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Sieralgen zijn kleine, eencellige groenwieren waarvan de meeste soorten

een goede indicatiewaarde hebben voor de kwaliteit van het water waarin

ze voorkomen. Door Dr. P.F.M.Coesel is een systeem ontwikkeld (Coesel

1998) waarmee aan de hand van de samenstelling van de sieralgenflora van

een monsterplek een cijfermatige indicatiewaarde kan worden verkregen

van de waterkwaliteit. Daarnaast geeft deze methode inzicht in de natuur-

waarde van het bemonsterde water en in de mate van vervangbaarheid van

het milieu.

In de terreinen van Staatsbosbeheer wordt al sinds vele jaren de waterstand

in peilbuizen en op peilschalen twee keer per maand opgemeten. Ook is er

tamelijk veel hydrologisch onderzoek in het Texelse duingebied gedaan. 

Er zijn dus veel kwantitatieve gegevens beschikbaar. 

Aan de kwaliteit van het water is echter tot dusver relatief  weinig aandacht

besteed. Chemische analyse van watermonsters is een vrij kostbare aangele-

genheid. Maar door middel van een bemonstering van bijv. de Sieralgen

kan op goedkopere wijze een vrij nauwkeurige indruk van de waterkwaliteit

verkregen worden. 

In de jaren 2002 tm 2006 is op een flink aantal plaatsen in het Nationaal

Park Duinen van Texel een bemonstering met het oog op het voorkomen

van Sieralgen uitgevoerd in allerlei grotere en kleinere duinwateren. In 2007

tm 2010 zijn nog enkele aanvullende monsters genomen, onder andere in

twee recent ingerichte natuurontwikkelinggebieden aan de binnen -

duinrand. 

In dit verslag worden de resultaten van dat onderzoek besproken en alle

basisgegevens in tabellen gepresenteerd.

1. Inleiding

Duinplas in het Kapenvlak, gezien in noorde -
lijke richting. Langs de luwe westoever, waar
ook slib accumuleert, een massale bloei van
Zilte waterranonkel. Langs de oostoever 
ontbreekt deze soort vrijwel en overheersen
kranswieren, Stijve moerasweegbree en
Ongelijkbladig fonteinkruid.
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2. Bemonstering
en presentatie
gegevens

2.1 Monstername en determinatie

De bemonsteringen zijn uitgevoerd op over het gehele Texelse duingebied

verspreide locaties, waarvan de ligging te vinden is op de kaarten 1 tm 10. 

De monsterdata staan vermeld in de beschrijving van de monsterlocaties in

paragraaf 3.

De monsters werden verkregen door het uitknijpen van uit het water

geplukte ondergedoken waterplanten, mossen, draadalgen en kranswieren.

Veruit de meeste sieralgen zijn benthische soorten, dwz ze leven op of 

tussen andere algen en hogere waterplanten. Slechts twee keer is door ons

bemonsterd op vrij in het water zwevende, dus planktonische soorten, en

wel in het diepere water van het Pompevlak (M2) en in het Gat van het

Pompstation (M5). Dit leverde één, respectievelijk geen enkele soort op en

het gaf dus geen extra informatie in vergelijking met de normale monster-

name.

Al het materiaal is na monstername in levende toestand microscopisch

gedetermineerd door H.J.F.Schulp. Voor de determinatie van een aantal

soorten is aan de hand van microscopische foto’s overleg gepleegd met 

Dr. Coesel. 

Een deel van het materiaal is geconserveerd en van een flink aantal soorten

is door Schulp foto’s gemaakt, waarvan een aantal als illustratiemateriaal 

in dit verslag is opgenomen.

Bij de determinatie is gebruik gemaakt van de volgende determinatie -

werken: Coesel (1982 tm 1997), Coesel & Meesters (2007), Förster (1982),

Ruzicka (1977 en 1981),  Kossinskaja (1952 en 1960) en West & West (1904

tm 1923). De hier gebruikte nomenclatuur volgt Coesel & Meesters (2007).

2.2 Presentatie gegevens

De resultaten van de bemonstering worden gepresenteerd in de tabellen 

1 tm 5. 

Voor iedere monsterlocatie is een volledige soortenlijst opgesteld. Daarin

zijn niet alleen alle soorten, maar in de meeste gevallen ook eventuele

variëteiten verwerkt. De laatste worden alleen vermeld in de tabellen 

3 en 4, waarin de soortenlijsten voor respectievelijk het Midden- en

Het Dulenvlak, gezien in oostelijke richting.
Op de voorgrond in het water Galigaan, 
daarachter is het drijfblad van een plek
Duizendknoopfonteinkruid zichtbaar. 
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Buitenduin en het Binnenduin verwerkt zijn, en niet in de overige tabellen. 

Aanvankelijk werd voor iedere soort alleen de aanwezigheid vermeld. Vanaf

2003 is voor elke soort/variëteit ook een abundantiecode vermeld. Deze

codes, waarmee een indicatie van de abundantie van een soort in een 

monster wordt gegeven, zijn ontleend aan Coesel (1998). Deze codering

geeft de volgende globale aanduiding van de abundantie:

3= algemeen: bij een vergroting van 100x met gemiddeld tenminste één

exemplaar per beeldveld aanwezig.

2= regelmatig voorkomend: in elk preparaat aan te treffen (hoewel niet in

elk beeldveld).

1= zeldzaam: bij het doorzoeken van meerdere preparaten slechts 

incidenteel aan te treffen.

Deze abundantiecodes zijn vermeld in de tabellen 3 en 4, waar de precieze

samenstelling van de afzonderlijke monsters nader bekeken kan worden.

In tabel 1 wordt het volledige overzicht van de aangetroffen soorten voor

het hele Texelse duingebied gegeven, inclusief de presentie van de soorten

in resp. Midden- en Binnenduin, zie de legenda bij deze tabel.

In tabel 2 wordt de verdeling van de genera en de soorten per genus voor

de deelgebieden en het totale gebied weergegeven, zie ook hier de 

legenda.

Na het opstellen van een volledige soortenlijst voor iedere monsterlocatie is

vervolgens een evaluatie gemaakt met de methode van Coesel (1998).

Hierop wordt bij de bespreking van de resultaten in paragraaf 4 nader 

ingegaan. De resultaten die deze evaluatie voor trofie, zuurgraad en natuur-

waarde van iedere monsterlocatie hebben opgeleverd zijn weergegeven in

tabel 5.
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3. Beschrijving
van de 
monsterlocaties
Binnen het Texelse duingebied zijn allerlei lokale verschillen te signaleren.

Misschien wel het belangrijkste daarvan is, zeker in het kader van dit onder-

zoek,  het onderscheid tussen het oude binnenduin en het jongere, dikwijls

kalkrijkere midden- en buitenduin. 

Behalve het verschil in leeftijd en kalkrijkdom, is er vaak ook sprake van een

verschil in hydrologie en beheersgeschiedenis (grofweg: meer of minder

menselijke invloed) tussen deze beide categorieën. Vandaar dat bij de 

presentatie van de gegevens een tweedeling is gehanteerd in “midden- en

buitenduin” enerzijds en het “binnenduin” anderzijds. 

De grens tussen beide gebieden is weliswaar niet altijd scherp te trekken,

maar hier is als “binnenduin” alleen de binnenduinrand in strikte zin en het

gebied dat daar direct aan grenst, dus grofweg de eerste paar honderd

meter vanaf de binnenduinvoet, genomen. Het overige duingebied valt 

derhalve onder “midden- en buitenduin”.

Het nadeel van iedere categorisering, namelijk dat de toedeling van een

bepaalde locatie aan één van beide categorieën soms discutabel is, wordt

ook hier in enkele gevallen zichtbaar. Waar dat het geval is, wordt dit in de

beschrijving van de betreffende monsterlocatie aangegeven. 

Van alle monsterlocaties wordt hieronder een korte karakteristiek gegeven.

Daarin worden het type water, het beheer en de macrofytenvegetatie in de

naaste omgeving van de monsterplekken beschreven.

De locaties zijn voorzien van een letter “M” voor midden- en buitenduin 

en een letter “B” voor binnenduin, gevolgd door een nummer. De in de

tabellen 3 en 4 gebruikte afkortingen van de veldnamen in de kolom -

koppen staan tussen haakjes achter de naam van de locaties in de onder -

staande beschrijving.

Aanvullende gegevens over een deel van de bemonsterde locaties, inclusief

vegetatieopnamen van macrofytenvegetaties en enkele chemische 

gegevens, zijn te vinden in een aantal publicaties die betrekking hebben 

op Texelse duinplassen (Arts & Smolders 2008, Bruin 1997, Kooiman 1993).

Wanneer nadere gegevens van een bepaalde monsterplek in de literatuur

voorhanden zijn, is een literatuurverwijzing aan de locatiebeschrijvingen in

de volgende paragrafen toegevoegd.

Door Hooglanders opengewerkte
Galigaanvegetatie in de noordelijke uitloper
van het Pompevlak, met Gele lis, Galigaan
(lichtbruine bladen), Duizendknoop -
fonteinkruid en Wateraardbei (voorgrond).
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3.1 Midden- en buitenduin (tabel 3).

M1. Westelijke Horspolder (WHP)
Dit is een grote primaire duinvallei, waarvan het grootste deel uit een 

permanente duinplas bestaat. De vallei werd in 1964 afgesnoerd van het

strand van De Hors. 

Langs de noordelijke oever wordt jaarlijks gemaaid, en in het natste deel

van de gemaaide zone is er gemonsterd. Hier is een natte moerasvegetatie

met o.a. Tweerijige zegge, Watermunt, Puntmos en Duizendknoop -

fonteinkruid aanwezig. Deze zone wordt door een brede Rietgordel 

afgeschermd van het (inmiddels) meer eutrofe open water van de duinplas.

Monsterdatum: 17/6/03

Lit.: Bruin (1986)

M2. Pompevlak oost (PVo)
Het Pompevlak is een grote primaire duinvallei, die in de 19e eeuw is 

ontwaterd en als weiland in cultuur gebracht. In 1956 is deze vallei inge-

richt als waterwinplaats en vervolgens in 1993, na het beëindigen van de

waterwinnig, afgeplagd in het kader van het “Moksloot-project”.

Het Pompevlak maakt deel uit van een gebied met jaarrondbeweiding met

Schotse Hooglanders en Exmoor ponies en wordt druk bezocht door water-

vogels.

Het oostelijke deel van de vallei heeft de grootste waterdiepte en wordt

relatief minder door vogels bezocht, voornamelijk door (duik)eenden. De

ondergedoken waterplantenvegetatie bestond in 2003 hoofdzakelijk uit

Kamfonteinkruid, Draadfonteinkruid en kranswieren, waaronder Chara 

vulgaris en Ch. aspera.

Monsterdatum: 16/5/03

Lit.: Bruin (1997, 2001, 2002).

M3. Pompevlak west (PVw)
Dit valleideel is ondieper dan het vorige en valt in droge zomers deels

droog. Er verblijven relatief veel vogels (meeuwen, ganzen), wat tot een

verhoging van de voedselrijkdom leidt. De vegetatie bestaat vooral uit

Tenger fonteinkruid en Chara vulgaris

Monsterdatum: 16/5/03

M4. Pompevlak Noordelijke uitloper (PN)
Aan de noordkant van het Pompevlak zitten (noordelijk van de Moksloot)

enkele uitlopers met een nat valleimilieu. Deze plaatsen zijn, in tegen-

stelling tot de rest van deze vallei, nooit in cultuur gebracht en voor zover

bekend ook nooit actief beheerd. Sinds 1995 maken ze wel deel uit van 

het beweidingsgebied. Hierdoor is in de loop der jaren een meer “open -

gewerkte” vegetatie ontstaan waar voorheen een zeer dichte begroeiing

van Galigaan en/of hoge, natte Kruipwilgstruwelen aanwezig was. (afb. 3)

Op de meest open plaatsen zijn intussen ondiepe, meest tijdelijke, plasjes

ontstaan, waarin o.a. Fonteinkruiden zijn verschenen.

Closterium tumidulum is een typische soort
van eutroof water, en was in het Pompevlak
de meest algemene sieralg.

Opm.: Dit valleideel ontvangt kwel water
vanuit het aangrenzende duinmassief,
dat vervolgens kan afvloeien in de 
richting van de Moksloot, die in natte 
tijden afwatert op de Waddenzee, via de
Mokbaai. 
In zekere zin, met name qua hydrologie,
heeft het dan ook het karakter van een
natte binnenduinrand, hoewel het hier in
de groep “Buiten- en Middenduin” is
opgenomen.
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M4.1 Pompevlak Noord 1 (PN1).
Open Paddenrusvegetatie in ondiep water, met o.a.

Duizendknoopfonteinkruid, Wateraardbei, Chara virgata en Gewoon 

sikkelmos (Drepanocladus aduncus).

Monsterdatum: 2/7/07

M4.2 Pompevlak Noord 2 (PN2)
Open vegetatie met Galigaan, Paddenrus, Gele lis,

Duizendknoopfonteinkruid, Knolrus en Chara virgata.

Monsterdatum: 2/7/07

M4.3 Pompevlak Noord 3 (PN3)
Open plek in Galigaanvegetatie, met o.a. Weegbreefonteinkruid, Gele Lis,

Zomprus en Chara virgata.

Monsterdatum: 2/7/07

M5. Gat van het Pompstation (PS)
Dit is een relatief smalle, langwerpige duinvallei die, voor zover bekend is,

nooit in cultuur is geweest. De vallei is in 1993 in zijn geheel afgeplagd,

waarbij een zeer dikke zode is verwijderd. Destijds bestond de vegetatie

hoofdzakelijk uit een massabegroeiing van Paddenrus.

Het water is helder en voornamelijk begroeid met Chara virgata, Drijvend

en Ongelijkbladig fonteinkruid. 

De invloed van vogels is verwaarloosbaar, maar het vee staat op warme

zomerdagen regelmatig in het diepste deel van de vallei, zie afb.23.

Monsterdatum: 23/5/02, 16/5/03.

Lit.: Bruin (1997, 2001).

M6. Landje van Klaas Kok (Kl.K) 
In de tijd waarin de Moksloot deze omgeving intensief ontwaterde, lag hier

een weilandje, met daarop een “boet” (schuur) van de duinboer Klaas Kok

(vandaar de naam). In 1993 werd ook deze vallei, waardoor de persleiding

vanaf het pompstation (nabij locatie M5) liep, afgeplagd. In het water

komen o.a. de kranswieren Chara hispida en Ch.aspera voor, alsmede veel

Weegbreefonteinkruid en Kleine waterweegbree, lokaal ook

Duizendknoopfonteinkruid.

Het gebied valt in de jaarrond beweiding door grootvee, maar wordt 

voornamelijk door de Exmoor ponies bezocht. Door de aanwezigheid van

wandelaars op het aangrenzende wandelpad, is de invloed van vogels hier

zeer gering.

Monsterdatum: 23/5/02, 16/5/03

Lit.: Bruin ( 1997, 2001). 

M7. Het Dulenvlak (DV1+2)
Dit is een secundaire duinvallei, waarschijnlijk daterend uit de late middel-

eeuwen. De vallei was vrijwel geheel begroeid met “dulen”, wat de Texelse

naam is voor Galigaan. Het gebied is in 1993 afgeplagd en kenmerkt zich

door het veelvuldig voorkomen van de voor de vorige locatie al genoemde

kranswieren en fonteinkruiden. Daarnaast komt  Galigaan er geregeld voor. 

Het Dulenvlak is bij de instelling van de beweiding in Duinen-Zuid, in 1995,

Het Dulenvlak, gezien in oostelijke richting.
Op de voorgrond in het water Galigaan, daar-
achter is het drijfblad van een plek
Duizendknoopfonteinkruid zichtbaar. 
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uitgerasterd en wordt jaarlijks in september gemaaid. De invloed van vogels

is zeer gering. Storingssoorten worden hier dan ook niet waargenomen.

Monsterdatum: 23/5/02

Lit.: Arts & Smolders (2008), Bruin (1997, 2001).

M8. Noordelijke Dulenvlak (DVN)
Deze vallei ligt direct noordelijk van de vorige locatie en heeft dezelfde

voorgeschiedenis, maar is in 1993 niet afgeplagd. Bovendien wordt deze

vallei, i.t.t. de vorige, wel beweid. Door de beweiding met grootvee is er in

de loop der jaren een mozaïek van dichtere Galigaanplekken en meer open,

tijdelijke poelen met Fonteinkruiden en andere water- en moerasplanten

ontstaan. De situatie is wat dit betreft dus hetzelfde als in de noordelijke

uitloper van het Pompevlak (M4), wat ook in de soortenlijsten in tabel 3

duidelijk tot uitdrukking komt. Op de monsterplek komen o.a.

Weegbreefonteinkruid, Duizendknoopfonteinkruid en Chara virgata voor.

Monsterdatum: 2/7/07

M9. Grote Vlak zuid (GVz)
Het Grote Vlak is omstreeks 1750 van het strand van de Hors afgesnoerd en

net als het Pompevlak in cultuur geweest als weiland en later als waterwin-

gebied gebruikt. Ook deze vallei is in 1993 (deels) afgeplagd.

Het gebied wordt vrij sterk beïnvloed door watervogels en meeuwen.

Bovendien komt het vee er graag, vooral op warme zomerdagen. Het 

middendeel  van deze vallei is relatief nog het voedselarmst gebleven.

Monsterdatum: 23/5/02

Lit. Bruin (1997, 2001, 2002).

M10. Het Gat van Jacobsbol (JB)
Ook hier is sprake van voormalig weiland in het Moksloot-gebied dat in

1993 is afgeplagd. En ook hier hebben zich snel massaal kranswieren en in

later jaren ook fonteinkruiden gevestigd. Ten tijde van de inventarisatie

groeide hier veel Weegbreefonteinkruid en Chara aspera, in mindere mate

ook Drijvend fonteinkruid, Tenger fonteinkruid en Draadfonteinkruid.

Het Gat van Jacobsbol valt binnen de beweiding met grootvee, in de zomer

verblijven in de zuidelijke helft nogal eens ganzen.

Monsterdatum: 25/6/02

Lit. Bruin (1997, 2001, 2002). 

M11. Het Kapenvlak (KV)
Dit is een langgerekte, primaire duinvallei, die ouder is dan het Grote Vlak,

en derhalve al vóór 1750 moet zijn ontstaan. Het valleideel dat in 1993 is

afgeplagd is vroeger nooit in cultuur genomen. In het lage, noordelijke 

stuk bevindt zich een (semi-) permanente duinplas, waarin al in 1995 een

zevental kranswieren voorkwamen. 

Closterium delpontii is een zeldzame soort
van vennen en trilvenen. De vondsten op
Texel waren de eerste in het Nederlandse
duingebied. De soort, die zich zelden geslach-
telijk voortplant, heeft dubbele zygosporen,
zoals de foto, gemaakt van materiaal uit het
Noordelijke Dulenvlak, duidelijk laat zien.

Overzicht in noordwestelijke richting over het
centrale deel van het zuidelijke Grote Vlak,
waar Ongelijkbladig fonteinkruid massaal
voorkomt.

Opm.: ten noorden van het
Hoornderslag ligt in het noordelijke deel
van dezelfde vallei een eveneens 
afgeplagd terrein, waar in relatie tot de 
oppervlakte de druk van zowel vee als
vogels nog véél groter is. Hier is niet
gemonsterd, omdat er vrijwel geen 
vegetatie meer over is waaruit gemon-
sterd zou kunnen worden. Deze plas is
dus al verregaand geëutrofieerd.
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Ook op het gebied van fonteinkruiden liet deze vallei de nodige 

verscheidenheid zien: in totaal werden hier alle acht van Texel bekende

Potamogeton-soorten waargenomen, nl. Drijvend, Duizendknoop-,

Weegbree-, Ongelijkbladig, Gekroesd, Tenger, Kam- en Draadfonteinkruid.

Op de ondiepere delen was Kleine waterweegbree talrijk aanwezig. 

Monsterdatum: 25/6/02

Lit. Bruin ( 2002), 

M12. Plasje van de Buitenmuy (BM1+2)
De Buitenmuy is een grote, in de tweede helft van de 19e eeuw ontstane

primaire duinvallei. 

In het zuidelijke deel van de vallei is een natuurlijk duinmeertje, het zgn.

“Plasje van de Buitenmuy” aanwezig. Dit heeft zich – zeer opmerkelijk -

ondanks het ontbreken van iedere vorm van actief  beheer, meer dan een

eeuw als een ondiepe, open duinplas weten te handhaven. Hierin groeit

massaal Oeverkruid, samen met Waterpunge, Stijve moerasweegbree en

het kranswier Chara aspera. De plas kan in droge jaren helemaal droog 

vallen.

In de moerasvegetatie die onmiddellijk aan het open water grenst komen

diverse zeldzame mossen als Rood Schorpioenmos (Scorpidium scorpioides)

en Gekruld sikkelmos (Drepanocladus sendtneri) voor, alsmede Weegbree -

fonteinkruid en Duizendknoopfonteinkruid.

Monsterdatum: 23/5/02 

Lit. Bruin  (1997), Kooiman (1993). 

M13. Buitenmuy Plag Zuid (BMp)
In 1992 zijn twee verruigde delen van de Buitenmuy afgeplagd. Beide 

stukken zijn grotendeels (semi-) permanente duinplassen geworden. 

Langs de oevers zijn onder meer Stijve moerasweegbree en Oeverkruid 

verschenen, in het open water groeien diverse kranswieren.

Helaas hebben beide plagplekken in toenemende mate te maken gekregen

met bemestingsinvloed van Grauwe ganzen en meeuwen, zie paragraaf

9.2.3.2 voor nadere informatie hierover m.b.t. de plagplekken in de

Buitenmuy. 

Monsterdatum: 23/5/02

Lit.: Bruin (1997, 2004).

M14. De Grote Mandenvallei (GMV)
Deze vallei heeft in de naoorlogse jaren sterk te lijden gehad van verdro-

ging, als gevolg van kustafslag. In 1985 heeft in de vallei een  ontgronding

plaats gevonden en met het zand dat daarbij vrij kwam, is de destijds zeer

zwakke zeereep bewesten de vallei opgehoogd. Zo is hier weer een natte

vallei ontstaan, die inmiddels door de aanleg van een lange strekdam in

1995, tussen paal 30 en 31, en de daarmee gepaard gaande strandvorming,

is vernat tot een min of meer permanente duinplas. 

In het water groeiden tijdens de monstername in 2003 vooral het kranswier

Chara aspera en Tenger fonteinkruid. In de omgeving kwam ook op enkele

plaatsen Oeverkruid voor, wat als een duidelijk indicatie voor een relatief

voedselarm milieu mag worden opgevat.

Cosmarium ochthodes (boven) en
Cylindrocystis brebissonii (onder) zijn twee
“acido”-soorten, die dus doorgaans in zuur
water voorkomen, maar in het Plasje van de
Buitenmuy in basisch water werden aangetrof-
fen. Voor een uitgebreide bespreking van dit
thema, zie paragraaf 10.
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De omgeving van de Mandenvallei wordt beweid met schapen. Wanneer

noodzakelijk en mogelijk, wordt het gebied gemaaid. Bezoek door vogels 

is tot dusver tamelijk beperkt, maar een nabijgelegen meeuwenkolonie in 

de zeereep en de toename van Grauwe ganzen vormen inmiddels een

potentiële bedreiging. Monsterdatum: 16/6/03

3.2 Binnenduin (tabel 4).

B1. Kolk t.o “Zeewijk” (ZWk)
Dit is een oude, in de negentiger jaren opnieuw opgeschoonde, kolk aan de

uiterste binnenduinrand, tegenover de boerderij “Zeewijk”. Er wordt geen

enkel actief beheer toegepast. Het milieu is tamelijk zuur. Op de oever

groeien o.a. Knolrus, Waternavel en veel  Geveerd sikkelmos (Warnstorfia

exannulata). Dit mos komt ook massaal ondergedoken in het open water

voor, doorgaans samen met Duizendknoopfonteinkruid. Uit deze onder -

gedoken mosvegetatie werd het monster geknepen. 

B2. Kees Dekkers Hok
Het Kees Dekkers Hok was in de vorige eeuw een vrij droge duinvallei,

waarin enkele oude, verlaten aardappelakkertjes lagen. In dit gebied is in

1987 een milieubouwproject uitgevoerd, waarbij een ontgronding gecombi-

neerd is met het slopen van een nabijgelegen  bunkercomplex. Het vrijge-

komen zand is gebruikt om de verpulverde bunkers mee af te dekken.

Het gebied werd tot 1995 jaarlijks gemaaid, vervolgens is het geïntegreerd

in een jaarrondbeweiding met Schotse Hooglanders en Exmoor ponies. 

Bij te hoge gewasproductie wordt er incidenteel nog wel eens gemaaid.

Het gebied kan verdeeld worden in drie deelgebiedjes, die alle weer een

wat eigen karakter vertonen.

Lit.: Bruin (2004).

B2.1 Kees Dekkers Hok west (KDHw)
Hier ligt een vrij kleine poel, waarin veel Drijvend fonteinkruid voorkomt.

Ook ondergedoken groeiend Gewoon sikkelmos, Puntmos en het kranswier

Chara virgata zijn aanwezig. Op de oever groeit onder meer Gewone water-

bies. Monsterdatum: 16/5/03

B2.2 Kees Dekkers Hok zuid (KDHz)
Dit is het grootste deelgebied en ook het minst zure. In de aanwezige 

poelen staan o.a. Drijvend fonteinkruid en het kranswier Chara virgata, in

één poel ook Chara aspera. Gewone waterbies en Late zegge zijn er alge-

meen, terwijl er sinds enkele jaren ook Stijve moerasweegbree voorkomt.

Monsterdatum: 25/6/02

B2.3 Kees Dekkers Hok noord (KDHn)
Dit deelgebied heeft een wat zuurder milieu dan het voorgaande. Knolrus

komt er massaal in voor, evenals Drienervige zegge. In het laagste deel

staat veel Drijvend fonteinkruid en Chara virgata. In natte jaren, zoals  2000

is er ook het kranswier Nitella opaca aangetroffen (Bruin 2004).

Monsterdatum: 25/6/02

Zygosporen van Staurodesmus dickiei waren
slechts tweemaal eerder in Nederland waarge-
nomen (Coesel &  Meesters 2007), maar ble-
ken in de Kolk van Zeewijk in 2003 in groten
getale aanwezig, zie de foto, waarop aan
weerskanten van de gestekelde zygospore
nog een lege celhelf zichtbaar is.

Staurodesmus dickiei is een vrij zeldzame
soort van vennen. Op de foto is de soort in 
zij- en bovenaanzicht te zien. Deze soort werd
slechts op één Texelse locatie aangetroffen, 
nl de Kolk bij Zeewijk.

Opm.: Zowel hier als in het Vissersplak
op Terschelling (Bruin 2006) bleek
Geveerd sikkelmos een prima micro -
habitat voor sieralgen te vormen.
Soortgelijke ervaringen werden opge-
daan met dit mos op enkele locaties in
Friesland en Overijssel. Het zou de 
moeite waard zijn als men bij inventarisa-
ties van sieralgen eens nauwkeuriger zou
noteren uit welke mossen een monster
geknepen werd! 
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B3. De Rommelpot (RP)
Langs de Rommelpot liggen aan de binnenduinrand van oudsher landbouw-

percelen die als grasland en vooral als bollenland in gebruik zijn geweest.

Een deel hiervan is aangekocht voor natuurontwikkeling en in 2005 herin-

gericht. 

Het perceel waar gemonsterd is, is jarenlang als bollenland gebruikt.

Vervolgens is het enkele jaren vóór de verwerving weer als grasland 

ingericht en nog enkele jaren als hooiland met naweide, zonder bemesting

gebruikt. Bij de herinrichting is dit perceel in zijn geheel afgeplagd. Een

duinrel die aan de westkant van het perceel liep is geheel verwijderd en

gevuld met schoon zand. Het gevolg van de laatste ingreep is geweest, 

dat het grondwater nu aan de hoge westrand van het perceel op tal van

plekken uit de bodem opwelt en kleine, heel ondiepe plasjes vormt. 

In deze plasjes zijn de monsters 1 en 2 genomen.

Aan de lage oostkant van het perceel is een plasje ontstaan dat in het

zomerhalfjaar droog kan vallen. Het water wordt hier deels tegengehouden

door een ruggetje dat ontstaan is door het (te hoog) opvullen van een 

oude sloot met grond. In dit plasje is monster 3 genomen.

Lit.: Boom et. al (2009).

B3.1 Rommelpot Kwelplek noord (RPn)
Dit monster is in hoofdzaak uit kussens van het Gewoon dikkopmos

(Brachythecium rutabulum) geknepen, dat  in het zeer ondiepe water van

kleine kwelplasjes groeit.

B3.2 Rommelpot Kwelplek zuid (RPz)
Hier is gemonsterd in ca. 5 cm diepe plasjes met o.a.

Duizendknoopfonteinkruid en draadalgen.

B3.3 Rommelpot Plasje (RPp)
Het monster is genomen aan de noordkant van dit plasje, in een vegetatie

met veel Waterpostelein, Sterrekroos en draadalgen.

B4. De vijver van “Heidehof” (HHv)
Tegenover de boerderij “Heidehof” lag tegen de binnenduinrand jarenlang

een zandafgraving waar de Texelse boeren tegen een kleine vergoeding

duinzand konden halen. In de zestiger jaren van de vorige eeuw is het

gebruik als zandwinplaats beëindigd en het grootste deel van de afgraving 

– helaas – ingeplant met bomen. In het laagste deel is toen een vijver

gegraven.

Hierin groeien veel Drijvend fonteinkruid en Chara virgata. De vijver ligt

nog juist in het met grootvee beweide gebied en wordt ook regelmatig

door dit vee als drinkplaats bezocht. Vóór de instelling van de beweiding

werd de vijver regelmatig uitgemaaid, om dichtgroeien te voorkomen. In 

de herfst van 2010 is de vijver, die teveel te lijden kreeg van het bezoek

door grootvee, opnieuw uitgebaggerd en uitgerasterd.

Monsterdatum: 16/5/03

Binnenduinrand bij de Rommelpot, gezien in
zuidelijke richting. Op de voorgrond de 
kwelplekken waar het grondwater aan het
maaiveld uittreedt.

Closterium cynthia is een vrij algemene soort
van vennen, die samen met soorten als
Cl.lunula, Euastrum denticulatum en
Staurastrum paradoxum  het ’venachtige’
karakter van de Vijver van Heidehof goed 
illustreert.

Closterium tumidum is een soort die zowel in
zure als basische milieus kan optreden, maar
desondanks overal zeldzaam lijkt te zijn. Op
Texel werd de soort alleen aangetroffen in een
kwelplas langs de Rommelpot. 
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B5. Duinrel bij “Heidehof”(HHr)
Juist ten noordoosten van de boerderij Heidehof, aan de binnenduinrand,

ligt een jaarlijks gemaaide duinrel, waarin in 1987 het zeldzame kranswier

Nitella opaca werd ontdekt. Verder groeien in het water veel Drijvend 

fonteinkruid, Holpijp en ook Kikkerbeet. Het monster werd uit vlokken

draadalg en ondergedoken mos (Drepanocladus aduncus en Calliergon 

cordifolium) geknepen.

Monsterdatum: 17/6/03

Lit. Bruin (1988).

B6. Poelen in “De Ploegelanden” (PLp)
In de Ploegelanden is in 2001 in een weilandengebied van Staatsbosbeheer

aan de binnenduinrand een milieubouwproject uitgevoerd. Tot aan de 

uitvoering van dit project was het weiland zonder restricties verpacht, zodat

de uitgangssituatie behoorlijk voedselrijk was. In het kader van de her -

inrichting  zijn stukken grasland afgeplagd, sloten gedempt en enkele 

kronkelende duinrellen en diverse poelen/vijvers gegraven. In drie van deze

poelen zijn monsters genomen.

Lit.: Boom et al. (2009), Bruin (2004).

B6.1 Poel tegenover “De Rovershut”
Deze poel was tijdens de bemonstering in 2003 voornamelijk begroeid met

Tenger en Gekroesd fonteinkruid. Verder groeide het kranswier Nitella

opaca er talrijk. In recente jaren wordt deze poel veel door ganzen bezocht,

wat de vegetatie geen goed heeft gedaan.

Monsterdatum: 16/5/03

B6.2 Poel bij bankje
Helder water, waarin massaal Aarvederkruid groeit, verder o.a. Holpijp,

Drijvend fonteinkruid, Smalle waterpest en in geringe hoeveelheid

Duizendknoopfonteinkruid. Door de aanwezigheid van wandelaars op 

een pad dat pal langs deze poel loopt, en een bankje naast de poel, is de

invloed van ganzen hier tot dusver gering.

Monsterdatum: 3/7/07 

B6.3 Poel bij “Duinrust”
Helder water, met massaal Smalle waterpest, in mindere mate

Aarvederkruid en Drijvend fonteinkruid. Langs de oever o.a. Gewone water-

bies, Zeebies, Ruwe bies en Holpijp. Relatief weinig bezocht door ganzen,

maar wel geregeld door het vee.

Monsterdatum: 3/7/07

B7. Kolk in “Het Duinpark” (DPk)
In een droog tot matig vochtig heideveld aan de binnenduinrand is in PM

een kolk gegraven, bedoeld als drinkplek voor schapen die hier in zwerf -

beweiding grazen.

De kolk is begroeid met Knolrus en Duizendknoopfonteinkruid, op de oever

staan o.a.  Late zegge, Veelstengelige waterbies en Kleine zonnedauw. Het

milieu is derhalve tamelijk zuur.

Monsterdatum: 28/6/04

De poel bij Duinrust, gezien in noordoostelijke
richting. Op de voorgrond een gordel van
Gewone waterbies, daarachter in het open
water Zeebies en lokaal drijvende plekken
draadalg.

Staurodesmus extensus is een soort van vrij
voedselarm en zuur water in vennen, venen
en duinplassen. Op Texel werd hij vooral in
kleine wateren, zoals de kolk in het Duinpark,
aangetroffen.
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B8. Duinrel van het Alloo (AR1+2)
In dit binnenduinrandgebied is in 2000 een oude afvoersloot heringericht

als duinbeek/duinrel. In het bemonsterde gedeelte van deze rel is ook een

stuk bos gerooid en de omgeving van de rel afgegraven, waardoor een

voedselarm milieu is ontstaan. 

Het viel in 2004 op dat hier een groot contrast aanwezig was tussen het

midden van de rel enerzijds en de oever en het onmiddellijk daaraan 

grenzende water anderzijds. In het diepere water groeide massaal Grof

hoornblad, terwijl langs de waterkant Knolrus, Wateraardbei en Veenpluis

een indicatie van duidelijk voedselarmere omstandigheden gaven. 

Dit beeld kon door de bemonstering van de sieralgen nog verder aan ge -

scherpt worden, zie tabel 4. De oorzaak van dit verschil, dat in later jaren

nog groter is geworden, moet gezocht worden in toestroming van gebieds-

vreemd water.

Monsterdatum: 28/6/04

Lit.: Boom et al. (2009).

B9. Kolk bij het Alloo (Al.k)
Deze kolk is eveneens in 2000 gegraven in het graslandencomplex van het

Alloo. Het aangrenzende hooiland is in verschralingsbeheer en rijk aan o.a.

Gevlekte orchis en Kleine ratelaar. De kolk is vooral begroeid met Drijvend

fonteinkruid en Smalle waterpest. 

Monsterdatum: 30/7/03

B10. ’t Grietje bij de Korverskooi (Kk G.)
In 1998 is hier een verzwaring van de zgn “secundaire waterkering” 

uitgevoerd. Daarbij is een heideachtig terreindeel afgegraven om zand te

verkrijgen voor het nieuwe dijklichaam. Hier is dus “werk met werk

gemaakt” door het afgegraven terrein in te richten als een natte duinvallei.

In het ondiepe water groeien hoofdzakelijk ijl Riet, Knolrus, Haaksterren -

kroos, Geoord veenmos (Sphagnum denticulatum, det. H.E.Wondergem) en

lokaal Oeverkruid. Op een groeiplaats van de laatste soort en het Veenmos

is het monster van 2007 genomen. 

In 2010 is er nogmaals gemonsterd. Toen had het Geoord veenmos zich

inmiddels flink uitgebreid over het hele gebied, waarin het zowel op de

natte oever als in het open water voorkwam. Bovendien werd nu op enkele

plekken in het water Vensikkelmos (Warnstorfia fluitans) aangetroffen, een

andere indicatie voor het “venachtige” karakter van deze monsterlocatie.

Het monster werd uit ondergedoken vegetaties van deze beide mossen

geknepen. 

1e Monsterdatum: 3/7/07, 2e Monsterdatum:18/10/10

B11. Kolk in de Ruige Dijk (RDk) 
Deze kolk is er één van een tweetal dat in 1998 gegraven is in het vrij 

smalle binnenduinrandcomplex dat de polders Eierland en Waalenburg van

elkaar scheidt, zie kaart 8. Op de oever groeien Riet, Knolrus en Gewone

waterbies. In het water staan Haaksterrekroos en Knolrus.

Monsterplek met Oeverkruid en onder -
gedoken Veenmos in het Grietje

Het Grietje, overzicht over monsterplek, die
het “venachtige” karakter van deze locatie
weergeeft.
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4. Resultaten van
de bemonstering

4.1 Trofie en Zuurgraad

Van iedere monsterlocatie is een lijst van alle aangetroffen soorten 

opgesteld, zie tabellen 3 en 4. Aan de hand van deze lijsten kan vervolgens

met de methode van Coesel een indicatie van de trofie- en zuurgraad 

verkregen worden. Voor uitvoerige informatie over deze methodiek wordt

verwezen naar Coesel (1998). 

In het kort komt het systeem op het volgende neer: Aan iedere soort wordt

een indicatiewaarde voor de trofie- en de zuurgraad toegekend. Deze 

indicatiewaarden zijn voor de op Texel aangetroffen soorten terug te vinden

in Tabel 1, in de tweede en derde kolom, onder “Trofie” en “Zuurgraad”.

Voor de trofiegraad worden de volgende klassen, oplopend van voedselarm

tot voedselrijk, gehanteerd: oligo/oligo-meso/meso/meso-eu/eu en 

oligo-eu. De laatste categorie bevat dus de indifferente soorten.

Voor de zuurgraad zijn de klassen, oplopend van zuur naar basisch:

acido/acido-neutr/acido-alk/neutr/alk-neutr. Hier zijn de soorten met 

acido-alk de indifferente elementen.

Door per monsterlocatie een overzicht te produceren waarin de scores voor

de diverse klassen gekwantificeerd worden, krijgt men een goede indicatie

van het milieu voor wat betreft de trofie- en zuurgraad. Deze indicaties 

hoeven niet per se één van de genoemde waarden te betreffen. Soms 

– of liever gezegd regelmatig – komt het voor dat de indicatie een milieu

aangeeft dat een overgang vormt tussen twee van de onderscheiden 

klassen voor trofie- of zuurgraad. Het milieu vormt dan bijvoorbeeld een

overgang tussen meso en meso-eutroof of tussen acido en acido/neutraal.

Op die manier wordt dus nog een extra stukje verfijning verkregen.

4.1.1 Resultaten Trofie 
De uitkomsten van de berekeningen worden voor iedere locatie afzonderlijk

gegeven in Tabel 5.

Hieronder worden alleen enkele opmerkelijke zaken aangestipt.

Wat betreft de trofiegraad valt bij het overzien van het geheel op dat er

geen enkele bemonsterde locatie als zonder meer eutroof gekarakteriseerd

kan worden. ( Dit laatste wil overigens niet zeggen dat er geen eutroof

oppervlaktewater in de Texelse duinen zou voorkomen. Maar dergelijke

locaties zijn niet bemonsterd, omdat er geen waterplantenvegetatie meer in
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voorkomt waaruit überhaupt nog gemonsterd zou kunnen worden, zie par.

8.2.3).

Het merendeel van de Texelse monsterplekken heeft een mesotroof milieu,

of een milieu dat ergens tussen mesotroof en meso-eutroof , soms ook

meso-oligotroof, inzit. 

In het Middenduingebied zijn de relatief voedselrijkste milieus aangetroffen

in de grotere plassen: het Pompevlak, het Grote Vlak en het Gat van

Jacobsbol. Dit zijn ook binnen de bemonsterde reeks plassen de locaties

met relatief de sterkste invloed van vogels en een frequent bezoek van het

vee. Het verband tussen het een en het ander lijkt wel duidelijk.

In het Binnenduin komt alleen het middendeel van de duinrel van het Alloo

als een relatief voedselrijk milieu uit de bus. Deze uitkomst spoort goed

met de voedselverrijking die hier plaats vindt door het toestromen van

gebiedsvreemd water. 

Verder blijkt bij vergelijking van het binnenduin met het middenduin, dat

de binnenduinwateren van nature kennelijk toch wat voedselarmer zijn dan

de overige duinwateren, wat correspondeert met een grotere ouderdom

van het duin en een daarmee gepaard gaande grotere uitloging van het

duinzand. In het binnenduin zijn de meeste locaties min of meer mesotroof,

terwijl enkele plekken meer in een oligo-mesotrofe richting neigen, bijv. de

kolken in het Duinpark en de Ruigedijk. Dit zijn tevens de locaties die het

meest zure milieu indiceren.

In het algemeen zijn de bemonsterde wateren in het binnenduin vrij klein

tot klein (kolken), wat ze minder aantrekkelijk maakt voor grootschalig

bezoek door vogels. Dit geringe formaat werkt dus in het voordeel van het

behoud van een voedselarm milieu.

4.1.2 Resultaten Zuurgraad
Wat de zuurgraad aangaat, vallen ook duidelijke verschillen tussen het 

midden- en buitenduin enerzijds en het binnenduin anderzijds op. Globaal

genomen is de uitkomst volgens de methode Coesel dat het oppervlakte -

water in het middenduin  neutraal tot iets zwak zuur is, zie echter paragraaf

10 voor aanvullende opmerkingen over dit aspect. 

Het milieu van de binnenduinwateren is doorgaans wat zuurder. Meestal

gaat het in het binnenduin om overgangen tussen zuur en zwak zuur. 

In enkele gevallen komt er op grond van de sieralgenflora een indicatie van

een duidelijk zuur milieu uit de bus: het Grietje, de kolk in de Ruigedijk, de

vijver van Heidehof en de kolk in het Duinpark. Al deze locaties liggen aan

de binnenduinrand.

Opvallend aan het Grietje, in vergelijking met alle andere Texelse duin -

plassen, is ook het (tot dusver) totaal ontbreken van zowel Fonteinkruiden

als Kranswieren, planten die men elders op het eiland in zulke plassen juist

altijd aantreft. Ook was dit de enige monsterlocatie met een ondergedoken

Sphagnum-vegetatie. 

Pleurotaenium trabecula (boven) en
Cosmarium punctulatum (onder) zijn beide
soorten van meso- tot eutroof, zuur tot zwak
basisch water en komen allebei in de Texelse
duinen zowel in het binnenduin als het 
midden- en buitenduin regelmatig voor.

Cosmarium corbula is een vrij zeldzame soort
van zuur water, die op Texel op twee monster-
plekken aan de binnenduinrand is aan -
getroffen. Op de foto is een zygospore uit  
de Kolk bij Zeewijk te zien, met rechts ervan
nog twee lege celhelften.



Sieralgen 23

Al met al lijkt dit wel de zuurste Texelse duinplas en tevens één van de

voedselarmste duinwateren op het eiland. 

Door de omlijsting van Struikheide en Eiken- en Elzenbos, doet het ook

landschappelijk eerder aan een vennetje dan een duinplas denken.

4.2 Natuurwaarde

Naast een globale bepaling van de trofie- en zuurgraad, kan via de methode

Coesel ook een aan het voorkomen van sieralgen gerelateerde natuur -

waarde voor iedere monsterlocatie berekend worden. Ook hier wordt voor

volledige informatie naar Coesel  (1998) verwezen. 

Kort samengevat wordt de natuurwaarde bepaald door drie maatstaven te

hanteren: 

In de eerste plaats is dit de diversiteit (d), ofwel het aantal aangetroffen

soorten. Het tweede criterium is de zeldzaamheid (r) van de aangetroffen

soorten. En tenslotte wordt gekeken naar de “signaalwaarde” (s) van

soorten. De laatste waarde is des te hoger, naarmate een soort kieskeuriger

is en meer kenmerkend voor een “gerijpt” oecosysteem. Met een gerijpt 

oecosysteem wordt hier een systeem bedoeld dat de tijd heeft gekregen

om zich ongestoord te onwikkelen tot een zo soortenrijk mogelijk geheel.

In tabel 1 zijn voor iedere soort de geldende waarden voor zeldzaamheid

en signaalwaarde te vinden in de kolommen “r” en “s”.

Met de gevonden totaalwaarden voor de genoemde parameters van een

monster kan vervolgens een berekening gemaakt worden, die “de natuur-

waarde maximaal sommeert tot het cijfer 10, samengesteld uit 3 punten

voor de component “diversiteit, 3 punten voor de component “zeldzaam-

heid” en 4 punten voor de component “signaalwaarde” (Coesel 1998).

Daarbij moet er met klem op gewezen worden dat het verkregen cijfer op

de schaal van 1 tm 10 niet geïnterpreteerd moet worden als een soort 

“rapportcijfer”, waarbij bijv. 8 goed is, 5 bijna voldoende etc. Uiteraard geeft

een hoger cijfer een hogere natuurwaarde aan, maar het cijfer moet in de

eerste plaats gezien worden als een indicatie van de huidige situatie “in

een potentieel mogelijk ontwikkelingstraject van sieralgengezelschappen”

(Coesel 1998).

4.2.1 Resulaten Natuurwaarde 
Om een soort referentiekader te geven waaruit beter begrepen kan worden

hoe de relatie tussen de natuurwaarde-cijfers en een concrete sieralgenflora

er uitziet, geeft Coesel (1998) een aantal concrete voorbeelden. 

Uit deze voorbeelden blijkt, dat de hoogste waarden (9 of 10) in Nederland

worden gerealiseerd in slenkjes in goed ontwikkelde trilvenen en in bepaal-

de voedselarme, niet al te zure vennen. Daarbij gaat het steeds om (zeer)

soortenrijke milieus, met veel soorten met een hoge signaalwaarde en 

relatief veel Rode Lijst-soorten. 

Wat lagere waarden, van 6 tm 8, zijn aan te treffen in nog altijd tamelijk

soortenrijke,  neutrale tot zwak zure wateren. Als voorbeelden worden hier

Closterium costatum var. borgei werd alleen
waargenomen in het Grietje en de Kolk van de
Ruige Dijk. Het is een tamelijk zeldzame varië-
teit van deze vooral in vennen en trilvenen
voorkomende sieralg.
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door Coesel besproken: een kwelsloot met Groot Blaasjeskruid in

Noordwest-Overijssel en een  ven op de Veluwe met Snavelzegge en Klein

blaasjeskruid. Deze locaties scoren beide het cijfer 6 voor de natuurwaarde. 

Met het bovenstaande in gedachten, kan naar de uitkomsten voor de

Texelse locaties in tabel 5 gekeken worden.

Deze lopen uiteen van 3 voor het middenbed van de Duinrel van het Alloo

tot 7,5 voor het plasje van de Buitenmuy. 

Het merendeel van de bemonsterde locaties scoort het cijfer 6 of nog iets

hoger. Alleen het midden van de duinrel van het Alloo, het westelijke deel

van het Pompevlak en de kolk in het Duinpark komen op een wat lagere

waarde uit. In het laatste geval wordt de lage score  veroorzaakt doordat

het soortenaantal in deze recent gegraven kolk met 8 soorten nog erg laag

ligt, niet doordat er zoals op de beide andere locaties sprake zou zijn van

eutrofiëring. 

Al met al is wel duidelijk dat de Texelse duinwateren niet alleen voor de

vaatplanten en de kranswieren, maar ook voor de sieralgen een behoorlijke

natuurwaarde vertegenwoordigen. Ze zijn bijv. duidelijk soortenrijker dan

de duinplassen op Voorne, waar al jaren onderzoek naar het voorkomen

van sieralgen gedaan is door H.J.F.Schulp. De reden voor dit verschil zal wel

mede veroorzaakt worden doordat de Texelse duinwateren een grotere 

variatie in kalkgehalte vertonen, terwijl het milieu op Voorne overal 

uitgesproken kalkrijk is.

Een mooi voorbeeld van een goed ontwikkel-
de waterplantenvegetatie, waarin zowel 
soorten met drijvend als ondergedoken blad
voorkomen. In dit geval in het Gat van het
Pompstation, met Drijvend fonteinkruid,
Aarvederkruid, Chara virgata en Chara major.
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5. Beperkingen
van de sieralgen-
flora als 
milieu-indicator
In het geval van de Texelse duinen is de methode van Coesel op de meeste

locaties goed bruikbaar gebleken als manier om een doeltreffende en 

globale indicatie van de waterkwaliteit te verkrijgen. Toch zijn er tijdens het

onderzoek ook wel enkele beperkingen naar voren gekomen. Die beper -

kingen betreffen dan met name (zeer) jonge wateren en (sterk) geëutro -

fieerde wateren.

Jonge, pas gegraven, dan wel op natuurlijke wijze ontstane, wateren 

hebben uiteraard wel een waterkwaliteit, maar de sieralgen zijn hier 

aanvankelijk nog niet als indicatoren bruikbaar. 

Dit komt omdat er nog onvoldoende tijd verstreken is om een voldoende

vestiging van sieralgen mogelijk te maken, die een indicatie van het milieu

zouden kunnen geven.  

Zo werd in  de poel bij de Rovershut, in de Ploegelanden,  in mei 2003, dus

na één volledig groeiseizoen sinds het ontgronden, slechts één sieralg

gevonden, nl. Cosmarium formulosum. Op grond van die ene soort valt er

natuurlijk weinig te zeggen over de waterkwaliteit van zo’n plas. In twee

andere poelen in hetzelfde terrein, die in 2007 bemonsterd werden, bleken

vier jaar later al wel diverse sieralgen voor te komen. 

In een andere gegraven duinplas, het Grietje (B10) op het terrein van de

Korverskooi, werd bij een proefbemonstering in 2002, dus 4 jaar na de 

ontgronding van deze locatie,  geen enkele sieralg waargenomen. In 2005

bleek dat er intussen wel enkele soorten sieralgen voorkwamen, waarbij

zelfs massaal Euastrum ansatum aanwezig was, een soort die eerder op

géén van de andere Texelse monsterlocaties was waargenomen. In 2007

werden in een monster uit dezelfde locatie intussen 6 soorten aangetroffen

en in 2010 bleek het aantal sieralgen gestegen te zijn tot 20. 

Hieruit blijkt dat “rijping” van het milieu voor sieralgen, net als voor andere

plantensoorten, een belangrijke factor is. Overigens laat dit voorbeeld, 

wanneer het vergeleken wordt met de Kolk in de Ruigedijk (B11), die ca. 500

m. oostelijker in hetzelfde duinmassief ligt en gelijktijdig gegraven is, een

opvallend verschil in het tempo van vestiging van soorten zien. In de kolk

werden bij bemonstering in 2004 namelijk al 30 soorten vastgesteld!  

Teilingia granulata is de enige “sliert -
vormende” sieralg die tijdens het onderzoek
werd aangetroffen. 
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Het kan ook zijn, in geval van pas afgesnoerde duinplassen, dat het milieu

aanvankelijk nog te brak is, wat niet gunstig is voor sieralgen. Dit laatste

bleek bijvoorbeeld het geval te zijn met enkele jonge duinplasjes op de

Hors, waarin de laatste jaren al wel kranswieren en enkele fonteinkruiden

groeiden, maar waarin (nog) geen sieralgen aanwezig bleken te zijn.

Een ander probleem vormen wateren waarin überhaupt geen waterplanten-

vegetatie (meer) aanwezig is waaruit benthische sieralgen gemonsterd 

zouden kunnen worden. In het geval van de Texelse duinen ging het om de

duinplassen van  Binnen-Muy en de Geulplas. Van beide plassen is bekend

dat ze vroeger een uitgestrekte en fraaie waterplantenvegetatie van krans-

wieren en deels ook fonteinkruiden hebben geherbergd. Deze vegetaties

zijn in beide gevallen door de sterke bemestingsinvloed van vogels volledig

verdwenen. 

En tenslotte is het ook nog mogelijk dat een water niet geëutrofieerd is,

een voldoende lange ontwikkeling heeft doorgemaakt en goed begroeid is

met hogere waterplanten en/of kranswieren, en desondanks – om voorals-

nog onverklaarbare redenen - geen sieralgen herbergt. Deze combinatie van

omstandigheden zal zich waarschijnlijk zelden voordoen, maar we liepen 

tijdens de bemonstering toch tegen een voorbeeld hiervan aan. Dat was de

vijver van Jan Ayeslag, in het noorden van het Bollekamer-gebied bij Den

Hoorn. Hier werd in mei 2003 gemonsterd in een in 1972 gegraven duinplas.

In de plas groeien o.a. veel Aarvederkruid, Gekroesd en Kamfonteinkruid en

diverse kranswieren, maar van sieralgen bleek vreemd genoeg geen spoor

aanwezig!

Uit de hierboven beschreven voorbeelden blijkt dat de methode om via de

sieralgenflora van een plek iets over de milieuomstandigheden te weten te

komen, hoewel zeer waardevol, toch haar beperkingen heeft. In dergelijke

gevallen blijven de hogere planten over als mogelijke indicatoren of er

moet overgegaan worden tot chemische analyse van het water.
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6. Floristische
aspecten
Hoewel het primaire doel van de bemonstering het verkrijgen van een beeld

van de waterkwaliteit was, heeft het onderzoek “en passant” ook een rede-

lijk uitgebreid beeld van de verspreiding van Sieralgen in het Texelse duin-

gebied opgeleverd. 

Op de floristische aspecten van de sieralgeninventarisatie zal in een gepland

artikel in het tijdschrift “De Levende Natuur” nog nader worden ingegaan.

Hier wordt volstaan met het noemen van enkele opvallende zaken, die 

afgeleid kunnen worden uit de tabellen 1 en 2.

In tabel 1 zijn alle aangetroffen soorten te vinden, gesplitst naar hun voor-

komen in het Midden- en Binnenduin. In tabel 2 is nader aangegeven hoe

de verdeling van de soortenaantallen over de geslachten per deelgebied is.

Uit beide tabellen blijkt, dat er in het gehele gebied vertegenwoordigers

van 14 geslachten zijn aangetroffen, waarbij het binnenduin met 13 

geslachten, tegen 10 in het midden- en buitenduin, hoger scoort. 

Voor de totale soortenaantallen geldt dit verschil in sterkere mate; 

111 soorten in het binnenduin, tegen 91 in het midden- en buitenduin. 

Bij vergelijking van het midden- en binnenduin valt verder op dat de

geslachten Closterium, Euastrum en Staurodesmus in het binnenduin beter

vertegenwoordigd zijn, terwijl Cosmarium juist in het midden- en buiten-

duin met meer soorten voorkomt. Dit laatste houdt vermoedelijk verband

met het feit dat relatief veel Cosmarium-soorten in vrij kalkrijk en alkalisch

milieu voorkomen.

In de vierde kolom van tabel 2 is onder de kop “Gemeenschappelijk” per

genus aangegeven hoeveel soorten het midden- en binnenduin gemeen-

schappelijk hebben. Dit blijken er gesommeerd 68 te zijn. Wanneer we dit

aantal vervolgens aftrekken van het totaal aantal respectievelijk in het 

midden- en binnenduin aangetroffen soorten, krijgen we voor het midden-

duin 23 “eigen” soorten en voor het binnenduin 43 soorten die alleen daar,

en niet in het midden- en buitenduin, zijn aangetroffen. 

Kortom: het binnenduin herbergt meer genera, meer soorten en meer

“eigen” soorten dan het middenduin. En dat ondanks het feit dat de 

oppervlakte van min of meer permanent open water in het binnenduin 

véél kleiner is dan in het midden- en buitenduin. 

Het ligt voor de hand een verklaring te zoeken in het feit dat de meeste

wateren in het binnenduin niet basisch, maar zwak zuur zijn. 

Euastrum-soorten, zoals E. ansatum (boven)
en E.elegans (onder), die hier gefotografeerd
zijn in een monster uit het Grietje, hebben
een voorkeur voor min of meer zuur water en
komen op Texel in hoofdzaak in het binnen-
duingebied voor. Dit is ook in één oogopslag
te zien in tabel 1.
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Ook zou een iets lager zoutgehalte, door een grotere afstand van de zee

(minder “salt spray”) en een grotere mate van uitloging van de bodem, een

rol van betekenis kunnen spelen.

Het totale aantal soorten dat tijdens het onderzoek in het gehele Texelse

duingebied is aangetroffen bedraagt 134, ofwel ruim 20% van alle

Nederlandse sieralgsoorten. Alles bij elkaar genomen, is er dus sprake van

een behoorlijk rijke sieralgenflora in het Texelse duingebied.
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7. Beheer en
bedreiging van
duinwateren

7.1 Beheersvormen

Het beheer dat in de bemonsterde duinwateren plaats vindt, loopt uiteen

van “niets doen” tot geleidelijk intensiever beheer als incidenteel maaien,

jaarlijks maaien en beweiden. Kolken kunnen ook periodiek opgeschoond

worden.

Wanneer er geen enkel actief beheer plaats vindt, is de kans groot dat het

water te eniger tijd dichtgroeit met Riet en/of Wilgen. Vandaar dat het voor

het duurzaam aanwezig zijn van (al dan niet tijdelijk droogvallend) open

water meestal noodzakelijk is een actief beheer te voeren.

Waar sprake is van beweiding met grootvee zal in principe niet gemaaid

hoeven te worden, omdat het vee de vegetatie door vraat wel openhoudt.

Bij schapenbeweiding daarentegen is de druk van het vee doorgaans te

laag om afdoende te zijn tegen verlanding, zodat er meestal aanvullend, 

al dan niet incidenteel, gemaaid moet worden.  Dit is bijv. het geval in de

Mandenvalleien in de Eierlandse Duinen.

In terreinen met relatief weinig open water kan het bij beweiding, vooral

als die met grootvee plaats vindt, nodig zijn om poelen uit te rasteren, om

er voor te zorgen dat het vee er niet in gaat staan, cq. er mest en urine in

laat vallen en zo de poel vervuilt.

In terreinen waar niet beweid wordt, is jaarlijks of incidenteel maaien

meestal een absolute noodzaak om het water open te houden. Alleen in

erg laag-productieve situaties kan volstaan worden met het eens per zoveel

jaar opnieuw uitmaaien of -baggeren van het water.

7.2 Bedreigingen

In de vorige paragraaf kwam dichtgroeien al als een directe bedreiging van

het  voortbestaan van duinwateren naar voren. Op de mate van natuurlijk-

heid van dit verlandingsproces als bedreiging voor duinplassen zullen we

hier niet verder ingaan. 

In deze paragraaf gaat het namelijk primair om bedreigingen die duidelijk

Een groep Schotse Hooglanders zoekt op een
warme dag in 2007 verkoeling in het water
van het Gat van het Pompstation.
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het directe of indirecte gevolg zijn van menselijk ingrijpen, alsmede om het

gevaar van – al dan niet “natuurlijke” – eutrofiëring.

Voor duinplassen, en vergelijkbare geïsoleerd liggende waterpartijen zoals

heidevennen, zijn in dit kader de meest voor de hand liggende vormen van

bedreiging: ontwatering, eutrofiëring en/of verzuring. 

7.2.1 Ontwatering 
Ontwatering is op Texel als bedreiging van bestaande duinplassen nauwe-

lijks meer aan de orde. Sterker nog, door beëindiging van de duinwater -

winning in 1993 en uitvoering van een aantal duinrel-projecten aan de 

binnenduinrand in de afgelopen jaren, is de hydrologische toestand van het

duingebied alleen maar verbeterd. 

Aan de Noordzeezijde is kustafslag lange tijd een bedreiging geweest voor

het buitenduin, bijv. bij de Mandenvalleien en de Buitenmuy. Hieraan is

door de aanleg van een lange dam tussen paal 30 en 31, en door het 

algemene beheer van handhaving van de kustlijn  ook een einde gekomen. 

7.2.2 Verzuring
Verzuring van duinplassen is, althans op Texel, geen direct probleem. De

duinwateren in het midden- en buitenduin op Texel zijn sowieso neutraal

tot basisch van karakter, wat verzuring vooralsnog uitsluit. 

Aan de binnenduinrand is het milieu weliswaar zuurder, maar sterk zuur

oppervlaktewater lijkt in het Texelse duingebied nauwelijks aanwezig te

zijn. Het meest zure milieu werd aangetroffen in het Grietje. Waarnemingen

die op een sterke verzuring wijzen zijn niet voorhanden en tot dusver lijkt

dit probleem, dat zo bekend is van vennen in het pleistocene deel van

Nederland, hier niet te spelen.

7.2.3 Eutrofiëring
Met het fenomeen eutrofiëring is het helaas minder gunstig gesteld dan

met de andere zojuist besproken bedreigingen. Voor eutrofiëring van duin-

plassen komen in principe twee oorzaken in aanmerking, nl vogels en vee. 

7.2.3.1 Eutrofiëring door vee

Wat betreft het vee moet er eerst onderscheid gemaakt worden tussen

schapen en grootvee (runderen/paarden/ponies). Schapen zullen het water

van een duinplas niet of nauwelijks betreden. Ze kunnen bij kleine

poelen/kolken met steile oevers wel een zekere bemestingsinvloed hebben,

doordat keutels en urine langs de helling in het open water rollen, 

respectievelijk stromen. Dit kan eenvoudig ondervangen worden door de

kolk – op een kleine drinkplek na – uit te rasteren.

Grootvee heeft de eigenschap dat het – zeker ’s zomers – graag het water in

gaat, waarbij meestal ook mest en urine in het water terecht komen.

Bovendien treedt er door het waden van de dieren opwerveling van bodem-

slib op, wat weer tot troebeling van het water leidt. Dit laatste is vervolgens

weer ongunstig voor de waterplanten, met name wanneer het bezoek zo

frequent is, dat het slib nauwelijks de gelegenheid krijgt weer te bezinken

omdat het steeds opnieuw wordt opgewerveld. 
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Heel veel, zo niet alles,  zal t.a.v. de beïnvloeding door grootvee afhangen

van de grootte van de druk die het vee op het water uitoefent. 

Van veel belang is in dit verband de verhouding tussen de oppervlakte

open water en de oppervlakte droog terrein in de rest van het beweide

gebied: hoe meer water, des te minder vervuiling. 

Ook is het gunstiger wanneer het water verdeeld is over zo veel mogelijk

door droger terrein van elkaar gescheiden  locaties. 

En uiteraard is de dichtheid van het vee belangrijk; hoe lager de dichtheid,

des te gunstiger is de belastingsgraad van het water. Daarbij is het zaak wel

een dusdanig evenwicht te vinden, dat de plassen ook weer niet dicht -

groeien met Riet, als gevolg van een te geringe graasdruk.

Aan de zojuist genoemde voorwaarden wordt in belangrijke mate in het

Mokslootgebied voldaan. Hier is sprake van een gunstige oppervlaktever-

houding tussen open water en droog duin, het water is bovendien verdeeld

over een flink aantal locaties en de begrazing vindt jaar rond op extensieve

basis plaats.

In het Mokslootgebied is anno 2010, dwz. na 15 jaar van onafgebroken 

jaarrondbegrazing, te zien dat weliswaar in enkele plassen die frequent

door het vee worden bezocht een geleidelijke verhoging van de voedsel -

rijkdom optreedt, maar dat in het grootste deel van het terrein geen 

noemenswaardige eutrofiëring door de grote grazers wordt veroorzaakt. 

Eutrofiëring treedt met name op in het Pompevlak (M2+3) en het Grote

Vlak (M 9, en vooral in het noordelijke deel van deze vallei, dat verder niet

in dit onderzoek is betrokken). Deze gebieden worden ook vaak door het

vee bezocht. Daarbij moet wel opgemerkt worden, dat dit ook precies de

locaties in dit gebied zijn waarin verreweg de meeste vogels verblijven. De

eutrofiëring van deze plassen komt dan ook grotendeels voor rekening van

de vogels.

Dat dit laatste zo is, blijkt uit het feit dat er ook plassen zijn die, terwijl ze 

in het beweide deel van het Mokslootgebied liggen en regelmatig door het

vee bezocht worden, nog altijd een rijke waterplantenvegetatie herbergen,

inclusief het uiterst eutrofiëringsgevoelige Weegbreefonteinkruid 

(Bruin 1997). 

In dergelijke gevallen, bijv. het Landje van Klaas Kok (M6) of het Gat van

Jacobsbol (M10), is het wel zeker dat ze zonder beweiding inmiddels al

behoorlijk dichtgegroeid zouden zijn met Riet en andere helophyten. 

Ook in de poelen in het Kees Dekkers Hok (B2) blijkt dat een  periode van 

15 jaar van extensieve jaarrondbeweiding met grootvee geen beletsel is

voor het voorkomen van waardevolle water- en oeverplantenvegetaties en

dito macrofauna (Engelsen et al. 20011).

Met andere woorden; deze plassen hebben hun huidige waardevolle water-

plantenvegetatie tot op heden behouden, niet zozeer ondanks als wel

mede dankzij de beweiding. 

Op een aantal plekken in beweide Galigaanvegetaties in de noordelijke 

uitloper van het Pompevlak (M4) en het noordelijke Dulenvlak (M8) zijn
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zelfs diverse zeldzame Fonteinkruiden, nl. Weegbreefonteinkruid,

Ongelijkbladig fonteinkruid en Duizendknoopfonteinkruid, nieuw 

verschenen dankzij de invloed van de beweiding. 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat beweiding met grootvee op zich

geen primaire factor in de eutrofiëring van de duinplassen is, mits de druk

van het vee maar niet te groot is.

Kleine plassen of kolken in een beweidingsgebied kunnen – als de aan -

wezige natuurwaarden dat rechtvaardigen – beter uitgerasterd worden,

omdat ze gemakkelijk door het vee “overlopen” worden. Dit uitrasteren is

gedaan met verschillende kolken in Duinen-Zuid en Noord, met zeer 

gunstig resultaat voor de natuurwaarde van deze watertjes. Een bijkomend

positief effect is dat het aanwezige vee optimaal schoon drinkwater kan

gebruiken uit zo’n uitgerasterde poel (middels een weidepomp of een

inloop). Nadeel voor de beheerder is wel, dat de poel in principe jaarlijks

moet worden uitgemaaid, om dichtgroeien te voorkomen.

7.2.3.2 Eutrofiëring door vogels

Problematischer - want moeilijker te voorkomen of reguleren dan de

invloed van vee - is eutrofiëring door vogels (guanotrofie). 

Hierbij gaat het soms om kolonievogels die aan water broeden, zoals

Aalscholvers, en de waterkwaliteit in de naaste omgeving van hun broed-

plaats negatief beïnvloeden. 

Dit probleem speelt op Texel al geruime tijd bij de Binnen-Muy en sinds een

aantal jaren ook bij de Geulplas. Van de Binnen-Muy is bekend, en ook

redelijk goed gedocumenteerd, dat hier vroeger uitgebreide ondergedoken

waterplantenbegroeiingen met kranswieren en Bronmos voorkwamen

(Leentvaar &  Higler 1966, Bruin 1986 ). Hiervan is inmiddels niets meer

over. Anno 2010 wordt deze duinplas aan de oostzijde zelfs omzoomd 

door een dikke gordel van Bitterzoet! 

Verder is er in toenemende mate sprake van bemesting door Grauwe 

ganzen, die het gehele jaar in het terrein verblijven. Dit probleem speelt

bovendien op veel meer plaatsen dan dat van de zojuist genoemde 

koloniebroeders. 

De ganzen vreten de water- en oeverplanten op en woelen ook de bodem

om, op zoek naar eetbare worteldelen. Hierbij ontstaat onder water en op

de lage oever soms een waar netwerk van door ganzen veroorzaakte 

“bomkraters” in de bodem van een plas. Grauwe ganzen kunnen dan ook

een sterke invloed op de ontwikkeling van de water- en oevervegetatie 

uitoefenen, zoals o.a. door Vulink et al. (2010) is beschreven.

Bovendien zorgen de ganzen niet alleen voor een aanzienlijke fysieke 

verstoring, maar bemesten ze zowel het water als de oeverstroken, die ze

als pleisterplaats gebruiken, vaak in aanzienlijke mate. 

Recent onderzoek door Brouwer et al. (2010), waarbij met name gekeken is

naar de belasting met stikstof en fosfaat die via ganzenmest in een aantal

vennen in het zuiden van het land en in één duinplas op Terschelling

optrad, laat zien dat vooral de fosfaatbeschikbaarheid in door ganzen

bemest water dramatisch kan toenemen. 

Exmoor ponies houden duinplassen open
doordat ze regelmatig helophyten als Gewone
waterbies en Riet kort vreten. Hier is een 
halfwas exemplaar aan het grazen in de
Waterbiesgordel in het Kapenvlak. De witte
bloemen op de voorgrond zijn van de Zilte
waterranonkel.
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In de Terschellingse duinplas bleken de fosfaatconcentraties (als gevolg van

bemesting door Grauwe ganzen, Aalscholvers en meeuwen) grofweg acht

keer hoger te liggen dan in de omliggende duinplassen! 

In het ven De Banen werd waargenomen dat een koppel van 200-300

Grauwe ganzen binnen een periode van enkele weken de fosfaatconcentra-

tie in een bepaald gedeelte van het ven met een factor 10 lieten toenemen!

Deze verhoogde fosfaatbelasting leidt in met succesvol herstelbeheer opge-

schoonde vennen tot verdringing van zeldzame soorten als Oeverkruid en

Waterlobelia, die nu juist dankzij het herstelbeheer waren teruggekeerd.

(Momenteel wordt o.a. in het Texelse duingebied  door Alterra onderzoek

gedaan naar het gedrag van Grauwe ganzen en hun invloed op natuur en

cultuurgebieden. Dit onderzoek is echter – helaas – wat de vegetatie betreft

nogal beperkt van opzet; er wordt met name gekeken naar het effect bin-

nen een klein aantal exclosures en daaraan gekoppelde referentieplekken.) 

Al de zojuist genoemde negatieve effecten van ganzen waren in het afge -

lopen decennium goed zichtbaar op de plagplekken in de Buitenmuy, met

name op de (om die reden) niet meer door ons bemonsterde noordelijke

plagplek. Gedurende een aantal jaren rond het midden van het afgelopen

decennium was in het troebele open water van deze plassen feitelijk geen

vegetatie meer aan te treffen; alles werd opgevreten en omgewoeld door

de ganzen. Bovendien vertoonden zich op de oevers steeds meer soorten

van storingsmilieus, zoals Blaartrekkende boterbloem, Rode ganzevoet en

Moeraskers.

Echter, nadat er in 2008 vele honderden ganzen in het Muygebied waren

weggevangen, en er bovendien een grote oppervlakte grasland werd afge-

plagd in de oostelijke helft van het terrein (waardoor veel opgroeigebied

voor jonge ganzen verdween), verbeterde de toestand in de plassen in de

Buitenmuy in 2009 aanzienlijk. In dat jaar bleek bij enkele terreinbezoeken

in de maand juni, dat er weinig ganzen meer in deze vallei kwamen. Het

water op de zuidelijke plagplek was nu weer helder en volledig begroeid

met een aaneengesloten ondergedoken macrofytenvegetatie. Deze bestond

vooral uit Chara vulgaris, in mindere mate uit Chara aspera. Verder werden

hier en op de noordelijke plagplek o.a. veel Zilte waterranonkel, Rode

waterereprijs, Tenger fonteinkruid, Kamfonteinkruid en Zannichellia waar-

genomen. Van deze soorten is Chara aspera de enige die min of meer 

voedselarm water prefereert, de overige komen vaak in voedselrijk water

voor. Het beeld dat hier te zien was gaf dus in vergelijking met het verleden

nog altijd een flinke afname in kwaliteit van de vegetatie te zien. 

De meer gevoelige soorten die hier vroeger voorkwamen, zoals

Weegbreefonteinkruid en Duizendknoopfonteinkruid,  waren in 2009 dan

ook afwezig, vermoedelijk door de toegenomen voedselrijkdom. Maar in

vergelijking met het vegetatieloze beeld van de voorgaande ca. 5 jaar, was

hier niettemin toch sprake van een sterke verbetering van de toestand! 

Uit het zojuist gegeven voorbeeld blijkt dat, terwijl de nutriëntentoestand

uiteraard niet zomaar van het ene op het andere jaar veranderd kon zijn, de

vegetatie, door het vrijwel wegvallen van de fysieke invloed van de ganzen

(dus de invloed van wegvreten van de vegetatie en omwoelen van de

Buitenmuy, westoever Noordelijke Plagplek op
20 juni 2008. 
Links vegetatieloos water en kale oeverzone.
Op de hogere oever een rustplaats van gan-
zen, met daarop een ruderale vegetatie van
o.a. Rode ganzevoet, Krulzuring en
Haagwinde. Deze foto laat zien, dat niet
alleen het open water, maar ook de hogere
oevervegetatie sterk negatief beïnvloed kan
worden door ganzen.

Buitenmuy, westoever Zuidelijke Plagplek op
20 juni 2008. 
Hier is nog een smalle rietgordel langs het
open water aanwezig, waardoor de ganzen
wegblijven van de valleirand. Dezelfde strook
in de zonering, die in de vorige foto een sto-
ringsvegetatie laat zien, is hier begroeid met
de Knopbiesgemeenschap, met o.a. Kruipwilg,
Vleeskleurige orchis en Stijve ogentroost. Het
verschil tussen beide foto’s illustreert het
effect van rustende ganzen op treffende wijze.
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bodem en de troebeling van het water), op zich reeds een aanzienlijk 

herstel liet zien.  

Hoe de nutriëntentoestand zich in de Buitenmuy bij een blijvend verlaagd

aantal ganzen in deze plassen zal ontwikkelen, valt moeilijk te voorspellen,

maar een combinatie met een maaibeheer (verschraling) op de oevers en

voortdurende aanvulling met schoon regenwater en grondwater zou hier

op termijn toch een gunstig effect  moeten hebben. Wegschrapen of weg-

zuigen van de sliblaag zou waarschijnlijk heel gunstig zijn, omdat hiermee

ook nutriënten worden afgevoerd. 

Vermoedelijk zouden op die manier ook de meer gevoelige soorten weer

terug kunnen keren in deze plassen. De laatstgenoemde (vrij kostbare)

ingreep is echter alleen zinvol wanneer er een consequent beheer t.a.v. de

ganzen over een periode van meerdere jaren gevoerd gaat worden.

Behalve ganzen kunnen ook grote aantallen pleisterende meeuwen en

andere watervogels invloed uitoefenen op de voedselrijkdom van het open

water en/of de oevers van een duinplas, met name door bemesting. Op een

aantal plaatsen zijn de negatieve gevolgen daarvan al duidelijk zichtbaar,

bijv. in het Grote Vlak en het Pompevlak, en ook in beide Horspolders. 

Uit het voorgaande blijkt dus dat sommige vogelsoorten, wanneer ze ter

plaatse in flinke aantallen voorkomen, een serieuze bedreiging vormen

voor het voortbestaan van waardevolle duinplassen. Inmiddels zijn de hoge

natuurwaarden van een aantal vroeger waardevolle plassen op Texel al

door guanotrofie teloorgegaan. 

Om verdere nivellering van waardevolle duinplassen door vogels te voor -

komen, worden hier de volgende maatregelen aanbevolen:

1. Vestiging van nieuwe broedkolonies/broedplaatsen aan of nabij waarde-

volle duinwateren van Aalscholvers, meeuwen en ganzen moet bestreden

worden door het verwijderen van nesten en eieren. Een dergelijk beleid

wordt t.a.v. meeuwen nabij een aantal plekken met waardevolle terres -

trische vegetaties op Texel al jaren (uiteraard met vergunning) gevoerd,

maar voor waardevolle aquatische vegetaties is het minstens even 

belangrijk dat ze hiertegen beschermd worden. 

2. Wat betreft ganzen is een voortzetting van de aantalsbeperkende 

maatregelen, zoals die de laatste jaren op Texel zijn uitgevoerd door

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, eveneens noodzakelijk. 

Dit maakt het bereiken van de onder de punten 1 en 3 genoemde doelen

ook eenvoudiger; hoe lager het totaal aantal op Texel broedende ganzen is,

des te eenvoudiger is het om ze te verdrijven van plaatsen waar ze absoluut

ongewenst zijn  naar delen van het eiland waar minder hoge natuur -

waarden in het geding zijn.

3. Lokaal kan er ook voor gekozen worden om de vogels te weren door het

publiek langs wateren die kwetsbaar zijn voor eutrofiëring te laten lopen. 

Het gunstige effect dat wandelaars hebben, door het op afstand houden van

ganzen en meeuwen, op waardevolle wateren is duidelijk te zien in bijv. het

Landje van Klaas Kok (M6) en één van de poelen in de Ploegelanden (B6.2),
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waar in beide gevallen een jaarrond opengesteld wandelpad langs loopt.

Dit positieve effect kan uitgebreid worden tot meer waardevolle duinwate-

ren, door wandelroutes langs zo’n water te laten lopen, cq. routes langs

dergelijke plassen die nu nog tijdelijk (buiten de broedtijd) opengesteld

zijn, jaarrond open te stellen. 

Voor met name de plassen in de Buitenmuy is jaarrond openstelling van het

pad langs de westkant van deze plassen een goede oplossing om ganzen en

meeuwen hier te verjagen m.b.v. wandelaars. Dit pad is nu alleen buiten de

broedtijd opengesteld voor het publiek, maar een verruiming tot volledige

openstelling is goed verdedigbaar in het belang van de plantengroei van

deze vallei.
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8. Het gemeen-
schappelijk
optreden van
zuur- en basen-
minnende 
soorten in een
aantal Texelse
duinplassen
Tijdens het verwerken van de gegevens bleek dat met name een aantal

locaties in het middenduin op basis van de aangetroffen sieralgsoorten een

zuurindicatie kregen toebedeeld (zie tabel 5) die iets afweek van wat men

op grond van de vaatplantenvegetatie in de betreffende plassen zou mogen

verwachten. Dat wil zeggen; de indicatie viel zuurder uit dan, uitgaande van

de aanwezige hogere planten, aangenomen zou mogen worden.

Van een aantal van deze locaties zijn bovendien gegevens in de vorm van

geanalyseerde watermonsters en/of directe metingen van pH en EGV in het

veld voorhanden, deels uit eigen waarnemingen (Bruin 1997), deels uit

onderzoek van derden (Arts et al. 2008, Kooiman 1993), waaruit duidelijk

blijkt dat het water in werkelijkheid een meer neutraal of zelfs basisch

karakter heeft dan op grond van de indicatiewaarden van de aangetroffen

Sieralgen het geval leek te zijn. 

Omdat dit een interessant verschijnsel is, dat bovendien niet op zichzelf

staat, en het een specifiek aspect van een aantal Texelse duinplassen 

weergeeft, zal hier iets nader op worden ingegaan.

Duizendknoopfonteinkruid geldt in het alge-
meen als een soort van min of meer zuur
water. Op Texel komt ze echter regelmatig 
in basische duinplassen voor. Hier in het
Dulenvlak, samen met het kranswier 
Chara aspera.

Opm.: Dat deze locaties in tabel 5 een
enigszins te zure indicatie kregen toe -
bedeeld, is het gevolg van de invloed van
het aantal aangetroffen “acido”-soorten
op de totale indicatiewaarde.
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Tijdens eerder onderzoek, met name aan Weegbreefonteinkruid (Bruin

1997), bleek al dat op een aantal Texelse locaties met deze soort, die 

kenmerkend is voor basisch, kalkrijk en voedselarm water, enkele soorten

gezamenlijk met dit fonteinkruid voorkwamen die daar “volgens de 

boeken” helemaal niet zouden moeten groeien. 

Dit betrof een drietal waterplanten die kenmerkend zijn voor min of meer

zure, zachte en kalkarme wateren als vennen en (soms) sloten op het pleis-

toceen: Duizendknoopfonteinkruid, Haaksterrenkroos en Knolrus. 

Deze soorten kunnen overigens in kalkarme delen van het Waddendistrict

ook voorkomen in min of meer zure duinplassen, wat dan weer goed 

aansluit bij hun voorkomen in vennen op het pleistoceen. 

Hier echter groeiden ze in duidelijk basisch water, samen met notoire

basenminnaars als Weegbreefonteinkruid, diverse Chara-soorten en bijv.

ook Rode waterereprijs.

Dit gezamenlijk optreden van Weegbreefonteinkruid en andere basen -

minnende planten met één of meer van de genoemde drie soorten in

water, waarvan het basische karakter middels metingen en chemische gege-

vens van de watersamenstelling duidelijk was aangetoond, was onder meer

het geval in een zestal van de duinplassen waarin in het kader van ons sier -

algenonderzoek ook gemonsterd is, wat een mogelijkheid voor verdere 

vergelijking geeft. 

Het bewuste zestal valleien is in tabel 6 nog eens bij elkaar gezet: Het Gat

van het Pompstation (M5 ), het Landje van Klaas Kok (M6), het Dulenvlak

(M7), het Gat van Jacobsbol ( M10), het Kapenvlak (M11) en het Plasje van

de Buitenmuy (M12). 

Verder zijn in deze tabel de uit de sieralgenflora gedestilleerde waarden

voor de zuurgraad gegeven, alsmede het aantal soorten dat per locatie als

“acido”-indicator, respectievelijk “neutraal-alkalisch”-indicator aangetroffen

is. In de laatste vier kolommen is de aanwezigheid van Weegbreefontein -

kruid en de drie reeds genoemde “zachtwaterplanten” gegeven.

Uit tabel 6 blijkt dat op deze zes locaties zich onder de aangetroffen sier -

algen zowel zuurindicatoren als indicatoren van  neutraal tot basisch water

bevinden. De verhoudingen waarin deze indicatoren zich tot elkaar 

verhielden wisselen nogal. In het Dulenvlak en het plasje van de Buitenmuy

overtroffen de soorten met een “acido”-indicatie die van de andere catego-

rie duidelijk in aantal.

In tabel 6 zijn in de onderste twee rijen nog twee bemonsterde locaties

opgenomen waarop Weegbreefonteinkruid met één of meer zuurminnende

waterplanten werd aangetroffen, maar waarvan helaas geen gegevens van

de waterchemie bekend zijn. Dit zijn de noordelijke uitloper van het

Pompevlak (M4) en het noordelijke Dulenvlak (M8).  Zoals uit de tabel blijkt,

overtreft het aantal “acido” soorten hier het aantal “neutr.-alk” soorten nog

veel sterker. 

Weegbreefonteinkruid is een zeldzame soort
van kalkhoudend en voedselarm water. Ze
groeit vrijwel altijd samen met kranswieren
van het geslacht Chara, hier met Chara aspera
in het Landje van Klaak Kok.

Een andere soort die meestal in zuur water
voorkomt, maar op Texel ook is aangetroffen
in enkele basische duinplassen is
Haaksterrekroos. Hier is deze soort te zien
samen met Weegbreefonteinkruid (linksbo-
ven) en Drijvend fonteinkruid (midden) in het
Gat van het Pompstation.
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Wij zien in de genoemde valleien dus zowel in de vaatplanten als in de 

sieralgen een mengeling optreden van soorten die doorgaans in zuur, 

respectievelijk basisch milieu voorkomen. 

Omdat we in ieder geval van de eerste zes van deze valleien uit metingen

weten dat ze een basisch milieu herbergen, kan uit het voorgaande alleen

maar geconcludeerd worden dat een aantal soorten die in het systeem van

Coesel als “acido” soorten opgenomen zijn zich in een aantal Texelse duin-

plassen gevestigd hebben in een milieu dat duidelijk afwijkt van datgene

wat uit onderzoek in het binnenland (met name in veengebieden en 

vennen) als typisch voor de betreffende soorten naar voren is gekomen.

Soortgelijke ervaringen werden overigens opgedaan bij een sieralgen -

inventarisatie in het Naardermeer (Boosten et al. 2006). 

Interessant is hier te vermelden dat in één van de bewuste Texelse duinplas-

sen, namelijk het Dulenvlak in het kader van het project “Terreincondities”

van Staatsbosbeheer een “referentiepunt” voor de Rompgemeenschap van

Duizendknoopfonteinkruid (RG Potamogeton polygonifolius) ligt. Zoals uit

het voorgaande al bleek, bevinden Duizendknoopfonteinkruid en Knolrus

zich in deze vallei in een basisch milieu, wat – uiteraard – afwijkt van wat

men van deze soorten op het Pleistoceen mag verwachten. 

Bij de statistische analyse van de verzamelde gegevens van aquatische 

referentiepunten voor de Littorelletea (Arts et al. 2007) bleek dat het

Texelse referentiepunt in de CCA-analyse “geheel buiten de ligging van de

andere referentiepunten werd geplaatst”. Dit punt viel dermate uit de toon

dat het daarom door de bewerkers in de verdere analyse is weggelaten!

Op zich is dit wellicht verdedigbaar, omdat er een algemene karakteristiek

van de Littorelletea moest worden gegeven, waarbij dit punt het algemene

beeld zou verstoren, maar anderzijds valt niet te ontkennen dat we hier

gewoon te maken hebben met een realiteit, waaruit blijkt dat

Duizendknoopfonteinkruid niet overal zo acidofiel is als  op basis van de

algemene ervaring wordt aangenomen.

Aan deze observaties van vaatplanten en sieralgen van doorgaans zuur en

zacht water die zich in Texelse duinplassen ook in een basisch milieu 

vertonen konden zeer recent nog enkele waarnemingen aan de macrofauna

in dezelfde duinplassen worden toegevoegd die precies hetzelfde beeld

opleveren: soorten die op het pleistoceen kenmerkend zijn voor min of

meer zure vennen, maar in een aantal Texelse duinplassen in basisch water

optreden.

Deze waarnemingen zijn in 2010 gedaan door David Tempelman (Grontmij,

afd. Water), die in het kader van het project “Waterparels in Hollands

Noorderkwartier” een selectie van wateren op Texel bemonsterde op de

macrofauna (den Engelsen et. al.2011). 

Tijdens dit onderzoek werd een tweetal soorten, namelijk het Donker

bootsmannetje (Notonecta obliqua) en de Vensigaar (Sigara scotti), die

beide gelden als kenmerkend voor min of meer zure vennen, hier in 

basische duinplassen aangetroffen, onder meer in het Landje van Klaas Kok,

waar ook kalkminnaars als bijv. Weegbreefonteinkruid en de kranswieren

Chara aspera en Ch. major talrijk voorkomen.
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In dezelfde plas werden door Tempelman echter tegelijkertijd ook kenmer-

kende macrofauna-soorten van basisch water, zoals het Gewoon dwerg -

duikertje (Micronecta scholtzi), de watermijt Arrenurus cuspidifer en diverse

slakken, bijv. de Ovale poelslak (Radix balthica) vastgesteld. 

Samenvattend: er komt op Texel een aantal duinplassen voor, waarin zich in

basisch water een mengeling van basenminnende soorten en (doorgaans)

acidofiele soorten vertoont, die kennelijk het gevolg is van de aanwezig-

heid van een bijzonder milieu dat het met name deze acidofielen mogelijk

maakt in ongewoon gezelschap te verkeren. Dit fenomeen doet zich niet

alleen onder de hogere planten, maar ook onder de sieralgen en de 

macrofauna van die plassen voor. 

Vermoedelijk zijn deze plassen nog juist kalkrijk/basisch genoeg om de 

aanwezige basenminnende soorten een leefmilieu te bieden, maar zijn ze

anderzijds niet zo uitgesproken kalkrijk dat  vestiging van de betrokken 

acidofiele soorten onmogelijk zou zijn. 

In dit opzicht neemt Texel een bijzondere, intermediaire positie in tussen

het uitgesproken kalkrijke Renodunale district en het overwegend kalkarme

Waddendistrict. Die intermediaire positie werd eerder al gesignaleerd voor

de terrestrische vegetatie in het Texelse duingebied (Bruin 1996).

Deze Texelse duinplassen verdienen ons inziens nader onderzoek, niet

alleen omdat op die manier de ecologische karakteristiek van de betrokken

soorten kan worden aangescherpt, maar ook omdat hiermee meer over het

specifieke karakter van de betreffende duinwateren duidelijk kan worden.     

De Vensigaar (boven) en het Donker boots-
mannetje (onder), zijn twee soorten die in
Nederland vooral voorkomen in zure vennen,
maar die op Texel ook in basische duinplassen
als het Landje van Klaas Kok zijn aangetroffen.
(foto’s David Tempelman).
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9. Samenvatting
en conclusies

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er in het Texelse duingebied

op de bemonsterde locaties over het algemeen sprake is van een goede tot

zeer goede waterkwaliteit. 

Op enkele van de bemonsterde plaatsen is de waterkwaliteit minder goed

dan zou kunnen. Dit is in de meeste gevallen het gevolg van aanvoer van

voedingsstoffen en verstoring van de waterplantenvegetatie door vogels.

Lokaal is ook een eutrofiërende invloed van vee waarneembaar.  Daar staat

tegenover dat, bij een gunstige beweidingsdruk, het vee juist een positieve

invloed op het voortbestaan van relatief voedselarme, open duinwateren

kan hebben.

De vermoedelijk meest eutrofe duinplassen (Geulplas, Binnenmuy) op Texel

leenden zich niet (meer) voor het verkrijgen van een milieuindicatie door

bemonstering op sieralgen, omdat ze überhaupt geen ondergedoken water-

plantenvegetatie meer  herbergen waaruit gemonsterd zou kunnen 

worden. Hier blijft alleen chemische analyse van watermonsters over als

middel om de actuele toestand en mate van vervuiling te bepalen.

Op een enkele plaats (Het Alloo) is aanvoer van gebiedsvreemd water een

storende invloed.

Het onderzoek laat zien dat veel Texelse duinwateren niet alleen voor 

hogere waterplanten en kranswieren, maar ook voor sieralgen een relatief

rijk biotoop vormen. Bovendien geeft de ontwikkeling van een aantal 

locaties aan dat deze waarden door een goed beheer nog aanzienlijk 

verhoogd kunnen worden.

Een serieus punt van zorg is de toenemende eutrofiëring van duinplassen

door een aantal vogelsoorten. Maatregelen om deze vogelsoorten, zowel

als broedvogels als in de hoedanigheid van pleisteraars, te weren van (of

bij) alle nu nog resterende waardevolle Texelse duinwateren worden sterk

aanbevolen. 

De Texelse duinplassen vertegenwoordigen een biologische waarde die een

dergelijk faunabeheer ten volle rechtvaardigt. Duinplassen met deze 

waarden zijn niet alleen op nationaal niveau zeldzaam, maar ook in inter -

nationaal verband.
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Soort Trofie Zuurgraad r s RL MD BD Lok.
n=16 n=18 n=34

Actinotaenium
cruciferum oligo acido 1 . 1 1
didymocarpum meso-oligo acido 1 1 1 2
diplosporum meso-oligo acido 2 1 1 2

Closterium
acerosum eu acido-alk 2 2 4
aciculare eu alk-neutr 11 3 14
acutum oligo-eu acido-alk 10 9 19
calosporum meso acido 1 1 3 4
cornu meso acido 1 . 1 1
costatum meso acido 2 2 RL . 2 2
cynthia oligo-meso acido 1 2 . 7 7
delpontei meso acido 2 3 RL 3 1 4
dianae meso acido 1 2 1 4 5
ehrenbergii meso-eu acido-alk 1 2 1 3
idiosporum oligo-meso acido-neutr 7 3 10
incurvum meso-eu acido-alk 5 4 9
intermedium oligo-meso acido 6 5 11
jenneri meso acido 2 . 1 1
kuetzingii meso acido-neutr 1 5 5 10
leibleinii eu alk-neutr 8 4 12
limneticum eu alk-neutr . 1 1
lunula meso acido 1 1 . 1 1
moniliferum meso-eu acido-alk 11 5 16
parvulum meso acido-neutr 10 12 22
praelongum meso-eu acido-alk . 2 2
pronum oligo-eu acido-alk 7 3 10
rostratum meso acido 2 2 RL 9 2 11
setaceum oligo-meso acido 2 2 3 3 6
striolatum oligo-meso acido . 1 1
sublaterale meso acido-neutr 2 . 2
subulatum meso acido-neutr 1 . 1 1
tumidulum eu acido-alk 4 . 4
tumidum 1 1
venus meso-eu acido-alk 11 9 20

Cosmarium
abbreviatum meso acido-neutr 1 . 1 1
angulosum oligo-meso acido-neutr 2 1 . 1
bioculatum meso-eu acido-alk 2 2 4
boeckii meso acido-alk 1 2 1 3
botrytis meso acido-neutr 1 12 8 20
corbula oligo-meso acido-neutr 3 . 2 2
crenulatum meso acido-neutr 1 3 1 4
depressum meso acido-neutr 2 1 . 1
dickii meso acido-neutr 1 2 6 4 10
didymoprotupsum meso-eu neutr-alk 1 4 . 4
difficile meso acido 1 . 1 1
fastidiosum meso acido 2 . 2 2
fontigenum meso acido-alk 1 2 5 4 9
formulosum meso-eu acido-alk 1 8 6 14
furcatospermum meso acido-neutr 1 1 1 2
granatum meso acido-neutr 4 1 5
hornavanense meso acido-alk 1 2 3 . 3
humile meso acido-alk 2 10 8 18
impressulum meso acido-alk 6 4 10
jaoi meso neutr-alk . 1 1
kjellmanii eu alk 1 1 2 3

Tabel 1. Overzicht van alle in Texelse duinwateren aangetroffen Sieralgen
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klebsii meso neutr-alk 1 2 5 3 8
laeve meso-eu acido-alk 5 2 7
meneghinii meso-eu acido-alk 1 4 2 6
norimbergense meso-oligo acido-neutr 2 4 2 6
obtusatum meso-eu neutr-alk 1 3 3 6
ochthodes meso acido 1 2 2 1 3
ornatulum . . . . . . 1 1
polygonum meso acido-alk 1 1 2 3 5
praemorsum meso neutr 1 1 . 1
pseudoornatum oligo-meso acido 3 1 . 1
punctulatum meso-eu acido-alk 1 11 9 20
quadratulum meso acido 2 3 5
quadratum meso acido 1 2 5 4 9
rectangulare meso acido 1 2 1 . 1
regnellii meso-eu acido-alk 1 11 13 24
regnesii meso acido 2 3 RL . 1 1
reniforme meso-eu acido-alk 1 11 4 15
sexnotatum meso-oligo acido-neutr 2 2 . 1 1
speciosum meso acido-neutr 2 1 . 1
subbroomei meso acido 2 5 . 5
subcostatum meso acido-alk 2 7 11 18
subcucumis meso acido 1 2 . 1 1
subgranatum meso-eu acido-alk 7 7 14
subprotumidum meso acido-alk 2 5 2 7
subtransiens meso acido-neutr 1 5 4 9
tenue meso acido-neutr 1 . 1
tetraophtalmum meso acido-neutr 1 2 2 . 2
tinctum oligo acido 1 2 . 2 2
turpinii meso neutr 1 2 2 . 2
vexatum meso-eu acido-alk 10 7 17
wittrockii meso acido 2 3 RL 1 . 1

Cylindrocystis
brebissonii oligo acido 1 1 2

Euastrum
ansatum oligo-meso acido 1 . 1 1
bidentatum meso acido-neutr 2 2 . 2
binale oligo-meso acido . 2 2
denticulatum meso acido 2 . 3 3
elegans meso acido 2 . 1 1
gayanum meso acido 1 . 2 2
insulare meso acido 6 1 7

Gonatozygon
brebissonii meso acido-neutr 2 2 RL 1 . 1
kinahani meso-eu acido-alk . 4 4
monotaenium meso acido-neutr 1 1 5 1 6

Micrasterias
truncata oligo-meso acido . 1 1

Pleurotaenium
coronatum meso acido 3 . 1 1
crenulatum meso acido 1 2 3
ehrenbergii meso acido 1 1 4 4 8
trabecula meso-eu acido-alk 1 8 7 15

Roya
closterioides oligo-meso acido 3 . 1 1

Tabel 1-2
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Spirotaenia
kirchneri meso neutr 3 1 . 1

Staurastrum
acutum oligo-meso acido 2 3 1 4
alternans meso-oligo acido-neutr 2 8 5 13
bieneanum meso acido-neutr 1 2 . 1 1
boreale meso acido 1 3 5 8
hexacerum meso acido-neutr 2 3 5
inflexum oligo-meso acido-neutr 5 8 13
kaiseri meso acido 2 2 1 1 2
kouwetsii meso acido 1 2 2 . 2
manfeldtii meso acido-neutr 1 1 4 3 7
micronoides meso-eu neutr-alk 1 1 1 2
muticum meso acido 1 2 4 . 4
orbiculare oligo-meso acido-neutr 1 2 2 . 2
paradoxum oligo acido . 2 2
pingue meso-eu neutr-alk 1 . 1
proboscideum meso acido 2 6 . 6
punctulatum oligo acido . 2 2
striatum meso acido-neutr 5 8 13
tetracerum oligo-eu acido-alk 1 4 5
trapezicum meso acido 2 3 RL . 2 2

Staurodesmus
cuspidatus oligo-eu acido-alk 2 2 4
dejectus oligo-meso acido-neutr 1 1 2 3 5
dickiei oligo-meso acido 2 2 RL . 1 1
extensus oligo-meso acido 4 4 8
glaber oligo-meso acido 1 2 . 1 1
mucronatus meso acido 2 . 1 1
omearii oligo acido . 2 2
triangularis oligo-meso acido 2 . 2 2

Teilingia
granulata meso acido-alk 1 . 1 1
wallichii meso acido-alk 1 1 . 1 1

Tetmemorus
granulatus meso-oligo acido 1 . 1 1
laevis oligo acido 1 . 1 1

Tabel 1-3
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Genus Middenduin  Binnenduin  Gemeenschappelijk  Totaal aantal soorten  
Actinotaenium 2 3 2 3 
Closterium 20 28 18 30 
Cosmarium 42 39 29 52 
Cylindrocystis 1 1 1 1 
Euastrum 2 6 1 7 
Gonatozygon 2 2 1 3 
Micrasterias - 1 - 1 
Pleurotonium 3 4 3 4 
Roya - 1 - 1 
Spirotaenia 1 - - 1 
Staurastrum 15 14 10 19 
Staurodesmus 3 8 3 8 
Teilingia - 2 - 2 
Tetmemorus - 2 - 2 
Totaal  91 111 68 134 
 

Tabel 2.  Overzicht soortenaantallen
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
Locatie WHP Pvo PVw PN1 PN2 PN3 PS Kl.K DV1 DV2 DVN GVZ JB KV BM BM BMp GMV

1 2 1 2
Code monsterpunt M1 M2 M3 M4.1 M4.2 M4.3 M5 M6 M7 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M12 M13 M14

Actinotaenium
didymocarpum 1
diplosporum v. americanum X X
diplosporum v. diplosporum X

Closterium
acerosum v. acerosum 1 X
acerosum v. elongatum 1
aciculare 3 1 2 1 X 1 X X X X X 3
acutum v. acutum 1 2 X X
acutum v. linea 2 X 3 X X X 2
acutum v. variabile 2
calosporum v. calosporum 2
delpontei 1 1 2
dianae v. dianae 1
ehrenbergii 1 X
idiosporum 2 X X X X X X
idiosporum v. idiosporum X
idiosporum v. punctatum X
incurvum 2 2 X 2 2
intermedium 2 2 2 2 X X
kuetzingii 2 1 2 X 1
leibleinii v. boergensenii 1 1 X X X X X 2
leibleinii v. leibleinii 1 X X
moniliferum X 1 2 X 2 X 2 X X X 2
parvulum v. maius 1 X 1 X X X
parvulum v. parvulum 2 1 2 X 1 X X X
pronum 2 2 X 2 X X 2
rostratum 1 1 X X 2 X X X X 2
setaceum 2 2 2
sublaterale 1 X
tumidum 3 3 X X
venus 2 2 2 X X X 2 X X X 2

Cosmarium
angulosum v. concinnum X
bioculatum v. depressum 1 X X
boeckii X X
botrytis 2 1 2 2 2 X 2 X X 2 X X X X
crenulatum 2 1 X
depressum 1
dickii X 1 X 2 1 X
didymoprotupsum 2 2 2 X
fontigenum X X X X X
formosulum 2 2 2 2 X X X X
furcatospermum 2
granatum 2 X 2 X
hornavanense X X
hornavanense v. janoviense 1 1
humile v. humile 2 2 X 3 X X X X X X X X
impressulum 1 X 1 2 X 1
kjelmanii 1
klebsii 2 1 X X X
laeve v. laeve X X X X X
menighinii 2 1 X X
norimbergense v. depressum 1 X 2
norimbergense v. norimbergense 2
obtusatum X 1 X
ochthodes 1 X
polygonum v. depressum 1 1
praemorsum X
pseudoornatum 2
punctulatum v. subpunctulatum 2 1 X 2 X X X X X X X 2
quadratulum 1 2
quadratum 1 2 1 2 X X
rectangulare 1
regnellii v. kerguelense 2 X 2
regnellii v. minimum 2 2 2 X 3 X X X X X 2
regnellii v. regnellii X X X X
reniforme v. compressum 1 X
reniforme v. reniforme 2 3 3 2 2 2 X X X X X X
speciosum v. simplex X
subbroomei v. isthmochondrum 1 2 2 2 X X
subcostatum v. minus 1 2 2 2 X X X
subgranatum v. subgranatum 2 X 2 X 2 X X
subprotudimum v. septentrionale 1 X 2
subprotumidum v. subprotumidum 3 2 X X
subtransiens X X X X 1

Tabel 3. Midden- en Buitenduingebied

52 De waterkwaliteit van Texelse duinwateren



83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
tenue 2
tetraophtalmum 2 X
turpinii v. podolicum X X
vexatum v. lacustre 3 2 X 2 X 2 X X X 1
wittrockii 1

Cylindrocystis
brebissonii X

Euastrum
bidentatum v. bidentatum 1 1
insulare v. lacustre 1 X X X X X X 1

Gonatozygon
brebissonii X
monotaenium 1 X X X X X

Pleurotaenium
crenulatum X X
ehrenbergii 2 2 2 2
trabecula 2 1 X 2 X X X 1
truncatum 1

Spirotaenia
kirchneri v. erythrocephala X

Staurastrum
acutum v. acutum 2 2 2
alternans 1 1 2 1 2 X X X
boreale v. boreale 2 2 X
boreale v. quadriradiatum 1 1
hexacerum 1 1
inflexum v. inflexum 2 1 3 X X
kaiseri 1
kouwetsii 2 2
manfeldtii v. manfeldtii 2 2 X X
micronoides v. micronoides X
muticum v. minor 1 2 1 2
orbiculare v. depressum X 2
pingue X
proboscidium 2 1 1 X 2 X X
striatum 1 1 2 2 2
tetracerum v. irregulare 2
tetracerum v. tetracerum 2

Staurodesmus
cuspidatus 3 X
dejectus v. apiculatus 1 2
extensus v. extensus 1 2
extensus v. isthmosus 1 2
extensus v. joshuae 1
extensus v. vulgaris 1 2 2

Aantal soorten 36 14 11 35 24 23 32 29 26 13 24 17 20 20
Aantal taxa 37 16 12 38 25 26 34 30 27 15 27 17 21 21

25
25

41
46

Tabel 3-2
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Soort/Locatie ZWk KDHw KDHz KDHn RP1 RP2 RP3 HHv HHr PL1 PL2 PL3 DPk AR1 AR2 Allk Kk G 1 Kk G 2 RDk
Code Monsterpunt B1 B2.1 B2.2 B2.3 B3.1 B3.2 B3.3 B4 B5 B6.1 B6.2 B6.3 B7 B8 B8 B9 B10 B10 B11
Actinotaenium
cruciferum 1
didymocarpum 1
diplosporum v. americanum 1

Closterium
acerosum v. acerosum 2
acerosum v. elongatum 1 2
aciculare 1 X X
acutum v. acutum 2 3 2 2
acutum v. irregulare 2
acutum v. linea 2 3 X X 2 2
acutum v. variabile 2 2
calosporum v. brasiliense 2
calosporum v. calosporum 2 2 1
cornu 1
costatum v. borgei 2 3
cynthia v. curvatissimum 2
cynthia v. cynthia 2 2 2 3 2 2 2 2
cynthia v. latum 3
delpontei 1
dianae v. dianae 2 2 2
dianae v. minus 2
ehrenbergii 1
idiosporum 2 X 1
incurvum 2 2 1 2
intermedium X X 1 3 1
jenneri 1
kuetzingii X 1 1 2 1
leibleinii v. boergensenii 2 1
leibleinii v. leibleinii 2 X 2
limneticum v. limneticum 1
lunula v. lunula 3
moniliferum 2 2 2 2 3
parvulum v. angustatum X 3 3
parvulum v. maius X 2 1
parvulum v. parvulum 2 2 X 2 2 2 2 2 2
praelongum v. brevius 2
praelongum v. praelongum 1
pronum 2 2 2
rostratum 1 X
setaceum 2 1 3
striolatum 1
subulatum 2
tumidum 1
venus 3 1 1 2 2 2 2 2 2

Cosmarium
abbreviatum v. abbreviatum X
bioculatum v. depressum X X
boeckii 3
botrytis 2 X X 3 2 2 X 1
corbula 1 1
crenulatum 1
dickii 1 1 1 2
difficile X
fastidiosum X 1
fontigenum 2 X X 1
formulosum 2 2 2 2 2 2
furcatospermum X
granatum 1
humile v. humile 2 2 X X 3 1 2 3
impressulum X X X 2
jaoi 2
kjellmanii 2 1
klebsii 2 X X
laeve v. laeve 1 2
menighini 1 2
norimbergense v. depressum 1 1
obtusatum 1 2 1
ochthodes 1
ornatulum v. depressum 1
polygonum v. acutius 1
polygonum v. depressum 1 2
punctulatum v. subpunctulatum 2 X X 2 2 1 2 1 1
quadratulum 1 1 1
quadratum X X 2 2
regnellii v. kerguelense 2 2 2 2
regnellii v. minimum 2 2 X X 2 2 2 2 2
regnellii v. regnellii 2 2 2 2
regnesii v. regnesii 2
reniforme v. reniforme 2 X X 1
sexnotatum v. bipunctatum 2
subcostatum v. minus 2 1 X X 1 1 2 2 2 1 1
subcucumis 2
subgranatum v. borgei 1
subgranatum v. subgranatum X 3 2 2 2 3 2
subprotumidum v. septentrionale 1 2
subtransiens 2 X 3 2
tinctum v. tinctum 1 3
vexatum v. lacustre 2 X X 2 2 2 2

Cylindrocystis
brebissonii 2

Tabel 4. Locaties Binnenduingebied
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Euastrum
ansatum v. ansatum 2
ansatum v. pyxidatum 2 2
binale v. gutwinschkii 2 2
denticulatum 2 1 2
elegans 1
gayanum 2 3 2
insulare v. lacustre 1

Gonatozygon
kinahani 1 1 1 2
monotaenium 1

Micrasterias
truncata v. semiradiata 1

Pleurotaenium
crenulatum 1 1
ehrenbergii 1 X X 3
nodulosum 1
trabecula 2 2 X X 1 3 1

Roya
closterioides 2

Staurastrum
acutum v. acutum X
alternans 2 X X 1 2
bieneanum X
boreale v. boreale 2 X X 1 2
boreale v. quadriradiatum 2
hexacerum 1 1 2
inflexum v. inflexum 2 X X 1 1 2 1 2
kaiseri 1
manfeldtii v. manfeldtii 1 X 3
micronoides 1
paradoxum v. paradoxum 3 2
paradoxum v. reductum 1
punctulatum v. punctulatum 2 2
striatum 1 2 2 2 2 2 2 2
tetracerum v. excavatum X
tetracerum v. irregulare 1 X 2
tetracerum v. subexcavatum X
trapezicum 2 1

Staurodesmus
cuspidatus X X
dejectus v. apiculatus 2 X X
dickiei v. dickiei 3
extensus v. extensus 2 3 1
extensus v. isthmosus 1 2 1
extensus v. joshuae 1
extensus v. vulgaris 2 2
glaber v. glaber 2
mucronatus v. mucronatus 2
omearii 2 3
triangularis v. malaccensis 1 2

Teilingia
granulata X
wallichii v. anglica 1

Tetmemorus
granulatus 1
laevis v. laevis 2

Aantal soorten 21 41 32 30 23 9 6 24 22 1 10 8 8 23 6 17 6 20 30
Aantal taxa 22 42 33 31 24 9 6 27 25 1 11 9 8 26 6 17 6 24 34

Tabel 4-2
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Topografie: (c)2006, Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn
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