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l. Inleiding

Het voor U liggende onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het
R.r.z.A. met als doer een indruk te krijgen van de effekten die ont-
grondingen veroorzaken op het milieu van de Randmeren.

In het Gooimeer bij Huizen (fig. I) en in het Veluwemeer bij Harderwijk
(fiq. 2) zijn op respektievelijk I8 en 19 juli L9B3 2 reeksen van 5

monsters genomen met een bodemhapper (20xl6cm). Hierbij bestaat elk
monster uit 5 deelmonsters zodat, in totaal, 50 bodemhappen Ín behandeling
zijn genomen.

In het navolgende zal gezocht worden naar relaties tussen de verzamelde
makro-evertebraten en de aard van het substraat, aangezien te verwachten is
dat door zandzuigingen aanzienlijke veranderingen zullen ontstaan in de

samenstelling van de bodem.

2. Onderzoekslokaties

Gooimeer, Huizen west (fig. l, 3 en 4).
Deze zandput is meer dan 20 jaar oud (mondel. med. rijkswaterstaat) en heeft
een maximale diepte van ca. 20 m. De put bestaat uit een aantal- verschillende
zuÍggaten en heeft totaal een diameter van I km. De raai waarop de punten

I-3 en 5 zijn gelegen¡ verloopt in zuid-noordelijke richting. l4onsterpunt 4

is gelegen aan de oosbzijde van de zandput en de lijn 4-5 verloopt in
oost-westeli jke richting.
De oorspronkelijke Zuiderzeebodem bestaat uÍt grof- en fijn zand met een grote
hoeveelheÍd scheJ-presten. 0p de dieper gelegen monsterpunten neemt de hoeveel-
heid slib snel toe en de eigenlijke bodem van de put is bedekt met een dikke
laag zwart slib. De put schijnt te worden gebruikt voor het dumpen van

baggerspecie uit de Eem (mondeI. med. rijkswaterstaat).

mp.
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3

4

5

Tabel I: aard van de bodem en diepte van de bemonsteringen

bodem diepte (-m N.A.P.)
veen en fijn zand met zwart slib 3

zwart slib 7

zwart slib op veen en klei 20

grof- en fijn zand met schelpresten Lr5
kl-ei en zand met zwart slib 4r5
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fig. 3
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Veluwemeer, Harderwijk (fig. 2 en 5).
De zandput is 6 jaar oud (mondel. med. rijkswaterstaat) en heeft een

diameter van 500m. De diepte bedraagt maximaal ca. 8m. Evenals in het
Gooimeer bestaat de Zuiderzeebodem op de punten 6 en I0 uit grof- en

fijn zand met schelpresten. De raai 6-10 is zuidwest-noordoost gerÍcht.
Reeds op geringe diepte is ook hier de bodem bedekt met een dikke laag
zwart slib.
Voor zover bekend is in deze put geen materiaal van elders gedumpt, weJ-

wordt het uitgezogen zand ter plaatse gespoel<l en wordt het niet bruikbare
materiaal teruggezet.

ïabel 2: aard van de bodem en diepte van de bemonsteringen

mp. bodem diepte (-m N.A.P.)

6 grof- en fijn zand met schelpresten t
7 zwart slib op zand 3

I zwart slib op zand 7

9 zand met schelpresten en een weinig slib 3

I0 grof- en fijn zand met schelpresten I



3. Makro-evertebraten (tabel 3 en 4).

Bij de 50 bodembemonsteringen van 20xl6cm. zijn in totaal 1756

Chironomidae verzameld, verdeeld over 15 taxa.
De monsterpunten ?13r7 en I blijken geen Chironomidae te bevatten. Dit
zijn de punten waar de bodem is bedekt met een dikke laag zwart slib (fig. 3-5).
Deze monsterpunten representeren de situatie in het diepe gedeelte van de

putten.
De monsterpunten Ir5 en 9 zijn meer gelegen aan de randen van de putten.

De sliblaag is hier minder dÍk en naast de dominantie van chironomus gr.

pTumosus komen ool< enÍge andere taxa voor, zij het in kleine aantallen.
De punten 4r6 en I0 geven de situatie weer op de oorspronkelijke ZuÍderzee-

bodem. Het aantal taxa neemt toe en de dominantie verschuift van Chironomus

gr. pTumosus naar CLadotangtarsus spp. Tevens bevatten de monsters een veel-

groter aantal individuen.

Tabel 5: Indeling van de voornaamste Chironomidae-taxa naar toenemend

slibgehalte (in aantal indÍviduen)
4 610 9 L 5 2 3 7 BMonsterpunt

Tangtarsus spec.
CTadotangta-rsus spp.
Stictochironomus sqec.
Crg ptoch iîonomus spec .
PoTgpediTum gr. bicrenaxum
I4icroch i ronomus tener
PoTgpediTum gr. nubecuLosum
Chironomus gr. pTumosus

Tabel 6:
slibgehalte

t5
351 r59
65 75

r29

t-
3-
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2
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Aantal makro-evertebraten/t2 g"tungschikt naar toenemend

l'lonsterpunt

Chironomidae

0Iigochaeta

4
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1787

6
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5375

IO

2938

2I88
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1038
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1
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544
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Tabel 7: Indeling van de voornaamste Chironomidae-taxa naar toenemend

slibgehalte (in percentages)
l,lonsterpunt
Tangtarsus spec.
CTadotangtarsus spp.
Stictochironomus spec.
Crg ptochiîonomus spec.
PoTgpediTum gr. bicrenatum
Microchirenomus tener
PoTgpediTum gr - nubecul-osum
Chironomus gr. pTumosus

4 610 9 L 5 2 3 7 I
3

62

'1

40

952423

T9
t
9
6
2

l8
L5

2
31
I4

3
L7

I
3

5

I-
4

90 100

0p grond van de tabellen 5 en 7 kan een relatie worden gelegd tussen de

Chironomidae-taxa en het bodemtype.

In analogie met Klink en l4oller Pillot (f982) kunnen de volgende habitats
worden onderscheiden:

I. Psammaal - bodem bestaande uit zand

2. Psammopelaal = bodem bestaande uit zand en slib
3. PeIaaI = bodem voornamelijk bestaande uit slib
De hierbij behorende Chironomidae zijn:
l. Psammon of psammofiele faunaz Tangtarsus spec.

CLadotangtarsus spp.
Stictochironomus spec.

2. Psammopelon of psammopelofiele fauna:. crgptochironomus spec.
PoJgpediTum gr. bicrenatum
Microchironomus tener
PolgpediTum gr. nubecufosum

3. Pelon of pelofiele faunaz chironomus gr. pTumosus

De vertverkte bodernmonsters vertonen in de soortssamenstelling een graduele

overgang naar de verschillende habitats (m.u.v. cle eutope chironomus gr.
plumosus).

L2



tabel l
ZANDPUT HUIZEN I{EST 18-7-1983

IA lc 5a2c2ale zd ze la 3b jc )d je 4a 4b 4c 4d 4e

I
L2 Ll 15 rl 14

95426

jb 5c 5d 5eMonsterpunten

Tanypodinae:
Procfadius spec. (2+j) 2 I I I
P n " (4) i 2

0rthocladii-nae: =========
Pogonocladius consobrinus ( 4 )
PsectrocLadius gr. sordideTTus (4) I

Chironomini:
chirononus gr. plunosus (2+3) 3 2 L 44 20 15 19 23 2 I

Crqptochirononus spec. ( 2+3 )
c t " (4) I I
Dicrotendipes gr. nervosus (4)
GLtJptotendipes spec. (4) I 2 I
Mictochironomus tenet ( 2+3 )
M il " (4) I
M n ,, (p)
Parachirononus gr. arcuatus (4)
Polgpedilun gr. bicrenatun (2+3)

n (4)
P n gr. nubecuTosun (2+3)
P o " (4)
Stictochironomus spec. ( 2+3 )

TanytarsÍni:
CLadotangtarsus gr. attidorsun (p)
C n nancus (p)

TangtaÍsus gr. heusdensis (p)
T il spec. (2+3)
¡T n t /¿)

L7
64

t05
72 47

617
43 44

I
I
2

AantaI individuen:
Aantal taxa:

,$antal 0Iigochaeta:

= poppen

20 26 l0 It 22
3434

41 525

160 9L 99 122 L02
96567

48 I 12 18 200

2
I

T6 II II
III

282-T6 II 2L
( 2+3

(4
= 2l en Je stadium larven
= 4' stadium larven



tabel 4

ZAI'IDPUT HARDERWIJK 19-7 -1983

6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 7e Ba Bb Bc Bd Be 9a 9b 9c ad ge Loa lob rOc lod rOeMonsterpunten

Tanypodinae:
Procfadius spec.
Pil

Aantal individuen:
Aantal taxa:

Aantal 0ligochaeta:

(2+3)
(4)

2e
4"

lp) = poppen

(2+3)
(4)

1lr
132

0rthocladiinae:
Pogonocladius consobrinus (4) I
Psectrocfadius gr. sordidellus (4)

Cnironomini:
chironomusgr.ptunosus(2+3) 9 I lI 5 7 9 L7 13 20 14 9 9 2 II 17

ctgptochirononusspec. (2+i) - I 2 2

c n ' (4) r r I I 2

Dicrotendipes gr. nervosus (4)
cLgptotendipes spec. (4) t
Microchirononus tener ( 2+3 )
;t t " (4) 6

Parachirononus gr. arcuatus (4)
PofgpediLun gr. bicrenatun (2+3) 4

" (4) r
stictochirononus spec. (2+3) 17

Tan¡itarsini:
Cl-adotanvtatsus gr. atridorsun (p) 2

C il nancus (p)

Tangtarsus gr. heusdensis (p)
spec. ( 2+3 )

il /r l

96 7I 60 82 rr0 tlO
6697

257

I
3

4 2llrIl

I
2L2
3L32I

I
l0

2

I
I

tlt

IO
2l

12622

2
823

12 28
4
44

14 15
r24

r3 16 t8 lr

I
I2
73

I
I
l8

26 22

2
T9 L2

I
3t

5
2

rl 6
29 15

I
35
45

812IO
IO16 8

84 92 72
8I0 9

22 34 )4 35 41 88
2)3337

60 200 100 250 250 2 5 L6 3 rr 12 ) 3 r 100 100 r00 50 r00 100 50 50 50 r00

en 3e stadium larven
stadium larven



4. Konklusies.

Het lokale effekt van zandwinputten op het miÌÍeu in de Randmeren kan

alsvolgt worden geformuleerd:

- Vergelijken we de oorspronkelijke bodem in de Randmeren met de bodem die

ontstaan is na zandwinning, dan blijkt het laatstgenoemde type praktisch
geen bodemfauna te bevatten.

Aangezien echter de bodem van de zandputten bedekt is met een laag slib,
zou dit moeten betekenen dat er een onttrekking van het slib, met de daarin

aanwezige voedingstoffen, plaatsvindt ten gunste van het bodenstaande water

en de ondiepe delen van de Randmeren.

0m nu de effekten van zandwinning op het milieu in de Randmeren als geheel

in te schatten, dienen de volgende faktoren te worden onderzocht:

l. Wat is de herkomst van het slib? Wordt het voornamelijk gevormd uit
afgestorven fytoplankton of zijn er nog andere belangrijke bronnen waaruit

het slib wordt gevormd?

2. \Yat zijn de faktoren die invloed hebben op de bezinking van het slib?
Hierbij wordt gedacht aan stratifikatie, oppervlakkige en diepe stromingen'

pijlbeheersende maatregelen en scheepvaart.

3. Indien inderdaad een netto slibonttrekking plaatsvindt door de zandwinningen

wegen cleze praktisch dode oppervlakten dan op tegen de voordelen van een

lagere belasting op de opdieper gelegen delen?
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- De prijzen zijn exklusief verzenclkosten-
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