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b¡j Langbroek

Samenvatting

In de om'eeving van Langbrræk is een gebied onderzocht behorende tot de
iJrîäiî1"åï;X.Xr"-oJ"åilt;ä;inaep.ouincieurechrrndir
1996. en vegeÞûe uit t97g ver_seleken met die in l99l _

fo-ortm en vegetaties die gevoeli_e !,^_r_^ .inlaten van gebiedsvreemd water e -, 
verdrogittg,

lntensieve veehoude .. ..

."ll"oÍo "." ."0*î#å,Xîlå'rrå"",rar.^_ _.'äJîJî:i:i-'
iäJ,îlîj,Xtrli:,':i1"".á*1"ffi;i.iüTJ;"i,,îf î';ffi g
srerkbemes,";*-Jåïi:trtrffJffi;lfiw:ri.:n::n_
Aanbevelingen voor v.erder onderzoek hebben beûekking op het verder
#:*trå:i.rJff;ru\"p"J""ããlìääriestussenn¡verìeren<re
geregd"*-ã",iläiiJä:tffi :'i"i|."ï,,:ï^*"u;;;;"skunnen sroppen en een aanzer _qeven "*. nåïälìffi.iiHfllJ,î0"watergebon<ten naruurlijke o"ri"riår rrîi geuiø.

1
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fnleiding1

houdin_esplan van de

,m.-I*ot"''**är"f#ii'"iîä:i:ï:i:::"o""'*
tevensgemee^.lTn zch <loor een hq
,oo.t",,. 

""",*d,'ffiå :il:".rî:ä#iifr : ïïå* ;,
meens chapprer. i;r;l 1*'" t-1" van e ven wi chri ghei d
sPecirìeke,:il; JíeI: T-te Fñrw-gebieden

onderzoek ;Ë,-u*;.:11!'ht'"t Met behulp va'rvorden we,egewerkt '--^;fudie zal deze kennisachrersland

iili"".
Het doel van het onderzoeh datbeschrijvi ng u* or r""ll: :::
oeverpranren;, 0".,.T3119 

vese is een

¡.ii.çlnt*r*xn:*vandiewaa¡denende ,,.,Beve¡tuele verandering"";;;";"ä:ï.:: 
aanaano"ueringe,i,äïi-#"1iff ."#:f_ï*,*

I en 1991 zijn aaneelr
oe P¡o v¡ncî : ä;="ï::11 

door mede werkers van
het tot 

"*o nãå"îi31:vens een wezen.lijke
'an dit rapport, wâårvo¡¡ 6¡2s

De eindverannvoorde
uppervlakewater 

vz 
'Ukteid van het onder

srudie. o" p.ovinciË 'ïäit::k berust bij Bureau
, opdrachtgever 

v¿¡.n cleze

uaSense @ - 97.Ogg7





bij Langbroek

Gebiedsbeschrijving

Het studiegebied (oppervrakte ca. 600 ha) rigt voor het grootsre deer in <ie
n voor een klein deel in de gemeente
bied wordt volgens het

_eebieden)omsroren<ro",*o"åi'J.H,TläiÍ'"li?,!f,#T.lJffi 
;",,Sandenbur-eerlaan (Frg. r). r" o"iuioigã studie zijn deze*r"-äi'äå""

"i$i,",åi"ar, 
maÍìr zijn ook retevantele_qevens uir de naåsre omgeving

Het gebied ligt op de
Heuvelrug, met zandi
Nabij de Kromme Rij me Rijn'
tussen de .everwallen en de Heuverrug is onder invroed 

"u, 
**"ríITåvan de stuwwal en o

kom onßtaan, *"ttã ]]I ""n 
lange smalle

soms een venig karakter heeft (Lang 
slge omstandigheden

De sloten die loodrecht op de
het water van diepe of ondiep
de weûeringen. In veel van Oã
v¿ùr water út de bodem, door uitvl
vliezen van ijzerbacteriën. De meeste

uit van hakhoutcomplexen
tering watert bij Odijk af
ogte kan via de
ingetaten (Beltman 19g3,
in noord-westelijke

AquaSense @ - 97.0887



Gebiedsbeschriiving

441

146

1,15

114

Figuur i. Omgeving van Langbroek met af,erenzing van ltet HW-W gebied

2.1 . Vel dw erkzaam heden

De gegevens zijn verzameld op een manier die zoveel mogelijk
vergelijkbaar is met die van de inventarisatie uit 1978. In beginsel is

gewerkt volgens de Handleiding flora- en vegetatie-inventarisatie van het

Bureau Milieu-inventarisatie van de Provincie Utrecht (1994). In
augustus 1996 njn zoveel mogelijk dezelfde locaties als in 1978 via
dezelfde looproutes bezocht (zie ook figuur 2).

Sloten zijn onderverdeeld naar secties met een wijwel homogene

vegetaties. De secties zijn maximaal250 m lang. De locaties zijn op een

kaart (schaal I : l0 000) ingetekend.

De abundantie van de soorten is als volgt genoteerd:

zelden voorkomend in opname

hieren daar voorkomend I
algemeen voorkomend
dominant voorkomend

Hierbij handelt het steeds om de aandachtssoorten uit het plan van

aanpakHWW

0

2
3
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(Specken en Hoßra.
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"ï 
f ï ïü;å1 

ffi*ffi l iT i;i iTlx: ;ii l î:îiå:""

re @ - 97.0BBZ





Slootvegetaties bii Langbroek

verwerking van de gegevens

De gegevens zijn verwerkt aan de hand van de opnamen van de
individuele plantesoorten en op basis van de vegetatie_typering. In
beginsel is gewerkt overeenkomstig de "Handreiding ttora 

"n 
,n"g"t"ti"-

opnamen 1994" van het Bureau Milieu-invenfarisatie van de provincie
utrecht. Hierbij is het 200x200 m brok gebruikt ars topografische
eenheid.

In figuur 2 wordt een voorbeeld gegeven van de kaartjes waarop de
opnamen zij n genoteerd.

AquaSense @ - 97,0887



Figuur 2

Verwerking van de gegevens

Ingetekende opnamen
1978

r996

Opnamekaartjes uit 1978 en 1996 op schaal I : 5000 (Omcirkeld zijn de

opnamen die niet overeenkomen tussen beide jaren.l.

Van de inventarisatie-eenheden zijn alleen de weteringen (IE 43) en de

sloten, slootkanten en greppels (IE 45) in de vergelijking betrokken. In
1978 zijn alleen de sloten in grasland aangeduid met IE 45. In T996 zijn
ook sloten in bosjes geihventariseerd onder ß' 45.In 1978 zijnze
genoteerd bij de IE van het betreffende bostype (bv. IE 12.

ElzenlEssenhakhout of IE 07, aanplant van WilgenÆopulieren).

Aanvankelijk lag het in de bedoeling om de gegevens van 1978 en 1996

te vergetijken op opnameniveau. Van deze optie is afgezien omdat in een

aantal gevallen de opnamen tussen de afzonderlijke perioden niet

overeenkwamen (zie figuur 2). Op basis hiervan is besloten om de

gegevens te vergelijken op basis van de 200*200 m blokken. Daarnaast

zljn a aan het gegevensbestand nog relevante opnamen toegevoegd uit
1978, 1 99 1 en 1992 buiten het l{WW-gebied om de beschikbare

informatie zo veel mogelijk te benutten.

De vergelijking tussen de gegevens uit 1978 en de recente gegevens

(1991192 en 1996) is tot stand gekomen op <le volgende wijze:

o De geinventariseerde blokken uit 1978 vonnen de basis voor de

vergelijking.

o De gegevens uit 199ó zijn vergeleken met de gegevens uit de

overeenkomstige blokken in 1978.

AquaSense @ - 97.0887 10



Slootvegetaties bii Lanqbroek

o Blokken
uir 199ó 

aar is uir 1979, maar niet

van deze 
et inventarisatie_gegevens

o In 1978 geììrventariseercre (e'i'gevoerde) brokkerì wa¿ìrvan seelì
gegevens beschikbaar zijn uit lggt/920f 1ggó zijn nier betr;kken bi¡
de ver,eelijking.

Tabel l. verdering van de inventa¡isatieblokken over de afzonderlijke
perioden

Iaar Soorten
aalta-l blokken

Vegetatie

aantal blokken
1978

t99t/92
r43
44
99

r35
40
95

4.{6

144

t91E
1996t99t/92

Figuur 3- Geihven¿ariseerde blokken die gebruikt ziin voor de evaruatie van de
soorten

AquaSense @ - 97.0887



Ven¡¡erking van de gegevens

-HS

1,¡''7

,{.¡6

#5

l¡f

r978 I 99 l/92 199ó

op soortsniveau:

Figuur 4. Geïnventariseerde blokken die gebruikt zijn voor de evaluatie var de

vegetaues

Vergelijking van de beschikbare gegevens

Van alle 200 * 200 m blokken is het aantal opnamen van een betreffende

soort vergeleken met het totaal aantal geïnventariseerde opnamen in het

betreffende blok

Genriddeld zljner per blok respectievetijk2.ss (1978) en2.26 (1991/96)

opnamen gemaakt. Omdat het aantai opnamen in 1991/96 niet
overeenkomt met die uit 1978, zijn de opnamen per plantesoort

gerelateerd aan het totaal aantal gemaakte opnamen per blok.

Indien een soort iu 2 opnamen in een blok is aangetroffen, terwijl in dat

blok (in die periode) vier opnamen zijn gemaakt, dan is de frekwentie van

voorkomen 501o.Deze ftequenties zijn verdeeld in de volgende

frequentieklassen:

frekwentie
07a

I -254o
26 - 5OVo

5l -757o

76 - 100ÿo

klasse
0

1

2
3

4

*:

AquaSense O - 97.0887 12



Slootvegetaties bii Lanqbroek

op deze wijze heeft iedere soort in ieder van de r43 brokken een
bepaalde frequentiekrasse (0 - 4) in de periotte r97g zower ¿Lrs inl99l/92 of 1996.

de gegeverx van de blokken met frekwentie > 0 (in
).nU !e vergelijking beûokken. De basisgegevens
abel2.

Tabel2' voorbeerd van de gegevens zoaTs ze starisdsch zijn getoetsl
Soort: Lysimachia nummutariã llenningkruid)

152.6

t53.6
153.ó

154.2

154.2

r54.4
154.4

155..1

155.4

155.6
155.6

445.2

445.6

146.4
444.6

445 6
445.6

445.8

145.4

445.6

445.6

445.8

2

o
0

I
2

4
2

0

0

2

0

I
3

0

2

0

2

2

2

0

0

op vegetatieniveau:

-Deze 
gegeverx zijn vervolgens ge

Vy'ilcoxon rangtekentoets (m.b. v.
er in dit -eeva (eemringkruid) geen aarbij

waügenomen.

oden zijn uitgedrukt in aan_ of
edrukt in respectievelijk 0 en 1. Op
met de tekentoets (SPSS vs 7.0,

AquaSense @ - 97.0887
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Slootvegetaties bij Langbroek

4 Resultaten

voor zower de pranten als rJe ve-qetaties is een vergerijkin,q gemaakttussen her voorkom:" t." 
l9l_8 "n 

in o" periode rgér_ô0. HrË;¡ rn.,",worden opgemerkt dat in 1g7g niet conseque't a'e aandachæsJorten zi-ingenoteerd' evenmin als er in ate gevaten vegetatres zijn opgenomen. In1991-96 is dit wer h"i q:.y{ oit ñeen ror gevolg crar een geconsrareerdeafname ook daadwerkelijk berekenr o.i.ri
seconsrareerde vooruirsang, hoeft "..- fl;::ijåi:T!|#,-;å:::."*
ook daadwerkelijk rs toegenomen. Immers indien de soort in lgTgnauwelijks is genoßer<l(te algemeen), da' kun'en er*ere ofn-amen uit199ó ar een vooruitgang su-qgereren. In het onderstaande worden eerst desoorten besproken, waarbij een significante verandering rs w¿uìrgenomen.vervorgens wordt aandacht uesteä aan ogarronoertijk vegetaties. In hetvoigende hoofdstuk worden deze bijeengãuo"gO en gezocht naar demogelijke oorzaken va¡r deze ueraoáe.irigen.

4'1 ' verander¡ngen van de atzonderrijke
plantesoorten

de
de

en 1990 uit het digitale bestand

AquaSense @ - 97.0gg7
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Resultaten

Tabel 3 Plantesoorten die getoest zijn op een verarldering van voorkomen in

1978 ten opzichæ van 1991-96

Toelichtin_s

= Lichtgetal (l donker - 9 volle licht)

= Vochtgetal (l sterke droogte - 12 onder water)

- pH getal (l sterk zure indicator - 9 kalVbasenrijkdom indicator)

= Stikstofgetal (l zeer stikstofa¡m - 9 overmatig stikstofrijk.l

UFKklasse 3 3 =zeldzaam.5=minderalgemeen, 6= vrij algemeen, 7 =
algemeen, 8 = zeer algemeen, 9 = uiterst algemeen

Verandering

- = achten:itgang

Q = geen achter/vooruitgang

+ = vooruitgang

-l+ significant (p < 0.05)

--l++ zeer significant (p < 0.01)

---l+++ zeer significant (p < 0.001)

Bespreking van de afzonderlijke soorten en vegetaties vindt plaats aan de

hanrl van de Nederlandse oecologische flora (V/eeda et al., 1985 - 1994)

en de delen 2 en3 van "de vegetatie van Nederland" (Schaminée et al.,

1995 en in druk).

L

F

R

N

L F R N I]FK40 UFK9O VeranderinNaamWet. Naam
Dotterbloem
Kamgras
Waterviolirr
Biezeknoppen
Echte
Fijne Waterranonkel

Zeegroene Muur
Haarfonteinkruid
Slanke waterkers

Kleine watereppe

Hennegras
Valse voszegge

Tweerijige zegge

Hoge cyperzegge

Kale jonker
Brede waterpest

Moerasspirea
Paarbladig
Gevleugeld hertshooi

Penningkmid
Grote boterbloenr
IJle zegge

'7

8

7

8

7

7

5

8

8

6

I
7

7

7

7

8

7

4

7

-)

7

7

9
5

l2
7

7

11

9

l1

.t0

9

9

9

I
12

I

5
A

6

4

5

I
6

8

6

4
'7

I
,7

6

6

6

4

4

-1

6

2

4

6

5

5

;
'1

5

,5

5

7

6

4

9

I
I
9

6

I
-)

7

I
7

8

7
'7

9

8

8

5

7

9

7

6

8

9

8

I
I
8

8

6

8

6

1

I
8

8

8

I
9

7

8

5

8

9

ó

I
9

0

0

0

0
n

0

0

0

0

0

0

0

+++
#+
+++

Berula erecta

Calamagrostis canescens

Carex cuprina
Carex disticha
Carex pseudocyperus

Cirsium palustre

Elodea canadensis

Fìlipendula ulmaria

AquaSense @ - 97.0887 16



Slootveqetaties b¡l Langbroek

In het argemeen kan uit tabel 3 worden afgelezen dat de meeste soortenlichtbehoevend zij'. Ateen carex.*oàln" zegge)is een echtebosplant' De meeste planten bewonen het water of vochtige tot nâttebqlems. Aìleen Cynosurus cÌristatus (Karngras) en Lysimachianummula¡ia (penningkruid) bewonen een madg vocfrtge bodem. Demeeste soorten hebben een circum'eutrâre tot b¿nischJsandpl;ß (R_getal = ó). De soorten van zure bodems zijn met name Juncusconglomeratus (Biezeknopen), stert aria patustris (Zeegroene muur) encirsium palustre (Kale jonker). De r 
""r-r" 

,*a"n bewonen een matis

die meer voorkomen op stikstofrij rten

Alle soorten uit taber 3 zijn momenteer algemeen in Nederla'd. Eenaantal
Poram 1940 _ lg9o.

zeldza vooruitge_eaan van een
ant in 1990.

4.1.1, Soorten die zijn achteruit gegaan
Dolterbloenl (Caltha
palustris)

Kamgras (Cynosurus
cristarus)

Wate rv io I ier (Hottonia
palustris)

In 1978 is de Dofterbroem aangeroffèn in 6g opnamen verdeer<l over 30blokken. In 1991-9ó resteren 
"i 

no-e r7 opnamen uit 9 blokken (bijlage 1,fìguur t).

In het cultuurlandschap groeit de Domerbloem drassige hooilanden. Deachteruitgang v¿m deze prant staat in direkt verbantr Jret oe on*ur..rngen bemesting vandezehooilanden en het omvormen tot we'and. DeDotterbroem kwarn in 1g7g nog voor in versch'rende aeren van hetonderzoeksgebied. Momenteer zijn de vindpraatsen geconcentreerd in hetuiterst oostelijke deel van net geOie<t.

rn 1978 zijn er 2g vindpraatsen genoteerd in 19 blokken. rn l99L-96 zijner nog slechrs 2 vindptaatsen geteld in 2 blokken (bijlage i, fguur Z).
Kamgras is een f¡pische weideplant op voedselrijke bodem. Bijomvorming tot hooilanJ verdwijnt Kamgras binnen enigeiaren. zw'ebemesting, behorend bij modern weioenJrreer heeft er toe geleid dat ooklanderijk Kamgræ sterk rs teruggearongen ten behoeve vzur Engelsraaigras (Lolium perenne).

rn 1978 zijnTl vindpraatsen van de waterviorier bekend. Deze zijnverdeeld over 2g blokken. ln l99l_g6resteren nog slechts 30vindplaatsen in 17 blokken (bijlage l, figuur 3).
De waterviolier is eenplant vari opkwellencl grondwater waarin hetfosfaat gebonden ro.dlurt] tret opgetoste fzer (Bloemendaar en Roerofs,I 98 8 )' zow el .ntwatering (verminãerinj u* de kwelin vtoed) alsvermesting verdraagt de prant niet. ondLks dat is watervioú". n,rgsteeds een zeer algemene plant. Waterviolie
hetgebiedu**"i,g,.n."rueuwe'".orr"r"l1ii3ÏJ,',litJ:ät:i'"1tff '
het westelijke deel van het onderzoercã"ui"à.

AquaSense O - 97.0987
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Biezeknoppen (Juncus

conglomeratus)

Echte koekoeksbloent
(Lychnis flos-cuculi)

Fiýrc waterranonkel
(Ranunculus aquatilis)

Ze e gro ene muur (Stellaria
palustris)

Haarfonteinkruid
(Potamogeton trichoides)

SI anke w ût erker s (Rorippa
microphylla)

Resultaten

In 1978 zijn Biezeknoppen op 53 lokaties waargenomen, verdeeld over

23 blokken. Recent zijn nog 2l vindplaatsen over in l5 blokken (bijlage

l, figuur 8).

Als relict van voormalige blauwgraslanden houdt hij soms lalg stantl.

Veranderingen in de waterhuishouding, bemesting en beschaduwing
worden door deze slechts in beperke mate getolereerd. In het

onderzoeksgebied kwam Biezeknopçen vooral voor langs de Gooyer

Wetering. Daar zijn alle vindplaalsen verdwenen. Biezeknoppen komt
momenteel verspreid voor in het gebied.

In 1978 zijn 108 opnamen gemaakt met daarin de Echte koekoeksbloem.

In 1991-9ó is dit aantal teruggelopen tot slechts 19 opnamen. In 1978 is

ile soort in 45 blokken waargenomen en recent nog maar in 14 (bijlage l,
figuur 4).

Evenals de Dotterbloem hoort ook de Echte koekoeksbloem thuis in de

natte hooilanden. De Echte koekoeksbloem is landelijk achteruitgegaan,

hetgeen is terug te voeren op ontwatering, vermesdng en omvorming van

hooilandbeheer naar weidebeheer in een gedeelte van het jaar. De meeste

vindplaatsen liggen momenteel in het oostelijke deel. Met na¡re in het

midden van het onderzoeksgebied zijn erg veel vindplaatsen verdwenen.

De Fijne waterranonkel is vanaf 1978 van 44 opnamen in 18 blokken
achteruitgegaan na:r 2 opnamen in 1 blok (bijlage l, figuur 5).

Fijne waterranonkel kan talrijk voorkomen in kwelsloten op de grens

ntssen de hoger gelegen zarulgronden en kleigebietlen. Het water mäg

maar weinig fosfaat en ammonium bevatten. Dit betekent dat de soort erg

gevoelig is voor bemesting. In het onderzoeksgebied kwam de soort

uitsluitend voor nabij de Gooyer Wetering, waar het water van de

Heuvelrug opkwelt. De huirlige vindplaats tigt bij het Lantlgoed

Broekhuizen.

In 1978 is in 18 opnamen Zeægroene muur aangetroffen in 9
verschillende blokken. In 1991-96 is geen enkele waarneming meer

vermeld (bijlage 1, figuur ó).

De soort is kenmerkend voor moerassige hooi- en weilanden. Met het

ontwateren van deze graslanden is ook de Zeegrtæne muur uit dat

landschap verdwenen. De soort kwam verspreid voor in het

ontlerzoeksgebied.

Vanaf 1978 zljn 50 vindplaatsen in 1ó blokken afgenomen tot 21

vindplaatsen in 6 blokken (bijlage I, figuur 7).

De soort is sedert 1960 sterk in opmars in Nederland en is van een

zeldzune soort een wij al-eemene soort geworden. Des te opmerkelijker
dat de soort in de omgeving van Langbroek is achteruitgegaan.

Haarfonteinkruid is htxrfdzakelijk een plant van sloten en komt da¿r

dikwijls voor op plaatsen met kwel. De soort kwam in 1978 voor in de

omgeving van de Willemshoeve langs de Gooyer V/etering en bij Nieuw
Dijkhoeve aan de Langbroeker Wetering.

In 1978 njn3l vindplaatsen geteld in 13 blokken. In 1991-96 zijn er nog

13 vindplaatsen in 9 blokken waargenomen (bijlage 1, figuur 9).
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In Nederland komt slanke waterkers voor langs beken en kwelsloten metvtxdselrijk water en verder in drassige weilanden. In tgTg kwam rreSlanke waterkers vooral voor in de omgeving van Sandenburg en ten
100rden 

v¿ur overra.ngbroek. Momenteèr r_egen de brokke. verspreid doorhet gebied.

4.1.2. Soorten die misschien ziin toegenomen

Zoars eerder ar is aa'gegeven, zij'in lgTg geen systema[ische notities
plantesoorten. Di r bij de
t geconstateerd di heeft
soorten is het aan namen

IJle Zegge (Carex remota)

K ikke r b e e t (Hydrocharis
morsus-rimae)

M o e r as r o lk I av e r (Lotus
pedunculatus = uliginosus)

uit 1978 worden 31 vindplaatsen vermeld verdeeldover 14 blokken. In1991-96 is dif aa'tar inmidders geste_sen tot ó5 vindpraatsen in 30blokken.

IJle zeg_ee is een plant die graa_e i Debodem is veelal mineraal. De oge tenaan een andere toekeruring van de i in1978-92.In 1996 zijn alle sloren aangeduid onder IE 4_5. In de
voor-saande periode zijn alleen de sloten in het grasland genoteerd onderIE 45' terwijl de overige sloten (bv. in houtopsrag) zijn geihventarise€rd
onder de IE van <leze houtopsra_e. Hierdoor is de verwachtins dat het

duwsoorr als IJle zegge(hcãtgetal 3), in
1978. IJle zeg_qe is landelijk toegenomen

In 1978 njn2g vindplaatsen waaf-senomen in 11 brokken. rn 1gg1-g6zijner 59 vindplaarsen verdeeld over 21 blokken (bijlage r irguur r0).
Kikkerbeet gaat landelijk gezien achteruit, voorar in de hogere delen. Inwest-Nederland neemt de soort juist toe. ookin oe genete'prou"incie
Utrechr is een vooruitgang geconstareerd (med. H. ùei¡sl. ije 

'
bevindingen in dit onderzoek komen daa¡ dus mee overeen.
Deplant lijkt
Kikkerbeet is 

ng en bestrijdingsmiddelen.

voedserrijk w iirï: 
van hard en

rn T978 zijn 80 vindpraatsen genoteerd in 34 brokken. In r991_9ó is hetaantar vindpraatse' toegenomen tot r 79. Het aantar brokken is bijnaverdubbeld tot 67.

Moerasrolkraver is een soort van naûe ter¡einen. planten waârmeeMoerasrolklaver samen voorkomt zijn onder andere: Echte
koek<æksbloem en Gevleugeld hertshoo¡.

Evenals deze planten is Moerasrorklaver niet bestand tegen bemesting ofwatervervtriling.

In de gehele provincie utrecht brijkt dat Moerasrorklaver is
achteruitgegaan in tre periode l9g3 - 1993 (verspreidingskaart FL'R).

AquaSense O - 97.0987
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I 12 W at e rv i o li e r -v egetat:e
(Hottonia palustris)

270 Slanke waterkers -

vegetatie (Rorippa
microphylla)

Resultaten

4.2. Veranderingen in de vegetatie.

Evenals bij de afzonderlijke soorten zijn ook de vegetatie-typeringen uit
1978 vergeleken met die in 1991-96.Deze vegetaties zijn opgenomen

vol gens de Handleiding fl ora- en vegetatie-inventarisatie.

Tabel 4. Vegetaties die getoest zijn op een verandering van voorkomen in
1978 ten opzichte van 1991-96. x geen opnamen aanwezig in 1978

Veranderinrnr Vesetatie

+++

0
0
0
0

0

+

tt2
210
405
407

50,l'.2&3

tjl
107.1

106.1

r01.2
2tr
810
208
111

Vy'aterviolier
Slanke waterkers ea.

Dotterbloem
Kamgras
Moerasspirea extra

Brede wâterpest

Fonteinkruiden
Smalbl. fonteinkruiden
Fonteinkruiden
Grote zeggen

Dubbelloof
Holpijp
Kikkerbeetx

4.2,1. Vegetaties die ziin afgenomen

In 1978 zijn er 3l opnamen gemaakt van deze vegetatie, verspreid over

28 blokken. ln 199l-96 zljn er nog maar 2 vegetâties aanwezig, verdeeld

over 2 blokken (bijlage 1, figuur l1).

Binnen het Potameæa is waterviolier een kensoort voor het Myriophyllo
verticillati-Hottenietum en het Callitricho-Hottonietum (Schaminée et al.,

1995). Deze Hottonia-vegetatie heeft benekking op de laatste
gemeenschap die in de handleiding wordt gentæmd onder het verbond

5Bc Callitricho-Batrachion (= 5Ca Ranunculion peltati (Schaminee et

al., 1995)).

Deze associatie komt voor in zacht tot matig hard water, waar het

fosfaatgehalte in het heldere water laâg is door het opkwellende
grondwater. Van nature kwam de associatie waarschijnlijk voor in traag

stromende delen van natuurlijke beeksystemen en afgesneden

beelaneanders die worden gevoed door toestromend grondwater

(Verdonschot, 1995).

De associatie komt tegenwoordig voor in sloten en beekflanken waar

grondw¿tff uitfteedt. Door vermesting en grondwaterstandsdaling wordt
de gemeenschap verdrongen door Smalle waterpest en Eendekroos.

Deze vegetatie is in 1978 25 maal genoteerd in 24 blokken. In 1991-96 is

slechts I vegetatie aângetroffen (bijlage l, figuur 12).
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40 5 D o t t e r b I o e m -ho<silanden
(Caltha patustris)

Dezevegetatie wordt in de Handleiding bescfueven met soorten alsGlyceria prycata, veronica beccabungi, Apium nslifìorum en Hippurusvurgaris. Bij schaminée et al. (1gg5) lorden deze soorten tezamen metde Echte waterkers gentæmd in het spargzLnio-Glycerion, dat optimaalvoorkomt in koele stroompjes in brongebieden. Inhoev 
"o" 

d"r"ecologische omschrijving in Utrecht *t opg*t vrx>r de Sl¿urke waterkersis niet achterhaald

Deze vegetatie kwam in 1g7g nog voor in 5g brokken met daarin 79opnamen' Dit betekent dat er in bijna de herft van de blokken eendotterbloem-vegetatie voorkwam. In 199I_96 njn erno_nìr._ :opnamen genoteerd verspreid over 3 brokken (bi¡tage t,î,euur r:).
van deze vegetatie worden 3 kwaliteitsniveaus onderscheiden. Hethoogste kwaliteitsniveau (3) komt in 1g7g at bijna niet meer voor.Soorten ars Kleine ratelaar en Moeraszoutgras ontbreken ook in deopnamen van 1979.

In 1978 zijn nog 59 vegetaties van dit type opgenomen in 3óverschinende blokken. rn 1gg1-g6."rt"rãn er nog stechts 3 vindplaatsenin 3 blokken (bijlage l, figuur l4).
Het Cynosurion cristati (1óBc in schaminee et ar., in druk) is eentypische vegetatie van voedsel
zijn tred- en vraatbestendig zo

en te grote veedichtheden.

Kw¿rriteit t houcrt in dat slechts Moerasspirea enlof Grote varen¿ri¡.n
aanwezig is.

Kwaliteit 2 van de Moerasspirea_vegetatie houdt in dat er naast
Moerasspirea en Grote Valeriaan oo-k r*.t"r, voorkomen alsKoninginnekruid, Katteståart en Kale jonker.

Kwaliteit 3 bevat naast voorgaande soorten ook poerruit enlof
Veenreukgras.

De Moerasspirea-vegetatie va¡ kwatiteit 1 is niet voor- of achteruitgegaan' van kwariteit 2 en 3 samen zijn er in rgTg 5 r vindpraatsengenoteerd in 35 blokken. In 1991-9ó zijn nog srechrs t: viniptaatsen
âangetroffen jn ó blokken (bijlage l, figuur 15).

Moerasspirea-vegetaties vonnen langs ruigten langs de slootkanten, metdaarin beharve bovengenoem.e soorten *L aa Grote Brandneter.
Naarmate het water meer bemest wordt verschuift de dominantie in dezevegetaties van Moerasspirea naar tJe Grote brandnetel.

g zijn van vegetarie I07 nog 4ó
1991_96 resteren er nog 10

guur 16). Vegetatie 107_1 is niet

Haarfonteinkruid,puntigfonæinkruto"r"""rä"ïTr:i:r::îjäHårr-
2 (met PIat fonteinkruid, spits fonteinkruid, Stomp f'onteinkruid of Kreinfonteinlcuid) is evenmin aihteruitgegaan.

407 K ant g r a.r'-weil anden
(Cynosurus cristatus).

504 kwalireit2 &" 3
M o e ra s s p i r ea-vegetâtie
(Filipendula utma¡ia)

107 Brede wûrcrpest
vegetatie (Elodea canadensis)
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4,2,2. Vegetaties die misschien ziin toegenomen

Resultaten

De vegetatie met Brede waterpest komt voor in helder, meso-eut¡cxlf

water. De voornaamste groeipla"atsen worden gevormd dulr gegraven

sloten en ander kleine wateren.

De vegetatie is niet bestand tegen bemesting van het oppervlaktewater en

kan evenmin volharden in sloten waar rivierwater wordt ingelaten. Deze

vegetatie breidt zich uit in pleistoceen Nederland omdat daar nog steeds

nieuwe sloten worden gegraven.

In 1978 zijn 3 opnamen genoteerd in 3 blokken. In 199 I -9ó zijn dit I I
opnamen in 1l blokken.

Holpijp is een kensoort van de Riet-klasse, die domineert in de

rompgemeenschap in kwelsloten in veen en kleigebieden grenzend aan

hogere zandgtonden. Verdergaande ontwikkeling kan leiden tot
interessante gemeenschappen in de klasse der kleine zeggen

(Parvocaricetea). Het is niet waarschijnlijk dat <leze vegetatie ook
daadwerkelijk is toegenomen. Mogelijk is er in 1978 te weinig aandacht

aan geschonken.

Deze vegetatie is niet aanwezig, danwel niet opgenomen in i978. In
199l-96 zljn er 1 I van deze vegetaties genoteerd in 8 verschillende

blokken.

Bìrmen deze vegetatie wordt onderscheid gemaakt in alleen Kikkerbeet
(kwaliteit 1), alleen Kratrtrescheer (kwaliteit 2) en treide (kwaliteit 3).

In bijna alle gevallen gaat het om kwaliteit 1 (alleen Kikkerbeet),
waardoor de Kikkerbeet-vegetatie niet behoort tot het

Krabbescheerverbond, maar onderdeel is van de Eendekroos-klasse
(Lemneææa minoris) waarin vervuilingstolerante soorten als Grof
hoornblad en Smalle watelpest ookregelmatig voorkomen. De

Krabbescheer variant van de vegetatie (kwaliteit 2) is eenmaal

waargenomen, echter zonder dat Krabbescheer zelf is genoteerd.

Kikkerbeet als onderdeel van een Eendek¡oos-gemeenschap kan zeer wel
zijn toegenomen v¿rnaf 1978. Daarn¿nst is al geconstateerd dat de

Kikkerbeet zich als soort in de Provincie Utrecht uitbreidt.

208 Holpijp-vegetatie
Equisetum fluviatilis)

1 I I K ikke rb e e t -v egetàue
(Hydrocharis morsu s-ranae)
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5. Di eSCUSS

De veranderin'sen in aeve-qetaties bij Langbroek zuren stapsgewijzeworden besproken aan de hand va r Oe verãnoering van de meestkarakteristieke soorten en vegetaties.

5.1 . Verander¡ngen in de graslanden
De graslanden bij Langbroek zijn als volgt in te delen:

Natte hooilanden

uit het onderzoek in en rangs de sloten bij Langbroek kan woraenopgemaakt dat een aanzientijk deel van Oe grastanOen woegergekarakteriseerd kon worden als natte hoo'anden. Misschien was er zelfssprake van een aanzienlijke oppervlakte *n Otuu*gruslanden. In degegevens uit 1979 zijn hiervan geen kensoorten (mär) 
"*;"rig

het voorkomen van de
ver,Zengroen muur,
Dotterbloem en de

achteruitgegaan. Het aantal

respecti everij k 25 vo en 20 vo ."o 
"*,.1 

Tol,i,Í ff ffi n: lln",or o"o,veget
IgTg noS vee] sterker teruggelopen. In

op 3 I terwijl deze vegetatie in 1978 slechr

AquaSense O - 97.0887
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Discussie

Ðroge tot vochtige matig voedselriike hooilanden

In deze hooilanden kan het Glanshaververbond tot otltwikkeling komen.

Deze gemeenschap speelt in de graslanden bij Langbroek momenteel een

ondergeschikterol (15 lokaties). In 1978 is deze vegetatie op 23 lokaties

aangetroffen, maar destijds is deze vegetatie niet consequent genoteerd

(med. H. Weijs).

Vo ed sel rii ke wei I and e n

Moderne graslanden

Een aanzienlijk aantal weilanden bezat in 1978 nog een Kamgras-

veget¿tie op de slootkanten. Deze vegetatie bestaat uit Kamgras en enige

zeer algemene planten zoals het Madelie{e. Ook deze vegetatie blijkt
echter niet te zijn opgewassen tegen de moderne bulrijf'svoering met

zwue machines en een sterke overbemesting. De Kamgras-vegetatie

(waâr Kamgras in veel gevallen geen deel meer van uitmaàkt) besloeg in

1978 nog 59 vindplaatsen. In 199I-96 resteren nog 3 vindplaatsen.

De slootkurten van de moderne weilanden bij Lengbroek vertonen nog

slechts vegetaties behorende trij het Glanshaver-verbond (15 lokaties) en

weilanden met gestreepte witbol (130 lokaties).

In tabel 5 is een overzicht gemaakt van de veranderingen. De Soorten met

een ? bij de aantallen zijn soorten die niet systematisch zijn gekarteerd in

t978.

Tabel 5. Veranderingen in graslandvegeuties vanaf 1978

1 978 I 996Vesetâtie
79

59

23?

79?

J

3

15

130

Dotterbloem
Kamgras

Glanshaver
Gestreeote witbol

151Totaal aantal lokaúes 200?

Uit de tabel blijK dat de veranderingen in de vegetaties opvallend goed

aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen in de afgelopen 20 jaar

(Weeda et al., 1985 - 1994) en (Schaminée et al., 1995 en in druk). Deze

ontwikkelingen laten zich als volgt samenvatten:

r Verdere verlaging van het grondwaterpeil in de winter

o ln]aten van gebiedsweemd water in de zomer

o Overbemesting

r Wijziging van de bedrijfsvoering (zwaardere machines en

overschakelen van hooiland op weiland)
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In de omgeving van Langbroek zuten de wijzigingen in de flora en
vegetatie terug te voeren zi jn op meerdere vur de genoerncre factoren. Eenuitzondering hierop is dat het onderzoeksgebied mogelijk geen
gebiedsvreemd water ontvangt (de Bruin en V/estein, igg6).

5.2. verandering van de vegetaties in de sloten
De vegetaties en afzonderrijke soorten in de sloten zijn in tabel ó
ingedeeld naar voor- en achteruitgang. Evenars in voorgaa.de taber zijn
de soorten en vegetâties die niet systr matisch zijn genoieerd in r97g
weergegeven met een ?.

Tabel 6. Veranderingen in sloorvegenties vanaf l97g

Tabel 6. Veranderingen in slootvegetaties vanaf l97g

Vegetatie Veg./Spec. t978 r996

anke waterkers vegetatie 25 1

Slanke waterkers soort 31 l3
aterviolier vegetafre 31 )

Waterviolier srJort 7L 30

Waterpest vc*qetafie 4'7 1C)

Fijne waterranonkel soort 44 18

Ha¿rfonteinlruid soort 50 2t

Eendelaoos vegetatie ? 44

soort ,| 2t6
Kikkerbcet ve-{etatie ? l1
Kikkerbeet soort 28 59

Liesgras vegetatie ? 208

Riet vegetatie ? 110

Tandzaad vegetatie ,|
48

336+ 791

uit tabel 6 brijkt dat de vegetaties va'slanke waterkers, waterviorrer en
Als afzonderlijke soorten zijn de
waterranonkel en het

Deze vegetaties en soorten geven een duidelijke boodschap af. De
toestroom van grondwater is sterk afgenomen. Hierdoor worden de slotenin afnemende mate gevoed met kwerwater. Door toenemende bemestins
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wordt het water vertroebeld door algen. uit de tabel blijkt dan ook dat de
ondergedoken waterplanten sterk zijn achteruitgegaan. Of <Je drijverule
waterplanten significant zijn toegenomen is niet meer te achterhalen. Er
is door tle jaren heen wel een sterke toename geconstateerd vur
Eendekroos (med. H. van Dam).

De achteruitgang van Haarfonteinkruidpast niet in de landelijke trend.
De soort is aanvankelijk beschouwd als een kwelindicator. maar de
landelijke toenarne lijkt toegeschreven te kunnen worden aan het inlaten
van gebiedsvreemd water en het zeer intensieve onderhoud van
watergangen (Schaminée et al., 1995). Het slootbeheer in het
onderzoeksgebied is matig en inlaat van gebiedsvreemd water treedt niet
op. v/ellicht dat de achûeruitgang van Haarfonteinkruid hiermee te maken
heeft.
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6. Aanbevelingen

Het huidige onderzoek omvat slechts de ve_qetaliekunclige veran<lerinsenin de onderzochte sloten. tntegratie uari¿e.esuttaren van dit onderzõkmet de overige deelstudies is nodi_e o* ," korn"n ,or."n 
"*nlic.rrtige.oordeer over de cnrzaken van de g""r.o^to,".rde achteruit-eang van deflora en vegerarie in het 

-eebiea. or iñJi" reraûes rc reggen tussen de^in deze studie geconstateerde, veranderingen in de prantengroei en

f;i:i"ff"fl:processen,**r*"pù.i'r_eewi.izevergeü.ikin_e

¡ veranderingen in de afwatering
. vroegere en huidige duurlijnpatronen van het 

-erondwatero chemische ÿpering van het grond_ en oppervlaktewater
Daarnaast is de kans aanwezig dat ook van

!Tikl*" ";* ;-*;ns voorhanden zijn, ffi:f,ïi,äîî:n aan hergebied kunnen worden op-eespoord . zoisde macrofauna bij uitstekgeschikt voor het achrcrhaienuu" ru.io."nìs verontreiniging, stromineen $rucfuurdiversiteit in de watergangen. 
-'-- ' v^\'r¡uv'u5'rg' su

Een vervorgonderzoek zou erop gericht moeten zun om aantoonbarenegatieve invltæden te compenseren met maaûegelen, die leiden tot hetherstel van de verloren gegane waa¡den.
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Appendices

verspreidingskaarten van geserecteerde soorten en vegetaties
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Bijlage 1. Figuur 4
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Zeegroene muur
1978 (9 blokken en 199l/96 (0 blokken)
overlap (0 blokken)
zeer significante achteruitgang (p <

Bijlage 1. Figuur 6
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Bijlage 1. Figuur 7

Haarfonteinkruid
1978 (16 blokken en 199U96 (6 btokken)
overlap (0 blokken)
significante achteruitgang (p <

1978

1991/96
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Kikkerbe et
1978 (11 blokken en 1991196 (21 blokken)
overlap (2 blokken)
zeet significante vooruitgang (p <

Bijlage 1. Figuur 10
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Bijlage 1. Figuur ll
Vegetatie ll2 Wøterviolier
1978 (26 blokken en 199U96 (0 btokken)
overlap (0 blokken)
zeer significante achteruitgang (p <

I ts'78
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Vegetatie 120 Slanke waterkers
1978 (18 blokken en 1991/96 (1 blok)
oYerlap (0 blokken)
zeer significante achteruitgang (p <

Bijlage 1. Figuur 12
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Bijlage l. Figuur 13

Vegetatie 405 Dotterbloem
1978 (58 blokken en 1991196 (3 blokken)
overlap (2 blokken)
zeel significante achteruitgang (p <
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t99U96

444



148

447

446

445

ÝN

Vegetatie 407 Kømgras weiden
1978 (36 blokken en L99ll96 (3 blokken)
overlap (0 blokken)
zeer significante achteruitgang (p <

Bijlage 1. Figuur 14
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Vegetatie 504 kwal 2 &, 3 Moerøsspirea
1978 (35 blokken en 1991196 (6 btokken)
overlap (2 blokken)
zeer significante achteruitgang (p <

Bijlage 1. Figuur 15
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Vegetatie 107 Brede wøterpest e.a.
1978 (23 blokken en 1991196 (9 blokken)
overlap (2 blokken)
zeer significante achteruitgang (p <

Bijlage 1. Figuur 16
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