van 349 

3. Botjesgat 
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4. Heeresveld 

 

 



diepe plassen Groningen 2018 
 

297 van 349 

5. Sellingerbeetse noordplas 
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6. Strandheem 
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7. Kruiselwerk 
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8. Recreatieplas Midwolda 
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9. Piccardthofplas 
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10. Middelberterplas 
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11. Scharmerplas 
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12. Natuurplas Midwolda 
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13. Beersterplas 
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14. Grunostrand 
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15. Plas Damsterweg 
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17. Sassenhein zuid 
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18. Moekesgat 
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19. Lettelberterplas 
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20. Sassenhein noord 
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21. Emslandermeer 
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22. Natuurbad Engelbert 
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23. Emergoplas 
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24. Het Groote Gat 
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25. Proostmeer 
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26. Plas Alteveer 
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27. Meedenerplas 
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28. Bolmeer 
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29. Ronde meer 
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30. Plas A.G. Wildervanckkanaal 
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31. Plas ESKA Graphic 
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32. Plas Kemperpark 
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33. Plas Blijham 
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34. Plas bij A7 
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36. Foxholstermeer noord 
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Bijlage 10  

Tijdreeksen abiotische parameters     

Recreatieplas Midwolda 

 

 

Figuur 1 Jaargemiddelde chloridegehalte (mg/l) in Recreatieplas Midwolda in 2003, 2007 en 2010. Van deze jaren zijn respectievelijk 3, 

12 en 10 metingen aangeleverd. De weergegeven foutenbalken zijn standaarderrors. 

 

 

Figuur 2 Gemiddelde chlorofyl-a-gehalte (g/l) in Recreatieplas Midwolda in 2003, 2007 en 2010. Van deze jaren zijn respectievelijk 3, 

12 en 10 metingen aangeleverd. De weergegeven foutenbalken zijn standaarderrors. 
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Figuur 3 Jaargemiddelde zichtdiepte (cm) in de Recreatieplas Midwolda in 2003, 2007 en 2010. Van deze jaren zijn respectievelijk 3, 12 

en 9 metingen aangeleverd. De weergegeven foutenbalken zijn standaarderrors. 

 

 

Figuur 4 Jaargemiddelde totaal fosforgehalte (mg/l) in de Recreatieplas Midwolda in 2003, 2007 en 2010 in de Recreatieplas Midwolda 

in 2003, 2007 en 2010. Van deze jaren zijn respectievelijk 3, 12 en 10 metingen aangeleverd. De weergegeven foutenbalken zijn standaard-

errors. 
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Figuur 5 Jaargemiddelde elektrisch geleidend vermogen (S/cm) in de Recreatieplas Midwolda in 2003, 2007 en 2010 in de Recreatieplas 

Midwolda in 2003, 2007 en 2010. Van deze jaren zijn respectievelijk 3, 12 en 10 metingen aangeleverd. De weergegeven foutenbalken zijn 

standaarderrors. 

 

 

 

Figuur 6 Jaargemiddelde totaal stikstofgehalte (mg/l) in de Recreatieplas Midwolda in 2003, 2007 en 2010 in de Recreatieplas Midwolda 

in 2003, 2007 en 2010. Van deze jaren zijn respectievelijk 3, 12 en 10 metingen aangeleverd. De weergegeven foutenbalken zijn standaard-

errors. 
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Figuur 7 Jaargemiddelde zuurgraad in de Recreatieplas Midwolda in 2003, 2007 en 2010 in de Recreatieplas Midwolda in 2003, 2007 en 

2010. Van deze jaren zijn respectievelijk 3, 12 en 10 metingen aangeleverd. De weergegeven foutenbalken zijn standaarderrors. 

 

 

Figuur 8 Jaargemiddelde zuurstofgehalte (%) in de Recreatieplas Midwolda in 2003, 2007 en 2010 in de Recreatieplas Midwolda in 2003, 

2007 en 2010. Van deze jaren zijn respectievelijk 6, 24 en 20 metingen aangeleverd. De weergegeven foutenbalken zijn standaarderrors. 
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Middelberterplas 

 

 

Figuur 9 Jaargemiddelde chloridegehalte (mg/l) in de Middelberterplas in 2003, 2007 en 2010. Van deze jaren zijn respectievelijk 3, 11 

en 11 metingen aangeleverd. De weergegeven foutenbalken zijn standaarderrors. 

 

 

Figuur 10 Jaargemiddelde chlorofyl-a-gehalte (g/l) in de Middelberterplas in 2003, 2007 en 2010. Van deze jaren zijn respectievelijk 3, 6 

en 6 metingen aangeleverd. De weergegeven foutenbalken zijn standaarderrors. 
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Figuur 11 Jaargemiddelde zichtdiepte (cm) in de Middelberterplas in 2003, 2007 en 2010. Van deze jaren zijn respectievelijk 3, 11 en 11 

metingen aangeleverd. De weergegeven foutenbalken zijn standaarderrors. 

 

Figuur 12 Jaargemiddelde totaal fosforgehalte (mg/l) in de Middelberterplas in 2003, 2007 en 2010. Van deze jaren zijn respectievelijk 3, 

11 en 11 metingen aangeleverd. De weergegeven foutenbalken zijn standaarderrors. 
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Figuur 13 Jaargemiddelde elektrisch geleidend vermogen (S/cm) in de Middelberterplas in 2003, 2007 en 2010. Van deze jaren zijn 

respectievelijk 3, 11 en 11 metingen aangeleverd. De weergegeven foutenbalken zijn standaarderrors. 

 

Figuur 14 Jaargemiddelde totaal stikstofgehalte (mg/l) in de Middelberterplas in 2003, 2007 en 2010. Van deze jaren zijn respectievelijk 

3, 11 en 11 metingen aangeleverd. De weergegeven foutenbalken zijn standaarderrors. 
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Figuur 15 Jaargemiddelde zuurgraad in de Middelberterplas in 2003, 2007 en 2010. Van deze jaren zijn respectievelijk 3, 11 en 11 meting-

en aangeleverd. De weergegeven foutenbalken zijn standaarderrors. 

 

Figuur 16 Jaargemiddelde zuurstofgehalte (%) in de Middelberterplas in 2003, 2007 en 2010. Van deze jaren zijn respectievelijk 3, 22 en 

22 metingen aangeleverd. De weergegeven foutenbalken zijn standaarderrors. 
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Moekesgat 

 

 

Figuur 1 Jaargemiddelde chloridegehalte (mg/l) in het Moekesgat in de periode 2000 – 2018 (metingen van 2018 geen volledig jaar). 

Vanaf 2014 bestaat het aantal waarnemingen uit 12 of meer. Van 2018 beschikken we over 11 metingen. Voor 2014 waren er in de dataset 

jaarlijks 2 waarnemingen beschikbaar. Foutenbalken geven de standaarderrors weer. 

 

 

Figuur 2 Jaargemiddelde chlorofyl-a gehalte (g/l) in het Moekesgat in de periode 2000 – 2018 (metingen van 2018 geen volledig jaar). 

Tot en met 2010 werden jaarlijks 2 waarnemingen verzameld. In 2011 waren het er 9. In 2012 en 2013 was het aantal waarnemingen 

respectievelijk 10 en 11. In 2014, 2015 en 2017 waren er 28 waarnemingen beschikbaar. Van 2016 hebben we 30 waarnemingen. Van 2018 

zitten er 26 waarnemingen in de dataset. Foutenbalken geven de standaarderrors weer. 
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Figuur 3 Jaargemiddelde doorzicht (cm) in het Moekesgat in de periode 2000 – 2018 (metingen van 2018 geen volledig jaar). Tot en met 

2013 zijn jaarlijks 6 tot 8 waarnemingen vastgelegd. Sinds 2014 is dit aantal gestegen naar 13-14 metingen per jaar. Foutenbalken geven de 

standaarderrors weer. 

 

 

Figuur 4 Jaargemiddelde van het totaal fosforgehalte (mg/l) in het Moekesgat in de periode 2000 – 2018. Vanaf 2014 bestaat het aantal 

waarnemingen uit 12 of meer. Van 2018 beschikken we over 11 metingen. Voor 2014 waren er in de dataset jaarlijks 2 waarnemingen 

beschikbaar, wat vaak terug te zien is in de grotere foutenbalken. Foutenbalken geven de standaarderrors weer.  
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Figuur 5 Jaargemiddelde elektrisch geleidend vermogen (S/cm) in het Moekesgat in de periode 2000 – 2018. Tot en met 2013 werden 

er jaarlijks 3 metingen verricht (m.u.v. 2010 en 2012 waarbij respectievelijk 7 en 8 metingen zijn gedaan). Sinds 2014 worden jaarlijks 14 

waarnemingen verricht. Van 2018 was de allerlaatste waarneming nog niet beschikbaar bij het opstellen van deze rapportage. Foutenbalken 

geven de standaarderrors weer. 

 

 

Figuur 6 Jaargemiddelde totaal stikstofgehalte (mg/l) in het Moekesgat in de periode 2008 – 2018. Van de periode 2000 -2007 waren 

voor deze parameter geen data beschikbaar. Tussen 2008 en 2013 is er jaarlijks twee keer gemeten. Sinds 2014 worden er jaarlijks 12 tot 13 

keer gemeten. Van 2018 was de allerlaatste waarneming nog niet beschikbaar bij het opstellen van deze rapportage. Foutenbalken geven de 

standaarderrors weer. 
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Figuur 7 Jaargemiddelde van de hoeveelheid toxische blauwalgen (mm3/l) in het Moekesgat in de periode 2011 – 2018. Van de periode 

2000 -2015 waren voor deze parameter alleen data beschikbaar van het jaar 2011 (3 waarnemingen). In de jaren 2016 – 2018 zijn er per jaar 

respectievelijk 1, 2 en 2 metingen verricht. Foutenbalken geven de standaarderrors weer. 

 

 

Figuur 8 Jaargemiddelde van de zuurgraad in het Moekesgat in de periode 2000 – 2018. Tot en met 2013 zijn er jaarlijks 6 tot 8 waar-

nemingen gedaan. Sinds 2014 is de frequent 14 metingen per jaar. Van 2018 mist de laatste waarneming omdat deze bij het tot stand komen 

van het rapport nog niet beschikbaar was. Foutenbalken geven de standaarderrors weer. 
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Figuur 9 Jaargemiddelde van zuurstofgehalte (%) in het Moekesgat in de periode 2000 – 2018. In 2000 en 2001 zijn 4 tot 6 metingen 

gedaan. Tussen 2002 en 2008 werden er 12 tot 14 metingen verricht. Vanaf 2009 werd er jaarlijks 16 keer gemeten en sinds 2014 is de 

frequentie gestegen naar 28 waarnemingen op jaarbasis. Daarvan missen we voor 2018 de laatste twee waarnemingen. Foutenbalken geven 

de standaarderrors weer. 
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Proostmeer 

 

 

Figuur 10 Jaargemiddelde chloridegehalte (mg/l) in het Proostmeer in de periode 2000 – 2018. In de periode 2000 – 2013 werden er op 

jaarbasis doorgaans 2 metingen gedaan (in 2003 3 metingen en in 2004 5 metingen). Vanaf 2014 wordt er jaarlijks 12 keer gemeten. In 2015 

waren er echter maar 2 waarnemingen beschikbaar (dat komt ook tot uiting in de grote error bar). Van 2018 waren 11 metingen beschikbaar. 

Foutenbalken geven de standaarderrors weer. 

 

 

Figuur 11 Jaargemiddelde chlorofyl-a-gehalte (g/l) gemeten in het Proostmeer in de periode 2000 – 2018. In de periode 2000 – 2010 is 

er laagfrequent gemeten (2 tot 6 keer per jaar). In de periode daarna is met uitzondering van 2015 (n = 4) frequenter gemeten (28 keer per 

jaar). Foutenbalken geven de standaarderrors weer. 
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Figuur 12 Jaargemiddelde doorzicht (cm) gemeten in het Proostmeer in de periode 2000 – 2018. In de periode 2000 – 2013 is er laag-

frequenter gemeten (6 tot 9 keer per jaar). In de periode daarna is met uitzondering van 2015 (n = 2) frequenter gemeten (13 tot 14 keer per 

jaar). Foutenbalken geven de standaarderrors weer. 

 

 

Figuur 13 Jaargemiddelde van het totaal fosforgehalte (mg/l) gemeten in het Proostmeer in de periode 2000 – 2018. In de periode 2000 

– 2013 is er laagfrequent gemeten (2 tot 5 keer per jaar). In de periode daarna is met uitzondering van 2015 (n = 2) frequenter gemeten (12 

keer per jaar). Van 2018 zijn de laatste twee metingen niet aangeleverd voor de totstandkoming van deze rapportage. Foutenbalken geven 

de standaarderrors weer. 
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Figuur 14 Jaargemiddelde van het elektrisch geleidend vermogen (S/cm) gemeten in het Proostmeer in de periode 2000 – 2018. In de 

periode 2000 – 2013 is er laagfrequent gemeten (2 tot 7 keer per jaar). In de periode daarna is met uitzondering van 2015 (n = 2) frequenter 

gemeten (14 keer per jaar). Van 2018 is de laatste meting niet aangeleverd voor de totstandkoming van deze rapportage. Foutenbalken 

geven de standaarderrors weer. 

 

 

Figuur 15 Jaargemiddelde van het totaal stikstofgehalte (mg/l) gemeten in het Proostmeer in de periode 2003 – 2018. Van 2003 is maar 

1 waarneming beschikbaar. In 2004 en In de periode 2005 - 2013 zijn er per jaar 2 metingen verricht. Vanaf 2014 is er vaker bemonsterd: 12 

keer per jaar (m.u.v. 2015). Van 2018 is de laatste meting niet aangeleverd voor de totstandkoming van deze rapportage. Foutenbalken geven 

de standaarderrors weer. 
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Figuur 16 Jaargemiddelde hoeveelheid aan toxische blauwalgen (mm3/l) gemeten in het Proostmeer in de periode 2010 – 2017. In 2010 

en 2017 is tweemaal gemeten. In 2011 zijn er 7 metingen verricht, in 2012 maar 1, in 2013 en 2014 werd er 3 keer gemeten. Foutenbalken 

geven de standaarderrors weer. 

 

 

Figuur 17 Jaargemiddelde zuurgraad gemeten in het Proostmeer in de periode 2000 – 2018. In de periode 2000 – 2013 is er laagfrequenter 

gemeten (6 tot 9 keer per jaar). In de periode daarna is met uitzondering van 2015 (n = 2) frequenter gemeten (14 keer per jaar). Van 2018 

is de laatste meting niet aangeleverd voor de totstandkoming van deze rapportage. Foutenbalken geven de standaarderrors weer. 
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Figuur 18 Jaargemiddelde zuurstofgehalte (%) gemeten in het Proostmeer in de periode 2000 – 2018. In de periode 2000 – 2001 is er 

jaarlijks 4 keer gemeten. Tussen 2002 en 2013 lag de frequentie op 12 tot 18 keer per jaar. Daarna is er jaarlijks 28 keer gemeten. Van 2018 

zijn de laatste twee metingen niet aangeleverd voor de totstandkoming van deze rapportage. Foutenbalken geven de standaarderrors weer. 
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Bijlage 11        

Samenvatting onderzoeksresultaten 

Tabel 1  Historische gegevens Locatie 1 t/m Locatie 15 

Locatienummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

KRW-type M20 M14 M20 M14 M20 M14 M20 M14 M27 M27 M14 M14 M14 M14 M27 

Historisch                               
Abiotiek                               

KRW Chloride - 31 27 - - 28 - 38 - 1675 - - - 100 - 

KRW Chlorofyl-a - <4 4,3 - - <4 - 10,1 - 7,1 - - - 5 - 

KRW Zichtdiepte - 100 58 - - 200 - 60 - 68 - - - 100 - 

KRW totaal fosfaat - <0,1 0,05 - - <0,1 - 0,05 - 0,05 - - - <0,1 - 

Elektrisch geleidend vermogen -  420 - -  - 337 - 4880 - - -  - 

KRW totaal stikstof - 1,5 2,63 - - 1,4 - 1,08 - 2,05 - - - 3,4 - 

Toxische blauwalgen -  - - -  - - - - - - -  - 

KRW zuurgraad - 5 5,73 - - 4,3 - 8,05 - 7,82 - - - 7,7 - 

KRW zuurstofpercentage - 8,1 58,3 - - 9,5 - 55,6 - 55,7 - - - 8,3 - 

Biotiek                               

(korst)mossen 0 0 28 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

bijen, wespen, mieren 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dagvlinders 0 0 0 14 8 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 

fytoplankton 0 35 21 0 0 5 0 91 0 24 0 0 0 28 0 

insecten overig 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

kevers 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

libellen 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

macrofauna 0 37 32 0 0 37 0 0 17 0 0 0 0 63 0 

nachtvlinders 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

paddenstoelen 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

vaatplanten 7 13 14 14 41 11 1 45 12 10 0 14 0 20 0 

vissen 0 0 0 2 1 1 0 0 18 6 0 0 >2 11 0 

vliegen/muggen 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

vogels 18 47 26 93 82 17 42 26 59 9 3 17 28 20 8 

zoogdieren 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

zoöplankton - 8 - - - 8 - - 3 - - - - 17 - 

Som soorten 25 141 121 148 148 80 47 164 115 49 3 32 30 160 8 

Groninger Lijst (GL)                               

(korst)mossen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

bijen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dagvlinders 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kevers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

macrofauna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

paddenstoelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

vaatplanten 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

vissen 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

vogels 12 30 20 39 43 12 28 18 21 1 0 11 19 7 6 

zoogdieren 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Som GL 12 31 20 41 46 13 28 18 23 2 0 11 19 8 6 

Rode Lijst (RL)                               

dagvlinders 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

libellen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

mossen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

paddenstoelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

vaatplanten 0 0 0 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

vissen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

vogels 0 12 8 16 17 2 11 4 5 1 0 3 5 2 0 

zoogdieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Som RL 0 12 8 20 23 2 11 4 7 1 0 3 5 2 0 

Wet natuurbescherming (Wnb)                               

(korst)mossen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dagvlinders 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kevers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

libellen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

macrofauna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nachtvlinders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

vaatplanten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

vogels 17 46 25 92 81 17 41 26 59 9 3 11 27 20 7 

zoogdieren 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Som Wnb 17 47 25 93 83 17 41 26 59 9 3 11 27 20 7 

Kaderrichtlijn Water (KRW)                               

fytoplankton 0 10 10 0 0 0 0 42 0 12 0 0 0 11 0 

macrofauna 0 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 21 0 

vaatplanten 0 0 1 0 0 1 0 6 0 2 0 0 0 4 0 

mossen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sieralgentaxa 0 7 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabel 2  Historische gegevens Locatie 17 t/m Locatie 36 

Locatienummer 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36   

KRW-type M27 M14 M27 M27 M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14 M12 M12 M14 M14 M14 M14 M14 M14   

Historisch                                         
Abiotiek                                         

KRW Chloride 33 45 - 41 - - 53 - 67 - - - - - - - - - -  

KRW Chlorofyl-a - 10,1 40 - - - 44,8 - 34,9 - - - - - - - - - -  

KRW Zichtdiepte 100 75 100 100 - - 60 - 70 - - - - - - - - - -  

KRW totaal fosfaat 0,04 0,04 0,15 0,04 - - 0,10 - 0,08 - - - - - - - - - -  

Elektrisch geleidend vermogen 270 386 - 300 - - 398 - 427 - - - - - - - - - -  

KRW totaal stikstof 1 1,19 1,9 2,4 - - 3,6 - 1,63 - - - - - - - - - -  

Toxische blauwalgen - 2,88 -  - -  - 19,2 - - - - - - - - - -  

KRW zuurgraad 7,6 8 - 7,4 - - 8 - 8,84 - - - - - - - - - -  

KRW zuurstofpercentage 51,1 58,1 6,5 42,6 - - 52,6 - 65,6 - - - - - - - - - -  

Biotiek                                         

(korst)mossen 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

bijen, wespen, mieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

dagvlinders 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

fytoplankton 6 95 >6 6 0 0 11 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 

insecten overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

kevers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

libellen 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 

macrofauna 6 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 

nachtvlinders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

paddenstoelen 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 15 

vaatplanten 8 0 5 4 2 0 35 0 0 1 4 32 0 0 0 0 0 0 0 293 

vissen 10 0 >1 8 >2 0 >1 >3 0 12 >1 0 0 0 0 1 0 0 0 70 

vliegen/muggen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

vogels 11 13 8 18 13 2 13 19 0 0 0 23 0 0 1 0 0 0 14 630 

zoogdieren 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

zoöplankton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 

Som soorten 44 108 21 36 21 3 145 22 63 13 5 67 0 0 1 1 0 0 14 1835 

Groninger Lijst (GL)                                         

(korst)mossen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

bijen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dagvlinders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

kevers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

macrofauna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

paddenstoelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

vaatplanten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

vissen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 

vogels 8 9 7 10 7 1 7 7 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 7 335 

zoogdieren 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Som GL 9 9 8 10 7 1 7 7 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 8 350 

Rode Lijst (RL)                                       0 

dagvlinders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

libellen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

mossen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

paddenstoelen 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

vaatplanten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

vissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

vogels 3 2 2 2 3 1 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 107 

zoogdieren 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Som RL 3 2 3 2 4 1 2 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 122 

Wet natuurbescherming (Wnb)                                         

(korst)mossen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dagvlinders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

kevers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

libellen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

macrofauna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nachtvlinders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

vaatplanten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

vogels 11 13 6 18 12 2 13 19 0 0 0 23 0 0 1 0 0 0 0 599 

zoogdieren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Som Wnb 12 13 6 18 12 2 13 19 0 0 0 23 0 0 1 0 0 0 0 604 

Kaderrichtlijn Water (KRW)                                         

fytoplankton 0 46 5 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 

macrofauna 1 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 

vaatplanten 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

mossen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

sieralgentaxa 0 10 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 
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Tabel 3  Actuele gegevens Locatie 1 t/m Locatie 15 

Locatienummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

KRW-type M20 M14 M20 M14 M20 M14 M20 M14 M27 M27 M14 M14 M14 M14 M27 

Actueel                               
Abiotiek                               

KRW zuurgraad 8 5 8 7 5 9 7 8 8 8 8 8 7 8 8 

Redoxpotentiaal 174 237 134 152 280 83 161 155 145 166 174 144 139 156 146 

KRW zuurstofpercentage 95 104 104 102 106 106 107 105 104 99 83 110 93 81 115 

Elektrisch geleidend vermogen 910 236 479 357 293 652 368 469 1309 12360 1029 341 300 2117 468 

KRW Temperatuur 22,9 22,3 22,0 21,5 20,3 23,6 19,4 21,3 25,0 22,6 22,8 21,0 21,2 23,4 22,7 

KRW Zichtdiepte 135  > 150 > 150 >210 40 > 65 20 > 60 65 > 150 > 50 > 50 > 70 > 100 > 50 

Plankton                               

Fytoplankton                

Som Fytoplankton 38 18 21 32 5 25 29 56 54 12 39 73 42 43 28 

Som Sieralgen 7 1 1 4 0 3 8 5 5 0 5 12 13 1 3 

Natuurwaarde Sieralgen 3 2 1 3 0 1 4 3 3 0 2 5 4 1 3 

Aantal KRW soorten Fytoplankton 23 10 11 21 4 12 7 28 27 5 24 30 18 22 15 

KRW Fytoplanktonsamenstelling 0,7 - - - - - - 0,5 - - - - 0,6 - - 

Zoöplankton                               

Som Zoöplankton 15 6 6 8 6 10 7 12 18 10 9 17 15 19 12 

Relevante locatie? + - - - + - - - + - + + + + + 

Vegetatie   bedekking                               

KRW Emerse vegetatie 50 40 50 45 1 20 30 40 45 45 45 40 40 20 45 

KRW Drijvende waterplanten <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

KRW Submerse waterplanten <5 <5 <1 <1 <1 <1 <1 <5 <1 <1 <1 <5 25 <1 5 

% Totaal 5 5 50 5 1 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 

KRW % Kroos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

KRW % Flab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

KRW % Oevervegetatie 100 65 65 80 75 60 50 100 100 95 100 100 80 100 100 

Vegetatie   Soortensamenstelling                               

Som VEG 13 23 24 27 13 13 21 24 27 10 20 18 20 33 29 

Taxa Emers – oeverzone 2 4 2 6 0 2 1 5 4 2 11 6 6 16 8 

Taxa Drijvend 2 1 0 0 0 0 1 0 3 0 3 1 3 4 2 

Taxa Submers 9 7 4 3 0 3 1 8 11 2 13 12 10 20 13 

Taxa Oever 6 21 24 24 13 12 20 20 20 10 16 12 17 24 22 

Aantal taxa Groninger Lijst 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Aantal taxa Rode Lijst 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Aantal KRW-taxa  6 0 1 1 1 1 2 4 6 0 2 5 4 4 4 

KRW Beoordeling Vegetatie 0,50   0,00 0,23 0,00 0,23 0,10 0,48 0,51   0,36 0,54 0,44 0,44 0,40 

Aanvullende gegevens fauna                               

Som Dagvlindertaxa 2 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Som Libellentaxa 0 4 1 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

Som Sprinkhanentaxa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Som Vogeltaxa 5 1 5 4 3 6 5 5 5 0 4 3 2 3 0 

Soorten van de Groninger Lijst (GL)                               

bijen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dagvlinders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

libellen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

vaatplanten 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

vogels 4 1 3 3 1 4 3 4 5 0 3 2 2 3 0 

Som GL 4 1 3 4 1 4 3 4 6 0 3 3 2 3 0 

Taxa van de Rode Lijst (RL)                               

dagvlinders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

libellen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sprinkhanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

vaatplanten 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

vogels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Som RL  0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Taxa van de Wet natuurbescherming (Wnb)                               

dagvlinders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

libellen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sprinkhanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

vogels 5 1 5 3 2 5 4 5 5 0 4 3 2 3 0 

Som taxa Wnb 5 1 5 3 2 5 4 5 5 0 4 3 2 3 0 
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Tabel 4  Actuele gegevens Locatie 17 t/m Locatie 36 

Locatienummer 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 

KRW-type M27 M14 M27 M27 M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14 M12 M12 M14 M14 M14 M14 M14 M14 

Actueel                                       
Abiotiek                                       

KRW zuurgraad 9 8 9 9 7 8 7 8 8 7 8 10 8 8 8 9 7 8 8 

Redoxpotentiaal 19 183 124 70 207 140 165 110 138 147 137 28 109 159 138 106 136 85 111 

KRW zuurstofpercentage 117 81 118 118 105 97 102 84 91 60 96 184 81 92 92 120 98 85 95 

Elektrisch geleidend vermogen 456 443 664 628 476 709 363 554 837 113 647 414 453 328 576 256 92 770 1159 

KRW Temperatuur 24,9 22,1 25,3 24,2 22,7 23,5 21,5 21,3 22,0 21,4 22,7 26,3 23,0 21,0 23,8 23,2 21,6 21,3 24,7 

KRW Zichtdiepte > 75 120 100 25 45 230 >75 45 110 80 100 30 35 5 > 50 >73 >40 25 > 90 

Plankton                                       

Fytoplankton                    

Som Fytoplankton 34 63 58 78 64 34 40 63 34 48 59 44 43 8 51 50 64 35 52 

Som Sieralgen 7 9 5 3 10 1 8 4 3 12 6 1 0 0 4 19 6 1 3 

Natuurwaarde Sieralgen 4 5 3 2 4 1 2 3 4 2 2 1 0 0 2 7 4 1 3 

Aantal KRW soorten Fytoplankton 17 35 35 47 32 20 21 39 18 14 27 9 19 6 26 20 33 24 36 

KRW Fytoplanktonsamenstelling - - 0,6 0,4 - - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,4 - 0,2 0,5 0,4 

Zoöplankton                                       

Som Zoöplankton 15 19 12 11 9 9 4 15 10 13 13 5 7 2 18 17 13 7 7 

Relevante locatie? + + - - - - - + - - - - - - + + + - - 

Vegetatie   bedekking                                       

KRW Emerse vegetatie 45 25 30 50 45 15 1 50 40 45 30 40  60 15 20 1 60 5 40 

KRW Drijvende waterplanten <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <5 <1 <2 <1 <1 20 <1 <1 <1 

KRW Submerse waterplanten <5 8 5 <1 <1 <5 <1 <1 <5 <1 2 <1 <1 <1 <5 50 <1 <1 <1 

% Totaal 5 10 75 5 5 5 5 5 85 5 5 40 90 5 5 75 30 5 5 

KRW % Kroos 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

KRW % Flab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

KRW % Oevervegetatie 100 70 95 100 95 95 100 99 100 99 100 100  100 100 100 75 90 100 100 

Vegetatie   Soortensamenstelling                                       

Som VEG 17 36 21 13 32 46 20 44 32 25 15 21 11 7 16 19 15 11 32 

Taxa Emers – oeverzone 6 1 4 3 12 11 3 8 4 4 1 4 3 2 4 0 5 1 5 

Taxa Drijvend 1 2 1 3 2 7 2 4 4 2 2 0 3 1 1 0 2 0 2 

Taxa Submers 10 7 5 6 14 21 6 13 13 5 2 4 5 3 7 1 6 1 7 

Taxa Oever 11 31 20 7 28 36 17 38 22 24 13 21 7 7 12 18 13 11 30 

Aantal taxa Groninger Lijst 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Aantal taxa Rode Lijst 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Aantal KRW-taxa  5 6 1 2 3 8 3 5 8 2 2 1 2 1 4 2 2 2 3 

KRW Beoordeling Vegetatie 0,57 0,58 0,08 0,24 0,45 0,66 0,50 0,54 0,50 0,30 0,52 0,00 0,17 0,23 0,48 0,41 0,25 0,30 0,50 

Aanvullende gegevens fauna                                       

Som Dagvlindertaxa 0 0 3 0 1 0 3 1 2 0 1 2 1 0 3 0 3 1 1 

Som Libellentaxa 0 2 1 0 2 1 5 1 2 1 2 0 1 0 3 0 3 0 1 

Som Sprinkhanentaxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Som Vogeltaxa 4 4 3 3 3 2 1 4 3 0 0 3 4 0 1 0 0 3 3 

Soorten van de Groninger Lijst (GL)                                       

bijen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dagvlinders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

libellen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

vaatplanten 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

vogels 4 3 3 2 3 1 1 2 2 0 0 1 3 0 1 0 0 2 2 

Som GL 4 3 3 2 3 1 2 3 3 0 0 1 3 0 2 0 0 2 3 

Taxa van de Rode Lijst (RL)                                       

dagvlinders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

libellen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sprinkhanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

vaatplanten 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

vogels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Som RL  1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Taxa van de Wet natuurbescherming 
(Wnb) 

                                      

dagvlinders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

libellen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sprinkhanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

vogels 4 4 3 3 3 2 1 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 

Som taxa Wnb 4 4 3 3 3 2 1 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 
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