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Samenvatting 

Als herstelmaatregelen in oppervlaktewateren succesvol worden uitgevoerd, blijkt 
vaak dat de gewenste soorten niet of slechts gedeeltelijke terugkeren, ondanks dat aan 
de abiotische randvoorwaarden is voldaan. De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in 
de mogelijkheden die de soorten hebben om de afstand van de dichtstbijzijnde 
populatie naar het herstelde oppervlaktewater te overbruggen. 
In dit onderzoek is specifiek onderzoek gedaan naar het dispersievermogen van 
indicatorsoorten in petgaten ten behoeve van het voorspellen van de kans op 
terugkeer na het uitvoeren van herstelmaatregelen, in dit geval het graven van nieuwe 
petgaten. 
Oude, ontwikkelde petgaten zijn vergeleken met onlangs gegraven nieuwe petgaten, 
waarbij de volgende onderzoeksvragen zijn gesteld:  
• Wat is de mate van geschiktheid van de nieuwe habitat? 
• Welke soorten ondervinden duidelijk geen dispersieproblemen? 
• Wat is de afstand van het herstelde water tot het water waarin de soort nog 

voorkomt? 
• Zijn er barrières voor dispersie van de soort? 
 
De petgaten die bemonsterd zijn, kunnen na bemonstering informatie geven over de 
invloed van de factoren leeftijd (oud versus nieuw petgat), isolatie (geïsoleerd petgat 
versus niet-geïsoleerd petgat), gebied (gebied A versus gebied B). Daartoe zijn per 
petgat de abiotiek, de macrofyten, macrofauna en vissen bemonsterd 
 
Er kunnen geen grote verschillen worden aangetoond als oude en nieuwe petgaten 
onderling worden vergeleken. Veel taxa ondervinden absoluut geen problemen met 
de verspreiding naar een hersteld ecosysteem. Daarbij vindt de verspreiding 
voornamelijk plaats over korte afstand, waarschijnlijk vanuit omliggende oudere 
petgaten. Dit benadrukt het belang van bronpopulaties Door petgaten in de buurt 
van bestaande petgaten te graven, treedt er snelle kolonisatie op van de nieuw 
gegraven ecosystemen. Er zijn echter verschillende taxa die (nog) niet in nieuwe 
petgaten worden aangetroffen. Dit kan te maken hebben met barrières die deze taxa 
ondervinden bij de verspreiding, zoals het ontbreken van een ontwikkelde vegetatie, 
fysiek niet in staat zijn de afstand naar het nieuwe petgat (vliegend of zwemmend) te 
overbruggen of het ontbreken van geschikte voortplantingshabitat. Uit het 
onderzoek komt herhaaldelijk naar voren dat het effect van isolatie op de chemie, en 
flora- en faunasamenstelling van petgaten groot is. Aangezien er verder weinig 
bekend is naar studies naar het effect van isolatie, is het aan te raden deze factor ook 
bij andere onderzoeken in beschouwing te nemen.  
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1 Inleiding 

1.1 Herstel 

Er wordt veel geld besteed aan het herstellen van oppervlaktewateren. Veel 
verschillende maatregelen worden uitgevoerd. Vaak blijft ecologisch herstel echter 
uit. In sommige gevallen leiden deze maatregelen wel tot het herstel van de 
natuurlijke omstandigheden in het water: een goede waterkwaliteit en de 
aanwezigheid van de juiste habitats voor het voorkomen van indicator- en 
doelsoorten die horen bij het betreffende referentiebeeld. Toch blijkt ook in deze 
gevallen dat de gewenste soorten niet of slechts voor een deel terugkeren, ondanks 
het feit dat aan de abiotische randvoorwaarden is voldaan (Beltman et al. 2005). De 
oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in de mogelijkheden die de soorten hebben om de 
afstand van de dichtstbijzijnde populatie naar het herstelde oppervlaktewater te 
overbruggen. 
 
De hoofdvraag is in hoeverre de kwaliteit van de aquatische ecosystemen wordt 
bepaald door mogelijkheden voor de verspreiding van soorten, welk schaalniveaus 
daarvoor belangrijk zijn en welke gebiedskenmerken daarbij bepalend zijn. Daarnaast 
is de vraag welke belemmeringen er zijn voor verspreiding en hoe deze kunnen 
worden beperkt door beheer en/of inrichtingsmaatregelen. 
 
In dit onderzoek is specifiek onderzoek gedaan naar het voorkomen van bepaalde 
groepen indicatorsoorten in petgaten ten behoeve van het voorspellen van de kans 
op terugkeer na het uitvoeren van herstelmaatregelen, in dit geval het graven van 
nieuwe petgaten. 
 
 
1.2 Petgaten 

Er is in dit onderzoek gekozen voor een voorbeeldecosysteem, waarbij herstel heeft 
plaatsgevonden, in dit geval nieuw gegraven petgaten in het laagveengebied. 
 
Petgaten zijn plassen die door de mens zijn uitgegraven. Het zijn langwerpige en 
rechthoekige waterplassen door hagen, ribben of zetwallen, of onverveende percelen 
van elkaar gescheiden. Van oorsprong diende dit uitgraven voor het verkrijgen van 
laagveen, het zogenaamde slagturven. Hierbij werd een dunne laag veen uitgebaggerd 
tot op de minerale bodem. Halverwege de 19e eeuw en met de introductie van 
steenkool kwam deze veenwinning te vervallen, waardoor er een tijd lang minder 
aandacht was voor de laagveengebieden en deze verruigden en verbosten. Ook 
verlandden de petgaten en veranderden in moerasbos.  
 
Tegenwoordig worden er weer regelmatig nieuwe petgaten gegraven, als 
beheersmaatregel in natuurgebieden. Na het graven van een nieuw petgat volgen er 
verschillende stadia van het verlandingsproces - van open water naar moerasbos - die 
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vanuit het oogpunt van de natuur, biodiversiteit en natuurwaarden zeer waardevol 
zijn. Petgaten worden gezien als een belangrijk onderdeel van natuur en landschap. 
 
 
1.3 De rol van dispersie 

Om de rol van dispersie te onderzoeken is in dit onderzoek gekozen voor een 
analyse van de resultaten van een herstelproject. 
 
Een voorbeeld van een hersteld ecosysteem zijn nieuw gegraven petgaten in het 
laagveengebied. In het verleden is reeds gebleken dat het mogelijk lijkt de juiste 
abiotische condities te scheppen voor het herstel van nieuw gegraven petgaten. 
Onder deze condities voldeed de vegetatieontwikkeling zelf vaak niet aan de 
verwachtingen omdat een zaadbank ontbreekt en de natuurlijke verspreiding van 
zaden naar deze locaties beperkt is (Van den Broek en Beltman 2006). Om meer 
inzicht te krijgen in de rol van dispersie van andere soortgroepen dan hogere planten 
is opnieuw onderzoek gedaan naar nieuw gegraven petgaten. 
Oude, ontwikkelde petgaten zijn vergeleken met onlangs gegraven nieuwe petgaten, 
waarbij de volgende onderzoeksvragen zijn gesteld:  
• Wat is de mate van geschiktheid van de nieuwe habitat? 
• Welke soorten ondervinden duidelijk geen dispersieproblemen? 
• Wat is de afstand van het herstelde water tot het water waarin de soort nog 

voorkomt? 
• Zijn er barrières voor dispersie van de soort? 
 
 
1.4 Leeswijzer 

In dit rapport is een beschrijving gegeven van veldbemonstering van 12 petgaten met 
verschillende leeftijden. 
 
In hoofdstuk 2 is de locatiekeuze en de werkwijze van de veldbemonstering 
nauwkeurig beschreven 
 
In hoofdstuk 3 staan de resultaten voor abiotiek en de soortgroepen macrofauna en 
macrofyten op een rij 
 
In hoofdstuk 4 zijn conclusies aan de resultaten verbonden en zijn er discussiepunten 
genoemd die eventueel kunnen bijdragen aan de inrichting van vervolgonderzoek 
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2 Werkwijze 

2.1 Selecteren locaties 

2.1.1 Belangrijke factoren 

Er is in dit onderzoek gekozen voor petgaten als voorbeeld van een ecosysteem 
waarbij herstel heeft plaatsgevonden. Petgaten zijn rechthoekige plassen die door de 
mens uitgegraven zijn voor turfwinning of beheersmaatregel voor de natuur.  
Om petgaten goed met elkaar te kunnen vergelijken zijn eerst factoren beschreven, 
waarvan bekend is dat ze van invloed zijn op de (a)biotiek van petgaten. Daarna zijn 
deze factoren vertaald in selectiecriteria voor een set vergelijkbare petgaten die 
geschikt zijn om een vergelijking te maken tussen een bestaand en hersteld 
ecosysteem. 
 
 
2.1.1.1 Isolatie 

Petgaten staan meestal met elkaar en met andere plassen en sloten in verbinding, 
waarbij ze vaak ook onderdeel zijn van een polder of boezem. Door deze 
verbindingen wordt er gemakkelijk gebiedsvreemd en/of voedselrijker water 
aangevoerd. Echter er bestaan ook min of meer geïsoleerde petgaten die meestal 
onder invloed van regenwater en/of kwel staan. De isolatie kan mede een gevolg zijn 
van dichte vegetaties, die het voedselrijke water tegenhouden en oligotrofiëren. Een 
hoge mate van isolatie kan gunstig zijn voor de waterkwaliteit (Nijboer 2000). 
Geïsoleerde petgaten kunnen geheel of gedeeltelijk dichtgroeien en verlanden (Higler 
2000). 
 
 
2.1.1.2 Grootte 

In grotere en diepere petgaten treedt minder snel verlanding op dan in kleinere 
petgaten. Ook is er bij grotere petgaten invloed van wind. Door windwerking op 
grote petgaten kan golfslag ontstaan hetgeen effect heeft op de samenstelling van de 
vegetatie en waardoor zelfs oeverafslag kan optreden. Hoe groter het petgat hoe 
meer de invloed van wind en golfslag zichtbaar is. Daarnaast heeft golfslag ook effect 
op het proces van verlanding. In grote petgaten en de hoofdzakelijk zuidwesten wind 
in Nederland, wordt water opgestuwd naar de noordoost oever, waar het via de 
bodem terugvloeit naar de zuidwest oever, waarbij organisch materiaal wordt 
meegenomen. Op deze dikker wordende laag detritus aan de zuidwest zijde treedt 
verlanding op. Echter in relatief windstille petgaten bezinkt het zwevend materiaal 
gelijkmatig, waardoor er op de venige bodem eerst een laag bagger komt te liggen 
alvorens verlanding optreedt (Higler 2000). 
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2.1.1.3 Verlanding 

Laagveenwateren zijn hoog productief, waardoor de afgestorven vegetatie een snelle 
ophoging van de bodem veroorzaakt. Kleine petgaten groeien snel dicht, waarbij het 
climax stadium een elzenbroekbos is. Uit opgehoopt detritus opgevolgd door 
drijftillen aan landzijde en krabbescheerpakketten aan de open-waterzijde ontstaat 
uiteindelijk trilveen en dat vervolgens tot een elzenbroekbos voert (Higler 2000). 
Vaak zijn verschillende verlandingsstadia zichtbaar aan de randen van petgaten. Als 
een petgat omgeven is door bos kan dit naast ophoging van de bodem door bladval 
ook zorgen voor beschaduwing en verzuring, waardoor de vegetatie- en 
faunasamenstelling verandert. 
 
 
2.1.1.4 Waterpeil 

Petgaten die (gedeeltelijk) in verbinding staan met sloten of andere petgaten zijn 
onderdeel van polders en daarom onderworpen aan een polderpeil. 
Van nature is er een overmaat aan water in het winterhalfjaar en een lage waterstand 
in de zomer. Bij een natuurvriendelijk peilbeheer wordt het winteroverschot zo lang 
mogelijk vastgehouden en wordt er zo laat mogelijk gebiedsvreemd water ingelaten. 
De moderne landbouw eist echter een laag winterpeil en een hoger voorjaars- en 
zomerpeil. Door dit peilbeheer is intensieve landbouw in de winter mogelijk, 
waardoor er extra nutriënten belasting in de omringende wateren optreedt. Door 
drainage verdwijnt daarnaast relatief goede kwaliteit water (Nijboer 2000). 
 
 
2.1.1.5 Landgebruik en beheer 

Landgebruik dat in de buurt van petgaten veel voorkomt is rietteelt, landbouw of 
natuur. Het beheer, peilbeheer en de waterkwaliteit zijn sterk afhankelijk van het 
landgebruik. Beheer van petgaten kan bestaan uit schoning, maaien van 
oevervegetatie en baggeren, allen uitgevoerd om het open water te behouden en 
verlanding tegen te gaan. De wijze waarop petgaten beheerd worden hangt vaak 
direct samen met het landgebruik.  
 
 
2.1.2 Methode 

Er is gezocht naar sets van oude ontwikkelde petgaten en onlangs gegraven petgaten. 
Daartoe zijn laagveengebieden bezocht in Noordwest Overijssel, te weten de 
Weerribben, een terrein van Staatsbosbeheer en de Wieden, een terrein van 
Natuurmonumenten.  
In beide gebieden zijn de afgelopen 10 jaar verschillende nieuwe petgaten gegraven 
en zijn tevens oude petgaten aanwezig. 
Kaarten van deze gebieden zijn verkregen van de terreinbeheerders, waarna 
verschillende op het eerste gezicht geschikte lijkende locaties zijn geselecteerd.  
De criteria voor deze selectie waren: 
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1. Petgaten zijn (in hoge mate) geïsoleerd. 
Soorten kunnen zich naar deze petgaten niet onbeperkt snel verspreiden, bovendien 
worden eventuele barrières voor soorten zo duidelijk zichtbaar. 
2. Nieuwste petgaten zijn minder dan 10 jaar oud. 
De nieuwe petgaten zijn nog in ontwikkeling. 
3. Petgaten hebben dezelfde oriëntatie. 
Het effect in windwerking en golfslag kan zo worden uitgesloten. 
4. Petgaten zijn wat betreft formaat ongeveer van dezelfde grootte. 
Het effect van grootte kan zo worden uitgesloten. 
5. Petgaten zijn niet of nauwelijks omgeven met bos. 
Effecten van verlanding, beschaduwing en bladval worden zo uitgesloten. 
6. Petgaten zijn niet verder dan 5 kilometer van elkaar verwijderd. 
De petgaten liggen bij elkaar in de buurt waardoor het waterkwaliteitsverschil 
veroorzaakt door het inlaten van water ongeveer hetzelfde effect heeft. 
7. Land aangrenzend aan petgaten heeft als landgebruik natuur en er is geen 

ingrijpend beheer gevoerd. 
Effecten van het verschil in landgebruik en beheer kunnen zo worden uitgesloten. 
 
Aan de hand van deze criteria zijn 6 groepen locaties als potentieel geschikt 
aangemerkt, daarvan zijn er 4 gelegen in de Wieden en 2 in de Weerribben. 
Deze locaties zijn per boot bezocht, waarbij de volgende parameters nader zijn 
bestudeerd en gecontroleerd: breedte, diepte, beschaduwing, landgebruik, mate van 
isolatie en manier van afsluiting. Tevens zijn er vegetatieopnamen gemaakt. 
 
 
2.1.3 Locaties 

Controle in het veld bleek onmisbaar, aangezien zelfs de meest recente kaarten 
verouderde informatie bevatten. De 2 gebieden in de Weerribben vielen af, omdat 
het gebied met oude petgaten alleen petgaten bevatte die met elkaar en met 
aanliggende vaarten in open verbinding staan.  
Een gebied in de Wieden viel af, omdat de petgaten toch voor een groot gedeelte 
omringd waren door bos. Uiteindelijk is de keuze gevallen op 2 gebieden die wat 
betreft afstand ver uit elkaar liggen, maar wat betreft oriëntatie, formaat, 
aanwezigheid van bos, ligging in het gebied, landgebruik en beheer vergelijkbaar zijn.  
• Gebied A omvat oude petgaten die voor zover meetbaar totaal geïsoleerd zijn. Er 

bevinden zich ook petgaten die middels een sloot verbonden zijn met de rest van 
het systeem. Al deze petgaten zijn in de periode 1940-1946 gegraven.  

• Gebied B (Bijlage 1; figuur 1 en 3) omvat 4 petgaten gegraven in 2001, welke 
omgeven zijn door petgaten uit de periode 1985-1992. De oudere petgaten staan 
middels een sloot met elkaar en met de rest van het systeem in verbinding. Elk 
nieuw petgat is tussen de 6 en 15 meter verwijderd van twee oude petgaten. 
Daarnaast is elk nieuw petgat verbonden met een ouder petgat middels een buis 
(diameter 30 cm).  

De twee gebieden zijn 4 kilometer van elkaar verwijderd en liggen beide aan de 
zuidkant van natuurgebied de Wieden. 
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De petgaten die geselecteerd zijn, kunnen na bemonstering informatie geven over de 
invloed van de factoren Tabel 1: 
• Leeftijd (oud versus nieuw petgat) 
• Isolatie (geïsoleerd petgat versus niet-geïsoleerd petgat) 
• Gebied (gebied A versus gebied B) 
 

Het was niet mogelijk voldoende petgaten te selecteren waarbij één van 
bovenstaande factoren kan worden geïsoleerd. 

Tabel 1.Locaties van petgaten en enkele eigenschappen. 
locatie cluster cluster cluster 

petgat 
geïsoleerd=1, 

niet-geïsoleerd=2 nieuw=1, oud=2 gebied A=A, gebied B=B 

A1 1 2 A 
A2 1 2 A 
A4 1 2 A 
A5 2 2 A 
B1 2 1 B 
B2 2 1 B 
B3 2 1 B 
B4 2 1 B 
B5 2 2 B 
B6 2 2 B 
B7 2 2 B 
B8 2 2 B 

 
 
2.2 Bemonstering en determinaties 

2.2.1 Methode 

De 12 locaties beschreven in hoofdstuk 2 zijn bemonsterd. De bemonstering 
bestond uit 4 onderdelen: 
• Abiotiek 
• Macrofyten 
• Macrofauna 
• Vissen 
 
 
2.2.1.1 Abiotiek 

Bemonstering heeft plaatsgevonden vanuit een boot.  
Gemeten zijn lengte, breedte, diepte, afstand tot het volgende petgat, breedte van de 
verbinding met het volgende petgat (optioneel), zichtdiepte, % beschaduwing, 
temperatuur, EGV en pH. 
• Lengte van de petgaten is bepaald met behulp van een GPS en afgerond naar de 

dichtstbijzijnde 10 meter.  
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• Breedte en afstand tot, of verbinding met, het volgende petgat zijn gemeten met 
een meetlint en de diepte met een meetstok.  

• Zichtdiepte is bepaald met behulp van een secchischijf. Beschaduwing is geschat 
tot de dichtstbijzijnde 5%.  

• Temperatuur, EGV en pH zijn gemeten met een gecombineerde EGV/pH meter 
en afgrond op tienden, gehele getallen en respectievelijk 1 cijfer achter de komma. 

• Een watermonster is genomen in het midden van het petgat om de samenstelling 
van het water te kunnen analyseren. Chemische analyse is uitgevoerd door 
Hydron, thans Vitens (NEN-EN-ISO/IEC 17025), waarbij waterstofcarbonaat, 
ammonium, nitriet, nitraat, chloride, sulfaat, orthofosfaat, calcium, magnesium, 
totale hardheid, Kjeldahl stikstof, ijzer, kalium, natrium, en totaal fosfaat zijn 
gemeten. 

• Voor totale hardheid (D°) is gebruik gemaakt van de formule D° = 2.8( calcium 
concentratie (mg/l) * 0.0499 + magnesium concentratie (mg/l) * 0.08226). 

 
 
2.2.1.2 Macrofyten 

Er zijn kwalitatieve opnames gemaakt van de macrofyten in de periode 19 - 26 juni 
2006. Oeverplanten zijn niet meegenomen, omdat deze in tegenstelling tot de 
waterplanten, niet-geïsoleerd zijn van de oevervegetatie van aangrenzende petgaten. 
Moeilijk determineerbare soorten in het veld zijn in het lab nader bestudeerd. Met de 
soortsinformatie (kwalitatief) kan het successiestadium worden bepaald. De 
verschillende sucessiestadia tijdens de verlanding van petgaten zijn kwalitatief 
beschreven (Beltman & Allegrini 1997, Segal 1965, Figuur 1). Een vergelijking met 
deze stadia is gemaakt. 
 
 
2.2.1.3 Macrofauna 

Selecteren soortgroepen 
Om te kunnen onderzoeken wat de rol van dispersie is in nieuwe ecosystemen, is 
gekeken naar het voorkomen van taxa van verschillende soortgroepen in zowel 
nieuwe als bestaande petgaten 
Macrofauna is een verzamelnaam voor alle aquatische evertebraten. Deze groep is 
soortenrijk en bestaat uit verschillende soortgroepen. In het Nederlandse 
(natuur)beleid worden verschillende typologieën gebruikt om de Nederlandse 
wateren in te delen. De Aquatisch Supplementtypen omvatten de meest 
gedetailleerde watertypen. Met meest gedetailleerd wordt bedoeld dat de typen op 
een fijne schaal zijn beschreven en dat het aantal typen daardoor groot is. In de 
Aquatisch Supplementtypen sluiten de indicatoren aan bij het type en zijn uitspraken 
over deze indicatoren direct bij het beheer bruikbaar. De Aquatisch Supplementtypen 
hebben gediend als basis voor de aquatische Natuurdoeltypen uit het Handboek 
Natuurdoeltypen (Bal et al. 2001)  
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Figuur 1. Verlanding van een voedselrijke zoetwaterplas op luwe standplaatsen. Verschillende verlandingsstadia 
en hun kenmerken: 1. Characeeën 2. Optreden magnopotamiden 3. Optreden parvopotamiden 4. Optreden 
ceratophylliden 5. Optreden submerse stratiotiden 6. Emerse stratiotiden, laatste stadium elodeiden 7. Optreden 
hydrochariden 8. Otreden pleustohelophyten 9. Drijftilvorming (Cariceto-Cicutetum) 10. Grote drijftillen (Carex 
paniculata) 11. Optreen helophyten 12. Vorming van een trilveen. De successie is afhankelijk van de 
sapropeliumvorming (gearceerd) (naar Segal 1965). 
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Om tot een goede selectie van soorten en soortgroepen te komen zijn de indicatoren 
uit het Aquatisch Supplement deel 7 nummer 6 (mesotrofe petgaten) en deel 7 
nummer 8 (eutrofe petgaten) samengenomen en is gekeken in welke soortgroepen 
soorten vallen. 
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Figuur 2. Verdeling van aantal indicatoren over verschillende soortgroepen. 

Op basis van de verdeling van het aantal indicatoren zijn de soortgroepen 
Hydrachnidia (15 indicatoren) en Trichoptera (6) in dit onderzoek meegenomen. De 
dispersiewijze van deze soortgroepen zijn respectievelijk passief (met behulp van een 
gastheer) en vliegend. Een derde manier van dispersie, namelijk maar kruipend via 
land of water wordt meegenomen door toevoeging van de Gastropoda (3), een van 
de weinige soortgroepen waarbij dispersie niet plaatsvindt in een vliegend stadium. 
De keuze voor verschillende dispersiewijzen kan leiden tot informatie over de aard 
van barrières voor de verspreiding. 
 
Bemonstering 
Macrofaunabemonstering heeft plaatsgevonden tussen 19 en 26 juni 2006. Voor 
monstername is gebruik gemaakt van een standaard macrofaunanet met een 
maaswijdte van 500 μm en een netbreedte van 25 cm. Tijdens de monstername is het 
net schoksgewijs door de bovenste bodemlaag bewogen. Van elk petgat zijn dezelfde 
4 habitats bemonsterd: 
• oever aan westzijde van het petgat 
• bodem in het midden van het petgat  
• submerse fijne vegetatie 
• drijfblad vegetatie 
 
Habitatmonsters zijn samengevoegd en gekoeld bij 4 °C tot het moment van 
uitzoeken. Macrofauna is levend uitgezocht in het lab, waarbij Trichoptera, 
Hydrachnidia en Gastropoda per soortgroep zijn uitgezocht en geconserveerd in 
respectievelijk 70% ethanol en Koenike (20% azijnzuur, 50% glycerol, and 30% 
demi-water). Indien monsters veel materiaal bevatten zijn deelmonsters uitgezocht.  
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Het materiaal is in het laboratorium gedetermineerd, indien mogelijk tot op 
soortsniveau. Exemplaren die te klein of te jong waren, zijn slechts op genus of 
familie niveau gedetermineerd.  
 
 
2.2.1.4 Vissen 

Visbemonstering is uitgevoerd door medewerkers van Wageningen IMARES. Fuiken 
zijn overnacht geplaatst en gecombineerd met electrovisserij vanuit een kano met 
behulp van een rugaggregaat. Daarnaast zijn op verschillende plaatsen de vissen 
opgedreven richting fuik met behulp van een elektrisch veld, waarna de fuiken zijn 
geleegd. De vissen zijn gedetermineerd en de totale lichaamslengte is to op de 
centimeter (voor grote soorten) of op de millimeter (voor kleine soorten) nauwkeurig 
gemeten. Na meting zijn de vissen weer teruggezet in het desbetreffende petgat. 
 
 
2.3 Analyse 

2.3.1 Bewerking van de gegevens 

2.3.1.1 Abiotiek 

Vergelijking met referentie 
Er bestaan verschillende referentiebeschrijvingen van oppervlaktewateren. In deze 
referentiebeschrijvingen worden naast abiotische ranges, teven indicatieven soorten 
(indicatoren) voor de referentiesituatie beschreven. Voor petgaten zijn er 
referentiebeschrijvingen te vinden in:  
• Het Handboek Natuurdoeltypen (Bal et al. 2001) 
• Aquatisch Supplementen (o.a. Higler 2000) 
• Referenties en maatlatten voor de Kaderrichtlijn Water (Van der Molen & Pot 

2006) (zie ook paragraaf 2.3.3.2) 
 
De abiotische parameters, die in het veld zijn verzameld zijn en uit de chemische 
analyse komen, zijn omgerekend naar eenheden gebruikt in de bovenstaande 
referentiebeschrijvingen. Per parameter is onderzocht of het gemiddelde binnen de 
ranges valt die in de referenties beschreven zijn. 
Ook is van alle abiotische parameters onderzocht of de waarden normaal verdeeld 
zijn met behulp van een Kolmogorov-Smirnov test. Indien waarden niet normaal 
verdeeld zijn, zijn ze ln getransfomeerd. 
 
Verschillen tussen clusters petgaten 
Tevens is onderzocht of er een verschil in chemie bestaat tussen de 
clustercombinaties: 
• Nieuwe versus en oude petgaten  
• Petgaten uit gebied A versus petgaten uit gebied B 
• Geïsoleerde versus niet-geïsoleerde petgaten 
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Er is een t-test gebruikt met α<0.05, waarbij met Levene’s test voor gelijkheid eerst is 
onderzocht of de variantie in beide groepen gelijk is. Indien data niet normaal 
verdeeld zijn is de non-parametrische Mann-Whitney U Z waarde getoetst met 
α<0.05. 
 
 
2.3.1.2 Macrofauna  

Na het determineren van macrofaunataxa zijn schattingen van niet uitgezochte 
monsterdelen verwerkt. Ook zijn abundanties van deelmonsters omgerekend naar 
complete monsters. Daarnaast zijn de taxa die op verschillende taxonomische 
niveaus voorkomen afgestemd. Afstemming dient plaatst te vinden om pseudo-
replicatie te voorkomen daar waar taxa op verschillende niveaus zijn gedetermineerd.  
Voor dit onderzoek is het vooral belangrijk om onderscheid op soortsniveau te 
kunnen maken, daarom zijn bij de afstemming alle niveaus boven het soortsniveau 
verwijderd. Als een taxon echter alleen op een hoger niveau is gedetermineerd en er 
kunnen geen soorten onderscheiden worden, dan is dit taxon gehandhaafd op het 
betreffende niveau. 
 
 
2.3.2 Ordinatie 

2.3.2.1 Principe 

Met behulp van multivariate analysetechnieken zijn de voorbewerkte 
macrofaunamonstergegevens en een groot aantal milieuvariabelen tegelijkertijd 
geanalyseerd. 
 
Ordinatie is uitgevoerd met het programmapakket CANOCO (CANOCO voor 
Windows Versie 4.53, Ter Braak 2004; Ter Braak 1987; Ter Braak & Smilauer 1998). 
 
Ordinatie plaatst objecten (monsters, taxa en/of variabelen) langs denkbeeldige 
gradiënten in een meerdimensionale ruimte, gebaseerd op gewogen gemiddelden. 
Hierbij staan overeenkomstige objecten dicht bij elkaar en worden objecten die van 
elkaar verschillen ver uiteen geplaatst. De lijn die door deze posities van objecten kan 
worden getrokken, zodanig dat de kleinste kwadratenafstand van de objecten ten 
opzichte van deze lijn wordt bereikt, vormt de eerste as. De eerste as is de eerste 
denkbeeldige gradiënt die tevens de belangrijkste spreiding in de gegevens weergeeft. 
Vervolgens worden de objecten onafhankelijk van deze eerste as gemaakt en wordt, 
door de resterende variatie tussen de objecten, op dezelfde wijze de tweede as 
berekend. Dit geschiedt vervolgens ook voor een derde en vierde as. De tweede as is 
onafhankelijk van de eerste en staat hier loodrecht op. Vaak verklaren as 1 en 2 de 
belangrijkste variantie in het materiaal, soms is een derde as nodig. Ordinatie is een 
robuuste techniek die weinig gevoelig is voor incidenteel afwijkende monsters. 
Ordinatie kan gebaseerd worden op een lineair of een unimodaal model. 
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Met behulp van directe analyse worden milieuvariabelen, met behulp van regressie, 
gekoppeld aan de ligging van de objecten in het diagram. Bij de verschillende 
ordinatie-assen worden die milieuvariabelen gezocht die het grootste deel van de 
variantie verklaren.  
 
 
2.3.2.2 Technieken 

Bij de ordinatie kan gekozen worden voor indirecte detrended correspondence 
analysis (DCA) of directe ordinatie, detrended (canonical) correspondence analysis 
(DCCA). Bij indirecte ordinatie wordt geen verband met de milieuvariabelen gelegd, 
maar worden de monsters op basis van de soortensamenstelling in het diagram 
gepositioneerd. Achteraf kan wel een verband met de milieuvariabelen worden 
aangegeven of berekend. In directe ordinatie worden de milieuvariabelen met behulp 
van regressie gekoppeld aan de ligging van de soorten en de monsters in het 
ordinatiediagram. DCA en DCCA maken gebruik van een Gaussisch 
responsiemodel: ze genereren unimodale verbanden.  
 
Om de variantie in het gegevensbestand te bepalen is ter ondersteuning van DCCA 
allereerst een DCA op segmenten uitgevoerd. Deze optie berekent onder andere de 
gradiëntlengte van de verschillende assen. Is deze lengte groot, dan is veel variantie in 
het gegevensbestand aanwezig. Is de gradiëntlengte klein, dan is het bestand relatief 
homogeen. De keuze van de te gebruiken techniek voor de analyse is van de 
gradiëntlengte afhankelijk. De grens voor de keuze van een lineaire of unimodale 
techniek wordt over het algemeen gelegd bij de waarde tussen 3 en 4. Is de 
gradiëntlente groter dan 4, dan kan de directe ordinatie het beste worden uitgevoerd 
met een unimodale techniek. Wanneer de gradiëntlengte kleiner is dan 3, is een 
lineaire techniek het meest geschikt (Ter Braak & Verdonschot 1995). Voor het 
onderzoek is verder gebruik gemaakt van DCCA. 
 
 
2.3.2.3 Opties en parameters 

In het programmapakket CANOCO zijn verschillende keuzeopties opgenomen. De 
keuze voor een bepaalde techniek, bepaalde voorbewerkingen, de wijze waarop 
analyses worden uitgevoerd en hoe de resultaten worden nabewerkt is van belang 
voor het eindresultaat. De belangrijkste gekozen opties zijn weergegeven in Tabel 2, 
daarnaast: 
• Zijn de waarden van de milieuvariabelen getransformeerd naar een logaritmische 

schaal (log (x+1)). 
• Zijn de abundanties van de soorten getransformeerd in Prestonklassen (log2 (x+1); 

Preston 1962).  
• Is er gebruik gemaakt van de optie ‘downweighting of rare species’: deze optie 

reduceert de invloed van weinig voorkomende taxa tijdens de analyse. 
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Tabel 2. Overzicht van de analyseopties bij de ordinatie en bijbehorende keuze. 
analyseoptie keuze 
Monte-Carlo permutation test 499 (reduced model; unrestricted; set seeds) 
method of detrending by 2nd order polynomials 
focus scaling on inter-sample distances 
scaling type Hill’s scaling 
transformation of species data no (reeds log2 getransformeerd) 
species-weights specified no 
species made supplementary no 
 
De belangrijkste parameters bij ordinatie zijn: 
• Het percentage verklaarde variantie: de maat voor de hoeveelheid variantie in het 

totale bestand die per afzonderlijke as door de milieuvariabelen wordt verklaard. 
• De eigenwaarde: de maat voor de β-diversiteit, oftewel de heterogeniteit. In dit 

geval gemeten als de totale verschuivingen in soortensamenstelling. Het geeft de 
mate van verschillen in diversiteit tussen de monsters onderling weer. Een lage 
eigenwaarde betekent een geringe variantie in het soortenbestand en vaak een 
korte milieugradiënt. Een hoge eigenwaarde duidt op een grote verschuiving in 
soorten tussen de monsters. De eigenwaarde van de afzonderlijke assen is een 
maat voor hun relatieve belang en ligt altijd tussen 0 en 1. 

• Het cumulatieve percentage verklaarde variantie: de maat voor de hoeveelheid 
variantie in het totale gegevensbestand dat door de respectievelijke assen wordt 
verklaard. 

• De som van alle canonische eigenwaarden: een relatieve maat voor het totaal aan 
verklaarde variantie. 

• De som van alle ‘unconstrained eigenvalues’: de som van alle eigenwaarden van de 
totale analyse. 

 
 
2.3.2.4 Ordinatiediagrammen 

De resultaten van de berekeningen worden in ordinatiediagrammen weergegeven. 
Het diagram geeft de belangrijkste patronen in de gegevens weer. In het 
ordinatiediagram staan de monsters en de milieuvariabelen weergegeven. De techniek 
indiceert mogelijke relaties maar geeft geen oorzakelijke verbanden.  
 
De positie van monsters, al dan niet gegroepeerd, vertelt iets over de onderlinge 
relaties. Hoe dichter de monsters bij elkaar liggen des te meer ze op elkaar lijken. 
Monsters in het midden van het diagram geven óf gemiddelde omstandigheden aan 
óf zijn onafhankelijk van het bestand en hebben dan eigen kenmerken. Monsters aan 
de buitenkant van het diagram betreffen vaak uitzonderlijke milieuomstandigheden 
of afwijkingen. 
 
Een milieuvariabele wordt als pijl voorgesteld. De pijl wijst in de richting van de 
grootste toename in gewogen gemiddelden van de monsters en/of soorten voor die 
variabele. De lengte van de pijl geeft de mate van waardeverandering van die 
parameter in die richting aan. De relatie van een monster en een variabele is af te 
lezen uit de loodrechte projectie van betreffend monster op de variabele pijl of het 
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verlengde daarvan (in beide richtingen). In de diagrammen worden alleen die 
milieuvariabelen opgenomen die daadwerkelijk bijdragen aan de verklaring van het 
gevonden patroon en dus een hoge interset-correlatie hebben 
 
 
2.3.2.5 Variabelen 

Om te onderzoeken welke variabelen significant bijdragen aan de verklaring van de 
verspreiding van de monsters, is gebruik gemaakt van ‘automatic forward selection’. 
Daarbij is gebruik gemaakt van een Monte-Carlo permutatietest op basis van een 
reduced model. Bij deze test wordt van een set variabelen steeds de variabele 
gekozen die het grootste gedeelte van de variantie tussen monsters verklaart, waarna 
de permutatietest bepaald of het effect van de variabele significant is. De gekozen 
variabele wordt toegevoegd aan het model, waarna verder onderzocht wordt welke 
variabele de overgebleven variantie voor het grootste gedeelte verklaart. Daarnaast is 
bij de DCCA de interset-correlatie een maat om te bepalen hoe groot de correlatie 
van een variabele is met een as en daarmee hoeveel deze variabele bijdraagt aan de 
verklaring. 
 
De invloed van verschillende locatie-eigenschappen en resultaten uit de 
watermonsteranalyse zijn gebruikt als variabelen. Bij eenzelfde effect is, van 
variabelen die gecorreleerd zijn, die variabele gekozen waarvan bekend is dat deze het 
meest direct van invloed is op de biologie. 

Tabel 3. Variabelen die beschikbaar zijn voor alle petgaten. 
variabele soort  opmerking 

calcium niet-nominaal getest 
fosfaat niet-nominaal getest 
gebied nominaal getest 
ijzer niet-nominaal getest 
isolatie nominaal getest 
Kjeldahl N niet-nominaal getest 
leeftijd nominaal getest 
sulfaat niet-nominaal gecorreleerd (Ca, hardheid, Fe, K, Mg, EGV, 

HCO3, sulfaat, lengte, doorzicht, ammonium) 
EGV niet-nominaal gecorreleerd (Ca, hardheid, Fe, K, Mg, pH,  Na, 

HCO3, Cl, sulfaat. Kjeldahl N, doorzicht) 
magnesium niet-nominaal gecorreleerd (Ca, hardheid, Fe, K, Na, EGV, 

pH, HCO3, Cl, sulfaat) 
pH niet-nominaal gecorreleerd (Ca, hardheid, Fe, Mg, EGV, Cl, 

sulfaat, fosfaat) 
kalium niet-nominaal gecorreleerd (Ca, hardheid, Fe, Mg, EGV, 

HCO3, Cl, sulfaat) 
bicarbonaat niet-nominaal gecorreleerd (Ca, hardheid, Fe, Na, Mg, Cl, 

EGV, K, sulfaat) 
natrium niet-nominaal gecorreleerd (Ca, hardheid, K, Mg, EGV, pH, 

HCO3, Cl) 
chloride niet-nominaal gecorreleerd (Ca, hardheid, K, Na, Mg, HCO3) 
hardheid niet-nominaal gecorreleerd (Ca, Na, Fe, K, Mg, EGV, pH, 

HCO3, Cl, sulfaat) 
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variabele soort  opmerking 

doorzicht   gecorreleerd (diepte, EGV, ammonium, sulfaat) 
diepte niet-nominaal gecorreleerd (doorzicht, ammonium) 
oppervlakte niet-nominaal gecorreleerd (fosfaat) 
breedte  niet-nominaal gecorreleerd (oppervlakte) 
lengte niet-nominaal gecorreleerd (oppervlakte, sulfaat) 
ammonium niet-nominaal verwaarloosbaar verschil 
nitraat niet-nominaal verwaarloosbaar verschil 
nitriet niet-nominaal verwaarloosbaar verschil 
orthofosfaat niet-nominaal verwaarloosbaar verschil 

 
 
2.3.3 Typerende soorten, indicatoren en zeldzame soorten 

Er is onderzocht of er verschil is in het aantal of het relatieve aandeel indicatoren, 
zeldzame taxa, algemene taxa of negatieve indicatoren tussen clusters van oude en 
nieuwe petgaten en van geïsoleerde en niet-geïsoleerde petgaten. Hiervoor zijn t-
testen uitgevoerd met behulp van SPSS (SPSS for Windows v12.0.1). 
 
 
2.3.3.1 Typerende soorten 

Typerend gewicht 
Met behulp van het programma NODES (Verdonschot 1990) zijn taxa ingedeeld 
naar typerend gewicht per cluster. In NODES wordt gebruik gemaakt van 
verschillende kenmerken van taxa in een monsterset die toegedeeld worden aan 
verschillende clusters: 
• De constantie (constancy); het aantal keer dat een taxa voorkomt in een cluster 

gedeeld door het aantal monsters in het cluster. 
• Trouw (fidelity); de verhouding tussen de relatieve frequentie van een taxon 

binnen een cluster en de relatieve frequentie overall. 
• Concentratie van de abundantie (concentration of abundance); de gemiddelde 

abundantie van een taxon binnen een cluster, gedeeld door de gemiddelde 
abundantie overall. 

 
Samen geven deze kenmerken een typerende gewicht aan een taxon in een cluster. 
Dit gewicht is gebruikt om te bepalen of een soort hoog typerend (typerend gewicht 
10-12), matig typerend (7-9), laag typerend (4-6) of niet typerend (1-3) is 
(Verdonschot 1990).  
 
Ontbrekende soorten nieuwe petgaten 
Soorten die in een monster of cluster ontbreken, kunnen niet als typerend 
ontbrekend worden onderscheiden met behulp van een van de hierboven genoemde 
termen. Om te onderzoeken welke soorten ontbreken in nieuwe petgaten zijn twee 
selecties gemaakt: 
• Soorten die niet in nieuwe petgaten voorkomen en slechts één keer in oud petgat 

zijn aangetroffen. Deze soorten zijn slechts in één monster aangetroffen. De 
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trefkans van deze soorten is daarbij gering (1/12). Dit betekent dat soorten niet 
typisch ontbreken in nieuwe petgaten. Ze ontbreken immers ook in 7 oude 
petgaten.  

• Soorten die niet in nieuwe petgaten voorkomen en meer dan één keer in een oud 
petgat zijn aangetroffen. De trefkans van deze soorten is minimaal 1/4 en 
desondanks komen ze niet voor in nieuwe petgaten. Deze soorten ontbreken in 
nieuwe petgaten. 

 
 
2.3.3.2 Indicatoren 

Er bestaan verschillende referentiebeschrijvingen van watertypen. In deze 
referentiebeschrijvingen worden naast abiotische ranges, tevens indicatieven soorten 
(indicatoren) voor de referentiesituatie beschreven. Voor petgaten zijn er 
referentiebeschrijvingen te vinden in het Handboek Natuurdoeltypen (Bal et al. 
2001), Aquatisch Supplementen (o.a. Higler 2000) en referenties en maatlatten voor 
de Kaderrichtlijn Water (Van der Molen & Pot 2006).  
 
Handboek Natuurdoeltypen 
Een Natuurdoeltype (NDT) is een type ecosysteem dat een bepaalde biodiversiteit en 
een bepaalde mate van natuurlijkheid als kwaliteitskenmerken heeft (Bal et al. 2001). 
Een vraag naar een concretisering van natuurdoelstellingen heeft in het verleden 
geleid tot de formulering van streefbeelden in het Handboek Natuurdoeltypen (Bal et 
al. 1995, 2001). Het stelsel van Natuurdoeltypen is bedoeld als centrale taal voor het 
natuurbeleid. In het tweede Handboek Natuurdoeltypen is voor een aantal wateren 
een natuurlijk streefbeeld geformuleerd, een van de 27 aquatische Natuurdoeltypen. 
Dit streefbeeld bevat ook een beschrijving van de kenmerkende macrofauna-, 
macrofyten- en vissengemeenschap en de doelsoorten. 
 
Aquatisch Supplementen 
Als achtergronddocument van de aquatische Natuurdoeltypen is gebruik gemaakt 
van de zogenaamde Aquatisch Supplementen (EC-LNV 2000). De Aquatisch 
Supplementtypen zijn de watertypen met de meest gedetailleerde beschrijving. Met 
meest gedetailleerd wordt bedoeld dat de typen op een fijne schaal zijn beschreven 
en dat het aantal typen daardoor groot is. De beschrijving voor elk watertype bestaat 
uit een ecologische typering, abiotische toestandsvariabelen en een lijst met 
indicatoren. 
 
Referenties voor de Kaderrichtlijn Water 
De Europese Kaderrichtlijn Water typologie (KRW-typologie) is opgesteld naar 
aanleiding van de implementatie van de EU Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG). De 
Europese Kaderichtlijn Water (KRW) stamt uit 2000 en heeft als doel de 
bescherming van alle Europese wateren (oppervlaktewater, overgangswater,  
kustwater en grondwater) vast te leggen in een kader. Dit kader dient voor de 
vermindering van verontreiniging van zowel oppervlakte- als grondwater, de 
afzwakking van effecten van overstromingen en droogten en het duurzaam gebruik 
van water en waterbronnen. Naast deze abiotische aspecten van water, stelt de 
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richtlijn ook dat aquatische ecosystemen en de waterbehoefte van terrestrische 
ecosystemen moet worden beschermd en verbeterd en verdere achteruitgang moet 
worden voorkomen. In 2015 moeten alle wateren een goede ecologische toestand 
bereikt hebben (EU, 2000). De Nederlandse wateren zijn voor de Europese 
Kaderrichtlijn Water verdeeld in 55 KRW typen (Elbersen et al. 2003, Bijlage 1A). 
Voor deze typen zijn referenties en maatlatten opgesteld welke bestaan uit een 
globale referentiebeschrijving voor chemie en biologie en daarnaast deelmaatlatten 
fytobenthos, macrofyten, macrofauna, vissen, waarbij vooral soortensamenstelling en 
abundantie van taxa een rol spelen. 
 
Indicatoren in petgaten 
De taxonlijsten van de macrofauna en vissen zijn vergeleken met: 
• De indicatoren uit het Aquatisch Supplement Deel 7 Laagveenwateren: Mesotrofe 

petgaten (AS07_06) en Voedselrijke petgaten (AS07_08) (Higler, 2000). 
• De indicatoren uit het ‘Handboek Natuurdoeltypen’: NDT-3.17b ‘Petgat’ (Bal et 

al., 2001). Doelsoorten zijn niet beschouwd, omdat deze alleen gelden voor het 
overkoepelende type NDT3.17. 

• De kenmerkende indicatoren uit de KRW deelmaatlat macrofauna van M25 
‘Ondiepe laagveenplassen’ en M27 ‘Matig grote ondiepe laagveenplassen’ (Van der 
Molen & Pot 2006). 

 
 
2.3.3.3 Zeldzame soorten 

Voor het indelen van macrofaunasoorten in zeldzaamheidsklassen is gebruik gemaakt 
van de Zeldzaamheidslijst 2001, waarin de zeldzaamheid van de Nederlandse 
macrofauna van de zoete wateren in beeld is gebracht. Binnen de Werkgroep 
Ecologisch Waterbeheer (WEW) is de ‘Werkgroep Zeldzaamheid Macrofauna’ 
opgericht die de mate van zeldzaamheid van de Nederlandse macrofauna soorten 
heeft bepaald. De grenzen van de zeldzaamheidsklassen werden gebaseerd op de 
landelijke gegevens van regionale waterbeheerders, enkele provincies en RIZA door 
een kleine groep deskundigen (Alterra, waterbeheerders). Vervolgens is de hele 
macrofaunalijst met zeldzaamheidsklassen doorgelopen door specialisten (per 
taxonomische hoofdgroep) en zijn de zeldzaamheidsklassen waar nodig aangepast 
(Nijboer & Verdonschot 2001). Er zijn enkele artikelen gepubliceerd waarin de 
zeldzaamheidslijst is toegepast. Er is bijvoorbeeld een duidelijke relatie aangetoond 
tussen de mate van natuurlijkheid van een beek of sloot en het aantal aangetroffen 
zeldzame soorten (Nijboer 2006). In de analyse zijn soorten voor zover bekend 
toegedeeld aan de categorieën zeer algemeen, algemeen, vrij algemeen, vrij zeldzaam, 
zeldzaam en zeer zeldzaam. Verschillen in het aantal taxa per categorie en het 
relatieve aandeel van deze taxa in het monster geeft informatie bij het vergelijken van 
petgaten van verschillende leeftijden. Vooral de categorieën zeer zeldzaam, zeldzaam 
en vrij zeldzaam kunnen de gesteldheid van de macrofauna in positieve zin in beeld 
brengen. 
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2.3.3.4 Negatieve indicatoren en algemene soorten 

De categorieën zeer algemeen, algemeen en vrij algemeen zoals in de vorige paragraaf 
beschreven, geven samen met de negatieve indicatoren uit de KRW referenties en 
maatlatten een negatief beeld van de toestand van de macrofauna. 
Het aantal en het relatieve aandeel van deze taxa is ook meegenomen in de analyse. 
 
 
2.3.4 Macrofauna 

2.3.4.1 Ordinatie 

De verschillen tussen de macrofaunamonsters zijn in kaart gebracht middels 
ordinatie (CANOCO 4.53 for windows). Zie voor methode paragraaf 2.3.2. 
 
 
2.3.4.2 Typerende soorten en indicatoren 

Er is onderzocht of de aantallen per taxon verschillen tussen petgaten in de 
clustercombinaties: 
• Nieuwe versus oude petgaten 
• Geïsoleerde versus niet-geïsoleerde petgaten 
•  
De volgende analyses zijn uitgevoerd met behulp van macrofaunagegevens (zie ook 
paragraaf 2.3.3): 
• Analyses met betrekking tot de soortensamenstelling  van macrofaunamonsters 

zijn uitgevoerd met behulp van t-testen, voorafgegaan door een Levene’s test voor 
gelijke variantie, allen uitgevoerd in SPPS (SPSS for Windows v12.0.1). 

• Daarnaast is voor dezelfde cluster onderzocht welke macrofaunasoorten typerend 
zijn met behulp van het programma NODES (Verdonschot 1990, zie ook 
paragraaf 2.3.3.1).  

• Macrofaunasoorten die niet in nieuwe petgaten voorkomen zijn in beeld gebracht. 
• Zoals beschreven in paragraaf 2.3.3.2 zijn per macrofaunamonster verschillende 

indicatoren geteld, waarna de aantallen onderzocht zijn op verschillen per cluster. 
• Zeldzame taxa zijn per macrofaunamonster geteld en onderzocht op verschillen 

tussen clusters. 
• Negatieve indicatoren zijn per macrofaunamonster geteld en onderzocht op 

verschillen tussen de clusters. 
 
 
2.3.5 Vissen 

2.3.5.1 Ordinatie 

De verschillen tussen de vissenmonsters zijn in kaart gebracht middels ordinatie 
(CANOCO 4.53 for windows). Zie voor methode paragraaf 2.3.2. 
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2.3.5.2 Typerende soorten en indicatoren 

Er is onderzocht of de aantallen per vissoort verschillen tussen petgaten in de 
clustercombinaties (zie ook paragraaf 2.3.3): 
• Nieuwe versus oude petgaten 
• Geïsoleerde versus niet-geïsoleerde petgaten 
De volgende analyses zijn uitgevoerd met behulp van vissengegevens: 
• Analyses met betrekking tot de soortensamenstelling van vissenmonsters zijn 

uitgevoerd met behulp van t-testen, voorafgegaan door een Levene’s test voor 
gelijke variantie, allen uitgevoerd in SPPS (SPSS for Windows v12.0.1). 

• Daarnaast is voor dezelfde cluster onderzocht welke vissoorten typerend zijn met 
behulp van het programma NODES (Verdonschot 1990, zie ook paragraaf 
2.3.3.1).  

• Vissoorten die niet in nieuwe petgaten voorkomen zijn in beeld gebracht. 
• Zoals beschreven in paragraaf 2.3.3.2 zijn visindicatoren per monster geteld. 
• De referentie voor de Kaderrichtlijn Water voor vissen bestaat niet uit indicatoren, 

maar uit deelmaatlatten. Deze deelmaatlat vissen is per petgat uitgerekend. 
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3 Resultaten 

3.1 Abiotiek 

Van de parameters, die tijdens de veldmetingen en chemische analyses zijn gemeten, 
zijn gemiddelden berekend, evenals het minimum en maximum (Tabel 4). Voor 
nitraat en orthofosfaat vallen alle waarden onder de detectiegrens van respectievelijk 
0.1 mg N/l en 0.005 mg P/l. Ook bij ammonium, nitriet, sulfaat en totaal fosfaat 
vallen verschillende waarden onder de detectiegrenzen, daarom zijn deze parameters 
verder niet meegenomen in de analyse. 

Tabel 4. Abiotische gegevens uit de 12 bemonsterde petgaten. 
    detectiegrens minimum maximum gemiddelde 

ammonium mg/l N 0.03 0.03 0.058  
breedte m   14 44 26.9 
calcium mg/l Ca   5.4 36 21.4 
chloride mg/l Cl   9.82 29.2 18.9 
EGV     70 436 303 
ijzer mg/l Fe   0.024 0.1 0.04 
kalium mg/l K   0.4 3.03 1.45 
magnesium mg/l Mg   0.84 4.93 3.18 
natrium mg/l Na   5.2 19.2 11.9 
nitriet mg/l N 0.002 0.002 0.003  
pH     6.8 8.4 7.53 
stikstof. Kjeldahl mg/l N   0.47 1.5 1.00 
sulfaat mg/l SO4 1 1 17.2  
totaal fosfaat mg/l P 0.02 0.02 0.079  

 
De waarden zijn vergeleken met referenties uit het Handboek Natuurdoeltypen 
(NDT 3.17b), Aquatisch Supplementtypen (AS07_06 en AS07_08) en de KRW 
referenties en maatlatten voor meren (M25 en M27). De gemeten waarden voldoen 
of onderschrijden de referentiewaarden in veel gevallen (Tabel 5). Alleen de EGV is 
hoger dan de referenties in het Aquatisch Supplement en het Handboek 
Natuurdoeltypen en de gehaltes magnesium en natrium zijn te hoog om te voldoen 
aan de referentie van een mesotroof petgat (AS07_06). 
 
De t-testen wijzen uit dat alleen de breedte verschilt tussen de oude en de nieuwe 
petgaten (t= -2.827, df10, P=0.018), waarbij nieuwe petgaten smaller zijn (X=19) dan 
oude petgaten (X=31). Verder zijn er grote overeenkomsten waterchemie tussen de 
onderzochte petgaten. Eventuele verschillen in de soortensamenstelling tussen oude 
en nieuwe petgaten zijn niet aan verschillen in waterchemie te relateren. Hetzelfde 
geldt voor petgaten uit gebied A en gebied B, waarbij geen verschil in chemie is 
aangetoond.  
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Tabel 5. Vergelijking van abiotische gegevens met referentiewaarden uit het handboek Natuurdoeltypen (NDT), 
Aquatisch Supplementen (AS) en KRW referenties (M) De gemiddelde waarden van de petgaten voldoet (wit) aan 
de range van de referentie, is lager dan de benedengrens(grijs) of voldoet niet(zwart), omdat het gemiddelde hoger is 
dan de bovengrens.  

    NDT AS07_06 AS07_08 M25 M27 
ammonium mg/l N 0.4-0.5 0-0.4 0.08-0.4 1 1 
breedte m 10-250         
calcium mg/l Ca 10-40 35-40 10-40 10-70 10-70 
chloride mg/l Cl <300 2-30 5-20 0-500 0-500 
EGV   <250 <250 100-250 100-800 0-800 
ijzer mg/l Fe   0-0.2 2-5 2-5 0-5 
kalium mg/l K   0-2 2-5 2-5 0-5 

Magnesium 
mg/l 
Mg   0-2 2-10 2-10 0-10 

natrium 
mg/l 
Na   5-10 5-20 5-60 5-60 

nitraat mg/l N 0.35-0.46 0-0.35 0-0.46 1 1 

orthofosfaat mg/l P 0.025-0.04 
0.007-
0.034 

0.007-
0.0067 0.1 0.1 

pH   >5.5 5.5-7.5 6.5-8.5 6.5-8.5 5.5-8.5 

sulfaat 
mg/l 
SO4 <60     50-100 100 

totaal fosfaat mg/l P 0.04-0.06     0.1 0.1 
totaal hardheid mmol/l   2-5 5-10 5-10 2-10 

 
Echter bij vergelijking van geïsoleerde met niet-geïsoleerde petgaten blijkt dat de 
parameters calcium, totale hardheid, doorzicht, EGV, lengte en pH significant hoger 
zijn in niet-geïsoleerde petgaten, terwijl de ijzerconcentratie gemiddeld hoger is in 
geïsoleerde petgaten (Tabel 6). Het verschil in soortensamenstelling tussen 
geïsoleerde en niet-geïsoleerde petgaten zou mede gestuurd kunnen worden door 
deze parameters. Tevens blijkt dat de EGV van de geïsoleerde petgaten wel voldoet 
aan de referentiewaarden beschreven in het Handboek Natuurdoeltypen en de 
Aquatisch Supplementen. 

Tabel 6. Parameters die verschillen tussen geïsoleerde en niet-geïsoleerde petgaten.*Als waarden van een abiotische 
parameter niet normaal verdeeld zijn, is het verschil getoetst met een non-parametrische Mann-Whitney U test, 
waarbij de Z statistiek in  de tabel is vermeld.. 

parameter T(*) df P niet-geïsoleerd geïsoleerd eenheid 

calcium 2.80 10 0.019 24.5 12.2 mg/l Ca 
doorzicht 4.47 10 0.001 0.99 0.52 m 
EGV -2.50*  0.012 351 160 μS/cm 
lengte 3.41 9.7 0.007 241 130 m 
pH 2.77 10 0.020 7.70 7.03  
totale hardheid 2.53 10 0.030 0.75 0.40 mmol/l 
ijzer -2.32*  0.020 0.032 0.068 mg/l Fe 
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3.2 Macrofyten 

Een beschrijving van de verlandingsstadia van de macrofyten in de bemonsterde 
petgaten: 
 
• Nieuwe petgaten (B1 t/m B4) 
De bodems van alle vier de nieuwe petgaten is volledig begroeid met Chara/Nitella sp.  
In alle vier de nieuwe petgaten groeit Potamogeton natans als submerse drijver. 
 
Nieuwe petgaten bevatten in tegenstelling tot de oude petgaten geen krabbescheer 
(Stratiotes aloides). In twee (van de vier) nieuwe petgaten is in de buurt van de 
verbindingsbuis één submerse krabbescheer plant aangetroffen. De nieuwe petgaten 
bevinden zich in verlandingsstadia 3 t/m 5 (Figuur 1). 
 
• Oude niet-geïsoleerde petgaten (B5 t/m B8 en A5) 
De oude petgaten bevatten allen veel smalle waterpest (Elodea nutalii), gele plomp 
(Nuphar lutea), witte waterlelie (Nymphaea alba), en verder Potamogeton compressus, 
Sagittaria sagittifolia, Ceratophylum demersum en Hydrocharis morsus-ranae. De oude niet-
geïsoleerde petgaten bevinden zich in verlandingsstadia 6 en 7 (Figuur 1). 
 
• Oude geïsoleerde petgaten (A1, A2 en A4) 
Geïsoleerde petgaten bevatten allen drijftillen. De geïsoleerde petgaten bevinden zich 
in verlandingsstadia 7 t/m 9 (Figuur 1). 
 
 
3.3 Macrofauna 

Na taxonomische afstemming blijven er 97 taxa binnen de soortgroepen Trichoptera, 
Hydrachnidia en Gastropoda over die in de petgaten zijn aangetroffen. De taxa zijn 
weergegeven in Bijlage 2. 
 
 
3.3.1 Ordinatie 

De gradiëntlengte van de DCA is 2.49. Bij deze lengte kan normaal gesproken het 
beste een lineare techniek (PCA) worden toegepast. Echter, doordat er een 
unimodale soortsdistributie aan de monsters ten grondslag ligt toont de PCA een 
zogenaamd “horseshoe effect”, een artefact waarbij de tweede as een boogvormige 
functie is van de eerste as. Een DCA met unimodale manier van ‘detrending’, heeft 
daarom de voorkeur boven de technieken die uitgaan van een lineaire distributie (ter 
Braak & Verdonschot 1995). Er is een tweede DCA uitgevoerd, waarbij een andere 
manier van ‘detrending’ is gebruikt, te weten 2nd order polynomials als methode 
voor detrending. De eigenwaarden bij deze DCA zijn niet lager dan bij de lineaire 
distributie (Tabel 7). Er is daarom gekozen om verder te gaan met een DCA met 2nd 
order polynomials als methode voor detrending (Tabel 2).  
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Tabel 7. Overzicht van belangrijkste resultaten van de ordinatie. 
assen 1 2 3 4 totaal  

DCA gradiëntlengte (by segments) 2.49 2.05 1.14 1.26  
DCA eigenwaarde 0.340  0.126 0.073 0.029  
DCA cumulatief % variantie taxa 22.6 31.0 35.8 37.7  
DCA sum of all eigenvalues     1.51 
DCA eigenwaarde na detrending 0.340 0.187 0.155 0.092  
DCCA eigenwaarde 0.295 0.197 0.158 0.101  
DCCA taxa-milieu correlatie 0.956 0 0 0  
DCCA cumulatief % variantie taxa 19.6 32.7 43.2 49.9  
DCCA som ‘unconstrained’     1.51 
DCCA som ‘canonical’     0.471 
significantietest voor as 1: eigenwaarde     0.295 
F-ratio     2.19 
P-waarde     0.014 
significantietest alle assen: trace     0.471 
F-ratio     2.05 
P-waarde     0.004 
 
Forward selection is gebruikt om te bepalen welke van de variabelen (Tabel 3) 
significant bijdragen aan de verklaring van de variantie tussen monsters. 
 
Voor de totale monsterset dragen alleen de variabelen isolatie (F =2.42, P =0.002) en 
ijzer (F =1.55, P = 0.032 ) significant bij. De resultaten van de DCCA zijn te vinden 
in Tabel 7. De eigenwaarde van de eerste as is duidelijk hoger dan die van de overige 
assen en is tevens de enige canonical eigenwaarde. Dit geeft aan dat variantie die 
verklaard wordt door de variabelen isolatie en ijzer alleen wordt weergegeven door de 
eerste as. De eerste as verklaart 19.6% van de variantie in soortensamenstelling 
tussen de monsters. Omdat alle variantie wordt verklaard door de variabelen op de 
eerste as, geeft dit in een ordinatiediagram de figuur afgebeeld in Figuur 3, waarbij de 
variabelen ijzer en isolatie dezelfde richting opwijzen. De monsters zijn sterk 
gegroepeerd met links de monsters uit niet-geïsoleerde petgaten met een lager 
ijzergehalte en rechts de monsters uit geïsoleerde petgaten met een hoog ijzergehalte. 
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Figuur 3. DCCA ordinatiediagram. De verschillende macrofaunamonsters zijn met cirkels aangegeven, De 
invloeden van de variabelen isolatie is met een ▲ en van ijzer (Fe) is met een pijl (          ) aangeduid. Isolatie is 
een nominale variabele en is als centroïde ingetekend, voor de invloed van de variabele ijzer is met behulp van een 
pijl de richting en sterkte aangegeven. 

De werkelijke ligging van de monsters ten opzichte van elkaar is weergegeven met 
behulp van een DCA diagram waarin het effect van de variabelen isolatie en ijzer (Fe) 
aanvullend is ingetekend (Figuur 4). Isolatie is in dit geval niet als nominale variabele 
ingetekend, omdat nominale variabelen als centroïden worden weergegeven. In dit 
geval is de variabele puur illustratief ingetekend en daarom is de richting en het 
belang van de variabele isolatie belangrijker geacht dan de aard van de variabele.  
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Figuur 4. DCA ordinatiediagram. De verschillende macrofaunamonsters zijn met cirkels aangegeven. De 
invloeden van de variabelen isolatie en ijzer (Fe) zijn met een pijl aangeduid (          ). Isolatie is in dit geval niet 
als nominale variabele ingetekend, omdat nominale variabelen als centroïden worden weergegeven. In dit geval is de 
variabele puur illustratief ingetekend en daarom is de richting en belang van de variabele isolatie belangrijker 
geacht dan de aard van de variabele. 

 
3.3.1.1 Overige variabelen 

Binnen de groep monsters die overblijft na verwijdering van de geïsoleerde monsters, 
is gezocht naar een variabele die het verschil tussen monsters uit niet-geïsoleerde 
petgaten bepaalt. Er is geen variabele die significant bijdraagt aan de verklaring van 
de variantie tussen de monsters B1 t/m B8 en A5. Uit de ordinatie blijkt dat het 
effect van gebied niet significant is. Het niet-geïsoleerde petgat uit gebied A (A5) lijkt 
sterk op de monsters van gebied B (Figuur 4). De invloed van gebied zal dan ook 
verder niet behandeld worden  
 
 
3.3.2 Typerende soorten, indicatoren en zeldzame soorten 

3.3.2.1 Typerende soorten 

Er zijn twee clustercombinaties geanalyseerd met het programma NODES (Tabel 8): 
• Geïsoleerde/Niet-geïsoleerde petgaten 
• Oude/Nieuwe petgaten 



Alterra-rapport 1564  35 

Er zijn alleen laag typerende soorten voor nieuwe petgaten, niet voor oude petgaten. 
Het betreft 6 Hydrachnidia en 5 Trichoptera taxa die laag typerend zijn voor de 
nieuwe situatie. 
 
Er zijn verschillende hoog, matig en laag typerende soorten voor geïsoleerde 
petgaten. Het betreft 7 Hydrachnidia, 6 Gastropoda en 4 Trichoptera taxa. Drie 
Hydrachnidia en 1 Trichoptera taxa zijn hoog typerend voor de geïsoleerde petgaten. 
Er zijn geen typerende soorten voor niet-geïsoleerde petgaten.  

Tabel 8. Typerende soorten voor 1. Nieuwe petgaten, 2. Geïsoleerde petgaten. Soortgroepen worden weergegeven met 
H Hydrachnidia, T Trichoptera, G Gastropoda. 

1 nieuw   typerend 2 geïsoleerd   typerend 

Arrenurus truncatellus H laag Holocentropus picicornis T hoog 
Arrenurus virens H laag Midea orbiculata H hoog 
Athripsodes aterrimus T laag Piona carnea H hoog 
Ceraclea sp T laag Valvata cristata G hoog 
Hydryphantes dispar H laag Agrypnia pagetana T matig 
Limnephilus marmoratus T laag Arrenurus forpicatus H matig 
Limnephilus politus T laag Cyrnus insolutus T matig 
Neumania limosa H laag Ferrissia wautieri G matig 
Orthotrichia sp T laag Stagnicola corvus G matig 
Piona alpicola H laag Arrenurus berolinensis H matig 
Piona coccinea H laag Arrenurus cuspidator H matig 
      Arrenurus securiformis H matig 
      Hydroptilidae T laag 
      Lymnaea stagnalis G laag 
      Pionopsis lutescens H laag 
      Planorbarius corneus G laag 
      Viviparus contectus G laag 

 
3.3.2.2 Indicatoren 

Het aantal indicatoren per monster is wisselend en varieert van 0 tot 19. Om meer 
informatie te verkrijgen over verschillen tussen sets van monsters zijn t-testen 
uitgevoerd. Daarvoor is eerst het relatieve aantal indicatoren in het monster berekend 
door de aantallen te delen door het totaal aantal taxa in het monster. 
 
Bij de vergelijking tussen de oude en nieuwe petgaten is er een verschil in het aantal 
kenmerkende indicatoren voor het KRW type M27. Het relatieve aandeel van 
kenmerkende indicatoren voor M27 is in nieuwe petgaten (45%) hoger dan in oude 
petgaten (39%) (t=2.52, df 10, P=0.03).  Bij de vergelijking tussen geïsoleerde en 
niet-geïsoleerde petgaten blijkt dat het relatieve aandeel van indicatoren van 
voedselrijke petgaten (AS07_08) in geïsoleerde petgaten (9%) significant hoger is dan 
in niet-geïsoleerde petgaten (2%) (t=3.97, df 10, P=0.003). In beide categorieën is het 
aandeel echter erg laag. 
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Figuur 5. Aantal indicatoren per monster van de referentiebeschrijvingen uit het Handboek Natuurdoeltypen 
(NDT 3.17b), Aquatisch Supplementen (AS07_06 en AS07_08) en referenties van de Kaderrichtlijn Water 
(M25 en M27). 

 
3.3.2.3 Zeldzame soorten 
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Figuur 6. Aantal taxa per monster en het aantal taxa dat behoort tot de zeldzaamheidsklasse zeer zeldzaam 
(zz), zeldzaam (z) en vrij zeldzaam (vz). 
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Het aantal taxa varieert van 18 tot 48. Het relatieve aandeel van zeldzame (z) taxa in 
een monster verschilt tussen geïsoleerde petgaten (0%) en niet-geïsoleerde petgaten 
(3%) (t= -3.34, df 10, P=0.01). In beide categorieën petgaten is het aandeel echter erg 
laag. Er is geen verschil tussen oude en nieuwe petgaten voor alle afgebeelde 
categorieën taxa. In de nieuwe petgaten ontbreken de zeer zeldzame soort Arrenurus 
forpicatus en de zeldzame soort Piona paucipora en de vrij zeldzame soort Myxas glutinosa 
(Tabel 14). 
 
Typerend in de geïsoleerde petgaten zijn de vrij zeldzame soort Cyrnus insolutus en de 
zeer zeldzame soorten Arrenurus berolinensis en Arrenurus forpicatus (Tabel 9). De vondst 
van de mijt Arrenurus berolinensis is erg bijzonder. Deze soort, waarbij het mannetje 
gekenmerkt wordt door een bijzonder fraai lichaamsaanhangsel, is pas twee keer 
eerder aangetroffen. De eerdere vondsten zijn uit Berlijn (=berolinensis) in 1896 en 
de Russische enclave Kaliningrad in 1907. Het is dan ook bijzonder dat er na een 
eeuw 5 exemplaren van deze soort zijn verzameld in de Wieden. Onder de 5 mijten 
bevindt zich één vrouwtje, wereldwijd het eerste bekende exemplaar. Arrenurus 
berolinensis werd in 1896 ook aangetroffen in een veengebied (Smit et al., in press, 
Didderen 2006).  

Tabel 9. Typerende taxa voor geïsoleerde petgaten en de bijbehorende zeldzaamheidsklasse zeer zeldzaam (zz), 
zeldzaam (z) vrij zeldzaam (vz), vrij algemeen (va), algemeen (a) en zeer algemeen (za). Soortgroepen zijn 
weergegeven met H Hydrachnidia, T Trichoptera, G Gastropoda. 
 taxon typering zeldzaamheid 

T Hydroptilidae Matig   
G Stagnicola corvus Laag - 
G Lymnaea stagnalis Matig za 
G Planorbarius corneus Matig za 
G Valvata cristata Hoog za 
T Agrypnia pagetana Laag a 
H Arrenurus securiformis Matig a 
T Holocentropus picicornis Hoog a 
H Pionopsis lutescens Matig a 
G Viviparus contectus Matig a 
H Arrenurus cuspidator Matig va 
G Ferrissia wautieri Laag va 
H Midea orbiculata Hoog va 
H Piona carnea Hoog va 
T Cyrnus insolutus Laag vz 
H Arrenurus berolinensis Matig zz 
H Arrenurus forpicatus Laag zz 
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3.3.2.4 Negatieve indicatoren en algemene soorten 
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Figuur 7. Zeer algemene (za), algemene (a) en vrij algemene (va) taxa, met daarnaast negatieve indicatoren uit de 
referenties en maatlatten van de KRW voor meren (N M25 en N M27). 

Er is veel variatie in het aantal algemene taxa en negatieve indicatoren, het aantal 
varieert van 0 tot 19. Het enige significante verschil treedt op bij het relatieve aandeel 
negatieve indicatoren voor KRW type M27 in oude petgaten (2%) ten opzichte van 
nieuwe petgaten (0) (t= 2.14, df 10, P=0.02, no equal variance assumed). Het aandeel 
is echter in beide categorieën laag. 
 
 
3.4 Vissen 

Er zijn 11 verschillende vissoorten gevonden, variërend van 3 tot 9 per monster 
(Tabel 10) met een totaal van 517 vissen. 
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Tabel 10. Vissentaxa in petgaten. 

 baars bitter- 
voorn

blank- 
voorn 

brasem kroes-
karper 

paling pos ruis- 
voorn

snoek vetje zeelt

A1     *    *  * 
A2     *    *  * 
A4      *   *  * 
A5 *  * *    * *  * 
B1 *     *  *   * 
B2   *   *  * *   
B3 *  *     * *  * 
B4 *     *  *    
B5 *  * *  *  * *   
B6 * * * *   * * * *  
B7 *  *   *  *   * 
B8 * * * *  *  * * * * 

 
 
3.4.1 Ordinatie 

De gradiëntlengte van de DCA is 3.17. Bij deze lengte en zijn zowel lineaire als 
unimodale analyse technieken geschikt (ter Braak & Verdonschot 1995). Met de 
aanname dat soortsdistributies unimodaal zijn en de aanwezigheid van een 
‘horseshoe effect’ bij de PCA, gaat de voorkeur uit naar een unimodale techniek  
(DCA). Er is een tweede DCA uitgevoerd, waarbij 2nd order polynomials als 
methode voor detrending is gebruikt. De eigenwaarden bij deze DCA zijn niet lager 
dan bij de lineaire distributie (Tabel 11). Er is daarom gekozen om verder te gaan met 
2nd order polynomials als methode voor detrending.  
 
Forward selection is gebruikt om te bepalen welke van de variabelen (Tabel 3) 
significant bijdragen aan de verklaring van de variantie tussen monsters. Voor de 
totale monstersset dragen alleen de variabelen isolatie (F =6.75, P =0.004) en 
oppervlakte (F =2.92, P = 0.002) significant bij aan het verklaren van de variantie. 
De resultaten van de DCCA zijn te vinden in Tabel 11. De eigenwaarde van de eerste 
as is duidelijk hoger dan de overige assen en is tevens de enige canonical 
eigenwaarde. Dit geeft aan dat variantie die verklaard wordt door de variabelen 
isolatie en oppervlakte alleen wordt weergegeven door de eerste as. De eerste as 
verklaart 41.3% van de variantie in soortensamenstelling tussen de monsters. Omdat 
alle variantie wordt verklaard door de eerste as, is in het ordinatiediagram (Figuur 8) 
zichtbaar dat de variabelen oppervlakte en isolatie in dezelfde richting, maar 
tegengesteld, wijzen. De monsters zijn sterk gegroepeerd met links de monsters uit 
niet-geïsoleerde petgaten B1 t/m B8 en A5 en rechts de monsters uit geïsoleerde 
petgaten A1, A2 en A4. 
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Tabel 11.Overzicht van belangrijkste resultaten van de ordinatie voor vissen. 
assen 1 2 3 4 totaal  

DCAgradiëntlengte (by segments) 3.17 1.27 1.12 1.55  
DCA eigenwaarde 0.520  0.075 0.015 0.004  
DCA cumulatief % variantie taxa 46.7 53.3 54.6 55.0  
DCA sum of all eigenvalues     1.12 
DCA eigenwaarde na detrending 0.520 0.198 0.081 0.016  
DCCA eigenwaarde 0.461 0.195 0.090 0.035  
DCCA taxa-milieu correlatie 0.752 0 0 0  
DCCA cumulatief % variantie taxa 41.3 58.8 66.9 70  
DCCA som ‘unconstrained’     1.12 
DCCA som ‘canonical’     0.612 
significantie-test voor as 1: eigenwaarde     0.461 
F-ratio     6.34 
p-waarde     0.002 
significantie-test alle assen: trace     0.612 
F-ratio     5.48 
p-waarde     0.002 
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Figuur 8. DCCA ordinatiediagram. De verschillende vissenmonsters zijn met cirkels aangegeven. De invloeden 
van de variabele isolatie is met een ▲ en van oppervlakte (oppv) is met een pijl (        ) aangeduid. Isolatie is een 
nominale variabele en is als centroïde ingetekend, voor de invloed van de variabele oppervlakte is met behulp van 
een pijl de richting en sterkte aangegeven. 
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De werkelijke ligging van de monsters ten opzichte van elkaar is weergegeven met 
behulp van een DCA diagram, waarbij alleen de monsters ten opzichte van elkaar 
zijn geprojecteerd. Het effect van de variabelen isolatie en oppervlakte (oppv) is 
aanvullend ingetekend (Figuur 9). Isolatie is in dit geval niet als nominale variabele 
ingetekend, omdat nominale variabelen als centroïden worden weergegeven. In dit 
geval is de variabele illustratief ingetekend waarbij de richting en het belang van de 
variabele isolatie belangrijker geacht wordt dan de aard van de variabele. Wederom 
duidt de ordinatie erop dat isolatie een zeer belangrijke factor is, wanneer de 
soortensamenstelling van petgaten wordt geadresseerd. De ligging van de 9 monsters 
aan de linkerkant van het diagram wordt bij vissen gedeeltelijk verklaard door 
oppervlakte, aangezien de grotere petgaten B6 en B8 in soortensamenstelling 
verschillen van de overige monsters.  
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Figuur 9. DCA ordinatiediagram. De verschillende vissenmonsters zijn met cirkels aangegeven, De invloeden van 
de variabelen isolatie en oppervlakte (oopv) met een pijl aangeduid (        ). Isolatie is in dit geval niet als nominale 
variabele ingetekend, omdat voor de invloed van deze variabele geen sterkte en richting meer is af te lezen als 
gebruik wordt gemaakt van een centroïde. 

 
3.4.2 Soortensamenstelling, typerende soorten en indicatoren 

3.4.2.1 Soortensamenstelling 

De soortensamenstelling van de vissen in de petgaten is weergegeven in Tabel 10. Bij 
vergelijking van de soortensamenstelling tussen oude en nieuwe petgaten en 
geïsoleerde en niet-geïsoleerde petgaten, is eerst per soort het verschil onderzocht 
met behulp van een t=test. Het zelfde is herhaald om het verschil in vislengtes te 
kunnen onderzoeken. 
• Er is een verschil in het aantal blankvoorns (Rutilus rutilus) in nieuwe petgaten, 

gemiddeld 0.5, ten opzichte van het aantal in oude petgaten, gemiddeld 6.75 
(t=2.718, df 7, P = 0.029, equal variances not assummed). 

• Er is een verschil in het aantal blankvoorns (Rutilus rutilus) in geïsoleerde  petgaten, 
gemiddeld 0, ten opzichte van het aantal in oude petgaten, gemiddeld 6.2 (t=3.00, 
df 8, P = 0.017, equal variances not assumed). 
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• Hetzelfde geld voor ruisvoorns (Scardinius erytrophthalamus) die meer voorkomen in 
niet-geïsoleerde petgaten, gemiddeld 26.1 en helemaal niet in geïsoleerde petgaten 
(t=-4.53, df 8, P = 0.0019, equal variances not assumed). 

 
 

3.4.2.2 Typerende soorten 

Er zijn twee clusterscombinaties geanalyseerd met het programma NODES: 
• Geïsoleerde/Niet-geïsoleerde petgaten 
• Oude/Nieuwe petgaten 
 
Kroeskarper (Carassius carassius) is hoog typerend (typerend gewicht=11) voor 
geïsoleerde petgaten. Alle overige soorten zijn niet typerend. Dit hoge typerende 
gewicht wordt veroorzaakt door het feit dat kroeskarpers in twee van de drie 
geïsoleerde petgaten zijn aangetroffen en in geen enkel niet-geïsoleerd petgat. 
 
 
3.4.2.3 Indicatoren 

De doelsoorten kwabaal, kleine modderkruiper en grote modderkruiper zijn niet in 
de petgaten aangetroffen. Ook de indicatoren uit het Aquatisch Supplement karper, 
driedoornige stekelbaars, winde, riviergrondel en rivierdonderpad zijn niet in de 
petgaten aangetroffen. De aantallen indicatoren die wel zijn aangetroffen staan in 
Figuur 10, waarbij vooral de locaties B6 en B8 hoger scoren door de aanwezigheid 
van zowel bittervoorn als vetje. Het maximale aantal indicatoren is echter slechts 3 
waardoor het verschil tussen de petgaten minimaal is. 
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Figuur 10. Aantal doelsoorten/indicatoren vissen in de verschillende monsters. 

Door het ontbreken van een kwantitatieve maat voor de biomassa vis, kan de 
deelmaatlat biomassa vis voor M27 niet berekend worden. Voor de overige 
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deelmaatlatten van M27 scoren alle petgaten maximaal, omdat in elk monster vis 
aanwezig is en het aandeel exoten 0 is. 
 
De vissenmaatlat van M25 is berekend en de scores van de deelmaatlatten (van der 
Molen & Pot 2006) verschillen sterk per petgat. Uiteindelijk scoren alle petgaten als 
totaal score ‘matig’ en zijn er twee petgaten, B3 en B7 die GET scoren.  

Tabel 12. Berekende score voor de Deelmaatlatten vissen voor het KRW-type M25.  
  aantal soorten

  
aandeel brasem
  

BA+BV 
  

% planten
 minnend 

% zuurstof
 tolerant 

totaal score 

A1 3 0.10 0 1 0 0 25 0.45 75 1 0.51 
A2 3 0.10 0 1 0 0 22 0.42 78 1 0.50 
A4 3 0.10 0 1 0 0 50 0.68 43 1 0.56 
A5 6 0.20 4 0.67 73 1 31 0.51 4 0.43 0.56 
B1 4 0.13 0 1 0 0 13 0.28 25 0.9 0.46 
B2 4 0.13 0 1 25 0.5 94 1.00 0 0 0.53 
B3 5 0.17 0 1 50 1 66 0.61 9 0.57 0.67 
B4 3 0.10 0 1 0 0 48 0.66 0 0 0.35 
B5 6 0.20 4 0.73 73 1 71 0.88 0 0 0.56 
B6 8 0.30 41 0.33 14 0.28 46 0.65 0 0 0.31 
B7 5 0.17 0 1 83 1 66 0.61 3 0.4 0.64 
B8 9 0.50 36 0.29 27 0.54 44 0.63 1 0.2 0.43 
 
Geïsoleerde petgaten scoren slecht op aantal soorten en percentage 
blankvoorn+baars, maar juist bovengemiddeld op het aandeel zuurstoftolerante 
soorten en het aandeel brasem. Ook de nieuwe petgaten scoren bovengemiddeld op 
het aandeel brasem, omdat ook hier brasem afwezig is. Oude, niet-geïsoleerde 
petgaten scoren het best hoogst voor aantal soorten en ook bovengemiddeld voor 
het aandeel plantenminnende soorten. 
 
 
3.5 Effect van petgat isolatie en leeftijd op individuele soorten 

Bij de selectie van de locaties voor dit onderzoek is het onmogelijk geweest 12 
identieke petgaten te selecteren, die slechts in leeftijd verschillen. Door de opzet van 
veldbemonsteringen zijn de eventuele effecten van gebied en mate van isolatie niet te 
verwaarlozen. Het effect van de factoren ‘gebied’ en ‘isolatie’ op de resultaten zijn 
daarom geanalyseerd. Uit de analyse blijkt dat het effect van gebied te verwaarlozen 
is, aangezien de soortensamenstelling in petgat A5 lijkt op de petgaten B1 tot en met 
B8. 
 
Uit de chemische analyse, de ordinatie van macrofaunadata, het aantal macrofauna 
indicatoren, zeldzame macrofauna soorten en negatieve macrofauna indicatoren als 
de ordinatie en soortensamenstelling van vissen duiden op een significant verschil 
tussen geïsoleerde en niet-geïsoleerde petgaten.  
 
Omdat het effect van isolatie en leeftijd met de bovengenoemde analyse niet 
onderscheiden kon worden,  heeft er voor de individuele soorten een analyse binnen 
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3 subgroepen plaatsgevonden (Tabel 13). Om het voorkomen van soorten te kunnen 
relateren aan één factor bijvoorbeeld gebruik gemaakt van het onderscheid in de 
subgroepen. Zo zijn oude en nieuwe petgaten vergeleken, zonder het cluster 
geïsoleerde petgaten, dit om het effect van isolatie uit te sluiten. Ook is door het 
vergelijken van geïsoleerde en niet-geïsoleerde petgaten zonder de nieuwe petgaten 
meer informatie verkregen over de factor isolatie zonder het effect van leeftijd.  

Tabel 13. Verdeling van de monsters over de subgroepen oud/geïsoleerd (3), oud/niet-geïsoleerd (5) en nieuw/niet-
geïsoleerd (4).  

 oud (8) nieuw (4) 
geïsoleerd (3) A1, A2, A4 (3)  
niet-geïsoleerd (9) B5, B6, B7, B8, A5 (5) B1, B2, B3, B4 (4) 
 
 
3.5.1 Oude en nieuwe petgaten 

Om te onderzoeken welke soorten ontbreken in nieuwe petgaten zijn twee selecties 
gemaakt. De eerste selectie betreft soorten die niet in nieuwe petgaten voorkomen, 
met een trefkans in de totale monsterset van minder dan ¼. Bij het bemonsteren van 
4 nieuwe petgaten kan het ontbreken van deze soorten waarschijnlijk verklaard 
worden door de lage trefkans. Soorten met een dergelijke trefkans zijn slechts één of 
2 keer in een monster van oude petgaten aangetroffen, waardoor ze een maximale 
trefkans van 1/6 hebben. Het gaat hierbij om 29 macrofaunataxa (29%) met een lage 
trefkans (Tabel 16).  
 
Meer informatie kan gehaald worden uit de soorten die een trefkans hebben van ¼ 
of meer en desondanks niet voorkomen in nieuwe petgaten. Deze soorten komen 
duidelijk minder voor in nieuwe petgaten dan in oude petgaten. Het gaat hierbij om 
de 8 soorten, 7% van de totale fauna, in de linker kolom van (Tabel 14). Arrenurus 
forpicatus en brasem zijn tevens Aquatisch Supplement indicatoren. Het zouden 
soorten kunnen zijn die problemen ondervinden bij de verspreiding, waardoor ze de 
nieuwe petgaten nog niet hebben bereikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor Gastropoda (3) 
en Hydrachnidia (3) die het nieuwe petgat zwemmend moeten bereiken. Een andere 
verklaring zou kunnen zijn dat de vegetatie van de nieuwe petgaten nog niet zodanig 
is ontwikkeld dat het een aantrekkelijke habitat biedt aan deze soorten. De overige 67 
taxa (62%) ondervinden geen dispersieproblemen (Bijlage 3). 
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Tabel 14. Soorten die ontbreken in nieuwe petgaten. Soortgroepen zijn weergegeven met H Hydrachnidia, T 
Trichoptera, G Gastropoda. Zeldzaamheidsklassne zijn weergegeven als zz zeer zeldzaam, z zeldzaam, vz vrij 
zeldzaam, va vrij algemeen, a algemeen, za zeer algemeen - onbekend. *soorten die op basis van trefkans ook 
verwacht worden als het effect van isolatie is uitgesloten door het verwijderen van de geïsoleerde petgaten uit de 
analyse. 
  ontbreekt in nieuw zeldzaamheid 
T Agrypnia pagetana  a 
H Arrenurus forpicatus zz 
G Ferrissia wautieri va 
H Hydrachna globosa* a 
H Piona conglobata* za 
G Stagnicola corvus - 
G Valvata piscinalis* za 
  brasem   

 
Om te onderzoeken welke soorten ontbreken zonder dat het effect van isolatie een 
rol speelt, is een selectie gemaakt van soorten die niet in nieuwe petgaten voorkomen 
en tevens in de totale set van niet-geïsoleerde petgaten een trefkans hebben van meer 
dan ¼. De soorten Hydrachna globosa, Piona conglobata en Valvata piscinalis zijn in 
minstens 3 niet-geïsoleerde monsters aangetroffen, waarbij de trefkans = 0.33 > 0.25 
(*, Tabel 14). Zonder het gebruik van de monsters van geïsoleerde petgaten, hebben 
deze soorten nog steeds een trefkans van ¼ of meer. Toch komen de soorten niet 
voor in de 4 nieuwe petgaten, hetgeen duidt op een dispersieprobleem. 
 
Dezelfde selectie is herhaald voor oude petgaten, waarbij soorten die niet in oude 
niet-geïsoleerde petgaten zijn aangetroffen en een trefkans van meer dan 1/5 hebben, 
zijn geselecteerd. Dit zijn soorten met een trefkans van respectievelijk 1/9 < 0.2, die 
waarschijnlijk ontbreken door de kleine trefkans. Piona coccinea heeft een trefkans van 
0.33 en komt dus minder voor in oude petgaten. Typerende soorten voor nieuwe 
petgaten behoren niet tot de Gastropoda, maar tot de soortgroepen Hydrachnidia en 
Trichoptera (Tabel 15).  
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Tabel 15. Soorten in nieuwe petgaten: 1 typerende taxa voor nieuwe petgaten; 2 taxa die in nieuwe petgaten 
voorkomen, maar niet direct in omliggende oude petgaten zijn aangetroffen; vetgedrukt de soorten die daarnaast in 
het geheel niet in andere monsters zijn aangetroffen 3 taxa die niet in oude/niet-geïsoleerde petgaten voorkomen, 
maar op basis van de trefkans wel verwacht worden. 
1 typerend in nieuwe 
petgaten 

2 nieuw & niet in 
omliggende petgaten 

3 niet in oude/niet-
geïsoleerde petgaten 

Arrenurus truncatellus  Arrenurus buccinator  Piona coccinea 
Arrenurus virens  Arrenurus tricuspidator  
Athripsodes aterrimus  Arrenurus truncatellus  
Ceraclea sp  Arrenurus virens  
Hydryphantes dispar  Athripsodes aterrimus  
Limnephilus marmoratus  Ceraclea sp  
Limnephilus politus  Eylais extendens  
Neumania limosa  Limnephilus marmoratus  
Orthotrichia sp  Limnephilus politus  
Piona alpicola  Neumania limosa  
Piona coccinea  Piona alpicola  
  Piona coccinea  
  Piona pusilla  
  Piona rotundoides  
  
 
3.5.2 Geïsoleerde en niet geïsoleerde petgaten 

Om te onderzoeken welke soorten ontbreken in geïsoleerde petgaten zijn twee 
selecties gemaakt. De eerste selectie betreft soorten die niet in geïsoleerde petgaten 
voorkomen en slechts een trefkans hebben van minder dan 1/3. Ze zijn dus slechts 
1-3 keer in niet-geïsoleerde petgaten aangetroffen, waardoor ze een maximale 
trefkans van 3/12 hebben. Het ontbreken van deze 29 soorten in geïsoleerde 
petgaten is hoogst waarschijnlijk te wijten aan de lage trefkans (Tabel 16). Meer 
informatie kan gehaald worden uit de soorten die een trefkans hebben van 1/3 of 
meer en desondanks niet voorkomen in geïsoleerde petgaten. Het zouden soorten 
kunnen zijn die problemen ondervinden bij de verspreiding, waardoor ze de 
geïsoleerde petgaten nooit hebben bereikt. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat 
ze in de loop van de tijd lokaal zijn uitgestorven, waarbij geen herkolonisatie plaats 
heeft kunnen vinden. Het gaat hierbij om 18 soorten (17%) (Tabel 17). Arrenurus 
bicuspidator en Piona longipalpis zijn tevens Aquatisch Supplement indicatoren. Ook zijn 
er 4 soorten die ondanks hun voldoende hoge trefkans niet voorkomen in niet-
geïsoleerde petgaten (Tabel 17: 2), waaronder de Aquatisch Supplement indicatoren 
Midea orbiculata en kroeskarper.  
 
Om te onderzoeken welke soorten ontbreken zonder dat het effect van leeftijd een 
rol speelt, zijn de bovenstaande selecties herhaald met gebruik van de subset van 
oude petgaten (*,Tabel 17). De nieuwe petgaten zijn in dit geval niet meegenomen in 
de analyse.  
 
De reden dat de factor isolatie zo belangrijk is voor de soortensamenstelling kan 
verschillende oorzaken hebben. Ten eerst zijn over het algemeen alle nutriënten- en 
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ionenconcentraties extra laag in geïsoleerde petgaten en is het doorzicht minder. De 
ijzerconcentratie is juist hoger in geïsoleerde petgaten. Daarnaast is de vegetatie-
ontwikkeling in de geïsoleerde petgaten in een ander stadium (drijftilvorming, 
stadium 9 Figuur 1), hoewel er hierbij ook een verschil is tussen de geïsoleerde 
petgaten onderling door de aan- en afwezigheid van krabbescheer. Soorten die goed 
gedijen bij lage nutriëntenconcentratie of hoge mate van vegetatieontwikkeling, 
vinden wellicht alleen een geschikte habitat in de geïsoleerde petgaten. Daarnaast is 
de taxonlijst van soorten die niet voorkomen in geïsoleerde petgaten lang (47 taxa).  

Tabel 16. Soorten die ontbreken in bepaalde monsters, maar tevens een lage trefkans hebben. 
ontbreekt in nieuwe 
petgaten 
trefkans < 1/4 

niet in oude petgaten 
trefkans < 1/8 

ontbreekt in 
geïsoleerde petgaten 
trefkans <1/3 

ontbreekt in niet-
geïsoleerde petgaten 
trefkans <1/9 

Acroloxus lacustris Arrenurus buccinator Agraylea multipunctata Arrenurus berolinensis 
Agraylea multipunctata Arrenurus truncatellus Arrenurus bruzelii Arrenurus cuspidator 
Arrenurus berolinensis Arrenurus virens Arrenurus latus Arrenurus securiformis 
Arrenurus bifidicodulus Athripsodes aterrimus Arrenurus sinuator Hydroptilidae 
Arrenurus bruzelii Ceraclea sp Arrenurus tricuspidator Lymnaea stagnalis 
Arrenurus cuspidator Limnephilus marmoratus Arrenurus truncatellus Pionopsis lutescens 
Arrenurus securiformis Limnephilus politus Arrenurus virens Planorbarius corneus 
Bathyomphalus contortus Neumania limosa Athripsodes aterrimus Viviparus contectus 
Holocentropus picicornis  Piona alpicola Bithynia leachi  
Hydrachna conjecta  Brachypoda versicolor  
Hydroptilidae  Ceraclea sp  
Leptocerus tineiformis  Ecnomus tenellus  
Limnephilus decipiens  Frontipoda musculus  
Limnesia fulgida  Hydryphantes dispar  
Limnochares aquatica  Leptocerus tineiformis  
Lymnaea stagnalis  Limnephilus 

marmoratus 
 

Midea orbiculata  Limnephilus nigriceps  
Myxas glutinosa  Limnephilus politus  
Phryganea sp  Limnesia fulgida  
Piona carnea  Neumania deltoides  
Piona paucipora  Neumania limosa  
Pionopsis lutescens  Piona alpicola  
Planorbarius corneus  Piona paucipora  
Radix peregra f ovata  Piona pusilla  
Succineidae  Piona rotundoides  
Unionicola aculeata  Piona stjoerdalensis  
Unionicola minor  Succineidae  
Valvata cristata  Unionicola aculeata  
Viviparus contectus  Unionicola minor  
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Tabel 17. Overzicht geïsoleerde petgaten: 1 taxa die niet in geïsoleerde petgaten voorkomen, maar op basis van hun 
trefkans wel verwacht worden 2  idem voor niet-geïsoleerde petgaten 3 taxa typerend voor geïsoleerde petgaten. 
*soorten die op basis van trefkans ook verwacht worden als het effect van leeftijd is uitgesloten door het verwijderen 
van de nieuwe petgaten uit de analyse. 
1 ontbreekt in geïsoleerde 
petgaten 

2 ontbreekt in niet-
geïsoleerde petgaten 

3 typerend in geïsoleerde 
petgaten 

Arrenurus bicuspidator* Holocentropus picicornis* Agrypnia pagetana 
Forelia liliacea* Midea orbiculata* Arrenurus berolinensis 
Gyraulus crista Piona carnea* Arrenurus cuspidator 
Hydrochoreutes krameri* Valvata cristata* Arrenurus forpicatus 
Hygrobates longipalpis* kroeskarper Arrenurus securiformis 
Limnesia maculate*  Cyrnus insolutus 
Limnesia undulate*  Ferrissia wautieri 
Mideopsis orbicularis*  Holocentropus picicornis 
Mystacides longicornis*  Hydroptilidae 
Orthotrichia sp  Lymnaea stagnalis 
Oxus longisetus  Midea orbiculata 
Piona longipalpis  Piona carnea 
Piona variabilis  Pionopsis lutescens 
Valvata piscinalis*  Planorbarius corneus 
baars  Stagnicola corvus 
blankvoorn  Valvata cristata 
brasem  Viviparus contectus 
ruisvoorn  kroeskarper 
 
 
3.6 Indicatoren  

Het merendeel van de indicatoren uit het Handboek Natuurdoeltypen en Aquatisch 
Supplementen van de 4 onderzochte soortgroepen (Gastropoda, Hydrachnidia, 
Trichoptera en Pisces) voor het watertype petgat zijn in geen enkel bemonsterd 
petgat aangetroffen (Tabel 18). In geïsoleerde of nieuwe petgaten worden ongeveer 
even veel indicatoren aangetroffen, maar er is verschil in de taxa die per cluster zijn 
aangetroffen. De oude niet-geïsoleerde petgaten (B5 t/m B8) bevatten samen het 
grootste aantal indicatoren, waaronder de unieke indicatoren bittervoorn, brasem en 
pos (Tabel 18). 
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Tabel 18. Indicatoren uit het Handboek Natuurdoeltypen en Aquatisch Supplementen en hun aanwezigheid in 
geïsoleerde en nieuwe petgaten. Linkerkolom: in geen enkel petgat aangetroffen. Rechterkolom: indicatoren die 
voorkomen in respectievelijk oude/niet-geïsoleerd, geïsoleerde of nieuwe petgaten. Soortgroepen: G Gastropoda, H 
Hydrachnidia, T Trichoptera en P Pisces. 
   niet gevonden indicator   gevonden  indicator oud/n. isol. geïsoleerd nieuw 
T Anabolia brevipennis H Arrenurus bicuspidator *  * 
H Arrenurus batillifer H Arrenurus forpicatus * *  
H Arrenurus claviger H Arrenurus maculator * * * 
H Atractides ovalis H Arrenurus truncatellus   * 
T Erotesis baltica H Arrenurus virens   * 
T Holocentropus dubius T Cyrnus insolutus * * * 
H Limnesia polonica H Limnochares aquatica * *  
T Oxyethira flavicornis H Midea orbiculata  *  
H Piona neumani G Myxas glutinosa * *  
H Tiphys ornatus H Piona longipalpis *  * 
H Unionicola parvipora T Tricholeiochiton fagesi * * * 
G Valvata macrostoma P baars *  * 
G Viviparus viviparus P bittervoorn *   
P alver P blankvoorn *  * 
P driedoornige stekelbaars P brasem *   
P grote modderkruiper P kroeskarper  *  
P karper P paling * * * 
P kleine modderkruiper P pos *   
P kolblei P ruisvoorn *  * 
P kwabaal P snoek * * * 
P rivierdonderpad P vetje *   
P riviergrondel P zeelt * * * 
P tiendoornige stekelbaars        
P winde          
 
 
3.7 Totaalbeeld 

Er is geen verschil in de abiotiek tussen oude en nieuwe petgaten. Wel is er een 
verschil in de abiotiek van geïsoleerde en niet-geïsoleerde petgaten. De 
macrofaunataxa en vissensoorten laten in de ordinatie allebei hetzelfde beeld zien. 
Als de monsters van beide soortgroepen in een DCA diagram geprojecteerd worden, 
ontstaat er een cluster links in de figuur en drie losse punten rechts (Figuur 4, Figuur 
9). Hieruit blijkt dat alle niet-geïsoleerde petgaten sterke overeenkomsten in zowel 
macrofauna als vissamenstelling vertonen. De faunamonsters van geïsoleerde 
petgaten lijken niet op deze groep, maar vertonen onderling ook grote verschillen in 
zowel de macrofauna als vissamenstelling. Er zijn enkele soorten (8) die duidelijk 
minder voorkomen in nieuwe petgaten (Tabel 14), deze soorten ondervinden wellicht 
problemen met hun verspreiding naar nieuw gegraven petgaten. Er zijn veel soorten 
(18) die duidelijk minder voorkomen in geïsoleerde petgaten (Tabel 17), deze soorten 
hebben de geïsoleerde petgaten wellicht nooit bereikt of ze zijn in de loop van de tijd 
lokaal uitgestorven, waarbij geen herkolonisatie heeft plaats kunnen vinden. 
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4 Discussie 

4.1 Dispersie 

Bij aanvang van dit onderzoek is voor een opzet van veldbemonsteringen gekozen, 
waarbij het verschil in soortensamenstelling tussen oude en nieuwe petgaten getoetst 
kon worden. Vragen die met deze opzet getracht zijn te beantwoorden zijn: 
• Wat is de mate van geschiktheid van de nieuwe habitat? 
• Welke soorten ondervinden duidelijk geen dispersieproblemen? 
• Wat is de afstand van het herstelde water tot het water waarin de soort nog 

voorkomt? 
• Zijn er barrières voor dispersie van de soort naar een nieuw gegraven petgat? 
 
Uit zowel de chemische analyse, de ordinatie van macrofaunadata, het aantal 
indicatoren, zeldzame soorten en negatieve macrofauna indicatoren als de ordinatie 
en de soortensamensteling van vissen blijkt dat nieuwe petgaten en de nabij liggende 
oude petgaten nauwelijks verschillen. Veel eigenschappen van beide groepen 
petgaten komen overeen, hetgeen duidt op de geschiktheid van nieuwe petgaten als 
habitat. Er is slechts een verschil in het verlandingsstadium van de vegetatie tussen 
de verschillende petgaten, waarbij de vegetatie in de oude petgaten langer de tijd 
heeft gehad om zich te ontwikkelen zich daarom in een verder ontwikkeld stadium 
bevindt. Het aandeel kenmerkende en negatieve M27 indicatoren en het aantal 
ruisvoorns verschilt tussen de oude en nieuwe petgaten.  
 
Van de 67 taxa die in nieuwe petgaten voorkomen, komen de meeste taxa ook voor 
in de omliggende oudere petgaten (afstand 6-200 meter). 14 taxa komen echter niet 
voor in de omliggende petgaten en hebben dus een grotere afstand afgelegd. De 
petgaten 4 kilometer verderop bevatten 6 van de betreffende 14 taxa. De taxa komen 
dus wel in de nabijheid van de nieuwe petgaten voor. De overgebleven 8 taxa (Tabel 
15: 2, vetgedrukt) zijn niet in de overige bemonsteringen aangetroffen. Aangezien 
voor dit onderzoek slechts petgaten op twee locaties zijn bemonsterd en niet de 
omliggende wateren van een ander type, zou een hypothese kunnen zijn dat de 
soorten in Tabel 15 zich hebben verspreid vanuit omliggende wateren. Er liggen in 
de buurt van de nieuwe petgaten verschillende sloten en kanalen en ook enkele 
petgaten die niet zijn bemonsterd (afstand 6-300 meter). 
 
Enkele taxa zijn (nog) niet aangetroffen in de nieuwe petgaten (Tabel 14), hetgeen 
kan duiden op barrières voor de verspreiding van deze soorten. Barrières voor deze 
soorten kunnen zijn 
 
• Het ontbreken van een geschikte habitat. 

De nieuwe petgaten bevinden zich in een vroeg stadium van verlanding (stadia 3 
t/m 5, Figuur 1), terwijl de oude petgaten al verder zijn (stadia 6 t/m 9, Figuur 1). 
Door het ontbreken van een voldoende ontwikkelde vegetatie kan zowel een 
voedselbron, een geschikte habitat als een geschikte voortplantingshabitat 
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ontbreken. Het ontbreken van Unio en Anodonta soorten voor de voortplanting 
van de bittervoorn is een voorbeeld van het ontbreken van een geschikte 
voortplantingshabitat.  
 

• Fysiek niet in staat zijn om de 30 cm brede verbindingsbuis te vinden en door te 
zwemmen of om een stuk land van 6 a 10 meter te overbruggen. 
 Typerende soorten voor nieuwe petgaten behoren tot de soortgroepen 
Hydrachnidia en Trichoptera  en niet tot de soortgroep Gastropoda (Tabel 15), 
hetgeen aangeeft dat de leden van soortgroep Gastropoda de meeste problemen 
met de verspreiding ondervinden en er zodoende niet in slagen in grote getale een 
nieuwe habitat te koloniseren. Gastropoda verspreiden zich slechts via het water 
(kruipend), terwijl Hydrachnidia en Trichoptera zich via de lucht verspreiden 
(respectievelijk passief, met behulp van een gastheer en actief vliegend). 

 
Uit vergelijking van oude en nieuw gegraven petgaten blijkt dat er geen groot verschil 
is tussen deze sets van petgaten. Er zijn verschillende taxa (37) die (nog) niet in 
nieuwe petgaten worden aangetroffen. Dit kan veroorzaakt worden door barrières 
die deze taxa ondervinden bij de verspreiding, maar voor 29 soorten is de lage 
trefkans de meest voor de hand liggende verklaring voor hun afwezigheid in nieuwe 
petgaten. Daarnaast zijn er veel taxa (47) die niet voorkomen in monsters van 
geïsoleerde petgaten, ook deze taxa ondervinden wellicht dispersieproblemen. 
Wederom is hier voor 29 soorten de lage trefkans de meest voor de hand liggende 
verklaring. De enige overeenkomst tussen taxa die zowel niet in nieuwe als in 
geïsoleerde petgaten voorkomen zijn Valvata piscinalis en brasem. 
 
De overige taxa ondervinden geen problemen met de verspreiding naar een hersteld 
ecosysteem. Daarbij vindt de verspreiding voornamelijk plaats over korte afstand, 
waarschijnlijk vanuit omliggende oudere petgaten. Dit benadrukt het belang van 
bronpopulaties, dat voor hogere planten reeds is aangetoond in een studie naar nieuw 
gegraven petgaten (Van den Broek & Beltman 2006). Door petgaten te graven in de 
buurt van bestaande petgaten treedt er een snelle kolonisatie op van de nieuw 
gegraven ecosystemen.  
 
 
4.2 Vervolgonderzoek 

Met het huidige onderzoek kan geen onderscheid gemaakt worden tussen fysieke 
dispersiebarrières of het ontbreken van een geschikte habitat als eenduidige 
verklaring voor het ontbreken van een soort. Voor een vervolgstudie zou het 
interessant zijn om de autoecologie van soorten die mogelijk dispersieproblemen 
ondervinden nader te bestuderen. Ook zou een experiment waarbij direct onderzocht 
wordt hoe taxa met een fysieke barrière omgaan meer informatie verschaffen. De 
vergelijking tussen ‘een soort zonder dispersieproblemen’ (Bijlage 3) en ‘een soort 
met dispersieproblemen’ (bijvoorbeeld Tabel 14) is hierbij extra interessant. Ten 
slotte zou in het veld onderzocht kunnen worden welke soorten zich door een 
bepaalde verbinding verspreiden, bijvoorbeeld naar een nieuw gegraven petgat. 
Soorten die zich door een dergelijke verbinding verspreiden, hebben kennelijk geen 
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last van een fysieke dispersiebarrière die hen belemmert in de verspreiding. Wanneer 
blijkt dat niet de dispersiebarrières, maar de vegetatieontwikkeling het belangrijkste 
probleem is bij herstel van faunagemeenschappen, moet deze relatie nader 
onderzocht worden. Verschillende studies in het verleden hebben het verloop van 
herstel in petgaten voor de hogere planten als onderwerp gehad (Beltman & Allegrini 
1997, Van den Broek & Beltman 2006). Informatie die gebruikt kan worden als het 
gaat om herstel van het juiste stadium van de vegetatie 
 
De vraag is echter of de taxa die problemen ondervinden in hun verspreiding al goed 
in beeld zijn gebracht met de huidige studie. Van de indicatoren beschreven voor 
petgaten zijn 11 vissoorten en 13 macrofaunataxa niet aangetroffen. Er zijn 
verschillende verklaringen mogelijk waarom deze soorten ontbreken. Zo kan het zijn 
dat een soort ten onrechte is beschreven als indicator voor het type, de soort niet in 
de regio voorkomt of zodanige problemen ondervindt met de verspreiding dat hij 
geen enkel petgat heeft kunnen bereiken. Ook kan de bemonsteringswijze van 
invloed zijn geweest op het aantreffen van de indicatoren. In dit onderzoek is in elk 
petgat één monster genomen. Er is bij deze methode een effect van 
bemonsteringsinspanning en seizoen te verwachten, waardoor slechts een gedeelte 
van de totaal aanwezige taxa in het monster aanwezig is. Eenmalige bemonstering in 
sloten heeft aangetoond dat met 1 monsters slechts een kwart van de soorten wordt 
gevangen. Bij vissen kan een effect van de bemonsteringsmethode eveneens niet 
worden uitgesloten. Doordat de petgaten in deze studie moeilijk bereikbaar waren is 
de visgemeenschap bemonsterd met behulp van een rugaggregaat. Deze uitrusting 
genereert een klein elektrisch veld. Met behulp van een bootaggregaat kan een groter 
veld gegenereerd worden en kan mogelijk meer vis worden gevangen. Deze 
bemonsteringsmethode per boot is echter niet succesvol in vegetatierijke wateren, 
omdat veel verlamde vissen tussen de vegetatie blijven steken. Om deze reden is in 
de huidige studie gekozen is voor een alternatieve bemonsteringsmethode met 
behulp van een rugaggregaat, aangevuld met fuikbemonsteringen. De uitspraken over 
de soortensamenstelling van vissen en bijvoorbeeld de score van de deelmaatlat 
vissen zijn wellicht beïnvloed door de bemonsteringsmethode. Het is onmogelijk om 
één juiste verklaring te vinden voor de afwezigheid van taxa die in het geheel niet 
gevonden zijn. Een studie waarbij meer locaties bemonsterd worden op meerdere 
tijdstippen kan sommige verklaringen voor het ontbreken van een taxon, zoals de 
invloed van de bemonsteringsmethodiek, uitsluiten. 
 
Omdat voor dit onderzoek slechts 4 soortgroepen zijn geselecteerd, zou voor een 
volledig beeld van zowel de overeenkomst tussen oude en nieuwe petgaten meer 
soortgroepen onderzocht moeten worden. Daarnaast zou het voor een vervolgstudie 
interessant zijn om nieuw gegraven petgaten in de buurt van oude petgaten (deze 
studie, gebied B) te vergelijken met nieuw gegraven petgaten die een redelijke afstand 
van bestaande petgaten verwijderd zijn. Het is gebleken dat weinig taxa problemen 
ondervinden met hun verspreiding naar niet-geïsoleerde nieuwe petgaten, maar de 
vraag rest of deze conclusie geldt voor alle soortgroepen en voor herstelprojecten 
waarbij bronpopulaties voor macrofauna en vissen niet in de directe nabijheid 
aanwezig zijn. 
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4.3 De rol van isolatie 

Uit het onderzoek komt herhaaldelijk naar voren dat het effect van isolatie bij het 
onderzoek naar petgaten niet te verwaarlozen is. Het gaat hierbij om isolatie door het 
ontbreken van een verbinding, niet om isolatie door afstand. In deze studie is de 
minimale afstand tussen een geïsoleerd petgat en een volgend bemonsterd petgat 
slechts 5 meter. Bij deze afstand treden reeds verschillen in de soorensamenstelling 
op. Het verschil in soortensamenstelling van geïsoleerde petgaten zou kunnen 
samenhangen met het verschil in abiotiek en de sterk ontwikkelde vegetatie. 
Verklaringen die gerelateerd zijn aan dispersieproblemen zijn echter ook mogelijk. 
De soorten die ontbreken hebben de geïsoleerde petgaten wellicht nooit kunnen 
bereiken. Een andere verklaring is dat door de isolatie populaties van bepaalde 
soorten in de loop van de tijd lokaal zijn uitgestorven, waarbij geen herkolonisatie 
heeft plaats kunnen vinden. Deze theorieën worden beide versterkt door het gegeven 
dat de fauna monsters van de geïsoleerde petgaten onderling sterk verschillen. 
Geïsoleerde petgaten zouden als theoretische ‘eilanden’ kunnen worden beschouwd, 
waarbij de soortensamenstelling wordt bepaald door stochastische processen in de 
tijd zoals uitsterven en kolonisatie (MacArthur & Wilson 1967), waardoor de 
soortensamenstelling van verschillende ‘eilanden’ sterk kan verschillen. In deze 
context is isolatie een factor die dispersie belemmert, in eerste instantie bij kolonisatie 
en in tweede instantie bij herkolonisatie. Aan de hand van dit onderzoek kan echter 
geen reconstructie worden gemaakt van de processen die hebben gezorgd voor de 
afwijkende soortensamenstelling in de geïsoleerde petgaten. Een andere hypothese is 
dat de soorten die zich in de geïsoleerde petgaten bevinden een barrière ondervinden 
bij de verspreiding naar omliggende wateren. In dat geval dienen de soorten in deze 
petgaten als relict populaties. Aangezien de soortgroepen die in dit rapport zijn 
beschreven veel algemene taxa bevatten is dit niet aannemelijk. De vondst van 
Arrenurus berolinensis, een zeer zeldzame soort, die al een eeuw  lang nergens in de 
wereld is aangetroffen (Smit et al. 2007), wijst echter wel weer in de richting van deze 
verklaring. 
 
Aangezien er verder weinig bekend is over het effect van isolatie, is het aan te raden 
deze factor bij toekomstige onderzoeken in beschouwing te nemen. Generieke 
uitspraken voor petgaten gelden waarschijnlijk niet voor geïsoleerde petgaten, omdat 
vaak alleen niet-geïsoleerde petgaten worden onderzocht. Vooralsnog lijkt het erop 
dat geïsoleerde petgaten erg bijzonder zijn, zowel in chemische samenstelling, 
verlandingsstadium als ook de fauna. De geïsoleerde petgaten bevatten echter tevens 
minder soorten. Aan de hand van de resultaten van het huidige onderzoek is het 
moeilijk een concrete vertaalslag naar maatregelen te maken, met name omdat er 
nader onderzoek naar de rol van isolatie nodig is. Waarschijnlijk is het in stand 
houden of creëren van zowel niet-geïsoleerde petgaten als geïsoleerde petgaten in de 
verschillende laagveengebieden een maatregel die zorgt voor de grootst mogelijke 
diversiteit aan benodigde habitats, waarbij verschillende onderdelen van de flora en 
fauna goed kunnen gedijen. 
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4.4 Conclusies 

• Uit vergelijking van oude en nieuw gegraven petgaten blijkt dat er geen grote 
verschillen optreden in zowel de abiotiek als de soortensamenstelling van de fauna, 
mits de nieuwe petgaten gegraven zijn in de buurt van bestaande petgaten en een 
open verbinding hebben met een nabij gelegen petgat. Slechts 7% van de 
onderzochte faunasoorten ondervindt mogelijk een probleem bij de verspreiding 
naar een nieuw gegraven petgat. 

 
• De resultaten van dit onderzoek duiden op een verschil in zowel abiotiek als 

soortensamenstelling van de fauna tussen geïsoleerde en niet-geïsoleerde petgaten. 
De geïsoleerde petgaten vertonen onderling ook grote verschillen in de 
soortensamenstelling. Geïsoleerde petgaten bevatten enkele unieke soorten, 
waaronder indicatoren en de zeer zeldzame soort Arrenurus berolinensis.  Geïsoleerde 
petgaten worden tevens gekenmerkt door het ontbreken van soorten (17%). Het 
effect van isolatie op de fauna dient nader onderzocht te worden. 

 
• Waarschijnlijk is het in stand houden of creëren van zowel niet-geïsoleerde als 

geïsoleerde petgaten in de verschillende laagveengebieden een maatregel die zorgt 
voor de grootst mogelijke diversiteit aan benodigde habitats, waarbij alle flora en 
fauna soorten goed kunnen gedijen. 
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Bijlage 1 Locaties  

 
 
 
Figuur 11. Overzichtskaartje (ZOZ) van de monsterlocaties in de Wieden met enkele locatieeigenschappen in 
onderstaande tabel. 

 
 

locatie cluster cluster cluster 
 
petgat 

geïsoleerd=1, 
niet-geïsoleerd=2 

 
nieuw=1, oud=2 

 
gebied A=A, gebied B=B 

A1 1 2 A 
A2 1 2 A 
A4 1 2 A 
A5 2 2 A 
B1 2 1 B 
B2 2 1 B 
B3 2 1 B 
B4 2 1 B 
B5 2 2 B 
B6 2 2 B 
B7 2 2 B 
B8 2 2 B 
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Figuur 12. Gebied A met monsterlocaties A1, A2, A4 en A5 en gebied B met de monsterlocaties B1 t/m B8 
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Bijlage 2 Macrofauna taxa na afstemming 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GASTROPODA HYDRACHNIDIA   

 Acroloxus lacustris  Arrenurus albator Piona pusilla 
 Anisus vortex  Arrenurus berolinensis   Piona rotundoides 
 Anisus vorticulus  Arrenurus bicuspidator  Piona stjoerdalensis 
 Bathyomphalus contortus  Arrenurus bifidicodulus  Piona variabilis 
 Bithynia leachi  Arrenurus bruzelii  Pionopsis lutescens 
 Bithynia tentaculata  Arrenurus buccinator  Unionicola aculeata 
 Ferrissia wautieri  Arrenurus crassicaudatus  Unionicola crassipes 
 Gyraulus albus  Arrenurus cuspidator  Unionicola minor 
 Gyraulus crista  Arrenurus forpicatus   
 Hippeutis complanatus  Arrenurus globator   
 Lymnaea stagnalis  Arrenurus latus   
 Myxas glutinosa  Arrenurus maculator   
 Physa fontinalis  Arrenurus perforatus   
 Planorbarius corneus  Arrenurus securiformis   
 Planorbis carinatus  Arrenurus sinuator   
 Radix auricularia  Arrenurus tricuspidator   
 Radix peregra/ovata  Arrenurus truncatellus   
 Stagnicola corvus  Arrenurus virens   
 Succineidae  Brachypoda versicolor   
 Valvata cristata  Eylais extendens   
 Valvata piscinalis  Forelia liliacea   
 Viviparus contectus  Frontipoda musculus   
TRICHOPTERA  Hydrachna conjecta   
 Agraylea multipunctata  Hydrachna globosa   
 Agrypnia pagetana  Hydrochoreutes krameri   
 Athripsodes aterrimus  Hydrodroma despiciens   
 Ceraclea sp  Hydryphantes dispar   
 Cyrnus flavidus  Hygrobates longipalpis   
 Cyrnus insolutus  Limnesia connata   
 Ecnomus tenellus  Limnesia fulgida   
 Holocentropus picicornis  Limnesia maculata   
 Hydroptilidae  Limnesia undulata   
 Leptocerus tineiformis  Limnochares aquatica   
 Limnephilus decipiens  Midea orbiculata   
 Limnephilus marmoratus  Mideopsis orbicularis   
 Limnephilus nigriceps  Neumania deltoides   
 Limnephilus politus  Neumania limosa   
 Mystacides longicornis  Neumania vernalis   
 Mystacides sp  Oxus longisetus   
 Oecetis furva  Piona alpicola   
 Orthotrichia sp  Piona carnea   
 Oxyethira sp  Piona coccinea   
 Phryganea sp  Piona conglobata   
Triaenodes bicolor  Piona longipalpis   
 Tricholeiochiton fagesi  Piona paucipora   
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Bijlage 3 Taxa zonder dispersieproblemen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxonnaam Taxonnaam-vervolg 
Anisus vortex  Limnephilus politus 
 Anisus vorticulus  Limnesia connata 
 Arrenurus albator  Limnesia maculata 
 Arrenurus bicuspidator  Limnesia undulata 
 Arrenurus buccinator  Mideopsis orbicularis 
 Arrenurus crassicaudatus  Mystacides longicornis 
 Arrenurus globator  Mystacides sp 
 Arrenurus latus  Neumania deltoides 
 Arrenurus maculator  Neumania limosa 
 Arrenurus perforatus  Neumania vernalis 
 Arrenurus sinuator  Oecetis furva 
 Arrenurus tricuspidator  Orthotrichia sp 
 Arrenurus truncatellus  Oxus longisetus 
 Arrenurus virens  Oxyethira sp 
 Athripsodes aterrimus  Physa fontinalis 
 Bithynia leachi  Piona alpicola 
 Bithynia tentaculata  Piona coccinea 
 Brachypoda versicolor  Piona longipalpis 
 Ceraclea sp  Piona pusilla 
 Cyrnus flavidus  Piona rotundoides 
 Cyrnus insolutus  Piona stjoerdalensis 
 Ecnomus tenellus  Piona variabilis 
 Eylais extendens  Planorbis carinatus 
 Forelia liliacea  Radix auricularia 
 Frontipoda musculus  Triaenodes bicolor 
 Gyraulus albus  Tricholeiochiton fagesi 
 Gyraulus crista  Unionicola crassipes 
 Hippeutis complanatus Baars 
 Hydrochoreutes krameri Blankvoorn 
 Hydrodroma despiciens Paling 
 Hydryphantes dispar Ruisvoorn 
 Hygrobates longipalpis Snoek 
 Limnephilus marmoratus Zeelt 
 Limnephilus nigriceps  
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