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Samenvatting 

In deze studie worden het maximaal (MEP) en goed ecologisch potentieel (GEP), alsook de 

huidige ecologische toestand van het kunstmatig waterlichaam De Gavers (Harelbeke; ca. 

54 ha, gemiddelde diepte 6 m) bepaald, conform de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). 

Aansluitend wordt de huidige ecologische toestand beoordeeld voor alle kwaliteitselementen 

met uitzondering van verontreinigende stoffen en vis.  De Gavers wordt gebruikt als 

bufferbekken voor drinkwaterproductie, voor recreatie en als natuurgebied. 

Een algemeen concept met bijhorende methodologie voor de afleiding van MEP en GEP bij 

wateren die, zoals dit waterlichaam, het sterkst aanleunen bij het Vlaamse watertype ‘diep 

alkalisch meer van het eerder voedselrijke subtype’ (Aw-e) is in een voorgaande studie 

ontwikkeld (Lock et al. 2007).  Dit kader is ook hier toegepast. Er zijn geen menselijke 

drukken, noch door drinkwaterproductie, noch door recreatie vastgesteld die een afwijking 

voor MEP en GEP van het overeenkomstige natuurlijke type vereisen.  Ook naar 

toekomstplannen toe worden geen nodige afwijkingen in het vooruitzicht gesteld. 

Na een beschrijving van de hydromorfologie en de fysisch-chemische omstandigheden, 

worden de biologische kwaliteitselementen (BKE) fytoplankton, fytobenthos, macrofyten en 

macro-invertebraten beoordeeld.  

De Gavers scoort goed of zeer goed op elk van de vier BKE.  De fysisch-chemische toestand 

van Grote Vijver beantwoordt echter niet volledig aan de waarden die voor het GEP worden 

vooropgesteld. Voor totaalstikstof worden hoge waarden vastgesteld, en de 

zuurstofverzadigingsgraad kan te hoog oplopen. Er is echter aangetoond dat deze 

afwijkingen geenszins een goed ecologisch functioneren in de weg staan.  Het goed 

ecologisch potentieel is in De Gavers weldegelijk aanwezig.  

Tenslotte worden aanbevelingen geformuleerd die als doel hebben het goed ecologisch 

potentieel in de toekomst te bestendigen en te versterken, en om de stikstofconcentraties te 

verminderen.  Daarbij zijn win-win situaties met de huidige gebruiksfuncties zoveel mogelijk 

betracht.  De waterkwaliteit van de naburige waterlichamen beïnvloedt de kwaliteit van De 

Gavers.  Het effect van maaien van macrofyten is berekend.  Het risico van fosfaatlevering 

uit de bodem is ruw ingeschat.  De rol en de mogelijkheden van het hypolimnion zijn 

uiteengezet.   

De resultaten van het project maken duidelijk dat de drinkwaterproductie, meerbepaald de 

voorbehandeling van het inkomende debiet in De Gavers, de goede kwaliteit mee in stand 

helpt houden, meer nog, wellicht is dit zelfs de bepalende factor voor duurzame hoge 

natuurkwaliteit.  De defosfatatie heeft wellicht als gevolg dat de competitie tussen macrofyten 

en fytoplankton doorgeslagen is naar macrofyten.  Het heldere fosfaatarme water dat 

hierdoor in stand gehouden wordt maakt de goede natuurwaarden mogelijk en verzekert 

tegelijk een goede aanvoer van water voor de drinkwaterproductie-eenheid. 

Hier is een zeldzaam voorbeeld geïllustreerd van menselijk ingrijpen, ten behoeve van een 

functie op industriële schaal, dat de ecologie ten goede komt.  Dit opent evidente win-win 

mogelijkheden.  Drinkwaterproductie kan mee natuurherstel helpen realiseren.  Anderzijds 

opent de voorliggende case perspectieven naar ruime mogelijkheden om water ter 

beschikking te stellen voor drinkwaterproductie.  Er lijkt in Vlaanderen voldoende 

prospectieperspectief aanwezig om in langetermijnbehoeften voor duurzame 

drinkwaterproductie te voldoen.  
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1 Inleiding 

Voorliggend rapport beschrijft het ecologisch potentieel van het kunstmatig waterlichaam 

(KWL) De Gavers (Harelbeke; Lambert X  76300, Y 170737; 50° 50’ N, 3° 19’ O, Fig. 1), 

behorend tot de categorie meren, t.b.v. de beschrijving van de ecologische doelstellingen 

voor dit waterlichaam in het stroomgebiedbeheersplan van de Schelde en de beoordeling 

van de ecologische toestand voor de Europese Kaderrichtlijn Water. Het behandelt daarbij 

de hydromorfologie, de fysisch-chemische karakteristieken en de beoordeling van alle door 

de Kaderrichtlijn voor de categorie relevant geachte biologische kwaliteitselementen, met 

uitzondering van de visgemeenschap. De problematiek van synthetische en niet-

synthetische verontreinigende stoffen of bacteriologische verontreininging maakt evenmin 

deel uit van deze studie.  

De kenmerken van het gegraven meer leunen het sterkst aan bij deze van het type ‘grote, 

diepe (gestratifieerde) alkalische wateren met een eerder voedselrijk karakter (Aw-e)’ (cf. 

Jochems et al. 2002).   

 

Figuur 1: Situering van De Gavers 

1.1 Achtergrond 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW; CEC 2000) stelt dat alle oppervlaktewateren in 

2015 een goede ecologische en chemische toestand moeten behalen. Bij natuurlijke 

waterlichamen (NWL) geldt dat een goede ecologische toestand (GET) moet worden bereikt, 

terwijl sterk veranderde (SVWL) en kunstmatige (KWL) waterlichamen een goed ecologisch 

potentieel (GEP) moeten verwerven. Voor deze SVWL en KWL is de doelstelling, ten 

opzichte van die voor het meest aanleunende natuurlijke watertype, aangepast aan de door 

specifieke hydromorfologische veranderingen gestelde randvoorwaarden. Een sterk 

veranderd waterlichaam is een natuurlijk oppervlaktewaterlichaam dat als gevolg van fysieke 

wijzigingen door menselijk handelen substantieel van aard is veranderd. Kunstmatige 

waterlichamen daarentegen zijn oppervlaktewateren die door menselijke activiteiten tot stand 
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zijn gekomen op plaatsen waar voorheen geen natuurlijk waterlichaam aanwezig was. Zowel 

SVWL en KWL zijn dus ingericht, of gecreëerd, voor welbepaalde gebruiksfuncties, 

zogenaamde nuttige doelen, zoals scheepvaart (inclusief havenfaciliteiten), recreatie, 

activiteiten waarbij wateropslag noodzakelijk is (drinkwatervoorziening, waterkracht of 

irrigatie), waterregulatie (hoogwaterbescherming en landdrainage) en andere duurzame 

ontwikkelingsactiviteiten die minstens even belangrijk worden geacht. Voor de bepaling van 

de kwaliteitsdoelstellingen van zowel SVWL en KWL voorziet de KRW een identieke 

benadering.  

De gespecificeerde gebruiksfuncties leiden over het algemeen tot aanzienlijke 

hydromorfologische wijzigingen ten opzichte van NWL, die tot gevolg hebben dat het 

herstellen van een goede ecologische toestand, zoals bepaald voor het meest 

overeenkomstige natuurlijke watertype, zelfs op lange termijn niet mogelijk is zonder dat 

deze gebruiksfuncties worden stopgezet, of dat hiertoe sociaal-economisch onevenredig 

geachte inspanningen dienen te worden geleverd. Er is dus sprake van een aanzienlijke en 

blijvende verandering ten opzichte van de zeer goede ecologische toestand (ZGET) voor het 

overeenkomstige watertype. Wordt door het nemen van ingrepen het bereiken van de GET 

voor het overeenkomstige watertype toch mogelijk, dan verliest het WL zijn sterk veranderd 

of kunstmatig karakter en wordt het verder als natuurlijk beoordeeld. De benadering als 

SVWL of KWL laat toe de gespecificeerde gebruiksfuncties voort te zetten en tegelijkertijd 

alle noodzakelijke milderende maatregelen ter verbetering van de ecologische kwaliteit te 

nemen die leiden tot aangepaste doelstellingen, met name maximaal ecologisch potentieel 

(MEP, referentieconditie) en goed ecologisch potentieel (GEP). Het MEP is een toestand die, 

voor zover mogelijk, de biologische toestand van het meest vergelijkbare waterlichaam 

weergeeft, rekening houdend met de gewijzigde eigenschappen van het waterlichaam. Het 

goed ecologisch potentieel laat geringe veranderingen ten opzichte van het MEP toe voor 

wat de biologische toestand betreft. 

1.2 Bepaling van het maximaal ecologisch potentieel (MEP) en het goed 

ecologisch potentieel (GEP) 

De methode om het MEP en het GEP te bepalen is beproefd en reeds herhaaldelijk 

toegepast in eerder uitgevoerde analoge studies (vb. Lock et al.,2008; Louette et al., 2008).  

Deze methode wordt zonder afwijking toegepast en laat zich als volgt kort samenvatten. 

 De bepaling van het MEP gebeurt volgens vier stappen:   

Stap1: keuze van de kwaliteitselementen voor MEP en GEP. Dit zijn de 

kwaliteitselementen die gebruikt worden bij het meest vergelijkbare watertype. 

Stap 2: Bepaling van de hydromorfologische eigenschappen van het MEP en GEP. 

Alle veranderingen die geen significant effect hebben op het specifieke gebruik van 

het waterlichaam worden hier bekeken. 

Stap 3: Bepaling van MEP fysisch-chemische condities. De basis hiervoor zijn de 

gegevens van gelijkaardige waterlichamen en resultaten uit stap 2. 

Stap 4: Bepaling van biologische condities van het MEP gebaseerd op vergelijkbare 

waterlichamen en op de resultaten van stap 2 en 3. 

Het GEP is het meest essentiële, want effectief te realiseren, ecologisch kwaliteitsniveau.  

De bepaling van het GEP gebeurt volgens zes stappen: 
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Stap1: inschatting van de hydromorfologische condities indien alle milderende 

maatregelen genomen zijn. 

Stap 2: inschatting van de fysisch-chemische condities die verwacht worden bij het 

hydromorfologische MEP. 

Stap 3: identificatie van het meest vergelijkbare natuurlijke watertype 

Stap 4: inschatting hoe de waarden van de biologische kwaliteitselementen kunnen 

verschillen van deze voor het meest vergelijkbare natuurlijke watertype. 

Stap 5: bepaling van de waarden van de biologische kwaliteitselementen bij MEP. 

Stap 6: inschatting wat een lichte verandering van deze waarden zou zijn. 

Uit de verschillende kwaliteitselementen kan vervolgens de algemene toestand worden 

afgeleid volgens Lock et al. (2008). 

1.3 Inhoud van het rapport 

Voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen worden in de praktijk het MEP en GEP 

voor elk waterlichaam afzonderlijk afgelijnd. Dit in tegenstelling tot NWL, waar de 

doelstellingen uitsluitend volgens het watertype geformuleerd worden.  

In het huidige rapport, dat de beoordeling van alle BKE met uitzondering van de 

visgemeenschap behandelt, wordt naast de bepaling van het MEP/GEP van De Gavers 

(Hoofdstuk 2) een algemene beschrijving van de huidige toestand gegeven (Hoofdstuk 3). 

Daarbij wordt tevens aandacht geschonken aan de rol van bodem en hypolimnion. Tenslotte 

worden besluiten omtrent de ecologische kwaliteit van het waterlichaam, alsook 

aanbevelingen voor verdere inrichting en beheer gegeven (Hoofdstuk 4). 

  



12 
 

 



13 
 

2 Afleiding Maximaal en Goed Ecologisch Potentieel 

2.1 Situering 

De Gavers (54 ha oppervlakte) is gelegen nabij Kortrijk, temidden de verstedelijkte regio van 

Kortrijk, in de gemeente Harelbeke.   

Het woord Gavers is een bekend toponiem in Vlaanderen, afkomstig van het indo-europees 

woord ‘ghabhar’, wat uitholling betekent. Oudheidskundige vondsten tonen aan dat op de 

zandruggen rond dit waterrijke gebied al sinds 11000 jaar voor Christus bewoning aanwezig 

was.  In de Romeinse tijd was deze zelfs opvallend rond de Gavers geconcentreerd.  De 

aanwezigheid van wegen en van een voorraad drinkwater zouden deze aanwezigheid 

verklaren.  Niettemin kwamen doorheen de eeuwen overstromingen en waterellende vaak 

voor.  Tot de jaren vijftig was voor sommige lokale pachters een bootje de enige verbinding 

met de buitenwereld tijdens de wintermaanden.  In 1966 poogde het ministerie van 

Landbouw het gebied droog te leggen en werd de loop van de naburige Gaverbeek grondig 

gewijzigd. Vanaf 1968 werd begonnen met zandwinning.  Voor de aanleg van de E17 werd 

door de toenmalige intercommunale E3 eind jaren zestig begin zeventig een 

zandwinningsput van 53 ha uitgegraven in de Gavermeersen.   Nadien kocht de 

intercommunale Leiedal bijkomende gronden aan rond het Gavermeer. De recreatieve 

bestemming werd onder meer in het gewestplan en BPA’s vastgelegd. In 1974 werd de 

zandwinningsput en de omliggende gronden aangekocht door de provincie.  Na de uitgraving 

nam de natuur het gebied weer in bezit.  In 1974 ontstond de natuurwerkgroep De Gavers. 

Met een natuurreservaat werd de natuurfunctie geconsolideerd.  In de jaren  tachtig en 

negentig werd het domein verder uitgebreid en werden bosaanplantingen uitgevoerd.  Op het 

domein werd in eigen beheer of via samenwerkingsverbanden met verenigingen 

voorzieningen uitgewerkt voor recreatie, (water)sport en natuurexploratie.  

De plas ontvangt, sinds de drinkwaterproductie, voorgezuiverd water dat afkomstig is uit het 

Kanaal Bossuit-Kortrijk.  De nabijgelegen Gaverbeek staat niet in onmiddellijk contact met de 

plas.  Overstorten en diffuse interacties zijn echter mogelijk. 

2.2 Gebruiksfuncties 

Er zijn in essentie drie gebruiksfuncties. 

De plas doet dienst als spaarbekken voor drinkwaterproductie.  Daartoe wordt water van het 

Kanaal Bossuit-Kortrijk naar de plas afgeleid na een voorbehandeling (zie verder).  Het water 

wordt van het bekken afgetapt naargelang de vereiste productiehoeveelheid van drinkwater.   

Het gebied is een provinciaal domein dat op recreatie is afgestemd.  Zowel watersporten 

(zeilsporten) en wandelrecreatie langs de oevers zijn belangrijke componenten.  Ook een 

zwemzone is aanwezig.  Voor de zeilsporten betekent de overvloedige groei van 

waterplanten op bepaalde plaatsen een hinderpost. 

‘De Gavers’ is daarnaast ook een belangrijk natuurgebied waar heel wat zeldzame soorten 

hun gading vinden.  Het heldere water herbergt tal van invertebratensoorten.  Vanuit een 

kijkhut in het reservaat kunnen zeldzame vogelsoorten op en aan het water worden 

geobserveerd.  Bepaalde delen van de plas zijn afgebakend als ontoegankelijke zones ten 

behoeve van de rust voor de natuur. 
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Het is mede in deze studie de bedoeling om zoveel mogelijk naar verbeteringen te streven 

die voor elk van deze functies win-win situaties opleveren. 

2.3 Toekomstplannen  

Vanaf 1995 doet het Gavermeer dienst als spaarbekken voor de produktie van drinkwater 

van de VMW.  Dit ging trapsgewijs gepaard met enkele productieverhogingen.  Ook naar de 

toekomst toe wordt een volgende productieverhoging vooropgesteld.  Dit zal gepaard gaan 

met een verhoging van in- en uitlaatdebiet, resulterend in een verkorting van de verblijftijd 

van het water in het bekken.  De verwachte effecten hiervan worden verder in dit rapport 

toegelicht.   

2.4 Uitgangspunten Maximum en Goed Ecologisch Potentieel 

Het systeem van ‘De Gavers’ leunt aan bij het watertype ‘alkalische wateren met een eerder 

voedselrijk karakter (type Aw-e).  Het systeem bevindt zich qua uitgangspunten voor MEP en 

GEP in een bijzondere toestand.  De drinkwaterproductie, die een onbetwiste hoofdfunctie 

vormt, heeft een tweeledige impact op het systeem.  Enerzijds is er de hydromorfologische 

impact die de verblijftijden beïnvloedt.  ‘De Gavers’ is hierdoor geen gesloten systeem meer.  

Anderzijds is de drinkwaterproductie onlosmakelijk verbonden aan een voorbehandeling van 

het inkomende water.  Zonder deze voorbehandeling bestaat de vrees dat het water zou 

vertroebelen door algenproductie waardoor de drinkwaterproductie bemoeilijkt zou worden. 

De gangbare methodiek die de uitgangspunten voor MEP en GEP bepaalt (Louette et al., 

2008) houdt niet expliciet rekening met een mogelijke verweving van zowel positieve als 

negatieve impacts van een menselijke ingreep.  Er zijn niettemin geen aanwijsbare redenen 

dat de menselijke ingrepen een vermindering van de ecologische kwaliteit zouden inhouden.  

Daarom wordt vooropgesteld dat  het gewijzigde systeem kan beoordeeld worden volgens 

het overeenkomstige natuurlijke type. 

Ten einde het bijzonder karakter van de hierboven beschreven situatie beter in te schatten, 

wordt een functionele analyse van het systeem voorgesteld op basis van alle beschikbare 

data. Deze analyse heeft als doel de tweeledige invloed van de drinkwaterproductie te 

evalueren.  De functionele analyse is vervat in Hoofdstuk 3  ‘Huidige toestand’.   
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3 Huidige toestand 

3.1 Hydromorfologie 

3.1.1 Algemene kenmerken 

Het KWL De Gavers heeft een eerder ovale vorm waarin zich drie landtongen uitstrekken en 

waarin zich tevens een klein eilandje bevindt. Het waterpeil situeert zich 12 meter boven de 

zeespiegel.   De omgeving van de vijver is vlak. Hydrologisch is de vijver niet geïsoleerd.  Er 

is een verbinding met het Kanaal Bossuit-Kortrijk, waarlangs voorgezuiverd kanaalwater 

binnenkomt, en een uitlaat naar de nabij drinkwaterproductie-eenheid van VMW.   

De Gaverbeek stroomt aan de zuid- en westzijde om ‘De Gavers’ heen waarbij de afstand 

tussen vijver en beek soms minder dan 100 meter bedraagt.  Er zijn meldingen van vroegere 

overstorten van de beek in de vijver. 

De onmiddelijke omgeving van de plas is door bos ingenomen, waardoor de bodem 

aangerijkt is met koolstof.  Freatische grondwaterstromen zullen door de mogelijkheid tot 

denitrificatie in de bosbodem wellicht ontdaan worden van nitraat.  De verwachting is dat er 

weinig of geen nitraat via ondiep grondwater in de plas aangevoerd wordt.  Tussen de 

Gaverbeek en de vijver is over een tracé van meer dan een kilometer geen bebossing zodat 

diffuse nitraatinput langs die weg een mogelijkheid lijkt. 

3.1.2 Morfologie 

In deze studie is een maximale diepte van 14,5 meter waargenomen (Tabel 1).  De vijver is 

groot en diep. De dimensieverhoudingen begunstigen het optreden van een 

waterspronglaag.  Door de zanduitgravingen is het bodemreliëf zeer grillig.  Het reliëf is over 

de jaren heen vrij stabiel gebleken.  De diepte, maar ook de aanwezigheid van waterplanten 

tijdens het groeiseizoen, beperken de invloed van de wind op de bodem.  Het is onzeker of 

ook bij systemen met een grillig, door menselijk ingrijpen ontstaan reliëf, de empirische 

relaties van Håkanson (2005) even strikt toepasbaar zijn als bij natuurlijke systemen.  

Bijvoorbeeld: Halverwege de lengte-as van de vijver, ter hoogte van een landtong, strekt zich 

een ondiepere zone uit over de hele breedte van de vijver; het is het restant van een 

vroegere werfweg uit de periode van de zandontginning.  Die ondiepte is begroeid met 

macrofyten.  Het effect op de windbaan is vermoedelijk niet verwaarloosbaar. 
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Tabel 1: Morfologische kenmerken van ‘De Gavers’; formules volgens Håkanson (2005) 

 

Het reliëf wordt gekenmerkt door een ondervertegenwoordiging van de ondiepste zone (Fig. 

2).  De meest ondiepe zone is nochtans belangrijk als habitat, zowel naar diversiteit als naar 

productie en ecologisch functioneren via stofstroomcycli. 

 

Figuur 2: Hypsografische curve van ‘De Gavers’ 

3.1.3 Oevers en onderwaterbodem 

De oevers zijn in kaart gebracht door Leyssen et al. (2005).  Hoewel op veel plaatsen steil, 

zijn de oevers rijkelijk begroeid door een gevarieerd aanbod van vegetatietypes.  Ten 

opzichte van Leyssen et al. (2005) werd slechts een verschilpunt vastgesteld.  Langs de 

zuidzijde van de zuidelijke inham is de oever ingenomen door een bijkomende strook 

infrastructuur (ongeveer 100 meter), zijnde damplanken van een bouwwerf.  Verder zijn de 

oevers niet versterkt met breukstenen of ander materiaal. 

eenheid acronym bepaling De Gavers

oppervlakte km2 A Leyssen et al. (2005) 0,546960

volume km3 V GIS-analyse 0,003250

gemiddelde diepte m Dmv GIS-analyse 5,94

maximum diepte m Dmax eigen w aarneming 14,5

relatieve diepte - D
rel

(D
max

*√π )/(20*√A) 1,74

diepte golfbasis m D
wb (45,7*√A)/(21,4+√A) 1,5

dynamische ratio m DR (√A)/D
mv

0,12

volume-ontw ikkeling - V
d 3* D

mv
/D

max
1,23

oeverlengte km L
o

Leyssen et al. (2005) 4,781

oeverontw ikkeling - Ld Lo/(2*√ (π *A)) 1,82

oppervlak van erosie % BET 1-(A*((D
max

-D
wb

)/(D
max

+D
wb

*EXP(3-V
d

1,5)))(0,5/vd))/A 20

oppervlak van sedimentatie % BA 100-BET 80
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Het sediment van de bodem is zandig, met 70% van de korrels in de korrelgrootteklasse van 

> 63µm, 15 % in de kleifractie (<2µm) en de overige 15% bestaat uit leem (bron VMM).  Voor 

de fysicochemische samenstelling van de bodem wordt naar een volgend hoofdstuk 

verwezen. 

3.1.4 Peilveranderingen 

Het niveau van het water wordt bepaald door de debieten van in- en uitlaat en in mindere 

mate door grondwaterbewegingen en verdamping of neerslag.  Het peil schommelde in 2012 

op jaarbasis ongeveer een halve meter, met het minimum tijdens de zomer. 

3.1.5 Verblijftijd 

De verblijftijd van water in een systeem is van cruciaal belang voor de omloopsnelheid van 

stofstroomcycli.  De verblijftijd staat in causaal verband met de debieten van de in- en 

uitlaatstromen, welke op hun beurt bepaald worden door de vereiste quota van 

geproduceerd drinkwater.  De verschillende capaciteitsverhogingen van drinkwaterproductie 

hadden dan ook hun impact op de verblijftijd: van 1995 tot 2009 is de verblijftijd van het 

water in ‘De Gavers’ gehalveerd (Tabel 2). 

Invloed van grondwater en neerslag-evaporatie evenwichten op de verblijftijd worden t.o.v. 

de wijzigingen van de debieten als verwaarloosbaar geacht.   

Tabel 2: Tijdstippen van productieverhoging bij de drinkwatermaatschappij VMW, met bijhorende debieten van 
waterafname uit ‘De Gavers’ en de overeenkomstige verblijftijden in het stilstaande water systeem. 

 

 

3.2 Fysisch-chemische eigenschappen 

3.2.1 Materiaal en methoden 

3.2.1.1 Meetnet 

De bemonstering gebeurde maandelijks gedurende de periode van januari 2012 en 

december 2012, en gebeurde gedurende de periode maart-oktober simultaan met deze van 

het fytoplankton.   

Initieel werd een ruimtelijk meetnet van 16 punten opgezet (Fig. 3).  Vanaf juni werd dit 

meetnet tot de helft herleid met behoud van gradiënten en bijzondere aandachtslokaties 

zoals de nabijheid van het zwemstrand, het diepste punt, en de in- en uitlaat van VMW-

lijnen.  De maandelijkse standaardafwijking voor de ruimtelijke variatie van de concentraties 

van de wateroplosbare stoffen bedroeg immers minder dan 5% (data niet weergegeven) van 

de ruimtelijke gemiddelden, behalve indien de gemiddelden tegen de detectielimiet 

aanleunden.  Ten einde “de natuur te laten rusten” waren tijdens de wintermaanden zgn. 

winterlijnen uitgezet waardoor de punten 5 en 6 niet toegankelijk waren. 

 

Tijdstip             Q (m
3
 /d) Verblijftijd (d)

voorjaar 1995 15.000 198

juni 2005 20-25.000 148-118

20/04/2009 30.000 95
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Figuur 3: Lokatie van de staalnamepunten in De Gavers; omcirkelde staalnamepuntnummers geven de punten 

weer die weerhouden werden na evaluatie van de ruimtelijke variatie van de parameters. 

Op elk punt, en ook over een diepteprofiel ter hoogte van het diepste punt (zie hoofdstuk 

Hydromorfologie), werd maandelijks opgelost zuurstof, pH, EGV (gestandaardiseerd naar 

25°C), en temperatuur in situ bepaald a.h.v. een Multiline WTW P4 combi-meter. Secchi-

diepte werd opgenomen met behulp van een Secchi-schijf (30 cm diameter).  Tijdens de 

maanden januari, februari, maart en mei werden van elk punt individuele waterstalen 

genomen voor analyse ten einde de ruimtelijke variatie na te gaan.  De overige maanden 

werd voor verdere analyses een geïntegreerd waterstaal samengesteld na dooreenmenging 

van alle individuele stalen samen.  Vanaf de maand juni werd een apart dieptestaal (op het 

diepste punt van het diepteprofiel) genomen met behulp van een Niskin-fles voor verdere 

analyse van alle parameters.     

Substalen voor opgeloste stoffen werden in situ gefiltreerd over Gelman glasvezelfilters 

(0,45µm poriëngrootte).  Substalen voor alkaliniteit werden vooraf aangezuurd.  

Stalen voor analyse werden gestockeerd op 4°C en werden binnen 24 uur na staalname 

geanalyseerd. 

Nitraat, nitriet, ammonium, orthofosfaat, chloride, sulfaat, opgelost silicium en Kjeldahl-

stikstof en totaal fosfor (na destructie in H2SO4 en K2S2O8) werden colorimetrisch bepaald 

met een ‘SKALAR SA 5100 segmented flow analyzer’.  Totaal opgelost anorganische stikstof 

(TDIN) is de som van ammonium-, nitraat- en nitrietstikstof.  Totaal stikstof is bepaald als de 

som van Kjeldahl-stistof en ammoniumstikstof.  Macro-ionen (Na, K, Ca, Mg) en metalen 

(totale gehaltes) werden bepaald met een ‘ICP–OES (Iris)’.  Zwevende stof (SPM) werd 

gravimetrisch bepaald op vooraf gedroogde (450 °C) Whatman GF/C filters.    
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3.2.2 Waarnemingen 

Ten einde de interpretatie van de data zo duidelijk mogelijk te richten op de ecologische 

functionaliteit, de beoordeling van de verschillende elementen en de aanbevolen 

maatregelen, worden eigen waarnemingen en overige waarnemingen niet altijd afzonderlijk 

gepresenteerd.  Het onderscheid tussen beide soorten data wordt verduidelijkt door de 

bronvermelding. 

3.2.2.1 Fysische variabelen 

Een overzicht van de opgemeten fysische variabelen is  hierna weergegeven (Tabel 3).   

Tabel 3: Fysische variabelen van het wateroppervlak gemeten in 2012 (EGV=electrisch geleidend vermogen, 
SPM=zwevende stof).  

 

Basiswaterkwaliteit van de oppervlaktelaag 

De zuurstofconcentraties waren zeer hoog (Fig. 4), met duidelijke oververzadiging (tot 

161%), behalve in september wanneer 89 % als maandelijks minimum werd vastgesteld.   

De lange termijntrend toont aan dat de hoge waarden een constante zijn sinds 1995 (Fig. 5). 

Het water is licht alkalisch.  Waarden lager dan 60 % verzadiging zijn nooit waargenomen.  

De vissterfte die soms optreedt in de vijver (zie Hfdst ‘Milderende maatregelen’ voor nadere 

toelichting) kan onmogelijk te wijten zijn aan zuurstofgebrek.  Hoewel dag-nachtvariatie van 

waterkwaliteit in ‘De Gavers’ niet gekend is, is het onaannemelijk dat de zuurstof ’s nachts tot 

lage concentraties zou dalen.  

Hoe hoger de graad van oververzadiging van zuurstof, hoe groter de variatie op de data 

(zowel ruimtelijk (Fig. 4), als temporeel (Fig. 5) wordt.  Het water heeft de neiging de 

oververzadiging te laten ontgassen.  Elke factor die de uitwisseling tussen water en 

atmosfeer beïnvloedt (golfslag, windwerking), zal een effect hebben op de ontgassing dat 

groter is naarmate de oververzadiging zich heeft kunnen accumuleren. 

De oververzadiging van zuurstof betekent dat in het water primaire productie (fotosynthese) 

dominant is ten opzichte van respiratie.  De alkalische pH-waarden liggen hiermee in lijn; 

fotosynthese is een proces dat pH doet stijgen. De lichte afname van pH van de zomer naar 

Datum Temperatuur pH EGV Secchi-diepte SPM Alkaliniteit

(°C) (%) (mg/l) (µS/cm) (cm) (mg/l) (MEQ/l)

12/01/2012 7,3 100 12,1 8,34 876 205 2,7 4,3

27/02/2012 5,2 112 14,3 8,53 833 175 3,0 4,0

13/03/2012 8,8 128 15,0 8,55 828 160 2,4 4,0

16/04/2012 10,7 117 13,2 8,36 801 130 4,5 3,6

23/05/2012 18,0 128 12,3 8,19 788 538 0,8 3,5

20/06/2012 20,2 161 15,6 8,51 705 690 3 2,4

18/07/2012 18,9 116 10,8 8,34 728 292 1,1 3,0

29/08/2012 21,4 109 9,7 8,07 697 293 3,6 3,2

26/09/2012 16,2 89 8,6 7,91 732 350 2,5 3,1

24/10/2012 14,2 129 13,2 7,99 758 610 1,0 3,7

14/11/2012 9,9 110 12,7 7,71 793 680 1,7 3,6

12/12/2012 4,9 95 12,3 7,95 818 420 1,7 3,7

Gemiddelde 13,0 116 12,5 8,20 780 379 2,3 3,5

Opgeloste zuurstof
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het najaar toe ging echter niet gepaard met een afname van zuurstof (Fig. 4).  ‘De Gavers’ 

heeft jaarrond de kenmerken van een autotroof systeem.   

 

Figuur 4: Resultaten van veldmetingen van het oppervlaktewater: ruimtelijke gemiddelden van de 16 meetpunten, 

error bars geven de standaardafwijking weer . 
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Figuur 5: Zuurstofverzadiging in ‘De Gavers’ (bron data: VMM, meetpunt 633055) 

Het water van ‘De Gavers’ was zoet maar met een relatief hoog EGV en was sterk gebufferd 

(Tabel 3, Fig. 4).  Beide kenmerken wijzen op een ionenrijk karakter.  Ondanks het aanbod 

aan ionen en de dominantie van primaire productie, bleef het water een zeer hoge mate van 

helderheid behouden (Secchi doorzicht en SPM).  Bijzonder was dat het doorzicht van het 

water in negatief verband stond met de concentratie van chlorofyl a (Fig. 6, voor 

chlorofylpatronen zie Hfdst. ‘Fytoplankton’).  Dit is een indicatie dat de troebelheid van het 

water bepaald wordt door de fytoplanktonconcentratie.  In dit opzicht is het merkwaardig dat 

de maximale helderheid waargenomen is in mei-juni, wanneer toch algenbloei verwacht 

wordt.  Ook in oktober-november was een hogere mate van helderheid waargenomen.   

 

Figuur 6: Doorzicht vs. concentratie van Chlorofyl a in ‘De Gavers’; maandelijkse waarden van maart t.e.m. 

september 2012 
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De combinatie van factoren laat vermoeden dat, tijdens het groeiseizoen, de primaire 

productie ondanks haar dominant aspect als proces, een  limitering ondergaat.  Analyse van 

de chemische variabelen kan hier meer klaarheid in scheppen (zie verder Hfdst. Chemische 

variabelen). 

Watergelaagdheid 

‘De Gavers’ is een monomictisch meer waarin tijdens het groeiseizoen gelaagdheid van de 

waterkolom optreedt, met vorming van een kouder zuurstofarmer hypolimnion en een 

warmer en zuurstofrijker epilimnion (Fig. 7).  Het hypolimnion was ook minder alkalisch dan 

het epilimnion.  De gelaagdheid stelde zich in vanaf de periode april-mei en accentueerde 

zich gedurende de zomer.  Na oktober verdween de gelaagdheid.  De spronglaag naderde 

de oppervlakte tot op 8 meter diepte. 

  

 

Figuur 7: Spatio-temporele variatie van temperatuur, zuurstofverzadiging en zuurtegraad (pH) in ‘De Gavers’, op 

basis van maandelijkse diepteprofiel-metingen ter hoogte van het diepste punt, in 2012 

Er zijn waardevolle data van historische diepteprofielen uit de jaren 1983-1984 ter 

beschikking gesteld door VMW (Fig. 8).  Deze periode bevindt zich meer dan 10 jaar voor de 

start van de drinkwaterproductie, zodat de data als referentiemateriaal kunnen dienen.  De 
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waterspronglaag situeerde zich in deze periode op 8 à 10 meter diepte, wat in 

overeenstemming is met de data van 2012.  Het is bijgevolg aannemelijk dat de 

watergelaagdheid in ‘De Gavers’ een fenomeen is dat stabiel is in de tijd en dat door de 

drinkwaterproductie niet ingrijpend is beïnvloed.  De zuurstofconcentraties aan de 

oppervlakte vertoonden toen ook reeds waarden rond 10 mg.l-1.   

 

  

 

Figuur 8: Verloop van de thermocliene (rood) en oxycliene (blauw) in ‘De Gavers’ in de periode voor de 

drinkwaterproductie (1983-1984). 

3.2.2.2 Chemische variabelen 

De opgemeten chemische waarden worden weergegeven in Tabel 4. 

 

Tabel 4: Chemische variabelen van het oppervlaktewater (geïntegreerde stalen of ruimtelijke gemiddelden), 
opgemeten in 2012. 
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Datum P-tot N-tot NO3
--N NO2

--N NH4
+-N D-Si Ca K Mg Na Fe Zn Cl- SO4

2-

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (µg/l) (µg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (µg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

12/01/2012 0,10 3,72 3,01 14 50 13 3,87 99 14,1 12,2 59 0,004 0,010 83 97

27/02/2012 0,05 4,90 3,85 13 31 2 4,15 97 13,0 11,3 51 0,004 0,008 81 89

13/03/2012 0,05 4,86 3,76 20 20 6 4,41 102 12,8 11,8 49 0,008 0,017 73 87

16/04/2012 0,03 4,85 3,87 17 20 10 3,45 99 12,9 12,5 46 0,012 0,006 67 90

23/05/2012 0,03 4,06 3,41 22 39 7 1,68 102 11,7 12,7 44 0,003 0,004 72 91

20/06/2012 0,03 3,71 2,60 27 60 12 0,82 77 10,9 12,4 44 0,012 0,005 72 97

18/07/2012 0,09 2,85 1,97 30 10 7 1,32 81 11,0 12,9 46 0,006 0,004 66 95

29/08/2012 0,05 2,16 1,36 19 50 14 2,23 74 10,6 12,1 44 0,006 0,003 67 86

26/09/2012 0,08 2,26 1,15 21 70 10 1,23 78 11,8 12,4 47 0,019 0,004 71 84

24/10/2012 0,11 2,19 1,41 12 90 28 2,50 87 12,5 12,8 48 0,005 0,004 75 86

14/11/2012 0,08 2,93 1,66 18 170 39 3,51 91 13,1 12,6 48 0,017 0,007 75 86

12/12/2012 0,09 3,02 2,28 18 80 32 4,54 93 13,0 12,4 49 0,007 0,005 77 96

Gemiddelde 0,06 3,46 2,53 19 57 15 2,81 90 12,3 12,3 48 0,009 0,006 73 90

PO4
3--P

(µg/l)
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Nutriënten 

Via de verbinding tussen De Gavers en het naburige kanaal komt water in het vijversysteem 

terecht.  Dat water wordt voorbehandeld door de drinkwatermaatschappij VMW.  De 

voorbehandeling heeft naar nutriënten toe twee belangrijke gevolgen. 

Ten eerste wordt het instromende water onafgebroken gedefosfateerd.  Fosfaat wordt uit het 

instromende water quasi compleet verwijderd.  De fosfaatconcentraties in de vijver zijn dan 

ook laag (Fig. 9) 

 

Figuur 9: Het verloop van de concentraties van orthofosfaat en totaal fosfor in het oppervlaktewater van ‘De 

Gavers’ in 2012 

De maximale waarden voor orthofosfaat werden in het winterhalfjaar vastgesteld; echter in 

februari was de concentratie minimaal.  Op uitzondering van een hoge waarde voor de 

maand juli volgde ook totaal fosfor dit patroon.  Orthofosfaat bedroeg tussen 3 (februari) en 

48 % (november) van totaal fosfor, met een gemiddelde van 23%. 

Een tweede gevolg van de voorbehandeling betreft stikstof.  Het water wordt dermate 

belucht dat alle gereduceerde stikstofvormen worden omgezet tot nitraat.  Eens in de vijver 

blijft de nitraatdominantie, die in het inkomende water verwezelijkt is, bestendigd.  De hoge 

zuurstofconcentraties in het water werken de aquatische reductie van nitraat tegen.  De 

dominantie van nitraat in de vijver bedroeg tussen 95 en 98 % van TDIN (Fig. 10).  De 

concentratie van nitraat situeerde zich tussen 3 en 4 mg N.l-1, wat vrij hoge waarden zijn; 

stikstof-eutrofiëring doet zich voor.   
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Figuur 10: Tijdsvariatie van opgeloste stikstofvormen (cumulatieve concentraties) in het water van ‘De Gavers’ in 

2012.  

De lange termijntrend van nitraat vertoont, naast het jaarlijks weerkerend seizoenaal patroon 

van maxima in het voorjaar en minima tijdens de nazomer, een gestage stijging van de 

nitraatconcentratie gedurende de laatste decade (Fig. 11).  Van 1997 tot 2003 was 

daarentegen een dalende trend te zien.  In 1995 was de nitraatconcentratie jaargemiddeld 

duidelijk lager dan alle jaren die nadien zijn gemonitord.  Het is echter niet helemaal duidelijk 

of de lage waarden van vlak voor of reeds tijdens of na de opstart van de 

drinkwaterproductie stammen, waardoor het niet zeker is of de waarden enige 

referentiestatus kunnen worden toebedeeld. 

 

Figuur 11: Concentratie van nitraat in ‘De Gavers’; geïntegreerde grafiek op basis van 4 datasets (bronvermelding 

in legende; VMM meetpunt 633055). 

De stoichiometrische (molaire) verhouding van N, P en Si wordt frequent gebruikt om 

nutriëntlimitering voor fytoplankton aan te tonen.  Limitering treedt op wanneer wordt 

afgeweken van de evenwichtsverhouding voor plantaardig leven die is vastgesteld op (N:P:Si 

= 16:16:1) (Redfield 1958).  Algemeen wordt aangenomen dat een N:P verhouding van meer 

dan 20-30 wijst op limitering door fosfor. 
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Fosfor was overduidelijk het meest limiterende element voor algengroei in het water (Fig. 

12).  De verhouding N:P vertoonde in februari een maximum van iets minder dan 5000:1.  De 

verhouding zwakte daarna gaandeweg af tot een minimum van  105:1 in november.  Si 

limitering en mogelijke verschuivingen van diatomeeën naar potentieel schadelijke algen 

treedt op wanneer Si:N <1 (Justic et al., 1995).  De verhouding Si:N wijst op relatief gebrek 

van opgelost silicium (DSi) t.o.v. stikstof, vooral in de periode mei-juli.  Bij doorgedreven 

algenbloei kan het soortenspectrum hierdoor verschuiven naar soorten die geen DSi 

behoeven.   

 

 

Figuur 12: Moleculaire nutriëntratio’s in het water van ‘De Gavers’ in 2012 (ruimtelijke gemiddelden) 

De plas ontvangt water dat ontdaan is van fosfaat en waarvan alle stikstof is omgezet tot 

nitraat.  De hoge hoeveelheid nitraat wordt bestendigd door de hoge zuurstofconcentratie in 

het water.  Het enige proces dat stikstof definitief uit het water verwijdert, denitrificatie, kan 

pas doorgaan bij lage zuurstofwaarden of anoxie.  Hoewel aquatisch plantenleven over het 

algemeen liever ammonium opneemt als stikstofbron, wordt nitraat ook opgenomen, 

bijzonderlijk bij afwezigheid aan ammonium.  De vraag is evenwel of stikstof-eutrofiëring op 

zich, i.e. als de concentratie van fosfaat zeer laag blijft, kwalijke gevolgen heeft.  De 

concentraties van orthofosfaat en totaal fosfor, net als deze van ammonium, leunden immers 

tegen de detectielimiet aan.   Deze lage concentraties waren ook waar te nemen in de lange 

termijn datareeksen (bronnen VMM en VMW, data niet getoond).  Schindler (2012) stelt dat 

enkel vermindering van fosfor tot succes kan leiden bij herstelmaatregelen inzake 

eutrofiëring.  Het heldere water lijkt deze stelling te bevestigen.   

Het hypolimnion toonde een ander beeld dan het epilimnion (Fig. 13).  Wanneer een 

waterspronglaag optrad (zie Hfdst. ‘Fysische variabelen’), vertoonde het zuurstofarme 

hypolimnion een aanrijking van gereduceerde vormen (ammonium) en een afname van 

geoxideerde vormen (nitraat en sulfaat).  De toename van ammonium was groter dan de 

afname van nitraat.  Dit resulteerde in een toename van TDIN in het hypolimnion.  Dit is 

paradoxaal vermits het zuurstofarme hypolimnion een zone lijkt waar denitrificatie het 

aangevoerde nitraat kan opruimen.  Het optreden van stikstofverwijdering in De Gavers is 

nochtans aantoonbaar: Het verschil tussen de concentraties van inkomend versus 

uitstromend water van De Gavers laat zien dat de vijver onafgebroken nitraat verwijderde in 

de beschouwde periode van enkele jaren.  De verwijdering was het grootst tijdens de winter, 

wanneer de nitraatconcentraties hoger waren dan tijdens de zomer.  Denitrificatie is een 

proces dat zich in De Gavers door het zuurstofrijke water hoofdzakelijk in het  

bodemsediment en het hypolimnion afspeelt.  In het bodemsediment en het hypolimnion zijn 

de temperaturen jaarrond gebufferd rond eenzelfde relatief stabiele waarde (zie bv. Fig. 7).  
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Transport van nitraat naar de zone van denitrificatie is doorgaans de limiterende factor van 

denitrificatie in dergelijke omstandigheden.  Het transport van nitraat hangt af van het 

concentratieverschil over de transportgradiënt.  Vandaar is de concentratie van nitraat in het 

water rechtstreeks en jaarrond bepalend voor de mate van nitraatverwijdering.  Waarom in 

het hypolimnion dan toch een aanrijking van stikstof waargenomen werd, kan verklaard 

worden door de interne cyclering in de vijver: De zuurstofconsumptie in het hypolimnion 

wordt benut om bezonken organisch materiaal te mineraliseren.  In de bezinkzone van de 

vijver zijn de omstandigheden wellicht ook optimaal voor een onderkend stikstofproces: 

reductie van nitraat naar ammonium (DNRA).  De netto-som van nitraatverwijdering en 

ammoniumproductie kan zo de toename van TDIN verklaren.   
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Figuur 13: Concentratieprofielen van het epilimnion (oppervlakte) en het hypolimnion (ongeveer 1 meter boven de 

bodem) ter hoogte van het diepste punt van De Gavers in 2012 

Het hypolimnion had een hogere alkaliniteit en vertoonde aanrijking van opgelost silicium 

(Fig. 13).  Opvallend is de hoge mate van aanrijking (twee grootteordes) van zowel 

orthofosfaat als totaal fosfor.  Dit is te verklaren door het verschillend gedrag van fosfor in 

zuurstofarme t.o.v. zuurstofrijke omstandigheden (Fig. 14).  De aanwezige concentratie ijzer 

(Tabel 4) houdt  de scherpe fosforgradiënt mee in stand.  In tegenstelling tot nitraat 

vertoonde het verschil tussen concentraties van in- vs. uitlaat voor fosfaat geen eenduidige 

aanrijking in of verwijdering  uit de vijver (Fig. 15).  Toch is het risico op stijgende 

fosfaatconcentraties niet onbestaand.  Gezien de lage concentraties van fosfaat in het 
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epilimnion en de sterke fosforlimitering van het fytoplankton, zou het vrijkomen van de 

fosforaccumulatie uit het hypolimnion naar de oppervlakte een risico kunnen inhouden voor 

buitensporige algenbloei.  Het is gekend dat de fosforcyclus beïnvloed kan worden door 

interacties met andere cycli, zoals bv. de zwavelcyclus, door veranderingen in oxydatie-

reductie toestanden of zuurtegraad, of door interactie met elementen zoals ijzer, calcium of 

magnesium (Fig. 14).  Sulfaat is in staat het neerslaggedrag van fosfaat ingrijpend te 

beïnvloeden (Fig. 14).  Gezien de mariene oorsprong van de bodemlaag onder de vijver (zie 

ook verder Hdfst. ‘Macro-ionen’), en de import van kanaalwater, is het aangewezen sulfaat 

nader te beschouwen. 

De concentratieverschillen tussen in- en uitlaat van de vijver lieten eerder export van sulfaat 

uit de vijver zien dan import (Fig. 15).  De lange termijntrend van sulfaat in De Gavers 

vertoonde geen stijgende trend (Fig. 16); de concentraties schommelden rond een lange 

termijngemiddelde van 80 à 90 mg.l-1.  Er is geen onmiddellijke indicatie dat een toename 

van sulfaat tot vrijstelling van fosfaat zou leiden. 
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A) 

B) 

Figuur 14: Conceptueel model van fosforcyclering in een gelaagd systeem met invloed van ijzer en sulfaat.  A) In 

het geoxideerde epilimnion bindt fosfaat zich met ijzerhydroxiden en slaat neer.  In het zuurstofarme hypolimnion 

komt het fosfaat terug vrij.  Zodra het fosfaat het epilimnion bereikt vangt ijzer het terug af.  De waterspronglaag 

doet dienst als een ijzergordijn (afgebeeld als rode band) dat fosfor in het hypolimnion houdt. B) Sulfaat komt in 

competitie met fosfaat in de reactie met ijzerhydroxiden.  Het neerslagproduct, sulfiden, blijft onder zuurstofarme 

condities stabiel.  Gaandeweg reageert de fosfaatvangende ijzerlaag weg, en kan het geaccumuleerde fosfaat uit 

het hypolimnion worden vrijgesteld. 
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Figuur 15: Verschil tussen concentraties van nitraat, ortofosfaat en sulfaat in uitlaat t.o.v. inlaat in ‘De Gavers’.  

Negatieve waarden betekenen verwijdering uit de vijver, positieve waarden betekenen aanrijking in de vijver (bron 

data: VMW). 
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De concentratie van stikstof, m.n. nitraat, vertoonde een duidelijk seizoenaal patroon, met 

maxima in de periode februari-april en minima in het najaar.  Dit seizoenspatroon is sinds het 

begin van de monitoring waargenomen (Fig. 11). 

 

Figuur 16: Concentratie van sulfaat in ‘De Gavers’; geïntegreerde grafiek op basis van 4 datasets 

(bronvermelding in legende; VMM meetpunt 633055). 

Ten einde een beeld te verkrijgen van de mogelijkheid van fosforvrijstelling uit de bodem 

werden in juli bodemstalen genomen (Tabel 5).  De beschikbare fosfor-fractie werd bepaald 

via een extractie met ammoniumoxalaat.  Daaruit konden het fosfaatbindendvermogen en de 

fosfaatverzadigingsgraad worden afgeleid.  Daarnaast waren ook VMM-

bodemanalyseresultaten beschikbaar van het zwemstrand.  Gemiddeld was er 1210 mg P 

aanwezig per kg droge stof.  Dit stemde overeen met een gemiddelde 

fosfaatverzadigingswaarde van 14%.  Dit is een relatief lage waarde.  Enkel indien de 

fosforconcentraties in het water gevoelig zouden dalen, kan vrijstelling uit het sediment 

optreden om de concentratiegradiënt tussen sediment en water naar een nieuw evenwicht te 

laten komen.  Dit evenwicht wordt mede bepaald door de micro-concentratie van P aan de 

grenslaag van de sedimentpartikels, welke op zijn beurt afhankelijk is van de aard van het 

sediment.  De concentratie van P in het water is echter al heel laag zodat een vrijstelling van 

P uit de bodem minimaal wordt verondersteld.  Bovendien is P in de bodem wellicht vrij 

stabiel gebonden, gezien het kalkrijke aspect van het sediment (zie verder Hfdst. ‘Macro-

ionen’).   
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Tabel 5: Fosforgehalte in de onderwaterbodem van De Gavers; Het zwemstrand (databron VMM) is gelegen nabij 
punt 2 (zie Fig. 3). 

 

De stijgende trend van nitraat in De Gavers (Fig. 11) behoeft verklaring.  De voorbehandeling 

van het water van het Kanaal Bossuit-Kortrijk zet alle opgeloste anorganische 

stikstofvormen, zijnde TDIN, om tot nitraat.  De trend van nitraat in De Gavers liep enigzins 

parallel met deze van TDIN in het Kanaal Bossuit-Kortrijk (Fig. 17).   

 

 

Figuur 17: Jaargemiddelde concentratie van TDIN in het Kanaal Bossuit-Kortrijk t.o.v. nitraat in ‘De Gavers’; bron 

data: VMM voor het Kanaal Bossuit-Kortrijk en VMW voor De Gavers 

Het verschil tussen de jaargemiddelde concentraties van TDIN in het Kanaal Bossuit-Kortrijk 

en de jaargemiddelde concentratie van nitraat in De Gavers vertoonde sinds het begin van 

de drinkwaterproductie een afnemende trend (Fig. 18).  Wanneer de periodes tussen de 

verschillende capaciteitsverhogingen afzonderlijk werden beschouwd, nam het verschil af 

van gemiddeld 2,44 mg N.l-1 voor de periode 1995-2005, tot 1,56 mg N.l-1 voor de periode 

2005-2009 en verder tot 1,36 mg N.l-1 in de periode 2009-2012.  Voor elke verhoging van de 

drinkwaterproductiecapaciteit verkleinde het verschil tussen de trend in De Gavers en de 

trend in het Kanaal Bossuit-Kortrijk.  De productieverhoging ging gepaard met stijgende 

debieten van in- en uitlaat, en verkleinde de verblijftijd van het water in de vijver in totaal met 
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vermogen verzadigingsgraad

(mg/kg DS) (mg/kg DS) (mmol/kg DS) (%)

1 20/06/2012 1364 513 74 22,3%

2 20/06/2012 1080 425 148 9,3%

zwemstrand 16/03/2009 745

4 20/06/2012 1309 514 96 17,3%

6 20/06/2012 1324 507 112 14,6%
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ongeveer de helft (zie Hfdst. Hydromorfologie).  Gesteld wordt dat de nitraatverwijdering in 

de vijver gerelateerd is met de verblijftijd, en dat toekomstige verhogingen van 

drinkwaterproductie de nitraatverwijderingscapaciteit van De Gavers verder zullen doen 

afnemen.  Of de trend voor nitraat in De Gavers daarmee verder zal toenemen hangt echter 

in de eerste plaats af van de evolutie van de waterkwaliteit in het kanaal. 

 

Figuur 18: Verschil tussen jaargemiddelde concentratie van TDIN in het kanaal Bossuit-Kortrijk en nitraat in ‘De 

Gavers’, meet aanduiding van de tijdstippen van productieverhoging van drinkwater (verticale lijnen); bron data: 

VMM voor het Kanaal Bossuit-Kortrijk en VMW voor De Gavers 

Referentiewaarde fosfor 

Het verband tussen totaal fosfor, hoogte (m boven zeeniveau), gemiddelde diepte (m) en 

alkaliniteit (mmol.l-1) wordt voor humusrijke meren in de Centraal-Baltische regio gegeven 

door Cardoso et al. (2007), als: 

Log[TP] = 1,65 – 0,08 log(hoogte) – 0,13 log(diepte) + 0,24 log(alkaliniteit) 

Voor De Gavers leidden de onderlinge variabelen tot de referentiewaarde van TP (Tabel 6) 

via Cardoso et al. (2007) en voor de grens zeer goed-goed via Van Wichelen et al. (2005). 

Tabel 6: Referentiewaarden voor totaal fosfor (TP) met bijhorende variabelen (alkaliniteit: gemiddelde van periode 
april-september; MEI = morpho-edafische index = alkaliniteit/diepte) 
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Het verloop van de ionenratio (van Wirdum, 1991) toont een stabiele positie van de monsters 

in de lithotrofe zone met thalassotrofe invloed (Fig. 19).  Dit is in overeenstemming met het 

geologische gegeven dat de vijver is uitgegraven in een gebied van moeraskalk, zijnde een 

verlande oude mariene afzettingslaag. 

 

Figuur 19: Ionenratio vs. electrisch geleidend vermogen (IR-EGV diagram) met aanduiding van de 

watersamenstelling in ‘De Gavers’ (rood) en de referentiepunten voor regenwater (At), oud grondwater (Li) en 

zeewater (Th). 

De Maucha diagrammen bevestigen de stabiele ionensamenstelling (Fig. 20).  Calcium was 

het dominante kation en domineert ook het hele spectrum.  De dominantie bij de anionen is 

minder uitgesproken: chloride en sulfaat vertonen een gelijkwaardige vertegenwoordiging.  

Natrium en chloride komen in dezelfde mate voor. 
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Figuur 20: Maucha-diagrammen van de geïntegreerde waterstalen uit ‘De Gavers’ van de maanden januari, april, 

juli en oktober als seizoensrepresentatieve weergaven voor 2012 (SO4 = sulfaat, TAL = alkaliniteit) 

Overige waarnemingen 

Bij de beschrijving van de huidige toestand is gebruik gemaakt van data die buiten het kader 

van deze studie zijn verworven.  Hier wordt een overzicht geboden van alle data en studies 

die zijn aangetroffen (Fig. 21).  

Er zijn twee monitoringprogramma’s lopende op ‘De Gavers’ sinds de opstart van de 

drinkwaterproductie.  Deze twee datasets (VMM en VMW) vertonen een mate van overlap.  

De VMM-set is meer gericht op het zwemstrand, en omvat ook bacteriologische data ter 

beoordeling van het zwemwater.   

Uit de periode daterend voor de drinkwaterproductie zijn drie diepteprofielen aangetroffen 

(bron VMW) met niet alleen fysische maar ook een gamma chemische parameters en 

chlorofyl a. 
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Figuur 21: Tijdslijn met aanduiding van relevante gebeurtenissen, situering van de geraadpleegde studies, en de 

gehanteerde data en monitoringsprogramma’s 
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3.3 Fytoplankton 

3.3.1 Materiaal en methoden 

De toegepaste methode is gebaseerd op Van Wichelen et al. (2005). In de periode van 

maart tot en met november 2012, vond maandelijks een bemonstering van het fytoplankton 

in de Gavers plaats. Op die manier werd het volledige limnologisch seizoen gedekt. Elke 

maand werd het chlorofyl a-gehalte, als maat voor de fytoplanktonbiomassa, opgemeten, 

werd de soortensamenstelling van de fytoplanktongemeenschap bekeken aan de hand van 

fytoplanktonceltellingen en werden de overige aanwezige pigmenten geïdentificeerd.  

Elke meting werd uitgevoerd op een mengstaal. Dit geïntegreerde waterstaal werd verkregen 

door per staalname op 16 vastgelegde pelagiale plaatsen (later herleid tot 8 plaatsen 

vanwege het homogene karakter van het waterlichaam), ter plaatse telkens 1 liter water van 

het meer in een emmer te verzamelen.  Dit staal werd telkens aan de oppervlakte genomen 

(bovenste 30 cm) en werd ook gefilterd over 240 µm, zodoende het aanwezige zoöplankton 

te verwijderen. Deze filtratie diende te gebeuren om te vermijden dat in de periode tussen de 

staalname en het uiteindelijk fixeren van de fytoplanktonstalen, het fytoplankton begraasd 

zou worden door dit zoöplankton. Als er tekenen waren van aanwezigheid van grotere 

algensoorten of grote kolonies van bijvoorbeeld blauwwieren werd het substaal niet gefilterd, 

zodoende deze organismen niet te verwijderen.  

 Met behulp van een fluorometer (AquaFluorTM, Turner designs) werd het chlorofyl a-gehalte 

in situ gemeten in het geïntegreerde waterstaal. Deze in situ metingen werden gebruikt als 

een eerste indicatie van de heersende chlorofyl a-concentratie. De exacte concentraties 

werden achteraf bepaald via HPLC (zie verder). Tijdens het voorjaar werd de chlorofyl a-

concentratie eenmalig op elk van de 16 afzonderlijke meetpunten. Dit om na te gaan of er 

geen significante ruimtelijke heterogeniteit is in het systeem wat betreft 

fytoplanktonbiomassa. In de maand juli werd éénmalig een diepteprofiel van het chlorofyl a-

gehalte bepaald om na te gaan of er eventueel een diep chlorofyl-maximum aanwezig is. Dit 

gebeurde door water op verschillende dieptes te bemonsteren met behulp van een Niskin-

fles. 

Na het verzamelen van water op elk staalnamepunt, werden uit het recipiënt met het 

geïntegreerde waterstaal (16 L) vervolgens substalen genomen voor de analyses in het labo. 

Het nemen van deze substalen gebeurde na een grondige homogenisering van het 

mengstaal. Twee substalen van 250 mL werden genomen voor de microscopische analyse 

van de fytoplanktongemeenschap en een substaal van 6 L werd genomen voor de 

biochemische pigmentenanalyses.  

De substalen voor de fytoplanktonceltellingen werden gefixeerd met formaldehyde zodat een 

eindconcentratie bekomen werd van 4%. In afwachting tot de uiteindelijke celtellingen in het 

laboratorium werden deze stalen bewaard in het donker en op kamertemperatuur. De 

eigenlijke microscopische analyses werden uitgevoerd volgens de Europese CEN-standaard 

(EN 15204, 2006), een methode gebaseerd op de klassieke Utermöhl-methode (Lund et al., 

1958). Bij deze laatste methode werd een bepaalde hoeveelheid staal (afhankelijk van de 

chlorofyl a-concentratie en helderheid van het water) opgeconcentreerd in 

bezinkingscuvetten, waarna de verschillende fytoplanktontaxa bekeken werden langsheen 

transecten met behulp van een omgekeerde microscoop (Wild M40). Wanneer veel detritus 

in de stalen aanwezig was, werden die gekleurd met Bengaals roze om de herkenning van 

cellen te vergemakkelijken. Per staal werden minstens 250 individuen geïdentificeerd tot op 
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genusniveau, waarbij kolonies als één individu werden beschouwd. Per taxon werden de 

celdimensies van verschillende individuen opgemeten om een gemiddeld biovolume te 

bepalen via geometrische formules (Tikkanen & Willén, 1992; Hildebrand et al., 1999). Bij 

deze celtellingen lag de focus in het bijzonder op de relatieve bijdrage van cyanobacteriën en 

diatomeeën (uitgedrukt in %) ten opzichte van de totale fytoplanktonbiomassa. 

Voor de pigmentenanalyse werd een gekend volume substaal (afhankelijk van de 

hoeveelheid gesuspendeerd materiaal) onder een vacuüm over een Whatman GF/F 

glasvezelfilter (diameter 47 mm, poriëngrootte 0,7 µm) gegoten, tot verzadiging van de filter 

optrad. In afwachting van de eigenlijke pigmentanalyse werden de filters bewaard bij -80°C. 

Extractie van de pigmenten gebeurde met MeOH|H2O (90%) en met behulp van sonicatie.  

De eigenlijke kwalitatieve en kwantitatieve bepaling van de verschillende pigmenten in de 

biomassa van de algen gebeurde via HPLC (HPLC Water Alliance 2695 met Waters 2996 

PDA detector).  De HPLC-techniek die toegepast werd, is gebaseerd op de procedure zoals 

die werd beschreven door Wright et al. (1997), waarbij gebruik gemaakt werd van een 

gradiënt van drie verschillende solventen (methanol:ammoniumacetaat, acetonitril en 

ethylacetaat) die met een debiet van 1 mL/min over een C18-kolom (Spherisorb 5ODS, 2560 

x 4,60 mm, 5 µm partikelgrootte, PhenomenexTM ) lopen. Deze pigmentenanalyses laten ons 

toe om de belangrijkste taxonomische groepen binnen de algen (Chrysophyta, Cryptophyta, 

Chlorophyta, Dinophyta, Heterokontophyta en Cyanobacteria) te kwantificeren aan de hand 

van de concentraties groepsspecifieke accessorische pigmenten. De opgeleverde data 

kunnen ter aanvulling gebruikt worden van de microscopische analyses. 

3.3.2 Waarnemingen 

3.3.2.1 Biomassa en biovolume 

Als maat voor de totale fytoplanktonbiomassa in de verschillende mengstalen werd gebruik 

gemaakt van de chlorofyl a-concentratie. Over het algemeen is de fytoplanktonbiomassa in 

de Gavers in Harelbeke zeer laag (Fig. 22).  De chlorofyl a-concentraties waren het hoogst in 

maart (6,6 µg l-1) en augustus (5,9 µg l-1). Mei, juni, september en oktober werden 

gekenmerkt door een chlorofyl a concentratie die zelfs onder de referentiewaarde duikt (1,9; 

1,6; 2,0 en 1,2 µg l-1 respectievelijk). De maandelijks gemeten chlorofyl a-concentraties zijn 

min of meer omgekeerd evenredig met de opgemeten Secchi-diepte.  Er was bovendien zeer 

weinig variatie tussen de afzonderlijke meetpunten wat betreft chlorofyl a-concentratie (Fig. 

23). Dit rechtvaardigt de beslissing om het aantal staalnamepunten voor het mengstaal terug 

te brengen van 16 naar 8 punten. 

De schommelingen doorheen het jaar in chlorofyl a-concentraties die worden opgemeten 

volgen een vrij typisch patroon voor meren in de gematigde klimaatsregio. Door de stijgende 

temperatuur en toenemende lichtintensiteit in het voorjaar ontstaat een eerste algenbloei. Als 

reactie op deze bloei neemt het zoöplankton vervolgens sterk in aantal toe, waardoor deze 

voorjaarsbloei niet veel later wordt weggegraasd. Een tweede bloei wordt dan gevormd 

tijdens de zomer, die nadien op zijn beurt verdwijnt door de minder gunstige groeicondities 

tijdens de herfst en de winter. 
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Figuur 22: Het verloop van het chlorofyl a-gehalte (µg/l) gedurende het groeiseizoen (maart-oktober). G = goede 

ecologische toestand; ZG = zeer goede ecologische toestand. 

 

 

Figuur 23: Chlorofyl a-gehaltes gemeten op de 16 oorspronkelijk aangeduide staalnamepunten (23 mei 2012). 

De bepaling van het diepteprofiel wat betreft chlorofyl a-gehalte (Fig. 24) toont aan dat het 

chlorofyl a min of meer homogeen verdeeld is over de hele waterkolom; dus dat de gemeten 

chlorofyl a-concentratie niet afhankelijk is van de diepte waarop het staal genomen werd. De 

schommelingen tussen 10 en 14 meter in chlorofyl a-gehaltes zijn hoogstwaarschijnlijk te 

wijten aan de omwoeling van detritus aangezien er op het moment van deze metingen veel 

golfwerking was ten gevolge van een strakke wind. 
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Figuur 24: Chlorofyl a diepteprofiel gemeten op 18 juli 2012. 

Als we de chlorofyl a-concentraties opgemeten tijdens deze monitoring studie gaan 

vergelijken met data afkomstig uit voorgaand onderzoek (periode januari 2000 – december 

2006; Fig. 25), dan stellen we vast dat toen ook een gelijkaardige temporele variatie in 

chlorofyl a-concentratie doorheen het jaar werd waargenomen. Een eerste piek in 

concentraties werd aangetroffen in het voorjaar, gevolgd door een tweede piek tijdens de 

zomer. Het is wel zo dat de concentraties tijdens de pieken in 2012 opmerkelijk lager liggen 

dan de pieken die tussen 2000 en 2006 werden geregistreerd. Waar de chlorofyl a-

concentraties tijdens de bloeien in de periode 2000-2006 konden wijzen op een matige of 

soms zelfs slechte toestand, vallen de concentraties tijdens de pieken opgemeten in 2012 

binnen de grenzen van een goede ecologische toestand voor dit type waterlichaam. Ook 

chlorofyl a metingen uitgevoerd door VMM nabij het zwemstrand van de Gavers in de 

periode 2007-2009 bevestigen deze toename in kwaliteit na de periode 2000-2006. 

Concentraties van chlorofyl a lagen toen over het algemeen lager dan 10 µg.l-1. 

 

 

Figuur 25: Chlorofyl a-verloop in de periode jan 2000 – dec 2006 (bron: VMW). S = slecht; M = matig; G = Goed; 

ZG = zeer goed 
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3.3.3 Samenstelling fytoplanktongemeenschap 

De fytoplanktongemeenschap in de Gavers is vrij divers (Fig. 26). In totaal werden 44 

verschillende genera onderscheiden. De groenwieren, met 21 vertegenwoordigde genera, 

waren het meest divers, gevolgd door diatomeeën (16 genera), dinoflagellaten (3 genera), 

goudwieren (2 genera) en cryptofieten (2 genera). Enkel in de maand juni en in heel 

beperkte mate ook in juli werden enkele kolonies van de Microcystis sp., een coccale 

cyanobacterie (Fig. 27), aangetroffen.  

 

Figuur 26: Procentueel aandeel van de verschillende algengroepen in de gemeenschapssamenstelling 

 

 

Figuur 27: Voorbeeld van een kolonie Microcystis zoals aangetroffen tijdens de maand juni. 

Wanneer de biovolumes van de fytoplanktonsoorten gecorreleerd worden met de opgemeten 

chlorofyl a-concentraties, dan stellen we vast dat een hogere chlorofyl a-waarde meestal 

overeenkomt met een hoger totaal biovolume aan algen (Fig. 28). Behalve dan in de maand 

maart, waar een hoge chlorofyl a-concentratie niet weerspiegeld wordt in een hoger 

microscopisch bepaald biovolume. 
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Figuur 28: Chlorofyl a-concentratie uitgezet tegenover het biovolume berekend via microscopische tellingen. 

In de voorjaarsbloei zijn vooral de pennate diatomeeën Nitzschia acicularis en Fragilaria sp., 

de kleinere centricate diatomeeën, zoals Cyclotella, en in mindere mate ook de cryptofieten 

(vooral Cryptomonas-soorten) dominant (Fig. 29). Tijdens de zeer heldere watertoestand in 

het mei-juni zien we een toenemend aandeel van de goudwieren, vooral Dinobryon-soorten. 

Ook het relatieve aandeel van de groenwieren neemt toe, vooral door de aanwezigheid van 

Oocystis sp., Sphaerocystis sp. en Closterium sp. In de maand juni zien we ook een tijdelijke 

toename van cyanobacteriën, meerbepaald Microcystis sp. Tijdens de zomerbloei merken 

we een sterke dominantie van diatomeeën samen met grotere dinoflagellaten op. De 

dominante diatomeeënsoorten tijdens deze periode waren de 2 koloniale soorten 

Asterionella formosa en Fragilaria crotonensis; de dinoflagellate populatie werd vooral 

uitgemaakt door Ceratium hirundinella. Oktober werd dan weer vooral gekenmerkt door de 

sterke dominantie van cryptofieten (Cryptomonas sp. en de kleinere soort Chroomonas 

acuta). De hoogste graad van diversiteit vinden we terug in de maand juni waar er minder 

uitgesproken dominantie van bepaalde taxa optrad.  



44 
 

 

Figuur 29: Afbeeldingen van enkele dominante algensoorten tijdens deze staalnameperiode: a) Nitzschia 

acicularis  b) Cryptomonas sp.  c) Fragilaria sp. + Cyclotella sp.  d) Dinobryon sp.  e) Ceratium hirundinella + 

Asterionella formosa f) Fragilaria crotonensis 

Er werden ook een aantal soorten sierwieren aangetroffen, weliswaar steeds in lage 

densiteiten. Van de genera Closterium, Cosmarium, Staurodesmus en Staurastrum werden 

vertegenwoordigers waargenomen (Fig. 30). Een hoge diversiteit aan sierwieren wijst vaak 

op voedselarme, en over het algemeen dus goede omgevingscondities. De hier gehanteerde 

staalnamemethode laat weliswaar niet toe om de diversiteit van sierwieren in verband te 

brengen met de waterkwaliteit. Sierwieren vertoeven meestal op de bodem of tussen de 

vegetatie nabij de oevers. De staalnamemethode hier focust daarentegen op de 

planktonische gemeenschappen. De aanwezigheid van deze algen kan wel gezien worden 

als een indicatie in de richting van een goede waterkwaliteit in de Gavers. 

 

Figuur 30: Genera van sierwieren aangetroffen in de Gavers (van links naar rechts): Cosmarium, Staurastrum, 

Closterium 
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Het relatieve aandeel van alle opgemeten pigmenten in elk mengstaal toonde volgende 

resultaten (Fig. 31).  Zeaxanthine is een groepsspecifiek pigment voor cyanobacteriën. De 

sporadische aanwezigheid van dit pigment in de stalen wijst op een aanwezigheid van 

cyanobacteriën. Aangezien deze, behalve in de maand juni, microscopisch niet werden 

teruggevonden gaat het hier hoogstwaarschijnlijk om picocyanobacteriën. Dergelijke 

picocyanobacteriën zijn vrij algemeen in voedselarme en gestratifiëerde meren, maar 

rekening houdende met de lage concentraties aan zeaxanthine, zal hun bijdrage tot de 

biomassa relatief beperkt zijn. 

 

Figuur 31: Procentueel aandeel van de pigmenten opgemeten in de mengstalen van de verschillende maanden in 

Gavers.  

3.3.4 Nutriëntcondities 

Uit de nutriëntenmetingen blijkt dat de verhouding stikstof ten opzichte van fosfor gedurende 

de gehele staalnamecampagne zeer hoog is en veelal een grootteorde hoger ligt dan de 

Redfield ratio van C106N16P1. Deze ratio wordt gezien als de verhouding tussen de 

voornaamste nutriënten die nodig is voor een niet-nutriëntengelimiteerde groei.  De hoge N:P 

ratio’s die hier opgemeten worden, doen vermoeden dat het fytoplankton altijd sterk 

gelimiteerd wordt door de beschikbare hoeveelheid fosfor. De lage voedselconcentraties 

zullen dus hoogstwaarschijnlijk voor een stuk verantwoordelijk zijn voor de lage 

waargenomen fytoplanktonbiomassa. Ook de soortensamenstelling van de 
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fytoplanktongemeenschap vertoont indicaties voor heersende voedselarme condities. Grote, 

beweeglijke dinoflagellaten zoals Ceratium zijn in staat om verticaal te migreren doorheen de 

waterkolom. Op die manier kunnen ze het hypolimnion als bijkomende voedingsbron 

aanwenden wanneer het epilimnion tijdens de zomer uitgeput raakt. Vele goudalgen, zoals 

ondermeer Dinobryon, zijn zowel autotroof als fagotroof; ze zijn dus in staat om ook 

organische deeltjes op te nemen (Riemann et al., 1995). Ook zij hebben dus een competitief 

voordeel ten opzichte van andere algensoorten tijdens voedselarme condities. De hoge 

abundantie van deze competitief sterke soorten in voedselarme condities is dus een 

aanwijzing voor het optreden van nutriëntenlimitatie in de Gavers. 

3.3.5 Beoordeling 

Voor het MEP van de Gavers gelden de op Europees niveau geïnterkalibreerde normen voor 

het fytoplankton van het natuurlijke type Aw-e. De waarden voor het MEP en GEP worden 

dus gelijk gesteld worden aan de grenswaarden voor dit natuurlijke type, namelijk 5,8 en 10 

µg l-1 chlorofyl a (Tabel 7). De begrenzingen van de lagere kwaliteitsklassen zijn bepaald 

door de waarde voor de bovengrens te verdubbelen. Ook de deelmaatlat 

soortensamenstelling is dezelfde als voor het natuurlijke meertype.  De klasse ‘zeer goed’ 

wordt thans echter samen beschouwd met de klasse ‘goed’ tot de gezamenlijke klasse ‘goed 

en hoger’. 

Tabel 7: Fytoplanktonmaatlat voor het natuurlijke meertype Aw-e in Vlaanderen. Voor beide deelmaatlatten dient 
het gemiddelde tijdens het groeiseizoen (maart-september) te worden bepaald (EKC norm. = genormaliseerde 
EKC). 

µg chl a l-1 EKC EKC norm.  % cyano’s EKC EKC norm. 

3,2  1  2,5  1 

5,8 0,55 0,80  5 0,50 0,80 

10,0 0,32 0,60  10 0,25 0,60 

20,0 0,16 0,40  25 0,10 0,40 

40,0 0,08 0,20  50 0,05 0,20 

80,0 0,04 0,00  100 0,00 0,00 

 

Voor de deelmaatlat biomassa wordt over het algemeen het MEP bereikt. Enkel tijdens de 

pieken van de bloeien voldoet de biomassa niet aan de voorwaarden voor MEP en wordt 

GEP bereikt. De uiteindelijke score voor deze deelmaatlat wordt bepaald als het gemiddelde 

tijdens het groeiseizoen, wat leidt tot het bereiken van het MEP. 

Cyanobacteriën kunnen hier niet als groep beschouwd worden voor de deelmaatlat 

soortensamenstelling, aangezien de biomassamaatlat beter scoort dan matig (Van Wichelen 

et al. 2005). Belangrijke, potentieel toxische soorten binnen de cyanobacteriën werden hier, 

met uitzondering van de maand juni, niet aangetroffen. Er is wel een aanwijzing voor een 

beperkte aanwezigheid van picocyanobacteriën, maar gezien deze kenmerkend zijn voor 

voedselarme condities, dienen ze hier niet in rekening gebracht te worden.  Er worden dan 

ook met uitzondering van de maand juni steeds zeer goede scores waargenomen, waardoor 

ook het groeiseizoengemiddelde binnen de criteria voor het MEP valt (Tabel 8). De laagst 

scorende deelmaatlat, in dit geval de fytoplanktonbiomassa, is bepalend voor het 

uiteindelijke eindoordeel. De EKC bedraagt voor de Gavers in Harelbeke dus 0,97; waarmee 

ruimschoots voldaan wordt aan de voorwaarden van een goed ecologisch potentieel. 
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Tabel 8: Kwaliteitscores voor de deelmaatlatten biomassa (chlorofyl a) en soortensamenstelling (% 
cyanobacteriën) op basis van de maandelijkse, geïntegreerde waterstalen uit de Gavers. De periode maart-
september werd aanzien als het groeiseizoen. 

 

3.4 Fytobenthos 

3.4.1 Materiaal en methoden 

Het fytobenthos omvat de flora die vastgehecht leeft op ondergedoken substraten zoals 

planten en stenen. Het fytobenthos kan verschillende groepen van micro- tot 

macroscopische algen omvatten maar voor de beoordeling van de waterkwaliteit worden 

enkel microscopische diatomeeën gebruikt als indicatoren. Voor de beoordeling volgens de 

Vlaamse richtlijnen voor de Europese KRW werd de methodologie van Hendrickx & Denys 

(2005) en Leyssen et al. (2006) gevolgd. 

Het fytobenthos werd bemonsterd op 5 locaties langs de oevers van De Gavers (Fig. 32). 

Deze locaties werden tweemaal bemonsterd: éénmaal in het voorjaar en éénmaal in het 

najaar. Op elke locatie werden een 10-tal rietstengels ingezameld en het gedeelte dat zich 

op 15-30 cm onder het wateroppervlak bevond, werd afgesneden. De diatomeeën werden 

ter plaatse van de stengels afgeschraapt en het opgeleverde materiaal werd onmiddellijk 

gefixeerd met formaline (eindconcentratie 4%). 

Datum Chla 

(µg l
-1

) 

EKC EKC 

norm. 

Toestand % cyano EKC EKC 

norm. 

Toestand Eindscore 

13/03/2012 6,6 0,48 0,76 G 0,0  1,00 G  

18/04/2012 4,0 0,80 0,94 G 0,0  1,00 G  

23/05/2012 1,9 1,68 1,00 G 0,0  1,00 G  

20/06/2012 1,6 2,00 1,00 G 8,0 0,31 0,68 G  

18/07/2012 3,2 1,00 1,00 G 1,3 1,92 1,00 G  

22/08/2012 5,9 0,54 0,80 G 0,0  1,00 G  

26/09/2012 2,0 1,6 1,00 G 0,0  1,00 G  

gemiddelde 3,6 0,89 0,97 G 1,33  1,00 G 0,97 

 



48 
 

 

Figuur 32: Situering fytobenthosmonsters Gavers Harelbeke 2012.  In het groen zijn de staalnamepunten 

aangeduid waarvan de stalen uiteindelijk werden geanalyseerd; de stalen genomen op de punten in het rood 

werden niet verder geanalyseerd. 

In het laboratorium werd telkens een substaal van de monsters gereinigd met 30% 

waterstofperoxide bij een temperatuur van 70°C. Na 2 uur oxidatie werden de monsters uit 

het warmwaterbad gehaald en waarna de diatomeeënschaaltjes 48 uur de tijd kregen om te 

sedimenteren. Na decantatie werden de schaaltjes geresuspendeerd in gedistilleerd water. 

Deze stap werd driemaal herhaald. De gereinigde schaaltjes werden verder bewaard in 

gedistilleerd water. Carbonaten werden verwijderd door toevoeging van enkele druppels 

geconcentreerd HCl. Een druppel van dit gereinigde monster werd uitgespreid over een 

dekglaasje en langzaam gedroogd. De diatomeeën op het dekglaasje werden ingesloten in 

het inbedmiddel Naphrax. Telkens werden exact 500 schaaltjes geïdentificeerd tot op 

soortniveau (DIC met objectief 100x). Voor identificatie werd gebruik gemaakt van Krammer 

& Lange-Bertalot (1986, 1988, 1991b, 1991a), Witkowski et al. (2000) en Kelly et al. (2005). 

Aan de hand van deze data werden de relatieve abundanties van de verschillende taxa 

geschat. 

Van de 5 genomen fytobenthosstalen werden aanvankelijk 3 stalen geselecteerd voor 

verdere identificatie van de taxa, op basis van ruimtelijke spreiding en eventuele 

kwaliteitsverschillen die door vegetatie en/of morfologie werden gesuggereerd. Indien de 

standaardafwijking van de EKC tussen deze monsters niet meer dan 0,2 EKC-eenheden 

bedraagt, worden enkel deze drie stalen gedetermineerd. Indien de afwijking groter is dan 

0,2 EKC-eenheden, dan worden bijkomende monsters geanalyseerd tot een 

standaardafwijking van minder dan 0,2 op de gemiddelde EKC-waarde wordt bekomen. De 

gemiddelde EKC-waarde geldt dan als EKC voor het waterlichaam. Voor de beoordeling van 

het ecologisch potentieel werd gebruik gemaakt van de criteria die gelden voor het Aw-e 

watertype (Hendrickx & Denys, 2005). 
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3.4.2 Resultaten 

Drie monsters werden uiteindelijk in het voor-en najaar geanalyseerd (zie figuur X): 1 staal in 

de havenzone (1), 1 staal aan de noordelijke zijde en 1 staal in het meest oostelijke punt 

waar het water onder invloed van de dominante windrichting naar toe gestuwd wordt. Staal 2 

was iets minder divers dan staal 1 en 3. Samen leverden ze 50 verschillende taxa op; figuur 

33 toont hier de meest frequente van. Gomphonema pumilum is met 31,1 ± 8,0 % de 

voornaamste soort, gevolgd door Achnanthidium minutissimum (29,8 ± 8,6 %), Encyonopsis 

microcephala (10,0 ± 2,9 %) en Cocconeis placentula var. lineata (5,2 ± 2,3 %). 

 

Figuur 33: 1. Cymbella affinis 2. Amphora lybica 3. Encyonema minutum 4. Denticula kuetzingii 5. Rhoicosphenia 

abbreviata 6. Navicula cryptotenella 7. Encyonopsis microcephala 8. Cocconeis placentula var. lineata 9. 

Achnanthidium minutissimum 10. Gomphonema minutum 11. Gomphonema olivaceum 12. Gomphonema 

parvulum 13. Gomphonema pumilum 14. Gomphonema truncata 15. Gomphonema clavatum 16. Gomphonema 

angustum 17. Gomphonema acuminatum. 

Alle drie de stalen, zowel in het voorjaar als in het najaar, worden gekenmerkt door een hoog 

aandeel van Gomphonema-soorten en dan vooral Gomphonema pumilum. Dit zijn allen 

soorten van vrij zuiver, veelal kalkrijker water en worden beschouwd als indicatoren voor een 

goede waterkwaliteit in waterlichamen van het type Aw-e. Naast deze soorten zijn het vooral 

Achnanthidium minutissimum en Cocconeis placentula met var. veel voorkomend. Deze 

epifytische soorten zijn omnipresent in alkalische en zuurstofrijkere wateren. 

De standaardafwijking was klein genoeg om het aantal te analyseren stalen te beperken tot 

3.  De EKC-waarden uitgerekend op basis van de fytobenthosgemeenschappen zijn hoog 
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(Tabel 9). Vooral de zeer lage abundantie van impact-indicerende taxa valt op. De hoogste 

EKC-waarde (0,91) werd in het voorjaar bereikt op punt 2. Het is niet zo dat er opvallende 

verschillen zijn in EKC-waardes tussen de verschillende punten. Je zou kunnen vaststellen 

dat in punt 3, waar door de windrichting wellicht het meest nutriënten geaccumuleerd 

worden, de gemiddelde EKC-waarde (over voor- en najaar) het laagst is. Toch spreken we 

ook hier nog van een zeer goede toestand. 

3.4.3 Bespreking 

Het fytobenthos van de Gavers in Harelbeke is typisch voor een voedsel- en zuurstofrijk, 

hard water met weinig organische belasting en lage fytoplanktongehalten. Gezien de 

soortensamenstelling niet opmerkelijk afwijkend is in de drie geobserveerde 

staalnameplaatsen, lijkt een beperkt aantal monsters te volstaan om het waterlichaam in 

globo betrouwbaar te beoordelen. Gemiddeld is de EKC van de drie stalen 0,84 ± 0,04 

(voorjaar en najaar samengeteld). Wat betreft het fytobenthos van dit waterlichaam is dus de 

goede ecologische toestand ruimschoots bereikt. 

Tabel 9: Aandeel van de voornaamste taxa (minstens 1 % in een monster) en indicatorgroepen (%) met afgeleide 
EKC-waarden voor de Gavers 

De Gavers Harelbeke (Aw-e) 
23/05 

(1) 

23/05 

(2) 

23/05 

(3) 

26/09 

(1) 

26/09 

(2) 

26/09 

(3) 

Impact-gevoelig       

Asterionella formosa - - - 0,8 - 3,4 

Cymbella affinis 3,4 1,4 9,0 2,4 0,8 1,2 

Encyonema minutum 0,8 - 2,4 - - - 

Encyonopsis microcephala 7,8 10,0 9,0 10,8 15,4 7,2 

Gomphonema pumilum 30,8 44,4 20,8 33,4 25,6 31,4 

Indifferent       

Achnanthes minutissima var. inconspicua - - - 1,2 - - 

Achnanthidium eutrophilum 1,0 0,2 1,0 0,6 - - 

Achnanthidium microcephalum 0,8 - 1,4 1,6 5,0 1,6 

Achnanthidium minutissimum 38,8 22,2 41,0 20,2 26,4 29,8 

Amphora lybica - - 0,4 1,0 - 0,4 

Cocconeis pediculus 0,6 1,2 - 1,0 0,4 0,4 

Cocconeis placentula 1,2 3,2 0,4 1,2 2,0 2,8 

Cocconeis placentula var. lineata 2,4 6,0 2,4 5,4 7,2 7,6 

Denticula keutzingii 0,8 - 0,4 0,6 1,0 0,6 

Encyonema silesiacum 1,2 - 1,0 0,8 - 0,6 

Fragilaria crotonensis - - - 5,4 4,8 5,0 

Gomphonema angustatum 0,2 0,2 - 0,8 - 1,0 

Gomphonema clavatum 1,4 1,2 0,8 - 1,0 - 

Gomphonema minutum 2,0 1,4 - 1,2 1,4 - 

Gomphonema olivaceum - 4,4 - - - - 

Gomphonema truncatum 0,8 0,4 1,0 0,2 - - 

Navicula cryptotenella 1,0 0,2 0,4 5,0 3,4 0,6 

Rhoicosphenia abbreviata 2,0 1,4 2,0 2,6 1,0 1,0 

Aantal taxa / 500 schaaltjes 27 20 33 33 24 29 

Impact-geassocieerd 1,2 0,0 1,6 0,2 1,8 2,0 

Impact-gevoelig 42,8 55,8 41,2 47,4 41,8 43,6 

EKC 0,82 0,91 0,81 0,85 0,81 0,82 
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3.5 Macrofyten 

3.5.1 Materiaal en methoden 

Een opname is uitgevoerd van de vegetatiesoortensamenstelling en –abundantie van de 

watervegetatie in het gehele waterlichaam, tot op een diepte van 4 m, zoals voorgeschreven 

voor het type Aw-e. De totale oppervlakte die aldus in rekening wordt gebracht is 43 % van 

het totaal. Hierbij werd afgeweken van de ‘segmentmethode’, het meer werd als 1 geheel 

beschouwd. Afzonderlijke opnamen van oever- en watervegetatie gebeurde met een 

vereenvoudigde Tansley-schaal van relatief homogene delen (cf. hoofdstuk 2 in Schneiders 

et al. (2004)). Er werd eveneens afgeweken van de methode waarbij op transecten 

waterplanten opgeharkt worden. In plaats daarvan werd met een bootje rond de submerse 

vegetatie gevaren en werd de route opgeslagen in een GPS (Garmin, GPSmap 60CSx; 

waypoint per 5 meter; fout = 3 m; Fig. 34). Beide afwijkingen van het protocol konden 

gebeuren omwille van 2 opportuniteiten die zich voor deden. Ten eerste was het water zeer 

helder (visibiliteit tot 7m in juni 2012) waardoor alle submerse vegetatie zeer gemakkelijk 

opgemeten kon worden. Ten tweede vond enkele dagen na de opmeting een 

beheersactiviteit plaats waarbij grote delen van de submerse vegetatie verwijderd werd. 

Hierbij werd de oppervlakte van het gemaaide deel zeer nauwkeurig opgemeten waardoor 

de massabalans ook voor alle biomassa in de Gavers gemaakt kon worden (zie later). Alle 

delen waren ondoorwaadbaar en dus werd een kleine motorboot ingezet. Als eerste werd de 

soortendiversiteit in kaart gebracht. De vegetatieopnamen van watersegmenten werden 

aangevat en beëindigd in juni 2012. Voor de opname van de oevervegetatie verwijzen we 

naar (Leyssen et al., 2005). De identificatie is gebeurd tot op het door Leyssen et al. (2005) 

opgegeven niveau. Voor de kwaliteitsbepaling is de door Schneiders et al. (2004) en 

Leyssen et al. (2005) voorgestelde methode voor wateren van het Aw-e type als 

uitgangspunt gebruikt. Typespecifieke water- en oeverplanten, evenals 

verstoringsindicatoren worden voor het type Aw-e opgesomd door Lock et al. (2007). 
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Figuur 34: Resultaat van de met GPS opgeslagen route rond de submerse vegetatie. GPS tracking gebeurde om 

de 5 m en per soort werden  ‘lables’ toegekend aan de punten (niet weergegeven in deze figuur). 

In juli 2012 werd een deel van de Gavers gemaaid. Dit gebeurt in specifieke zones die voor 

watersporters bedoeld zijn omdat deze doelgroep de grootste hinder van de macrofyten 

ondervindt. De biomassa wordt tot op een diepte van 1m30 gemaaid. De exacte locaties van 

het maaien werden op een dieptekaart aangeduid en later gedigitaliseerd met GIS. Hieruit 

kon de totaal gemaaide oppervlakte berekend worden. Het maaisel werd vervolgens in 25 

karren geladen waarvan er 3 gewogen werden op een weegbrug. Hierdoor kon de totale vers 

gemaaide biomassa berekend worden. Er werden eveneens 10 substalen genomen. Deze 

werden gewogen, gedroogd (70°C, 48 uur) en opnieuw gewogen. Hieruit kon een 

conversiefactor berekend worden waardoor ook het drooggewicht van de totale biomassa 

gekend was. 

Substalen van elke dominante soort (Fig. 35) werden gedroogd (70°C, 48 uur) en vermalen 

(< 1mm). De chemische analyse van het totale gehalte N, P, Ca, K en Mn werd bepaald 

volgens de methode van Walinga et al. (1989). Hierbij wordt 0.75 g van het staal 

gedestrueerd door H2SO4, salicylzuur en H2O2 en vervolgens geanalyseerd op een 

colorometrische wijze (SAN++, Skalar, Breda, The Netherlands). De totale hoeveelheid 

koolstof werd bepaald door een verassingstechniek (Heiri et al., 2001). Hierbij worden stalen 

van 5 g verwarmd tot 105°C gedurende 2 uur en na afkoeling gewogen. Vervolgens worden 

de stalen verhit tot 550 °C gedurende 5 uur waardoor ze verassen. Na afkoeling wordt het 

staal opnieuw gewogen. Het verschil tussen beide massa’s is de hoeveelheid organisch 

materiaal. Het is empirisch bepaald dat dit getal delen door 1.8 de hoeveelheid C in het staal 

geeft (Heiri et al., 2001). 

3.5.2 Resultaten 

In totaal werden er 22 soorten macrofyten waargenomen (Tabel 10). Hiervan zijn er slechts 6 

dominant aanwezig (Fig. 35). EKC-scores van de verschillende deelmaatlatten scoorden 
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allen goed tot zeer goed (Tabel 11). De deelmaatlatten Specificiteit en Verstoring waren 

beiden ‘zeer goed’ (haast perfect) voor dit type meer. De deelmaatlat Groeivormen is vooral 

opgewaardeerd door de aanwezigheid van Kranswieren en Magnopotamiden en de 

aanwezigheid van Elodea canadensis, die als ‘bijzonder’ wordt aangeduid in de 

standaardlijst en wijst op een uitzonderlijk ecologisch kwaliteitsniveau. Hierdoor wordt het 

aantal gescoorde punten voor Groeivormen verhoogd met 1 punt en behaalde ook de EKC-

klasse ‘zeer goed’. De deelmaatlat Vegetatieontwikkeling kreeg slechts een score tussen 0,6 

en 0,8, wat overeenkomt met een ‘goede’ waterkwaliteit. Dit is vooral te wijten aan de 

overdadige groei van Potamogeton pectinatus die bijna overal dominant is en tot aan de 

oppervlakte groeit. Bovendien belemmert deze vegetatie vaak de doortocht van een 

motorbootje op vele plaatsen (dit is ook de reden van de maaibeurten in het kader van het 

beheer; zie hoger). Een onbelemmerde doorgang is één van de criteria die gebruikt wordt in 

de bedekkingsschaal om de submerse vegetatieontwikkeling in te schatten (Moss et al., 

2003). Wegens het ‘one out – all out’ principe kunnen we besluiten dat de EKC score voor de 

macrofyten goed is.  

Figuur 35: verspreidingskaart van dominante waterplanten. Het respectievelijke bedekkingspercentage is ook 

gegeven. Nabij de aanlegsteiger (linker onderhoek) kwamen veel soorten door elkaar voor. Dit is aangeduid als 

‘mixed vegetation’. In het afgeschermde natuurgebied (rechts) kon geen opname gemaakt worden. Dit is 

aangeduid als ‘Unidentified’. Echter, observatie vanaf de oever doet vermoeden dat het volledig gedomieerd is 

door Potamogeton pectinatus.  

 

In totaal werd 35% van alle biomassa gemaaid (Fig. 36). Deze biomassa had een bedekking 

van 43852 m² met een verse massa van 31917 kg. De conversiefactor was 10 waardoor dit 

resulteert in 3192 kg droge massa. Dit werd vermenigvuldigd met de nutriëntenconcentratie 
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van de dominante soorten die gemaaid werden (P. lucens en P. pectinatus) en vervolgens 

vermenigvuldigd met het aandeel van de respectievelijke soort in het totale maaisel (bepaald 

op basis van GIS kaart in Fig. 35). Hieruit kon een totale nutriëntenstock berekend worden 

(Tabel 12) en ook een biomassa van 0.06 kg droge massa per m³ door de totale biomassa te 

delen door de totale gemaaide oppervlakte (43852 m²) en totale gemaaide diepte (1.30 m). 

De resultaten van het maaien werden geëxtrapoleerd naar de totale biomassa in de vijver. 

De respectievelijke oppervlakte van de verschillende soorten werd vermenigvuldigd met de 

totale biomassa per m³ die bepaald was bij het maaien (= 0.06) en vermenigvuldigd met de 

beschouwde nutriëntconcentraties. De gedeeltelijke nutriëntenstocks werden opgeteld en dit 

resulteerde in een totale nutriëntstock per beschouwd chemisch element per m diepte voor 

de gehele vijver. Deze waarde werd vermenigvuldigd met 1.3 m (maaidiepte en tevens 

ongeveer minimale diepte van de vijver) en 4 m (maximale diepte van begroeiing) om een 

minimale en maximale totale nutriëntenstock te kennen (Tabel 12). 

Tabel 10: Lijst van waargenomen macrofytensoorten 

Familie Species Algemene naam 

Alismataceae, Waterweegbreefamilie Sagittaria sagittifolia Pijlkruid  

Callitrichaceae, Sterrenkroosfamilie Callitriche platycarpa Gewoon sterrenkroos 

Ceratophyllaceae, Hoornbladfamilie Ceratophyllum demersum Grof hoornblad 

Haloragaceae, Vederkruidfamilie Myriophyllum spicatum Aarvederkruid 

Hydrocharitaceae, Waterkaardenfamilie Elodea canadensis Brede waterpest 

 Elodea nutalli Smalle waterpest 

 Hydrocharis morsus-ranae Kikkerbeet 

Lemnaceae, Eendekroosfamilie Lemna minor Klein kroos 

Nymphaeaceae, Waterleliefamilie Nuphar lutea Gele plomp 

 Nymphaea alba Witte waterlelie 

Poaceae, Grassenfamilie Phragmites australis Riet  

Potamogetonaceae, Fonteinkruidfamilie Potamogeton crispus Gekroesd fonteinkruid  

 Potamogeton lucens Glanzig fonteinkruid 

 Potamogeton pectinatus Schedefonteinkruid 

 Potamogeton trichoides Haarfonteinkruid 

Ranunculaceae, Ranonkelfamilie Ranunculus circinatus Stijve waterranonkel 

 Ranunculus peltatus Grote waterranonkel 

 Ranunculus trichophyllus Kleine waterranonkel 

Sparganiaceae, Egelskopfamilie Sparganium erectum Grote egelskop 

Typhaceae, Lisdoddenfamilie Typha angustifolia Kleine lisdodde 

 Typha latifolia Grote lisdodde 

Characeae, Kranswieren Chara vulgaris var. lingibracteata Gewoon kranswier 
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Figuur 16: Overzichtskaart van de gemaaide zones 

 

Tabel 11: EKC-scores van de verschillende deelmaatlatten 

Deelmaatlat Code EKC score EKC-klasse 

Specificiteit TS(w) 0.92 Zeer goed 

Specificiteit TS(o) 1 Zeer goed 

Verstoring V(w) 0.90 Zeer goed 

Verstoring V(o) 1 Zeer goed 

Groeivormen GV 1 Zeer goed 

Vegetatieontwikkeling VO 0.6<0.8 Goed 
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Tabel 12: Gemaaide en totaal berekende minimale en maximale nutriëntenstocks in kg en de proportie van het 
gemaaide deel ten opzichte van het totale deel (in %). 

  Gemaaid Totaal (min) % Totaal 

(max) 

% 

Ca (kg) 62 218 29 523 12 

K (kg) 76 234 33 562 14 

Mn (kg) 0 1 19 2 8 

Ptot (kg) 8 24 35 58 14 

Ntot (kg) 68 197 35 473 14 

Bsi (kg) 2 24 6 58 3 

Corg (kg) 537 7059 8 16942 3 

C (kg) 298 3922 8 9413 3 
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3.6 Macro-invertebraten  

3.6.1 Materiaal en methoden  

Gegevens over de macrofaunasamenstelling zijn ingezameld zoals aangegeven door 

Gabriels et al. (2004) en voorgeschreven door de VMM (VMM/AMO/GP2/3.102, Procedure 

voor de monsterneming van macro-invertebraten in oppervlaktewater d.m.v. een handnet, 

uitgave 4, 15/09/2006). Het betreft een semikwantitatieve bemonstering met een 

standaardhandnet van de verschillende habitats (bodem, submerse vegetatie, emerse 

vegetatie, open water, …) op een aantal ruimtelijk verspreide plaatsen, aangevuld met een 

handmatige inzameling van macrofauna op harde substraten. De monsters zijn op het terrein 

doorzocht, waarbij van de kwetsbare organismen enkele exemplaren zijn uitgezocht en 

bewaard in norvanol D (met ether gedenatureerde ethanol 90 %). De stalen zijn vervolgens 

ter plaatse geconserveerd met Fsolv (concentratie 20 tot 30%) (F solv wordt sinds 2010 

gebruikt als vervangproduct voor formol, voor 2010 werden de stalen geconserveerd met 

formaldehyde (4%). De verdere behandeling van de stalen (spoelen, fractioneren, triëren, 

determineren en bepalingen van MMIF en BBI) gebeurde volgens de gestandaardiseerde 

beproevingsmethode van de VMM (V/MM/AMO/GBM/2.001, Beproevingsmethode voor de 

bepaling van de Belgische Biotische Index, de Multimetrische Macro-invertebraten Index 

Vlaanderen en de Biotische Waterbodemindex, uitgave 4, 16/10/2006). Determinatie 

gebeurde minstens tot op het door Gabriels et al. (2004) aangegeven taxonomisch niveau. 

Elk staal (zowel hoofd- als deelstalen) werd afzonderlijk verwerkt.  

Het door Gabriels et al. (2004) voorgestelde beoordelingssysteem voor alkalische meren (tot 

op heden zonder verder typologisch onderscheid) is gebruikt voor de kwaliteitsbepaling. De 

hierbij gebruikte index is wat criteria en berekening betreft vrijwel dezelfde als die voor 

stromende wateren. Er werd een aparte EKC bepaald voor alle hoofd- en deelstalen, evenals 

voor het mengstaal (Dx-Dy), dat bekomen werd door de waargenomen taxa uit de 

afzonderlijk verwerkte deelstalen cumulatief in rekening te brengen. Daarnaast is ook het 

gemiddelde bepaald van de vijf maatlatwaarden en maatlatscores, evenals van de MMIF- en 

de BBI-waarden en dit afzonderlijk voor de hoofd- en de deelstalen.  

Verder is ook een staal genomen van de macrofauna op en in de waterbodem volgens de 

procedure in gebruik bij de VMM (VMM/AMO/GP2/3.201, Procedure voor de bemonstering 

van waterbodems, uitgave 2, 24/07/2002). De bemonstering werd uitgevoerd op een 

hectareveld door middel van een van Veen grijper van 2 liter, waarbij het aantal 

deelmonsters minstens 21 bedraagt. Het aldus bekomen mengstaal wordt aangewend voor 

fysisch-chemische en ecotoxicologische analyses, waarbij het overschot (minstens 20 liter) 

dienst doet voor het macrofauna-onderzoek om de Biotische Waterbodemindex (BWI) te 

bepalen. Het staal wordt op het terrein gezeefd om het zoveel mogelijk te ontdoen van slib 

en in het laboratorium van de VMM binnen de 24 uur verwerkt of geconserveerd met Fsolv 

(20%-30% vanaf 2010, voor 2010 met formaldehyde) (tot een concentratie van minstens 

70%). De behandeling van de stalen (spoelen, fractioneren, triëren, determineren en 

bepalingen van de BWI) gebeurde verder volgens de hierboven vermelde 

gestandaardiseerde beproevingsmethode van VMM.  

In ‘De Gavers’ werden drie plaatsen bemonsterd voor de bepaling van de MMIF (Fig. 37). 
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Figuur 37: Lokatie van de staalnamepunten voor macro-invertebraten (blauwe stippen) 

3.6.2 Resultaten en beoordeling 

Een lijst van de aangetroffen taxa is gegeven in Tabel 14.  Het aantal aangetroffen taxa 

(maximaal 29 per lokatie) was groot.  Minstens werden 16 taxa bij een staalname op een 

punt aangetroffen. 

De Gavers scoort voor macro-invertebraten goed (Tabel 15).  Volgens de recent 

(verstrengde) geïntercalibreerde EKC valt de score minder uit.  Aangezien echter uit alle 

overige scores blijkt dat de huidige toestand goed is, en omwille van het feit dat er voor een 

verbering van de score voor macro-invertebraten geen maatregelen kunnen worden 

voorgesteld om de toestand te verbeteren, wordt in overeenstemming met de Praagse 

methode de huidige toestand als GEP beschouwd, en zijn geen maatregelen vereist om 

verbetering te bewerkstelligen. 
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Tabel 14: Lijst van macrofaunataxa en hun aantallen in ‘De Gavers’, met de scores volgens de BBI-index. 

 

Groep Taxa
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Seriata Dugesiidae 9 12 13 7 20 4 12 4 11 18 8 2

Dendrocoelidae 35 3 21 2 18  - 35 1  - 2 11 5

Planariidae  -  - 16 2  -  -  - 1  -  -  - 2

Oligochaeta Lumbriculidae 8  - 2  -  -  -  -  -  - 2  -  -

Lumbricidae  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1  -

Naididae 32  - 5  - 90  - 34  - 31 2 300 3

Tubificidae  - 3  -  -  - 8 8 1 24 11 >1000 13

Hirudinea Piscicolidae 1 1  -  - 1  - 1  - 2  -  -  -

Glossiphonidae 39 8 24 2 8 5 9 1 8 11 10 3

Erpobdellidae 22 7 13 2 5  - 4 1 2  - 14 9

Gastropoda Valvatidae 3  - 1  - 1 4 1 1 9 4 2  -

Bithyniidae 182 10 25  - 85 30 44 48 6 8 13 5

Hydrobiidae >10000 >3000 >2500 8 800 170 >5000 18 >5000 700 >5000 40

Physidae 2 2 6  - 7  - 4 1 35 2 2  -

Lymnaeidae 4  - 2  - 1  - 1 2 11  - 2  -

Planorbidae 67 3 58 8 6 0 12 2 6 2 16 6

Bivalvia Sphaeriidae 26 11 10 4 85 11 13 55 42 16 128 11

Unionidae  -  - 2  -  -  - 4  -  -  -  -  -

Dreissenidae  -  - 7  - 41 16 14 8 8 3 7  -

Hydracarina  -  -  -             -  -  -  -  -  - 2  -  -

Amphipoda Crangonyctidae 82  - 140 2 88 24 34 90 194 83 64 1

Gammaridae 11 5 80 3 12 360 64 10 28 81 84 1

Isopoda Asellidae 490 17 270 4 72 34 63 35 18 25 130 5

Ephemeroptera Baetidae 7 11 52 2 140 42 220 13 7 43 12 15

Caenidae  - 1  - 1 3 2  - 9 4 16 1 1

Odonata Coenagrionidae 3  - 3  - 22  -  - 2 10 1 7   -

Coleoptera Noteridae 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Haliplidae 18  - 2  - 8  - 2  -  -  -  -  -

Dryopidae  -  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Hemiptera Corixidae 1  -  -  - 2  - 2 1 1 1  - 14

Pleidae 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Diptera Chironomidae th/pl  - 3  -  -  -  - 2  -  -  -  -  -

Chironomidae non th/pl 22 19 9 3 140 53 22 33 48 120 60 12

Ceratopogonidae  - 1  -  - 2  -  -  -  - 1  -  -

Chaoboridae  -  -  - 13  - 9  - 6  - 100  - 3

Limoniidae  -  -  -  - 2  -  -  -  -  -  -  -

Trichoptera Leptoceridae 5 3 2 2 (juv) 32 6 10 40  - 7  -  -

Hydroptilidae 3 1 1  - 58  - 40  -  - 2 4  -

Limnephilidae 1  - 2  - 2  - 3 2  -  - 2 2

Pscychomyiidae  -  -  -  - 30 2 7  -  -  -  -  -

Aantal taxa N Taxa 28 17 29 16 26 18 27 17 23 24 27 18

Score BBI 9 8 9 8 9 9 9 9 7 9 9 8

633053 633054 633055
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Tabel 15: Beoordeling van de individuele stalen, met de uiteindelijke gemiddelde MMIF score 

  

nummer datum deelmonster MMIF

633053 16-okt-07 21345273 0,8

633053 14-apr-08 21418736 0,6

633053 20-okt-08 21418737 0,85

633053 04-mei-09 21424974 0,9

633053 06-okt-09 21446049 0,65

633053 29-mrt-10 21490108 0,65

633054 16-okt-07 21345274 0,95

633054 14-apr-08 21418739 0,5

633054 20-okt-08 21418738 0,7

633054 04-mei-09 21424975 0,8

633054 06-okt-09 21446050 0,6

633055 08-jul-99 11023941 0,6

633055 18-aug-00 21029326 0,65

633055 08-sep-03 21137935 0,8

633055 11-mei-04 21163532 0,65

633055 12-mei-05 21211781 0,55

633055 21-jun-06 21273373 0,4

633055 16-okt-07 21345275 0,6

633055 14-apr-08 21418814 0,75

633055 20-okt-08 21418815 0,7

633055 04-mei-09 21424976 0,95

633055 06-okt-09 21446051 0,7

633055 13-okt-10 21502723 0,85

Gemiddeld 0,70
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4 Besluiten 

4.1 Ecologische toestand 

Vermits de ecologische beoordeling van het waterlichaam het ‘one out, all out’ principe 

hanteert, wordt de toestand bepaald door de laagst scorende BKE-maatlat (Tabel 16). In dit 

geval zijn de BKE macrofauna  en macrofyten doorslaggevend, met een EKC-waarde van 

0,6-0,7, wat leidt tot een goed ecologisch potentieel voor het waterlichaam.   Het GEP 

wordt behaald. 

Tabel 16: Resultaten van de beoordeling van het ecologisch potentieel voor De Gavers 

 

Ondanks de goede score beantwoordt de fysisch-chemische toestand niet volledig aan de 

waarden die voor het GEP zijn vooropgesteld.  Totaal stikstof scoort slecht, maar met een 

goede score voor totaal fosfor, en de navenante geringe productie van fytoplankton, wordt de 

ecologische relevantie van deze slechte score betwist.  Niettemin blijft het aangewezen 

maatregelen te treffen om de stikstofconcentraties te reduceren.   

Zuurstofverzadiging scoort dikwijls goed of zeer goed, maar kan ook matig tot zeer slecht 

scoren, niet door gebrek maar door een te hoge mate van oververzadiging.  Aangezien na 

studie van de toestand gebleken is dat macrofyten, en niet zozeer fytoplankton of 

fytobenthos aan de basis liggen van de hoge graad van oververzadiging, toont deze score 

eerder een tekortkoming in de beoordelingsmethode aan, dan een relevant probleem.  De 

overvloed aan macrofyten was weliswaar de beperkende factor van de EKC eindscore, maar 

de goede scores van zowel de macrofyten als van fytoplankton staan in contrast met de 

slechte scores van de zuurstof-oververzadiging die juist een rechtstreeks gevolg is van de 

productie van deze groepen. 

Deze studie is zonder twijfel een positief verhaal naar de drinkwatermaatschappij VMW.  Hun 

defosfatatie-eenheid houdt het fosfaatgehalte laag, zodat de competitie tussen macrofyten 

en fytoplankton verschoven is richting macrofyten, wat ook de helderheid van het water helpt 

verklaren.  Zonder de VMW-zuiveringseenheid zou het water langzaam kunnen opladen met 

fosfaat met troebelheid als gevolg.  De drinkwatermaatschappij heeft zich hierdoor niet alleen 

van een duurzame voorraad van water voor drinkwaterproductie voorzien, ze helpt tegelijk 

mee een stuk topnatuur in stand te houden.  Dit opent perspectieven naar analoge win-win 

prospecties in andere systemen.  Immers, met deze wijze van watervoorraadbeheer worden 

zeer ruime exploitatiemogelijkheden opengesteld.   

Enige zorg dient geboden bij de bewaking van stikstofconcentraties.  Indien deze zouden 

blijven toenemen zou de macrofytenpopulatie dermate kunnen toenemen dat transport van 

fosfor vanuit het sediment via de planten in het water navenat zou kunnen toenemen zodat 

EKC 

Fytoplankton 0,97 
Fytobenthos 0,84 
Macrofyten 0,6-0,8

Macro-invertebraten 0,7

EKC eindscore 0,6-0,7
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toch een fosfaataanrijking zou kunnen optreden.  Zoals in volgende paragraaf beschreven 

kan maaien hierbij mitigerend werken.   

Ook dienen de factoren die een rechtstreekse vrijstelling van fosfaat uit de bodem zou 

kunnen veroorzaken opgevolgd en beoordeeld te worden.  De zuurtegraad, alkaliniteit, en de 

concentraties van sulfaat, ijzer en calcium spelen hierbij een rol.   

Met inachtname van de gestelde randvoorwaarden lijkt een duurzame drinkwatervoorziening 

in Vlaanderen, gepaard met topnatuur en combinatiemogelijkheden voor duurzame recreatie, 

gegarandeerd tot ver in de toekomst.  

4.2 Milderende maatregelen 

Aangezien ‘De Gavers’ goed tot zeer goed scoort op de afzonderlijke BKE maatlatten, zijn 

maatregelen in principe niet nodig.  De hoge stikstofconcentraties vereisen wel aandacht.  

Pro-actief, om de goede toestand in de toekomst te helpen consolideren, worden voorts een 

paar aandachtspunten opgelijst.  De volgorde van de opgesomde maatregelen is arbitrair, 

vermits de effecten van de maatregelen niet volgens quantificering gerangschikt kunnen 

worden. 

4.2.1 Kanaal Bossuit-Kortrijk 

De meest evidente maatregel om de kwaliteit van De Gavers veilig te stellen is de 

waterkwaliteit van het Kanaal Bossuit-Kortrijk te verbeteren, bijzonderlijk wat betreft stikstof.  

Inspanningen tot verbetering in het kanaal kunnen mogelijks een terugverdieneffect hebben 

via een verminderde noodzaak tot voorbehandeling van de input in De Gavers.  Dergelijke 

kosten-baten analyse is evenwel niet binnen het kader van deze studie begrepen. 

4.2.2 Gaverbeek 

De Gaverbeek stroomt in de onmiddellijke nabijheid van de vijver.  De waterkwaliteit van 

deze beek is met de jaren verbeterd:  De TDIN-concentratie is afgenomen, en wat de 

stikstofvormen betreft is dominantie van ammonium verschoven naar dominantie van nitraat 

(Fig. 38).  De nitraatconcentraties zijn evenwel hoger dan deze in de vijver.  In tegenstelling 

tot ammonium zou het nitraat via het grondwater van de beek naar de vijver kunnen 

migreren.  Om deze diffuse nitraatlevering aan de vijver te onderscheppen wordt voorgesteld 

om tussen de beek en de vijver een bufferzone in te richten die bestaat uit diep wortelende 

boomsoorten van natte systemen.   

Via overstorten kan een vracht nutriënten in de vijver terecht komen.  Overstorten van de 

beek in de vijver dienen vermeden te worden. 

 



63 
 

 

Figuur 38: Area-grafiek van de concentraties van de verschillende stikstofvormen in de Gaverbeek; bron data: 

VMM, meetpunt 633000. 

4.2.3 Maaien van macrofyten 

Ten behoeve van de zeilsport worden de macrofyten jaarlijks gemaaid.  Tijdens deze studie 

werd de gelegenheid te baat genomen om de hoeveelheid nutriënten die met het maaisel 

werden afgevoerd in te schatten.  Deze cijfers winnen aan betekenis indien ook gekend is 

hoeveel nutriënten zich bevinden in de ‘compartimenten’ water en fytoplankton.   

De hoeveelheid nutriënten in macrofyten werd berekend in Hoofdstuk 3.5 ‘Macrofyten’.  Voor het 

compartiment water werd de hoeveelheid bepaald door vermenigvuldiging van het volume van de 

vijver met de concentratie van de betreffende stof.  Voor fytoplankton werd eerst de hoeveelheid 

koolstof (C) berekend uit de Chlorofyl a concentratie (chla), waarbij een C/chla verhouding van 30 

(C = 30 * chl a; in µg.l-1) werd aangenomen.  Vervolgens werd de biomassa in drooggewicht 

berekend uit C op basis van een vooropgestelde drooggewicht/C verhouding van 2 (DW = 2 * C; 

in µg.l-1).  Ten slotte werd het gehalte aan N en P berekend uit het drooggewicht op basis van 1% 

P en 7% N in de biomassa (P = 0.01 * DW en N = 0.07 * DW; in µg.l-1).  Dit leverde een schatting 

op van 97,9 µg N.l-1 en 7,9 µg P.l-1 in de algen, die geëxtrapoleerd werd over het volume van 

de vijver. 

Grofweg bevatte het water ongeveer 2 à 3 keer meer totaal fosfor en 20 keer meer totaal 

stikstof dan macrofyten (excl. wortels) en fytoplankton samen (Fig. 39, resp. Fig. 40).  

Macrofyten bevatten evenveel tot iets meer dan het dubbele aan P t.o.v. fytoplankton; voor N 

bedroegen de verhoudingen een derde tot vijf derden.  Macrofyten en fytoplankton blijken 

dus bijna even sterke concurrenten in het afvangen van nutriënten, indien de ondergrondse 

delen van de macrofyten buiten beschouwing worden gelaten. 
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Figuur 39: Distributie van de hoeveelheid totaal fosfor (kg P) over 3 compartimenten van De Gavers in 2012; links 

zonder maaien, rechts met de gebruikelijke jaarlijkse maaibeurt 

  

Figuur 40: Distributie van de hoeveelheid totaal stikstof (kg N) over 3 compartimenten van De Gavers in 2012; 

links zonder maaien, rechts met de gebruikelijke jaarlijkse maaibeurt 

 

Een maaibeurt nam een zevende tot een kwart van alle nutriënten in de ganse 

macrofytenpopulatie van De Gavers weg.   Het gemaaide deel bedroeg 5 % van de P-vracht 

en 0,6 % van de N-vracht die zich in het water bevindt.  Voor fosfor is het effect van maaien 

gering, voor stikstof is het verwaarloosbaar.  Dit is gerekend met een verblijftijd van water 

van een jaar.  Met de huidige verblijftijd van 95 dagen wordt het water in De Gavers 3,8 keer 

ofte bijna 4 keer per jaar volledig ververst.  Het gehalte aan voedingsstoffen in het water 

wordt hierdoor na elke export terug op peil gebracht.  Voor fosfor is dit niet het geval, vermits 

de import door de voorbehandeling uitgeschakeld is, maar voor stikstof wordt het reeds 

marginale effect van het maaien hierdoor helemaal onderuit gehaald.  Dit versterkt 

bovendien de afname van de interne N-verwijdering bij kortere verblijftijd zoals eerder 

beschreven (zie Hfdst. ‘Huidige toestand - Nutriënten’).  Voor fosfor daarentegen zal de 

aftapping van de vijver naar de drinkwaterproductie elke interne fosfaatvrijstelling afvoeren 

en vervangen door quasi fosfaatloos water.   

Samengevat heeft het maaien naast het nut voor de zeilsport ook enig nut in het aanhouden 

en versterken van de fosforlimitatie voor algenbloei.  Voorzichtigheid is echter geboden 

indien men het maairegime zou willen opvoeren.  Er dient over gewaakt te worden dat de 

macrofytengemeenschap van De Gavers niet finaal kapot gemaaid wordt.  Dit zou de 

algenbloei vrij spel geven, het water zou er troebeler door worden zodat herstel van de 

macrofyten bemoeilijkt zou worden.  Om dezelfde reden mag het maaisel onder geen beding 

in het water achtergelaten worden.  Dit zou de organisch gebonden nutriënten na 

mineralisatie beschikbaar maken voor algenontwikkeling.  Dit zou het evenwicht in de 

competitie tussen macrofyten en fytoplankton naar fytoplanktondominantie kunnen doen 

omslaan. 

Water FytoplanktonMacrofyten

15224-58 23

Water FytoplanktonMacrofyten

11533197-473 290
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4.2.4 Aanpassingen oeverprofiel 

De dieptedistributie toonde aan dat de ondiepe oeverzone ondervertegenwoordigd is als 

habitat.  Nochtans laat de beoordeling zien dat de diversiteit voldoende aan bod kan komen.  

Ondiepe oeverzones spelen echter ook een belangrijke rol in de nutriëntcyclering, bv. als 

hotspots voor denitrificatie omwille van variabele redoxomstandigheden in de wortelzone.   

Er wordt aanbevolen te overwegen of zachter glooiende oeverprofielen en ondiepe zones 

ingericht kunnen worden. 

4.2.5 Bewaking visbestand 

De macrofyten zijn een essentieel element om het systeem van ‘De Gavers’ in goede 

toestand te houden.  Verlies van de planten zal wellicht leiden tot verhoogde algenbloei.  Er 

moet over gewaakt worden dat het visbestand niet te groot wordt, in die zin dat het 

waterplantenbestand niet kaalgevreten wordt.  In de vijver komt af en toe vissterfte voor, 

mogelijks te wijten aan een periodiek optredende virale epidemie.  Vooral oudere, wellicht 

zwakkere, individuen sterven daarbij af.  Vanuit het oogpunt van de ecologische 

kwaliteitsbewaking van het systeem is deze vissterfte volgens bovenstaande logica niet 

schadelijk.  Vissterfte blijft evenwel een indicator voor mogelijke factoren van schade aan het 

hele systeem.   

Het gooien van lokaas tijdens de hengelsport vormt een rechtstreekse input van nutriënten 

en is dan ook afgeraden. 

4.2.6 Beluchten hypolimnion 

Indien de stikstofaanrijking in De Gavers voor acute problemen zou zorgen, kan tijdens de 

zomer overwogen worden het hypolimnion te beluchten.  De beluchting dient evenwel 

accuraat gedoseerd te zijn, vermits twee condities in acht genomen moeten worden.  

Enerzijds dient voldoende zuurstof te worden toegediend om het ammonium van het 

hypolimnion om te laten nitrificeren tot nitraat.  Anderzijds mag niet teveel belucht worden; de 

zuurstofconcentratie moet laag genoeg blijven om denitrificatie van het gevormde nitraat te 

laten doorgaan. Een nader te bepalen optimale beluchting kan de stikstofverwijdering in De 

Gavers doen toenemen met een hoeveelheid die maximaal bepaald wordt door het volume 

van het hypolimnion te vermenigvuldigen met de heersende ammoniumconcentratie. 
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