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SAMENVATTING

ln het ondezoek wordt de bodem van een viertal vennen geanalyseerd op resten van chironomide-larven
(dansmuggen). De hieruit ontstane bi van davennen wordt middels een pH flasse
indeling vertaald naar het tijdstip waa zuurd. Tevens wordt een relatie gätegO tussen
vezuring en de maatregelen die in het verleden ten b van landbouw en natuurbeheer li¡n '
uitgevoerd.

INLEIDING

Effekten van vezuring op aquat¡sche oecosystemen zijn een recent onderkend probleem in de
zwakgebufferde vennen van Nederland. ln deze voordracht wordt een ondezoeksgädeelte belicht dat zich
niet richt op de huidige kwaliteit van deze systemen, maar waarin het verleden uanãe vennen wordt
afgelezen uit het sediment. De technische mogelijkheden hiertoe worden ons aangeleverd door organismen
die in het verleden de vennen hebben bewoond en hed<enbare resten achter gelaien heben in het
sediment. Door nu laagsgewijze het sediment te analyseren op deze organisrñen ontstaat een tijdreeks, die
de biologische ontwikkeling aangeeft van deze vennen. Door middel vañ deze gegevens is het mogelijkeen
uitspraak te doen over het tijdstip van vezuring. ln deze fase van het ondezoef ial eveneens een poging
worden ondernomen om beheersmaatregelen, uitge ¡erd in het verleden, te kombineren met net ti¡äsç ian
vezuring.

MATERIAAL

Het sediment van_vier vennen is geanalyseerd op de resten van dansmuglarven lChironomidae). Het
betreft het Achterste Goorven, Gerritsfles, Groot Huisven en Beuven. Het eerste drieial is vezuurd içoesel et
al., 1978;van Dam, 1983; Buskens, 1983; Leuven et al, in press), terwijl het Beuven is geëutrofieerd
(Buskens, 1983). Hiernaast zijn van het Achterste Goorven en het Groot Huisven evenelns de sien^/ieren
(Desmidiaceae) geanalyseerd (niet in deze voordracht).

METHODEN

Bernonsteren van hel sediment

Het sediment van het Groot Huisven is bemonsterd met een perspex buis met een interne diarneter van
4,25 cm. De overige vennen zijn bemonsterd met een Al¡-corer (Ali, 1984) waaryan de inwendige diameter is
vergroot van 3,5 naar 7 cm. Op alle lokaties is in de ijsbedekking een gat gestagen, waarna de ðorer met een
rubber moker in het sediment is gedreven. Vervolgens is de bovenkañt ván Oe bu¡s afgesloten en met de
inhoud naar het laboratorium vervoerd.

Datering van hel sediment

Het sedimenl is laagsgewijze onderverdeeld en gedateerd met behulp van het isotoop 210p6. ps2s
dateringen ziin uitgevoerd-op het Lab. voor lsotopenîysica van de Rijksuniversiteit Groningen.



Biologische analyse van het sediment

De chironomide-kopkapsels van de sedimentfraktie à 150 ¡r,m zijn met behulp van een stereomjkroskoop
uitgezocht. Gekozen is voor een monsteromvang van ca. 500'halve kopkapsels. oãie resten zijn op naamgebracht met de meest recente determinatieliterátuur, waarbij Wiederh'otm'(19gg) ãñ rr¡o¡er niffät liseiã en
1984b) de voornaamste ovezichtswerken zijn.

RESULTATEN

lndelingvan de chironomiden naar pH klasse

ln aansluiting op Leuven et al. (in press) is een voorlopþe indeling gemaakt van de chironomkjen naar pH
voorkeur. Deze indeling is gebaseerd op literatuurgegeven! enezijOslArundin, 1949; Saether, 1979; Uoíier
Pillot & Krebs, 1981; Raddum & Saether, 1981; Reiss-, 1982; Walkär, îgge; Walker et al., 19g4; Walker et al.,
1985; Buskens, 1983;v.d. Hurk et al., 1995; Leuven et al. ¡n press) en ongepubliceerde
verspreidingsgegevens anderzijds.
ln tabel 1 zijn de in dit ondezoek aangetroffen chironomiden ingedeeld in 4 pH klassen.

Tabel 1. lndeling van de chironomiden naar pH klasse.

Acidobiont: pH < 5
Æamptoclad i u s submo ntanu s
Labru¡úinia longipalpus
Æectrocladius plaÿps

Acricotopus lucens
Cladopelma gr. laccophita
Cladotanytarsus gt. mana,ls
Demeijerea rufipes
Einfeldia spp.
Enüchiro no rnts albipe n nis
Hete rotrissoc I ad iu s ma rc idu s
Laute rb rnie I la agray loides
Microtendipes gr. chloris
Narccladius spp.
Pagastiella orophila
Polypedilum gr. sordens
Po lypedilu m nubecu losu m
St e m pe I I i n e I I a/Zav re I i a
Stenochironomus spp.
Stictochironomus spp.
Tríbelos intextus

Acidofiel:4.0<pH<7
Cladopelma gr. late ralß
D icrote nd ipes trito mu s
Endoc hi ro no mus te nde ns
H e t e rot a nyta rsu s ap ic a I is
Omisus? caledonicus
Paratendipes nud isquama
Psectrocladius psi lopte rus
Pse udoc hi ro no mus p ras inatus
Zalutæhia spec.

lndifferent
Chironomus spp.
Corynoneura spp.
Cricotopus spp.
Cryptochhonomus spp.
D e mic ry pto ch i ro no mu sv u I ne ratu s
Dicrotendipes sW.
Glyptote rúi pes g r. palte ns
Limrcphyes spp.
Parachirono nlurs gr. arcuatus
Pentaneurini indet.
Po lyped ilu m cf . u ncin atu m
Procladius spp.
Psectroclad ius g r. so rd ide I lus
Pseudorthocladius spec.
Tanytarsus spp-



De reden dat de groep indifferente chironomiden zo omvangrijk is, wordt niet veroorzaakt doordat deze
eringen. Het determinatieniveau is voor de meeste
niveau onderscheid te maken. Hierdoor vallen
ntiatie tussen de soorten verloren. Als voorbeeld
hironomus tenuistylus een kensoort is van
s uitsluitend eutrofe wateren bewoont

an geen onderscheid worden gemaakt tussen de
verschillende soorten en is het genus Chironomusats pÈ-inditterent gekarakterisee-rd.

Bijde behandeling van de diverse vennen zullen deze indilferente chironomiden buiten beschouwing
worden gelaten.

Achtersle Goorven

Het Achterste Goowen heeft in de vorige eeuw Het
Voorste Goorven ontv¡ng in deze periode water afk se
Broek. ln het begin van deze eeuw wees de Des
situatie in het Voorste Goorven. Het Achterste Goorven bezat toen reeds een oligotroof karakter. De dam
die het Voorste Goorven van het Achterste Goorven scheidt is minstens tOO jaar-oudiv. Dam pers.
comm.), zodat het ven minstens 100 jaar geïsoleerd is. 

^Deze 
gegevens zijn ielevant òi¡ Oe intärpretatie

van figuur 1, waarin de dateringen zijn ontleend aan 21Opp Ueþatingen in í<ombinatie met
D.esmidiacege-analyses in het sediment en historische gegevens oùer deze groep (Heimans, 1925;
Heimans, 1960; Coesel et al., 1g7g).
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Fig.1. Veranderingen in de samenstell¡ng van de differentiërende chironomiden in het sediment van het
Achterste Goorven. Zie Bijlage 1.

De invloed van vezuring op de fauna van het Achterste Goorven lijkt geinitieerd te zijn in het eind van
de vorige eeuw en is duidelijk aanwijsbaar in de periode tussen lgoo-1g40.
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Genitslles

Dresscher et al. (1952) geven een historisch ovezicht van de waterchemie en vegetatie-ontwikkeling
vanaf 1916 tot 1950. Op grond van de chemische bepalingen uitgevoerd in deze periãde wordt
gekonkludeerd dat het ve¡ aanvankelijk geëutrofieerd is onder ¡nvloed van het aangren=ende bouwland
en vervolgens vezuurd. De diatomeeën uit de dertiger jaren wijzen op een lichte eutrofiëring. tn l9S0
trelt men diatomeeën aan van zuur oligotroof milieu. De desmidiaceeën zijn slechts vezameld in 1g1g en
1950. De meeste soorten die in 1918 zijn aangetroffen zijn in 1950 niet meer aanwezig. ln 1g50 wordrde
desmidiaceeën-flora kenmerkend genoemd voor extreem zuur, arm oppervlaktewater. De
vezuringsindikator bij uitstek is Staurastrum punctulatum (Coesel et al., 1g7B; Klink unpubl.). Deze
soort, dominant in 1950, is in 19i6 niet aangetroffen.

De literatuurgegevens wijzen op een periode tussen 1930 en 1950, waarin vezuring een rol begon te
spelen. ln figuur 2 wordt het etfekt weergegeven van de vezuring op de chironomiden-fauna rond ig¿g.
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Fig.2' Veranderingen in de samenstell¡ng van de differentiêrende chironomiden in het sediment van de
Gerritsfles. Zie Bijlage 2.

Groot Huisven

Tot 1950 heeft het Groot Huisven gediend als doorvoerbekken voor het wafer afkomstig uit het hiervan
ten zuiden gelegen gebied. Dit leidde in de winter tot een verhoogde afvoer van het venwater met als
gevolg dat het ven in ds zomer regelmatig droogviel. De Vereniging tot Behoud van Natuurnþnumenten
sprak hierover haar bezorgdheid uit. ln 1950 is hieraan een einde gekomen door het plaatsen van een
schot in de afvoersloot en tevens werd de ve
Dijk, 1953;Glas, 1957; Beije, i976;van Dam
1957). Beije (1976) merkt op dat naast de ve
van opkwellend grondwater verantwoordelijk
opgetreden.
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Fig.3' Veranderingen in de samenstell¡ng van de differentiêrende chironomiden in het sediment van het
Groot Huisven.Tie Bijlage 3.

De veranderingen in de chironomiden-fauna van het Groot Huisven hebben zich in zeer korte tild
voltrohiken. Het jaartal 1947 kan gezien worden als de laatste periode waarin de chironomiden-fauña nog
wijst op een niet verzuurde situatie. ln de hieropvolgende periode neemt, in analogie met de reeds
besproken vennen, het aantal circumneulrale chironomiden sterk af. Afwíjkend is ãchter dat zelfs de
acidofiele Chironomiden een afname vertonen, verooaaakt door een zeer dramatische toename van de
acidobionte chironomiden.

Beuven

ln de vorige eeuw stroomde twee beekjes in het Beuven: de Peelrijt en de Witte Loop. Naderhand
heeft men de stroomrichting van de Witte Loop omgedraaid om via hel Beuven het ontginningswater van
de Peelrijt beter te kunnen afvoeren. ln 1941 is een kanaat door het Beuven gegraven, die de peelrijt
verbond met de W¡tte Loop om daarmee de afvoer nog meer te bespoedigen. Oe kontinue beinvloeding
vant¡et ven door ontginningswater heeft geleid tot eutrofieëring (pers. comm. G. Arts).

Door het grillige verloop van de z'loPb analyses in het sediment van het Beuven is het niet mogelijk om
een tijdproliel voor dit ven af te leiden. Uit de soortsamenstelling van de chironomiden kan echter wei
worden afgeleid dat de diepere lagen ouder zijn dan de oppervlakkige lagen.

ln tegenstelling tot de vezuurde vennen treden nauwelijks veranderiñgen op in de verschillende pH
klassen (zie figuur 4).
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Fig.4. Veranderingen in de samenstelling van de differentiêrende chironomiden in het sediment van het
Beuven. Zie Bijlage 4.

KONKLUSIES EN DISKUSSIE

Tabel 2. veronderstelde relatie tussen beheer en tijdstip van vezuring.
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Achterste Goorven
Gerritsfles
Groot Huisven
Beuven

Geëutrofieerd Tiidstip van vezuring
ca.1920
ca.1940
ca. 1950

nee
1 930-1 940
nes
1940-1985

Op grond van de indeling van de chironomiden naar pH klasse leidt dit ondezoek tot de bovenstaande
konklusies. Een aantal faktoren dient echter ter diskussie te worden gesteld.

grond u"n 210p6 isotopen
hterhalen verstor¡ngen
Goorven wijkt enige

in pH klasse geijkt te worden aan de hand van de
inventar¡satiegegevens die vezameld zijn door de medewerkers vai de Katholieke Universiteit te
Nijmegen.

Ten slotte is een indeling naar abundantie een subjektief kriterium. Statistische bewerkingen zullen
lnoeten aantonen of andere krileria, zoals een indeling naar presentie, betrouwbare resultaten
bewerkstelligen.

DANKWOORD

Dit ondezoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne, afdeling
Lucht (Projekt 621.044-01 ).



LITERATUUR

Ali, f., 1984. A simpre and efficient sediment corer lor shallow lakes.
J. environ. Qual. i3 (1): 63-66.

Beije, N.M., 1976. Vennen op de r.
L.H. Wagenigen, Natuurbehe

Brundin, L., 1949. Chironomiden dersudschwedischer Urgebirgsseen.

der de chironomiden, en de vegetatie van een
stilstaande wateren op de Nederlandse

U. Nijmegen, Rapport 159, 75 pp.
, 1978. Oligotrophicat¡on and eutrophication
reflected in their desmid flora.

Dam, H. van, 1983. vennen in Midden-Brabant. R.l.N. Rapport gg/2g, 125pp.
Dresscher, Th. G.N. et al., 1952. De Gerritsllesch bij xootw¡i.-t{ydrobiobdiéche Ver. 4: 1-zz.Glas, P., 1957. Rappod vennen campina en oistenrvijt. naópons.o.L.,Sãpp.
Heimans, J., 1925. De Desmidiaceeënflora van de oiiten¡riir<sà vennen.

Ned. Kruidk. Arch. 31:245-262.
Heimans, J., 1960. Desmidiaceeën in de vennen van het natuurreservaat Oistenruijk.

Hydrobiologie van de oistenrvij Hydrobiotogische ver. s: zs-42.
Hurk, J.M. van de, Mooren, C.G.F. der, 19g5Vergelijkend hydrobiologisch o bufferdven in Noord-Brabant. Lab. Aquatische Oe nñ
Leuven, R.S.E.W., Velden, J.A. van der, Vanh ,,Y'

lmpact of acidiiication on chironomid commini ess'

Netherlands. Proc_.11j the rxth lnt. symp. on chironomidae. Bergen Nomay.
Moller Pillot, H.K.M., r9B4a. De rarven úañ oe Nedertandse chironõmidae (Digera)
.. .(lnleidingl Tqnypo.qnae, Chironomini). Ned. faun. Med. 1A: Zt7 pp.
Moller Pillot, H.K.M., 1984b. De larven van de Nederlandse Chironomidae (Diptera)(Orthocladi faun. Med. 18:17S pp.
Moller Pillot, H 1. Concept van eenovezicht van de oecologie vanchironomid 41 pp.
Raddum, G'G' . Chironomid communities in Nonrvegian lakes with different
_ degrees of acidification. Verh. int. Ver. Limnot. 21: 399-405-
Reiss, F., 1982. Die chironomidenfauna des Murnauer Mooses in oberbayern
^ (lnsecta, Diptera). Entomofauna Suppl. 1:263-2gg.
Seather, O.4., 1979' Chironomid communit¡es as water indicators. Holarctic Ecol. 2: 65-74.walker, 1.R., 1982. The chironomidae (Diptera) of shallow, humic laxes ano uotp";l;

and their value as palaeoenvironmental indicators. Thesis University WateAõo, ZS Ëp.Walker, 1.R., Fernando, C.H & Paterson, C.G., 1984. The Chironomidlauna of four shallow,
humic lakes and their representat¡on by subfossil assemblages in the surficial sediments.
Hydrobiologia 112: 61 -67.

, c.G., 1

pools in
Hydrobi
cht van tal

bezittingen der vereniging. Jaarboek Verenig
1950-1953, pp. 1 i4-123.

Wiederholm, T., 1981. Associations of lake-living Chironomidae. A cluster analysis of
Brundin's and recent data from Swedish lakei. Schw etz.Z. Hydrol. 43: l4Oj1SO.

Wiederholm, T., 1g8g. Chironomidae of the holarctic region.
Keys and diagnoses part 1. Larvae. Ent. scand. Supó1. 19: 457 pp.


